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NASLOV: Glasbena improvizacija kot metoda v superviziji 

 

POVZETEK  

V magistrskem delu raziskujem uporabnost glasbene improvizacije kot metode v superviziji. Glasbena 

improvizacija izhaja iz strokovnega okvira glasbene terapije. Tako teoretično kot empirično 

raziskujem pomen, možnosti in vlogo glasbene improvizacije v superviziji. Teoretičen del naloge 

predstavlja raziskovanje strokovne literature, ki je v širšem kontekstu povezana z vprašanjem o 

uporabi ustvarjalnih pristopov in umetnostnih medijev v superviziji, medtem ko je empiričen del 

osredotočen na določen medij – glasbo – in določeno metodo – glasbeno improvizacijo. Izhodiščno 

predstavljam koncepte ustvarjalnosti in ustvarjalne supervizije, znotraj katere podrobneje raziskujem 

razvojno-psihološki vidik na ustvarjalnost in igro, pogoje ustvarjalnega dela in vlogo supervizorja v 

tem pristopu. Poleg tega si postavljam specifična vprašanja o refleksiji ustvarjalnega dela v superviziji 

in razvoju refleksivnosti pri supervizantu. Podrobneje predstavim koncept mentalizacije in procese 

razvoja refleksivnosti. Specifični temi glasbe in uporabe glasbene improvizacije v superviziji  

raziskujem najprej v strokovni literaturi o superviziji glasbenih terapevtov, znotraj katerih ima 

uporaba glasbene improvizacije že tradicijo. Pomemben poudarek teoretičnega dela je na 

povezovanju improvizacije kot konkretne izkušnje in refleksije le-te v supervizijskem kontekstu. Šele 

ta povezava namreč zagotavlja smiselno uporabo umetnostnih medijev v superviziji in njihovo 

integracijo v supervizijsko metodiko. Empiričen del naloge obravnava vprašanja o uporabnosti 

glasbene improvizacije v superviziji drugih strokovnih delavcev (brez glasbeno-terapevtskega 

predznanja). V kvalitativno raziskavo so bili vključeni izkušeni supervizorji različnih držav z dvojno 

izobrazbo: supervizor in glasbeni terapevti. Vprašani so bili o tem, s katerimi nameni uporabljajo 

metodo in kako ocenjujejo vpliv glasbene improvizacije na razvoj refleksivnosti supervizantov. Sledi 

raziskovanje vidika supervizantov v obliki evalvacije supervizijskega procesa z uporabo glasbene 

improvizacije znotraj konteksta razvojno-edukativnega supervizijskega modela. Analiza materiala je 

potekala po specifični raziskovalni metodiki, ki sledi osnovnim načelom kvalitativnega raziskovanja, se 

pa v svoji izvedbi zgleduje po značilnostih supervizijskega procesa – bolj natančno, po Kolbovem 

krogu izkustvenega učenja. Naslanjajoč se na cikličen proces izkustvenega učenja v superviziji si v 

predstavljenem raziskovalnem procesu sledijo posamezni cikli raziskovanja, ki so povezani drug z 

drugim. Vsak cikel gradi na ugotovitvah prejšnjega cikla, zadnjemu od štirih ciklov sledi triangulacija 

rezultatov s pomočjo dveh strokovnih člankov. Magistrska naloga se konča na začetku, saj predstavlja 

tudi v celoti cikel, ki se ne konča temveč vrne v prakso, privabi in zahteva nove izkušnje: na podlagi 

pridobljenega znanja in hkrati odprto za nepričakovane poteke, ki so prav tako značilne za ustvarjalne 

procese. 

 

KLJUČNE BESEDE: ustvarjalnost, ustvarjalna supervizija, refleksivnost, glasbena terapija 



TITLE: Musical improvisation as a method in supervision 

 

SUMMARY  

In my thesis I am researching the use of musical improvisation as a method in supervision. Musical 

improvisation derives from the technical framework of musical therapy. The meaning, possibilities 

and the role of musical improvisation in supervision is being researched not only theoretically but 

also empirically. The theoretical part of the thesis consists of the research of technical literature, 

which is in its wider context related to the question of the use of creative approaches and artistic 

media in supervision, whereas the empirical part is focused on a certain type of medium – music – 

and a certain method – musical improvisation. Concepts of creativity and of creative supervision, 

within which I am thoroughly researching the developmentally-psychological point of view on 

creativity and play, the conditions of creative work and the role of supervisor in this approach, are 

being presented at the basis. Besides that I am asking specific questions about the reflexion on 

creative work in supervision and about the development of reflexion on the side of the supervisee. 

The concept of mentalisation and the processes of the development of reflexive functions are being 

presented in greater detail. The specific themes of music and the use of musical improvisation in 

supervision are being researched firstly in technical literature about supervision of music therapists, 

whose usage of musical improvisation is already traditional. In the theoretical part there is great 

emphasis on the connection of improvisation as a concrete experience and the reflexion of it in the 

supervision context. It is only this connection that ensures a reasonable use of the artistic media in 

supervision and their integration into supervision methodology. The empirical part is dealing with 

questions about the use of musical improvisation in supervision by other technical workers (with no 

knowledge of music therapy). Supervisors from other countries with double degrees (supervisor and 

music therapist) were integrated into the qualitative research. They were asked about the reason 

why they use this very method and how they evaluate the influence of musical improvisation on the 

development of supervisee reflexion. What follows is the research of the  supervisee perspecitve in 

form of an evaluation of the supervision process with the use of musical improvisation within the 

context of the developmentally-educational supervision model. The material analysis was being 

proceeded according to a specific research methodology, following the basic principles of qualitative 

research, and was being imitated in its performance by the characteristics of the supervision process 

– to be more specific, by the Kolb cycle of experiential learning. Depending on the cyclical process of 

experiential learning in supervision, what follows are individual research cycles that are connected 

with each other. Each cycle builds on the findings of the previous cycle, the last of the four cycles is 

followed by the triangulation of results that is substantiated by two technical articles. The thesis ends 

where it begins, for it represents a cycle that never ends but returns into practice, it attracts and 

demands new experience: on the basis of the newly gained knowledge and at the same time open 

for unexpected courses that are as well typical for creative processes. 

 

KEYWORDS: creativity, creative supervision, reflexivity, music therapy 
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UVOD 

Že več kot deset let se pri praktičnem terapevtskem delu ukvarjam z ustvarjalnostjo in z uporabo 

medijev, kot so gib, likovnost, drama, predvsem pa glasba in glasbena improvizacija. V procesu 

študija supervizije sem se začela spraševati, če so določene metode, ki se jih poslužujem v terapiji, 

uporabne tudi v superviziji? Pri praktičnem delu zaznavam, da so v superviziji bolj kot določene 

metode in materiali koristna »ustvarjalna drža« ter pripravljenost in izkušenost ustvarjalnega 

mišljenja ter spontanega in fleksibilnega delovanja. Izhodišče za to nalogo je moje praktično delo, ki 

me spodbuja k razmišljanju o tem, kaj ustvarjalnost je in kako jo lahko čimbolj koristno umestim v 

supervizijski kontekst. 

Magistrska naloga je razdeljena na teoretični in empirični del. Teoretičen del predstavlja raziskovanje 

strokovne literature, ki je v širšem kontekstu povezana z mojim vprašanjem o uporabi umetnostnih 

medijev v superviziji, medtem ko je empiričen del osredotočen na določen medij – glasbo – in 

določeno metodo – glasbeno improvizacijo – in njeno uporabnost v superviziji. Ob iskanju in 

prebiranju strokovne literature sta mi postali jasni dve dejstvi: da strokovne literature, v kateri bi 

lahko našla neposredne odgovore na moja vprašanja še ni, ter da je moje vprašanje o uporabnosti 

glasbene improvizacije v superviziji tesno povezano z vprašanji o ustvarjalnosti in spodbujanju 

ustvarjalnih procesov v superviziji nasploh. Zato sem kot izhodišče za to nalogo izbrala literaturo o 

ustvarjalnosti, ki jo predstavljam v prvem poglavju naloge. Koncept »ustvarjalne supervizije«, 

razvojno-psihološki vidik na ustvarjalnost in igro, pogoji za ustvarjalno delo in vlogo supervizorja pri 

tem, so teme, ki jih želim raziskati.  

Poleg tega si postavljam specifična vprašanja o refleksiji takšnega dela in razvoju refleksivnosti na 

strani supervizanta. V ta namen v drugem poglavju nanizam različne vidike na temo refleksivnosti v 

filozofiji, psihologiji, psihoterapiji in nazadnje v superviziji. Podrobneje predstavim koncept 

mentalizacije in procese razvoja refleksivnosti. 

Drugo polovico teoretičnega dela naloge posvetim specifični temi glasbe in uporabe glasbene 

improvizacije v superviziji. V ta namen v tretjem poglavju predstavim posebno področje, ki je 

izhodišče za moje razmišljanje o uporabnosti glasbene improvizacije v superviziji – to je supervizija 

glasbenih terapevtov. Edino znotraj tega dokaj ozkega področja je doslej uporaba glasbene 

improvizacije v superviziji postala navada, izven tega obstajajo le redki primeri, ki jih bom v 

empiričnem delu predstavila. Da bi specifičnost supervizije glasbene terapije postala bralcu 

razumljiva, se v tretjem poglavju posvečam vprašanjem o stroki glasbene terapije, o vlogi supervizije 

v študiju in v poklicnem delu glasbenih terapevtov. Prav tako predstavim modele in oblike supervizije 

ter teme in potrebe glasbenih terapevtov v superviziji.  

V četrtem poglavju potem podrobno opredelim specifično metodiko, ki jo kasneje v empiričnem delu 

raziskujem. Glasbena improvizacija in njena vloga znotraj izhodiščnega področja – glasbene terapije – 

bo prav tako predstavljena kot konkretne improvizacijske tehnike, ki najdejo uporabo v glasbeni 

terapiji in bodo kasneje tema tudi v empiričnem delu pri vprašanju: Katere improvizacijske tehnike 

najdejo uporabo tudi v superviziji? Ob koncu teoretičnega dela nakazujem še na pomembnost 

povezovanja improvizacije kot konkretne izkušnje ter refleksije le-te v supervizijskem kontekstu. Ta 

povezava zagotavlja smiselno uporabo medija v superviziji in njegovo integracijo v supervizijsko 

metodiko. 
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Empiričen del naloge obravnava vprašanja o uporabnosti glasbene improvizacije v superviziji drugih 

strokovnih delavcev (brez glasbeno-terapevtskega predznanja). Raziskujem, s katerimi nameni jo 

uporabljajo in kako ocenjujejo vpliv glasbene improvizacije na razvoj refleksivnosti supervizantov. 

Zanima me tudi ocena supervizorjev o tem, ali in kako vidijo potrebo po dodatni strokovni 

usposobljenosti supervizorja za uporabo metode glasbene improvizacije. Moj namen je ugotoviti, če 

potrebujejo supervizorji posebno usposabljanje za to metodo in – če da – kaj naj bi takšno 

usposabljanje vsebovalo.  

Drugo relevantno problemsko področje raziskave predstavlja evalvacija uporabe glasbene 

improvizacije znotraj konteksta razvojno-edukativnega supervizijskega modela (Kobolt, Žorga, 2000). 

Podlaga za obravnavo tega problemskega polja bo moje praktično delo s skupino v okviru študijskega 

programa Supervizija, organizacijsko in osebno svetovanje. Zanima me predvsem vidik supervizantov, 

njihovo doživljanje metode glasbene improvizacije in vpliv, ki ga ima na njih. Želim izvedeti in 

razjasniti, ali je tudi iz njihovega vidika vključevanje te metode smiselno ter, če in kako omogoča 

obogatitev in poglobitev supervizijskega procesa.  

V ta namen sem razvila specifično raziskovalno metodiko, ki sledi osnovnim načelom kvalitativnega 

raziskovanja, se pa v svoji izvedbi zgleduje po značilnostih supervizijskega procesa – bolj natančno, po 

Kolbovem krogu izkustvenega učenja. Naslanjajoč se na cikličen proces izkustvenega učenja v 

superviziji si v mojem raziskovalnem procesu sledijo posamezni cikli raziskovanja, ki so povezani drug 

z drugim. Vsak cikel gradi na ugotovitvah prejšnjega cikla. Prvi cikel raziskuje proces zbiranja 

materiala in preverja ustreznost materiala glede na načela kvalitativnega raziskovanja. Drugi cikel 

raziskuje vidike supervizorjev na raziskovalna vprašanja, tretji cikel pa obravnava perspektivo 

supervizantov. Trem ciklom sledi zadnji cikel, ki povzame rezultate raziskovanja do te točke v 

procesu.  

Ob zaključku naredim zadnji korak trianguliranja rezulatov s pomočjo dveh strokovnih člankov. 

Magistrska naloga se konča na začetku, saj predstavlja tudi v celoti cikel, ki se ne konča temveč vrne v 

prakso, privabi in zahteva nove izkušnje: na podlagi pridobljenega znanja in hkrati odprto za 

nepričakovane poteke, ki so značilne za ustvarjalne procese. 
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I. TEORETIČNI DEL 

1. USTVARJALNOST V SUPERVIZIJI  

V tem  poglavju raziščem literaturo o ustvarjalni superviziji in predstavim osnovna izhodišča avtorjev 

o tem, kaj je ustvarjalna supervizija in iz katerih teoretičnih kontekstov izhaja. Poglobim se v 

raziskovanje ustvarjalnosti z vidika antropologije in razvojne psihologije. Pregled štirih različnih 

sistematizacij pogojev za ustvarjalno delo nudi odgovore na vprašanje o izhodiščihza ustvarjalno delo. 

Osvetlim različne plati ustvarjalnega supervizorja: pva sprašuje, na kateri vidik tematike se supervizor 

usmerja med obravnavo gradiva, druga opredeli različne vloge, ki jih supervizor lahko prevzame, 

tretja sprašuje, kako supervizor postane ustvarjalen. Zadnji del poglavja govori o nezavednih 

vsebinah in odporu v ustvarjalni superviziji. Razmišljam o tem, katere nezavedne procese lahko 

prepoznamo v supervizijskem procesu in kakšna je vloga supervizanta v ustvarjalni superviziji.  

1.1 Ustvarjalna supervizija 

V zadnjih letih je izšlo več knjig z naslovi kot Inspiring Creative Supervision (Schuck in Wood, 2011), 

Creative Supervision – The Use of Expressive Arts Methods in Supervision and Self-Supervision (Lahad, 

2002) ali pa Creative Supervision Across Modalities (Chesner in Zografou, 2014). Avtorici zadnje knjige 

vodita izobraževanje »Ustvarjalni pristopi v superviziji« v okviru Londonskega centra za psihodramo. 

Lahko torej govorimo o ustvarjalni superviziji kot sodobnem strokovnem področju. V Sloveniji je izšel 

prvi in doslej edini strokovni članek o tej temi – »Kreativne tehnike v svetovanju, superviziji in 

koučingu« avtorice Ajde Eiselt, leta 2010 (v Kobolt, 2010). 

Predvsem najnovejši dve knjigi temeljito raziskujeta ne le praktično uporabnost določenih 

ustvarjalnih tehnik, temveč govorita podrobneje o ustvarjalnosti kot raziskovalnem področju  v 

antropologiji in razvojni psihologiji ternevropsihologiji in filozofiji. Avtorice postavijo ustvarjalno 

supervizijo v širši kontekst in jo opredelijo kot področje, ki vključuje ustvarjalno1 mišljenje, 

spontanost in prožnost supervizorja ter spodbujanje domišljijske igre in prostega raziskovanja vseh 

vključenih. Predstavijo nam strokovne okvire in meje, za katere med procesom skrbi za to 

usposobljen ustvarjalni supervizor.  

Človek kot ustvarjalno bitje 

Chesnerjeva in Zografouva (2014) se sklicujeta na razumevanje človeka kot ustvarjalnega in 

spontanega bitja, kot ga je opisal Moreno (1987, prav tam). Ustvarjalnost in spontanost sta v 

Morenovi filozofiji dve vrednoti, ki jima podeli osrednje mesto. Vrednoti, ki igrata močno vlogo ne le 

v psihodrami, temveč tudi v večjem spektru t. i. kreativnih in umetnostnih terapij. Chesnerjeva in 

Zografouva  preneseta obe vrednoti v supervizijski kontekst. Pravita, da je veliko ljudi, ki stopijo na 

svojo poklicno pot – predvsem pri poklicih dela z ljudmi – »polnih strasti in usmerjenih v sodelovanje z 

drugimi na podporen in ustvarjalen način« (2014, 18). Na začetku strokovnega dela čutijo navdušenje 

in izziv učenja v praksi. Temu pa naravni razvoj, v katerem strokovnjak razvije navade in vzorce 

delovanja, ki postanejo vedno bolj avtomatizirani , umanjka prava prisotnost.  

                                                           
1 Besedo »ustvarjalnost« uporabljam v tem delu v enakem pomenu kot kreativnost. 
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Na tej točki je naloga supervizije, da omogoča sveže poglede, nove vidike ali pa vsaj priložnost novih 

odzivov na ustaljene poglede. »Ustvarjalna supervizija vključuje ustvarjalno mišljenje in ustvarjalno 

delovanje tako na supervizijskih srečanjih kot tudi pri delu (s klienti).« (2014, 18) 

Tudi Schuckova in Woodova (2011, 20) opredeljujeta ustvarjalno supervizijo kot »spontan, igriv in 

raziskovalen« proces. Jasno opredelita model sedmih stopenj ustvarjalne supervizije, ki ga bom 

kasneje podrobneje predstavila.  

Omenjene avtorice poudarjajo pomembnost jasnih teoretičnih temeljev pri delu z ustvarjalnimi 

tehnikami. Chesnerjeva in Zografouva (2014) trdita, da v nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da 

te metode zgrešijo supervizijske potrebe in svoj namen. Tako se lahko zgodi, da postane supervizija 

prostor za splošno raziskovanje, osebnostni razvoj ali pa osebno terapijo pod drugim imenom. Kot 

teoretično osnovo za svojo delo Chesnerjeva in Zografouva izpostavita naslednje knjige: Hawkins in 

Shohet (2012): Supervision in the Helping Profession; Williams (1995): Visual and Active Supervision 

ter Stoltenberg in McNeill (2010): IDM Supervision. Tudi Schuckova in Woodova (2010) se večkrat 

navezujeta na Hawkins in Shohet (2012). Nekatere relevantne modele navedenih avtorjev bom 

kasneje opisala podrobneje.  

Večina avtoric, ki pišejo o ustvarjalni superviziji, izhajajo iz psihodinamske tradicije in poudarjajo delo 

z nezavednimi vsebinami ter upoštevanje in raziskovanje transferja, kontratransferja in vzporednih 

procesov znotraj supervizije (Chesner in Zografou, 2014; McHugh, 2014; Schuck in Wood, 2011; 

Lahad, 2002). Kot pomembne teoretične koncepte poleg pojma ustvarjalnosti temeljiteje 

opredeljujejo tudi pojma varni prostor in igra z razvojnopsihološkega vidika (Winnicott, 1971; Piaget, 

1962).   

Vse dodajajo še nevrološki vidik. Gre za teorijo, da verbalno delovanje, kognitivno-analitično 

mišljenje poteka v levi možganski polobli, da pa kreativne tehnike nagovarjajo desno možgansko 

poloblo. C. Schuck in J. Wood (2011) nemalo provokativno razmejujeta ustvarjalno supervizijo od 

»levomožganske supervizije«: »Zahodna kultura (...) v ospredje postavlja racionalno misel in 

levohemisferično mišljenje (...). To najbrž drži tudi za supervizijo.« (Schuck in Wood 2011, 16) Tudi 

Eiselt (2010) govori o prej »zanemarjeni« desni možganski polovici, ki se naj bi s pomočjo kreativnih 

tehnik pridružila že tako aktivni levi možganski polobli. A. Chesner in L. Zografounavedeta 

kompleksnejše nevropsihološke študije, ki raziskujejo delovanje možganov med doživljanjem 

spontanega, ustvarjalnega uvida v primerjavi s kognitivno-analitičnim pristopanjem nekemu 

problemu.  

Rezultati kažejo , da se subjektivno doživljanje uvida odraža v možganih in tako vodi k spremembi 

nadaljnjega mišljenja, čustvenega odzivanja in ravnanja Trenutke uvida lahko najbolje spodbujamo z 

ustvarjalnimi posegi (A. Chesner in L. Zografou, 2014, 32). Navedeta še nevrološke teorije o načinu 

premikanja sive oz. bele snovi možganov med kognitivno-analitičnim mišljenjem in med 

ustvarjanjem. Prvo se navezuje na »hitre in učinkovite sinaptične poti med nevroni v sivi snovi 

možganov, t. j. na povezave, ki so najhitrejša pot od A do B«, drugo, ustvarjanje, pa je povezano z 

belo snovjo možganov. »V beli snovi je težnja k manj pogostemu sprožanju nevronov, živčna 

aktivnost je počasnejša ter dovoljuje vzpostavljanje daljših in bolj raznolikih poti in sinaptičnih 

povezav.« (2014, 33) Šele na ta način lahko spreminjamo močno ustaljene vzorce mišljenja in 

delovanja. V daljšem časovnem obdobju je lahko tudi prostor in čas za raziskovanje čustev. 

Kreativnim tehnikam je skupno to, da so izkustveno-doživljajske narave. Eiselt (2010, 337) o namenu 

spodbujanja delovanja desne možganske poloble povzema:  
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»Z uporabo kreativnih tehnik poskušamo pripojiti desno hemisfero k levi z namenom, da postaneta 

enakovredni partnerici. Na ta način postanemo bolj celostni ljudje, sposobni prožnejše komunikacije 

in dojemanja ter izražanja sebe in drugih v novih dimenzijah. Gre za gradnjo mostov med 

ustvarjalnostjo, domišljijo in logiko.« 

Marsikateri avtor, najbolj izrazito pa A. Chesner in L. Zografou (2014), poudarja, da je poleg jasnih 

teoretičnih temeljev izredno pomembno še nekaj:  supervizor, in sicer takšen, ki ne ostaja zgolj pri 

uporabljanju kreativnih tehnik, temveč poskuša delovati na ustvarjalen način. Supervizor, ki pridobiva 

dovolj lastnih izkušenj s takšnim načinom dela in doživlja delovanje določenih tehnik na lastni koži. Le 

z dovolj lastnimi izkušnjami v ustvarjalnih procesih lahko uporablja metode smiselno.  

 

Pragmatizem proti domišljiji 

Praksa ustvarjalne supervizije vključuje dva nepričakovana zaveznika:  

pragmatizem in domišljijo...  

(Chesner in Zografou, 2014, 29) 

V ustvarjalni superviziji se pozornost usmerja na nebesedno. Ustvarjalni supervizor namenoma 

spodbuja aktivno, izkustveno dogajanje v supervizijskem procesu. To spreminja obseg in vrednost 

besednega oziroma govornega med srečanjem. Chesnerjeva in Zografouva kritično razmišljata o 

razmerju med obema ter pri tem uporabljata pojma pragmatizem in domišljija. Pragmatizem je 

potreben za zagotavljanje praktičnih plati, etičnih zahtev in strokovnih ciljev, ki jih morajo dosegati 

supervizanti. Domišljija obogati proces z raziskovanjem, igrivostjo in pogosto tudi s tveganjem. 

Avtorici razmišljata o napetosti med refleksivnimi in ustvarjalnimi platmi v superviziji in govorita o 

lastnem procesu raziskovanja ter razvijanja primernega razmerja med obema. Stremita k temu, da 

supervizijski proces obogatimo z ustvarjalnostjo in spontanostjo, ne da bi pri tem žrtvovali refleksivno 

temeljitost (2014, 30). Kritično postavita vprašanje, ali zglj uporaba »igrivih in kreativnih tehnik« 

zadostuje za opredelitev supervizije kot »ustvarjalne supervizije«. V odgovor zagovarjata ustvarjalno 

supervizijo kot celostni koncept razmišljanja, ravnanja in obravnavanja, in ne kot zgolj uporabo 

kreativnih metod. »Najsi se še tako poudarjamo pomen igre in domišljije v izobraževanju in 

superviziji, se še vendarle lahko ujamemo v past, da zmotno jemljemo za vsebino tisto, kar je 

pravzaprav proces.« (prav tam) 

Kasneje avtorici izpostavljata še pomembnost refleksije: »Ustvarjalna supervizija postavlja tako 

terapevtom kot supervizorjem in supervizantom ploden izziv: kako naj združijo ustvarjalno vpetost s 

razmišljujočnostjo ter se tako dokopljejo do izkustva, ki ga bogatijo tako značilnosti  igre kot temeljite 

refleksije.« (2014, 31). Zaključita, da je ustvarjalna supervizija najbolj učinkovita takrat, ko dovoljuje 

uravnoteženo sobivanje vse treh: pragmatizma, refleksije in domišljije. Ustvarjalni supervizor mora 

torej poskrbeti za to ravnotežje in biti pozoren, da ne pretirava s kreativnimi tehnikami na račun 

jasnosti in supervizijskega fokusa.  
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1.2 Ustvarjalnost in igra 

Ko govorimo o ustvarjalni superviziji je potrebno poasniti , kaj razumemo pod pojmom ustvarjalnost. 

