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POVZETEK 

 

O tem, kje in kako konkretno delajo socialne pedagoginje
1
 v Sloveniji sem se 

(ne)posredno spraševala ves čas tekom študija. Da bi si razjasnila možne odgovore na 

omenjeni vprašanji, sem se v diplomski nalogi lotila raziskovanja pojma poklicne 

identitete socialnih pedagoginj, ki resnično obsega mnogo več, kot sem mislila, preden 

sem lotila pisanja. 

V teoretičnem delu diplomske naloge se tako osredotočim na nastajanje in razvoj 

poklicne identitete iz širšega družbenega vidika. Nadaljujem z razvojem socialne 

pedagogike kot stroke in z značilnostmi dela socialnih pedagoginj. V slednjih odkrivam 

vzporednice s konceptom delovnega odnosa, ki ga obsežno razčlenim v zadnjem 

poglavju teoretičnega dela.  

V empiričnem delu sem preverila, kam med desetimi poklici socialne pedagoginje 

uvrščajo ugled poklica socialne pedagoginje, in koliko strokovno avtonomne se počutijo 

na svojih delovnih mestih. Zanimalo me je tudi, če socialne pedagoginje znotraj svojega 

dela uporabljajo katere izmed konceptov, ki spadajo na področje t.i. sodobne paradigme 

socialnega dela (Čačinovič Vogrinčič, Kobal, Mešl, & Možina, 2009), in če katere od 

slednjih živijo v svojem osebnem življenju. Z raziskavo sem gotovila, da socialne 

pedagoginje: verjamejo, da vedo, katere rešitve so najboljše za uporabnike; menijo, da je 

njihovo delo nepogrešljivo za boljše življenje ljudi; zaupajo same vase; zaupajo 

uporabniku; ugled poklica socialne pedagoginje med poklici zdravnik, pravnik, psiholog, 

terapevt, duhovnik, učitelj, policist, pedagog in socialni delavec, uvrstijo na  

predpredzadnje mesto; in da se znotraj svojega dela počutijo strokovno avtonomne. 

 

 

Ključne besede: poklicna identiteta, sistem, socialne pedagoginje, socialna pedagogika, 

delovni odnos, koncept moči, samozaupanje 

                                                 
1
 Velja za oba spola. V vzorcu anketiranih, tudi v stroki, ki jo raziskujem, prevladujejo ženske, zato v 

pričujoču diplomski nalogi uporabljam ženski spol za oba spola. 
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ABSTRACT 

 

During all my university studies I was asking myself (in)directly about where and how 

are concretely working social pedagogues
2
 in Slovenia. In order to clarify possible 

answers to the aforementioned questions, I explored in my thesis the concept of 

professional identity  of a social pedagogue, that truly embarks much more than I thought 

before I started to write.  

In the theoretical part of my thesis I focus on the formation and development of 

professional identity in a broader societal perspective. Then I continue with the 

development of social pedagogy as a discipline and the characteristics of social 

pedagogues' work. In the latter ones, I am discovering parallels with the concept of a 

working relationship which I work out in detail in the last chapter of the theoretical part.  

The empirical part of my thesis includes a survey, which I carried out in order to verify 

which place the social pedagogues occupy, according to their opinion, among the ten 

different professions, regarding the professional prestige and how professionally 

autonomous they feel   at work. I was dealing also with the question if the social 

pedagogues, within their work, apply any concepts that belong to the area of so called 

»modern paradigms of social work« (Čačinovič Vogrinčič, Kobal, Mešl, & Možina, 

2009), and if they apply any of those paradigms in their personal life. In my survey I 

found out that the social pedagogues: think that they do know which solutions are the 

most appropriate for users; they think that their work is indispensable for better life of 

people; they are self-confident; they trust the user; the status of the profession of a social 

pedagogue is placed on third last place when compared to the professions of doctors, 

lawyers, psychologist, therapist, priest, teacher, policeman,  pedagogue and social worker 

and that they feel professionally autonomous in their work.  

  

 

Key words: professional identity, system, social pedagogues, social pedagogics, working 

relationship, concept of power, self-confidence 

 

                                                 
2
 I use the female form of the word “social pedagogue” , which shall comprise social pedagogues of both 

sexes. In the sample of respondents and also in the discipline that I am exploring, women prevail and 

therefore in this thesis in the field of social pedagogy I refer explicitly to the female social pedagogues, but 

I do not exclude men.  
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TEORETIČNI DEL 
 

 

 

1 IDENTITETA 
 

»Razvoj identitete se začne v zgodnjem otroštvu, višek doseže v adolescenci, nadaljuje 

pa se še globoko v odraslo dobo.  

Najpreprosteje rečeno pomeni oblikovanje identitete proces iskanja odgovorov na 

vprašanja, »kdo sem«, »komu pripadam«, »kaj želim doseči«, »kam želim prispeti«, ter 

»kaj želim postati«. Proces oblikovanja identitete vključuje evalvacijo preteklih in 

sedanjih lastnosti in odločitev o tem, kakšna osebnost želimo postati« (Poljšak Škraban, 

2004 str. 19). 

 

»Habermas (po Poljšak Škraban, 2004, str. 22) govori o vzpostavljanju in ohranjevanju 

ravnovesja med osebno in družbeno identiteto, in meni, da vzpostavi posameznik z 

doseganjem identitete nujno kritično distanco do socialne vloge, in postane zmožen, da 

izpolnjevanje te vloge zavestno usklajuje s svojimi individualnimi zahtevami. Le tako 

lahko v družbi eksistira kot osebnost, kot družbeni subjekt«. 

 

 

2 POKLICNA IDENTITETA 
 

 

Hozjan (2006) razišče, »kako se pravzaprav oblikuje poklicna identiteta znotraj družbe in 

njenih podsistemov«. Zanimajo ga (ne)posredni dejavniki oblikovanja poklicne identitete, 

za to se opre na strukturalnofunkcionalistični pristop Talcott Parsonsa, ki po Hozjanovem 

(prav tam) mnenju ustrezno razloži »delitev družbe na različne elemente, in interpretira 

razmerja med njimi«.  

Za strukturalnofunkcionalno analizo Parsons (po Hozjan, 2006) družbe izpostavi kot 

temeljno izhodišče pojem sistema. 
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2.1 Poklic in poklicna skupina v družbi 

 

»Pojem poklic nosi v sebi več pomenov. Na makro ravni prek termina poklic opisujemo 

gibanja na trgu delovne sile, ki pomembno vplivajo na sfero izobraževanja in gospodarstvo. 

Na ravni organizacije je poklic najpogosteje povezan s sklopom sorodnih delovnih mest ter 

z doseženo izobrazbo. Na osebni ravni pa se poklic nanaša na posameznikovo identiteto, 

biološke cikle, družbeni status in ekonomske nagrade« (Pavlin, & Svetlik, 2006, str. 493). 

Sistem je »koncept, ki se nanaša tako na kompleks vzajemnih odvisnosti med deli, 

komponentami in procesi, ki vključujejo jasne regularnosti odnosov, kot tudi na isti tip 

vzajemne odvisnosti med takšnim konceptom in obkrožajočim ga okoljem« (Parsons, 1977; 

po Hozjan, 2006, str. 7). 

»Socialni sistem je na splošno razumljen kot skupek akterjev, ki v sistemu interakcije 

skrbijo za ohranjanje in vzdrževanje socialnega sistema. Tako je socialni sistem v širšem 

smislu razumljen kot družba, v ožjem pa ga je moč razumeti kot skupino akterjev, ki imajo 

skupne cilje, prepričanja itd.« (Hozjan, 2006, str. 77). 

Vsak sistem vsebuje štiri funkcionalne prerekvizite oziroma imperative, ki oblikujejo t.i. 

shemo AGIL, katere temeljna naloga je samoohranjanje, samovzdrževanje in 

samoregulacija sistema: 

 

Tabela 1: Shema AGIL (Parsons, 1969; po Hozjan, 2006, str. 8 in 12). 

 Funkcija  Vsaka funkcija ustreza določeni obliki sistema 

A Adaptacija  Organizmu. 

G Doseganje ciljev  Personalnemu sistemu. 

I Integracija  Socialnemu sistemu. 

L Latentno vzdrževanje vzorcev Kulturnemu sistemu. 

 

Izpostavljene funkcije socialnega sistema (razvidne iz sheme AGIL) pogojujejo delovanje 

akterjev kot enot socialnega sistema, ki po mnenju Parsonsa (po Hozjan, 2006, str. 76) 

prihajajo v interakcijo na podlagi njihovih vlog. 

»Socialna vloga, v povezavi s statusom, ki ji pripada, pogojuje delovanje institucij, ki so 

strateškega pomena za delovanje socialnega sistema, in temeljijo na pričakovanjih, 

povezanih z družbeno vlogo« (Hozjan, 2006, str. 76). 

»… identiteta predstavlja instrument ponotranjenja institucij in družbenih vlog, ki vsebujejo 

znanje, pričakovanja, norme, vrednote« (prav tam). 
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Razumevanje družbe in njenih posameznih delov Hozjanu (2006) predstavlja ogrodje, v 

katerega je umestil poklic. 

Vprašanje, na katero v prvem poglavju odgovarja Hozjan (2006): »Kakšno vlogo imata 

poklic in poklicna skupina znotraj družbe«?   

»… člani poklicnih skupin so nosilci družbenih vlog, kar se odraža predvsem v tem, da jih 

povezuje občutek pripadnosti, posedujejo skupne vrednote, jezik, prepričanja itd.« (Hozjan, 

2006, str. 77). 

Hkrati člani poklicnih skupin posedujejo določen družben status, ki pri poklicih kot 

profesijah ni a priori višji kot pri ostalih poklicih (prav tam).  

 

 

2.1.1 Poklic kot vsota odnosov in vlog, ki zadovoljuje potrebe posameznikov in družbe 

 

»Vsaka poklicna skupina, ki prične vzpostavljati poklicno strukturo, mora navesti 

prednosti, ki bi jih družba oziroma javnost pridobila z vzpostavitvijo nove poklicne 

strukture. Predvsem mora poklicna skupina izhajati iz prednosti javnega reševanja 

problemov in tveganj, ki jih želi poklicna skupina opravljati v interesu javnosti oziroma 

družbe, pred zasebnim reševanjem istih problemov in tveganj« (Saks, 1995; po Hozjan, 

2006, str.48).  

»Šele v trenutku, ko člani določene poklicne skupine jasno izpostavijo lastno delovanje v 

skladu z dvigom blaginje pripadnikov družbe, ji le-ta podeli monopol nad opravljanjem 

določenega izseka družbene dejavnosti. Vendar ta monopol ni prepuščen stihijskemu 

razvoju, ampak država oblikuje mehanizme, ki nadzirajo poklicno skupino pri 

zadovoljevanju njenih potreb in potreb posameznikov. Hkrati pa država pričakuje, da 

bodo člani poklicne skupine svojo dejavnost razvijali, in na ta način dvigovali kvaliteto 

opravljenih storitev« (Saks, 1995; po Hozjan, 2006, str. 48, 49). 

»Na podlagi zapisanega je moč razbrati, da poklic zadovoljuje potrebe posameznikov in 

družbe. Ne samo, da je to njegova temeljna naloga, ampak mora skrbeti, da se poklicna 

dejavnost opravlja kvalitetno in učinkovito« (Hozjan, 2006, str. 49). 

Na podlagi analize temeljnih značilnosti institucij, v smislu institucij kot: vsote družbeno 

varovanih in priznanih družbenih odnosov in vlog, ki zadovoljuje različne potrebe 

(posameznikov in družbe); hierarhizirane entitete; kulturne in trajne družbene tvorbe; piše 

Hozjan (2006) o poklicni skupini kot o družbeni instituciji, kar predstavlja: 

 podlago za olikovanje osnov posameznikovega delovanja znotraj poklicne skupine; 
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 izhodišče širši javnosti pri oblikovanju pričakovanj v skladu z določeno poklicno 

skupino. 

Hozjan (2006) interpretira poklic tudi kot »tip dela, ki ga opravlja posameznik«, zato ga 

v »bstveni meri določa družbena delitev dela in spremembe, ki se dogajajo v sferi dela« 

(prav tam, str. 77). 

 

 

2.2 Poklicna kultura-integracija članov poklicne skupine in njihova 

diferenciacija v odnosu do drugih poklicnih skupin 

 

»Na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja smo pogosto priče novim pojavnim 

oblikam poklicne identitete. Na podlagi njene opredelitve, kot so npr. krizna, mrežna, 

vidimo, da se z njo dogaja nekaj bistvenega. Da bi razumeli, kaj pravzaprav pomeni 

sodobna poklicna identiteta članov neke skupine, smo primorani, da najprej analiziramo 

vsebino in oblikovanje poklicne kulture«. Slednja je pogojena z dvema ravnema. »Prvo 

raven opredeljuje oblikovanje kulture neke poklicne skupine, druga pa je neposredno 

povezana z bojem med poklicnimi skupinami in oblikovanjem moči lastne poklicne 

skupine«. Tako se poklicno kulturo razume kot element, ki navznoter »povezuje«, in 

navzven »ločuje«. »Slednje je še posebno pomembno za razumevanje posameznikovega 

ponotranjenja vrednot, prepričanj, pravil, norm itn., ki opredeljujejo njegovo poklicno 

kulturo, in pomembno vplivajo na oblikovanje njegove poklicne identitete. Po drugi strani 

se je smiselno lotiti tistega elementa poklicne kulture, ki pogojuje »ločevanje« navzven. Ne 

samo, da se tako jasno oblikuje distanca med člani neke poklicne skupine do drugih, ampak 

sočasno člani poklicne skupine skrbijo za ohranjanje prej oblikovane poklicne kulture. 

Predvsem skrb za to, da ostane poklicna skupina »čista«, in strah pred tem, da bi drugi 

postali isti kot člani te poklicne skupine, vpliva na izločevanje vseh tistih, ki prodirajo na 

njihovo poklicno področje« (Hozjan, 2005a, str. 149).  

Ključno, vendar ne edino, sredstvo nadzora nad opravljanjem dejavnosti predstavlja 

zakonsko omejevanje opravljanja neke poklicne dejavnosti. Pomembne so tudi druge oblike 

omenjenega nadzora, ki so v pristojnosti članov poklicnih skupin-obredi iniciacije, 

ponotranjanje poklicnih vrednot, prepričanj itn. (Hozjan, 2005a, str. 149). 

Pojem poklicne kulture je v našem prostoru dokaj neznan, neraziskan, zato ostaja odprto 

vprašanje, kaj poklicna kultura pomeni, in kako se oblikuje. »Pri tem nam lahko pomaga 
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analogija s podobnim pojmom, organizacijska kultura, ki se nanaša na oblikovanje kulture 

članov delovne organizacije, in ne na člane poklicne skupine«. Organizacijska kultura 

zajema sistem vrednot (kaj je pomembno), prepričanj (kako stvari delujejo), stališč, norm 

vedenja, značilnih za neko organizacijo, in po katerih se le-ta ločuje od drugih (podobnih) 

organizacij. Njena funkcija je reševanje problemov prilagajanja in preživetja v hitro 

spreminjajočem se okolju in tudi probleme notranje integracije in negotovosti (Hozjan, 

2005a, str. 150). 

»Poklicna etika predstavlja vsoto norm, vrednot in ciljev, ki bi jih morali upoštevati 

pripadniki določenega poklica« (Šporer, 1990, str. 115; po Hozjan, 2005a, str. 154). 

Poklicna etika zavezuje vse člane poklicne skupine, da ravnajo v skladu z normami, cilji in 

vrednotami poklicne kulture. »Razlog za sprejetost poklicne etike pri članih poklicne 

skupine izhaja iz dejstva, da je temeljni okvir za delovanje posameznikov v določeni 

situaciji. Mehanizem, ki bistveno vpliva na ponotranjanje poklicne etike in z njo norm, 

vrednot in ciljev poklicne skupine, pa je poklicna ideologija« (prav tam, str. 155).  

»Poklicna ideologija se oblikuje kot zamisel, ki jo člani poklicne skupine razvijejo, da bi 

legitimirali zavzemanje za skupne interese. Na oblikovanje ideologij v določeni poklicni 

skupini naj bi vplivalo delo samo in vsi procesi, ki spremljajo proces doseganja ciljev«. Pri 

tem so zlasti pomembni dosežki (na moč ideologije vpliva tudi socialno-ekonomski status 

članov poklicne skupine), ki pomenijo pozitiven feedback lastnega prizadevanja in napora« 

(Hozjan, 2005a, str. 155). 

»Ideologija oblikuje mite o poklicni skupini. Miti o idealizirani podobi poklicne skupine v 

preteklosti predstavljajo sredstvo, s pomočjo katerega poklicna skupina prenaša lastno 

ideologijo na svoje člane. (Nekatere poklicne mite bolj kot predstavniki poklica oblikujejo 

mediji). Tako imajo miti pomembno funkcijo pri delovanju poklicne skupine, saj pomagajo 

oblikovati čustvene, socialne in kognitivne vidike poklicnega življenja. Njihov pomen naj bi 

bil funkcionalen: pomagajo ohranjati poklic kot tak, njegovo pomembnost in potrebnost« 

(Trice, & Beyer, 1993; po Hozjan, 2005a, str. 155). 

Miti govorijo o življenju in delu ljudi; so polni pretiravanj, da zvenijo kar najboljše in 

dosežejo pri poslušalcih dober odziv; uporabljajo se predvsem pri sprejemanju novih članov 

(Godec 1990; po Hozjan, 2005a, str. 155).  

So eden pomembnih virov informacij o preteklosti skupine, o vlogi njenih članov, uspehih 

in problemih, ki so se pojavljale na poti. So izredno pomembni pri ustvarjanju občutka 

skupinske pripadnosti in pri prenašanju kulture na njihove člane (Mirčeva, 1993; po Hozjan, 

2005a, str. 155). »Z razpravo o poklicni kulturi smo odgovorili na vprašanje vpliva poklicne 
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skupine na oblikovanje temeljnih značilnosti njenih članov, ki se kažejo predvsem v sami 

vsebini poklicne kulture. Ob tem pa ostaja odprto vprašanje, kako posameznik ponotranji 

vsebino poklicne kulture in kako različni dejavniki vplivajo na zastavljen proces. Podlago za 

odgovor na zastavljeno vprašanje lahko iščemo v Parsonsovem (po Hozjan, 2005a, str 161) 

razumevanju personalnega sistema, ki opozarja, da je integracija kulture neke skupine na 

intrapersonalno raven pogojena s procesom socializacije, ki pomembno vpliva na vsebino 

poklicne identitete posameznika«.  

 

 

2.3 Oblikovanje poklicne identitete 

 

Da bi razpravo o oblikovanju poklicne identitete Hozjan (2006, str. 153) umestil v širši 

družben kontekst, izhaja iz Parsonovega (prav tam) razumevanja personalnega sistema, ki 

ga opredeli kot »organiziran sistem vedenja posameznika, ki temelji na socialni interakciji«. 

Vez med personalnim in socialnim sistemom predstavljajo vrednostni obrazci, ki opredelijo 

pričakovanja v zvezi z družbenimi vlogami. Družbene vloge kot nosilke norm, vrednot, 

pravil itd. pa povezujejo kulturni in personalni sistem. 

»Proces, ki omogoča integracijo kulturnega sistema v personalni, je socializacija« (Hozjan, 

2006, str. 153). 

»Identitetni procesi se razvijajo skozi različne socializacijske faze in so pogojeni z 

identifikacijo s pomembnimi drugimi in z referenčnimi skupinami, v katere se posameznik 

vključuje. Uspešno vzpostavljanje identitete je eden poglavitnih kazalnikov uspešnih 

socializacijskih in posredno tudi vzgojnih procesov. Seveda pa je proces socializacije, tako 

kot proces vzpostavljanja identitete, večplasten« (Muršak, 2009, str.156). 

Proces socializacije se neposredno povezuje s socialnim učenjem, ki ga Parsons (po Hozjan, 

2006, str.153) interpretira kot »usposabljanje za funkcioniranje v socialni vlogi«, in ga 

sestavljajo procesi identifikacija, izbira objekta in internalizacija . 

Vsi trije procesi so tesno povezani z identiteto, ki je rezultat družbene (identiteta se oblikuje 

znotraj skupinskih praks, in pomeni integracijo posameznika v strukture družbenih 

pomenov, vedenj) in individualne ravni (strukture družbenih pomenov se zaradi 

individualnih lastnosti znotraj vsakega posameznika oblikujejo drugače) (prav tam). 

Hozjan (2006, str. 153) za razumevanje oblikovanja poklicne identitete izhaja iz poklicne 

socializacije kot »procesa integracije vrednot, navad, sposobnosti, spretnosti in odnosov«. 
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Poklicna socializacija je (prav tam): 

 univerzalni proces, ki omogoča posamezniku ustrezno vključitev in opravljanje 

določenega dela, 

 dinamičen proces, ki poteka v času celotnega posameznikovega razvoja. 

Obliki poklicne socializacije: 

 anticipatorna, ki poteka, preden se posameznik neposredno vključi v delovni proces 

(ključni agensi: najprej starši, sorodniki, kasneje vrstniki, učitelji). 

 »dejanska« poklicna socializacija poteka na samem delovnem mestu (ključni agensi: 

mentor, ostali člani poklicne skupine). 

Oblikovanje poklicne identitete odvisno od: 

 poklicne skupine. 

 intrapersonalnih procesov. 

»S poklicem je povezana poklicna socializacija, in sicer kot proces, pri katerem posameznik 

prevzema norme, vrednote, navade in prepričanja svojega poklica oziroma postaja 

polnopravni član poklicne skupine« (Watson, 1995; Pavlin, & Svetlik, 2006). 

Determinante oblikovanja poklicne identitete (Hozjan, 2005b):  

 ekonomski dejavniki,  

 socialni dejavniki,  

 posameznikova intrapersonalna raven 

 

 

3 RAZVOJ SOCIALNE PEDAGOGIKE 

 

Karl Mager (po Lorenz, 2008, str. 634) je prvi skoval izraz socialna pedagogika, s 

katerim je poudaril družbene vidike izobraževalnih procesov. Socialno pedagogiko je 

opredelil kot teoretično disciplino, ki se ukvarja z »evalvacijo, opisom in vprašanji 

dejansko izvajane pedagogike v določenem času in prostoru« (Kobolt, 1998, str. 6). 
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3.1 Socialna pedagogika v obdobju industrializacije 

 

Socialni poklici, med katere Lorenz (2008) uvršča tudi socialno pedagogiko, v Evropi 

nasploh izvirajo iz temeljnih preobrazbenih procesov, s katerimi so se soočale družbe s 

prihodom industrializacije in političnih revolucij, ki so nadomestile fevdalizem s 

političnimi sistemi, utemeljenimi na demokratičnih postopkih. Posledične socialne 

spremembe so grozile, da bodo pripeljale do skoraj popolne negotovosti, najbolje 

izražene s primerom francoske revolucije v letu 1789, ki je bila v velikem obsegu 

ocenjena kot najava uničenja, ne le starega političnega, temveč tudi zastarelega 

družbenega reda, ne da bi bila zmožna vzpostaviti legitimni novi red, ki bi mogel 

temeljiti na širokem konsenzu (prav tam).  

Koncept socialne pedagogike izvira iz nemških filozofskih odgovorov na proces 

industrializacije, skrbi glede izgube skupnosti, demokratičnih gibanj, ki so nastala v 

Evropi po revolucijah leta 1848 (Smith, & Whyte, 2008).  