V povezavi z ustvarjalnim delovanjem sem  omenila pojma igra in igrivost. Nekateri avtorji 

ustvarjalnost opredeljujejo kot sposobnost igranja (C. Schuck in J. Wood, 2011). Zdi se, da sta oba 

pojma tesno povezana, kar bom podrobneje predstavila v tem poglavju.  

V virih o ustvarjalni superviziji najdemo definicije ustvarjalnosti, kot je naslednja: »... zmožnost 

igranja in prostega raziskovanja kot v otroštvu. To [ustvarjanje] je univerzalna zmožnost, ki ni vezana 

na starost ali umetniško nadarjenost. Po naših izkušnjah uporaba igre in ustvarjalnosti poglobi 

supervizantovo razumevanje.« (2011, 20). A. Chesner in L. Zografou (2014, 30) pravita, da je 

ustvarjalnost »delanje, porajanje nečesa novega«. Sklicujeta se na filozofa Immanuela Kanta, ki je kot 

eden prvih in redkih vrednotil duševne procese, kot sta intuicija in ustvarjalnost, za enakovredne 

analitičnemu mišljenju. Kot sodobnejšega teoretika navedeta eksistencialnega psihoterapevta Rolla 

Maya, ki ustvarjalnosti ne razume kot nekaj slučajnega, drugotnega človekovemu življenju, temveč jo 

razume kot »najosnovnejši pojav uresničitve človekove biti v svetu; kot pokazatelj najvišje stopnje 

emocionalnega zdravja, kot izraz človekove aktualizacije.« (May, 1994, v A. Chesner in L. Zografou, 

2014, 30).  

Antropologija ustvarjalnosti 

Ravbar in Bole (2007, v Knoll, 2011) govorita o tem, da je opredelitev ustvarjalnosti  še vedno v 

začetnih fazah raziskovanja. To razloži zakaj je večina literature, navedene v tem poglavju, izšla v 

zadnjih petih letih, kar  kaže tudi na aktualnost tematike. Na področju psihologije je v Sloveniji 

začetnik raziskovanja ustvarjalnosti Anton Trstenjak z delom Psihologija ustvarjalnosti (1981). Razvil 

je teorije, pomembne za razumevanje ustvarjalnosti in ustvarjalnega procesa, kar je povzel in 

nadgradil Jan Makarovič v knjigi Antropologija ustvarjalnosti (2003). Na njuno, zlasti Makarovičevo, 

delo se bom navezovala v nadaljevanju. Makarovič izstopi iz tradicije razmišljanja o ustvarjalnosti v 

ožjem kontekstu psihologije, ki je osredotočen na posameznika. Postavi jo v širši kontekst, saj« 

»celota kreativnega procesa ni vsebovana niti v posamezniku niti v družbi, temveč se dogaja na 

relaciji med njima. Nadaljuje, da te celote ne moreta zajeti niti psihologija niti filozofija kot znanosti o 

posamezniku niti sociologija ali zgodovina kot znanosti o družbi. »Zajame jo lahko edinole 

antropologija kot najširša znanost o človeku v vseh njegovih manifestacijah.« (2003, 43)  

Makarovič zagovarja svojo terminologijo in v nadaljevanju govori o »antropologiji ustvarjalnosti« ter 

obravnava ustvarjalni proces kot dvostranski proces, ki poteka med posameznikom in družbo. To je 

tudi razlog, zakaj je Teoriji o štirih P (press, personality, process, product), ki jo je predstavljal 

Trstenjak in ki je uveljavljena pri raziskovanju kreativnosti v ameriški psihologiji (Trstenjak, 1981, v 

Makarovič, 2003, 43) dodal še dodatna dva dejavnika – družbeno priznanje ter družbene premike, ki 

ju vidi kot posledico človeške kreacije in ki pogojujeta kreativnost samo. V nadaljevanju bom 

predstavila vse posamezne dejavnike Teorije šestih P po Makaroviču, ki se navezujejo na potek 

kreativnega procesa.  

1. Prvi dejavnik ob vzpostavitvi ustvarjalnega procesa je priložnost, za katero je značilno, da 

nudi možnost in spodbudo, ki postavita začetne pogoje. Od tega je odvisno, ali se bo proces 

sploh odvil.  

2. Drugi dejavnik je posameznik, za katerega sta značilna dispozicija in talent. Posameznikova 

notranja motivacija in zmožnosti določajo, v kolikšni meri se bo proces odvil. 
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3. Tretji dejavnik je proces, ki označuje akcijo, torej stopnjo dogajanja in potek dela v procesu.  

4. Četrti dejavnik je produkt, ki označuje realizacijo in velikost izdelka ter služi kot nekakšen 

dokaz ustvarjalnega procesa. 

5. Predzadnji dejavnik, ki je prvi Makarovičev dodatek k teoriji, je priznanje in se nanaša na 

presojo institucije, sociologijo in družbeno okolje. Ti dejavniki prikazujejo pomen, ki ga avtor 

pripisuje vplivu okolja na ustvarjalne izdelke. 

6. Zadnji dejavnik in drugi dodatek avtorja so premiki, ki predstavljajo širše družbene procese – 

družbeno priznanje, ki ga je prejel neki ustvarjalni izdelek, vpliva na širše družbene procese, 

ki določajo celotno družbo.  

(Povzeto po Š. L. Knoll 2011, 16.) 

 

  

 

Slika 1: Kreativni proces (Makarovič, 2003, 46) 

 

Zgornji pregled pokaže Makarovičevo kompleksno razumevanje kreativnega procesa, ki se ne 

omejuje na vidik ene same znanstvene panoge. Čeprav se je raziskovanje ustvarjalnosti razvilo najprej 

v okviru psihologije, avtor pritegne tudi biološke, družbene in kulturne vidike ter upošteva tudi fizično 

okolje, »s katerim je posameznik kot odprt sistem neločljivo povezan« (2003, 47). 

Ustvarjalnost kot sposobnost igranja 

Vrnimo se k opredelitvi ustvarjalnosti kot sposobnosti igranja in prostega raziskovanja, podobnega 

procesom v zgodnjem otroštvu, kot sta to poudarili inicialke C. Schuckin J. Wood (2011, 20). Ta misel 

nujno potrebuje pogled v teorije razvojne psihologije. Različni avtorji (D. McHugh 2014; C. Senn-

Böning, 2011; S. Brown, 2009) poudarjajo pomembnost dveh ključnih konceptov za supervizijski 

kontekst. Prvi je »varna baza« (Bowlby, 1975) in je tesno povezan z razvojem varne navezanosti –, 

drugi pa je »možnostni prostor« 2 (Winnicott, 1971) in se dejansko navezuje na razvoj skozi igro.  Oba 

pojma drug drugega pogojujeta. Ker sta teoriji osrednji za razumevanje psihodinamsko usmerjenih 

modelov supervizije in s tem tudi za nadaljnje razmišljanje o raziskovani temi, ju bom v nadaljevanju 

natančneje predstavila.  

                                                           
2
 možnostni prostor – v angleškem izvirniku: »potential space«, v Sloveniji prevod še ni usklajen, najde se prevod vmesni, 

intermediarni in prehodni prostor, saj se pojem navezuje na Winnicottovo teorijo prehodnega objekta (transitional object). 
Vendar Winnicott za opis tega prostora uporablja drug pojem (potential, namesto transitional), zaradi česa zagovarjam v 
tem kontekstu prevod  v možnostni prostor. 
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Bowlby je oblikoval teorijo navezanosti in pripisoval najzgodnejšim odnosom v otroštvu osrednji 

pomen za preživetje. Vloga odraslega skrbnika v tem odnosu pa je po njegovem ključna za ustvarjanje 

stanja varnosti za dojenčka. Otrok potrebuje bližino (tako fizično kot čustveno) primarnega lika 

navezanosti, vendar ne samo za zadovoljevanje potreb po varnosti in preživetju, temveč tudi za 

razvoj občutka sebe v odnosu do sočloveka. Zato je razvoj varne navezanosti osnovni pogoj za 

razvijanje empatije in funkcionalnih odnosov.  

Varna navezanost 

Bowlby (1988, v Sutton, 2002), razlaga »varno bazo« kot izhodišče, »iz katerega otrok raziskuje in se 

vanj vrača, se od njega odmika na postopno vse večjo razdaljo in vse daljši čas, vendar z njim vseskozi 

ohranja stik in se prej ali slej vanj vrne« (). Takšna varna osnova je »zanesljiva, dosledna, stalna in 

omogoča tolažečo samoregulacijo« (prav tam). Že Bowlby (prav tam) je razmišljal o posledicah svojih 

teorij za področje supervizije in povedal, da supervizanta, ki je preobremenjen s težavami 

navezanosti, le-te ovirajo v njegovem razmišljanju in raziskovalni refleksiji. Torej je že Bowlby 

povezoval zgodnji razvoj navezovalnih izkušenj posameznika z njegovo (poznejšo) sposobnostjo 

reflektiranja.  

Tudi McHugh (2014, 173) opozarja na povezanost strahu oz. negotovosti (ki po teoriji navezanosti 

izhaja iz ne-varne navezanosti) supervizantov in na njun vpliv na sposobnost reflektiranja in 

izkustveno učenje.  Zaradi tega naj bi supervizor nudil podobne vrline, ki so bistvene za odnos med 

materjo in otrokom pri ustvarjanju varne navezanosti. McHugh pri tem izpostavlja uglaševanje, s 

katerim supervizor »omogoča odzivnost, občutljivost, stalnost, zanesljivost ter spodbuja 

avtonomnost« (prav tam). Vlogo supervizorja vidi v tem, da ustvarja t. i. zaobjetje, ki omogoča razvoj 

kakovostnega in učinkovitega supervizijskega odnosa (Shohet, 2008, v McHugh, 2014, 177).  

Brown (2009, 120) k nalogam supervizorja prišteva zaobjemanje in izpostavlja, da je eden od ciljev 

supervizije, »da supervizantov diadni odnos s klientom nosi in zanj nudi zaobjetje«. S tem razširi 

pogled z diadnega odnosa supervizor-supervizant na prostor trikotnika, v katerem igra pomembno 

vlogo tudi klient (s katerim dela supervizant). Brown potegne vzporednice z Winnicottovo teorijo 

»dovolj dobre matere«, ki za uspešen odnos s svojim otrokom potrebuje drugega, podpornega 

odraslega, ki zmore »držati in podpirati v njenem odnosu z otrokom, zlasti v okoliščinah, v katerih 

začne otroka doživljati kot neobvladljivega ali ko se v njej porajajo občutki nezadostnosti ali krivde« 

(Winnicott, 1991, v S. Brown, 2009, 121). Na podoben način naj bi »dovolj dober« svetovalec, 

psihoterapevt ali drug supervizant s področja dela z ljudmi v superviziji dobil zaobjetje in podporo za 

svojo delo z zahtevnimi klienti. »Supervizija torej nudi zaobjetje, ki nosi pomagajoči odnos v 

terapevtski trojki.« (Hawkins in Shohet, 1989, v S. Brown, 2009, 121) 

Vrnimo se znova k avtorici D. McHugh, ki naredi še naslednji korak – iz varnega prostora in 

zaobjemanja kot izhodišča za uspešno delo k procesu in razvoju, ki ga omogoča možnostni prostor. 

»Zaobjemanje je v terapiji in superviziji ključnega pomena. Supervizor drži in vzpostavlja meje ter tako 

omogoča razvoj možnostnega prostora, v katerem ustvarjalno simbolični proces vodi k 

transformativnemu učenju.« (D. McHugh, 2014, 179) D. McHugh predvideva, da se v ta namen poleg 

pogovora uporabljajo še neverbalna sredstva, simbolično izražanje v superviziji, ter meni, da 

supervizant skozi neverbalno procesiranje (delovanje) lahko hitro prihaja do uvidov povezanih s 

supervizijskim vprašanjem.  
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»Pogosto se simbolično odrazijo plasti, ki se ponujajo za raziskovanje in odkrivanje ter vodijo k 

bogastvu, ki ne terja takojšnjega odgovora, pač pa ga lahko pustimo lebdeti v ozračju, da o njem 

supervizor in supervizant sčasoma razglabljata in refleksivno razmišljata.« (prav tam). 

Možnostni prostor za ustvarjanje 

Winnicott (1971, v McHugh 2014, 164) je uvedel termin možnostni prostor kot abstraktni izraz za 

psihološko izkustvo med domišljijo in realnostjo, med notranjim in zunanjim svetom 

posameznikovega doživljanja. V njegovi argumentaciji igra ta možnostni prostor ključno vlogo v 

razvoju in pri diferenciranju občutka sebe, v razvoju osebnosti, poleg tega pa je osnova za igro, 

ustvarjalnost, empatijo in ostale dejavnike, ki lahko obogatijo človekove izkušnje in navezanost. 

Prvotno nastane  možnostni prostor v medosebnem prostoru med dojenčkom in materjo, kasneje pa 

vznikne v še v drugih odnosih. »Eden izmed teh je odnos med supervizorjem in supervizantom« pravi 

McHugh. Avtorica meni, da možnostni prostor v superviziji omogoča simbolično mišljenje. Kjer tega 

prostora ni ali če se zgubi, takrat izginja tudi zmožnost simboliziranja in supervizantovo mišljenje je 

bolj konkretno. Njena glavna hipoteza je, da možnostni prostor omogoča razvijanje sposobnosti za 

ustvarjalno doživljajsko mišljenje (prav tam). To lahko povežemo s Kolbovim modelom izkustvenega 

učenja. Kolb (1984, v McHugh, 2014) postavi za izhodišče učnega kroga »konkretno izkušnjo«, ki jo v 

naslednjih korakih reflektiramo in konceptualiziramo. Podobno kot McHugh tudi Kolb izpostavlja 

pomembnost povezanosti kognicije in emocij. Navaja Odgena (1986, v McHugh, 2014, 166), ki pravi, 

da možnostni prostor ni samo kognitivni fenomen, temveč vključuje določeno afektivno izkustvo – 

vitalnosti in igre. 

Številni avtorji, ki se posvečajo superviziji, se sklicujejo na Kolbov model (na primer, Chesner in 

Zografou, 2014; Žorga, 2002). Zanimivo se mi zdi, da se po S. Žorgini razlagi (2002, 24) Kolbova teorija 

izkustvenega učenja nanaša na izkušnje zunaj dejanskega supervizijskega procesa (ko supervizant 

denimo prinese gradivo iz svojega dela z nekim klientom), D. McHugh (2014) pa odpira možnost 

ustvarjanja in doživljanja "konkretnega izkustva" v dejanski supervizijski situaciji. Le-to naj bi se 

odvijalo v možnostnem prostoru med supervizorjem in supervizantom. Zato zagovarja ustvarjalne 

pristope in uporabo ustvarjalnih medijev v superviziji, kar omogoča osredotočanje na simboliziranje. 

Konvencionalno supervizijo3 sestavljajo pretežno besedne interakcije. Uporaba t. i. ustvarjalnih 

posegov znotraj varnega in dopuščajočega okolja pa omogoča supervizantu, da se igra in s pomočjo 

simbolov reflektira gradivo ter vse, kar je povezano z njim. McHugh izpostavlja omejenost izključno 

besednega , češ da se le-to težko dotakne čustvenih plati in nezavednih prepričanj.  

Ob koncu se vrnimo še enkrat k igri. V zgornjem razmišljanju sem pojem igre povezala z 

Winnicottovim možnostnim prostorom in s Kolbovim konkretnim izkustvom ki naj bi se ga znotraj 

supervizije reflektiralo. Igro lahko torej razumemo kot neko konkretno izkušnjo, ki jo lahko kasneje 

reflektiramo in iz katere se lahko nekaj novega naučimo. To je bistvo Winnicottove teorije v 

kontekstu zgodnjega razvoja otroka. Razložila sem tudi uporabnost te povezave za supervizijsko 

teorijo. Addenbrooke (1997, prav tam) opisuje igro kot »edinstveno dejavnost, ki spodbuja 

integracijo miselno, čustveno in vedenjsko raven supervizantovega doživljanja«. Tako gledano je igra 

idealno izhodišče za obravnavo supervizijske snovi.  

                                                           
3
 Pod pojmom »konvencionalna supervizija« razumem najbolj razširjene modele supervizije, ki se osredotočajo na 

kognitivno-analitično reševanje problemov in komunikacijske tehnike, četudi vedno bolj upoštevajo tudi analizo neverbalnih 
sporočil.  
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Ostaja pa vprašanje, kako naj to v superviziji metodično izpeljemo. Kako lahko igro – ki naj bi bila 

prosta in nenamenska, če naj izpolnjuje osnovne značilnosti igre – vpletemo v supervizijsko situacijo, 

ne da bi igra postala namenska in nenaravna? Ključ je očitno v ustvarjanju možnostnega prostora – 

med domišljijo in realnostjo, med notranjim in zunanjim, znotraj- in medosebnim dogajanjem, ne pa 

sam vnos različnih »ustvarjalnih tehnik«.   

1.3 Pogoji ustvarjalnega dela 

Supervizija je proces sodelovanja dveh strokovnjakov, osredotočenega na osebnostni in strokovni 

razvoj enega izmed njiju. Schuckova in Woodova (2011) navajata, da je tako že supervizijski proces 

sam po sebi ustvarjalen proces, saj vključuje globoko in večstransko refleksijo supervizanta, ki ga 

sproža supervizor s svojimi vprašanji in drugimi posegi. Vprašanje pa je, kateri so pogoji za to, da 

proces lahko postane ustvarjalen. Sprašujemo se torej: Pod katerimi pogoji lahko človek postane 

ustvarjalen? 

Pet pogojev ustvarjalnega dela po Mayu (1994) 

May (1994, v Chesner in Zografou, 2014, 34) predstavlja pet pogojev, ki jih opredeljuje kot bistvene 

za človekovo ustvarjalno delovanje: 

1. Čustvena vpetost, ki navkljub splošnemu prepričanju racionalnega razmišljanja ne ovira, 
temveč mu koristi  

May torej zagovarja povezovanje čustvenega ter analitično-kognitivnega. Tukaj lahko najdemo  

povezavo s prej omenjenim nevrološkim vidikom povezovanja leve in desne možganske polovice, 

kakor tudi s teorijo A. Chesner in L. Zografou o potrebnem uravnotežanju dveh skrajnosti, 

pragmatizma in domišljije. 

2. Pomembnost stika in pristnosti v odnosu ter prepričanja o nezavednem ter zaupanja vanj  

Avtor se navezuje na vrednote, ki v psihoterapiji veljajo za odnos med terapevtom in klientom, v 

superviziji  pa za odnos med supervizorjem in supervizantom. V drugem delu najdemo spet 

psihodinamsko podlago– upoštevanje nezavednih procesov. Le zaupanje vanje daje smisel 

svobodnemu ustvarjanju v supervizije.  

3. Pomembnost sproščenosti, ki omogoča, da izplavajo spontane rešitve 

Sproščenost je pogoj za ustvarjalno delovanje in ustvarjalno mišljenje že v zgodnjem otroštvu. 

Izhajajoč iz prej predstavljenih teorij pa lahko tudi v kontekstu supervizije govorimo o tem, da je 

predpogoj za sproščenost in s tem za svobodno igro občutek varnosti in sprejetosti, ki ga po Bowlbyju 

omogoča varna baza. 

4. Spoštovanje formalnega in mej, kar nudi varen okvir, v katerem se lahko ustvarjalno delovanje 
steče  

Že prej sem omenila potrebnost jasnih teoretičnih izhodišč, dogovora o namenu in načinu dela, jasnih 

ciljev in mej, ker je vse našteto osnova za svobodno raziskovanje v supervizijskem procesu. Zgolj 

ohranjanje osredotočenosti na supervizijsko vprašanje lahko ohranja smisel ustvarjalnega dela v 

superviziji. 
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5. Dopuščanje dvoumnosti in negotovosti  

Tukaj spet naletimo na izziv uravnoteženja nasprotujočih si konceptov: kognitivno-analitično ali 

ustvarjalno mišljenje, pragmatizem ali domišljija, besedno obravnavanje ali izkustveno raziskovanje 

problema, refleksivni ali ustvarjalni proces. V ustvarjalni superviziji se vse to ne izključuje. Ustvarjalni 

supervizor je usmerjen v povezovanje vseh omenjenih vidikov v celostno obravnavo, ki nagovarja 

tako kognitivno-analitično kot tudi čustveno raven.  

Skušaj ponuditi v superviziji tako prostor za svobodno  -ustvarjalno raziskovanje, za ustvarjanje 

neposrednih izkustev ter za refleksijo le-teh in razvoj konkretnih korakov k želeni spremembi. May 

poudarja, da je vsekakor potreben pogum vseh vključenih, pogum in pripravljenost sprejeti 

nevedenje in negotovost. 

»V kulturi, ki kaznuje napake in slavi specializiranost ter izvedenstvo, je potreben izjemen pogum, da 

si lahko ranljiv in da ne veš. Ustvarjalni supervizor naj se bi spoprijemal z izzivom, da je miselno in 

čustveno odprt ter izhaja iz naivnega zanimanja, s čimer naj bi omogočal ustvarjalni dialog – srečanje 

umov in duhov.« (Chesner in Zografou, 2014, 35) 

Pogoji za refleksivno prakso po J. Scaife (2010) 

J. Scaife v svoji knjigi Supervising the Reflective Practitioner (2010) očrta pogoje, ki omogočajo 

refleksivno prakso supervizantov. Mednje prištevata: »zaupanje, kakovost pozornosti in zaobjemanja, 

supervizorjevo ohranjanje avtoritete in supervizantov upoštevanje le-te, sposobnost supervizorja, da 

prepoznava lastno nepopolnost in ranljivost, vzpostavitev psihološkega dogovora o tem, kako lahko 

supervizija najbolje zadovoljuje učne potrebe supervizanta, spoštovanje pomembnosti varne 

negotovosti in dopuščanje radovednosti« (Scaife, v Chesner in Zografou, 2014, 37). 

Na podlagi predstavljenih pogojev po Mayu in Scaifovi in upoštevajoč trditve nekaterih drugih 

avtorjev (Williams, 1995; Cox in Theilgaard, 1987) sta A. Chesner in L. Zografou razvili aktualen 

koncept, s katerim se navežeta na Winnicottov koncept »dovolj dobre matere« in ga imenujeta:  

Dovolj dobra ustvarjalna supervizija 

Avtorici se zavzemata za ustvarjalnost v širokem smislu – ne zgolj za vpeljavo nekaj konkretnih 

ustvarjalnih tehnik, temveč za celostni koncept ustvarjalne supervizije. Gre za ustvarjalnost v 

mišljenju in v ravnanju, torej v kogniciji, čustvovanju in delovanju. Govorita o ustvarjalnosti na 

besednih in nebesednih oz. akcijskih ravneh supervizijskega srečanja. Poleg tega se zavzameta za 

ustvarjalnost tako v superviziji kot v terapevtskem delu supervizanta. Njune teze bom v nadaljevanju 

podrobneje predstavila. 

• Veščost uporabe ustvarjalnih metod  

A. Chesner in L. Zografou izpostavljata kot prvi pogoj izkušenost supervizorja, njegovo sposobnost, da 

ustvarjalne metode uporablja namerno in tekoče, vešče.. Izpostavljata, da so kreativne tehnike 

prvenstveno vznemirljive, zabavne in zapeljive. Nevarnost pa je, da vstopita oba – tako supervizant 

kot tudi supervizor – v »duševno stanje lahkotnosti, sproščenosti in občasne frivolnosti« (2014, 37). 

To pa lahko vodi k tem, da postane supervizijsko srečanje neko nesmiselno trajno raziskovanje vedno 

novih idej in možnih poti. Zaradi tega je bistvenega pomena, da ostane supervizor ves čas pozoren na 

razvoj raziskovalnega procesa in ocenjuje, ali so določene tehnike še vedno relevantne za izhodiščno 

tematiko ter kako služijo supervizijskemu namenu. Ravno zaradi tega avtorici zelo poudarjata 

pomembnost jasnega določanja tega, na kaj se v superviziji osredotočamo.  
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• Odprtost do nezavednega 

»Prepoznavamo privlačnost ludističnega vzdušja in spoštujemo moč nezavednih podob, h katerim nas 

vleče kakor vešče k svetlobi, na račun razumskega zavedanja« (2014, 38). Supervizor naj bo odprt za 

dojemanje nezavednih procesov kot »vira refleksije in ustvarjalnosti«. Avtorici ob tem omenjata še 

zdravilno moč simbolov in prispodob, vendar o tem ne pišeta podrobneje.   

• Spoštovanje mej 

Ustvarjalno raziskovanje je omejeno. Za supervizijsko srečanje pa je še posebej pomembno, da je 

jasno, koliko časa in prostora je dovoljenega za ustvarjalno raziskovanje. Kreative tehnike naj bodo 

umeščene v jasno strukturo posameznega srečanja, usmerjeno na tisto, na kar se posamična 

supervizija osredotoča. Avtorici se znova sklicujeta na Maya (1994), ki opozarja, »da ima lahko 

prezrtje mej in omejitev obraten učinek in zmanjša našo sposobnost za smiselno ustvarjanje« (2014, 

38). Kot dovoljšnje pogoje za smiselno raziskovanje naštevata: usmerjenost, namembnost, zaključek 

ter primerno mero svobode v prostoru in času. Kot pravi May (prav tam, 38): »Če izgine forma, z njo 

izgine tudi spontanost.« 

• Obvladovanje prehodov na supervizijskih srečanjih 

Ta točka je povezana s prejšnjo, izpostavlja pa pomen prehodov v supervizijskem srečanju med od 

besednega k refleksivnemu ter k ustvarjalnemu (tukaj avtorici pišeta tudi o »umetniškem«) 

raziskovanju in nazaj. Supervizor naj bo nanje pozoren in naj se zaveda njihove pomembnosti. 

Posebej poudarita:  

a) upoštevanje potrebnega časa za smiselno raziskovanje, da ga ni niti premalo niti preveč; 

b) ohranjanje jasnosti začetkov in koncev »igrivega prostora« (ludic space), z dovolj predvidenega 

časa tudi za pospravljanje, za vračanje supervizijskega prostora v svojo prvotno stanje, da je primeren 

za refleksijo;  

c) ustrezno vodenje supervizantov – razjasnjevanje, kdaj se pogovarjamo »tukaj in zdaj« in kdaj se 

nahajamo v prostoru igre, v posebnem prostoru za ustvarjalno raziskovanje . 

• Občutljivost do učnih slogov in hitrosti učenja 

Sem spadajo razlike med supervizanti na področju učenja, mišljenja, vpogledovanja v lastne procese 

mišljenja in čustvovanja, kakor tudi različne izkušnje posameznikov s svobodno igro. Supervizanti se 

med seboj razlikujejo po svoji refleksivnosti in tudi po sposobnosti vstopanja v ustvarjalni proces, v 

spontano igro. Avtorici opozarjata, da zaradi tega nekateri supervizanti potrebujejo počasnejši in bolj 

potrpežljiv uvod v delo s simboli, podobami in prispodobami kot drugi ter poudarita, da »to ni 

zapravljen čas, pač pa se v njem poraja resnična ustvarjalnost, zato je koristno porabljen.« (39) 

• Nenavezanost na doseganje rezultatov 

V ustvarjalni superviziji je tako za supervizorja kot za supervizanta pomembno, da nista preveč 

navezana na dosego »trenutka uvida« v posameznem srečanju. Tak pritisk je lahko škodljiv za sam 

potek ustvarjalnega procesa. »Kot ve vsakdo, ki ima izkušnjo kakršnegakoli ustvarjanja, se trenutki 

odkritij oz. 'aha' ne zgodijo hoteno in tudi ne nujno v času supervizijskega srečanja« (prav tam). 

• Spoštovanje dolgotrajnosti razvoja terapevtske modrosti 

Supervizor naj spoštuje dejstvo, da terapevtska modrost ni nekaj, kar se da doseči v kakem trenutku 

uvida, temveč je dolgotrajen razvojen proces z več stopnjami. 
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• Spoštovanje supervizije kot dialoga 

Ustvarjalno delovanje je po tem  modelu dvosmeren, dialoški proces. V kontekstu supervizije dobiva 

(podobno kot v (umetnostni) terapiji) še kvaliteto zaupnega, intimnega procesa, ki izhaja iz razvojno-

psihološkega razumevanja Bowlbyjeve varne baze kot osnove za delovanje v možnostnem prostoru 

(Winnicott). A. Chesner in L. Zografou pišeta:  

»Če naše notranje svetove globoko spoštujemo in zanje obzirno skrbimo, lahko drug z drugim bolj 

delimo in dosegamo globlje poznavanje naše človeškosti in se globlje učimo drug od drugega ter drug 

o drugem.« (2014, 40) 

• Dojemanje supervizije kot liminalnega prostora4 

Avtorici razmišljata o superviziji kot obredu, ki omogoča spreminjanje in rast. Kljub temu, da se v 

superviziji osredotočamo na reflektiranje svojega strokovnega dela in stremimo k njegovemu 

izboljšanju, »se moramo tudi umakniti iz običajnega prostora dela in vstopiti na novo področje – kraj 

igre, v katerem lahko stvari odpremo, jih obrnemo na glavo in dopustimo prostor za transformacijo.« 

(2014, 40). Supervizijski prostor primerjata z obred prehodov. Po mnenju Van Gennepa (1960, v 

Chesner in Zografou, 2014, 40) vključujejo iniciacijski obredi tri faze: ločevanje, prehod in združitev. 

Srednja ali liminalna faza pa je tista, v kateri je omogočena dvoumnost, nejasnost. Ustvarjalne 

posege, prostor za igro in raziskovanje med supervizijskim srečanjem bi lahko umestili prav v to, 

srednjo fazo. Toda te nujno sledi še združitev, ponotranjenje, in sicer v povsem praktičnem smislu 

besednega ovrednotenja procesa, deljenja lastnih izkušenj in novih spoznanj ter njihovega 

povezovanja z izhodiščno strokovno problematiko.  

• Zavezanost porajajočemu se procesu 

Ustvarjalni supervizor verjame v nujnost procesnosti. »Vsi veliki človeški podvigi se začnejo  

preprosto, z uporabo domišljije, udejanjijo pa se zaradi vere, da so uresničljivi. Ustvarjalni supervizorji 

to vero gojijo pri svojem delu in omogočajo, da brezoblično sčasoma dobi podobo.« (prav tam)  

Sedem faz ustvarjalne supervizije po C. Schuck in J. Wood (2011) 

C. Schuck in J. Wood (2011) opredelita ustvarjalno supervizijo kot spontano, igrivo in raziskovalno. 

Podobno kot A. Chesner in L. Zografou (2014) tudi onidve določita jasne smernice in pogoje za svoj 

model in predstavita »Sedem faz ustvarjalne supervizije« (Schuck in Wood, 2011, 21). Njun model je 

usmerjen na uporabo določenih ustvarjalnih tehnik v določenih delih supervizijskega srečanja in nam 

omogoča konkretnejšo predstavo o poteku ustvarjalne supervizije v praksi. 

1. Vzpostavimo jasen dogovor s supervizantom ali skupino 

Ne glede na to, ali je supervizija individualna ali skupinska, je prvi korak dogovor o medsebojnih 

pričakovanjih, potrebah in osnovnih pravilih sodelovanja. Ta dogovor naj vključuje termine, plačilo, 

pogostost, trajanje in kraj srečanj. Poleg tega vanj sodijo vrednote posameznikov ali skupine, kot so 

zaupnost, spoštovanje in aktivno poslušanje. Pomemben je tudi pogovor o načinu dela in 

vključevanju ustvarjalnih tehnik.  

                                                           
4
 V antropologiji se termin liminalnost nanaša na »prehodno obdobje ali fazo v iniciacijskem obredu, v času katere 

posameznik nima socialnega statusa ali mesta v hierarhiji, ostaja anonimen, odraža ubogljivost in ponižnost ter upošteva 

predpisana pravila vedenja, oblačenja itn.« 

(http://dictionary.reference.com/browse/liminality) 
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Supervizant naj že na začetku sodelovanja ve in razume, kaj od njega pričakujemo. »Po najinih 

izkušnjah se lahko odrasli učenci ali supervizanti, kadar se lotijo nečesa novega in ne razumejo docela, 

kaj od njih pričakujemo, odzovejo na razne načine, denimo z razburjenostjo, razdraženostjo, odporom 

ali preprosto tako, da se v mislih odklopijo,« (2011, 22) Odrasli se v učnem procesu odzivajo najbolje, 

kadar čutijo, da imajo nadzor. To jim lahko supervizor omogoči , če jim dopušča skupno načrtovanje 

in pogajanje.  

 

2. Priskrbimo pripomočke in pripravimo prostor 

Soba naj bo pred začetkom supervizijskega srečanja primerno pripravljena. Postavitev pohištva lahko 

vpliva na vzdušje v prostoru, kakor tudi na (skupinsko) dinamiko pri delu. »Priprava prostora je kot 

priprava prizorišča na odru.« (2011, 24) Postavitev stolov in miz naj bo premišljena in prilagojena 

potrebam skupine ter predvidenemu načinu dela. Predvsem kadar supervizor dela v tujih prostorih, 

naj sobo predhodno pripravi in preveri katere pripomočke ima na voljo in česa ni. Avtorici hkrati 

pripominjata, naj supervizor dopušča možnost, da česa nima pripravljenega, saj je tudi sam zgled za 

ustvarjalno mišljenje, kadar najde v nepričakovanih okoliščinah spontane rešitve, nove pripomočke za 

delo. Na ta način spodbuja supervizanta k iskanju neobičajnih rešitev v dani situaciji.  

Avtorici opozarjata, naj prostor premišljeno uredimo glede na načrtovano delo. Kot primer navedeta 

delo s slikovnimi kartami, ki jih razporedimo po neki površini na  ogled vsem. Pomanjkanje 

primernega prostora za vsakega posameznika okrog mize s kartami lahko pelje k temu, da se 

posamezniki počutijo v zadregi in nelagodno, kar lahko potem vodi v odpor. Opozarjata tudi na okna. 

Velika okna so v vsakem prostoru lahko velika prednost, a je treba paziti, kdo sedi s hrbtom proti 

oknu. Lahko se zgodi, da je to prav supervizant z gradivom, in če je močna svetloba, drugi v skupini ne 

vidijo njegovega obraza. S tem pa se lahko zgubi bistveni del njegove predstavitve primera.  

Avtorici priporočata, naj si supervizor vzame nekaj minut časa pred začetkom srečanja in postane 

pozoren na svoje »intuitivno zaznavanje vzdušja v sobi« (prav tam, 25). Ali je udobno? Lahko naredi 

še kaj, da bi ga izboljšal?  K pripravi sobe sodi tudi skrb za primerno temperaturo, svetlobo in sveži 

zrak.  

 

3. Čakamo v tišini, medtem ko osebe delajo 

Večina tehnik, ki jih C. Schuck in J. Wood predstavita v svoji knjigi se zanaša na to, da supervizant ali 

skupina pristopa z nekimi »skritimi procesi«. Zato potrebuje »tiho, intuitivno oz. ustvarjalno stanje, ki 

je lahko včasih celo podobno transu« (prav tam, 25). Nekateri ljudi ob tem morda tiho govorijo sami s 

sabo. Takrat je pomembno, da supervizor ostane tiho in ne moti supervizanta z vprašanji. Po mnenju 

avtoric bi postavljanje vprašanj od njih zahtevalo, da aktivirajo drugo hemisfero možganov, miselne 

procese, in bi tako izgubili stik z intuitivnim stanjem. Pravita, da ne moremo dostopati istočasno k 

"razmišljujočim možganom" in "intuitivnim možganom". 

Supervizant z jasnimi znaki kaže, kdaj je zaključil svoje delo in je pripravljen na pogovor. Spremeni se 

njegova govorica telesa: usede se nazaj, se sprosti ali vzdihne, odvrne pogled od svojega dela in gleda 

okrog po sobi ali pogleda supervizorja v oči. Takrat je primeren čas za prehod pogovor, refleksijo 

ustvarjalnega procesa.  
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4. Dajemo poštene, avtorstvo priznavajoče in uravnotežene povratne informacije o tem, kar 
opazimo 

Avtorici opredeljujeta povratne informacije kot »vidni in/ali besedni odziv supervizorja supervizantu, 

potem ko je ta nekaj predstavil ali opravil notranje delo« (26). Povratne informacije vključujejo tako 

besede kot tudi govorico telesa. Koristne so, kadar jih dajemo »s poštenim namenom, spoštljivo, 

pristno in iskren«. Izražajo naj zanimanje za supervizanta in oblikovane tako, da jih supervizant lahko 

sprejme in uporabi. Tu se avtorici strinjata s Hawkinsom in Shohetom (1989, v Schuck in Wood 2011, 

27) in predlagata njune smernice za podajanje povratnih informacij. Ker je podajanje povratnih 

informacij pomembno tudi za prehod iz ustvarjalnega dela v refleksivni del srečanja, bom tukaj 

natančneje predstavila strukturo, ki jo predlagata Hawkins in Shohet: »Jasno, priznavajoče avtorstvo, 

redno, uravnoteženo in konkretno.« 

Jasno: Zavoljo jasnosti naj bodo povratne informacije enostavne in kratke. Čim bolj ste gostobesedni, 

tem verjetneje je, da stvari zapletete. 

Priznavajoče avtorstvo: osebno. Avtorstvo izrečenih povratnih informacij priznavate takrat, kadar 

sporočate 'Takšen je moj pogled. To opažam s svojega vidika in kdo drug bi morda rekel kaj drugega.' 

Tako nakažete, da vaše povratne informacije niso splošne resnice ali dejstva.  

Redno: V celotnem času trajanja vašega odnosa s supervizantom mu dajajte povratne informacije 

redno, v majhnih, prebavljivih odmerkih, ne vseh naenkrat. 

Uravnoteženo: Supervizanti povratne informacije lažje sprejmejo, če so v njih uravnoteženo zajete 

njihove močne in šibke plati. Priporočljivo je, da kritiko vstavite med dvoje pohvalnih sporočil.  

Konkretno: Izogibajte se posploševanjem. Bodite neposredni in recite tisto, kar mislite.« 

V ustvarjalni superviziji povratne informacije je večinoma dajemo tako, da zgolj ponujamo, kar smo 

opazili. Pogosto izgleda tako, da supervizor poustvari svojo izkušnjo med opazovanjem s pomočjo 

besed, igre vlog, pantomime, figuric, predmetov, risbe ipd. Potem supervizor ali drugi člani skupine 

dajejo povratne informacije o tem, kaj so opazili. Avtorici dodajata, da naj bi povratne informacije 

najprej vsebovale enostavna opažanja in potem  napredovale v neki osebni zaključek. Zanj predlagata 

besede, ki nakazujejo priznavanje avtorstva: »Sprašujem se … Zanima me … Lahko povem, kar sem 

opazil-a? … Meni se zdi … S svojega vidika opažam …« (2011, 27).  

 

5. Razpravljamo in naredimo akcijski načrt 

Procesu iz četrte točke, dajanju povratnih informacij, običajno sledi etapa razpravljanja in kritičnega 

mišljenja. Supervizanti se do takrat že popolnoma izstopijo iz tihega, refleksivnega ali zasanjanega 

stanja in postanejo čuječi, pozorni in pripravljeni za kritično mišljenje. Z nevrološkega vidika so se 

premaknili z desne k levi možganski polovici.  

Avtorici pravita, da se v ustvarjalni superviziji včasih sicer zgodi nenaden in katarzičen uvid, toda 

najpogosteje je potrebna še uporaba dodatnih posegov za obravnavo problema. Koristno je zaključiti 

z akcijskim načrtom, čeprav to ni vedno potrebno. Opozarjata na primere, v katerih supervizant neko 

razumevanje pridobi po »desnomožganski, intuitivni« poti in ga težko izraža z besedi. Za to je več 

razlogov. Eden je, da gre morda supervizant bolje od rok »refleksija v akciji« kot pa »refleksija o 

akciji« in da torej težko reflektira lastne izkušnje. Lahko je pa razlog tudi v tem, da je do uvida prišel v 

neverbalnem procesu in je zanj zaenkrat nedostopen.  
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V takem primeru je lahko dovolj, da zgolj počakamo, kako bo supervizant ravnal v prihodnje. 

Nekatere tehnike, ki jih Schuckova in Woodova opišeta v svoji knjigi, pa so primerne tudi za to, da se 

supervizant vrne in ponovi korake od tri do pet. 

 

6. Supervizante spodbujamo, da pišejo dnevnik 

Dodatni prostor za reflektiranje nudi dnevnik, ki ga naj bi supervizanti imeli pri sebi na supervizijskem 

srečanju. Vanj naj si zapisujejo misli ali tudi kaj narišejo. Supervizor pa naj za to omogoči čas med 

srečanjem. Avtorici ne pojasnjujeta, kdaj in kako naj bi vključevali dnevnik v supervizijski proces, 

pravita pa, da ne nujno kot šesti korak, temveč kadarkoli med srečanjem. Potrebo po pisni refleksiji 

argumentirata tako, da se velik del srečanja v ustvarjalni superviziji dogaja intuitivno in ne napreduje 

nujno do »mislečih možganov«, zato lahko vsebine hitro pozabijo. Priporočata, da supervizanti 

naredijo nekaj zapiskov, še preden odidejo s srečanja.  

 

7. Poskrbimo, da supervizanti stopijo iz vlog 

Precej tehnik, ki jih Schuckova in Woodova opišeta, vključuje igro vlog. V zadnjem delu pred 

zaključkom supervizijskega srečanja naj bi si vzeli čas in supervizantu omogočili, da preide iz vloge, ki 

jo je igral, ali pa iz procesa raziskovanja dogodkov zunaj trenutne situacije nazaj v tu in zdaj, v 

trenutno supervizijsko situacijo. Kaj točno in koliko časa supervizant za to potrebuje, je povsem 

odvisno od uporabljenih metod ter osebne strukture supervizanta. Občasno se zgodi, da supervizant 

ni sposoben nadaljevati razprave in vključiti kritičnega mišljenja, če prej ne izstopi iz vloge, v kateri je 

pred tem bil.. Opišeta nekaj metod, ki mu pri tem lahko pomagajo. Med njimi so jasno  izgovorjene 

izjave kot »Jaz sem Tim.« ali »Jaz nisem George. Jaz sem Tim.« Pomaga lahko tudi, da vstane s stola in 

zamenja mesto. Kadar je prej razpostavil predmete (figurice, kamne itn.), pa je potrebno, da svojo 

postavitev sam razdre. Če se zgodi, da mora supervizor namesto supervizanta spreminjati ali podirati 

neko postavitev, naj pred tem vpraša supervizanta za dovoljenje. Vse stvaritve supervizantov v 

procesu ustvarjalne supervizije imajo torej pomembno, simbolično funkcijo, ki jo je treba spoštovati 

in z izdelki primerno ravnati, kajti tudi ravnanje posameznikov s svojimi izdelki (ali z izdelki drugih) 

ima simbolično naravo.  

Upoštevanje teh sedmih faz ustvarjalne supervizije omogoča, da supervizant dela v varnem okolju s 

previdno postavljenimi mejami. Schuckova in Woodova menita, da ni nujno strogo sledenje fazam po 

navedenem vrstnem redu, temveč ga je možno prilagoditi situaciji in potrebam supervizanta.  
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1.4 Supervizor, ki spodbuja ustvarjalnost 

Oglejmo si še ustvarjalnega supervizorja kot osebo. Skozi katere oči vidi procese, po katerih načelih 

ravna in kako sploh lahko postane »ustvarjalni supervizor«? 

Model »Sedemokega supervizorja« 

Po Sedmih fazah ustvarjalne supervizije sledi še model Sedemokega supervizorja, ki ga A. Chesner in 

L. Zografou (2014) postavljata za enega ključnih izhodišč svojega modela ustvarjalne supervizije. 

Avtorici se navezujeta na model, ki sta ga predstavila Hawkins in Shohet (2012). Termin »sedemoki 

supervizor« sta prvi uporabili F. Inskipp in B. Proctor (1995). Ta koncept naj bi pomagal izluščiti, kaj je 

v žarišču pri obravnavi gradiva s supervizantom. Pri tem se supervizor osredotoča na določeni vidik 

tematike, hkrati pa za zavedanje, da obstajajo še številni drugi možni vidiki.  

Torej gre tudi za zavestno odločanje supervizorja, da gleda skozi določena »očala«. V nadaljevanju 

predstavljam vseh sedem vidikov, kot jih opredeljujeta avtorici. 

Prvo oko: Vsebina srečanja5  

Prvi vidik se nanaša na vsebino terapevtskega srečanja s klientom oz. klienti, o katerem pripoveduje 

supervizant. Vsebuje predvsem opisne elemente. Vprašanje, ki jih postavi supervizor s tega zornega 

kota, so na primer: 'Kaj se je med srečanjem zgodilo?', 'Zakaj so klienta napotili k vam? ', 'Kaj veste o 

zgodovini klienta?',  'Kako klient govori, se giblje,  oblači?' 

Ko se supervizor osredotoča na ta vidik, spodbuja supervizanta k temu, da vadi opazovanje in 

ločevanje dejstev od ugibanj, podatkov, ki se jih da opaziti, od interpretacij.  

»Ta zorni kot je zlasti koristen za terapevte, ki so izrazito nagnjeni k razmišljanju, saj jih približa 

zaznavam in tistemu, kar imajo pred nosom namesto v svojih glavah.« (2014, 19). Hkrati pa je tako na 

učinkovit način zagotovimo, da supervizor (in morebitni so-supervizanti) dobi ključne osnovne 

informacije za razumevanje dogodka.  

Drugo oko: Strategije in posegi 

Drugi vidik se nanaša na vprašanje "kako". Sem sodijo supervizantova vprašanja o tem, kako naj vodi 

neko diagnostiko, izpelje konec procesa, kako naj dela z neko določeno vrsto klientov, kako naj ravna 

s težko dinamiko v odnosu s klientom, z lastnim kontratransferjem in podobno. Sem spadajo tudi 

etična vprašanja v okviru organizacijskih težav. Tudi supervizor sam lahko osredotoči pogovor na ta 

vidik s tem, da sprašuje supervizanta o njegovem načinu dela, njegovih strategijah in posegih, ki jih je 

uporabljal pri delu z določenim klientom oz. v opisani situaciji.  

Tretje oko: Terapevtski odnos 

Tretji vidik se nanaša na dogajanje med terapevtom in klientom, tako na zavestni kot tudi na 

nezavedni ravni, na tisto, kar je oprijemljivo, in tisto, kar je prikrito. Vprašanja tega zornega kota so 

lahko: 'Kaj se med nama dogaja?', 'Kaj moj klient hoče? Kaj potrebuje?', 'Kako mi lahko vtis, ki ga 

imam o njunem terapevtskem odnosu, pomaga dodatno razumeti, kar vem o življenju in preteklosti 

tega klienta? ' 

                                                           
5 Model se osredotoča predvsem na supervizije, v katerih supervizanti obravnavajo svoje delo s klienti (na primer, 
supervizija terapevtov). Lahko pa model in njegove posamezne vidike prenesemo tudi na druga področja dela z ljudmi.  
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Predvsem takrat, ko supervizant doživlja, da je terapevtski odnos porazen ali ga preplavlja, »pogled 

skozi ta očala nudi supervizantu čas, da pove, kaj vse doživlja, in osmisli številne vtise o terapevtskem 

odnosu ter razgrne interpretacije o tem, kako ga klient morda doživlja« (2014, 20). Če terapevt pozna 

psihodinamsko teorijo, je s tega zornega kota pomemben tudi koncept transferja. Ta tretji vidik lahko 

vključuje pogled skozi povečevalno steklo, pri katerem lahko razločimo drobne detajle v interakciji, ali 

pa pogled z oddaljenosti, ki omogoči, da terapevtski odnos uzremo kot dolgotrajen proces. 

Četrto oko: Proces terapevta 

Četrti vidik se nanaša na izkušnje terapevta s kontratransferjem. Ta zorni kot je tesno povezan s 

tretjim, vendar daje poudarek drugam – na občutke, asociacije in domneve terapevta oz. 

strokovnega delavca. S supervizorjem raziskuje elemente, ki morda ovirajo terapevtski proces, 

terapevt pa se jih doslej še ni zavedal.  

Supervizantova vprašanja so denimo: 'Kaj me je premamilo, da sem se odzval impulzivno?', 'Zakaj ta 

klient ali delo z njim priteguje toliko moje pozornosti?' ali 'Zakaj me je groza tovrstnega dela z njim?'.  

Supervizor pa lahko med gledanjem z drugih zornih kotov zazna namige, da je določeno področje 

povezano s četrtim zornim kotom in da v njem potrebuje podrobnejši pogled oz. obravnavo. Ko 

supervizant denimo sprašuje, kako ravnati s posebno »težkim« klientom ali takim »v odporu«, morda 

izvabi supervizorjevo zanimanje za terapevtovo vlogo v tem odnosu. Na ta način vodi vprašanje iz 

drugega vidika k raziskovanju znotraj četrtega vidika. 