»Leta 1849/50 uporabi Diesterweg izraz socialna pedagogika v članku »Kažipot za 

izobraževanje nemških učiteljev« in sicer v vlogi nekakšne urejevalne besede za tisti del 

pedagoške literature, ki se ukvarja s političnim in socialnim kontekstom vzgoje in 

izobraževanja, s čimer je ta še danes aktualna vprašanja umestil v vzgojno-izobraževalne 

razprave. Socialno pedagogiko je opredelil kot vedo, ki se ukvarja s spremenjenimi 

socializacijskimi položaji mladih in z raziskovanjem odvisnosti med družbenim in 

vzgojno-izobraževalnim« (Kobolt, 1998, str. 7).  

V socialno zgodovinskih pogojih je izvor socialno pedagoškega delovanja trdno povezan 

s procesoma industrializacije in urbanizacije, ki sta povzročila nove socialne probleme z 

razpadom družbenega reda tradicionalne kmetijske družbe (Mollenhauer, 1959; po 

Hamalainen, 2003). 

»Z industrializacijo so se pojavili novi življenjski pogoji, želja po več in več« (Bohnisch, 

Schroer, & Thiersch, 2005; po Muller, 2006). Nič več ni bilo določeno z nespremenljivo 

usodo, življenje je predstavljalo vrsto izzivov, o katerih se je potrebno opredeliti in jih 

obvladati. Izziv samostojnega upravljanja lastnega življenja je postajal nekakšen splošni 

okvir posameznikovega položaja v zahodnih družbah in celo onstran njih. Dvoumnost 

političnih dogodkov (npr. francoska revolucija), ki so naenkrat razglasili svobodo in 

enakopravnost, kakor tudi teror in zatiranje, je našla svojega ekvivalenta v ekonomskih 

procesih s kapitalizmom, ki je oblikoval priložnosti za blagostanje brez primere, in 
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istočasno prinesel izjemno revščino in izkoriščanje tekom devetnajstega stoletja.  

(Lorenz, 2008, str. 628). »Osvoboditev izpod zakonskih omejitev odločanja o svojem 

življenju je bila v tistem času velika novost zlasti za pripadnike nižjih družbenih 

razredov, čeprav so ostali, kot se je izrazil Karl Marx (po Muller, 2006, str. 153), pri 

svojih izbiranjih prikrajšani za sredstva, ki bi vodila do srečnega izida njihovih 

»svobodnih« odločitev, (ki to, kot je razvidno iz predhodnega opisa, niso mogle biti 

zares-dodatek avtorice pričujoče diplomske). A še tako težki življenjski pogoji niso 

mogli, in ne morejo rešiti posameznika pred neizogibno nalogo soočanja s potencialnimi 

tveganji upravljanja s svojim življenjem: izbrati med stradanjem v domačem kraju ali 

odhodom v mesto in poskusom tam najti boljše vrste bolečino; poslati otroke v šolo ali 

izkoriščati njihovo delovno zmožnost kot doprinos v procesu pridelovanja hrane in se 

tako izogniti lakoti; se opijati zato, da ne občutiš mraza in lakote ali pijačo opustiti na 

račun upanja o prihodnosti; itd.« (Bohnisch, Schroer, & Thiersch, 2005; po Muller, 2006, 

str. 153, 154).  

Nastanek socialne pedagogike je zelo povezan z nastankom industrijske družbe in 

kapitalizma, na kar je opozoril tudi Mollenhauer (Mollenhauer, & Uhlendorff, 1995; po 

Zorc Maver, 2006, str. 8) v opredelitvi socialne pedagogike: »Po tem pomovanju beseda 

socialna pedagogika označuje tisto področje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki je v 

industrijskem razvoju postalo nujno kot sistem družbene pomoči pri vključevanju, le ta 

pomoč se je razširila, in diferencirala, in je nastala ravno zaradi konfliktnosti te družbe«.  

 

 

3.2 Socialna pedagogika na prelomu stoletja 

 

Natorp (1899, 1907, 1920; po Hämäläinen, 2003, str. 73), najpomembnejši teoretik 

socialne pedagogike na prelomu stoletja, je trdil, da bi morala biti vsa pedagogika 

socialna, to je, da mora biti v filozofiji vzgoje upoštevana interakcija izobraževalnih 

procesov in družbe. Ideja o homo educandus (izobraženemu človeku) je bistveni del 

koncepta socialne pedagogike.  

Glavni tokovi razvoja koncepta socialne pedagogike na pragu 20. stoletja so bili pod 

močnim vplivom filozofske antropologije. Glavna ideja je bila ustvariti celostno teorijo 

človeškega razvoja širokega obsega, v kateri je človek razumljen kot član družbe in 

različnih vrst skupnosti. Tako so bile razvite zamisli izobraževanja skozi in za družbo in 
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skupnosti. Ideja socialne pomoči s pomočjo izobraževanja je bila razvita na začetku, še 

posebej z delom švicarskega pedagoga Pestalozzi-ja ob koncu 18. stoletja 

(Rauschenbach, 1999; po Hämäläinen, 2003, str. 73).  

 

Iz te paradigmatske korenine je bila razvita nemška tradicija socialne pedagogike v 

konceptualnem okviru izobraževalne znanosti (Hämäläinen, 2003, str. 73). V nemški 

socialni pedagogiki je ključni korak od gradnje splošne teorije o vzgoji in izobraževanju 

v smeri profesionalne uporabe koncepta razvil Nohl (po Hamalainen, 2003, str. 73) s 

svojimi sodelavci, ki so upoštevali teorijo in prakso koncepta. Socialno pedagogiko so 

razvili kot disciplino, ki se ukvarja s praktično pomočjo. Po Nohl-u socialna pomoč je in 

mora biti predvsem vzgojni proces, ki temelji na ljubezni in razumevanju. Naloga 

socialne pedagogike kot discipline je pojasniti ta proces, da je razumljiv. Ta naloga more 

biti izpolnjena le s celostnim pristopom, ki temelji na hermenevtični epistemologiji in 

metodologiji.  

 

»Uporaba hermenevtičnega pristopa v praksi predstavlja ukvarjanje z besedili, kjer igra 

pomembno vlogo empatija in vživljanje v vlogo intervjuvanca. Interpretacija kot sestavni 

del hermenevtičnega pristopa ni natančno objektivno spoznanje vsega, kar je imel 

intervjuvanec pri izjavljanju v mislih, temveč pomeni ponovno formiranje in 

konstruiranje življenjske izkušnje posameznika. Predstavlja rekonstrukcijo pomena kot 

modusa življenja in pomeni vključitev vseh vidikov življenja« (Schleiermacher; po 

Rapuš Pavel, 1999, str. 53). 

 

Pod vplivom Dilthey-eve (po Hamalainen, 2003) filozofije znanosti Nohl poudarja, da 

socialna pomoč mora biti obravnavana v smislu človekovega delovanja v zgodovinskih, 

psiholoških, kulturnih in socialnih področjih. Celostni pristop pomeni razumevanje 

strank in njihovega položaja kot celote. Le na podlagi »vzgojnega razmerja« more biti 

socialna pomoč ustvarjena na način, da pripomore k človeški rasti, globljemu zavedanju, 

in sproži "samopomoč v ljudeh". Vzgojni pomočniški proces se ukvarja s človeškim 

dostojanstvom. Sledi Kantovi maksimi, ki prepoveduje instrumentalizacijo človeških 

bitij, in zahteva, da druge obravnavamo kot cilje same po sebi, njim samim. Nohl 

upošteva korenine socialne pedagogike znotraj nemškega narodnega prebujenja, in 

interpretira socialno pedagogiko, da je bila del splošnega pedagoškega gibanja, ki je 

spodbujalo reforme izobraževanja, in ustvarilo nove institucije na področju vzgoje in 
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izobraževanja v zadnjih desetletjih 19. stoletja in prvih desetletjih 20. stoletja (Nohl, 

1935; po Hamalainen, 2003, str.73). Razvil je socialno pedagogiko kot avtonomno 

disciplino, in oblikoval program univerzitetnega usposabljanja socialnih pedagogov 

(Nohl, 1965; po Hamalainen, str. 73).  

 

 

3.3 Socialna pedagogika po 2. svetovni vojni 

 

Tretji Reich je uničil razvoj humanistične tradicije akademske socialne pedagogike v 

Nemčiji, ki je bila povezana s socialnim demokratičnim reformizmom v Weimarski 

republiki. Po drugi svetovni vojni je Nohl-anova linija poklicne socialne pedagogike 

našla nove načine izražanja, na katere sta epistemološko vplivali kritična hermenevtika in 

kritična teorija. Med tistimi, ki so ključni predstavniki sodobne socialne pedagogike velja 

posebej omeniti Klaus Mollenhauer-ja in Hans Thiersch-a. Nadaljevali so z Nohl-ovim 

programom razvoja socialne pedagogike kot avtonomne discipline s poudarkom 

družbene kritike in družbene emancipacije (Mollenhauer, 1966, 1978, Thiersch, 1986, 

1992; po Hämäläinen, 2003, str. 74). Teorija socialne pedagogike se je vedno bolj 

umikala od  filozofske antropologije, in se preselila h kritični sociologiji. 

V šestdesetih letih se je socialna pedagogika kot praksa že močno razvila, pri čemer je 

črpala predvsem iz tradicij  karitativnih in podobnih struj skrbi za mlade, ki so bili v 

svojem razvoju in socialni integraciji prikrajšani in/ali prizadeti (Mollenhauer, 1988, 8. 

ponatis; po Kobolt, 1998, str. 8).  

»Od šestdesetih let se je praksa socialne pedagogike širila. Njen razvoj poteka v 

znamenju čedalje večjega uzakonjanja in podružbljanja človeškega življenja ter njima 

ustrezne naraščajoče institucionalizacije, profesionalizacije in poznanstvenitve. 

Vzporedno s splošnim razvojem socialne in družinske politike tako rekoč eksponentno 

rase v nove delovne naloge in izobrazbene koncepte. Ta situacija zahteva novo 

profesionalno samozavest in delovno ozaveščenost« (Grunwald, & Thiersch, 2007, str. 

7). 
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3.4 Socialna pedagogika do konca 80ih let 20. stoletja 

 

»Od začetka 70. do konca 80. let prejšnjega stoletja se je z razvojem kritične teorije 

frankfurtske šole, antipsihiatričnega gibanja in z razvojem humanizma začelo kritično 

samoreflektiranje socialne pedagogike. Mnogi znanstveniki so se spraševali o manifestni 

in latentni vlogi socialne pedagogike v družbi. Zastavljali so si vprašanje, ali socialna 

pedagogika lahko predstavlja emancipatorni družbeni moment, ki lahko vodi v družbene 

spremembe, ali je samo stabilizator kapitalistične družbe? Taka kritika disciplini se je 

nanašala na spoznanje, da pomoč ni bila primarno usmerjena na interese posameznika, 

ampak predvsem na funkcionalno reprodukcijo kapitalistične družbe. Z etiološko razlago 

odklonskih oblik vedenja, ki vzrok odklonskih oblik vidijo predvsem v individualnih 

vedenjskih dispozicijah in osebnostnih značilnosti posameznika, je bila družbeno 

nekritična in predvsem v funkciji »gasilca požarov«. S tovrstnim razumevanjem 

odklonskosti je bila sama soustvarjalec patološkega, in je tako prispevala k procesom 

etiketiranja in stigmatiziranja posameznikov« (Zorc Maver, 2006, str.8). 

 

 

3.5 Socialna pedagogika v 90ih letih 20. stoletja 

 

Dekleva (1997) govori o devetdesetih letih na področju socialne pedagogike kot o letih 

posebno hitrih sprememb, ki so se kazale v obliki novih pobud in subjektov strokovnega 

dela; v heterogenizaciji strokovnega področja; nastanku in hitrem razvoju profitnega in 

voluntersko-neprofitnega sektorja (poleg državnega); v novih stilih vodenja in 

organizacije, novem pristopu h kadrovanju in odkritju »socialnega marketinga«; novih 

potrebah po upoštevanju človekovih pravic in pritegovanju uporabnikov k sodelovanju v 

načrtovanju obravnav; začetku spoznavanja nujnosti evalviranja programov in 

dejavnosti; očitnejšem premiku v procesu novogradenj zavodov; v začetku visokega 

šolanja oz. »masovni produkciji« matičnih kadrov področja z visokošolsko univerzitetno 

diplomo; v hitri razpršitvi delovnih področij socialne pedagogike ter v odpiranju novih 

prostorov dela socialnih pedagogov.  

 

 



 23 

4 ZNAČILNOSTI SOCIALNE PEDAGOGIKE IN DELA 

SOCIALNIH PEDAGOGINJ (DANES) 
 

 

»Socialnopedagoško delovanje je bilo vselej usmerjeno v socialno integracijo ljudi v 

ogrožujočih življenjskih situacijah, v katere jih je izrinila družba ali skupnost, ali jih celo 

izključila iz nje« (Zorc Maver, 2006, str. 7). 

»Funkcija integracije »I« pomeni predvsem to, da morajo biti različni sestavni deli 

sistema ali njegovi podsistemi v svojem delovanju usklajeni in povezani glede na 

»učinkovito« funkcioniranje sistema kot celote« (Hozjan, 2006, str. 10). 

 

 

4.1 Socialna pedagogika in socialna politika 

 

Pomembno se mi zdi razumevanje Lorenzovega (2008) poudarka, da so socialni poklici, 

med katere Lorenz (prav tam) uvršča tudi socialno pedagogiko: »še posebej dovzetni za 

vplive socialne politike, ki medtem, ko ne določa oblike in smeri usposabljanja, ustvarja 

okolje, ki ga pogosto vidimo kot omejevalnega, ki pa v resnici predstavlja neodtuljiv del 

procesa oblikovanja osebnosti ter definiranja namena tega« (prav tam, str. 626). 

Lorenz (prav tam) je v prispevku navajal, da »so zgodovinske refleksije o naravi in 

razvoju tega odnosa sredstva obujanja smisla poklicne iniciative in politične zaveze v 

sedanjih socialnih in političnih okoliščinah v Evropi«. 

»Socialna pedagogika se osredotoča na vprašanja vključevanja v družbo, tako v praksi, 

kot v teoriji. Namenjena je blažitvi družbene izključenosti. Ukvarja se s procesom 

človeške rasti, ki veže ljudi na sisteme, institucije in skupnosti, ki so pomembne za 

njihovo blagostanje in upravljanje življenja. Temeljna ideja socialne pedagogike je 

spodbujati družbeno dejavnost ljudi, vključevanje, sodelovanje, socialno identiteto ter 

socialno sposobnost oseb kot članov družbe« (Bohnisch; po Hämäläinen, 2003, str. 76). 

 

»Socialna pedagogika je na eni strani odvisna od socialne politike (državno financiranje, 

pravo, birokratska ureditev) in je na drugi strani usmerjena v razreševanje problemov 

posameznika v njegovem življenjskem kontekstu, kar predstavlja tudi temelj njenega 
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delovanja. V tem smislu je vedno vezana tudi na druge diskurze in v tem pogledu ni nikoli 

neodvisna« (Zorc Maver, 2006, str. 8). 

 

 

4.2 Princip življenjsko usmerjenosti socialne pedagogike 

 

»Trenutno prevladujoči tip profesionalizacije ozbnačuje poklic kot vključitev v 

življenjsko dogajanje, razumevajočo profesionalnost, participacijo z uporabniki in 

podporo za samopomoč. Ob vsem tem pa ostaja zavedanje, da kljub naraščajoči vednosti 

ta profil zaznamujejo pluralnost, heterogenost in kompleksnost. Skratka, socialna 

pedagogika je postmoderna profesija v pravem pomenu te besede, katere izvajalci so 

hkrati nejni snovalci in v tem procesu nenehno izpostavljeni negotovosti in ambivalenci, 

ki jo posebej izpostavlja Bauman (2001; po Kobolt & Dekleva, 2006, str. 173). 

»Socialni pedagogi so tisti strokovnjaki, ki pomagajo posameznikom, ki nimajo 

zadostnih osebnih in materialnih sredstev za primerno upravljanje s svojim življenjem 

ali pa se nahajajo v kritičnem obdobju življenja in potrebujejo pomoč pri spoprijemanju 

z njim«. Kadar so socialni pedagogi pravi profesionalci, to počnejo tako, da skupaj z 

varovancem postopno povečujejo njegove zmožnosti in ne tako, da jih zamenjajo, ali 

oslabijo (Muller, 2006, str. 154).  

Ob opredelitvi splošne formule identitete socialnih pedagoginj Muller (2006, str. 154) 

nazorno razloži problemsko plat slednje, oz. svojega modela vodnik:naseljenec, ki zmore 

služiti kot odgovor na »neizgovorjeno« vprašanje iz naslova »Naseljenci in vodniki-o 

strokovni identiteti socialnih pedagogov« njegovega (prav tam) članka: »Razvidno je 

namreč, da nimajo le socialni pedagogi družbene naloge zmanjševanja tveganj, ki jih 

prinaša samostojno odločanje o svojem življenju. Poleg nje so se razvili sistemi socialne 

varnosti in zavarovanja, sindikati, kooperative za medsebojno pomoč in precejšnje 

število poklicev osebnih uslug (terapevt, pravna pomoč, svetovalci vseh vrst), ki si to 

nalogo delijo. Obstaja pa pomembna razlika med njimi-vsi našteti so specializirani za 

določene vrste tveganj, vsi so »naseljenci«. 

Bohnisch, Schroer in Thiersch (2005; po Muller, 2006, str. 154) današnjo socialno 

pedagogiko in socialno delo z vsemi institucijami, službami in instrumenti nadzora 

razlagajo kot »institucionaliziran odgovor družbe na neizbežno nalogo upravljanja s 

svojim življenjem«.  
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4.3 Področje socialne pedagogike znotraj sodobne kontinentalne Evrope 

 

Čeprav se socialna pedagogika, tako kot druge družboslovne veje, lahko uporablja za 

različne namene, vključno s politično indoktrinacijo, se je njena praktična uporaba v 

zgodovini osredotočala na pomoč družbeno obrobnim skupinam. Posegi socialne 

pedagogike, ki so vključevali takšne skupnosti, so vključevali poskuse resocializacije 

»deviantnih« otrok in odraslih, psihiatrično zdravljenje duševno bolnih ter razvoj 

socialno bolj vključujočih šol. (Maden, 2006; po Stephens, 2009, str. 345). 

V zvezi s prevladujočo filozofijo socialno-pedagoškega dela v sodobni kontinentalni 

Evropi, je raziskava, ki so jo opravili Petrie in drugi (2006) na  TCRU
3
, pokazala na 

obstoj številnih konsistentnih pravil:   

1 Socialni pedagogi se ukvarjajo s celotno otrokovo osebnostjo ter nudijo podporo 

otrokovemu celostnemu razvoju.   

2 Socialni pedagogi so pozorni na kakovost odnosa med socialnim pedagogom in 

otrokom ali mladostnikom. Komunikacijske sposobnosti (vključno s poslušanjem), so 

ključne.   

3 Otroci in socialni pedagogi zavzemajo isti življenjski prostor, in ne delujejo v 

diskretnih hierarhičnih okoljih.   

4 V zvezi z zadnjo točko, socialni pedagogi delijo v mnogih vidikih vsakodnevno 

življenje in dejavnosti z otroci.   

5 Socialni pedagogi sodelujejo v poklicni refleksiji, ter utemeljujejo svoje delovanje na 

teoretičnem razumevanju in samospoznanju.     

6 Socialni pedagogi ocenjujejo otrokovo asociativno življenje.   

7 Socialni pedagogi ne podpirajo zgolj zakonskih in postopkovnih pravic otrok, temveč 

si prizadevajo zagotoviti tudi, da bo vsak otrok imel pravico do družbene vključitve ter 

družbenega dostojanstva v družbi.    

8 Socialni pedagogi ocenjujejo skupinsko delo, ter spoštujejo prispevek drugih odraslih 

oseb (zlasti staršev) pri vzgoji otrok.    

Petrie in drugi (2006; po Stephens, 2009, str. 345) zaključijo, da je dober socialni 

pedagog sposoben uskladiti svoje srce, glavo in svoje roke v občutljivem ravnovesju, ki 

vključuje človeško toplino in razumsko odločanje, kakor tudi ustvarjalne in praktične 

                                                 
3
 Thomas Coram Research Unit in London. 
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dejavnosti. Tu gre za jasne aluzije na Pestalozzijevo reformno pedagogiko, pri kateri 

srce, glava in roke sodelujejo pri vzgoji otroka kot celote.   

 

 

4.4 Refleksija socialnih pedagoginj kot ena njihovih temeljnih 

kompetenc 

 

»Ker kot strokovnjak reflektiram lastno delovanje, to pomeni, da ne opazujem le 

uporabnikov, kako reagirajo na okolje, kakšne so njihove reakcije, temveč opazujem tudi 

sebe, kako me vsaka interakcija z njimi sooblikuje. S to refleksijo preverjam lastno 

etično naravnanost. Tako se vračam na skozi članek večkrat izpostavljeno idejo, da 

refleksija lastnega delovanja omogoča etično držo strokovnjaka. Slednja ne more biti 

zgolj predpisana, temveč za strokovnjaka notranje zavezujoča, taka pa je lahko, če 

strokovnjak reflektira lastno delovanje, in se doživlja osebno vpletenega v delo« 

(Klemenčič, 2006, str. 166). 

Ali-kot pravi Pečelin (1998; po Klemenčič, 2006, str. 166): »Etika je tako nič več kot 

sistematična kritična refleksija naše poklicne dejavnosti«. 

Tudi refleksija sama ne more biti učinkovita, če je zgolj predpisana. Razumem jo bolj kot 

naravnanost, ki jo bodoči strokovnjak spozna skozi usposabljanje, da bi zmogel skozi 

kontinuiran proces reflektiranja živeti kakovostno profesionalno in osebno življenje. 

Za podkrepitev zgornje razlage naj navedem Ramovševo misel (1996; po Klemenčič, 

2006, str. 166), ko pravi, da je »/…/ stalni metodični dvom gibalo znanosti, nenehna 

previdnost do svojih mnenj in postopkov pa je gibalo etičnega napredka človeka ter 

varovalka pred njegovim neetičnim poklicnim ravnanjem. /…/ čim več je v nekem 

poklicu duhovne, psihične, socialno-politične ali telesne oblasti nad ljudmi, tem večja 

etična zrelost je potrebna, da strokovnjak ne zaide v samoprevaro nasilja nad ljudmi v 

prepričanju, da dela za njihov blagor«. 

»Utemeljitev nekega početja ni isto kot početje samo. Tudi utemeljitev še ni refleksija 

utemeljitve, ampak predmet refleksije (teorije). Zavedati se, kaj počnem, še ne pomeni, 

da tudi vem, kako počnem to, česar se zavedam« (Dragoš, 2005, str.5). 
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5 DELOVNI ODNOS
4
 IN ZNAČILNOSTI DELA 

SOCIALNIH PEDAGOGINJ 
 

 

5.1 Opredelitev koncepta delovnega odnosa 

 

»Odnos med socialno delavko in uporabnico definiramo kot delovni odnos, ki je opora 

socialni delavki, da vzpostavi pogovor, ki omogoča raziskovanje in sooblikovanje dobrih 

izidov«. Z delovnim odnosom se uporabnice in socialne delavke opredelijo kot sodelavke 

v skupnem projektu, ki imajo nalogo, da soustvarijo deleže v rešitvi. Preko delovnega 

odnosa si omogočijo, da je ustvarjanje rešitev za kompleksne probleme ljudi zastavljeno 

vsakokrat znova kot izviren delovni projekt. Naloga socialne delavke je, da vzpostavi 

delovni odnos, katerega »elementi so (po Čačinovič Vogrinčič, Kobal, Mešl, & Možina, 

2009, str.9):  

 dogovor o sodelovanju;  

 instrumentalna definicija problema (Lussi, 1990) in soustvarjanje rešitev;  

 osebno vodenje (Bouwkamp, Vries, 1995);  

 

Štirje (postmoderni) koncepti, ki pomembno dopolnjujejo delovni odnos: 

 perspektiva moči (Saleebey, 1997);  

 etika udeleženosti (Hoffman, 1994);  

 ravnanje s sedanjostjo ali koncept sonavzočnosti (Andersen, 1994);  

 znanje za ravnanje« (Rosenfeld, 1993). 

 

 

 

                                                 
4
 V Katalogu socialnega dela (Čačinovič Vogrinčič, Kobal, Mešl, & Možina, 2009) pišejo o socialnem 

delu, socialnih delavkah in socialnih delavcih. Ko v pričujoči diplomski uporabljam omenjene izraze, jih  

razumem v njihovem t.i. (naj)širšem pomenu. Socialno delo kot neposredno delo z ljudmi (v bolj ali manj 

ogrožujočih življenjskih situacijah). Socialne delavke razumem kot vse profile oseb, ki neposredno delajo z 

ljudmi (v bolj ali manj ogrožujočih življenjskih situacijah), tudi socialne pedagoginje. V navedenem 

Katalogu (prav tam) izmenično uporabljajo izraze socialna delavka, socialni delavec, uporabnik in 

uporabnica v vseh primerih vključujoč oba spola, zato enako velja tudi v pričujočem pisanju.  
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5.2 Dogovor o sodelovanju 

 

Projekt pomoči/Izviren delovni projekt v socialnem delu se začne z jasnim in izrečenim 

dogovorom o sodelovanju, ki šele omogoči vzpostavljanje delovnega odnosa in vsebuje: 

-pristanek na sodelovanje tu in zdaj in na čas(ovno obdobje), ki ga imamo na voljo, in 

-dogovor o tem, KAKO bomo delali.  

»Socialna delavka pojasni koncept delovnega odnosa tako, da opiše svojo vlogo in vlogo 

vseh udeleženih v problemu. Naloga socialne delavke je, da vzpostavi, in varuje varen 

prostor za delo, v katerem vsakdo pride do besede, da bi problem bolje razumeli in 

soustvarili odločitev; drug poudarek je na pomenu dela v sedanjosti, na raziskovanju 

tistega, kar je mogoče storiti zdaj, pri tem razgovoru. Vloga uporabnikov je opisana kot 

odgovornost za lastni delež pri soustvarjanju rešitve. Dogovor je pomemben, ker postavi 

socialnodelovni okvir, ki torej že vsebuje koncept »biti udeležen v definiciji problema in 

soustvarjanju rešitev« in sporočilo, da je pomembno, da tukaj in zdaj začnemo proces 

soustvarjanja rešitev« (Čačinovič Vogrinčič et al., str. 9, 10).  

 

 

5.3 Instrumentalna definicija problema in soustvarjanje rešitev  

 

»Bistvo Lussijevega (1991; po Čačinovič Vogrinčič et al., 2009) koncepta je naloga 

socialne delavke, da soustvari proces pomoči, v katerem uporabnice ali udeleženi v 

problemu, kakor pravi, raziskujejo svoj delež v rešitvi«. V proces vsaka uporabnica 

vstopi s svojo opredelitvijo problema, socialna delavka doda svoje videnje, in tako se 

začne oblikovanje delovne opredelitve možnega, uresničljivega. Bistvena sta dialog in 

sodelovanje, »v katerem udeleženci v problemu soustvarjajo svojo udeleženost v 

oblikovanju rešitve. Delovni odnos v pogovoru, ki začenja nov projekt, zagotavlja 

brezpogojno spoštovanje osebne izkušnje, ustvarjanje pogojev, v katerih je samoumevna 

izhodiščna točka raziskovanja vsakokratna izkušnja. Vpeljujemo, in vzdržujemo procese 

razumevanja, da bi se dogovorili o uresničljivem«. 
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5.4 Osebno vodenje 

 

»Vries (1995; po Čačinovič Vogrinčič et al., 2009, str. 10) imenuje nalogo socialne 

delavke osebno vodenje, saj socialno delavsko ravnanje pomeni vodenje, in sicer vodenje 

k dogovorjenim in uresničljivim rešitvam oziroma dobrim izidom«. Socialna delavka v 

neposredni angažirani komunikaciji raziskuje zgodbe uporabnikov skupaj z njimi tako, 

da v pogovoru, če je mogoče, vodi k postopnemu oblikovanju želenih izidov. »Delovni 

odnos je praviloma usmerjen k zaželenim rešitvam; v nastajajočem odprtem prostoru 

pogovora dela na formulaciji možnih zaželenih izidov, prispeva pomembne informacije, 

tehta preizkušene rešitve, predlaga raziskovanje novih poti«. Delovni odnos je tudi 

osebni odnos. »Socialna delavka se osebno odziva; podeli svoje izkušnje ali zgodbo, ki 

odpira alternativen pogled na možne rešitve. Po načelu interpozicije (Lussi, 1991; po 

Čačinovič Vogrinčič et al., 2009, str.10) ravna empatično, osebno se odzove na dogajanje 

v odnosu, ki nastaja«. Vries (po Čačinovič Vogrinčič et al., 2009, str. 11) »govori o 

zavzeti komunikaciji, ki omogoči v delovnem odnosu nove izkušnje o ravnanju z 

besedami, samospoštovanje, odkrivanje lastnih virov moči. Za socialno delo tako 

bistvena izkušnja uporabnika o spoštovanju in dostojanstvu je lahko le osebna izkušnja v 

dialogu in sodelovanju z njim«. 

 

 

5.5 Etika udeleženosti  

 

»Etika udeleženosti nas usmerja v to, da objektivnega opazovalca, socialno delavko, 

nadomesti sodelovanje, v katerem nihče nima zadnje besede, sodelovanje, v katerem 

nihče ne potrebuje zadnje besede; je pogovor, ki se nadaljuje« (Čačinovič Vogrinčič et 

al., 2009, str. 12).  

Hoffman (1994; po Čačinovič Vogrinčič et al., 2009, str. 12) s poudarkom, da se »kot 

nova osrednja vrednota socialne misli in akcije pojavlja etika udeleženosti in ne več 

iskanje vzroka ali resnice, jasno opozori, da strokovnjak odstopi od moči, ki mu ne 

pripada-od moči, da poseduje resnice in rešitve. Strokovnjakovo moč nadomesti 

občutljivo skupno iskanje, raziskovanje. Socialna delavka mora zdržati negotovost 

iskanja in osebno udeleženost; udeležena je kot socialna delavka, sogovornica, 
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soustvarjalka. Etiki socialnega dela je dodana etika udeleženosti v raziskovanju in 

soustvarjanju zgodbe, ki nastaja«. 

 

 

5.6 Perspektiva moči 

 

»Perspektiva moči, koncept Dennisa Saleebeya (po Čačinovič Vogrinčič et al., 2009, str. 

12) prispeva drugi pomembni paradigmatski premik v sodobnem socialnem delu. Premik 

k perspektivi moči nas usmeri, da v prispevku uporabnice spoštljivo iščemo njeno moč, 

njene vire. Ravnati iz perspektive moči je najprej zelo osebna odločitev socialnega 

delavca«. Iz perspektive moči sprašujemo po zaželenih razpletih, po dobrih izidih, po 

sanjah in upanju; sprašujemo po virih, moči, orodjih, zmožnostih, sredstvih, talentih, 

kreativnih potencialih; po opori v skupnosti; po dobrih izkušnjah iz preteklosti; po ciljih, 

viziji (Čačinovič Vogrinčič et al., 2009). 

»Koncept pomoči, ki temelji na etiki udeleženosti in perspektivi moči, ubesedi sedanjost 

na novo, in sicer tako, da se ubesedijo novi viri moči in smisla, ter obnovijo stari. To je 

filigranski proces soustvarjanja moči in smisla« (Čačinovič Vogrinčič et al., 2009, str. 

13). Leksikon moči vsebuje naslednja načela (Saleebey 1997; po Čačinovič Vogrinčič et 

al., 2009, str. 13): dodajanje moči (empowerment), včlanjenost (membership), moč 

okrevanja (resilience), zdravljenje in celostnost (healing, wholeness), dialog in 

sodelovanje (dialogue, collaboration), odpoved nejevernosti (suspension of disbelief).  

 

 

5.6.1 Dodajanje moči  

 

»Dodajanje moči je podpiranje posameznikov, skupin, družin, da odkrijejo in razširijo 

svoje vire in orodja v sebi in okoli sebe. Moč posameznika, družine, skupnosti je 

obnovljiva, mogoče jo je razširiti; moč posameznika odkrijemo in podpremo v skupnosti. 

Zato socialno delo v projektih pomoč vedno posega na raven družbe, kaže krivice in 

omejitve sistema, pravnega reda ali delovanja institucije« (Čačinovič Vogrinčič et al., 

2009, str. 13).  
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5.6.1.1 Socialnopedagoški vidik dodajanja moči 

 

»Pomembna osnova socialnopedagoške stroke je prepoznavanje obstoječih neravnotežij 

v razmerjih družbene moči in opozarjanje nanje. Iz tega sledi njena usmerjenost v 

krepitev moči prikrajšanih in regulacijo razmerij odvisnosti. … Za socialno pedagogiko 

je torej značilen kritičen odnos do širše družbe. Ne pristaja na razlage danega družbenega 

stanja niti kot najboljšega niti kot edinega možnega. Njena drža tako ni brezpogojno 

strinjanje z obstoječim stanjem in odnosi znotraj družbe, pač pa temelji na usmerjenosti h 

kritičnemu uvidu v družbene strukture. Eden od pomembnih ciljev socialne pedagogike 

je torej zavzemanje za družbeno marginalizirane in ogrožene skupine; tiste, ki imajo v 

določenem zgodovinskem kontekstu manj družbene moči« (Razpotnik, 2006, str. 23).  

 

5.6.2 Včlanjenost  

 

Včlanjenost pomeni »spoštovanje človekove potrebe, da je državljan, da je odgovoren in 

cenjen član skupnosti. Če ni ukoreninjen, če nima kje biti in komu pripadati, potem je 

naša strokovna naloga, da ga vključimo. To je varen prvi korak k moči, v socialnem delu 

obvezen in zelo težak« (po Čačinovič Vogrinčič et al., 2009, str. 13).  

 

5.6.3 Moč okrevanja 

 

»Okrevanje temelji na spoznanju, da ljudje, posamezniki in skupnosti okrevajo, in 

premagujejo tudi težke življenjske udarce. Koncept okrevanja ne zmanjšuje teže preteklih 

udarcev in ran, govori le o človekovi moči, da okreva, t.j., da si lahko ljudje in skupnosti 

opomoremo, in da udarci ne peljejo le v nemoč in patologijo« (po Čačinovič Vogrinčič et 

al., 2009, str. 13).  

 

5.6.4 Zdravljenje in celostnost 

 

Saleebey (po Čačinovič Vogrinčič et al., 2009, str. 13) »se pri dokazovanju, da je človek 

naravnan k zdravljenju oziroma da ima sposobnost ozdraveti, opira na obsežno literaturo. 

V medicini to pomeni, da ima človek na voljo notranji sistem podpore, ki deluje 
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neodvisno od zunanjih vplivov zdravljenja. Za socialno delo je to nov izziv-spoznati, da 

ima človek notranjo modrost, da prepozna, kaj je zanj dobro«.  

 

5.6.5 Dialog in sodelovanje 

 

Saleebey (po Čačinovič Vogrinčič et al., 2009, str. 13, 14) »sodi, da sta dialog in 

sodelovanje največ, kar lahko damo«. Dialog in sodelovanje kot vir moči, tudi moči za 

okrevanje, avtor (prav tam) povezuje z »etiko participacije v soustvarjanju nove zgodbe v 

življenju, do katere bo prišlo na podlagi razumevanja, sporazumevanja in dogovarjanja«.  

 

5.6.5.1 Dialog in sodelovanje tudi socialnopedagoško 

 

»Dialog in sodelovanje« (med socialno delavko in uporabnico), katerih pomembnost 

izpostavljajo avtorji (Čačinovič Vogrinčič et al., 2009) znotraj sodobne paradigme 

socialnega dela me asociirata na možno »predfazo« dialoga, o katerem piše 

Razpotnikova (2006, str. 23), ko izpostavi, da je naloga socialne pedagogike neposredno 

spoznavanje skupin oz posameznikov, ki imajo manj družbene moči ter prenašanje 

njihovega glasu širši družbi, in da je »naloga socialne pedagogike tudi strokovna analiza 

ter interpretacija teh glasov, artikuliranje sporočil in vzpostavljanje dialoga med 

različnimi družbenimi skupinami, tudi med dominantno večino in manjšinami«. 

 

5.6.6 Odpoved nejevernosti 

 

»Verjeti udeleženim v problemu, priznati stranki pravico do resničnosti ali, kot pravi 

Saleebey (po Čačinovič Vogrinčič et al., 2009, str. 14),  odpovedati se temu, da ne 

verjamemo sporočilom, besedam, je težka naloga. Ne verjeti stranki je globoko zasidrano 

v kulturi poklicev, ki pomagajo ljudem, enako kot je globoko zasidrano pričakovanje, da 

strokovnjaki vemo bolje od stranke. Torej gre spet za element »leksikona moči«, s 

katerim se moramo soočiti in naučiti ravnati v socialnem delu«. 

»Z upoštevanjem perspektive moči  socialno delo pomaga uporabnikom odkrivati, 

uporabiti in ohraniti različna sredstva in vire pomoči v okolju in pri samem sebi. 

Izhodišče so specifične potrebe posameznika, ki jim socialni delavec in uporabnik skupaj 

»prikrojita« individualizirano rešitev. S pomočjo perspektive moči torej pomagamo 
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ljudem, da dosežejo cilje, ki si jih postavijo sami« (Rapp, 1998; po Rapoša Tajnšek, 

2007, str. 12). 

 

5.6.7 Perspektiva moči skozi socialnopedagoško interveniranje  

 

Med osnovami socialnopedagoškega interveniranja Kobolt in Rapuš Pavlova (2006b, str. 

88, 89) izpostavita koncept življenjske usmerjenosti, ki za strokovno ravnanje socialnih 

pedagoginj pomeni, da »… smo usmerjeni v podporo in vzpodbujanje »močnih« točk in 

lastnega aganžmaja sodelujočih oziroma vpletenih; da izhajamo iz obstoječih 

osebnostnih, materialnih in socialnih virov posameznikov, skupin in njihovega okolja; 

podpiramo kreativnost in iniciativnost pri premagovanju realnih življenjskih situacij in 

ovir; prispevamo k samopotrjevanju, individualizaciji in smo odprti za pluralizacijo 

življenjskih stilov. Naštetega ni mogoče misliti in udejanjati brez soustvarjajočega in na 

soodgovornosti temelječega delovnega odnosa med »uporabnikom« in »izvajalcem« 

intervencije« (Kobolt, & Rapuš Pavel, 2006b, str. 88, 89).  

 

 

5.7 Ravnanje s sedanjostjo 

 

»Sedanjost, čas, ko smo v delovnem odnosu s strankami, čas, ki ga porabimo za 

sodelovanje, je najbolj dragocen delovni čas v projektih pomoči. V socialnodelovnih 

pogovorih zavarujemo čas, ko se pogovor zgodi, razvije in konča tako, da ga je mogoče 

nadaljevati. Za izkušnjo spoštovanja in kompetentnosti si je treba zagotoviti čas, v 

katerem se lahko razvije razumevanje in sporazumevanje, in steče proces soustvarjanja 

rešitev. Potrebujemo skrbno varovano sedanjost, da klient dobi izkušnjo sodelovanja, ki 

spoštuje njegovo kompetentnost« (Čačinovič Vogrinčič et al., 2009, str. 14). 

 

 

5.8 Znanje za ravnanje  

 

Znanje za ravnanje »pomeni, da v socialnodelovnem pogovoru podelimo z uporabniki 

koncepte, ki opredelijo naše sodelovanje. Tu mislimo dobesedno dogovor-pojasnimo 

koncept delovnega odnosa, koncept instrumentalne definicije problema, ravnanje iz 
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prespektive moči ali Lussijevo socialnoekološko načelo. To je socialnodelovni način 

ravnanja z znanjem, ki prispeva k soustvarjanju rešitev« (Čačinovič Vogrinčič et al., 

2009, str. 15). 

 

 

5.9 Delovni odnos skozi socialnopedagoške intervencije 

 

V konceptu delovnega odnosa (Čačinovič Vogrinčič et al., 2009) (u)vidim vzporednice z 

»integriranim modelom sodelovalnega ocenjevanja in interveniranja« Koboltove in 

Rapuš Pavlove (2006a, str. 61). V omenjen model so vključeni naslednji teoretski 

koncepti in načela dela, ki so danes del »teoretsko-praktične kompetetentnosti 

socialnopedagoškega ravnanja in uveljavljenih strokovnih standardov«: 

1. Delovanje v življenjskem prostoru. 

2. Sodelovanje uporabnic. 

3. Sodelovanje strok, kar omogoča celostno razumevanje. 

4. Krožnost procesa in interveniranja. 

 

 

5.10 Izviren delovni projekt pomoči 

 

»Koncept delovnega odnosa je dopolnjen s konceptom Izvirnega delovnega projekta 

pomoči, ki ga soustvarimo v delovnem odnosu. Soustvarjene rešitve, zaželeni razpleti, ki 

se oblikujejo v delovnem odnosu, se prevajajo v akcijo, v dejanja, v konkretne korake, ki 

udejanjijo dogovore. Projekti so izvirni, ker se vsakokrat na novo in posebej oblikujejo 

za vsakega uporabnika posebej, za vsako družino posebej, za vsako skupino udeleženih v 

problemu posebej, in so soustvarjeni skupaj z njimi in zanje. Delovni, ker v vsakdanjem 

jeziku in v vsakdanjem življenju ljudi konkretizirajo dogovorjene spremembe, naloge, 

delež posameznika in roke skupaj z dogovorom za naslednji sestanek. Poudarek je na 

delu, torej na sodelovanju, na aktivnostih, ki sledijo iz opravljenega dela v delovnem 

odnosu«. (Čačinovič Vogrinčič et al., 2009, str., 15). 
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Elemente opisane izvirnosti projektov vidim v »integriranem modelu sodelovalnega 

ocenjevanja in interveniranja« Kobolt in Rapuš Pavlove (2006a, str. 62), konkretno v 

načelih »Delovanje v življenjskem prostoru« in »Sodelovanje uporabnic«.  

Skozi obe načeli se (znotraj socialnopedagoških intervencij) lahko udejanja le izvirnost, 

saj obe »narekujeta« usmerjenost na uporabnika, ki je vsak izviren individum zase.  

»Govorimo o projektih, ker tečejo v času in so usmerjeni k dobrim izidom ali zaželenim 

razpletom. V projektu ne zapišemo le konkretnih nalog, temveč vedno znova tudi 

ugotovljene razlike, tudi minimalne spremembe, v procesu napredovanja k rešitvam« 

(Čačinovič Vogrinčič et al., str. 16).  

V projektih najdem možnost »krožnosti procesa in interveniranja« Kobolt in Rapuš 

Pavlove (2006a), saj slednja narekuje, in predvideva čas za doseganje ciljev in sprotno 

preverjanje slednjega. 

Čačinovič in drugi (2009) izpostavijo, da je pomembno, da so v procesih pomoči 

raziskani, dogovorjeni, ubesedeni zaželeni izidi oz. vmesni cilji in posamezni koraki do 

njih, saj brez smiselnega cilja ni smiselne poti.  

Ob zgoraj omenjenih smiselnih ciljih (in pomembnosti slednjih za proces-e pomoči) se 

spomnim na Frankla (po Ramovš, 2006, str. 56), ki je »motivacijsko teorijo o tem, kaj 

»poganja« človeka, dopolnil s spoznanjem, da je osnovna, izvirno človeška, potreba volja 

do smisla«. 

Nedoseženi cilji, neopravljeni koraki pomenijo zgolj to, da jih moramo bolje raziskati in 

na novo zastaviti znotraj tistega, kar je uresničljivo (Čačinovič Vogrinčič et al., 2009, 

str.16). 

 

 

5.11 Tri nujna dopolnila konceptu delovnega odnosa 

 

5.11.1 Sistemsko socialno delo in načela slednjega 

 

Metodična načela socialnega dela, ki jih nujno potrebujemo, da bi izpolnili 

socialnodelovno ravnanje v delovnem odnosu (Lussijevo; po Čačinovič Vogrinčič et al., 

2009, str.,17):  

»Načelo vsestranske koristi, ki ni pričakovan izid. Ljudje, uporabniki in strokovnjaki, 

praviloma nismo naravnani na prepoznavanje koristi, zato je ravnanje po tem načelu še 
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ena uporabna strokovna odločitev. Socialna delavka raziskuje »napol poln kozarec«, ki je 

ravno tako resničen kot »napol prazen kozarec. Načelo kontakta. Socialni delavec 

vzpostavlja kontakt z vsemi udeleženimi v problemu, vzpostavlja neposredno 

komunikacijo z vsemi, ki so vpleteni v problem oziroma lahko prispevajo k rešitvi, saj 

spodbuja, omogoča in vzdržuje komunikacijo. V načelu interpozicije opredelimo vlogo 

socialnega delavca, delavke med vsemi udeleženimi v problemu. Načelo interpozicije 

usmerja socialno delavko, delavca k temu, da reflektira družini svoje ravnanje kot 

socialno delo in povzame konkreten zgled ustvarjanja rešitve tako, da vanj vnese vse 

prispevke skupaj s svojim razumevanjem situacije in doslej oblikovanimi predlogi, da bi 

se lahko razgovor o možnih odločitvah nadaljeval. Socialnoekološko načelo govori o 

tem, da socialna delavka najprej aktivira, mobilizira, krepi naravne socialne mreže 

uporabnikov v skladu s postavko maksimalnega aktiviranja naravne socialne mreže. 