Peto oko: Vzporedni procesi v supervizijskem odnosu 

Peti vidik se nanaša na vprašanje 'Kaj se dogaja med nama kot supervizorjem in supervizantom v tem 

trenutku, in kaj nama to lahko  pojasni o snovi, o kateri razpravljava?' V ozadju je razumevanje, da 

nekaj neizraženega in še ne povsem pripoznanega najde svojo pot, nezavedno,v trenutni odnos med 

supervizorjem in supervizantom. Sodelujoči v supervizijskem procesu lahko preobrazijo trenutke, ko 

čutijo, da so nekje obtičali, so razdraženi ali so med njimi nesporazumi, v učenje in uvide tako, da so 

pozorni na t. i. vzporedni proces in ga upoštevajo kot možni vir relevantnih informacij. 

Šesto oko: Proces supervizorja 

Šesti vidik se nanaša na kontratransfer supervizorja med supervizijskim srečanjem. Če se v četrtem 

zornem kotu osredotočamo na kontratransfer supervizanta/terapevta v terapevtskih srečanjih, se tu 

usmerimo na občutke in odzive supervizorja. V supervizijskem kontekstu naj bi bil sam pozoren nanje 

in jih ob priliki tudi imenoval ter ponudil supervizantu v razmišljanje. Vprašanja za supervizorja so: 

'Kako se ta moj občutek, predstava ali fantazija, ki se mi poraja, povezuje s supervizantovim 

doživljanjem tega terapevtskega dela ali klienta? '  

Niti peti niti šesti zorni kot naj ne predstavljata glavnine supervizijskega srečanja. Oba vidika pa je 

občasno potrebno in koristno pogledati.  

Sedmo oko: Širši kontekst 

Sedmi in zadnji vidik razširi perspektivo tako, da vključuje dejavnike širšega konteksta, ki vplivajo na 

klienta, terapevta ali pa tudi na supervizijsko situacijo. A. Chesner in L. Zografou (2014) razlikujeta 

dejavnike organizacije (prostori, motnje, spremembe, zahteve vodstva), socialno-politične dejavnike 

(recesija, politična nestabilnost, stavke, problematika priseljenstva), družinske tematike (npr. krizna 

situacija v družini, ki vpliva na klienta) ter dejavnike poklica (zahteve izobraževalnih ustanov, etični 
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kodeks itd.). Kot možni vprašanji izpostavljata: 'Kako vpliva širši kontekst na terapevtsko ali 

supervizijsko delo?' in 'Kako naj se odzivam na te dejavnike širšega konteksta?' 

Sklepne misli 

Uporabnost tega modela v kontekstu ustvarjalne supervizije avtorici vidita predvsem v tem, da 

omogoča in spodbuja prožnost vlog. Različni zorni koti omogočajo izbiro. Zaradi jasnega 

poimenovanja različnih možnih žarišč gledanja se lahko supervizor tudi ozave morebitne lastne 

nefleksibilnosti oz. stalnega osredotočanja na le enega ali dva vidika celotnega spektra. Avtorici še 

poudarjata, da je v izobraževanju supervizorjev treba razviti ne le zavedanje teh sedmih možnih 

vidikov, temveč tudi prepoznavanje trenutkov v supervizijskem srečanju, ko lahko izbiramo, kam 

bomo usmerili pogled. Pogosto je možnih več vidikov, zato je pomembno, da v sebi »skeniramo« 

različne možnosti. Avtorici opozarjata, da se sicer najverjetneje zgodi, da supervizor nereflektirano 

vklaplja svoj običajen način obravnavanja gradiva. Schön (1983, v Chesner in Zografou 2014, 22) 

pravi: »Supervizor, ki zmore med supervizijskim srečanjem sproti reflektirati in v različnih trenutkih 

izbirati med zornimi koti, daje zgled prožnosti vlog in si obenem razširja možnosti za ustvarjalno delo 

ter zadovoljevanje potreb širše palete primerov.« 

Vloge supervizorja 

V nadaljevanju A. Chesner in L. Zografou razpravljata še o različnih vlogah ustvarjalnega supervizorja. 

V izobraževanju supervizorjev, ki ga vodita v Londonu, dajeta poudarek na spoznavanju vlog, ki jih 

supervizor najpogosteje zavzema, ker se mu najbolj lastne, ter zavedanju, da obstaja tudi tukaj več 

možnosti, da ima vsak svoje preference in da hkrati nekatere vloge zanemarja. Prav tako imamo 

posamezniki različno razvite sposobnosti za prevzemanje posameznih vlog. V njunem izobraževanju 

bodoči supervizorji namerno krepijo in razvijajo svoje manj razvite vloge. Pogosto dajemo prednost 

vlogam, ki so nam domače in smo jih razvili že v drugih življenjskih okoliščinah in drugih poklicnih 

vlogah. Pri prepoznavanju teh vlog se avtorici navezujeta predvsem na Williamsa (1995), vendar 

njegove štiri vloge supervizorja dopolnjujeta še z dodatno vlogo tajnika. V nadaljevanju podrobneje 

predstavljam pet vlog supervizorja po A. Chesner in L. Zografou (2014, 23) in naloge, ki so z njimi 

običajno povezane. 

1. Supervizor kot učitelj 

V tej vlogi je supervizor izkušen strokovnjak z znanjem in terapevtsko modrostjo, ki zna biti uporabna 

za supervizanta. Značilne naloge supervizorja kot učitelja so: 

• pojasnjuje praktične plati, teorijo in splošno veljavne dogovore, 

• deli znanje, 

• daje zgled o tehnikah poseganja in pomaga supervizantu, da jih uporablja, 

• spodbuja supervizanta, da izraža, kar ve, 

• supervizantu postavlja vprašanja, da pride na dan, kar ve, kakor tudi področja zmede ali 
protislovij , 

• daje čtivo in druge učne naloge, 

• postavlja cilje za naslednja srečanja, 

• interpretira gradivo s srečanj, o katerih supervizant poroča. 
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2. Supervizor kot moderator 

Ta vloga je najbližja vlogi terapevta ali drugega strokovnjaka za delo z ljudmi. Pogosto prevladuje  

med supervizorji začetniki. Ko je supervizor v tej vlogi, odgovornost za proces učenja s pomočjo 

»posegov omogočanja« nosi zlasti supervizant in supervizor se lahko izogne vprašanju svoje 

avtoritete. V tej vlogi supervizor zgolj podpira in supervizanta ne sooča ali izziva. Značilne naloge 

supervizorja kot moderatorja so:  

• daje primerno čustveno podporo, 

• nudi priložnosti za raziskovanje supervizantovih odzivov na kliente, ki vključujejo 
identificiranje z njimi in občutke močnega odpora do njih, nudi priložnosti za raziskovanje 
supervizantovih odzivov na gradivo, 

• nudi priložnosti za raziskovanje supervizantovih odzivov na okoliščine. 

 

3. Supervizor kot svetovalec 

V tej vlogi je v središču priznavanje sorazmerne enakopravnosti  supervizorja in supervizanta. Pri 

reflektiranju sodelujeta. Supervizor priznava supervizantovo terapevtsko znanje in izkušenost ter 

omogoča prostor za raziskovanje in prispeva k dialogu. Avtorici opozarjata, naj supervizor ne obtiči 

predolgo v tej vlogi z nekim supervizantom. Tudi če je ta vloga izhodišče in osnova za določen 

supervizijski odnos, naj občasno pridejo na dan tudi druge vloge in naloge. Značilne naloge 

supervizorja kot svetovalca so: 

• sodeluje s supervizantom pri osvetljevanju določenih tem, 

• raziskuje možnosti bolj kot išče odgovore, 

• posega le zaradi strateških vidikov in ne z namenom poučevanja, 

• pozoren je na odnos med klientom in terapevtom ter na širši sistem. 

 

4. Supervizor kot ocenjevalec 

Kot pove že ime, vključuje vloga ocenjevalca ocenjevanje oz. vrednotenje. Avtorici izpostavljata, da ta 

vloga lahko pomeni izziv za supervizorje začetnike, predvsem za tiste, ki pri svojem delu izrazito 

izhajajo iz neobsojajoče drže. Pa vendar je ta vloga potrebna in bistvenega pomena. Avtorici 

opozarjata na poklicno dolžnost supervizorja, da nadzoruje varno in etično izvajanje strokovnega 

dela. V ta namen se mora supervizor naučiti dajati povratna sporočil na način, ki je »neposreden, 

primeren, in s katerim prevzema odgovornost za ta vidik supervizorske vloge«. Značilne naloge 

supervizorja kot ocenjevalca so: 

• povprašuje po posegih, o katerih sta s supervizantom govorila na prejšnjih srečanjih, 

• spremlja supervizantovo upoštevanje etičnih standardov in pravil varnega terapevtskega 
dela, 

• supervizantu daje povratne informacije o njegovih močnih in šibkih plateh, v povezavi s 
teorijo, tehnikami in njegovim osebnim slogom, 

• po potrebi supervizanta sooča z neprijetnim, 

• občasno zasnuje srečanja namenjena ovrednotenju dosedanjega dela in jih poveže z 
dogovorom o namenu supervizije. 
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5. Supervizor kot tajnik 

Supervizor v vlogi tajnika zagotavlja varen in ustrezen prostor za supervizijsko delo. To je morda 

najbolj praktična vloga in vključuje skrb za zapiske, organizacijske zadeve in plačila. Avtorici sta to 

vlogo dodali, ker ima lahko zanemarjanje in nestrokovnosti na področju teh nalog močan vpliv na 

vsebinsko delo na ostalih področjih in tako na supervizijski proces nasploh. Značilne naloge 

supervizorja kot tajnika so: 

• zagotavlja primeren prostor in čas za supervizijska srečanja ter njihovo pogostost, 

• skrbi za vprašanja prisotnosti (pogostost in točnost) ter naslavlja morebitne težave na tem 
področju, 

• skrbi za vprašanja plačila ter naslavlja morebitne težave na tem področju, 

• skrbi za vprašanja komunikacije v danem okviru ter naslavlja morebitne težave na njem. 

Slogi poseganja 

C. Schuck in J. Wood (2011) ponujata drugačno razporeditev supervizorjevih vlog. Naslanjata se na 

Heronovo knjigo Helping the Client: A Creative Practical Guide (1990) in preneseta njegovo 

razumevanje terapevtskega odnosa na supervizijski kontekst. Osredotočita se na dve povsem različni 

področji posegov. Prvo primerjata s pedagogiko, kjer so posegi povsem avtoritativni z dominantno in 

odločno vlogo supervizorja. Drugo pa primerjata z andragogiko in njenimi »posegi omogočanja«, za 

katere je značilno, da spodbujajo samostojnost in lastno razmišljanje supervizanta. 

»pedagoški« posegi »andragoški« posegi 

predpisujoči posegi 

informativni posegi 

konfrontacijski posegi 

katarzični posegi 

katalitski posegi 

podporni posegi 

Tabela 1: Razporeditev slogov poseganja po C. Schuck in J. Wood (2011, 19) 

Če primerjamo naštete posege po C. Schuck in J. Wood (2011) s petimi vlogami supervizorja, ki jih 

predlagata A. Chesner in L. Zografou (2014), lahko rečemo, da je mogoče najti bolj »pedagoške« 

posege – direktivno podajanje znanja, deljenje informacij, napotkov, izzivi in konfrontacije predvsem 

v vlogi supervizor kot učitelja, pa tudi v supervizorja kot ocenjevalca ter supervizorja kot tajnika. Na 

področje, »posegov omogočanja«, ki ga C. Schuck in J. Wood primerjata z andragogiko, pa sodita 

predvsem vlogi supervizorja kot moderatorja in supervizorja kot svetovalca.  

Podobno kot A. Chesner in L. Zografou (2014) tudi C. Schuck in J. Wood (2011) priporočata, naj 

supervizorji opazujejo, v kateri vlogi večinoma oz. prednostno delujejo, in razširijo svoj obseg 

uporabljenih intervencijskih slogov. Drugače kot A. Chesner in L. Zografou, ki izpostavljata vlogo 

moderatorja in »posege omogočanja« kot prvo izbiro supervizorjev začetnikov, pa C. Schuck in J. 

Wood (2011, 20) menita, da supervizorji začetniki pogosto izbirajo med tremi avtoritativnimi 

(»pedagoškimi«) posegi. Po njunem mnenju je tako zaradi lastnih, pedagoških izkušenj supervizorjev. 

Razlog za to razhajanje v pogledih lahko najdemo v tem, da izhajata A. Chesner in L. Zografou s 

terapevtskega polja in izobražujeta predvsem supervizorje, ki so izobraženi psihoterapevti. 

Domnevamo lahko, da poklic, ki ga je imel supervizor pred vlogo supervizorja, močno vpliva na 

njegovo dojemanje te vloge in njegovo izbiro prednostnih slogov poseganja.  
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Kako postati ustvarjalni supervizor? 

»Ko sprejmete lastno ustvarjalnost, jo boste zmogli bolje spodbujati pri supervizantih. Vaše  odražanje 

lastne sposobnosti, da ste ustvarjalni kot supervizor, bo sovpadalo s procesom, skozi katerega bodo šli 

supervizanti.« (Wood in Schuck, 2011, 32)  

Ustvarjalni supervizor ni tisti, ki ponudi svojim supervizantom nekaj »kreativnih tehnik«, recimo 

risanje in postavljanje figuric za popestritev obravnave gradiva ali slikovne kartice za uvod v 

supervizijsko srečanje. Ustvarjalni supervizor je ustvarjalen v pomenu inovativnosti, prožnosti, 

spontanosti in igrivosti ter na ta način deluje v celotnem procesu supervizije. Prožnost in spontanost 

sta lastnosti, ki ju ni preprosto pridobiti. Ne moremo se ju na—učiti, temveč ju lahko zgolj postopno 

razvijamo. V prejšnjih poglavjih sem pojasnila, da temelji koncept ustvarjalne supervizije na natančno 

izdelanih teoretičnih konceptih. Avtorji zagovarjajo jasne smernice, postavljanje meja in temeljito 

refleksijo supervizorjevega ravnanja. Vse to naj bi bili po njihovem ustvarjalo dovolj dobre in dovolj 

varne pogoje za spontano, igrivo in ustvarjalno delovanje v supervizijskem procesu.  

Hkrati pa je za supervizorja pomembno, da sam opazuje in raziskuje svojo ustvarjalnost, svojo igrivost 

in spontanost. C. Schuck in J. Wood (2011, 34) ponudita nekaj navodil in študije primerov za razvoj 

ustvarjalnih kompetenc preko samo-supervizije. Predlagata konkretna vprašanja za opazovanje lastne 

ustvarjalnosti, kot so: 'Kaj rad počnem, kar je intuitivno, ustvarjalno, spontano, stimulativno ali 

domišljijsko? Kako se počutim ob tem, ko to počnem? Kako se počutim po tem? Kako bi se počutil, če 

ne bi imel časa za tovrstne aktivnosti?' Nato dajeta nekaj konkretnih navodil za raziskovanje lastne 

ustvarjalnosti ter za refleksijo teh aktivnosti s pomočjo dnevnika. Za razliko od teh predlogov za 

samorazvoj ustvarjalnega supervizorja pa A. Chesner in L. Zografou vodita enoletno izobraževanje iz 

ustvarjalne supervizije6, v katerem strokovni delavci s področja dela z ljudmi (predvsem 

psihoterapevti različnih smeri) stopijo v izobraževalni proces za razvoj teh sposobnosti. Izobraževanje 

vključuje poleg učenja teoretičnih osnov in modelov (od katerih sem nekatere na kratko predstavila v 

tem poglavju) ter praktičnih tehnik predvsem eno leto lastnega izkustva ustvarjalne supervizije. 

Lastna izkušnja in refleksija uporabljenih posegov v vlogi supervizanta je torej bistvenega pomena za 

njihovo poznejšo uporabo pri vodenju supervizijskega procesa.  

1.5 Refleksija nezavednih vsebin 

Marsikdo svari pred neprevidno uporabo ustvarjalnih metod, saj lahko te hitro in zlahka zaobidejo 

razumsko mišljenje in potegnejo osebe v raziskovanje nezavednih procesov,  

med katerim lahko človek izgubi nadzor. 

(Scaife, 2010, v Chesner in Zografou, 2014, 34) 

Tovrstna opozorila sem v dosedanjem besedilu že navedla. V nadaljevanju se bom osredotočila na 

raziskovanje nezavednih procesov in izgube nadzora, ki sta možni posledici uporabe ustvarjalnih 

metod in tudi zaželeni del ustvarjalne supervizije. Nenazadnje A. Chesner in L. Zografou (2014) trdita, 

da je »odprtost za nezavedno« pogoj za dovolj dobro ustvarjalno supervizijo (glej tretje poglavje). S 

tveganostjo tega izziva se avtorici soočata tako, da namenjata pozornost vsemu, kar je s tem 

povezano. Tako se pri štirih od sedmih vidikov njunega modela Sedemokega supervizorja (glej četrto 

poglavje) ukvarjamo delno ali v celoti z nezavednimi vsebinami.  

                                                           
6
 Izobraževanje se imenuje »Creative Approaches to Supervision« v organizaciji London Centre for Psychodrama 

(http://www.londoncentreforpsychodrama.org/supervision.php).  
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Pri Tretjem očesu se posvečamo konceptu transferja v doživljanju terapevtskega odnosa, pri Četrtem 

očesu se usmerjamo na proces terapevta in njegove izkušnje z lastnim kontratransferjem, s Petim 

očesom implicitno upoštevamo vzporedni proces, pri Šestem očesu pa usmerjamo pozornost na 

kontratransfer supervizorja med supervizijskim srečanjem.  

Tudi drugi avtorji izpostavljajo pomembnost raziskovanja nezavednih procesov v superviziji in lastno 

vključenost supervizorja v njih. L. Cajvert (2010, 108) piše: »Vsekakor sem tudi sama del teh procesov, 

ki name vplivajo in hkrati sama vplivam nanje v vlogi supervizorke. (...) Sama sem tista, ki zavzemam 

reflektirajočo pozicijo ter pozicijo neznanja ob tem, da hkrati vodim 'dialog same s seboj', da bi 

spoznala, kaj se v meni dogaja.«  

Nezavedni procesi v superviziji 

Nezavedni procesi, katere najbolj opredeljuje psihoanaliza, so procesi, ki se dogajajo v medosebnih 

odnosih v terapevtskem kontekstu, v superviziji in v običajnem življenju. So pojavi, ki jih doživljajo 

tako dobro strukturirane kot tudi nevrotične, mejno organizirane in psihotične osebe. Vendar je 

področje raziskovanja teh pojavov v glavnem terapevtsko (pretežno psihoanalitično) delo z ljudmi z 

nevrotičnimi ali psihotičnimi patologijami (Praper, 2000). Taki pojavi so na primer transfer, 

kontratransfer, resonanca in projekcijska identifikacija. Koncepti teh pojavov so zelo kompleksni in jih 

tukaj ne bom podrobneje predstavila. Osredotočimo se bom na v kontekstu supervizije najbolj 

omenjane tri: transfer, kontratransfer ter vzporedni proces, ki je v literaturi o superviziji od vseh 

najbolj izpostavljen.  

Transfer 

Definicija pojma transfer se je spreminjala skozi razvoj od svojih začetkov v psihoanalizi Freuda v 

zgodnjem 20. stoletju preko Greensona, Kleinove in drugih psihoanalitičnih teoretikov do danes. V 

ozkem pomenu opisuje pojem transfer »izkušnje čustev, teženj stališč, fantazij in obramb do osebe v 

sedanjosti, ki ne ustrezajo realni osebi, ampak so ponovitev reakcij, ki so izvirale iz odnosov s 

pomembnimi osebami v zgodnjem otroštvu in so nezavedno premeščene na osebe v sedanjih 

odnosih.« (Greenson, 1967, v Praper, 1999). Greenson opisuje še nekaj splošnih znakov, ki kažejo na 

transferne reakcije: 

• neustreznost reakcij,  

• intenzivnost, 

• ambivalentnost čustev, 

• muhavost oziroma spremenljivost in 

• vztrajnost. 

Prvo, neustreznost reakcij, opredeljujejo kot primarni znak za to, da oseba, ki je sprožila reakcijo, ni 

pravi objekt teh reakcij, temveč ustrezajo te reakcije objektu iz preteklosti. V poklicih dela z ljudmi 

pride lahko pogosto do tega, da strokovni delavec (pa četudi ne gre za terapevtsko situacijo) postane 

objekt za prenos nekih konfliktnih vsebin, ki niso nujno povezane z njegovo osebo. Odkritje takih 

transfernih procesov je v tem primeru lahko pomemben korak za supervizanta.  
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Kontratransfer 

Podobno kot pri konceptu transferja se je tudi koncept kontratransferja razvil skozi čas in različne 

psihoanalitični teoretiki imajo različno, tudi nasprotujoče so razumevanje tega pojava. Freud (1912, v 

Praper, 2000) je opisal kontratransfer kot analitikov nezavedni odgovor na transferne vsebine, ki jih 

do analitika izraža analizirani. Kasneje so teoretiki razširili razumevanje pojava, tako da so bolj 

upoštevali interakcijo med obema. Po razširjenem razumevanju v moderni psihoanalizi 

kontratransfer zajema celovito odzivanje terapevta na transfer pacienta in obratno.  

Kontratransfer enega je torej dinamična reakcija na transfer drugega v terapevtskem odnosu (Praper, 

1999). V kontekstu supervizije A. Chesner in L. Zografou (2014) poudarjata predvsem občutke, 

asociacije in domneve terapevta oz. strokovnega delavca v terapevtskem procesu (kontratransfer 

supervizanta do svojega klienta) ter občutke in odzive supervizorja med supervizijskim srečanjem 

(kontratransfer supervizorja). L. Cajvert piše o odkritju nezavednih procesov kot občutku, da smo 

»nekaj bistvenega izpustili, ker tega ne moremo sprejeti in/ali videti«. Pravi, da nam to preprečujejo 

doživljanja, povezana s pojavi, kot so transfer, kontratransfer, resonanca in projekcijska identifikacija. 

Njen pristop je takšen, da najprej zavzame reflektirajočo držo, iz katere razločuje, ali je to kar 

zaznava, povezano z njenim kontratransferjem ali podobnimi pojavi. Če ugotovi, da ni, proučuje, ali 

gre za vzporedni proces, pri čemer je za ravnanje z njim razvila podroben model.  

Vzporedni proces 

L. Cajvert (2010, 92) opiše vzporedni proces kot vzporedne probleme, rešitve, zastoje in težave, ki se 

pojavljajo v dveh istočasno in vzporedno prisotnih odnosih ter na več ravneh: med supervizantom in 

klientom, med supervizorjem in supervizantom ter med metasupervizorjem in supervizorjem. Ker je 

supervizor sam tudi del vzporednih procesov, jih lahko prepozna šele, ko so že nastali. Hawkins in 

Shohet (1989, v Schuck in Wood, 2011, 32) opredeljujeta dve glavni funkciji pojava vzporednih 

procesov. »Ena od njiju je dajanje duška ('Storil ti bom, kar si storil meni, pa boš videl, kako je to.'). 

Druga pa je poskušanje rešiti težavo tako, da jo poustvarjamo v odnosu tu in zdaj.« 

Pojav vzporednih procesov je potemtakem ustvarjalni dogodek sam po sebi in s tega vidika še prav 

posebej pomenljiv za ustvarjalno supervizijo. Tudi C. Schuck in J. Wood (2014, 34) razumevanje 

pojava zaobrneta in ugotavljata: »Po najinih izkušnjah je uporaba ustvarjalnih tehnik z namenom 

poustvarjanja svetovalnega srečanja s klientom ena od oblik vzporednega procesa.« Prednost tega 

namenoma sproženega vzporednega procesa vidita v tem, da za to poustvarjanje ponujata drugi 

medij. Tako ima supervizant priložnost dobesedno izstopiti iz ustvarjalnega/ vzporednega procesa in 

postati opazovalec lastne kreacije.  

Supervizant kot raziskovalec 

Zgoraj opisani proces v ustvarjalni superviziji torej ustvarimo namenoma. V njem supervizant 

zavzema vlogo raziskovalca, saj raziskuje svoj »doživljajski prostor« (Kordeš, 2008, v Cajvert, 2010, 

102). Tak pristop je za večino supervizantov nov in tudi za izkušene supervizante so lahko določeni 

uporabljeni mediji ali posegi neznani. Njihovi odzivi na takšen način dela so različen. C. Schuck in J. 

Wood (2011, 22) pišeta: »Novi načini dela lahko v supervizantih vzbudijo staro tesnobo pred 

izpostavljenostjo v javnosti ali pred tem, da se bodo znašli v ranljivem stanju, ker v supervizijo 

prinašajo težave, pri katerih potrebujejo pomoč.«  
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Ranljivost je toliko večja, če ima supervizant slabe izkušnje z ustvarjalnostjo v preteklosti. »Če na prva 

izkustva ustvarjalnega raziskovanja dobimo kritične odzive, to pušča sledi še leta pozneje.« (prav tam, 

31) Morda je tovrstne izkušnje supervizant, pa tudi supervizor, doživljal v primarni družini, pogosto 

pa slabe izkušnje z lastno ustvarjalnostjo prinesemo iz pedagoških kontekstov, kjer cilji ustvarjalnega 

dela niso bili ustvarjalni proces in raziskovanje nečesa novega, temveč zahtevana estetika in/ali 

točnost umetniških izdelkov (pri pouku glasbe, likovne umetnosti ipd.). Podobno velja še za druge 

predmete v šolstvu, kjer ustvarjalno in kritično mišljenje pogosto ne najde niti podpore niti prostora. 

D. McHugh (2014, 163) omenja tudi izkušnjo ljudi v verskih krogih, kjer »razmišljanja ne spodbujajo« 

in kjer so odgovori že vnaprej dani. 

Supervizant kot raziskovalec potrebuje nekatere lastnosti, ki jih imajo umetniki. Rollo May (1994, v 

Chesner in Zografou, 2014, 34) pravi, da se umetniki bolje znajdejo v kaotičnih in negotovih 

okoliščinah. Stresno situacijo priznavajo, vendar jih v njej ne ohromi strah, temveč skušajo situacijo v 

nekaj razviti. »Vsi drugi ljudje se skušajo izogibati neharmoničnostim in raje izbirajo dobro 

zavarovanje..« (prav tam) Kaos, kakršnega srečamo med ustvarjalnim procesom, torej izziva dva 

glavna in povsem različna odziva:  

• negotovost, strah in demobilizacijo  

ali pa 

• spremembo, premik in razvoj. 

C. Schuck in J. Wood (2011, 22) opredelita vrsto strahu, ki pravzaprav predstavlja vrsto transferja, ki 

sem ga opisala zgoraj. Pišeta: »[Supervizanti] si morda želijo pomoč v duhu kolegialnega odnosa, toda 

obenem se morda bojijo ali si predstavljajo, da se bo supervizor pretvoril v učitelja, sodnika, 

preganjalca ali grajajočega starša.« Pretekle izkušnje v odnosih, v katerih smo se učili in iskali 

podporo, torej močno vplivajo na način, kako supervizant in supervizor doživljata dogajanje v 

supervizijskem procesu in s tem na način, kako ravnata z izzivi, kot so novi načini dela, raziskovanje z 

nepredvidljivim izidom. D. McHugh z vidika podpornega supervizorja piše: »Zelo pomembno se mi zdi, 

da supervizor nudi t. i. omogočajoče okolje, prostor zaobjetja, v katerem lahko s supervizantom 

analizirata njegove tesnobe, ki so včasih primitivne narave, in jih v dobro supervizanta in njegovih 

klientov predelujeta.« (2014, 164) Tu se srečamo  s še enim psihoanalitskim konceptom, namreč 

odporom.  

Odpor v ustvarjalni superviziji 

Teorija odpora je kompleksna in se je prav tako kot teorija transferja in kontratransferja od iz zgodnje 

faze psihoanalize še krepko razvijala. Po novejših razumevanjih je odpor pojav, ki se ne dogaja 

izolirano le na strani klienta, temveč je povezan z interakcijo med klientom in terapevtom, s celotnim 

procesom. Odpor je neke vrste ovira, ki postane vidno na dva glavna načina:  

• kot odziv na konfrontacijo in 

• kot klientovo odklanjanje napredka. 

Š. L. Knoll (2012) piše o paradoksni predispoziciji, ki velja tako za klienta kot za terapevta v terapiji, 

kot jo je na področju glasbene terapije podrobneje predstavil Hegi (2000). Ta paradoks lahko 

prenesemo tudi na supervizijsko situacijo. Na eni strani so pričakovanja do terapije (oz. supervizije), 

da bo namreč rešila problem. Na drugi strani pa je strah pred procesom terapije (supervizije) in tem, 

kaj se bo zgodilo na poti do rešitve.  
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Ta predispozicija torej »omogoča, da se proces začne, in odpira pot, obenem pa to isto pot že 

zaznamuje z ovirami, ki jih postavljajo strahovi, bodisi zavestni bodisi nezavedni. Terapevtski (ali 

supervizijski) proces dobi svojo vsebino, še preden se začne. Del te vsebine se kaže v odporih.« (Knoll, 

2012, 99) 

Kako pa se kaže odpor v ustvarjalni superviziji? Dosedanja literatura o ustvarjalni superviziji na to ne 

daje konkretnih odgovorov. Iz zgoraj opisanega pa lahko sklepamo, da se strah pred neznanim, pred 

svobodnim ustvarjanjem in pred spremembo lahko izraža v različnih oblikah odpora.  

Vemo tudi, da je potrebno pogledati obe strani – supervizanta in supervizorja. Oba se lahko – povsem 

nezavedno – izogibata napredku v supervizijskem procesu. Koristno je, da posvečamo pozornost 

pogostim znakom odpora v glasbeni terapiji, ki so našteti na sliki. Ti znaki se navezujejo na 

terapevtsko delo, vendar jih zlahka prenesemo na supervizijo.  

 

Slika 2: Znaki odpora (Knoll, 2012, 100) 

Z vidika ustvarjalne supervizije si je nekatere od teh znakov vredno podrobneje ogledati. Aktivnost in 

izogibanje verbalizaciji sta dejavnika, ki lahko prideta v ustvarjalni superviziji še posebej do izraza, 

hkrati jih v njej še lažje spregledamo. Ker je osnovno izhodišče tovrstne supervizije »refleksija v 

akciji«, aktivno raziskovanje problemov skozi najrazličnejše medije in nebesedne posege, lahko tako 

supervizant kot tudi supervizor z izogibanjem besedni refleksiji ali»refleksiji o akciji« ovira napredek v 

supervizijskem procesu. Aktivno neverbalno ustvarjanje lahko postane zatočišče pred refleksivnim 

delom in obravnavo problema, kadar je denimo strah pred morebitnimi spremembami visok.  

Za uspešno nadaljevanje procesa je nujno, da supervizor sprevidi dogajanje, ga opredeli kot odpor in 

išče načine za spremembo situacije. Ključno je, da je supervizor tisti, ki ostane ves čas procesa 

reflektirajoč – ne glede na to, ali v obliki besednih ali nebesednih posegov. 

Drugi dve obliki odpora, ki sta prav tako možni, sta racionaliziranje in intelektualiziranje, ki na neki 

način predstavljata nasprotje prej opisanega. Tudi ta znaka lahko v ustvarjalni superviziji postaneta 

izrazitejša in krepkejša. To lahko pomeni, da se supervizant ne prepusti ustvarjalnemu procesu, da 

odklanja delo z različnimi mediji, se izogiba spontanosti in fluidnosti, vsemu, kar je za ustvarjalno 

supervizijo osrednjega pomena. To je izogibanje kaosu, iz strahu pred nepredvidljivim, kot sem 

opisala zgoraj. Supervizija je tudi poseben prostor, v katerem lahko pridemo v stik z raznimi občutji, 

mislimi, fantazijami in idejami, kar je prav tako lahko ogrožajoče za posameznika. V lastno obrambo 

reagira s pretiranimi kognitivnimi aktivnostmi, racionalizacijo ali pa enostavno z odklanjanjem 

določenih posegov.  
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V skrajnem primeru ne moremo govoriti niti o »refleksiji o akciji«, ker gre za izogibanje akcije nasploh 

in s tem tudi onemogočanje dogajanja, ki bi ga lahko reflektirali. Tovrstni odpor je mogoč tudi na 

strani supervizorja, ki se boji nepredvidljivih (osebnih) procesov pri supervizantu in zato svoje 

»ustvarjalne posege« tako močno strukturira in kontrolira, da supervizantu onemogoča lastni 

ustvarjalni proces. Če supervizor prepozna vztrajno pojavljanje nekaterih znakov morebitnega odpora 

pri sebi ali pri supervizantu, je priporočljiva obravnava primera v interviziji ali metasuperviziji.  

Na ta način supervizor lahko uvideva morebitne nezavedne procese v interakciji s supervizantom in 

išče nove načine dojemanja situacije ter možnega ravnanja. 

Supervizija je prostor, v katerem sta enakovredno udeležena supervizant in supervizor. Čeprav imata 

različne vloge, je v ospredju »spoštovanje in razumevanje odpora ter svoboda o odločanju na strani 

klienta (supervizanta), s tem pa demistifikacija odpora kot nekaj negativnega in črne pike na klientu 

(supervizantu), ki jo je potrebno oprati. Terapevtski (supervizijski) proces s tem pridobiva širino 

interpretacije in tudi izvajanja.« (Knoll, 2012, 98) 

Sklepne misli 

»Pridobivanje širine interpretacije in tudi izvajanja« primerno opisuje proces, skozi katerega sem šla 

pri raziskovanju in pisanju te magistrske naloge. Razvojno-edukativni model supervizije je izhodišče, 

ki mi nudi jasen in dovolj varen okvir za svoje supervizijsko delo. Hkrati pa širino tako v teoretičnem 

raziskovanju kot pri izvajanju supervizije pridobivam predvsem tako, da se opiram na predznanje iz 

svojega osnovnega poklica, glasbene terapije, saj njegove vrednote, stališča, metode in občasno celo 

konkretne posege vključujem v svojo supervizijsko delo. To lahko počnem predvsem iz drže 

izkušenega strokovnjaka na področju glasbene terapije, ki zna spontano in prožno uporabljati široko 

paleto posegov, ne da bi bili že prej jasno definirani kot supervizijski.  

Ob branju in pisanju za to nalogo sem se večkrat spomnila lastnih izkušenj v vlogi supervizantke, ko 

me je supervizorka povabila na primer k risanju svoje situacije pri obravnavi gradiva. Medtem ko sem 

risala situacijo na papir, me je supervizorka sproti vodila z vprašanji. Nisem delala v tišini, pač pa sem 

bila konstruktivno vodena. Je bilo to ustvarjalno dogajanje? Mišljeno je morda bilo tako, toda zdi se 

mi, da sama nisem vstopila v intuitivno stanje, nisem prišla v stik z lastno ustvarjalnostjo. Na ta način 

sem dobila zgolj konkretno, manifestirano sliko svoje situacije (oz. svojega trenutnega videnja 

situacije).  

S supervizorko pa sva ostali na kognitivno-analitičnem nivoju, čeprav sva uporabili tehniko risanja, kar 

naj bi bilo »ustvarjalno«. Zdi se mi, da po definiciji C. Schuck in J. Wood (2011) to še ni bila ustvarjalna 

tehnika, in sicer predvsem zaradi drže supervizorke ob tem.  

Svoje razumevanje supervizijskega dela sem razširila tudi z ugotovitvami iz poglavja  1.4 (Supervizor, 

ki spodbuja ustvarjalnost), ki razčlenja raznolikost možnih žarišč pozornosti supervizorja in poudarja 

pomembnost zavedanja vseh zornih kotov. Razširjena opredelitev supervizijskih vlog mi pa hkrati 

pomaga dopuščati in koristno vključevati svojo poklicno identiteto terapevtke v supervizijsko delo.  

Razločna opredelitev pogojev za ustvarjalno delo me opozarja na pomembnost jasnih dogovorov s 

svojimi supervizanti. Upoštevajoč ugotovitve iz zadnjega poglavja pa tudi na to, da ni nujno, da 

supervizanti ustvarjalni način dela v superviziji odprto sprejemajo, temveč da ustvarjalno mišljenje 

ter udejanjanje nasploh vzbuja tudi močne strahove in negotovosti, tako v supervizantu kot v 

supervizorju. Upoštevanje tega in posledično bolj ozaveščeno delo s kreativnimi tehnikami v 

superviziji je po mojem mnenju pomemben korak za supervizijsko stroko.    
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2. REFLEKSIVNOST 

Refleksije so način spreminjanja življenjskih dogodkov v življenjske izkušnje in način premika od 

brezumnega bivanja k zavedajočem se mišljenju – z življenjskimi odločitvami.  

(Carroll, 2009, 210) 

Supervizija je reflektiranje o lastnih mislih, čustvih, doživljanju in ravnanju, prav tako pa tudi 

interpretiranje misli, čustev, doživljanja ter ravnanja sočloveka. Vse to poteka v kontekstu 

strokovnega dela. Sposobnost reflektiranja oz. refleksivna funkcija ni enako razvita pri vseh ljudeh in 

prav to v superviziji pogosto pomeni poseben izziv. Pri svojem vodenju supervizijskih skupin sem pri 

supervizantih opazila precejšnje razlike v sposobnosti in tudi pripravljenosti reflektiranja in se zatorej 

sprašujem, kaj sploh je refleksivnost in kako jo človek razvije? Kaj in kdo vpliva na refleksivno funkcijo 

– tako v zgodnjem razvoju otroka kot tudi v kontekstu strokovnega dela ter supervizije? Kot 

supervizorka se nenazadnje tudi sprašujem, kako lahko supervizijski proces in posamezno srečanje 

tako (so)ustvarjam, da se refleksivnost supervizantov lahko ustrezno razvija? Zanima me, kaj pravijo 

različni avtorji o tem, kakšen način dela in katere intervencije pomagajo ustvariti prostor, ki je dovolj 

varen in hkrati spodbujajoč za refleksivno delovanje? Schmid (2000) pravi, da je supervizija nekaj 

kompleksnega, na kar vpliva tako teorija osebnosti kot tudi teorija organizacije. V središču dela v 

superviziji sta namreč dva odnosa: človek-sočlovek ter človek-organizacija. Tega ne razumem le v 

smislu obravnavanih gradiv in problemov, ki jih supervizant prinese na supervizijsko srečanje,temveč 

gre tudi za supervizijsko situacijo samo po sebi. V središču sta dve ali več oseb  – supervizor in 

supervizant(i) – ter njun strokovni odnos. Prav tako lahko tudi na supervizijo gledamo kot na neko 

organizacijo ali institucijo, ki ima precej jasnih struktur in znotraj teh predvidljive ter nepredvidljive 

dejavnike – intervencije, materiale – ki ravno tako vplivajo na kvaliteto odnosa in uspešnost dela 

supervizanta.  

V tej nalogi raziskujem dejavnike znotraj supervizijskega konteksta, ki vplivajo na refleksivno funkcijo 

supervizanta in s tem prispevajo k uspešnemu supervizijskem delu. V ta namen najprej predstavim 

terminološki pregled besede refleksija (Cvetek, 2003), ki mu sledi predstavitev definicij refleksivnosti 

iz različnih relevantnih teoretičnih kontekstov – filozofija, psihologija in psihoterapija (Fonagy, 2011, 

Schultz-Venrath, 2013; Schmid, 2000). Osrednjo poglavje se osredotoči na refleksivnost znotraj 

supervizijskega konteksta (Žorga, 2002; Schultz-Venrath, 2013).  

Zadnji del naloge pa oriše razvoj refleksivne funkcije, kot so ga raziskali strokovnjaki na področju 

razvojne psihologije in psihoanalize (Fonagy, 2011; Bowlby, 1975).  

2.1 Refleksivnost v filozofiji 

»Pri refleksiji gre za izraz, ki se izmika jasni opredelitvi« pravi Cvetek (2003, 2) in se navezuje s tem 

predvsem na pomensko opredelitev pojma in njegovih izpeljank – refleksija, refleksivnost, 

refleksiven, reflektirati. Avtor ponuja definicije iz slovarjev slovenskega ter angleškega jezika, ki oba 

podobno opisujeta refleksijo kot premišljanje ali razglabljanje. Razlikujeta pa se pri določitvi 

pridevnika refleksiven, ki ga slovenski slovar opredeli kot »nanašajoč se na refleksijo« (SSKJ, 1985), 

angleški slovar pa kot s pomenom »sposoben refleksije« (Webster's Encyclopedic Unabridged 

Dictionary of the English Language, 1989). Če gremo nazaj v antiko, se zdi uporaben predvsem 

filozofski pomen refleksije, ki ga je Aristotel opredelil tako:  
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Če torej tisti zaznava, ki vidi, da vidi, in sliši, da sliši, in kot tisti, ki hodi zaznava, da hodi, in če 

pri vseh ostalih prav tako obstaja zaznavanje o tem, da smo dejavni, tako da zaznavamo, da 

zaznavamo, in mislimo, da mislimo: in da zaznavamo ter mislimo, nam je to znak, da smo (...) 

(Aristoteles, Nikomachische Ethik IX 9, po Encyklopediji Wikipedia) 

Aristotel pa za to, kar je opisal, še ni uporabil termina refleksija, temveč reditio (v nemščini Rückkehr), 

in pa conversio (v nemščini Umkehr). Prvi, ki je uporabil besedo reflexio – refleksija – je bil Tomaž 

Akvinski (Thomas von Aquin, De veritate 9, po Encyklopediji Wikipedia). 

V 17. stoletju sta bili angleška beseda reflection kot tudi francoska réflexion že bolj v uporabi. V tem 

času je nastala razprava Johna Lockea Esej o človeškem razumu (1690), v katerem razlikuje med 

zaznavanjem zunanjih predmetov ter zaznavanjem notranjih procesov kot so zaznavati, misliti, 

dvoumiti, verjeti, utemeljiti, vedeti in hoteti – in s tem je povezano tudi vse zadovoljstvo in 

nezadovoljstvo.  

Medtem ko se jih zavedamo in jih v sebi opazujemo, tako sprejema naš razum s tem enako 

določene predstave, kot od teles, ki vzdražijo naše čute. Ta izvor predstav nosi vsak od nas 

povsem v sebi in četudi na tem mestu ne more biti govora o kakršnemkoli čutu, saj ta izvor 

nima opravka z zunanjimi predmeti, vendar pa je čutom zelo podoben in bi ga lahko brez težav 

poimenovali notranji čut. Samo zato, ker ta izvor že imenujemo čutno zaznavanje (občutek), ga 

jaz poimenujem samoopazovanje (refleksija) (...) 

 (Versuch über den menschlichen Verstand II, 1, § 4, po Encyklopediji Wikipedia) 

Sto let kasneje v obdobju razsvetljenstva pa razglaša Rousseau refleksijo kot nekaj nenaravnega, kar 

pomeni izgubo neposrednosti. Neposrednost doživljanja se dejansko spreminja, ko človek razmišlja o 

svojemu doživljanju. Zame vprašljivo je, kaj razume Rousseau pod pojmom »naravno« oz. 

»nenaravno«, saj se zdi razvoj refleksivnosti – kot bomo kasneje prikazali ob ugotovitvah razvojne 

psihologije – kot nekaj za človeka že v zgodnjemu otroštvu povsem naravnega.   

Filozof Herder opozarja, da je refleksija pogojena z uporabo jezika in da le refleksija omogoča iz 

»oceana občutkov« pridržati posamezne trenutke, na katerih se razum lahko reflektira (Reflexion, 

b.d.). Herder tako prvič izpostavlja verbalni aspekt reflektiranja, kar pomeni, da reflektiranje ni neko 

izolirano dejanje posamzenika, ampak ima tudi medosebne, interakcijske aspekte. O tem govori 

kasneje, v dvajsetem stoletju, tudi nemški filozof Habermas:   

Seveda »refleksija« ni več stvar subjekta spoznanja, ki se objektivno nanaša nase. Na mesto 

predjezikovno-osamljene refleksije stopi razslojenost diskurza in ravnanja, ki je vgrajena v 

komunikativno dejanje.                            (Reflexion, b.d.) 

2.2 Refleksivnost v psihologiji in psihoterapiji 

V aktualni strokovni literaturi iz področja psihologije in psihoterapije je za refleksivnost pogosto 

uporabljen termin »mentalizacija«. Gre za koncept, ki sta ga razvila psihoanalitika in klinična 

psihologa iz Anglije, Fonagy in Target (2011) ter njunimi sodelavci. V svojem pionirskem delu tesno 

povezujejo regulacijo afekta, mentalizacijo in razvoj samega sebe. Četudi razlikujejo med 

»mentalizacijo« in »refleksijo«, bolj jasno kot kdajkoli prej opredelijo pojme in razložijo povezave. 

Zato so njihove raziskave uporabne in aktualne za vse vrste psihoterapije, prav tako pa tudi za delo z 

organizacijami in strokovnimi delavci (Schultz-Venrath, 2013), s tem pa tudi za supervizijo. 

Koncept vključuje interdisciplinarne rezultate različnih strok oz. raziskovalnih področjih, kot so: 
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• kognitivna psihologija, predvsem koncept teorije uma (»Theory of mind«), ki je pripomogel k 

boljšemu razumevanju motenj avtističnega spektra; 

• psihoanalitične teorije, teorije objektnih odnosov, predvsem Bionova (1990) teorija mišljenja 

kot odgovor na odsotnost, izgubo in ponavljajoče se frustracije; pa tudi koncept 

»operativnega mišljenja« (kot pomanjkanje mentaliziranja) francoskih psihoanalitikov Marty 

(1991), Lecours & Bouchard (1997) 

• nezadnje pa tudi raziskovanje navezanosti in razvojna psihologija, z Winnicottovo idejo 

možnostnega prostora, v katerem se prepletata realnost in domišljija.  

• prav tako pa črpajo tudi iz raziskovanja afekta, nevrobiologije/-imaginga, interakcij genov-

možganov-okolja (epigenetika) ter psihodinamičnih psihoterapij, psihoanalize in skupinske 

analize. 

(Schultz-Venrath, 2013, 22 in 64) 

Model je prvotno konceptuiran za aplikacijo v praktičnem delu z ljudmi z motnjami avtističnega 

spektra ter za odrasle ljudi z mejno osebnostno motnjo. Trenutno se močno širi tudi na druga 

področja kliničnega dela kot t.i. metoda MBT (mentalization based therapy). Metoda izvira iz 

angleškega konteksta in je bila uspešno vpeljana tudi v Ameriko in Nemčijo. V Sloveniji je še malo 

poznana in imamo le malo objav na tematiko. 

Mentaliziranje avtorji (Fonagy, 2011; Schultz-Ventrath, 2013) opredelijo kot sposobnost 

interpretiranja lastnega vedenja ali vedenja drugih s pomočjo pripisovanja mentalnih stanj (»mental 

states«) oz. psihičnih fenomenov  (naprimer potrebe, želje, pričakovanje). Nekakšno videnje sebe ‘od 

zunaj' in drugih  'od znotraj'. Kot povzema Strelow (2009, 90), povezuje Fonagyjev model »notranje 

doživljanje (mišljenje, čustvovanje) in zunanji svet«. To implicira hkrati neko zavedanje psihičnih 

procesov in tudi raznolikost možnih dojemanj in razlag določenih dogodkov oz. dejanj. Mentaliziranje 

pomeni tudi sprejemanje dejstva, da psihičnega dogajanja oz. misli in čustev sočloveka nikoli ne 

moremo poznati zagotovo. »Mentaliziranje ni neka določena lastnost človeka, ampak proces, 

sposobnost ali spretnost, ki je lahko bolj ali manj prisotna ali pa celo manjka« (Schultz-Ventrath, 

2010, 23). Za psihični razvoj človeka je mentaliziranje zelo koristno, ker omogoča do neke mere 

predvidljivost vedenja in dejanju daje pomen. Prispeva pa tudi k razvoju in vzdrževanju varne 

navezanosti, samokontroli in regulaciji afektov.  

Pomaga razlikovati notranje reprezentacije (domišljijo) ter zunanjo realiteto in omogoča smiselne 

povezave med notranjim (intrapsihičnim) in zunanjim (interpersonalnem) svetom.  

Medtem ko ostane v filozofiji razumevanje »refleksije« na povsem kognitivnem nivoju – če gledamo 

naprimer Descartesov »cogito ergo sum« - Mislim, torej sem – je nevrobiologija na koncu prejšnjega 

stoletja v kontekstu raziskav afektov in emocij izjavila: »Čutim, torej sem.« (Damasio v Schultz-

Venrath, 2013, 66). Teoretiki koncepta mentalizacije pa stopijo še korak naprej tako, da povezujejo 

kognitivni in emocionalni nivo: »Mislim in čutim, mentaliziram, torej sem.« (66) Mentaliziranje kot 

proces torej integrira kognicije in emocije v smislu neke refleksivne kompetence in se kot koncept 

postavi proti filozofiji, da bi um lahko sam sebe razumel. Fonagy, Target in sodelavci so koncept 

mentalizacije razvili v tradiciji filozofa Brentano (1874) in teoretika Dennet (1987, po Schultz-Venrath, 

2013), ki sta oba razumela človekovo mišljenje in dejanje v smislu intencionalne naravnanosti. To je 

skupno vsem psihičnim fenomenom, fizični fenomeni pa intencionalnosti nimajo. Intencionalnost se 

je tako razvila kot centralni pojem v teoriji refleksivne kompetence. Schultz-Ventrath (2013, 19) 

navaja štiri oblike intencionalnosti: 
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• intencionalnost afektov in emocij 

• intencionalnost zaznavnih dejanj 

• intencionalnost miselnih dejanj 

• intencionalnost verbalnih izjav 

Intencionalnost razumejo kot povezanost vsakega psihičnega akta, kot naprimer videnje – je vedno 

videnje nečesa. Mišljenje je vedno mišljenje nečesa, govorjenje je vedno govorjenje o nečem.  