Uporabniku, ki nima nosilne mreže za svoje življenje, jo pomaga oblikovati v naravnem 

socialnem kontekstu. Maksima najmanjšega možnega poseganja v naravne socialne 

mreže nas usmeri v skrbno tehtanje predlogov za pretrganje vezi ali grobo spreminjanje 

življenjskega okolja udeleženih. Načelo pogajanja. Ustvarjanje rešitev je strukturirano 

kot pogajanje, ki ga vodi socialni delavec, ki upošteva načelo interpozicije. Naloga 

socialnega delavca, socialne delavke je vzdrževati proces oblikovanja sporazuma, 

uresničljivega dogovora o možnem. To je drug jezik od običajnega raziskovanja resnice, 

preteklosti-razvijajo se možne funkcionalne spremembe v sistemu po poti pogajanja in 

dogovorov. Načelo sodelovanja govori o sodelovanju s t.i. »tretjimi«, ki jih potrebujemo 

pri delu z družino. »Tretji« niso neposredno udeleženi v problemu, potrebujemo pa 

njihovo sodelovanje, da bi ga rešili. To je na primer ustrezna služba ministrstva za 

šolstvo in šport, če potrebujemo dodatna denarna sredstva za šolanje otroka s posebnimi 

potrebami. Načelo nam ne dovoli, da ostanemo v svojem kabinetu, ne dovoli nam, da 

dobre izide ustvarjamo le v krogu udeleženih v problemu. Načelo odpiranja problema 

končno dovoli socialnemu delavcu, socialni delavki, da tudi svojo nemoč podeli z 

udeleženimi v problemu. Spodbuja nas, da si upamo prepoznati, da »ne vemo, kam 

hočemo priti« in zaprositi za pomoč. Za pomoč lahko vedno zaprosimo družino samo, 

lahko se obrnemo na druge stokovnjake. Nič ni narobe, če ne najdemo poti naprej, 

narobe je le, če sebi in uporabnikom tega ne upamo priznati«.  
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5.11.2 V rešitev usmerjena kratka družinska terapija 

 

Model je uporabna in konkretna opora za raziskovalne pogovore. Izbrani elementi 

modela so (Franklin, & Jordan, 1998; po Čačinovič Vogrinčič et al., 2009, str. 19): 

Raziskovati življenje uporabnika. »Pogovor je usmerjen predvsem na interese, 

motivacijo, verovanja, kompetence v njegovem življenju. Raziskovanje je postavljeno v 

uvod dela na instrumentalni definiciji problema. Na koncu pogovora o tej temi, ki ne sme 

trajati predolgo (5-10 minut), bi morala socialna delavka vedeti kaj o tem, kar ima 

uporabnik rad, kako govori o sebi-vedeti torej, kaj ima, kaj je, in ne, kaj ni, in česa 

nima«.  

Zbrati kratek opis problema.  

Postavljanje odnosnih vprašanj. »Odnosna vprašanja pomagajo razbrati socialno 

konstrukcijo problema. To so vprašanja kakor: Kaj bi rekla vaša mati? Bi oče bil 

presenečen, če bi vam uspelo? Odnosna vprašanja pomagajo uporabniku, da pogleda na 

situacijo iz metaperspektive, omogoča pogled iz prespektive tretjega, omogoča 

raziskovanje socialne mreže«.  

Raziskovanje izjem, raziskovanje situacij uspešnega soočanja s problemom.  

Uporabiti lestvico za določanje teže problema.  

Vprašanja, ki spodbujajo ravnanje obvladanja in motivacije. »Tudi taka vprašanja se 

lahko opirajo na omenjeno lestvico. Eno od predlaganih se glasi: Če mesto 10 na lestvici 

pomeni, da ste pripravljeni narediti vse, kar je v vaši moči, da problem rešite, in 1, da 

vam pravzaprav ni do rešitve-kam bi postavili sebe? Iz takih vprašanj lahko skupaj 

razbereta, na primer, ali je problem pretežak, ali se uporabnik čuti nemočnega, ali je treba 

določiti delne dobre izide, ali je uporabnik motiviran za druge cilje«.  

Vprašanje o čudežu. »Vprašanje o čudežu je najbolj slavno vprašanje v tej družinski 

terapiji, saj posrečeno odpira nov vpogled v možno, zaželeno, sanjano oziroma pokaže, 

da uporabnica nima besed, da bi na vprašanje odgovorila. Vprašanje je: »predpostavimo, 

da se je čez noč zgodil čudež in je problem, ki ga imate (z učiteljem, otrokom itd.) 

izginil. Spali ste, in tega ne veste. Ko drugi dan pridete v šolo (domov, v pisarno), kaj je 

prva stvar, ki jo opazite? To so vprašanja, ki pomagajo uporabnici, da si predstavi nove 

situacije, da ubesedi novo zgodbo o novem, drugačnem. Socialni delavec vztraja pri 

podrobnem opisu življenja, kakšno bi lahko bilo, če bi bil problem rešen. Tako se 

razkrijejo rešitve, ki jih uporabnik ubesedi. Vprašanju o čudežu dodamo odnosna 

vprašanja, in ga tako umestimo v družinski proces reševanja«.  
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Pogajanje o spremembi; 

Dajanje pohval in nalog.. »Zadnji element modela bi radi posebej poudarili, saj je to za 

socialno delo izjemno pomembno ravnanje. Navodilo je jasno: socialni delavec, delavka 

da uporabnici oziroma družini štiri do pet avtentičnih pohval ali priznanj za sodelovanje 

v procesu pomoči. Socialni delavec se zaveže za pogled iz perspektive moči, za 

občutljivost za resnični prispevek vsakega v delovnem odnosu. Šele potem sledijo 

naloge, ki jih postavimo do novega srečanja. Všeč mi je formulacija »štiri do pet 

pohval«, saj nedvoumno zahteva delo, napor, da se prepozna prispevek, dobro, moč. Iz 

izkušenj vemo, da jih je vedno mogoče odkriti-in štiri in pet«. 

 

5.11.3 Dve vrsti pogovora 

 

»Shemi, ki ju je v izobraževanje in supervizijsko delo v izkustveni družinski terapiji 

vnesla Sonia Bouwkamp (po Čačinovič Vogrinčič et al., 2009, str. 22), omogočita za 

socialno delo pomembno razlikovanje med pogovorom, ki je usmerjen v dobre izide in 

soustvarjanje rešitev, in pogovorom, katerega zaželeni izid je en sam-da se lahko 

pogovor nadaljuje. Obe vrsti pogovorov sta pomembni in dragoceni v socialnem delu. 

 

Človek, ki prinese s seboj izkušnje razvrednotenja, izkušnjo nespoštovanja in ponižanja, 

potrebuje najprej varen prostor za novo učenje in nove izkušnje. Tako so nove dobre 

izkušnje najboljši možen izid pogovora, ki je bil vedno znova tako soustvarjen, da se je 

lahko nadaljeval. Izkušnje v praksi me potrjujejo v domnevi, da je dobro razlikovati, vsaj 

teoretsko jasni shemi. V socialnem delu smo navadno v kontekstu osebnega vodenja k 

zaželenim razpletom, zato je toliko bolj pomembno, da v procesu instrumentalne 

definicije problema in rešitev ne spregledamo pomena vzdrževanja možnosti pogovora 

po sebi, torej odprtega prostora, kjer bo mogoča nova perspektiva, nova izkušnja« 

(Čačinovič Vogrinčič et al., 2009, str. 23). 
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5.12 Vzpostavljanje osebnega stika v delovnem odnosu 

 

5.12.1 Intersubjektivnost in osebna vez med socialnim delavcem in uporabnikom 

 

»Z osebnim stikom se med ljudmi oblikuje medosebni prostor oziroma prostor 

intersubjektivnosti. Intersubjektivni prostor je področje občutkov, misli in (spo)znanj, ki 

jih o naravi trenutnega medsebojnega odnosa podelijo ljudje. Implicitno ali eksplicitno 

tudi ocenjujejo, kako si ta prostor delijo. Intersubjektivni prostor se lahko preoblikuje. 

Širi in razvija se le prek trenutkov prisotnosti, pristnosti in trenutkov srečanja, lahko pa 

se prek zamujenih trenutkov srečanja (»mimohodk«) tudi zmanjša. Vanj lahko vstopamo 

ali izstopamo, lahko postaja bolj jasen ali pa se zamegli« (Čačinovič Vogrinčič et al., 

2009. str. 101).  

»Če intersubjektivni prostor ozavestimo, razvijemo intersubjektivno zavest. 

Intersubjektivna zavest je oblika zavesti, ki jo vzpostavi povratna zveza med 

neposrednim doživljanjem prve osebe in doživljanjem te osebe, kako druga oseba 

doživlja njeno doživljanje. Ta povratna zveza omogoči, da se v zavesti prve osebe pojavi 

dvojna zavest-zavest o svojem doživljanju in zavest o tem, kako naše doživljanje doživlja 

drugi. Intersubjektivna zavest pomeni, da gledam skoz svoje oči, in hkrati gledam, kako 

drugi vidi to, kar vidim. Intersubjektivna zavest temelji v socialnem, medosebnem in ne 

nastane samo na osnovi povratnih zank znotraj posameznega uma. Ni nujno, da to zavest 

reflektiramo, ali verbaliziramo. Do pojavov intersubjektivne zavesti pride v razmeroma 

intenzivnih interakcijah v delovnem odnosu in v posebnih trenutkih prisotnosti. Partnerja 

oz. sogovornika v interakciji tako doživetje soustvarita. Po eni strani gre za različni in 

ločeni doživetji, po drugi strani pa sta v sozvočju oz. se prepletata, ujemata. V negativni 

obliki pa ne pride do soustvarjanja pričakovanega doživetja ali pa ne pride do ujemanja« 

(Čačinovič Vogrinčič et al., 2009. str. 102). 
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EMPIRIČNI DEL 

 

 

6 OPREDELITEV PROBLEMA 

 
V nalogi se ukvarjam s problematiko poklicne identitete socialnih pedagoginj; dojemanja 

socialnih pedagoginj družbenega ugleda poklica socialne pedagoginje; strokovne 

avtonomije socialnih pedagoginj, zaposlenih na različnih delovnih mestih; nekaterih 

stališč socialnih pedagoginj v zvezi s profilom socialne pedagoginje. Preverim tudi, če 

socialne pedagoginje znotraj svojega dela udejanjajo katere izmed konceptov, ki sodijo v 

sodobno paradigmo socialnega dela (Čačinovič Vogrinčič et al., 2009), in če katere od 

slednjih živijo v svojem osebnem življenju, saj posameznika razumem kot neločljivo 

entiteto tako v njegovem poklicnem kot tudi zasebnem življenju. 

  

 

6.1 Namen in cilji 

 

Temeljni cilji: 

1. Opredeliti, v katerih ustanovah in na katerih delovnih mestih se zaposlujejo 

socialne pedagoginje.  

2. Opredeliti samozaupanje socialnih pedagoginj. 

3. Ožje opredeliti, kako socialne pedagoginje delujejo v svojih delovnih odnosih z 

uporabnicami. 

4. Opredeliti poklicno identiteto socialnih pedagoginj.  

Podcilji (opredelitve poklicne identitete socialnih pedagoginj) zajemajo opredelitev: 

 strokovne avtonomije socialnih pedagoginj, 

 ugled poklica socialne pedagoginje, 
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6.2 Hipoteze 

 

H1: Socialne pedagoginje, stare pod in nad 35 let, se med seboj razlikujejo v svojem 

prepričanju, da za socialno pedagoginjo pri opravljanju njenega poklica držita naslednji 

trditvi: 

a) Socialna pedagoginja v svojem poklicu verjame, da ve, katere rešitve so najboljše 

za uporabnike. 

b) Socialna pedagoginja v svojem poklicu meni, da je njeno delo nepogrešljivo za 

boljše življenje ljudi. 

H2: Socialne pedagoginje, stare pod in nad 35 let, se med seboj razlikujejo v zaupanju 

vase, ki je opredeljeno z naslednjimi petimi vprašanji: 

a) Imam podporo v svojem socialnem okolju. 

b) Zaupam si.    

c) Znam izkoristiti svoje vire moči.    

d) Uporabljam možnosti/načine, s katerimi se  mi uspe razbremeniti. 

e) Zase vem, kaj pri meni deluje, da se opolnomočim. 

H3:  Socialne pedagoginje, stare pod in nad 35 let, se med seboj razlikujejo v stopnji 

strinjanja z naslednjimi trditvami: 

a) Uporabniku verjamem. 

b) Zaupam, da bo uporabnik dosegel cilj, ki si ga zastavi (v delovnem 

odnosu). 

c) Verjamem v uporabnikov uspeh. 

H4: Socialne pedagoginje, zaposlene na strokovnih, tehničnih in vodstvenih delovnih 

mestih, se med seboj razlikujejo v svojem mnenju o ugledu poklica socialne pedagoginje 

v naši družbi. 

H5: Socialne pedagoginje, zaposlene na strokovnih, tehničnih in vodstvenih delovnih 

mestih, se med seboj razlikujejo v opisu svoje strokovne avtonomnosti znotraj  svojega 

dela. 
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6.3 Opis vzorca 

 

Vzorec predstavljajo zaposlene diplomantke socialne pedagogike. 

 

6.3.1 Opis vzorca po spolu 

 

Slika 1: Strukturni krog s prikazom odstotkov za spremenljivko spol 

 

 

Slika 1 prikazuje strukturni krog za vzorec vprašanih za spremenljivko spol. Vidimo, da 

predstavlja delež žensk 91.48%, delež moških 8,20%. 
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6.3.2 Opis vzorca po starosti 

 

Slika 2: Strukturni krog s prikazom odstotkov za spremenljivko starost 

 

 

Slika 2 prikazuje strukturni krog za vzorec vprašanih za spremenljivko starost. Vidimo, 

da predstavlja delež vprašanih, starih pod 35 let, 61,20%, delež vprašanih, starih nad 35, 

37,22%. 
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6.3.3 Opis vzorca po spremenljivki vrsta ustanove 

 

Slika 3: Strukturni krog s prikazom odstotkov za spremenljivko vrsta ustanove 

 

 

Slika 3 prikazuje strukturni krog za vzorec vprašanih socialnih pedagoginj za 

spremenljivko vrsta ustanove. Vidimo, da predstavlja delež zaposlenih socialnih 

pedagoginj v:  

 zavodu za prestajanje kazni zapora 1,58%,  

 socialno varstvenem zavodu 3,15%,  

 samozaposlitvi in podjetjih 2,21%,  

 domovih starejših občanov 0,32%,  

 vzgojnih zavodih in prevzgojnem domu 10,73%,  

 nevladnih organizacijah 5,05%,  

 državnih ustanovah 4,10%,  

 vzgojnih in izobraževalnih ustanovah 42,90%,  

 zdravstvu 1,26%. 
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6.3.4 Opis vzorca po kategorijah delovnih mest 

 

Slika 4: Strukturni krog s prikazom odstotkov za spremenljivko delovno mesto 

 

 

Iz slike 4, ki prikazuje strukturni krog za vzorec za spremenljivko delovno mesto, je 

razvidno, da predstavljajo deleži socialnih pedagoginj, ki so zaposlene na strokovnih, 

vodstvenih in tehničnih
5
 delovnih mestih, 58,36%, 8,20% in 2,52%. 

 

 

 

 

                                                 
5
 Tehnična delovna mesta so delovna mesta, na katerih se zaposlene ukvarjajo s koordinacijo in 

organizacijo programov (pomoči, izobraževanj, projektov itd.).  
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6.4 Raziskovalni instrument 

 

Za pridobivanje podatkov in preverjanje raziskovalnih hipotez sem uporabila vprašalnik
6
, 

ki sem ga sestavila na podlagi teoretičnih izhodišč in sorodnih raziskav. Vprašanja iz 

sklopov o zaposlitvi, vsebini dela, oceni poklica in ugledu poklica socialne pedagoginje 

sem črpala iz diplomskega dela Andreje Zupančič Kojič (1999); sklop vprašanj o poklicu 

socialne pedagoginje oz. o mitih povezanih z njim iz diplomskega dela Mije Marije 

Klemenčič (2004); sklop vprašanj o moči in samozaupanju in sklop vprašanj o načinu 

delovanja socialnih pedagoginj v delovnem odnosu z uporabnicami iz kataloga 

socialnega dela (Čačinovič Vogrinčič et al., 2009). Vprašalnik obsega 11 strani in je 

sestavljen iz sklopov: 

splošni del, kjer sprašujem po spolu in starosti anketirancev in o moči in samozaupanju 

socialnih pedagoginj: 13 trditev, s katerimi preverjam, koliko močne se počutijo, in 

koliko zaupajo vase socialne pedagoginje; 

dodatno izobraževanje; 

zaposlitev: zanimajo me vrsta ustanove, delovno mesto, način zaposlitve anketiranih in 

(posredno) prepoznavnost poklica socialne pedagoginje; 

vsebina dela socialne pedagoginje, kjer sprašujem po vrstah, oblikah dela upoštevajoč 

različne kriterije; 

strokovna avtonomija 

ocena poklica socialne pedagoginje, kjer poleg splošne ocene poizvedujem tudi o 

zadovoljstu s poklicem; 

socialna pedagoginja v svojem poklicu: 33 trditev, kjer preverjam, koliko anketirane 

verjamejo v mite, ki se vežejo na poklic socialne pedagoginje; 

Samoocena socialnih pedagoginj njihovega delovanja v delovnem odnosu z 

uporabnicami: 17 trditev, s katerimi preverjam, kaj drži za socialne pedagoginje v 

delovnih odnosih z uporabnicami. 

ugled poklicev pomoči, kjer me zanima, na kakšno mesto bodo med desetimi poklici 

uvrstili poklic socialne pedagoginje; 

Študij 

                                                 
6
 V vprašalniku sem uporabila štiristopenjsko letvico (1-sploh ne drži, 2-v glavnem ne drži, 3-v glavnem 

drži, 4-popolnoma drži), vendar sem jo po dobljenih rezultatih, da sem lahko izračunala hi kvadrat za 

preverbo 1., 2., 3. in 5. hipoteze, spremenila v dvostopenjsko (1 in 2 sem združila v 1-ne drži; 3 in 4 sem 

združila v 2-drži). 
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6.5 Potek zbiranja podatkov 

 

Do podatkov, ki sem jih potrebovala za dosego ciljev diplomske naloge, sem prišla z 

uporabo anketnega vprašalnika. Slednjega sem najprej preizkusila s pomočjo odgovorov 

študentk socialne pedagogike. Do zaposlenih diplomantk socialne pedagogike sem prišla 

s pomočjo:  

 Združenja za socialno pedagogiko, iz kjer so moj spletni anketni vprašalnik 

posredovali članicam združenja,  

 referata, kjer sem (preko mentorice) zaprosila za naslove diplomantk, in jim (v 

prisotnosti mentorice) razposlala (fizični) anketni vprašalnik. 

 skupine socialnih pedagoginj na facebook-u, ki sem ji ravno tako kot Združenju 

posredovala spletni anketni vprašalnik. 

 

 

6.6 Postopek obdelave podatkov 

 

Uporabila sem deskriptivno raziskovalno metodo, s katero sem opisala nekatere 

značilnosti vzorca, in inferenčno raziskovalno metodo, s pomočjo katere sem na podlagi 

ugotovitev o vzorcu sklepala na populacijo. Podatke sem obdelala s pomočjo programa 

SPSS (Statistical Package for Social Science, version 17). 

Zanesljivost vprašalnika sem preverila z metodo notranje skladnosti instrumenta, posebej 

za sklopa trditev, ki se nanašata na samozaupanje socialnih pedagoginj in zaupanje 

uporabnicam. Uporabila sem programsko funkcijo Reliability Analysis, ki pokaže 

vrednost Cronbachovega koeficienta. 
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7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA RAZISKAVE 

 

 

7.1 Rezultati 1. hipoteze 

 

H1: Socialne pedagoginje, stare pod in nad 35 let, se med seboj razlikujejo v svojem 

prepričanju, da za socialno pedagoginjo pri opravljanju njenega poklica držita 

naslednji trditvi: 

a) Socialna pedagoginja v svojem poklicu verjame, da ve, katere rešitve so 

najboljše za uporabnike. 

b) Socialna pedagoginja v svojem poklicu meni, da je njeno delo nepogrešljivo 

za boljše življenje ljudi. 

 

Tabela 2: Povzetek značilnosti statistične analize, numerus in frekvenčni odstotki, za obe kategoriji 

skupaj, starost in a in b trditvi iz 1. hipoteze 

 Primeri 

 Veljavni Manjkajoči Skupaj 

 N Odstotki N Odstotki N Odstotki 

starost * Verjame, da ve, 

katere rešitve so najboljše za 

uporabnike  

215 67,8% 102 32,2% 317 100,0% 

starost * Meni, da je njeno 

delo nepogrešljivo za boljše 

življenje ljudi  

215 67,8% 102 32,2% 317 100,0% 
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7.1.1 Rezultati a dela 1. hipoteze 

 

H1a: Socialne pedagoginje, stare pod in nad 35 let, se med seboj razlikujejo v 

svojem prepričanju, da za socialno pedagoginjo pri opravljanju njenega poklica 

drži naslednja trditev: »Socialna pedagoginja v svojem poklicu verjame, da ve, 

katere rešitve so najboljše za uporabnike«.  

 

 

Slika 5: Stolpčni grafikon za frekvenčni prikaz mnenj socialnih pedagoginj o trditvi »Socialna pedagoginja 

verjame, da ve, katere rešitve so najboljše za uporabnike«, upoštevajoč starost socialnih pedagoginj 

 
 

Slika 5 prikazuje frekvenčno porazdelitev stopenj strinjanja s trditvijo »Socialna 

pedagoginja v svojem poklicu verjame, da ve, katere rešitve so najboljše za uporabnike« 

mlajših in starejših vprašanih socialnih pedagoginj. Iz  slike vidimo, da se 73-več kot 

polovica-mlajših in 71-več kot polovica-starejših strinja z navedeno trditvijo, 52 mlajših 

in 19 starejših pa se z njo ne strinja. 
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Tabela 3: Kontingenčna tabela za starost socialnih pedagoginj, upoštevajoč njihovo mnenje o trditvi 

»Socialna pedagoginja verjame, da ve, katere rešitve so najboljše za uporabnike« 

   Verjame, da ve, katere rešitve so 

najboljše za uporabnike  

Skupaj    ne drži drži 

starost  pod 35 Frekvence 52 73 125 

Pričakovane frekvence 41,3 83,7 125,0 

% v  starost  41,6% 58,4% 100,0% 

% od skupno 24,2% 34,0% 58,1% 

nad 35 Frekvence 19 71 90 

Pričakovane frekvence 29,7 60,3 90,0 

% v starost  21,1% 78,9% 100,0% 

% od skupno 8,8% 33,0% 41,9% 

Skupaj Frekvence 71 144 215 

Pričakovane frekvence 71,0 144,0 215,0 

% v starost  33,0% 67,0% 100,0% 

% od skupno 33,0% 67,0% 100,0% 

 

Iz tabele 3 razberemo, da je bilo vseh, ki so odgovorile na vprašanje o stopnji strinjanja s 

trditvijo »Socialna pedagoginja verjame, da ve, katere rešitve so najboljše za 

uporabnike«, 215. Od teh se jih 33,0% ne strinja s trditvijo, 67,0% se jih z njo strinja. Od 

tistih, ki so stare pod 35 let (in predstavljajo 58,1% celotnega vzorca), se jih 41,6% ne 

strinja s trditvijo, 58,4% se jih strinja. Od starih nad 35 let (predstavljajo 41,9% celotnega 

vzorca), se jih 21,1% ne strinja s trditvijo, 78,9% se jih strinja. 
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Tabela 4: Hi kvadrat test za povezavo med starostjo vprašanih socialnih pedagoginj in njihovim mnenjem 

o trditvi »Socialna pedagoginja verjame, da ve, katere rešitve so najboljše z uporabnike« 

 

Vrednost  

Prostostne 

stopnje 

Dvostranska 

statistična 

pomembnost 

Pearsonov Hi kvadrat 9,931
a
 1 ,002 

N od veljavnih primerov 215   

a. 0 celic (,0%) ima pričakovano frekvenco manj kot 5. Najmanjša pričakovana frekvenca je 29,72. 
b. Izračunano le za 2x2 tabelo 

 

Iz tabele 4 je razvidno, da znaša vrednost Hi kvadrat testa 9,931 pri stopnji prostosti 1. 

Njegova statistična pomembnost znaša .002. Ker je p manjši od 0,05, potrdim prvi del 

prve hipoteze. Uspela sem dokazati povezavo med starostjo zaposlenih socialnih 

pedagoginj in njihovim mnenjem o trditvi »Socialna pedagoginja v svojem poklicu 

verjame, da ve, katere rešitve so najboljše za uporabnike«. 