Pri razumevanju koncepta mentaliziranja so lahko v pomoč konkretni primeri, kot jih je navedel 

Schultz-Venrath (2010). Avtor razlikuje štiri načine: 

• psevdo-mentaliziranje, 

• eksplicitno mentaliziranje,  

• implicitno mentaliziranje in 

• ne-mentaliziranje. 

Psevdo-mentaliziranje razlaga kot negiranje nedojemljivosti tujih psihičnih procesov (negiranje tega, 

da se misli in čustev drugih nikoli ne da zagotovo razumeti) ali pa neko absolutno določanje misli in 

čustev drugih. Primer za izjavo psevdo-mentaliziranja je: 'Moja mama je kriva, da ne najdem pravega 

moškega.' ali 'Saj to morate vi vedeti, saj ste strokovnjak!' (29)  

Eksplicitno mentaliziranje je opisano kot nekakšna nižja stopnja mentaliziranja. Schultz-Venrath 

navede kot primer: 'Včasih se sprašujem, zakaj se vsakič spet tako potrudim...' in 'Slutim, da je bilo za 

mojo mamo kar naporno takrat in da ni imela časa razmišljati o nas otrocih...' (28) 

Izjave implicitnega mentaliziranja pa so predstavljene kot najbolj razvit primer mentaliziranja: 

»Robček, ki ga primem z roko, me spomni na to, da sem ga dobila od bratranca, malo preden je umrl. 

Mislim na umiranje bratranca, za katerega so poskrbeli sodelavci – ne jaz – ki sem jim hvaležna za 

njhovo pomoč. Spomnim se potovanja v provinco in občutim neko krivdo, ker nisem obiskala vdove 

tega bratranca. Takrat mi je bilo preblizu, da bi se soočila z njihovo žalostjo. Naslednje poletje 

nameravam nadoknaditi obisk.« (19)  

Stopnje razvoja refleksivnosti  

V nadaljevanju bomo predstavili razvoj refleksivne kompetence, najprej v zgodnjem otroštvu in 

kasneje v času odraščanja in odraslosti. Zato uporabljamo spoznanja iz razvojne psihologije, 

psihoanalize ter klinične psihologije.  

Zgodnjo razvojno obdobje 

V zgodnjem obdobju razvoj refleksivnosti še ni temeljito raziskan, Fonagy in sodelavci (2011) pa si ga 

razlagajo v kontekstu glavnih razvojnih tem zgodnjega otroštva, kot so navezanost, regulacija afektov, 

razvoj selfa in psihičnih reprezentanc ter nenazadje tudi razvoj govora.  

Osredotočijo se na prvih pet let, po katerih naj bi se v primeru zdravega razvoja otrok razvil že 

določen nivo refleksivne kompetence.  

Schultz-Venrath (2010, 10) pravi, da varna navezanost povečuje sposobnost mentaliziranja. 

Navezanost je zelo kompleksno raziskovalno področje, kot zgodnji raziskovalec je znan predvsem 

John Bowlby (1975). Predpostavka za uspešnen razvoj varne navezanosti je dovolj pozoren in 

občutljiv skrbnik. Oppenheim in Koren-Karie (2001, v Schultz-Venrath, 2010, 10) navajata kot osnovni 

pogoj »refleksivno empatijo staršev«, ki imajo vpogled v motive otrokovega vedenja,  otroka 



32 

 

dojemajo kot emocionalno kompleksno bitje in so »odprti za delno nepričakovane informacije o 

otroku« - in tako imajo uvid v to, da ne morejo vsega uvideti ali predvidevati. Uspešno, varno 

navezani posamezniki so bolj odprti za emocionalno stanje lastne psihe in drugih, lahko bolje 

nadzorujejo svojo mišljenje in čutenje in so bolje zaščiteni pred psihosocialnimi izzivi (ibd. 8).  

To nakazuje na to, da je navezanost s prvimi skrbniki ključna tudi za razvoj sposobnosti uravnavanja 

afektov. Primarna oseba ima od rojstva otroka naprej nalogo, da »v skladu s fazami zrcali primarne 

otrokove afekte in tako spodbuja oblikovanje koherentne samoprezence, s sposobnostjo razvrščanja 

in reguliranja afektov in mentalnih stanj« (ibd. 9). Schultz-Venrath poudarja pomembnost 

»markiranega zrcaljenja«, ker to odtujetno, t.i. markirano zrcaljenje otroku ponazori, da ni govor o 

afektu referenčne osebe. Fonagy (ibd. 9) pravi: »Ker obstaja sebstvo samo v kontekstu z drugimi 

osebami, (je) samorazvoj enako pomemben [...] z zbiranjem izkušenj sebstva v razmerjih.« Prav zato 

je razvoj selfa tako odvisen od uspešne regulacije afektov v zgodnjih odnosih. Otroci razvijejo 

notranje, psihične reprezentacije (o tem, kdo so in kako deluje svet) na podlagi kontinuiranih, 

markiranih »zrcaljenj bližnje osebe, s katero smo v določenem razmerju.«  

 

Slika 3: Spomin in načini uravnavanja afektov (Schultz-Venrath in Döring, 2010, 11) 

Slika prikaže predstopnje v razvoju refleksivne kompetence po Fonagy tako, da povezuje psihični 

razvoj otroka v prvih petih letih z razvojem spomina in govornih sposobnosti v enakem obdobju. 

Fonagy in sodelavci so predstavili psihoanalitski model, ki razloži razvoj zavesti mentalnih stanj. Sloni 

na predpostavko, da zelo majhni otroci notranje stanje oz. »psihično realnost« (Fonagy, 2011, 258) 

doživljajo v dveh različnih modusih. Imenuje jih modus psihične ekvivalence in kot-da modus.  

Oba načina se razlikujeta predvsem glede na odnos med notranjo in zunanjo realnostjo. Ključno za 

našo razmišljanje je slednje:  

Trdimo, da se integracija obeh modusov zaključi v enoten refleksijski modus ponavadi pri štirih 

letih, in da ima v tem procesu mentalizacija afektov prednost pred mentalizacijo stanj 

prepričanja in kognitivnih stanj: otroci najprej razumejo, da imajo ljudje različna čustva; šele po 

tem razumejo, da je mogoče tudi različno razmišljati o eni in isti zunanji realnosti.  

(Fonagy, 2011, 258) 
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Pa pogledamo, kaj Fonagy in sodelavci razumejo pod omenjenimi pojmi: 

Teleološki modus  

Je prvi modus, ki opisuje doživljanje dojenčka v prvem letu življenja. Sebe še ne dojema kot ločenega 

od drugih oz. od okolja. Prepričan je, da na notranje stanje vplivajo le fizična dejanja. Okolje mora 

delovati z namenom, da se zmanjša notranja napetost. Pomembno je samo, kaj se dejansko da 

opazovati. Ta modus je značilen za zelo zgodnje razvojno obdobje in ga kmalu nadomeščata 

naslednja dva modusa. 

Avtorji se osredotočijo predvsem na modus psihčne ekvivalence in kot-da-modus, ki obstajata najprej 

ločena drug od drugega. Šele njuna integracija vodi na stopnjo zrelega mentaliziranja. Še en koristen 

vidik za to delo daje Schultz-Venrath (2013) v predavanju o tem, kako sta ta dva modusa iz zgodnjega 

razvoja otroka relevantna pri terapevtskem delu z odraslimi. Navede nekaj značilnosti za odraslega 

človeka, ki deluje v enim ali drugem modusu – neintegrirano in torej ne-mentalizirano.  

Modus psihične ekvivalence   

V modusu psihične ekvivalence sta notranji in zunanji svet identična, alternativ ni. »Vse, kar obstaja v 

glavi dojenčka, mora prav tako obstajati tudi v zunanjem svetu. Sama misel ima – iz tega vidika – 

enak učinek kot dejanski dogodek.« (Strelow, 2009, 95) V zdravem razvoju se pojavi ta modus kot 

glavni nekako do drugega leta starosti. 

Značilnosti odraslega človeka v tem modusu so (Schultz-Venrath, 2013, 10): 

• notranji in zunanji svet doživlja kot identičen; 

• strašljive notranje predstave postanejo realne;  

• subjektivne psihične izkušnje doživlja kot strašljive, ima panične napade, nočne more, flash-

backe; 

• intolerantnost do drugačnih perspektiv ('Jaz vem, kako je; nihče mi ne more govoriti!'); 

• negativne kognicije o sebi delujejo realne, občutja manjvrednosti pomenijo dejansko manjšo 

vrednost. 

Kot-da modus  

Enako kot prejšnji modus predstavlja tudi ta modus eno predstopnjo zrelega mentaliziranja. Za 

razliko od modusa psihične ekvivalence gre tukaj za predstavo, da sta notranje in zunanje doživljanje 

popolnoma ločena. Notranje stanje je ločeno od zunanje realnosti.  

Pri igri otroka (3 do 4 leta starosti) se kaže ta modus naprimer tako, da je popolnoma zatopljen v svoj 

domišljijski svet ter svoje predstave in je prepričan, da njegovo igranje nima nobenih posledic v 

zunanji realnosti (Strelow, 2009, 98).  

Schultz-Venrath (2013, 10/11) navede kot znake tega modusa pri odraslemu človeku: 

• notranji svet je popolnoma ločen od zunanje realnosti; 

• misli ne služijo kot most med notri in zunaj; 

• občutek praznine in nepomembnosti; 

• neskončni govori o mislih in čustev – ki ne vodijo k spremembam; 

• hkratno obstajanje nasprotujočih se prepričanj; 

• afekti in misli pogosto niso usklajeni. 
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Avtor še citira Wurmser (2007, prav tam), ki ponazarja: »Pomembno [...] je, da se kognitive 

sposobnosti teh pacientov s tem v hipu razveljavijo, da se premestijo kot v nekem transu oziroma 

dremežu in se nahajajo v neki popolnoma drugi realnosti, v deželi fantazij in sanj, kjer veljajo 

popolnoma drugačni zakoni.« 

Integracija modusov � refleksivna kompetenca 

V četrtem ali petem letu starosti otrok običajno postopoma integrira modus psihične ekvivalence in 

kot-da modus, kar vodi k novemu modusu, za katerega je značilna razvita sposobnost reflektiranja 

oz. mentaliziranja.  

Otroci začenjajo sprejemati oz. spoznavati, da so stvari pod določenimi pogoji drugačne, kot 

se zdijo, da lahko drugi ljudje dojemajo realnost na drugačen način kot oni sami, da lahko 

prepričanja zagovarjamo z različno gotovostjo, in da se njihovi lastni vtisi in prepričanja lahko 

sčasoma spremenijo. 

(Fonagy, 2011, 268) 

Kot že prej omenjeno (Schultz-Venrath) pa lahko ta razvoj poteka moteno, kar pomeni, da ta 

integracija obeh modusov ne ali nezadostno uspe. Tak razvoj vodi pogosto v bolezenska stanja, ki so v 

kliničnem kontekstu opisana kot motnje osebnosti. Ljudi z motnjami osebnosti (npr. mejna 

osebnostna motnja) v svojem doživljanju pogosto menjajo med enim in drugim od opisanih modusov 

in tako zelo težko delujejo v odnosih z okoljem.  

2.3 Refleksivnost v superviziji 

V procesu supervizije se ne le ozaveščamo problemov, s katerimi se srečujemo pri delu, 

temveč imamo možnost v varnem okolju supervizijske situacije izraziti tudi čustva, 

povezana s tem problemom, dvome, stiske ter razmišljanja v zvezi z lastnim ravnanjem in 

vlogo, ki smo jo odigrali v določeni poklicni situaciji. Namen supervizije pa nista le boljše 

spoznavanje in razumevanje samega sebe in svojih ravnanj, temveč je tudi pomoč pri 

tem, da bi se vrnili v normalen tok svojega dela bolje opremljeni. Zato v procesu 

supervizije iščemo nove, ustreznejše načine poklicnega ravnanja in raziskujemo različne 

posledice možnih ravnanj. 

(Žorga, 2000, 86) 

Skupni imenovalec različnih supervizijskih modelov je »refleksija poklicnega ravnanja« (Kobolt, 2004, 

13). S. Žorga (2002, 25) opredeli supervizorjevo vlogo pri tem tako, da pomaga supervizantu »razvijati 

sposobnost samostojnega razmišljanja o delu«. V procesu refleksije mu daje podporo in pomoč pri 

opazovanju njegove izkušnje, do katere naj prevzame »ustrezno razdaljo in jo analizira«. Žorga 

opozarja na pomembnost odkrivanja občutja in doživljanja, ki jih je imel supervizant v tematizirani 

situaciji in kasneje, prav tako pa tudi občutja drugih vpletenih (klient oz. sodelavec). 

Podobno kot v psihoterapiji sta torej tudi pri supervizijskem delu pomembna kognitivni in 

emocionalni aspekt refleksivnosti, kot smo jih prej predstavili znotraj koncepta mentalizacije. Kasneje 

bomo povezali koncept mentalizacije še bolj konkretno s supervizijo. Pred tem pa si bomo ogledali še 

en koncept, ki je v slovenski literaturi o superviziji pogosto uporabljen za razumevanje procesa učenja 

v razvojno-edukativnem modelu supervizije. To je Kolbov model izkustvenega učenja (Žorga, 2000, 

84). Pomemben del tega modela predstavlja refleksija. Čeprav so začetniki izkustvenega učenja – 

Dewey, Lewin in Piaget – že prej raziskovali to področje, je trenutno uveljavljen predvsem Kolbov 

model izkustvenega učenja, ki ga bomo predstavili v nadaljevanju.  
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Kolb opredeljuje učenje kot cikličen proces, v 

katerem se prepletajo štiri glavne dejavnosti:  

1. konkretna delovna izkušnja 

2. refleksija te izkušnje 

3. abstraktna konceptualizacija in 

4. praktično eksperimentiranje 

Te dejavnosti potekajo ciklično oz. v obliki 

spirale, pri kateri vsaka izkušnja vsebuje nov 

potencial za razvoj. Slika 1 prikaže prenos 

tega modela na supervizijski proces (Žorga, 

2002, 24). 

Slika 4: Shematičen prikaz procesa izkustvenega učenja v superviziji (Žorga, 2002, 24) 

 

Izhodišče za supervizijsko delo je običajno neka konkretna izkušnja oz. zgodba supervizanta, ki jo v 

razvojno-edukativnem modelu imenujemo »supervizijsko gradivo«. Za lažje obravnavanje se bom v 

nadaljevanju osredotočila predvsem na gradiva, ki se bolj ali manj dotaknejo medosebnih tem, 

problematike odnosov (s sodelavci, nad- ali podrejenimi, klienti in podobno), kar predstavlja 

precejšnji del supervizijskih gradiv.  

Prva faza po supervizantovem opisu izkušnje oz. problema je refleksija izkušnje. Le-to refleksijo S. 

Žorga razlaga kot »ozaveščanje, analizo in razmislek o dejavnikih, ki so vplivali na izkušnjo in na 

posameznikovo ravnanje v njej« (prav tam, 24).  

Če to povezujemo z znanjem iz koncepta mentalizacije, gre v tej fazi med drugim za ozaveščanje 

lastnih psihičnih procesov in pripisovanje mentalnih stanj sebi in drugim vpletenim, gre za razlago 

določenega dogodka in dejanj v njem. Sklepamo torej lahko, da je za to fazo potrebna oz. pomembna 

zgoraj opredeljena »refleksivna kompetenca« oz. sposobnost »mentaliziranja« tako supervizanta kot 

tudi supervizorja. Razlika pa je, da supervizant osredotoči svoje reflektiranje na sebe in lastno 

gradivo, supervizor pa poleg osredotočenosti na gradivo še spremlja supervizanta (in sosupervizante) 

v trenutni supervizijski situaciji. To pomeni, da ostane supervizor hkrati osredotočen na trenutno 

supervizijsko izkušnjo, se zaveda aktualnih psihičnih procesov (supervizanta, sosupervizantov ter 

lastnih) in po možnosti zaznava pojavljajoče se paralelne procese. Iz tega razmišljanja lahko 

sklepamo, da je za vlogo supervizorja potrebna še bolj razvita refleksivna kompetenca kot jo 

potrebuje supervizant. Dejstvo, ki ga je formuliral Döring (v Schultz-Venrath, 2013, 351) za 

psihoterapevtsko situacijo, lahko prenesemo tudi v supervizijski kontekst: »Terapevtke in terapevti 

[supervizorke in supervizorji] morajo sami mentalizirati, da lahko ohranjajo in spodbujajo 

mentaliziranje svojih pacientov.“ Supervizorjeva sposobnost mentaliziranja je ključna za razvoj 

refleksivne funkcije pri supervizantu.  

Tretja faza po Kolbovem modelu je abstraktna konceptualizacija.  Že samo ime kot tudi S. Žorga 

obrazložitev te faze kažeta na to, da gre za povsem kognitivno dejavnost primerjanja in povezovanja 

te izkušnje s preteklimi izkušnjami in teoretičnim, strokovnim znanjem. V naslednjem koraku iste faze 

pa gre za »integracijo novih spoznanj v obstoječo miselno strukturo ter njeno preoblikovanje« (prav 

tam), kar razumemo predvsem kot zaželjeni razvoj znotraj daljšega procesa zgoraj omenjenega 
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spiralnega ponavljanja faz izkustvenega učenja. Povezano s konceptom mentalizacije lahko tukaj 

vidimo nekaj, kaj je bilo prej omenjeno kot zelo koristno za psihični razvoj človeka in se doseže preko 

procesov mentaliziranja. To je predvidljivost vedenja – tako svojega kot tudi pri drugih ljudeh (do 

neke mere). Integracija novih spoznanj iz refleksivnih (supervizijskih) procesov lahko tako izboljšuje 

človekovo razumevanje prihajajočih (podobnih) situacij, mu omogoča predvidevanje lastnih psihičnih 

procesov, lastnega ravnanja ter vedenja drugih. Tako se uresniči en namen supervizije, ki ga je Žorga 

v zgornjem citatu opredelila kot vrnitev supervizanta »v normalen tok svojega dela bolje opremljeni«.  

Četrta faza v Kolbovem modelu je praktično eksperimentiranje. S. Žorga šteje sem že načrtovanje 

novih vzorcev in strategij vedenja. Morda to razume v smislu, da je tudi načrtovanje nekega novega, 

drugačnega ravnanja že en način eksperimentiranja, četudi se to še ne zgodi prav »v praksi«. 

Eksperimentiranje se lahko dejansko začne že znotraj supervizijske situacije – v varnem okolju – na 

različne načine. En način je omenjeno načrtovanje novih strategij – ne le miselno, ampak tudi 

praktično kot risanje ali zapisovanje na tablo, papir itd., lahko se pa tudi uporablja dejansko 

»praktične« (v smislu »žive«, aktivne, povezane z medosebnim dejanjem) metode, kot je naprimer 

igra vlog, prosta glasbena improvizacija in podobno.  

Drugi del te faze pa je dejansko preizkušanje supervizanta v lastnem poklicnem okolju, iz katerega bo 

lahko prinesel novo gradivo ali nadaljevanje prejšnje teme na naslednjo supervizijsko srečanje.  

Ampak Kolbov model ni prenesljiv samo na obravnavo gradivo v superviziji. S pomočjo tega modela 

lahko razumemo tudi drugo dogajanje znotraj supervizijskega procesa in si razlagamo učenje in 

razvoj, ki je rezultat drugih supervizijskih situacij, naprimer tudi pri sosupervizantu v skupini, ki še ni 

ponudil gradiva za obravnavo. Mislimo na supervizanta, ki pride na začetek nove supervizijske 

skupine z določenim pričakovanjem, ki ga bomo kot primer opisali tako: »V superviziji bomo razrešili 

čimveč naših problemov. Supervizor nam bo pomagal, nas potolažil in nam povedal, kaj naj naredimo, 

da nam gre bolje.«  

Konkretna izkušnja (1. faza Kolbovega modela) tega supervizanta je lahko že prvo srečanje, na 

katerem bo čas namenjen predvsem pogovoru o pričakovanjih in potrebah, raznim dogovorom o 

zaupnosti, molčečnost, zahtevanih pisnih refleksijamah, gradivih, organizacijskih zadevah itd. To 

izkušnjo supervizant lahko vidi v nasprotju s svojimi pričakovanji in s tem za njega nastane 

»problemska situacija«. 

Supervizijski proces, kot poteka naprimer znotraj razvojno-edukativnega modela, nudi možnosti 

refleksije izkušnje (2. faza) ne le nujno kot obravnavo gradivo. Tako se lahko refleksija izkušnje iz 

zgoraj omenjenjega primera začne na koncu prvega srečanja (v refleksiji na srečanje) ali (bolj 

verjetno) v pisni refleksiji supervizanta. Tukaj lahko ozavešča svojo razočaranje, jezo ali katerokoli 

čutenje v zvezi s prvim srečanjem, lahko razmišlja o dejavnikih, ki so vplivali na to in izraža svojo 

doživljanje prvega srečanja. To se lahko nadaljuje v prvem delu naslednjega srečanja pri pogovoru o 

refleksijah prejšnjega srečanja. Ker je ta del voden s strani supervizorja, lahko z njegovo podporo še 

bolj konkretno reflektira svojo izkušnjo – ozavešča svoja neizpolnjena pričakovanja in s tem povezana 

čustva. Vodenje supervizorja in deljenje izkušnje s sosupervizanti omogoča tudi prehod v naslednjo 

fazo, 

abstraktna konceptualizacija (3. faza), v kateri lahko povezuje – s pomočjo skupine in supervizorja – 

svojo reflektirano izkušnjo tako z izkušnjami drugih, s preteklimi izkušnjami in s strokovnim znanjem o 

superviziji. Na podlagi tega lahko preoblikuje svoje pričakovanje o supervizijskem delu bolj primerno 

in realistično.  
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Priložnost za praktično eksperimentiranje (4. faza) pa ima v nadaljevanju supervizijskega procesa, 

naprimer pri pisanju refleksij iz novega vidika, z ozaveščenimi pričakovanji. Predvsem pa ima 

priložnost tekom dejanskega supervizijskega dela opazovati vpliv svojih spremenjenih pričakovanj na 

lastno dojemanje procesa in osebno zadovoljstvo s supervizijskim delom.  

Tudi za ta primer velja, da proces poteka ciklično. Ni moč pričakovati, da se bo opisan proces 

zadovoljivo odvijal znotraj enega cikla (oz. znotraj dveh supervizijskih srečanj), ampak da bo 

supervizant iz našega primera potreboval nekaj srečanj več in nekajkratno prehajanje skozi faze 

procesa izkustvenega učenja. V tem primeru pride do izraza pomembnost povezovanja in 

upoštevanja tako kognitivne kot tudi emocionalne komponente v refleksiji konkretnih izkušenj. Brez 

upoštevanja in ozaveščanja razočaranja supervizanta s strani supervizorja in tudi supervizanta, bo le-

ta težko smiselno napredoval po opisanih fazah cikličnega učenja. Moč je pričakovati, da se bo 

opisani proces odvijal tem hitreje, čim bolje je pri supervizantu (in supervizorju) razvita refleksivna 

kompetenca. 

Sklepne misli 

Razmišljali smo o uporabnosti teorij o razvoju refleksivnih funkcij za razumevanje refleksivnosti v 

superviziji. Izvedeli smo, kako aktualno strokovnjaki iz področja psihologije, psihoanalize in 

psihoterapije razlagajo razvoj refleksivnosti kot kompetenco socialnega, psihično zdravega človeka. 

Občutljivo obdobje za razvoj te refleksivne kompetence je prvih pet let človekovega življenja. Kot 

izjemno pomembno izhodišče avtorji navajajo primarno navezovalno osebo - glavnega skrbnika 

otroka, ki nudi varno in hkrati spodbujajoče okolje za otroka, da lahko razvije varno navezanost in 

prav tako začne uravnavati lastne afekte. Že v tem kontekstu je omenjena tudi refleksivna empatija 

staršev kot eden izmed pomembnih pogojev za razvoj teh osnovnih funkcij pri otroku.  