 

Tabela 5: Koeficient povezanosti med spremenljivkama starost socialnih pedagoginj in stopnja strinjanja s 

trditvijo »Socialna pedagoginja verjame, da ve, katere rešitve so najboljše z uporabnike« 

  

Vrednost  

Raven 

statistične 

pomembnosti 

Nominalno za 

Nominalno 

Phi ,215 ,002 

N od veljavnih primerov 215  

 

Vrednost koeficienta Phi znaša .215, kar pomeni nizko povezanost med 

spremenljivkama, vendar je slednja statistično pomembna, saj je raven njegove statistične 

pomembnosti enaka .002. 

 

 

Uspela sem dokazati, sicer nizko, vendar statistično pomembno povezavo med starostjo 

socialnih pedagoginj in stopnjo njihovega strinjanja s trditvijo »Socialna pedagoginja v 

svojem poklicu verjame, da ve, katere rešitve so najboljše za uporabnike«, hi 

kvadrat(1)=9,931, p je .002, je manjši od 0,05, zato potrdim a del 1. hipoteze. 
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7.1.2 Rezultati b dela 1. hipoteze 

 

H1b: Socialne pedagoginje, stare pod in nad 35 let, se med seboj razlikujejo v 

stopnji strinjanja s trditvijo »Socialna pedagoginja v svojem poklicu meni, da je 

njeno delo nepogrešljivo za boljše življenje ljudi«. 

 

Slika 6: Stolpčni grafikon za frekvenčni prikaz mnenj socialnih pedagoginj o trditvi »Socialna pedagoginja 

meni, da je njeno delo nepogrešljivo za boljše življenje ljudi« 

 
 

Slika 6 prikazuje frekvenčno porazdelitev stopenj strinjanja mlajših in starejših vprašanih 

socialnih pedagoginj s trditvijo »Socialna pedagoginja meni, da je njeno delo 

nepogrešljivo za boljše življenje ljudi«. Iz  slike vidimo, da se 59-manj kot polovica-

mlajših in 49-več kot polovica-starejših strinja z navedeno trditvijo, 66 mlajših in 41 

starejših pa se z njo ne strinja. 
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Vseh, ki so odgovorile na vprašanje o stopnji strinjanja s trditvijo »Socialna pedagoginja 

meni, da je njeno delo nepogrešljivo za boljše življenje ljudi«, je bilo 215. Od slednjih se 

jih 49,8% ne strinja s trditvijo, 50,2% se jih strinja s trditvijo. Od tistih, ki so stare pod 35 

let (in predstavljajo 58,1% celotnega vzorca), se jih 52,8% s trditvijo ne strinja 47,2% se 

jih z njo strinja. Od tistih, starih nad 35 let (predstavljajo 41,9% celotnega vzorca), se jih 

45,6% s trditvijo ne strinja, 54,4% se jih z njo strinja.  

 

Vrednost Hi kvadrat testa za povezavo med starostjo vprašanih socialnih pedagoginj in 

njihovim mnenjem o trditvi: »Socialna pedagoginja v svojem poklicu meni, da je njeno 

delo nepogrešljivo za boljše življenje ljudi« znaša 1,098 pri stopnji prostosti 1. Njegova 

statistična pomembnost znaša .295. Ker je p večji od 0,05, zavrnem drugi del prve 

hipoteze. Nisem uspela dokazati povezave med starostjo zaposlenih socialnih pedagoginj 

in njihovim mnenjem o trditvi »Socialna pedagoginja v svojem poklicu meni, da je njeno 

delo nepogrešljivo za boljše življenje ljudi«. 

 

Vrednost koeficienta Phi, koeficienta povezanosti med starostjo socialnih pedagoginj in 

stopnjo njihovega strinjanja trditvijo: »Socialna pedagoginja v svojem poklicu meni, da 

je njeno delo nepogrešljivo za boljše življenje ljudi«, znaša .071, kar pomeni nizko 

povezanost med spremenljivkama, in slednja statistično ni pomembna, saj je raven 

njegove statistične pomembnosti enaka .295. 

 

Nisem uspela dokazati, da se socialne pedagoginje, stare pod in nad 35 let, med seboj 

(statistično pomembno) razlikujejo v stopnji strinjanja s trditvijo: »Socialna pedagoginja 

v svojem poklicu meni, da je njeno delo nepogrešljivo za boljše življenje ljudi«, hi 

kvadrat(1)=1,098, p je večji od 0,05. Drugi del prve hipoteze zato zavrnem. Pri mlajših 

se jih (znotraj skupine mlajših) več ne strinja s trdivijo, pri starejših se jih (znotraj 

skupine starejših) več strinja s trdivijo, vendar omenjena razlika med skupinama ni 

statistično pomembna. 
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7.1.3 Interpretacija 1. hipoteze 

 

a) Dokazala sem, da se socialne pedagoginje, stare pod in nad 35 let, med seboj 

(statistično pomembno) razlikujejo v stopnji strinjanja s trditvijo »Socialna pedagoginja v 

svojem poklicu verjame, da ve, katere rešitve so najboljše za uporabnike«. Pri obeh 

skupinah socialnih pedagoginj, starih pod in nad 35 let, mlajših in starejših, se jih več kot 

polovica strinja z zgornjo trditvijo, vendar je v skupini mlajših delež socialnih 

pedagoginj, ki se strinjajo z zgornjo trditvijo (58,4%) zelo podoben deležu (mlajših) 

socialnih pedagoginj, ki se ne strinjajo z zgornjo trditivijo (41,6%). Deleža starejših 

socialnih pedagoginj, tistih, ki se ne strinjajo s trditvijo, in tistih, ki z njo se, sta precej 

različna, saj se le 21,1% starejših ne strinja s trditvijo, in 78,9% se jih z njo strinja.  

Zakaj je skupina mlajših socialnih pedagoginj (v nadaljevanju mlajše) manj homogena v 

(ne)strinjanju s trditvijo »Socialna pedagoginja v svojem poklicu verjame, da ve, katere 

rešitve so najboljše za uporabnike« v primerjavi s skupino starejših? 

Mlajše v primerjavi s starejšimi od »mlajših let« doživljajo, in živijo, sodobno 

negotovost
7
, so se morale prej prilagoditi nanjo (npr. tudi s svojim vstopom na trg dela). 

Možno je, da jim je zato manj samoumevno, da vedo, kaj je tisto najbolje za nekoga 

drugega v današnjem negotovem življenju.  

Starejše imajo v primerjavi z mlajšimi (po večini) več (let) izkušenj in prakse na 

delovnem področju, in so tako npr. večkrat izkusile, »kaj je delovalo« v določenih 

primerih, zato so prepričane, da (npr. po izkušnjah) vedo, katere rešitve so najboljše za 

uporabnike. 

 

b) Nisem uspela dokazati, da se socialne pedagoginje, stare pod in nad 35 let, med seboj 

(statistično pomembno) razlikujejo v stopnji strinjanja s trditvijo: »Socialna pedagoginja 

v svojem poklicu meni, da je njeno delo nepogrešljivo za boljše življenje ljudi«. Starejše 

so tiste, ki se v večji meri (54,4%) strinjajo z navedeno trditvijo, v nasprotju z mlajšimi, 

pri katerih se jih s trditvijo strinja manj kot polovica, vendar razlika med skupinama ni 

statistično pomembna.  

                                                 
7 Sodobnost je opredeljena z: »vedno bolj tekmovalnim izobraževalnim sistemom, z zahtevnim in 

omejujočim trgom delovne sile, upadajočo kakovostjo delovnih odnosov, pomanjkanjem sistema blaginje, 

negotovostjo tržno reguliranih družb, konfliktnimi izzivi: globalizacije, tehnološkega napredka in 

ekonomske nerazvitosti ter individualizacije in nacionalne mobilizacije« (Ule, 2002). 
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Ker razlika med mlajšimi in starejšimi ni pomembna, se vprašam, kaj velja za celotno 

populacijo socialnih pedagoginj, ki so odgovorile na vprašanje o strinjanju z zgornjo 

trditvijo. Od 215 socialnih pedagoginj, mlajših in starejših, se jih 49,8% ne strinja s 

trditvijo, 50,2% se jih strinja s trditvijo. 

»Po mnenju Brown-a (po Hozjan, 2006, str.146) je (za oblikovanje poklicne identitete-

dodatek avtorice pričujočega pisanja) pomembno, da člani poklicne skupine ponotranjijo 

tiste lastnosti poklicne kulture, ki so v določenem smislu temeljne pri razumevanju, zakaj 

poklic obstaja oziroma kakšen je njegov namen ali poslanstvo«. 

»Poslanstvo in namen določenega poklica se prvenstveno odražata v njegovi poklicni 

kulturi, oziroma, če smo bolj natančni, na ideološki in normativni ravni poklicne kulture. 

Tako se od člana poklicne skupine pričakuje, da ponotranji sistem prepričanj, vrednot in 

norm, ki oblikuje smisel določenega poklica« (Hozjan, 2006, str. 146). 

Je možno, da uvrstimo trditev »Socialna pedagoginja v svojem poklicu meni, da je njeno 

delo nepogrešljivo za boljše življenje ljudi« med »sistem prepričanj, vrednot in norm«, 

oz. na ideološko raven poklicne kulture, v kateri se odražata poslanstvo in namen poklica 

socialne pedagoginje? 

»Poklicna ideologija se oblikuje kot zamisli, ki jih člani poklicne skupine razvijejo, da bi 

legitimirali zavzemanje za skupne interese« (Hozjan, 2006, str. 105). 

Razlika med tistimi, ki se s trditvijo »Socialna pedagoginja v svojem poklicu meni, da je 

njeno delo nepogrešljivo za boljše življenje ljudi«  strinjajo, in tistimi, ki se ne, je 

majhna.  

Ali to pomeni, da trditev ne spada v zgoraj omenjeno »poslanstvo poklica socialne 

pedagoginje«, ali da spada, in je socialne pedagoginje niso ponotranjile v zelo izraziti 

meri, le rahlo čez polovico?  

Še vedno se jih z omenjeno trditvijo strinja večina. Je sprejemljivo, da zato zgornjo 

trditev umestimo med tiste značilnosti poklicne skupine socialnih pedagoginj, ki si jih 

poklicna skupina prizadeva ohraniti, ker jih »člani zaznavajo kot navidezno osrednje, 

trajne in razločevalne na tak način, da prispevajo k poudarjanju temeljnih značilnosti
8
 

poklica in identifikacije z njim« (Hozjan, 2006, str. 147)? 

 

                                                 
8
 »Predvsem se pod pojmom temeljne značilnosti poklica razumeta smisel in vloga poklica, ki po mnenju 

Brown-a v osnovi ostajata bolj trdoživa na spremembe« (po Hozjan, 2006, str. 147). 
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c) Razmislek o a in b trditvah iz 1. hipoteze hkrati 

 

Ob trditvah »Vem, katere rešitve so najboljše za uporabnike« in »Menim, da je moje delo 

nepogrešljivo za boljše življenje ljudi« (če gledam celotno skupino socialnih pedagoginj, 

se jih z obema trditvama strinja več kot polovica), se prešinem z mislijo, da njun pomen 

obljublja gotovost, ki je v sodobni družbi in življenju skoraj ne moremo (do)živeti. Kaj 

(danes) vemo sami zase, kaj vemo za druge? Ali lahko vemo, kaj je najboljše za druge? 

Sprejmemo predpostavko, da ne moremo zares preveriti (zato niti posplošiti), če zares 

lahko vemo, kaj je najboljše za druge. Ker ne moremo zares preveriti, dopustimo, da 

lahko mislimo, da vemo, kaj je najboljše za druge. Odprti vprašanji:  

»Je (za druge) lahko najboljše tisto, kar mi za njih opredelimo kot najboljše«?  

»Kaj dosežemo, če delujemo pod taktirko »najboljšega za druge« po našem mišljenju«? 

Dopustimo si miselno se poigrati z možnimi odgovori na zadnji vprašanji. 

Avtonomija je ena izmed najbolj očitnih lastnosti živih bitij. Mehanizem, ki živim bitjem 

omogoča avtonomijo, je autopoiesis (samoporajanje). Avtopoetski sistem je organiziran 

kot mreža procesov proizvajanja (preoblikovanja in razgrajevanja) sestavin, ki prek 

svojih interakcij in transformacij neprestano obnavljajo, in ustvarjajo, mrežo procesov in 

odnosov, ki so jih bili proizvedli. Živa bitja smo v strukturnem spoju z okoljem, v 

katerem živimo. To okolje ima svojo lastno strukturno dinamiko, ki je operativno ločena 

od vsakega živega bitja. Tako živo bitje kot tudi okolje imata svojo specifično 

organizacijo tega, kako ohranjata, in reproducirata sestavine, ki ju sestavljajo. Govorimo 

o dveh tipih struktur, ki sta operativno neodvisni druga od druge: živo bitje in okolje. 

Med njima je potrebna strukturna skladnost, sicer bi živa bitja kot enote izginila. 

Interakcije, ki potekajo med živim bitjem in okoljem, zanju niso določujoče v tem 

smislu, da bi nanju prav določno vplivale. Interakcije so le toliko pomembne, kolikor jih 

kot takšne spozna struktura živega bitja ali okolja (Maturana & Varela, 1998).  

Če skušam potegniti vzporednico s spoznanjem Maturane in Varele (1998) in možnim 

odgovorom na zgornji vprašanji. Ne moremo zares preveriti, ali je dejansko možno ali 

ne, da strokovnjakinje vedo, kaj je najboljše za uporabnike, zato sprejmemo, da 

strokovnjakinje lahko mislijo, da vedo, katere rešitve so najboljše za uporabnike, in da je 

njihovo delo nepogrešljivo za boljše življenje ljudi. Slednjega ne morejo določiti drugače 

kot iz svoje lastne strukture, kar (samo po sebi, brez npr. t.i. skupnega iskanja uporabnice 

in socialne pedagoginje) ne zagotavlja, da »struktura uporabnice« »najboljšo rešitev 

zanjo po mnenju socialne pedagoginje« spozna kot »pomembno«. Zamišljene rešitve za 
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druge so lahko dobre, lahko so najboljše, po mnenju strokovnjakov ali drugih, ampak 

koliko je dejansko to pomembno, če tisti, ki se jih to dotika, tega ne (u)vidijo tako (kot 

njihovo okolje)? Lahko uvidijo isto kot mi, lahko ne, ampak to je nujno šele ugotoviti. 

Lahko mi
9
 (u)vidimo nekaj kot ustrezno za druge, lahko ne. To je nujno šele ugotoviti. Z 

njimi. Ali (nas) zamišljeno »a priorno vedenje za druge« lahko kako ovira, četudi 

mislimo, in želimo le dobro?  

Med 12 ovir na poti k učinkoviti komunikaciji Gordon (1980, 1989, 1991, po Vec, 2005) 

med drugimi uvršča tudi »skupino ovir, ki otroku ponujajo rešitev za njegov problem«, in 

med slednjimi npr. »svetovanje in sugeriranje«. Gordon (po Vec, 2005) piše sicer za 

odnos med odraslimi in otrokom, vendar ali je možno določene elemente slednjega 

uporabiti tudi za odrasle, če ne celo (nujno) bolj izrazito? Zakaj bi bilo »svetovanje« 

sploh lahko ovira? So v primeru, če te nekdo sprašuje za nasvet(e), tvoji odgovori lahko 

ovira? Kaj se lahko zgodi slabega, če nekomu sugeriraš tisto, kar ti misliš, da je 

najboljše? Zakaj bi iskali slabo, obrnimo vprašanje. Zanima nas, ne, kaj se lahko zgodi 

slabega, bolj smiselno se je vprašati, kaj dejansko dosežemo s sugestijami in »najboljšimi 

rešitvami« po našem mnenju za druge? Kot smo videli že zgoraj, ne moremo dokazati, ali 

je možno ali ne, da zares vemo, kaj je najboljše za druge, zato dopuščamo obe možnosti. 

Npr. da v določenem primeru res sugeriramo, svetujemo, narišemo, napišemo, 

uprizorimo, drugemu rešitev, ki se za tem izkaže zanj/zanjo za najboljšo v konkretnem 

primeru. Dosegli smo rešitev konkretnega problema. In naprej? Kaj smo s tem dosegli za 

naprej?  

Kaj smo z »narisano najboljšo rešitvijo za drugega« dosegli za tisti čas v njegovem 

življenju, ko nas ne bo ob njem? Če se še ozremo po literaturi, (u)vidimo, da so različni 

avtorji v različnih obdobjih (beri spodaj) na področju pomoči in neposrednega dela z 

ljudmi v ospredje postavljali podobno, utemeljevali (v smislu učinkovitosti znotraj 

procesa pomoči) pomembnost sodelovanja med socialnimi delavkami in uporabnicami, 

aktivne vključenosti uporabnic v proces pomoči ipd., in zavračali a priorno vsevednost 

socialnih delavk za uporabnice. 

Že Freire (po Flaker, 1988) je poudarjal, da sonamerni dialog v pedagogiki zahteva, da 

študent in učitelj v razpravi nastopata kot enakovredna, pri čemer oba poučujeta in se oba 

učita.  

                                                 
9
 Ko v pričujoči interpretaciji pišem »mi«, »drugi«, razumem oboje dobesedno. Vsi smo drugi drugim. 

Tistim, ki niso mi. Mi smo okolje drugih, ravno tako kot so oni okolje nam. 
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Guggenbuhl (1997, str. 17) sicer piše o primerih socialnega dela, ki zajemajo »odločanje 

o ljudeh proti njihovi volji«, česar a priori »ne najdemo« v trditvah »Vem, katere rešitve 

so najboljše za uporabnike« in »Menim, da je moje delo nepogrešljivo za boljše življenje 

ljudi«, vendar se mi zdita spodnji njegovi misli kljub temu na mestu v kontekstu 

razmišljanja o omenjenih trditvah: »Ne moremo zanesljivo vedeti, v čem je resnični 

pomen individualnega človeškega življenja. Zavedanje o vprašljivosti naših vrednostnih 

sistemov bi nas moralo opozoriti  na previdnost, kadar uveljavljamo te vrednote pri 

soljudeh« (prav tam). 

 

In se vrnemo nazaj v sodobnost. »Postmoderni koncepti« v socialnem delu so 

tradicionalni profesionalni pristop modificirali v partnerski model. Partnerski pogled na 

razmerje med profesionalcem in uporabnikom predpostavlja sodelovanje, bolj aktivno 

vlogo in večji vpliv uporabnika pri soustvarjanju rešitev, in upošteva znanje in izkušnje 

uporabnikov kot ekspertov življenja« (Rapoša Tajnšek, 2007, str. 9). 

Sodobna paradigma socialnega dela (Čačinovič Vogrinčič et al., 2009) znotraj koncepta 

moči  ravno tako (kot zgoraj prikazani) poudarja pomembnost dialoga in sodelovanja 

(med stranko in strokovnjakom) in odpovedi prepričanja, da strokovnjakinje vedo bolje 

od strank, kaj je za njih najbolje.  

»Kot nova osrednja vrednota socialne misli in akcije se pojavlja etika udeleženosti in ne 

več iskanje vzroka ali resnice« (Hoffman, 1994; po Čačinovič Vogrinčič et al., 2009, str. 

12). Hoffman (prav tam) »jasno opozori, da strokovnjak odstopi od moči, ki mu ne 

pripada-od moči, da poseduje resnice in rešitve. Strokovnjakovo moč nadomesti 

občutljivo skupno iskanje, raziskovanje. Socialna delavka mora zdržati negotovost 

iskanja in osebno udeleženost; udeležena je kot socialna delavka, sogovornica, 

soustvarjalka. Etiki socialnega dela je dodana etika udeleženosti v raziskovanju in 

soustvarjanju zgodbe, ki nastaja«. 
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7.2 Rezultati 2. hipoteze 

 

H2: Socialne pedagoginje, stare pod in nad 35 let, se med seboj razlikujejo v 

zaupanju vase, ki je opredeljeno z naslednjimi petimi vprašanji: 

a) Imam podporo v svojem socialnem okolju. 

b) Zaupam si. 

c) Znam izkoristiti svoje vire moči. 

d) Uporabljam možnosti/načine, s katerimi se  mi uspe razbremeniti. 

e) Zase vem, kaj pri meni deluje, da se opolnomočim. 

 

Tabela 6: Povzetek značilnosti statistične analize-numerus, frekvenčni odstotki-za obe kategoriji 

skupaj, starost in a, b, c, d, e trditve iz 2. hipoteze 

 Primeri 

 Veljavni Manjkajoči Skupaj 

 N Odstotki N Odstotki N Odstotki 

starost  * Imam podporo v 

svojem socialnem okolju  

284 89,6% 33 10,4% 317 100,0% 

starost  * Zaupam si  284 89,6% 33 10,4% 317 100,0% 

starost  * Znam izkoristiti 

svoje vire moči  

282 89,0% 35 11,0% 317 100,0% 

starost  * Uporabljam načine, 

s katerimi se mi uspe 

razbremeniti  

282 89,0% 35 11,0% 317 100,0% 

starost  * Zase vem, kaj pri 

meni deluje, da se 

opolnomočim  

281 88,6% 36 11,4% 317 100,0% 
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7.2.1 Rezultati a dela 2. hipoteze 

 

H2a: Socialne pedagoginje, stare pod in nad 35 let, se med seboj razlikujejo v 

stopnji strinjanja s trditvijo »Imam podporo v svojem socialnem okolju«. 

 

Slika 7: Stolpčni grafikon za frekvenčni prikaz mnenj socialnih pedagoginj o trditvi »Imam podporo v 

svojem socialnem okolju« 

 
 

Slika 7 prikazuje frekvenčno porazdelitev stopenj strinjanja s trditvijo »Imam podporo v 

svojem socialnem okolju« mlajših in starejših vprašanih socialnih pedagoginj. Iz  slike 

vidimo, da se 165 mlajših in 104 starejše strinjajo z navedeno trditvijo, 7 mlajših in 8 

starejših pa se z njo ne strinja. 
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Vseh, ki so odgovorili na vprašanje o stopnji strinjanja s trditvijo »Imam podporo v 

svojem socialnem okolju«, je bilo 284. Od teh se jih 5,3% s trditvijo ne strinja, 94,7% se 

jih z njo strinja. Od tistih, ki so stare pod 35 let (in predstavljajo 60,6% celotnega 

vzorca), se jih 4,1% ne strinja s trditvijo, 95,9% se jih s trditvijo strinja. Od vprašanih, 

starih nad 35 let (predstavljajo 39,4% celotnega vzorca), se jih 7,1% ne strinja s trditvijo, 

92,9% se jih strinja.  

 

Vrednost Hi kvadrat testa za povezavo med starostjo vprašanih in njihovo stopnjo 

strinjanja s trditvijo »Imam podporo v svojem socialnem okolju« znaša 1,280 pri stopnji 

prostosti 1. Njegova statistična pomembnost znaša .258. Ker je p večji od 0,05, zavrnem 

točko a druge hipoteze. Nisem uspela dokazati povezave med starostjo zaposlenih 

socialnih pedagoginj in njihovo stopnjo strinjanja s trditvijo »Imam podporo v svojem 

socialnem okolju«. 

 

Vrednost koeficienta Phi, koeficienta povezanosti med starostjo in trditvijo »Imam 

podporo v svojem socialnem okolju«, znaša -.067, kar pomeni izredno nizko povezanost 

med spremenljivkama, in slednja statistično ni pomembna, saj je raven njegove 

statistične pomembnosti enaka .258. 