Če poskusimo prenesti koncept na odraslo obdobje in konkretno na supervizijsko delo, lahko 

sklepamo, da moramo pri vprašanjih o refleksivnosti v superviziji  (Kaj vpliva na refleksivnost? Kako jo 

spodbuditi?) pogledati tudi na »navezovalno osebo« v tem kontekstu – na supervizorja oziroma na 

njegovo vlogo in njegove kompetence. Opisani modusi v razvoju – predvsem modus psihične 

ekvivalence ter kot-da modus, in njuno postopno integracijo bi lahko uporabili kot izhodišče za 

razmislek o tem, kako lahko v supervizijski situaciji ponazorimo ali ustvarimo posamezne razvojne 

faze in se tako vrnemo (v smislu konstruktivne regresije) v predstopnje pred zrelo mentalizacijo. Naša 

hipoteza je, da le-ta vrnitev in ponovno postopno napredovanje lahko omogoča boljšo (bolj zrelo) 

refleksivno funkcije pri supervizantih. Ta hipoteza zahteva nadaljno raziskovanje.  
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3. SUPERVIZIJA GLASBENIH TERAPEVTOV 

Doslej smo se ukvarjali s koncepti ustvarjalnih procesov in pristopov v superviziji ter pogledali 

reflektivnost kot eno izmed ključnih elementov supervizijskih procesov. Tema te magistrske pa je 

»Glasbena improvizacija v supervizji«. Naša teza je, da lahko osrednjo metodo glasbene terapije – to 

je glasbena improvizacija – razumemo tudi kot metodo znotraj ustvarjalnega pristopa tako 

terapevtskega kot tudi supervizijskega dela. Tako kot smo doslej pokazali, da obstajajo ključne 

povezave med koncepti ustvarjalne supervizije in razvojem refleksivnosti bomo v nadaljevanju te 

naloge raziskali, kako uporaba glasbene improvizacije v superviziji še posebej spodbuja refleksivne 

sposobnosti supervizantov. Zato bomo najprej pogledali od kod kasneje opredeljena metoda 

glasbena improvizacija izhaja.  

Predstavili bomo stroko glasbene terapije in podrobneje vlogo supervizije vnjej. Ukvarjali se bomo z 

vprašanji Katere modeli in oblike supervizije uporabljajo supervizorji pri delu z glasbenimi terapevti?  

in Katere so potrebe in glavne teme glasbenih terapevtov v superviziji? 

Na tej podlagi bomo potem v četrtem poglavju podrobno predstavili osrednjo metodo glasbene 

terapije – glasbeno improvizacijo – ki ima svojo mesto že v terapevtskem delu glasbenih terapevtov 

in prav tako v superviziji glasbenih terapevtov. V raziskovalnem delu bomo potem preverili 

uporabnost metode v supervizijskih procesih drugih strokovnih delavcev.   

3.1 Stroka glasbene terapije 

Glasbena terapija je strokovna praksa, v kateri ima osrednjo vlogo dvosmerni proces 

 med terapevtom in klientom, ki z uporabo glasbe nudi klientom varen prostor,  

kje se lahko srečajo s svojo stisko, jo izrazijo, preoblikujejo in ozdravijo. 

(Š. L. Knoll, 20107) 

Glasbena terapija je sodobna terapevtska praksa, ki se vse bolj uveljavlja po vsem svetu. Korenine 

profesije so najmočnejše v severno-zahodni Evropi (Velika Britanija, Nemčija, Skandinavija), Severni 

Ameriki in Avstraliji, kje se je stroka začela razvijati v 40ih in 50ih letih 19. stoletja. Razvila se je v 

glavnem iz dveh različnih področij – na eni strani iz psihiatrije, na drugi pa iz socialno-pedagoškega 

področja dela z ljudmi z motnjami v duševnemu razvoj. Razpoznavnost stroke se hitro širi na vse 

celine.  

Tako se vse bolj uveljavlja tudi v Sloveniji, v preteklosti s pomočjo Slovenskega združenja 

umetnostnih terapevtov (SZUT), preteklega specialističnega študija Pomoč z umetnostjo na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani, aktualno pa s pionirskim delom maloštevilnih posameznikov, ki so 

strokovno usposobljeni na tem področju in delujejo v okviru IK - Inštituta Knoll za glasbeno terapijo in 

supervizijo v Kranju.  

Obstaja več smeri glasbene terapije, večinoma izhajajoč iz različnih psihoterapevtskih smeri, nekaj pa 

tudi iz področji specialne pedagogike. Smeri glasbene terapije izhajajoče iz psihoterapevtskih smeri in 

hkrati tudi po svetu najbolj uveljavljene so: 

                                                           
7 Pridobljeno na www.institutknoll.eu dne 19.12.2015. 
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• Psihoanalitsko-psihodinamično orientirana glasbena terapija, ki gradi na teorijah Freuda, 

Junga, M. Klein in Winnicotta (Stiff in Tüpker, 2007, 24). Pionirki te vrste glasbene terapije sta 

Mary Priestley (1975) in Juliette Alvin (1975). 

• Vedenjsko-terapevtsko orientirana glasbena terapije, pri katerih je glasba uporabljena kot 

stimulus za kondicijoniranje določenega vedenja, bazira na teorijah učenja po Pawlow, 

Skinner in Watson (Stiff in Tüpker, 2007, 25). 

• Humanistična glasbena terapija, ki je z različnimi koncepti osredotočena na »tukaj in sedaj« 

in na spodbujanje samoaktualizacije klienta. Najbolj znani koncepti te smeri so Nordoff-

Robbinsov pristop (Nordoff in Robbins, 1977), Orff-metoda po Gertrud Orff (Stiff in Tüpker, 

2007, 197), Geštaltska glasbena terapija in Integrativna glasbena terapija (Stiff in Tüpker, 

2007, 25). 

• Kombinacije konceptov: obstaja še več smeri in šol glasbene terapije, ki jih ni možno uvrstiti v 

eno izmed teh treh glavnih smeri, ker združujejo ideje in teorije različnih konceptov.  

Našteti koncepti so v izvedbi večinoma aktivno usmerjeni, kar pomeni, da terapevti in klienti skupaj 

ustvarjajo lastno glasbo, predvsem v okviru proste glasbene improvizacije.   

Na ravni Evrope so glasbeni terapevti združeni v Evropski konfederaciji glasbene terapije (EMTC), na 

svetovni ravni pa v Svetovni federaciji glasbene terapije (WFMT). Le-ta definira glasbeno terapijo 

sledeče: 

»Glasbena terapija je uporaba glasbe in/ali glasbenih elementov (zvok, ritem, melodija, harmonija) s 

strani kvalificiranega glasbenega terapevta, s klientom ali skupino, v procesu, ustvarjenem za 

omogočanje in spodbujanje komunikacije, odnosov, učenja, mobilizacije, izražanja, samo-organizacije 

in drugih relevantnih terapevtskih ciljev z namenom, da bi zadovoljili fizične, čustvene, mentalne, 

socialne in kognitivne potrebe. Glasbena terapija spodbuja razvoj možnostih in/ali rehabilitacijo 

funkcij posameznika, tako da le-ta lahko doseži boljšo intra- in interpersonalno integracijo in s tem 

boljšo kvaliteto življenja skozi preventivo, rehabilitacijo ali obravnavo.«  

(WFMT, 1997 v Darnley-Smith in Patey, 2003, 7) 

Delovna področja in značilnosti poklica 

Glasbena terapija je v praksi uporabna za delo z ljudmi, ki imajo izrazite težave na čustveni, telesni, 

psiho-socialni ali duševni ravni. Delamo s posamezniki, skupinami ali družinami. Glasbeno terapijo se 

lahko izvaja po svetu predvsem v zavodih in šolah za otroke in odrasle z motnjami v duševnem 

razvoju, za ljudi s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, v bolnišnicah in centrih za rehabilitacijo 

(predvsem v Nevrologiji, Onkologiji, Psihijatriji in Neonatologiji), v domovih za ostarele ter drugih 

zdravstvenih, socialno-varstvenih in tudi vzgojno-izobraževalnih kontekstih.  

Značilno za poklic glasbenega terapevta je, da je zaradi mladosti stroke pogosto pionir v instituciji, v 

kateri dela – ne samo v Sloveniji temveč tudi v drugih državah. To pomeni, da je pogosto prvi glasbeni 

terapevt, ki dela v določeni instituciji, odgovoren za izpolnjevanje novega delovnega mesta8 – 

organizacijski okvir, informiranje drugih zaposlenih o svojem delu, izgrajevanje statusa glasbene 

terapije in iskanje mesta med drugimi strokami v tej instituciji.  

                                                           
8 Ali gre celo za ustvarjanje bodočega delovnega mesta kot prvotno zunanji izvajalec. Takšna je situacija trenutno v Sloveniji. 
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TEME V 
TERAPIJI

USTVARJALNOST

- osvobajati se 
ozkih struktur -

SAMO-IZRAŽANJE

- biti slišan in 
viden -

INDIVIDUALNA 
POZORNOST

dojemanje sebe 
kot oseba

KOMUNIKACIJA

- smiselne 
medosebne  
izmenjave -

VARNA DRŽA

- "containing", 
občutek varnosti -

ZAUPANJE

- biti sposoben, 
biti močan -

PUŠČANJE V 
LASTEN SVET

orpiranje meja, 
deljenje z drugimi

SPREMEMBA

- razvoj, rast, 
odkrivanje novih 

možnosti -

Poleg tega je običajno, da razen v velikih psihijatričnih oz. psihosomatskih klinikah dela v določeni 

instituciji le en glasbeni terapevt, kar pomeni, da ni vključen v tim glasbenih terapevtov, temveč v 

multidisciplinarni tim. Za glasbene terapevte v zasebni praksi je ta aspekt »strokovne osamljenosti« 

še bolj prisoten. Ta značilnost je sama v sebi velik izziv. Drugi izziv je bistvo glasbeno-terapevtskega 

dela s klienti, ki imajo pogosto težke travmatske izkušnje. Prav zato je vključevanje v supervizijske 

skupine za njih še posebej potrebno. V spodnji grafiki so kot primer tega prikazani rezultati raziskave 

v okviru kratkoročne glasbene terapije z otroki in odraslimi z različnimi čustvenimi in duševnimi 

težavami v travmatiziranem povojnem območju. Povprašani so bili glasbeni terapevti, ki so izvajali 

terapije s to populacijo, kaj vidijo kot glavne teme in izzive njihovega dela. Kot razvidno iz grafike 

Glavne teme v (kratkoročni) glasbeni terapiji (Knoll in Knoll, 2009, 98) na naslednji strani so to: 

 

Slika 5: Glavne teme v (kratkoročni) glasbeni terapiji (Knoll in Knoll, 2009, 98) 
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SAMO-IZRAŽANJE 

Samo-izražanje klienta in s tem povezan občutek, da ga terapevt (v skupinski terapiji tudi drugi 

klienti) pri tem vidi in posluša. Prav ta izkušnja je lahko čisto nova za določene kliente. Tudi 

individualna pozornost je povezana s tem. Otroci v sirotišnici – a tudi uporabniki v različnih drugih 

institucijah – doživljajo večina časa le kot del skupine, redko so upoštevani in videni tudi kot 

individum.  

KOMUNIKACIJA 

Komunikacija vključuje več vrst komunikacije, ne le verbalno. Ravno ta je za veliko ljudi v terapevtskih 

kontekstih omejena ali povezana z velikimi tabu-ji. Znotraj glasbene terapije nudi terapevt klientom 

alternative načine komuniciranja, odvisno od sposobnostmi klienta, verbalna refleksija doživljanja pa 

tudi posledično igra pomembno vlogo. Komunikacija se tukaj navezuje – za razliko do vsakdanje 

komunikacije – na izmenjavo pomembnih vsebin. 

VARNA DRŽA, ZAUPANJE 

Terapevt in terapevtska situacija (vključno prostor) deluje kot »container«, ki sprejema in vzdržuje 

vse, kar izraža klient, nudi mu varnost. V tem kontekstu klient lahko izboljšuje ali nasploh gradi 

samozavest, občutek, da je zmožen in da ima v sebi moč.  

PUŠČANJE V LASTEN SVET 

Puščanje v lasten svet predstavlja izkušnjo terapevtov, ki pogosto doživljajo svoje kliente kot da živijo 

v nekem drugem svetu, ki ga ne ali samo težko delijo. Velik korak je narejen, če klient med terapijo 

širi svoje meje in začne deliti z drugimi svoja doživljanja.  

SPREMEMBA 

Sprememba je nekako dolgoročni cilj terapevtskega procesa, ki brez predhodne zadovoljitve ostalih 

opisanih potreb ni možna ali pa vsaj ni smiselna. Sprememba vključuje razvoj, osebnostno rast in 

sprejemanje novih, alternativnih možnostih delovanja.  

USTVARJALNOST 

Tako ustvarjalnost v glasbeni terapiji nudi predvsem glasba s svojimi izraznimi možnostmi. Metoda 

glasbene improvizacije omogoča prosto izražanje vsakemu človeku – neodvismo od tega ali ima 

glasbeno predznanje ali ne. Za veliko ljudi predstavlja to izziv, osvoboditev iz pogosto zelo ozkih 

okvirjev in jasnih strukur. 

Voditi, spremljati in spodbujati klienta v tem procesu in hkrati držati oz. zdržati pogosto težke vsebine 

je za terapevta z vsakim novim primerom izziv. V terapevtu se nabirajo konflikti, odprta vprašanja in 

predvsem breme, ki ga nosi v sebi. Že to je dovolj močen razlog, zakaj potrebuje glasbeni terapevt 

supervizijo. Kadar pridejo zraven še konflikti na ravni sodelovanja v instituciji, potreba po superviziji 

še dodatno raste.   
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3.2 Vloga supervizije v glasbeni terapiji 

Glasbeni terapevti se izobražujejo v določenih študijskih programih, ki obstajajo sedaj v večini 

evropskih državah. Večinoma so to drugo-stopenjski bolonjski programi – magisteriji, obstajajo pa 

tudi prvo-stopenjski diplomski programi za glasbeno terapijo. V preteklosti je bilo kar nekaj glasbenih 

terapevtov izobraženih v obliki štiriletnega univerzitetnega študija. Novost je, da so nekaj let nazaj 

uvedli tudi doktorski programi glasbene terapije – prednjačijo predvsem skandinavske države, sledita 

pa Anglija in Nemčija. Vsebinsko je večina študijskih programov po Evropi usmerjenih na 

humanistične in na psihoanalitsko-psihodinamične koncepte glasbene terapije. 

V Sloveniji je poklic glasbenega terapevta še zelo mlad. Študijski program za glasbeno terapijo obstaja 

tukaj šele od leta 2014 kot zasebni študij v okviru IK – Inštituta Knoll za glasbeno terapijo in 

supervizijo. Na ravni javnih univerz je nudila Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani med leti 1992-

2010 soroden študij, specialistični program Pomoč z umetnostjo, ki se od leta 2012 nadaljuje kot 

magistrski program vendar brez glasbene smeri. 

V kurikulum vseh trenutno priznanih študijskih programov za glasbeno terapijo je poleg teoretskih 

snovi iz področji glasbene terapije, razvojne in klinične psihologije, teorije in psihologije glasbe, 

medicine in psihoterapije obvezna udeležba v učni terapiji, izkustvenih procesih glasbene terapije ter 

redna supervizija. 

Evropska konfederacija glasbenih terapevtov (EMTC) ima namen ustvarjati kompatibiliteto in 

neodvisnost strokovne prakse glasbenih terapevtov v evropskem prostoru. Zato so ustanovili  

Evropski register glasbene terapije (EMTR). Ta register definira standarde za kvalificirane glasbene 

terapevte in s tem zagotavlja kvaliteto strokovne prakse.  

Obstajajo tri kategorije članstva v registru: 

1. EMTR-MA 

- magisterij (bolonjski) iz glasbene terapije 

- dve leti kliničnega dela (s polno delovno obveznostjo) 

- minimalno 200 ur samo-izkustva (npr. lastno psihoterapijo, psihoanalizo, sistemsko terapijo, 

humanistično terapijo, glasbeno terapijo itd.) 

- klinično supervizijo9: 200 ur individualne supervizije ali  

100 ur individualne supervizije in 150 ur skupinske supervizije  

2. EMTR-BA 

- bachelor (bolonjski) iz glasbene terapije 

- dve leti kliničnega dela (s polno delovno obveznostjo) 

- minimalno 60 ur samo-izkustva (npr. lastno psihoterapijo, psihoanalizo, sistemsko terapijo 

humanistično terapijo, glasbeno terapijo itd.) 

- minimalno 60 ur klinične supervizije 

                                                           
9
 „Klinična supervizija« je tukaj uporabna v smislu supervizije, ki se predvsem osredotoča na terapevtsko situacijo, 

terapevtski odnos in dogajanje v terapiji. 
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 3. SUPERVISOR EMTR  

- vsaj 5 let registriran kot EMTR-MA 

- dodatno 120 ur klinične supervizije      (EMTC, 2010) 

V zadnjih letih so se začeli izvajati tudi drugostopenjski študijski programi za glasbeno-terapevtskega 

supervizorja (npr. Aalborg University, Danska). 

Zgodovina supervizije v glasbeni terapiji 

Tako kot tudi razvoj supervizije ni enostavno in linearno za razložiti, je tudi razvoj supervizije znotraj 

stroke glasbene terapije raznolik in predvsem odvisen od vidika opazovalca, od države in terapevtske 

šole. V nadaljevanju bom opisala razvoj supervizije za glasbene terapevte predvsem iz vidika dveh 

avtorjev, H. Odell-Miller (2009), glasbena terapevtka in raziskovalka iz Velike Britanje, in Weymann-u 

(1996), glasbeni terapevt in supervizor iz Nemčije. Oba opisujeta zgodovino supervizije v glasbeni 

terapiji glede na Evropo, podrobnosti pa vsak opredeljuje za svojo državo – za Veliko Britanijo oz. 

Nemčijo.  

Weymann vidi začetke v 70ih in 80ih letih devetnajstega stoletja in predvsem povezane z 

institucijonalnimi konteksti, v katerimi so glasbeni terapevti takrat delali. To ta v glavnem dve 

področji.  

Eno je psihiatrija, psihoterapevtske in psihosomatske klinike, v povezavi s tem predstavi delo Mary 

Priestley, analitske glasbene terapevtke iz Anglije, ki je vpletla standarde iz psihoanalize v glasbeno 

terapijo – s tem tudi kontrolno analizo, kasnejšo supervizijo. Drugo področje pa je socialno-

pedagoško in psiho-socialno delo, ki je drugo izhodišče tako supervizijskega kot tudi glasbeno-

terapevtskega dela, kot razloženo v poglavju 2. in 3. V tem kontekstu Weymann (1996, 180) navaja 

prve oglase supervizorjev v strokovnih žurnalih za glasbeno terapijo v letu 1982.  

H. Odell-Miller v svoji predstavitvi »The history and background of supervision in music therapy« 

povezuje razvoj supervizije v Veliki Britaniji predvsem z razvojem bolj izkustvenega dela oz. 

izkustvenih študijskih skupin znotraj študija glasbene terapije, kar omogoča odprtost in pripravljenost 

za reflektivno supervizijsko prakso (Odell-Miller, 2009, 19). 

Supervizija je torej že dolgo sestavni del vsakega študija za glasbeno terapijo. Strokovno 

implementacijo supervizije v glasbeno terapevtsko prakso pa je vodila organizacija strokovnih 

glasbenih terapevtov v Veliki Britaniji (APMT – Association of Professional Music Therapists), znotraj 

katere so H. Odell-Miller in sodelavci razvili »Music therapy supervision scheme«, uradno shemo, ki 

opredeljuje kriterije za registracijo supervizorjev za glasbene terapevte. Prvi predlog te sheme so 

predali leta 1980, jasno določeno je bilo, koliko ur supervizije naj bi vsak registriran glasbeni terapevt 

imel in kateri so registrirani supervizorji zato.  Vendar je bilo v tem času še veliko upora s strani 

glasbenih terapevtov, po eni strani iz finančnih razlogov, po drugi strani iz skrbi o samostojnosti 

posameznega strokovnjaka: »Ideja, da bi vsi glasbeni terapevti, neglede na njihovo izkušenost, bili 

supervizirani, je bila razumljena kot znak infantilnosti in nesposobnosti avtonomnega dela« (Odell-

Miller, 2009, 13). Predlog takrat ni bil sprejet. 
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Leta 1989 je zgoraj omenjena organizacija APMT izvedla raziskavo o supervizijskih navadah in 

potrebah svojih članov – to so bili registrirani glasbeni terapevti v Veliki Britaniji. Vključena je bila 

polovica njihovih članov, polovica tega je redno obiskovala supervizijo, ali kot ponudbo njihovih 

terapevtskih šol (kot dodatno ponudbo v letu po zaključku študija) ali v okviru njihovih delovnih 

institucij. Večina je imela tedensko individualno supervizijo, ponavadi pri supervizorju, ki ni bil 

glasbeni terapevt. To so bili predvsem psihoterapevti različnih šol ali psihologi. Raziskava je pokazala, 

da izražajo skoraj vsi vprašani potrebo po superviziji in željo po supervizorju znotraj stroke glasbene 

terapije (2009, 16). Kot rezultat te raziskave, je bila predelana prej omenjena shema »Music therapy 

supervision scheme«, ki je bila sprejeta leta 1990 v Veliki Bitaniji kot prva svojevrste uporabna za 

takorekoč ves svet. 

Za glasbene terapevte v Veliki Britaniji je pogoj za pridobivanje uradne registracije kot glasbeni 

terapevt, udeležitev vsaj 32-ih ur supervizije s supervizorjem, registriranem po shemi. Predstavljena 

shema vsebuje register sprejetih supervizorjev. Kriteriji za to registracijo so se z leti spremenili, tako 

kot se je tudi supervizija glasbenih terapevtov kot strokovna disciplina zelo razvila. Mednarodno 

sodelovanje glasbenih terapevtov iz različnih držav Evrope – med njimi Velika Britanija, Danska, 

Švedska, Italija in Nemčija –  je po 4. Evropskemu kongresu glasbene terapije v Belgiji 1998 omogočilo 

bolj enoten razvoj glasbeno-terapevtske supervizije in podprlo nekaj prvih študijev supervizije za 

glasbene terapevte po Evropi, prvi na Royal Swedish Academy of Music na Švedskem (2009, 7).  

 

Kriteriji za registriranega glasbeno-terapevtskega supervizorja pri APMT (od leta 2007): 

Strokovne zahteve 

• Vsaj pet letno klinične prakse, minimalno 1500 ur 

• Vključevanje v »CPD activities« (kontinuirani strokovni razvoj) po zahtevah APMT 

• Udeleževanje supervizije vsaj dvakrat mesečno v zadnjih dve letih 

• Dokazati primerno stopnjo poznavanja lastnih meja  

• Registrirani član APMT, sklic na etični kodeks APMT  

Klinični kriterij 

• Sposobnost analiziranja primerov supervizije (kot supervizant in kot supervizor) 

• Demonstrirati globinsko razumevanje kliničnega materiala, glasbeno in ne-glasbeno znotraj 

supervizijskega konteksta 

• Sposobnost asistiranja supervizantu pri kliničnih glasbenih sposobnostih 

• Spoštovanje supervizantovega teoretičnega okvira oz. ozadje 

• Omogočiti supervizantu fokusiranje na odnos klient-terapevt 

• Demonstrirati uvid v svoje kompetence in meje kot glasbeno-terapevtski supervizor 

• Zaznavanje potreb začetnikov v terapevtskem poklicu 

• Demonstrirati zaznavanje profesionalne vloge supervizorja za glasbeno terapijo, kar 

vključuje: primerno omejevanje časa, primerne cene ter tajnost glede supervizanta in 

kliničnega materiala 
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V proces prijave za registracijo je vključen tudi intervju prijavitelja z vsaj dvema članoma odbora. Šele 

po vsem tem je lahko vključen v register supervizorjev za glasbeno terapijo (Odell-Miller 2009, 

18/19). 

Glavna sprememba v dvajsetih letih po uvodu sheme za supervizijo je, da sedaj večina glasbenih 

terapevtov (to velja vsaj za Veliko Britanija, a tudi za druge Evropske države, ki imejo daljšo glasbeno-

terapevtsko tradicijo) ima kot supervizorja kvalificiranega glasbenega terapevta. Istočasno pa je 

supervizija sedaj centralni element ne le študija, temveč tudi strokovne prakse glasbenih terapevtov v 

večini evropskih držav. 