 

Nisem uspela dokazati pomembne povezave med starostjo socialnih pedagoginj in 

stopnjo njihovega strinjanja s trditvijo »Imam podporo v svojem socialnem okolju«, hi 

kvadrat(1)= 1,280, p je večji od 0,05, zato del druge hipoteze, ki spada pod točko a, 

zavrnem. 
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7.2.2 Rezultati b dela 2. hipoteze 

 

H2b: Socialne pedagoginje, stare pod in nad 35 let, se med seboj razlikujejo v 

stopnji strinjanja s trditvijo »Zaupam si«. 

 

Slika 8: Stolpčni grafikon za frekvenčni prikaz mnenj socialnih pedagoginj o trditvi »Zaupam si« 

 
 

Slika 8 prikazuje frekvenčno porazdelitev stopenj strinjanja s trditvijo »Zaupam si« 

vprašanih zaposlenih mlajših in starejših socialnih pedagoginj. Iz  slike vidimo, da se 158 

mlajših in 104 starejše strinjajo z navedeno trditvijo, 14 mlajših in 8 starejših pa se z njo 

ne strinja. 
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Vseh, ki so odgovorili na vprašanje o stopnji strinjanja s trditvijo »Zaupam si«, je bilo 

284. Od slednjih se jih 7,7% ne strinja s trditvijo, 92,3% se jih strinja. Od tistih, ki so 

stari pod 35 let (in predstavljajo 60,6% celotnega vzorca), se jih 8,1% s trditvijo ne 

strinja 91,9% se jih strinja. Od tistih, ki so stari nad 35 let (predstavljajo 39,4% celotnega 

vzorca), se jih 7,1% s trditvijo ne strinja, 92,9% se jih strinja.  

 

Vrednost hi kvadrat testa za povezavo med starostjo vprašanih in njihovim mnenjem o 

trditvi »Zaupam si« znaša .094 pri stopnji prostosti 1. Njegova statistična pomembnost 

znaša .795. Ker je p večji od 0,05, zavrnem točko b druge hipoteze. Nisem uspela 

dokazati povezave med starostjo vprašanih socialnih pedagoginj in njihovim mnenjem o 

trditvi »Zaupam si«. 

 

Vrednost koeficienta Phi, koeficienta povezanosti med starostjo in trditvijo »Zaupam si«, 

znaša .018, kar pomeni izredno nizko povezanost med spremenljivkama, in slednja 

statistično ni pomembna, saj je raven njegove statistične pomembnosti enaka .759. 

 

Nisem uspela dokazati pomembne povezave med starostjo socialnih pedagoginj in 

stopnjo njihovega strinjanja s trditvijo »Zaupam si«, hi kvadrat(1)= .094, p je večji od 

0,05, zato del druge hipoteze, ki spada pod točko b, zavrnem. 
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7.2.3 Rezultati c dela 2. hipoteze 

 

H2c: Socialne pedagoginje, stare pod in nad 35 let, se med seboj razlikujejo v 

stopnji strinjanja s trditvijo »Znam izkoristiti svoje vire moči«. 

 

Slika 9: Stolpčni grafikon za frekvenčni prikaz mnenj socialnih pedagoginj o trditvi »Znam izkoristiti 

svoje vire moči« 

 

 

Slika 9 prikazuje frekvenčno porazdelitev stopenj strinjanja s trditvijo »Znam izkoristiti 

svoje vire moči« vprašanih zaposlenih mlajših in starejših socialnih pedagoginj. Iz  slike 

vidimo, da se 155 mlajših in 106 starejših strinja z navedeno trditvijo, 15 mlajših in 6 

starejših pa se z njo ne strinja. 
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Vseh, ki so odgovorili na vprašanje o stopnji strinjanja s trditvijo »Znam izkoristiti svoje 

vire moči«, je bilo 282. Od slednjih se jih 7,4% ne strinja s trditvijo, 92,6% se jih z njo 

strinja. Od tistih, ki so stare pod 35 let (in predstavljajo 60,3% celotnega vzorca), se jih 

8,8% s trditvijo ne strinja 91,2% se jih z njo strinja. Od tistih, starih nad 35 let 

(predstavljajo 39,7% celotnega vzorca), se jih 5,4% s trditvijo ne strinja, 94,6% se jih z 

njo strinja. 

 

Vrednost Hi kvadrat testa za povezavo med starostjo zaposlenih in njihovim mnenjem o 

trditvi »Znam izkoristiti svoje vire moči« znaša 1,177 pri stopnji prostosti 1. Njegova 

statistična pomembnost znaša .278. Ker je p večji od 0,05, zavrnem točko c druge 

hipoteze. Nisem uspela dokazati povezave med starostjo vprašanih socialnih pedagoginj 

in njihovim mnenjem o trditvi »Znam izkoristiti svoje vire moči«. 

 

Vrednost koeficienta Phi, koeficienta povezanosti med starostjo in trditvijo »Znam 

izkoristiti svoje vire moči« znaša .065, kar pomeni izredno nizko povezanost med 

spremenljivkama, in slednja statistično ni pomembna, saj je raven njegove statistične 

pomembnosti enaka .278. 

 

 

Nisem uspela dokazati pomembne povezave med starostjo socialnih pedagoginj in 

stopnjo njihovega strinjanja s trditvijo »Znam izkoristiti svoje vire moči«, hi 

kvadrat(1)=1,177, p je večji od 0,05, zato del druge hipoteze, ki spada pod točko c, 

zavrnem. 
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7.2.4 Rezultati d dela 2. hipoteze 

 

H2d: Socialne pedagoginje, stare pod in nad 35 let, se med seboj razlikujejo v 

stopnji strinjanja s trditvijo »Uporabljam možnosti/načine, s katerimi se  mi uspe 

razbremeniti«.   

 

Slika 10: Stolpčni grafikon za frekvenčni prikaz mnenj socialnih pedagoginj o trditvi »Uporabljam načine, 

s katerimi se mi uspe razbremeniti« 

 

 

Slika 10 prikazuje frekvenčno porazdelitev stopenj strinjanja s trditvijo »Uporabljam 

možnosti/načine, s katerimi se  mi uspe razbremeniti« vprašanih zaposlenih mlajših in 

starejših socialnih pedagoginj. Iz  slike vidimo, da se 143 mlajših in 92 starejših strinja z 

navedeno trditvijo, 29 mlajših in 18 starejših pa se z njo ne strinja. 
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Vseh, ki so odgovorili na vprašanje o stopnji strinjanja s trditvijo »Uporabljam 

možnosti/načine, s katerimi se  mi uspe razbremeniti«, je bilo 282. Od slednjih se jih 

16,7% s trditvijo ne strinja, 83,3% se jih strinja. Od tistih, ki so stari pod 35 let (in 

predstavljajo 61,0% celotnega vzorca), se jih 16,9% s trditvijo ne strinja 83,1% se jih 

strinja. Od tistih, ki so stare nad 35 let (predstavljajo 39,0% celotnega vzorca), se jih 

16,4% s trditvijo ne strinja, 83,6% se jih strinja. 

 

Vrednost hi kvadrat testa za povezavo med starostjo vprašanih in njihovim mnenjem o 

trditvi »Uporabljam možnosti/načine, s katerimi se  mi uspe razbremeniti« znaša .012 pri 

stopnji prostosti 1. Njegova statistična pomembnost znaša .913. Ker je p večji od 0,05, 

zavrnem točko d druge hipoteze. Nisem uspela dokazati povezave med starostjo 

vprašanih socialnih pedagoginj in njihovim mnenjem o trditvi »Uporabljam 

možnosti/načine, s katerimi se  mi uspe razbremeniti«. 

 

Vrednost koeficienta Phi, koeficienta povezanosti med starostjo socialnih pedagoginj in 

trditvijo: »Uporabljam možnosti/načine, s katerimi se  mi uspe razbremeniti«, znaša .007, 

kar pomeni izredno nizko povezanost med spremenljivkama, in slednja statistično ni 

pomembna, saj je raven njegove statistične pomembnosti enaka .913. 

 

 

Nisem uspela dokazati pomembne povezave med starostjo socialnih pedagoginj in 

stopnjo njihovega strinjanja s trditvijo »Uporabljam možnosti/načine, s katerimi se  mi 

uspe razbremeniti«, hi kvadrat(1)= .012, p je večji od 0,05, zato del druge hipoteze, ki 

spada pod točko d, zavrnem. 

 

 

 



 68 

7.2.5 Rezultati e dela 2. hipoteze 

 

H2e: Socialne pedagoginje, stare pod in nad 35 let, se med seboj razlikujejo v 

stopnji strinjanja s trditvijo »Zase vem, kaj pri meni deluje, da se opolnomočim«. 

 

Slika 11: Stolpčni grafikon za frekvenčni prikaz mnenj socialnih pedagoginj o trditvi »Zase vem, kaj pri 

meni deluje, da se opolnomočim« 

 
 

Slika 11 prikazuje frekvenčno porazdelitev stopenj strinjanja s trditvijo »Zase vem, kaj 

pri meni deluje, da se opolnomočim« vprašanih zaposlenih mlajših in starejših socialnih 

pedagoginj. Iz  slike vidimo, da se 161 mlajših in 102 starejše strinjajo z navedeno 

trditvijo, 10 mlajših in 8 starejših pa se z njo ne strinja. 
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Vseh, ki so odgovorili na vprašanje o stopnji strinjanja s trditvijo »Zase vem, kaj pri 

meni deluje, da se opolnomočim«, je bilo 281. Od slednjih se jih 6,4% s trditvijo ne 

strinja, 93,6% se jih strinja. Od tistih, ki so stari pod 35 let (in predstavljajo 60,9% 

celotnega vzorca), se jih 5,8% s trditvijo ne strinja 94,2% se jih z njo strinja. Od tistih, ki 

so stare nad 35 let (predstavljajo 39,1% celotnega vzorca), se jih 7,3% s trditvijo ne 

strinja, 92,7% se jih z njo strinja.  

 

Vrednost Hi kvadrat testa za povezavo med starostjo vprašanih socialnih pedagoginj in 

njihovim mnenjem o trditvi »Zase vem, kaj pri meni deluje, da se opolnomočim« znaša 

.227 pri stopnji prostosti 1. Njegova statistična pomembnost znaša .634. Ker je p večji od 

0,05, zavrnem točko e druge hipoteze. Nisem uspela dokazati pomembne povezave med 

starostjo vprašanih socialnih pedagoginj in njihovim mnenjem o trditvi »Zase vem, kaj 

pri meni deluje, da se opolnomočim«. 

 

Vrednost koeficienta Phi, koeficienta povezanosti med starostjo in trditvijo »Zase vem, 

kaj pri meni deluje, da se opolnomočim«, znaša -.028, kar pomeni izredno nizko 

povezanost med spremenljivkama, in slednja statistično ni pomembna, saj je raven 

njegove statistične pomembnosti enaka .634. 

 

 

Nisem uspela dokazati pomembne povezave med starostjo socialnih pedagoginj in 

stopnjo njihovega strinjanja s trditvijo »Uporabljam možnosti/načine, s katerimi se  mi 

uspe razbremeniti«, hi kvadrat(1)= .227, p je večji od 0,05, zato del druge hipoteze, ki 

spada pod točko e, zavrnem. 
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7.2.6 Interpretacija 2. hipoteze 

 

Pri nobeni od trditev iz 2. hipoteze nisem uspela dokazati pomembne povezave med 

starostjo socialnih pedagoginj in njihovim mnenjem o trditvah, kar pomeni, da se 

socialne pedagoginje, stare pod in nad 35 let, med seboj ne razlikujejo v zaupanju vase, 

ki je v pričujočem primeru opredeljeno z zgornjimi petimi trditvami. Izmed malo več kot 

280 mlajših in starejših socialnih pedagoginj skupaj se jih (na podlagi dobljenih 

rezultatov) več kot 80%  strinja s trditvijo d, s trditvami a, b, c in e pa se jih strinja več 

kot 90%, zato (na podlagi dobljenih rezultatov) velja: socialne pedagoginje imajo 

podporo v svojem socialnem okolju; zaupajo si; znajo izkoristiti svoje vire moči; 

uporabljajo možnosti/načine, s katerimi se jim uspe razbremeniti; vedo, kaj pri njih 

deluje, da se opolnomočijo. Zaupajo same vase. 

Zgornji podatek nam sam po sebi ne pove, koliko (in če sploh) je samozaupanje socialnih 

pedagoginj neposredno povezano z njihovo poklicno identiteto, zato si ponovno 

dopustimo razmisliti.  

Samozaupanje socialnih pedagoginj se, razumljivo, nanaša na socialne pedagoginje 

osebno. Naše vprašanje zdaj je, ali je osebno, katerega del je tudi samozaupanje, 

socialnih pedagoginj pomembno za njihovo delo (in tako tudi za njihovo poklicno 

identiteto)?  

Med osrednjimi kompetencami socialnih pedagogov so kot prve navedene osebnostne in 

odnosne kompetence (personal and relational competencies), znotraj katerih je najprej 

pojasnjeno, da je odnos z osebo, ki potrebuje pomoč, osrednjega pomena v 

socialnopedagoškem delu (A Common Platform for Social Educators in Europe, 2005).  

»Skoraj ne srečamo pedagoške knjige ali priročnika, ki ne bi izpostavil centralnega 

pomena učiteljevega/vzgojiteljevega/svetovalčevega ravnanja za oblikovanje odnosa med 

njim in učencem/mladostnikom/svetovancem. Za pedagoške, socialne in druge poklice, 

kjer je odnos bistvena prvina, je poklicna kompetenca povezana s kognitivnimi in 

osebnostnimi značilnostmi. Tega se zavedajo tudi snovalci izobraževalnih programov, saj 

med generične kompetence pedagoških in socialnih poklicev umeščajo avtonomnost, 

(samo)kritičnost, (samo)refleksivnost, sposobnost za evalviranje ter prizadevanje za 

kakovost dela« (Žorga, & Kobolt, 2006, str. 133).  
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Žorga in Kobolt (2006) pišeta neposredno o pomenu supervizije, katere nujnost (na 

področju socialnega in terapevtskega dela) se je razvila kot posledica zavedanja, da v 

socialne in terapevtske poklice poleg »teoretičnega in praktičnega znanja vnašamo tudi 

svoja stališča, norme, vrednote in čustva«, tudi svoje osebno (dodatek avtorice pričujoče 

diplomske). 

Skozi raziskovanje pomena osebnega, ki zajema tudi samozaupanje, socialnih 

pedagoginj znotraj njihovega dela pridem do pomena supervizije (Žorga, & Kobolt, 

2006) (in refleksije) za socialno pedagoško delo.  

»Vse, kar ima strokovnjak, ki izvaja psihosocialno pomoč, na voljo, je on sam, s svojim 

znanjem, z življenjskimi izkušnjami, življenjskimi nazori in osebnostnimi potezami, ki 

jih pozna, in upošteva, ter z značilnostmi, ki jih sam pri sebi ne zaznava, ki so njegove 

slepe pege. Strokovnjak je usmerjevalec, pobudnik, oblikovalec vzajemnega odnosa z 

uporabnikom, v katerem je tudi sam samo človek z njemu lastnimi problemi, potrebami, 

omejitvami« (Kristanič, 1995; po Bizjan, 2004). 

»Socialna pedagoginja vzgaja s svojo osebnostjo, zato je zanjo še zlasti pomembno, da se 

zaveda mehanizmov, ki ji uporablja v procesu oblikovanja odnosa. To pomeni, da mora 

med svojim delom ozavestiti lastne mehanizme identifikacije, transfera, odporov, za kar 

je nujno potrebna refleksija delovanja (ki jo posameznik lahko dobi v superviziji) 

(Poljak, 2003, str. 76). 

Razumljivo je, da »poklici pomoči povečujejo potrebo po poznavanju samega sebe, 

zahtevajo čim bolj strokovno vedenje in reagiranje ter oblikovanje primerne kombinacije 

empatije in distance« (Urdang; 1999, po Poljak, 2003, str. 79), saj socialne pedagoginje v 

neposredne, četudi strokovne, odnose z uporabniki ne morejo vstopati (in biti v njih) 

drugače kot osebno. Kljub strokovnosti in znanju, ne morejo izločiti osebnega pri 

vzpostavljanju odnosov z uporabniki. 

»… pomen osebnega vidika pri socialnopedagoškem delu je v zadnjih letih pridobil še 

večji poudarek pri pojmovanju strokovnosti dela« (A Common Platform for Social 

Educators in Europe, 2005; po Klemenčič, 2006, str. 164). 

»… Ta nova definicija vključuje tako strokovno znanje kot strokovnjakovo 

prepoznavanje pomembnosti sebe oz. lastnih osebnostnih kvalitet, med njimi pa še 



 72 

posebej lastnih interpersonalnih sposobnosti ter intuicije« (Deverell & Sharma, 2000; po 

Klemenčič, 2006, str. 164). 

Ker je »oblikovanje standardov opravljanja poklicne dejavnosti predpisano s strani 

poklicnih združenj in države, s tem, da je pomemben del poklicne dejavnosti tudi etični 

kodeks« (Šporer, 1990; po Hozjan, 2006, str. 36), poglejmo, kaj in kako je o področju 

osebnega socialnih pedagoginj zapisano v Etičnem kodeksu delavcev na področju 

socialne pedagogike (2004) kot dokumentu, ki predstavlja poklicno etiko poklicne 

skupine socialnih pedagoginj:  

»Socialno pedagoško delo temelji na osebnem odnosu. Po spoznanjih različnih temeljnih 

strok odnos predstavlja možnost za bolj polno in celovito doživetje samega sebe in je s 

tem eden od najučinkovitejših medijev za razvijanje novih vzorcev doživljanja in 

vedenja. Na profesionalne odnose, v katere strokovnjak pri delu z ljudmi vstopa, vplivajo 

osebnostne, kulturne in druge značilnosti vseh vpletenih oseb. Na odnos tako s svojo 

osebnostjo in strokovno usposobljenostjo strokovnjak ključno vpliva. Osebnostni vidik 

vključuje njegovo zavestno in izvenzavestno čustveno dogajanje, motivacijo, sposobnost 

ustvarjanja medosebnih odnosov, značaj, stališča in prepričanja ter duhovno razsežnost. 

Ker je osebnostni vidik pri ustvarjanju profesionalnega odnosa tako pomemben, je 

potrebno, da strokovna usposobljenost poleg znanj in metod v ožjem pomenu besede, 

vključuje tudi pripravljenost - motiv in znanje, za reflektiranje svojega dela ter odprtost 

za socialno učenje, razvijanje občutljivosti za socialna dogajanja«.  

Kot nekakšen poklicni imperativ je v Etičnem kodeksu delavcev na področju socialne 

pedagogike (2004) izpostavljena in pojasnjena »dgovornost do samega sebe« skozi 

»profesionalni in osebnostni razvoj«: 

 »Socialni pedagog skrbi za svoj stalni profesionalni razvoj; tekoče 

spremlja razvoj profesije, posebno na svojem delovnem področju; uvaja 

nove metode dela ter deluje v skladu s tekočimi strokovnimi dognanji.  

 Socialni pedagog se po svojih močeh in interesih udejstvuje v 

izpopolnjevanju, dodatnem izobraževanju in raziskovalnem delu ter s tem 

povečuje lastno profesionalno kompetentnost ter prispeva k razvoju 

profesije.  

 Socialni pedagog skrbi za svoj celostni razvoj.  
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 Socialni pedagog svoje izkušnje pri delu sprotno reflektira na osebnem 

nivoju, po možnosti pa tudi na nivoju skupine.  

 Socialni pedagog spodbuja razvoj in oblikovanje skupin in oblik dela, ki 

mu znotraj delovnih nalog, katere opravlja, omogočajo psihohigieno 

(podporne, intervizijske oz. supervizijske skupine…). 

 Socialni pedagog si s pomočjo evalvacije razjasnjuje svoje početje in s 

tem krepi svoje osebnostne in profesionalne kompetence ter jača svojo 

poklicno identiteto.  

 Socialni pedagog spoznava in spoštuje lastne (osebnostne in 

profesionalne) meje in jih tudi jasno izraža. 

 Socialni pedagog se je v položaju konflikta vlog, ko različni posamezniki 

oz. ustanove od njega pričakujejo različne stvari, dolžan opredeliti in 

zjasniti«. 

Naj se pred koncem (interpretacije druge hipoteze) ustavim še pri »pomisleku« v zvezi s 

prvo trditvijo iz druge hipoteze, »Imam podporo v svojem socialnem okolju«. Slednja se 

od ostalih štirih pomensko najbolj razlikuje, saj se nanaša na tisto, kar je socialnim 

pedagoginjam zunanje, ni odvisno zgolj odnjih. Čez 90% vprašanih, tako mlajših kot 

starejših, socialnih pedagoginj se strinja s trditvijo »Imam podporo v svojem socialnem 

okolju«. Zakaj se mi zdi pomembno »ustaviti« pri omenjeni trditvi? Ker se mi zdi, da se 

skupina socialnih pedagoginj v tem temeljno razlikuje od večine tistih posameznikov ali 

skupin, s katerimi delajo, in da se je tega pri delu nujno zavedati.  

  

S preverjanjem druge hipoteze sem ugotovila, da socialne pedagoginje zaupajo same 

vase, in nato skozi interpretacijo »razmišljala«, če je osebno socialnih pedagoginj 

pomembno za njihovo delo. Skozi pregledano literaturo (npr. Kobolt, & Žorga, 2006; 

Poljak, 2003; Klemenčič, 2006; Etični kodeks delavcev na področju socialne pedagogike, 

2004) nedvomno potrdim, da je osebno socialnih pedagoginj, vključujoč delo na sebi, 

spoznavanje sebe, itd. znotraj socialnopedagoškega dela zelo pomembno in bistveno za 

slednje. 
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7.3 Rezultati 3. hipoteze 

 

H3:  Socialne pedagoginje, stare pod in nad 35 let, se med seboj razlikujejo v svojih 

stopnjah strinjanja z naslednjimi trditvami: 

a) Uporabniku verjamem. 

b) Zaupam, da bo uporabnik dosegel cilj, ki si ga zastavi (v delovnem odnosu). 

c) Verjamem v uporabnikov uspeh. 

 

Tabela 7: Povzetek značilnosti statistične analize-numerus, frekvenčni odstotki-za starost in trditve a, b, c 

iz 3. hipoteze 

 Vrednost Manjkajoči Skupaj 

 N Odstotki N Odstotki N Odstotki 

starost  * Uporabniku 

verjamem  

204 64,4% 113 35,6% 317 100,0% 

starost  * Zaupam, da bo 

uporabnik dosegel cilj, ki si 

ga zastavi (v delovnem 

odnosu)  

202 63,7% 115 36,3% 317 100,0% 

starost  * Verjamem v 

uporabnikov uspeh  

202 63,7% 115 36,3% 317 100,0% 
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7.3.1 Rezultati a dela 3. hipoteze 

 

H3a: Socialne pedagoginje, stare pod in nad 35 let, se med seboj razlikujejo v 

stopnji strinjanja s trditvijo »Uporabniku verjamem«. 

 

Slika 12: Stolpčni grafikon za frekvenčni prikaz mnenj socialnih pedagoginj o trditvi »Uporabniku 

verjamem« 

 

 

Slika 12 prikazuje frekvenčno porazdelitev stopenj strinjanja s trditvijo »Uporabniku 

verjamem« vprašanih zaposlenih mlajših in starejših socialnih pedagoginj. Iz  slike 

vidimo, da se 114 mlajših in 85 starejših strinja z navedeno trditvijo, 4 mlajše in 4 

starejše pa se z njo ne strinjajo. 
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Vseh, ki so odgovorile na vprašanje o stopnji strinjanja s trditvijo  »Uporabniku 

verjamem«, je bilo 204. Od slednjih se jih 2,5% s trditvijo ne strinja, 97,5% se jih z njo 

strinja. Od tistih, ki so stare pod 35 let (in predstavljajo 57,8% celotnega vzorca), se jih 

3,4% s trditvijo ne strinja 96,6% se jih strinja. Od tistih, ki so stare nad 35 let 

(predstavljajo 42,2% celotnega vzorca), se jih 1,2% s trditvijo ne strinja, 98,8% se jih z 

njo strinja. 

 

Vrednost Hi kvadrat testa za povezavo med starostjo zaposlenih in njihovim mnenjem o 

trditvi: »Uporabniku verjamem« znaša 1,032 pri stopnji prostosti 1. Njegova statistična 

pomembnost znaša .310. Ker je p večji od 0,05, zavrnem točko a tretje hipoteze. Nisem 

uspela dokazati povezave med starostjo vprašanih socialnih pedagoginj in njihovim 

mnenjem o trditvi »Uporabniku verjamem«. 

 

Vrednost koeficienta Phi, koeficienta povezanosti med starostjo in trditvijo »Uporabniku 

verjamem«, znaša .071, kar pomeni izredno nizko povezanost med spremenljivkama, in 

slednja statistično ni pomembna, saj je raven njegove statistične pomembnosti enaka 

.310. 

 

 

Nisem uspela dokazati pomembne povezave med starostjo socialnih pedagoginj in 

stopnjo njihovega strinjanja s trditvijo »Uporabniku verjamem«, hi kvadrat(1)= 1,032, p 

je večji od 0,05, zato del tretje hipoteze, ki spada pod točko a, zavrnem. 
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7.3.2 Rezultati b dela 3. hipoteze 

 

H3b: Socialne pedagoginje, stare pod in nad 35 let, se med seboj razlikujejo v 

stopnji strinjanja s trditvijo »Zaupam, da bo uporabnik dosegel cilj, ki si ga zastavi 

(v delovnem odnosu)«. 

 

 
Slika 13: Stolpčni grafikon za frekvenčni prikaz mnenj socialnih pedagoginj o trditvi »Zaupam, da bo 

uporabnik dosegel cilj, ki si ga zastavi (v delovnem odnosu)« 

 
 

Slika 13 prikazuje frekvenčno porazdelitev stopenj strinjanja s trditvijo »Zaupam, da bo 

uporabnik dosegel cilj, ki si ga zastavi (v delovnem odnosu)« vprašanih zaposlenih 

mlajših in starejših socialnih pedagoginj. Iz  slike vidimo, da se 113 mlajših in 78 

starejših strinja z navedeno trditvijo, 6 mlajših in 5 starejših pa se z njo ne strinja. 
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Vseh, ki so odgovorili na vprašanje o stopnji strinjanja s trditvijo »Zaupam, da bo 

uporabnik dosegel cilj, ki si ga zastavi (v delovnem odnosu)«, je bilo 202. Od teh se jih 

5,4% ne strinja s trditvijo, 94,6% se jih strinja. Od tistih, ki so stari pod 35 let (in 

predstavljajo 58,9% celotnega vzorca), se jih 5,0% s trditvijo ne strinja 95,0% se jih z njo 

strinja. Od vprašanih, starih nad 35 let (predstavljajo 41,1% celotnega vzorca), se jih 

6,0% s trditvijo ne strinja, 94,0% se jih z njo strinja.  

 

Vrednost Hi kvadrat testa za povezavo med starostjo vprašanih in njihovim mnenjem o 

trditvi »Zaupam, da bo uporabnik dosegel cilj, ki si ga zastavi (v delovnem odnosu)« 

znaša .092 pri stopnji prostosti 1. Njegova statistična pomembnost znaša .762. Ker je p 

večji od 0,05, zavrnem točko b tretje hipoteze. Nisem uspela dokazati pomembne 

povezave med starostjo vprašanih socialnih pedagoginj in njihovim mnenjem o trditvi 

»Zaupam, da bo uporabnik dosegel cilj, ki si ga zastavi (v delovnem odnosu)«.  

 

Vrednost koeficienta Phi, koeficienta povezanosti med starostjo in trditvijo »Zaupam, da 

bo uporabnik dosegel cilj, ki si ga zastavi (v delovnem odnosu)«, znaša -.021, kar pomeni 

izredno nizko povezanost med spremenljivkama, in slednja statistično ni pomembna, saj 

je raven njegove statistične pomembnosti enaka .762. 

 

 

Nisem uspela dokazati pomembne povezave med starostjo socialnih pedagoginj in 

stopnjo njihovega strinjanja s trditvijo »Zaupam, da bo uporabnik dosegel cilj, ki si ga 

zastavi (v delovnem odnosu)«, hi kvadrat(1)=.092, p je večji od 0,05, zato del tretje 

hipoteze, ki spada pod točko b, zavrnem. 
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7.3.3 Rezultati c dela 3. hipoteze 

 

H3c: Socialne pedagoginje, stare pod in nad 35 let, se med seboj razlikujejo v 

stopnji strinjanja s trditvijo »Verjamem v uporabnikov uspeh«. 

 

Slika 14: Stolpčni grafikon za frekvenčni prikaz mnenj socialnih pedagoginj o trditvi »Verjamem v 

uporabnikov uspeh« 

 

 

Slika 14 prikazuje frekvenčno porazdelitev stopenj strinjanja s trditvijo »Verjamem v 

uporabnikov uspeh« vprašanih zaposlenih mlajših in starejših socialnih pedagoginj. Iz  

slike vidimo, da se 116 mlajših in 81 starejših strinja z navedeno trditvijo, 3 mlajše in 2 

starejši pa se z njo ne strinjajo 
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Vseh, ki so odgovorili na vprašanje o stopnji strinjanja s trditvijo  »Verjamem v 

uporabnikov uspeh«, je bilo 202. Od slednjih se jih 2,5% ne strinja s trditvijo, 97,5% se 

jih strinja s trditvijo. Od tistih, ki so stari pod 35 let (in predstavljajo 58,9% celotnega 

vzorca), se jih 2,5% s trditvijo ne strinja 97,5% se jih z njo strinja. Od tistih, ki so stare 

nad 35 let (predstavljajo 41,1% celotnega vzorca), se jih 2,4% s trditvijo ne strinja, 

97,6% se jih z njo strinja.  

 

Vrednost Hi kvadrat testa za povezavo med starostjo vprašanih in njihovim mnenjem o 

trditvi »Verjamem v uporabnikov uspeh« znaša .003 pri stopnji prostosti 1. Njegova 

statistična pomembnost znaša .960. Ker je p večji od 0,05, zavrnem točko c tretje 

hipoteze. Nisem uspela dokazati povezave med starostjo vprašanih socialnih pedagoginj 

in njihovim mnenjem o trditvi »Verjamem v uporabnikov uspeh«. 

 

Vrednost koeficienta Phi, koeficienta povezanosti med starostjo in trditvijo »Verjamem v 

uporabnikov uspeh«, znaša .004, kar implicira izredno nizko povezanost med 

spremenljivkama, in slednja statistično ni pomembna, saj je raven njegove statistične 

pomembnosti enaka .960. 

 

 

Nisem uspela dokazati pomembne povezave med starostjo socialnih pedagoginj in 

stopnjo njihovega strinjanja s trditvijo »Verjamem v uporabnikov uspeh«, hi 

kvadrat(1)=.003, p je večji od 0,05, zato del tretje hipoteze, ki spada pod točko c, 

zavrnem. 
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7.3.4 Interpretacija 3. hipoteze 

 

Nisem uspela dokazati povezave med starostjo vprašanih socialnih pedagoginj in 

njihovim mnenjem o trditvah »Uporabniku verjamem«, »Zaupam, da bo uporabnik 

dosegel cilj, ki si ga zastavi (v delovnem odnosu)«, »Verjamem v uporabnikov uspeh«.  

V obeh starostnih skupinah socialnih pedagoginj se jih več kot 90% strinja z vsemi tremi 

trditvami, iz česar sledi, da na podlagi dobljenih rezultatov lahko zapišem: »Med (vsaj) 

200 socialnimi pedagoginjami jih več kot 90% verjame uporabniku; zaupa, da bo 

uporabnik dosegel cilj, ki si ga zastavi (v delovnem odnosu); verjame v uporabnikov 

uspeh«. Trditve »Uporabniku verjamem«, »Zaupam, da bo uporabnik dosegel cilj, ki si 

ga zastavi (v delovnem odnosu)« in »Verjamem v uporabnikov uspeh« pomensko 

združim v »Zaupanje uporabniku«. Rezultati raziskave potrjujejo, da socialne 

pedagoginje zaupajo uporabniku.  

Vprašam se, kaj »zaupanje uporabniku« socialnih pedagoginj pomeni za delo socialnih 

pedagoginj?  

Prvi asociaciji, s katerima se prešinem ob zgornjem vprašanju, sta »naravnanost« in 

»usmerjenost« (socialnih pedagoginj). Vprašam se naprej. 

Kako človek dela s tistim, ki mu ne zaupa? Kako dela s tistim, ki mu zaupa? 

Verjamem, da je zaupanje tistim in v tiste, s katerimi delajo socialne pedagoginje, 

bistvena »sestavina« njihove naravnanosti znotraj njihovega dela. Napisano malo 

drugače. Verjamem, da zaupanje v tiste, s katerimi delajo socialne pedagoginje, temeljno 

vpliva na način njihovega dela.  

Sodobna  paradigma socialnega dela (po Čačinovič Vogrinčič et al., 2009) postavlja v 

ospredje delovni odnos med socialno delavko in uporabnico, katerega elementi so 

dogovor o so dogovor o sodelovanju; instrumentalna definicija problema (Lussi, 1990) in 

soustvarjanje rešitev; osebno vodenje (Bouwkamp, Vries, 1995); perspektiva moči 

(Saleebey, 1997); etika udeleženosti (Hoffman, 1994); ravnanje s sedanjostjo ali koncept 

sonavzočnosti (Andersen, 1994); znanje za ravnanje« (Rosenfeld, 1993).  

Saleebey (1997; po Čačinovič Vogrinčič et al., 2009, str. 12) pravi: »Praksa, ki temelji na 

perspektivi moči, pomeni, da bo vse, kar delaš kot socialna delavka, utemeljeno s tem, da 

pomagaš odkriti, olepšati, raziskati in izkoristiti klientovo moč in vire, ko mu pomagaš, 

da doseže svoje cilje, uresniči svoje sanje in razbije okove ovir in nesreč«. Leksikon 

moči, ki ga predstavi Saleebey (prav tam), vsebuje naslednja temeljna načela: »dodajanje 
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moči, včlanjenost, moč okrevanja, zdravljenje in celostnost, dialog in sodelovanje, 

odpoved nejevernosti«. 

 

Sodobna paradigma socialnega dela s konceptom delovnega odnosa v ospredje postavlja 

značilnosti odnosa in procesa med udeleženimi v procesih pomoči in aktivno sodelovanje 

vseh vpletenih (Čačinovič Vogrinčič, 2009). 

 

Zaupanje uporabniku, po katerem sem socialne pedagoginje spraševala za preverjanje 3. 

hipoteze, (u)vidim kot pogoj za možnost delovanja iz perspektive moči, kot pogoj za 

možnost vzpostavitve delovnega odnosa z uporabnikom. Če socialne pedagoginje 

zaupajo v uporabnika, pomeni, da omogočijo pogoje za vzpostavitev delovnega odnosa. 

Z zaupanjem v uporabnika omogočijo sodelovanje z njim, saj z nezaupanjem ni možno 

so-delovati z nekom. Ni nujno, da zaupanje obrodi sadove, tveganje za neuspeh vedno 

obstaja, vendar verjamem, da nezaupanje neizogibno že pred začetkom dela prepreči 

kakršno koli možnost izboljšanja.  

Kobolt in Rapuš Pavlova (2006a, str. 62) izpostavljata sodelovanje uporabnikov kot 

enega temeljnih načel »Integriranega modela sodelovalnega ocenjevanja in 

interveniranja« znotraj socialnopedagoških intervencij. »Z uveljavljanjem diskurza 

pravic, opolnomočenja, normalizacije in konstruktivistične orientacije postajajo 

uporabniki aktivno, enakopravno in soodgovorno udeleženi v interakciji s 

strokovnjakom. Sodelovanje udeleženih zahteva od strokovnjaka izostren občutek, da se 

znova in znova prilagaja posamezniku in njegovemu položaju. Ta razsežnost odvzema 

strokovnjakom moč odločanja, in zahteva usmerjenost v skupno akcijo«. 

Sodelovalni pristop v procesu ocene potreb in načrtovanja intervencij »omogoča 

spoštovanje pravic uporabnikov, da izražajo svoje mnenje, s čimer upoštevamo, da 

uporabniki sami sebe najbolje poznajo, omogoča tudi dogovarjanje, aktivacijo in 

motivacijo uporabnikov ter s tem večjo soodgovornost za razreševanje problemske 

situacije, kar je ključni cilj socialnopedagoškega ocenjevanja in interveniranja« (Koller 

Trbovič, 2005; po Kobolt, & Rapuš Pavel, 2006a, str. 62) 

 

Vprašane socialne pedagoginje zaupajo uporabniku, zato za njih drži, da znotraj svojega 

dela udejanjajo opisano izmed pomembnih značilnosti sodobne paradigme socialnega 

dela (delovni odnos, krepitev moči).   
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7.4 Rezultati 4. hipoteze 

H4: Socialne pedagoginje, zaposlene na strokovnih, tehničnih in vodstvenih 

delovnih mestih, se med seboj razlikujejo v svojem mnenju o ugledu
10

 poklica 

socialne pedagoginje v naši družbi. 

Tabela 8: Mere opisne statistike za spremenljivko ocena ugleda poklica socialne pedagoginje po 

posameznih skupinah socialnih pedagoginj, zaposlenih na treh vrstah delovnih mest 

Delovno 

mesto 

N 

Srednja 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

95% Interval zaupanja za srednjo 

vrednost 

Min Max  Spodnja meja Zgornja meja 

strokovno  166 1,26 ,439 ,034 1,19 1,33 1 2 

tehnično  7 1,57 ,535 ,202 1,08 2,07 1 2 

vodstveno  21 1,33 ,483 ,105 1,11 1,55 1 2 

Skupaj 194 1,28 ,449 ,032 1,21 1,34 1 2 

 

V stolpcu Srednje vrednosti v tabeli 8 vidimo, da v povprečju socialne pedagoginje, 

zaposlene na tehničnih delovnih mestih, razvrščajo ugled poklica socialne pedagoginje 

bolj (aritmetična sredina je 1,57) v drugo skupino in zato višje, v primerjavi s socialnimi 

pedagoginjami, zaposlenimi na vodstvenih delovnih mestih (aritmetična sredina je 1,33) 

in s socialnimi pedagoginjami, zaposlenimi na strokovnih delovnih mestih (aritmetična 

sredina je 1,26). 

 
Tabela 9: Test homogenosti varianc 

Levenova 

statistika 

Prostostne 

stopnje1 

Prostostne 

stopnje2 

Statistična 

pomembnost 

1,617 2 191 ,201 

 

Statistična pomembnost testa homogenosti varianc (med skupinami socialnih pedagoginj, 

zaposlenimi na strokovnih, tehničnih in vodstvenih delovnih mestih) znaša .201, torej 

                                                 
10 Socialne pedagoginje sem vprašala, kaj menijo, koliko je poklic socialne pedagoginje cenjen v naši 

družbi med desetimi navedenimi poklici. Najmanj cenjenemu poklicu (po njihovem mnenju) so morale 

pripisati številko 1, najbolj cenjemu številko 10. Da sem izračunala ANOVO, sem iz tako postavljenih 

desetih rangov oblikovala dve skupini odgovorov. Skupina 1 zajema odgovore od vključno 1-najmanj 

cenjen poklic do vključno 5 , skupina 2 zajema odgovore od vključno 6 do vključno 10-najbolj cenjen 

poklic. 



 84 

razlike med variancami (skupin) niso statistično pomembne, saj je p večji od .05, zato 

sprejmem predpostavko o homogenosti varianc. 

 

Tabela 10: Test analize variance za preverbo hipoteze o oceni ugleda poklica socialne pedagoginje 

ozirajoč se na zaposlitev na različnih delovnih mestih 

 

Vsota kvadratov 

Prostostne 

stopnje 

Srednja 

vrednost 

kvadratov F 

Statistična 

pomembnost 

Med skupinami ,727 2 ,363 1,815 ,166 

V  skupinah 38,242 191 ,200   

Skupaj 38,969 193    

 

Razlike med variancami skupin socialnih pedagoginj, zaposlenih na strokovnih, 

tehničnih in vodstvenih delovnih mestih, niso statistično pomembne, saj je vrednost 

Statistične pomembnosti .166, p je večji od .05. 

 

7.4.1 Rezultati ANOVE 

 

V povprečju socialne pedagoginje, zaposlene na tehničnih delovnih mestih, razvrščajo 

ugled poklica socialne pedagoginje višje v primerjavi s socialnimi pedagoginjami, 

zaposlenimi na vodstvenih delovnih mestih in s socialnimi pedagoginjami, zaposlenimi 

na strokovnih delovnih mestih. Te razlike niso statistično pomembne, F (2, 191)=1,815, p 

je večji od .05, zato zavrnem četrto hipotezo. Socialne pedagoginje, zaposlene na 

strokovnih, tehničnih in vodstvenih delovnih mestih, se med seboj statistično pomembno 

ne razlikujejo v svojem mnenju o ugledu poklica socialne pedagoginje v naši družbi. 

Celotna skupina socialnih pedagoginj oceni (na lestvici od 1 do 2, pri čemer 1 pomeni 

najmanjši ugled, 2 pa največji) ugled poklica: socialne pedagoginje  s srednjo vrednostjo 

1,28; pedagoginje s srednjo vrednostjo 1,25; socialne delavke s srednjo vrednostjo 1,22; 

zdravnika-1,86, pravnika-1,82; psihologa-1,72; terapevta-1,70; duhovnika-1,49; učitelja-

1,33; policista-1,30.  

Vprašane socialne pedagoginje so ugled poklica socialne pedagoginje med omenjenimi 

poklici uvrstile na 8., predpredzadnje, mesto. 
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7.4.2 Interpretacija 4. hipoteze 

 

V povprečju socialne pedagoginje, zaposlene na tehničnih delovnih mestih, razvrščajo 

ugled poklica socialne pedagoginje višje v primerjavi s socialnimi pedagoginjami, 

zaposlenimi na vodstvenih delovnih mestih in s socialnimi pedagoginjami, zaposlenimi 

na strokovnih delovnih mestih. Te razlike niso statistično pomembne, zato zavrnem 

četrto hipotezo. Socialne pedagoginje, zaposlene na strokovnih, tehničnih in vodstvenih 

delovnih mestih, se med seboj statistično pomembno ne razlikujejo v svojem mnenju o 

ugledu poklica socialne pedagoginje v naši družbi. Kaj mi poleg številk sporoča dobljen 

rezultat? Najprej poglejmo, pod kaj spada ugled poklica, del česa je. 

»… Ker pa je poklicna skupina nosilka družbene vloge, in ker na svojevrsten način 

prispeva k reprodukciji družbe, ji v skladu s tem pripada določen družbeni status« 

(Turner & Hodge, 1990; po Hozjan, 2006, str. 37). »Po eni strani je status pozicijski 

vidik-to je tisti, ki govori o tem, kje je akter, za katerega gre, »lociran« v socialnem 

sistemu glede na druge akterje. To je tisto, kar bomo poimenovali status, ki je akterjevo 

mesto v sistemu odnosov, obravnavanem kot struktura, tj. kot vzorčen sistem delov. Po 

drugi pa je tu še procesni vidik, tisti, ki govori o tem, kaj akter v svojih odnosih z 

drugimi dela, torej vidik, gledan v kontekstu lastne funkcionalne signifikance za socialni 

sistem. To pa je tisto, kar bomo poimenovali njegovo vlogo« (Parsons, 1951; po Hozjan, 

2006, str. 38). 

»Družbeni status je tako »vrednost«, ki se pripisuje določeni vlogi na podlagi tega, kako 

je skupina funkcionalno pomembna za družbo in njene člane (Davies, 1996; po Hozjan, 

2006, str. 38). 

»Tako je družbeni status tesno povezan z ekonomskimi dobrinami, družbeno močjo ter 

stopnjo ugleda in spoštovanja, ki ju družba pripisuje določeni družbeni vlogi in nosilcu te 

vloge. Hkrati pa so družbeni statusi v vsaki družbi tudi rangirani, in sicer glede na to, 

koliko ekonomskih dobrin »prinašajo«, kolikšna je družbena moč in koliko ugleda 

ouiroma prestiža jim družba pripisuje, in priznava« (Hozjan, 2006, str. 38). 

»V skladu z zapisanim je poklicni status določen s stopnjo legitimnosti njegove funkcije 

v sistemu, kar se predvsem izraža na eni strani v nazivu, ki ga člani poklicnih skupin 

nosijo, in na drugi strani v družbenem ugledu, nagradah, imageu itd« (prav tam). 
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Vidimo, da ugled poklica predstavlja del družbenega statusa, ki določenemu poklicu 

pripada v družbi. (Razumljivo, višji status poklica pomeni večji ugled slednjega). 

Hozjan (2006, str. 50) potrdi trditvi Vollmerja in Millerja »da vsi poklici določene 

družbe sestavljajo poklicno strukturo, v kateri so hierarhično razporejeni glede na 

kompleksnost znanj in sposobnosti, družbeno vlogo, ugled, materialni položaj ipd. 

Vsakemu poklicu je pripisan nek družbeni status«. 

 

Zdaj se vrnimo k dobljenim rezultatom raziskave, ki se nanašajo na ugled poklica 

socialne pedagoginje, in razmislimo o možnih razlogih, da so socialne pedagoginje ugled 

poklica socialne pedagoginje uvrstile na 8. mesto med desetimi poklici (1 pomeni 

največji ugled, 10 najmanjši).  

Dejavniki oblikovanja družbenega statusa določenega poklica so (Turner & Hodge; po 

Hozjan, 2006, str. 38, 39): 

 Stopnja razvitosti poklicnega znanja in spretnosti 

 Stopnja monopola (sp:socialno delo) 

 Stopnja zunanje prepoznavnosti poklica 

 Stopnja organiziranosti poklica 

 

Poglejmo, kaj nam zgoraj naštetih dejavniki, ki vplivajo na oblikovanje družbenega 

statusa določenega poklica (prav tam),  »govorijo« o poklicu socialne pedagoginje. 

Določena stopnja razvitosti poklicnega znanja in spretnosti na področju socialne 

pedagogike je dosežena že z organiziranim ekstenzivnim izobraževanjem, vendar je 

smiselno vprašanje, koliko vsega znanja, ki ga znotraj svojega dela uporabljajo socialne 

pedagoginje, je lastno izključno socialni pedagogiki, in ni posledica prepletanja drugih 

znanosti (npr. (razvojne) psihologije, sociologije, nevrologije, itd.). Omenjeni pomislek 

nakazuje možnost, da pri prvo omenjenem dejavniku socialna pedagogika ne more dobiti 

»najvišje ocene«. 

Stopnja monopola poklica socialne pedagoginje ni le nizka, ampak moramo priznati, da 

ne obstaja, saj je poklicev, ki se na različne načine dotikajo področja sociale in 

socialnega varstva nedvomno več (npr. socialno delo, psihologi itd.) 

Zunanja prepoznavnost poklica socialne pedagoginje ni velika, saj storitve socialnih 

pedagoginj niso masovne. 
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Kako je s stopnjo organiziranostjo poklica socialne pedagoginje? 

(Visokošolsko) izobraževanje za poklic socialne pedagoginje je dobro organizirano. 

Ustanove, v katerih delajo socialne pedagoginje, so zelo razpršene. 

Združenje socialnih pedagoginj na formalni ravni obstaja, praktično delovanje slednjega 

pa ni zelo aktivno.  

 

Ko tako premlevam stopnjo ugleda poklica socialne pedagoginje in dejavnike, za katere 

Hozjan (2006) meni, da je od njih odvisna stopnja ugleda družbenega statusa določenega 

poklica, se mi zdi kar razumljivo, da so socialne pedagoginje ugled (ki je del statusa) 

poklica socialne pedagoginje uvrstile na prepredzadnje mesto med desetimi poklici.  

 

Dejstvo je, da zdravnik, pravnik, psiholog, terapevt, učitelj, duhovnik, policist, pedagog, 

socialni delavec niso vsi poklici, ki obstajajo, ampak jih je le 10, zato mesta, ki ga med 

njimi zaseda ugled poklica socialnih pedagoginj, ne moremo razumeti kot a priori 

resničnega, saj s tako majhnim številom primerjanih poklicev med seboj ne zmoremo 

ugotoviti dejanskega stanja (družbenega ugleda poklica socialne pedagoginje med vsemi 

poklici, ki obstajajo). 
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7.5 Rezultati 5. hipoteze 

H5: Socialne pedagoginje, zaposlene na strokovnih, tehničnih in vodstvenih 

delovnih mestih, se med seboj razlikujejo v opisu svoje strokovne avtonomnosti
11

 

znotraj svojega dela. 

Tabela 11: Povzetek značilnosti statistične analize-numerus in frekvenčni odstotki-za obe kategoriji 

skupaj, delovno mesto in strokovna avtonomija 

 Vrednost Manjkajoči Skupaj 

 N Odstotki N Odstotki N Odstotki 

Delovno mesto kategorije  * 

Pri svojem delu sem 

strokovno avtonomna  

204 64,4% 113 35,6% 317 100,0% 

 

                                                 
11

 Trditev, ki se v vprašalniku med drugimi nanaša na strokovno avtonomnost, in o kateri so se socialne 

pedagoginje opredelile na štiristopenjski lestvici: »Pri svojem delu sem strokovno avtonomna. (To pomeni, 

da lahko izbirate, in uporabljate, takšne metode dela, in si zastavljate takšne cilje, ki so strokovno/socialno 

pedagoško utemeljeni)«. 
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Slika 15: Stolpčni grafikon za prikaz kategorij strokovne avtonomije socialnih pedagoginj upoštevajoč 

kategorije delovnih mest socialnih pedagoginj 

 

 

Slika 15 prikazuje frekvenčno porazdelitev stopenj strinjanja s trditvijo »Pri svojem delu 

sem strokovno avtonomna« vprašanih socialnih pedagoginj, zaposlenih na različnih 

delovnih mestih. Iz  slike vidimo, da se z navedeno trditvijo strinja(jo): 162 socialnih 

pedagoginj, zaposlenih na strokovnih delovnih mestih, 4 socialne pedagoginje, zaposlene 

na tehničnih delovnih mestih in 22 socialnih pedagoginj, zaposlenih na vodstvenih 

delovnih mestih. 14 socialnih pedagoginj, zaposlenih na strokovnih delovnih mestih, 2 

socialni pedagoginji, zaposleni na tehničnih delovnih mestih, in 0 socialnih pedagoginj, 

zaposlenih na vodstvenih delovnih mestih, se s trditvijo ne strinja(jo). 
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Tabela 12: Kontingenčna tabela za delovno mesto anketiranih socialnih pedagoginj upoštevajoč njihov 

opis njihove strokovne avtonomnosti 

   Pri svojem delu sem strokovno 

avtonomna  

Skupaj    ne drži drži 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delovno m.  

kategorije  

 

strokovno  

 

Frekvence 14 162 176 

Pričakovane frekvence 13,8 162,2 176,0 

% v  Delovno m. kategorije  8,0% 92,0% 100,0% 

% od skupno 6,9% 79,4% 86,3% 

tehnično  

 

Frekvence 2 4 6 

Pričakovane frekvence ,5 5,5 6,0 

% v  Delovno m. kategorije  33,3% 66,7% 100,0% 

% od skupno 1,0% 2,0% 2,9% 

vodstveno  Frekvence 0 22 22 

Pričakovane frekvence 1,7 20,3 22,0 

% v  Delovno m. kategorije  ,0% 100,0% 100,0% 

% od skupno ,0% 10,8% 10,8% 

Skupaj Frekvence 16 188 204 

Pričakovane frekvence 16,0 188,0 204,0 

% v  Delovno m. kategorije  7,8% 92,2% 100,0% 

% od skupno 7,8% 92,2% 100,0% 

 

Iz tabele 12 razberemo, da je bilo vseh socialnih pedagoginj, ki so odgovorile na 

vprašanje o strokovni avtonomiji, 204. Od teh jih 7,8% opiše, da niso strokovno 

avtonomne znotraj  svoje delovne situacije, 92,2%, da so strokovno avtonomne. Od 

tistih, ki so zaposlene na strokovnih delovnih mestih (te predstavljajo 86,3% celotnega 

vzorca), se jih je 8,0% opredelilo, da niso strokovno avtonomne, 92,0% da so strokovno 

avtonomne. Od zaposlenih na tehničnih delovnih mestih (predstavljajo 2,9% celotnega 

vzorca) se jih je 33,3% opredelilo, da niso strokovno avtonomne, 66,7% da so strokovno 

avtonomne. Od zaposlenih na vodstvenih delovnih mestih (predstavljajo 10,8% celotnega 

vzorca) se jih je 0,0% opredelilo, da niso strokovno avtonomne, 100,0% da so strokovno 

avtonomne. 
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Tabela 13: Hi kvadrat test za povezavo med delovnim mestom socialnih pedagoginj in njihovim opisom 

njihove strokovne avtonomnosti 

 

Vrednost  

Prostostne 

stopnje 

Dvostranska  

statistična  

pomembnost 

Pearsonov Hi kvadrat 7,269
a
 2 ,026 

N veljavnih primerov 204   

a. 2 celici (33,3%) imata pričakovano frekvenco manj kot 5. Najmanjša pričakovana 

frekvenca je ,47. 

 

Iz tabele 13 je razvidno, da znaša vrednost Hi kvadrat testa 7,269 pri stopnji prostosti 2. 

Njegova statistična pomembnost znaša .026. Sicer p v opisanem primeru je manjši od 

0,05, vendar pete hipoteze ne morem potrditi, ker pogoji za Hi kvadrat test niso 

izpolnjeni-2 celici (33,3%) imata pričakovano frekvenco manj kot 5. Najmanjša 

pričakovana frekvenca je .47.  

 

Tabela 14: Koeficienti povezanosti med spremenljivkama delovno mesto zaposlenih in njihovim opisom 

njihove strokovne avtonomnosti 

  

Vrednost  

Raven  

statistične pomembnosti 

Nominalno za 

Nominalno 

Phi ,189 ,026 

N od veljavnih primerov 204  

 

Vrednost koeficienta Phi znaša .189, kar pomeni nizko povezanost med 

spremenljivkama, in s p je manjši od .05 slednja nakazuje njeno možno statistično 

pomembnost, vendar je ne morem potrditi, ker za Hi kvadrat test niso izpolnjeni pogoji. 

 

 

Nisem uspela dokazati povezave med delovnim mestom zaposlenih socialnih pedagoginj 

in njihovim opisom njihove strokovne avtonomnosti znotraj  njihove delovne situacije, hi 

kvadrat(2)=7.269, p je .026 pri neizpolnjenih pogojih za Hi kvadrat test, četudi rezultat 

nakazuje, da se socialne pedagoginje, zaposlene na tehničnih delovnih mestih, opisujejo 

manj strokovno avtonomne kot socialne pedagoginje, zaposlene na strokovnih in 

vodstvenih delovnih mestih. 
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7.5.1 Interpretacija 5. hipoteze  

 

Kaj nam pove visoka stopnja strokovne avtonomnosti celotne skupine vprašanih 

socialnih pedagoginj? Za kaj (in če) je pomembna? Na kaj (ne) vpliva? 

 

»… Delo strokovnjakov je v osnovi kompleksno, in zahteva znantno stopnjo 

avtonomnosti in diskrecije, in sicer veliko več kot nekvalificirano delo. Njihovo delo ne 

more biti specializirano, segregirano ali pa formalizirano, tako kot je to lahko 

nekvalificirano delo. Seveda je delo definirano in določeno po področjih, vendar so potek 

dela, njegov ritem in vsebina prepuščeni samim sebi… « (Hozjan, 2006, str. 71). 

Visoka stopnja strokovne avtonomije socialnih pedagoginj nam pove, da so socialne 

pedagoginje svobodne znotraj svoje strokovnosti, kar je v skladu s Hozjanovovo (2006, 

str. 72) ugotovitvijo, da je »uporaba koordinacijskih mehanizmov (v poklicni skupini-

dodatek avtorice pričujočega pisanja) odvisna od stopnje fuzije ali segregacije vlog, vrste 

dela (kompleksno, enostavno) in zahtevane stopnje strokovnosti (visoko kvalificirano, 

nekvalificirano delo), stopnje kasnejše socializacije oziroma ponotranjenja poklicne 

kulture« (Hozjan, 2006, str.72).  

 

Na kaj nedvomno neposredno vpliva visoka stopnja strokovne avtonomnosti? 

Razumljivo, na neposredno delo socialnih pedagoginj. Poenostavimo, da razumemo. 

Avtonomnost pomeni »določeno nenadzorovanost«. Socialne pedagoginje (po ključu 

ugotovljene avtonomnosti) niso neposredno nadzorovane, determinirane »na vsakem 

koraku« znotraj svojega dela. Na koga slednje najbolj vpliva? Na socialne pedagoginje, 

da delujejo avtonomno, in na koga še? Na tiste, s katerimi delajo. »Svoboda-avtonomija« 

socialnih pedagoginj znotraj njihovega dela neizogibno temeljno vpliva na vse tiste, s 

katerimi socialne pedagoginje neposredno delajo. Nekoliko drugače, če so socialne 

pedagoginje avtonomne, je na njih, da se vsakokrat znova odločijo, k a k o znotraj stroke 

delajo z uporabniki. Na tej točki vidim vzporednice s Hozjanovim (2006, str.157) 

zaključevanjem teme oblikovanja poklicne identitete: »Kljub temu, da smo ugotovili, da 

»resnično« poklicno identiteto oblikujejo člani poklicne skupine, pa je pomembno 

ponoviti, da je v tem procesu prav tako pomemben dejavnik posameznik z vsemi svojimi 

značilnostmi. Pri oblikovanju poklicne identitete ni mogoče enostavno govoriti o 
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poklicni identiteti, ki je vnaprej določena za vse posameznike določenega poklica, ampak 

le ti zavzamejo proaktivno vlogo«. 

Proaktivna vloga socialnih pedagoginj pri oblikovanju poklicne identitete se mi zdi 

»znotraj« ugotovljene strokovne avtonomije socialnih pedagoginj resnično bolj mogoča, 

kot če omenjene avtonomije ne bi bilo. 
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8 ZAKLJUČEK 

 

 
Povzetek, kaj sem izluščila iz dobljenih rezultatov raziskave? Kaj drži za skupino 

vprašanih socialnih pedagoginj? Socialne pedagoginje: 

 Menijo, da vedo, katere rešitve so najboljše za uporabnike (starejše statistično 

pomembno bolj izrazito kot mlajše).  

 Menijo, da je njihovo delo nepogrešljivo za boljše življenje ljudi (starejše v večji 

meri kot mlajše, vendar med obojimi ni pomembnih razlik). 

 Zaupajo same vase (vse, obe strostni kategoriji). 

 Zaupajo uporabniku (vse, obe starostni kategoriji). 

 Ugled poklica socialne pedagoginje med desetimi poklici uvrstijo na 8. mesto, 

predpredzadnje mesto, med desetimi poklici. 

 Znotraj svojega dela se počutijo strokovno avtonomne. 

 

Kako širok, in predvsem, kako družbeno strukturiran in pogojen, je pojem poklicne 

identitete, sem skozi nastajanje pričujočega pisanja presenečeno spoznavala vedno znova. 

Najbolj izrazito ob Hozjanovem strukturalnem funkcionalizmu (2005, 2006), ki mi je 

skozi branje vsakega poglavja »govoril«, in potrjeval, da pojem poklicne identitete sega 

izrazito globlje od podatkov o ustanovah, v katerih so zaposleni strokovnjaki in 

strokovnjakinje določenega področja. Začudena (u)vidim, da so ustanove zaposlenih 

katerih koli profilov, tudi socialnih pedagoginj, resnično le vrh ledene gore poklicne 

identitete in funkcioniranja družbenega sistema, in ne celota sama.  

Se mi zdi, da sem se preko pričakovanega zelo majhnega (8,20%) deleža moških 

socialnih pedagogov, ki mi ga je uspelo pridobiti v vzorec več kot 300 oseb, zares 

zavedla družbene strukturiranosti pojma poklicne identitete. Z dojemanjem 

pomanjkljivega deleža moških na področju socialne pedagogike kot samoumevnega sem 

si nevede razložila, kaj pomeni, da je delitev dela ena izmed objektivnih družbenih 

struktur, ki proizvajajo habituse (Bourdieu; po Debanne, & Meirovich, 2010) in slednji 

naprej predstave in prakse. 

Hozjan (2006) ob družbeni strukturiranosti izpostavi tudi pomen intrapersonalnih 

procesev in individualnost vsakega posameznika za oblikovanje poklicne identitete. 
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Če sem se ob trditvah »Menijo, da vedo, katere rešitve so najboljše za uporabnike«, 

»Menijo, da je njihovo delo nepogrešljivo za boljše življenje ljudi« in ob ugledu poklica 

socialne pedagoginje, po katerih sem spraševala socialne pedagoginje za preverjanje prve 

in četrte hipoteze, razmišljala predvsem o družbeni strukturiranosti poklicne identitete, 

sem ob vprašanjih samozaupanja, zaupanja uporabniku in strokovne avtonomije, po 

katerih sem socialne pedagoginje spraševala za preverjanje druge, tretje in pete hipoteze, 

ves čas razmišljala predvsem socialnih pedagoginjah samih, o intrapersonalnih procesih 

socialnih pedagoginj.  

Fromm (2002, str. 184) sicer ne piše neposredno o poklicni identiteti, ampak med drugim 

razglablja o vprašanju, ali lahko človek gleda z zaupanjem nase in na prihodnost 

človeštva, vendar sem se ob branju njegovih besed kljub temu ubadala z možnimi 

izbirami socialnih pedagoginj: »Če zdaj ponovim vprašanje, ki sem ga postavil na 

začetku te knjige-ali smo upravičeno ponosni in polni upanja-je odgovor pritrdilen, a z 

omejitvijo, ki izhaja iz dosedanje obravnave: niti dober niti slab izid ni samodejen in 

vnaprej določen. Odločitev je človekova. Odvisna je od tega, ali je sposoben, da jemlje 

sebe, svoje življenje in svojo srečno resno; od njegove pripravljenosti, da se sooči z 

nravno nalogo svoje družbe. Opira se na njegov pogum, da je on sam, in da je za sebe«. 

Naj svoje razmišljanje ponazorim bolj konkretno. Anketirane socialne pedagoginje se 

znotraj svojega dela počutijo nedvomno strokovno avtonomne. Brez utvar. Slednje ne 

pomeni, da je poklic socialne pedagoginje v družbi cenjen tako visoko kot npr. poklic 

zdravnika niti ne, da so socialne pedagoginje neomejene v svojem poklicnem delovanju. 

Ne neomejena, ampak določena stopnja avtonomije znotraj opravljanja poklica, pomeni 

ne neomejeno, ampak določeno in zelo pomembno stopnjo izbire v zvezi z načinom 

opravljanja poklica. Strokovno avtonomijo socialnih pedagoginj razumem kot možnost 

dragocene svobodne izbire znotraj neizogibne družbene strukturiranosti in omejenosti, 

kako socialne pedagoginje opravljajo svoje delo, kako konkretno delajo s tistimi, s 

katerimi delajo. Kot zaključuje Hozjan (2006, str. 157): »Proces oblikovanja poklicne 

identitete se v končni fazi veže na posameznika«. Od posameznika z vsemi njegovimi 

značilnostmi je odvisno, kako bo izbral, kako bo udejanjal svojo poklicno identiteto.  

 

Poklic socialne pedagoginje je sestavni del družbene sstrukture, način udejanjanja 

poklicne identite socialnih pedaginj pa je vendar na začetku in na koncu odvisen od 

socialnih pedagoginj samih. 
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8.1 Smiselna večna vizija socialnih pedagoginj? 

 

Muller (2006, str. 155) kot »tretjo možnost« identitete socialnih pedagoginj opredeli 

»igranje vloge slabe vesti družbe« z opozarjanjem na nepravične, nehumane življenjske 

pogoje in organiziranjem političnih lobijev za boj proti takšnim razmeram, za boljšo 

družbo«. Nadaljuje (prav tam), da »ta scenarij definiranja socialnega dela kot »poklica 

človekovih pravic« meče na socialne pedagoginje prekrasno, celo junaško luč, ki pa jim 

vseeno ne zagotavlja profesionalne učinkovitosti in možnosti za preživljanje«. 

Mullerjev (2006) zaključek »tretje možnosti« identitete socialnih pedagoginj, da slednjim 

igranje vloge »slabe vesti družbe« ne zagotavlja profesionalne učinkovitosti in možnosti 

za preživljanje, se mi zdi nujno obrniti. Če naj socialna pedagogika kot stroka, in 

socialne pedagoginje skozi udejanjanje slednje, presežejo funkcijo integracije izključenih 

posameznikov in skupin v širšo obstoječo družbo, je bistveno, da tudi raziskujejo 

možnosti, načine: učinkovitega opozarjanja na nepravične, nehumane življenjske pogoje 

in organiziranja političnih lobijev za boj proti takšnim razmeram; boljše družbe, ne pa da 

se slednjemu apriori odrečejo kot nečemu neučinkovitemu, nemožnemu.  

Najprej idealistično. Ravno vztrajanje pri iskanju, raziskovanju, preizkušanju možnosti, 

mehanizmov za boljšo družbo opredelim za enega izmed pomembnih dejavnikov 

profesionalne učinkovitosti socialnih pedagoginj. 

Poskus realističnega proti idealističnemu. Če je nekaj težko dosegljivo, še ne pomeni, da 

je stremljenju k slednjemu (profesionalno) neučinkovito. Kako dejansko, če ne 

tudi/predvsem z organiziranjem političnih lobijev, se spremeni razmere, pogoje v družbi. 

Če ob razmišljanju o dejanski spremembe družbe ostanemo le na individualni ravni, na 

spremembi posameznikov, je to en vidik, drug pa je vpliv na spremembe v sistemu kot 

takemu, kar je težko dosegljivo, ampak… Poleg povečevanja zmožnosti uporabnic je 

nujno, da socialne pedagoginje skozi svoje delo iščejo načine možnega spreminjanja 

»zunanjih« in zato družbenih pogojev, ki so pomembni za npr. določeno skupino 

uporabnic. Če za primer vzamemo skupino priseljenk, oz. socialno pedagoško delo z eno 

izmed njih. Učenje slovenskega jezika (individualna raven): zakon o tujcih (družbena 

raven); dobro poznati, vedeti, kaj obstoječi zakon o tujcih omogoča slednjim, česa ne. 

Kaj se iz prakse kaže kot najbolj pomanjkljivo, problematično, v zvezi s položajem 

tujcev v Sloveniji, in na kakšen način je možno iz obstoječega vsem težavam navkljub 

možno napredovati proti nujnim spremembam. 
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Ne mislim, da naj si mečemo pesek v oči s »praznimi« ideali vsake vsebine, ampak… 

Strokovnjakinje in strokovnjaki se ne morejo »izolirati« od družbe, v kateri udejanjajo 

svojo stroko, ker je to nemogoče, saj vendar dejansko so in delujejo  v določeni družbi, 

slednja predstavlja specifično okolje njihovega delovanja, zato se »igranju slabe vesti 

družbe« (Muller, 2006) ni smotrno, ne za stroko samo, ne za vse, s katerimi se dela 

znotraj slednje, vnaprej odreči z opredelitvijo profesionalne neučinkovitosti v takem 

primeru, ampak poleg krepitve moči znotraj svojega dela vztrajati pri raziskovanju 

možnih konkretnih postopkov, rešitev (tudi) na družbeni ravni.  

Naj ponovim, ne želim »prodajati« golega idealizma, ampak…  

Socialna pedagogika kot stroka (dominantne družbene skupine) skupaj s tistimi, s 

katerimi dela, »zmore raziskati« in udejanjiti več virov, načinov opozarjanja družbe na 

njeno možno »nehumanost« (Muller, 2006), kot sami tisti, ki so znotraj določene družbe 

opredeljeni kot marginalni, zato se možnemu, možni krepitvi moči tudi na družbeni 

ravni, ne sme vnaprej odreči.  

Slednje jedrnato razloži Špela Razpotnik (2006, str. 30) s primero socialnopedagoške 

stroke kot g l a s n i c e  d r u ž b e n e g a  o b r o b j a, ki jo utemelji s konkretnim 

vprašanjem in odgovorom:  

»… Kako naj v danem trenutku s primernimi praksami, načini in oblikami delovanja 

socialna pedagogika ohranja vlogo glasnice družbenega obrobja, ki ga vsaka družba z 

načinom svojega delovanja vedno znova proizvaja«, se vpraša, in nadaljuje: 

»Socialnopedagoška stroka lahko v takem primeru (razložen primer deviantne spolne 

vloge) prevzame vlogo glasnice določene manjšinske skupine in z uvidom vpokliče k 

odgovornosti tudi druge vpletene dele. Socialna pedagogika družbeno nesprejemljivo 

vedenje uspeva razumeti širše, torej kot zasidrano v kontekstih, socialnih mrežah in 

sistemih, ki delujejo na način, ki mu je del prebivastva prilagojen popolnoma, za del 

prebivalstva pa so ti sistemi lahko tudi popolnoma neuporabni. Tako ne pristaja na to, da 

je njena vloga prevzgoja problematičnih, nasilnih, marginalnih, skratka tako ali drugače 

motečih členov ali članov družbe ob nespremenjenem odnosu drugih delov družbe in 

družbenih institucij do njih«. 
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Dobro življenje ni nekaj splošnega, serijsko izdelanega, temveč si ga ljudje ukrojimo 'po 

meri'. Sleherni si ga mora ustvarjati, kakor mu narekuje njegova posameznost, ki je 

enkratna, neponovljiva ... in krhka. Modrost in zgled ljudi nam pri dobrem življenju 

lahko pomagata, ne moreta pa nas nadomestiti...  (...) Po meni ti etika lahko pove le to, 

da išči in premišljuj s svojo glavo, svobodno in brez izgovorov: odgovorno (Salvater, 

1995, str. 160-161; po Etični kodeks delavcev socialne pedagogike, 2004). 

 

 