Brown (2009, 120) definira tri glavni cilji za supervizijo znotraj glasbene terapije: 

1. usposobiti supervizanta, da razvija ideje in strokovne sposobnosti povezane z kliničnim 

materialom – tako glasbeno kot ne-glasbeno 

2. usposobiti supervizanta, da razvija svojega ‚notranjega supervizorja’ kot postopno razvijanje 

supervizantove lastne sposobnosti do spontane refleksije own capacity for spontaneous 

reflection  

3. ustvarjati in skrbeti za »holding« in »containment« diade supervizant(terapevt)-klient; tukaj 

se klicuje S. Brown na Casementa (1985), ki primerja vlogo supervizorja z Winnicottovo 

(1991) vlogo »suportivnega odraslega«, ki ga potrebuje vsaka »dovolj dobra mama« za 

držanje svojega odnosa z dojenčkom. Na tem mestu se mi zdi zelo smiselen citat Hawkinsa in 

Shoheta (1989, 3, v Brown 2009, 121): 

»Ta koncept zagotavlja zelo uporabno analogijo za supervizijo, kjer 'dovolj dober' svetovalec, 

psihoterapevt ali drugi strokovnjak [npr. glasbeni terapevt] lahko preživi negativne napade klienta 

skozi moč, ki jo pridobiva znotraj supervizijskega odnosa. Tako zagotavlja supervizija 'container', ki 

drži suportivni odnos znotraj 'terapevtske triade'.«  

V tem vidiku postane bolj jasna ena posebnost oz. ena posebna naloga supervizije za terapevte in 

sicer: supervizija omogoča, da se diada terapevt-klient odpira za triadično konstalacijo, v kateri igra 

tudi supervizor pomembno vlogo. 

Če razumemo supervizijo znotraj tega analitičnega koncepta, je posledično potrebno tudi 

upoštevanje dinamik transferja in kontratransferja znotraj predstavljene triade. 

3.3 Modeli in oblike supervizije v glasbeni terapiji 

»Glasbeno-terapevtska supervizija ima veliko pomenov za mnogo ljudi,  

tako kot dejansko sama glasbena terapija.«  

(Brown, 2009, 120) 

Več faktorjev vpliva na to, katera vrsta supervizije se izvaja in na kateri način se izvaja določena vrsta. 

S. Brown (2009, 120) v svojemu članku »Supervision in context: a balancing act« navaja kot relevantni 

faktorji terapevtsko šolo in ozadje supervizorja, terapevtsko šolo in ozadje supervizanta ter njun 

priljubljen model terapije in supervizije; stanje profesionalnega razvoja supervizorja, stanje 

profesionalnega razvoja supervizanta, volunterska ali pričakovana udeležba supervizanta ter vsebina 

aktualnega terapevtskega materiala in kontekst terapije. Vsi ti faktorji vplivajo tako na model 

supervizije, ki bo uporabljen, kot tudi na fokus supervizije, potrebe, teme in možnosti. 
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Weymann (1996, 183-194) razlikuje glede na to, kdaj in v katerem okviru se izvaja določena 

supervizija, med dvema vrstama supervizije: 

• izobraževalna supervizija – »Ausbildungssupervision« – supervizija v okviru študija  

• podporna supervizija – »Fortbildungssupervision« – supervizija strokovnega delavca, timska 

supervizija in obdelava študijskih primerov znotraj tima 

V nadaljevanju isti avtor opisuje tri oblike supervizije podrobneje. To je individualna supervizija, 

skupinska supervizija in Balintove skupine, s tem, da predstavljajo Balintove skupine posebno vrsto 

supervizije v tej skupini.  

Pri Balintovih skupinah gre za posebno obliko kazuistične (v smislu na študijski primer osredotočene) 

supervizije, ki sta jo razvila Michael in Enid Balint leta 1949 na osnovi psihoanalitičnega razumevanja 

medosebnih interakcij. Strober, Loos in Timmermann so razvili in leta 1988 objavili specifično obliko 

glasbeno-terapevtskih Balintovih skupin (Weymann, 1996, 186). Dodatno k verbalnim intervencijam 

je tukaj vključena še prosta glasbena improvizacija. Danes se ta metoda večinoma uporablja za 

glasbene terapevte, pa tudi za druge strokovnjake, kot na primer psihijiatre. 

H. Odell-Miller (2009, 9) doda temu še več modelov vzetih iz različnih terapevtsih kontekstov.   

• »Intertherap« (Priestley, 1994): psihodinamični usmerjen intervizijski pristop, ki ga je razvila 

Mary Priestley, psihoanalitska-psihodinamična glasbena terapevtka iz Velike Britanije. 

• Integrativni pristop supervizije, ki se je razvil znotraj koncepta integrativne glasbene terapije 

(Petzold, 1998) in zagovarja interpretacije človeških interakcij iz hermenevtske perspektive.  

Tukaj se strinjam z Brownovo, ki povzema: «Noben model, področje fokusiranja ali okvir nima 

odgovora na vse situacije. Strogo vztrajanje pri prednostnem ‚pogledu na svet’ s strani supervizorja ali 

supervizanta bo resno omejilo delo znotraj supervizijskega konteksta.«  (Brown, 2009, 133).  

V nadaljevanju bom povzela nekaj tehnik in načel, ki so pogosto uporabljena znotraj glasbeno-

terapevtske supervizije. Avtorji se strinjajo, da naj bo supervizor spoštljiv, ne-sodljiv in raziskovalno 

naravnan ter da zna uravnotežati glasbeni material in besede znotraj supervizije. Supervizijsko 

raziskovanje naj poteka tako verbalno kot tudi glasbeno (Odell-Miller 2009, 8). Pogosto je 

uporabljena tehnika poslušanje posnete glasbe (audio ali video) iz določene terapevtske seanse, 

analiziranje ter diskutiranje vprašanj, ki nastanejo ob tem (2009, 9). Predvsem znotraj psihoanalitsko-

psihodinamično orientiranih supervizijskih pristopov (Balintove skupine, Interntherap) raziskujejo 

supervizanti in supervizor material oz. primere iz terapije skozi prosto glasbeno improvizacijo znotraj 

supervizije (2009, 9). Stige (2001, v Odell-Miller, 2009, 10) pravi temu »skupno odkrivanje« (prevod), 

ko supervizant in supervizor improvizirata skupaj ali gresta v glasbeno igro vlog. Predvsem v 

individualni superviziji postane supervizor hkrati »igralni partner« (Priestley v Odell-Miller, 2009, 10). 

V vsaki klinični superviziji, a še posebej takrat, ko se uporablja tudi neverbalne tehnike kot je prosta 

glasbena improvizacija, je zelo pomembno ravnanje s transferjem in kontratransferjem v odnosih 

terapevt-klient in supervizor-supervizant (Odell-Miller 2009, 10, 12). 

S. Brown (2009, 122) pravi, da je neodvisno od uporabljenega supervizijskega modela za uspešen 

supervizijski odnos ključen paradoks, ki ga je treba uravnavati tako v glasbeni improvizaciji kot v 

življenju na sploh: »sposobnost graditi in ohranjati jasno omejene strukture in obenem dovoliti 

fluidnost in fleksibilnost v ustreznem trenutku.« 
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3.4 Teme in potrebe glasbenih terapevtov v superviziji 

S. Brown (2009, 123) razlikuje pet glavnih tematskih področji v glasbeno-terapevtski superviziji.  

 

Slika 6: Tematska področja v superviziji glasbenih terapevtov (povzeto po Brown, 2009) 

Kot navedeno že v prejšnjemu poglavju obstaja nekaj faktorjev, ki vplivajo na to, katere so potrebe 

supervizanta in katere le-ta kot teme prispeva k supervizijskemu procesu. Močno vpliva dejstvo, ali je 

supervizant študent, profesionalec začetnik v prvih letih samostojnega terapevtskega dela ali pa je 

izkušen profesionalec.  

Potrebe glasbenega terapevta v izobraževalni superviziji 

Prvo glavno nalogo supervizanta še v okviru študijske (oz. izobraževalne) supervizije vidi Brown v tem, 

da razvija svojega notranjega supervizorja (2009, 122). Supervizor ima v tem času nalogo, da 

ugotavlja, kaj oz. katere teme so lahko pomembne za supervizanta, na kateri način jih predstaviti in 

kako »preživeti« in uravnavati neizbežne težave, projekcije in odpor  supervizanta glede na točko E.) 

Interpersonalne dinamike v supervizijskem prostoru. 

Večina študentov glasbene terapije ima predhodno zaključeno izobraževanje iz ne-terapevtskih in ne-

psiholoških smeri, naprimer diplomo iz glasbe ali glasbene pedagogike. S. Brown argumentira, da so 

tovrstni supervizanti pogosto močno konfrontirani s tem, da njihove visoke veščine iz področje glasbe 

izgubijo svojo vrednost v novemu kontekstu. Namesto tega postaja pomemben terapevtski proces, 

ne-vedenje in ne-predvidljivosti kot močna razlika komponirani glasbi, ki so jo bili navajeni igrati.  

V naslednjemu koraku izpostavljenost njihovih šibkosti v okviru supervizije povzroča študentom-

supervizantom pogosto neudobne občutke kot so strah, nesigurnost in pogosto tudi zamero in bes, 

ker se ruši baza, na kateri je doslej gradil svojo samozavest in identiteto (2009: 124). V tem kontekstu 

poudarja S. Brown, kako škodljivo je za supervizijski proces, če ima supervizor hkrati vlogo 

ocenjevalca kliničnega dela študenta.  

Supervizant težko zaupa v proces in v supervizijski odnos kot osnovo uspešne supervizije, če je 

istočasno vključeno ocenjevanje njegovega dela in razvoja.  

Potrebe glasbenega terapevta v podporni superviziji 

S. Brown (2009, 124) piše iz svojih ozkušenj kot supervizorka in supervizantka, da bolj izkušeni 

glasbeni terapevti pogosto favorizirajo eno izmed petih temskih področij, naštetih na začetku tega 

poglavja. Zelo pogosto je ta tema A.) Glasbeni odnos v terapevtskem prostoru ali C.) Interpersonalne 

dinamike v terapevtskem prostoru.  

Tematska področja v 
superviziji glasbenih 

terapevtov
(Brown, 2009)

A) 

Glasbeni odnos v 
terapevtskem prostoru

B) 

Praktično upravljanje v 
terapevtskem prostoru 

in na del. mestu

C) 

Interpersonalne 
dinamike v 

terapevtskem prostoru

D)

Interpersonalne 
dinamike na delovnem 

mestu

E)

Interpersonalne 
dinamike v 

supervizijskem 
prostoru
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Kot supervizorka pa zagovarja, da je pomembno in bogatejše razvijati misli na vseh petih področjih, 

kjerkoli je to primerno in možno. Glasbeni odnos in interpersonalne dinamike v terapevtskemu 

prostoru (A in C) so direktno vezane na konkretni primer, ki ga prinese supervizant v supervizijo, 

medtem ko sta B in D – Praktično opravljanje v terapevtskem prostoru in na delovnem mestu tako kot 

Interpersonalne dinamike na delovnem mestu – vezani na delo in delovno mesto supervizanta 

nasplošno. Seveda se vse štiri področja med seboj pogojujejo in težave na enem vplivajo na drugo. 

Področje E.) Interpersonalne dinamike v supervizijskem prostoru lahko vidimo kot meta-področje. 

Reflektiranje dinamik znotraj supervizijskega procesa in odnosa je lahko ključno so odkrivanje 

eventualnih paralelnih procesov. 

Supervizorka S. Brown skuša najti ravnotežje med ponujanjem svojih misli supervizantom in 

poslušanjem, spodbujanjem ter spoštovanjem supervizantovega razvijajočega se fokusa in 

priljubljenega stila dela.  

V nadaljevanju poglobljeno predstavljam vsa tematska področja, ki jih je uvedla S. Brown (2009, 123). 

V ta namen razdeljujem supervizijske teme, ki sem jih našla pri različnih drugih avtorjih (Brown, 2009; 

Frohne-Hagemann, 1996; Odell-Miller, 2009; Rüegg, 1996; Weymann, 1996), v S. Brownovih pet 

podskupin (glej sliko 6). Ker se mi zdi, da nekaj tem ne sodi jasno v katerokoli od navedenih 

podskupin, bom le-te na koncu še dodatno navedla.  

A) Glasbeni odnos v terapevtskem prostoru 

Glasba je glavni komunikacijski medij v glasbeni terapiji. Prosta ali strukturirana glasbena 

improvizacija igra osrednjo vloga v večini seans glasbene terapije. Odvisno od postavitve – 

individualna ali skupinska terapija – in od klientele je vedno znova pomembna tema način uporabe 

glasbe. Aktivno ali receptivno? Igranje vseh skupaj, solo-igranje, glasbeni pogovori? Izbira 

instrumentov – ali je smiselno ponuditi cel instrumentarij ali le izbrane dele le tega? Koliko svobode 

lahko zdrži klient in terapevtski odnos, ali je potrebno predhodno strukturiranje improvizacij (npr. pri 

delu z otroki ali s psihotičnimi klienti)? 

Za razumevanje klienta in njegove problematike je lahko zelo pomembna interpretacija dogajanja 

med improvizaciji znotraj supervizije. To je lahko na podlagi poslušanja posnetkov glasbe ali celo 

videoposnetkov iz določene terapevtske seanse. Možno in pogosto pa se uporablja aktivna glasbena 

improvizacija tudi znotraj supervizije v različnih oblikah (individualno, skupinsko, kot igra vlog) in 

analize tega. Ta način dela je zelo razvit v glasbeno-terapevtski obliki Balintovih skupin (Rüegg, 1996, 

216). Tudi H. Odell-Miller (2009, 8) poudarja pomen tematiziranja in analiziranja glasbenega 

dogajanja iz terapije v superviziji - predvsem zato, ker veliko dela in komuniciranja skozi glasbo 

»lahko prekrije in zmede določene procese«.  

To velja predvsem za delo z ljudmi, ki iz psihičnih ali fizičnih razlogov nimajo možnosti verbalnega 

reflektiranja ali verbalnega izražanja nasploh, kot so naprimer ljudje z motnjami avtističnega spektra, 

močno travmatizirani ljudje, ljudje z motnjami govora ali motnjami v duševnemu razvoju, majhni 

otorci ali starejši ljudi z afazijo. 

Postaviti glasbeni odnos v fokus pomeni tudi ravnanje z odporom klienta do aktivnega glasbenega 

izražanja, do medija glasbe, ravnanje s podcenjevanjem ali z idealizacijo tega medija s strani klienta 

ali terapevta. Poleg tega so tu še možnosti in meje glasbenega izražanja in glasbenega odnosa: vsak 

glasbeni terapevt pride enkrat na točko, na kateri s vpraša:  
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Ali je terapevtska ura brez glasbe še vedno glasbena terapija? Ali se to sme zgoditi? Možen je močen 

odpor odraslega klienta da igranja instrumenta ali pa vprašljivo zanimanje otroka, ki se raje igra, da je 

tiger, kot da bi igral na glasbenih instrumentih. Takšne situacije lahko povzročajo v terapevtu strah in 

nesigurnost o njegovem profesionalnem ravnanju in potrebujejo prostor v superviziji.  

B) Praktično upravljanje v terapevtskem prostoru in na delovnem mestu 

Pod to točko bi postavila formalni okvir terapevtskega dela – znotraj institucije ali v osebni 

ambulanti glasbenega terapevta – čas, organizacija urnika in omejevanje časa v terapiji (s strani 

terapevta in klienta) ter velikost skupin. Pogoste težave glasbenih terapevtov zaposlenih v institucijah 

so npr. polni urniki, preveč terapevtskega dela brez vmesnega časa za ustrezno reflektiranje dela in 

pavze pa tudi prevelike skupine ali vedno na novo premešani klienti v skupinah.  

V osebni ambulanti je težje doseči klientovo (ali skrbnikovo) doslednost rednega prihajanja na 

terapije, redno ob istem času, tendenca klientov z določeno problematiko skrajšati ali podaljšati čas 

terapije na različne načine ali pa izmikanje in neprisotnost v težkih fazah terapevtskega procesa.   

V obeh primerih (zaposlitve ali samozaposlitve) je kritična tema financiranje glasbeno-terapevtskega 

dela in način plačevanja terapij s strani klienta ali institucije. Glasbeni terapevti v institucijah so 

pogosto konfrontirani z neustreznostjo prostorov za izvajanje tovrstne terapije in neprimerna 

materialna opremljenost z glasbenimi instrumenti. Vrsta, kvaliteta in raznolikost ponujenih 

instrumentov pa ima posreden vpliv na kvaliteto terapevtskega delovanja in nenazadnje na klientovo 

počutje povabljenosti in različnih možnosti izražanja.  

V polje praktičnega opravljanja spadejo tudi terapevtski dogovori in kontakti med klientom in 

terapevtom ter formalni dogovori med terapevtom in institucijo, v kateri izvaja terapijo.  

Pri glasbenih terapevtih v osebni ambulanti so dodatne teme lahko še pridobivanje in komunikacija s 

potencialnimi klienti oz. strankami, predstavljanje v javnosti in menedžment podjetja.  

C) Interpersonalne dinamike v terapevtskem prostoru 

Teme v tem kontekstu se delno pokrivajo s temami iz glasbenega odnosa (A). Centralna tema je 

odnos terapevt-klient in njuna komunikacija, tako na verbalni kot na neverbalni ravni. Pri vseh 

analitičnih smereh glasbene terapije je pri tem osrednja tema analiza transfernih in 

kontratransfernih procesov znotraj tega odnosa. Ker kvaliteta terapevtskega odnosa izredno vpliva 

na uspeh terapije, je to nujna tema v superviziji glasbene terapije katerekoli terapevtske šole. 

Pogosta probematika v konkretnih situacijah znotraj terapije je lahko odpor klienta do verbalnega 

reflektiranja ali nasploh močno kritična naravnanost klienta do metode. Takrat je naloga terapevta 

reflektirati ter skomunicirati smisel svojega dela.  

D) Interpersonalne dinamike na delovnem mestu 

Predvsem terapevti, ki so zaposleni v institucijah, pa tudi samozaposleni terapevti, ki sodelujejo 

honorarno z institucijami, so izpostavljeni medosebnim dinamikam na delovnem mestu. Kritične 

teme, ki najdejo svoje mesto v superviziji, so sodelovanje s sodelavci v strokovnemu timu, z 

nadrejenimi in podrejenimi. Specifično za mlado stroko, v tem primeru glasbeno terapijo, je tema 

vrednotenje glasbene terapije na delovnem mestu – kam spada glasbeni terapevt? Ali v tim 

psihologov, med fizijoterapevte in delovne terapevte, zdravstveno ali socialno službo?  
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Kje se vidi supervizant, kje bi bil rad in kje je sprejet, so vprašanja za supervizijo. Koliko vedo sodelavci 

o njegovem delu, kako njihovo vedenje in mišljenje vpliva na njegovo terapevtsko delo in ali si želi 

spremeniti to situacijo? 

E) Interpersonalne dinamike v supervizijskem prostoru 

Odell-Miller (2009, 6) piše o naravnanosti supervizorja v supervizijski situaciji, ki naj bi bil spoštljiv, 

ne-sodljiv in raziskovalen. Tako kot klient v terapiji supervizant v superviziji potrebuje na prvem 

mesto občutek varnosti, zaupanje v sposobnosti supervizorja in v to, da je od njega sprejet takšen 

kot je. Brez te podlage bodo razvijajoči se paralelni procesi postali neizgovorjeni ter tako direktno 

vplivali na odnos supervizor-supervizant, brez, da bi jih lahko odkrili in z njimi konstruktivno ravnali v 

smislu odkrivanja in reševanja konfliktov v primeru oz. v odnosu terapevt-klient, ki ga je supervizant 

prinesel na supervizijo.  

Supervizor, ki vzame vlogo »vedočega«, ustvarja odvisnost med supervizantom in seboj, ki 

preprečuje supervizantov občutek sprejetosti in njegov napredek v smislu razvijanja profesionalne 

samozavesti in notranjega supervizorja.  

Reflektiranje medosebnih dinamik v supervizijskem prostoru – tako med supervizorjem in 

supervizantom kot tudi med več supervizanti v skupinski situaciji – je podlaga za razumevanje vseh 

dinamik oz. odnosov v področjih A.) do D.) in s tem podlaga za uspešen supervizijski proces. 

Dodatne teme v superviziji glasbenih terapevtov 

Po branju različnih avtorjev in svojih izkušenj kot glasbena terapevtka v superviziji bi dodala še nekaj 

tem, ki se ne dajo enostavno uvrstiti v Brownove kategorije. Ena izmed njih je poklicna identiteta 

glasbenega terapevta. Predvsem v izobraževalni superviziji v okviru študija, a tudi v prvih letih 

delovanja glasbenega terapevta, je pogosto konfrontiran s tem, da v družbi ne obstaja jasna slika o 

tem, kaj naj bi bila glasbena terapija, kdo je glasbeni terapevt – da je to strokovna profesija, ki jo je 

potrebno doštudirati in je pogosto neznana. Tudi v instititucijah so vloge glasbenega terapevta 

pogosto še nejasne, kot je že navedeno pod točko D.). Supervizija je idealen prostor za soočanje s to 

temo in omogoča mlademu terapevtu strokovno pomoč pri razvijanju svoje poklicne identitete.  

Iz podobnega razloga se postavi za mnoge glasbene terapevte, predvsem kmalu po dokončanem 

študiju, vprašanje, v katerem kontekstu želi delati. Ali bo našel kakšno zaposlitve kot glasbeni 

terapevt – kar se zdi v Sloveniji trenutno še nemogoče – ali bo odprl svojo podjetje in delal 

samostojno? Samozaposlitev pa prinese še veliko novih tem in izzivov s seboj, ki so ponovno lahko 

predmet supervizije.  

Razvoj (profesionalne) samozavesti je pomembna tema za supervizante, in to ne samo v prvih letih 

njihovega strokovnega delovanja pa močno vpliva na kvaliteto dela. 

Po vseh evropskih državah tekajo bolj ali manj uspešne poizkuse vključevanja glasbene terapije v 

socialno-zdravstveni sistem države, priznanje poklica in financiranje glasbeno-terapevtskih storitev iz 

strani države. Pozicija stroke in urejenost financiranja vpliva – morda bolj indirektno – na 

terapevtsko delo in občutek varnosti in sprejetosti terapevta in potrebuje ravno zato prostor v 

superviziji.   
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Kot zadnjo temo bi navedla še dodaten izziv, s katerim se glasbeni terapevti srečajo precej v osebni 

ambulanti, a tudi pri zamenjavi zaposlitve, to je širok spekter možnih klientskih skupin (od prezgodaj 

rojenih otrok do umirajočih ljudij, od ljudi z motnjami v duševnemu razvoju do psihotičnih ljudeh 

itd.). Študij sicer pripravlja na celoten spekter klientov, vendar pogosto primanjkuje bolj specifičnega 

znanja in predvsem praktičnih izkušenj z določeno, novo klientsko skupino. Ko se glasbeni terapevt 

sreča z novo, še nepoznano klientsko skupino, je obravnavanje s tem povezanih tem v superviziji zelo 

koristno.  
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4. GLASBENA IMPROVIZACIJA 

Vznemirljivo, stimulativno, kreativno in estetsko zanimivo glasbo lahko improvizira kdorkoli, 

na kakršnemkoli inštrumentu ali mogoče celo samo na stolu, mizi, človeškem kolenu ali 

na vratih banke, medtem ko čakate, da se odpro. 

(Wigram 2004, 39) 

Wigram je eden izmed redkih avtorjev, ki so v zadnjih desetletjih strokovno opredelili pojem 

Glasbena improvizacija v kliničnem kontekstu glasbene terapije. Improvizacija ima sicer že dolgo 

tradicijo v različnih glasbenih zvrsteh, na primer v jazzu in sodobni glasbi. Z uporabo glasbene 

improvizacije v namen terapevtskega dela v zdravstvenih in psihosocialnih kontekstih pa so začeli 

šele pionirji različnih modelov aktivne glasbene terapije v drugi polovici prejšnjega stoletja in kasneje 

(Alvin, 1965; Nordoff in Robbins, 1975; Priestley, 1975). V nadaljevanju bomo predstavili definicije 

glasbene improvizacije, ki so sprejete na strokovnem nivoju evropske in svetovne konfederacije 

glasbene terapije. Predstavili bomo vlogo improvizacije znotraj glasbene terapije, konkretne 

improvizacijske tehnike in možnosti njihove uporabe v supervizijskem kontekstu ter ob koncu 

pogledali povezave med improviziranjem in reflektiranjem v supervizji. 

4.1  Opredelitve glasbene improvizacije 

Najbolj razširjena definicija glasbene improvizacije za glasbeno terapijo je nastala v 70. letih v Angliji 

kot rezultat delovne skupine (Terminology Group) tamkajšnjega Združenja strokovnih glasbenih 

terapevtov, ki se je sestanila z namenom urejanja strokovne terminologije znotraj stroke. Tam so se 

dogovorili za opredelitev dveh različnih terminov: Musical improvisation – Glasbena improvizacija ter 

Clinical improvisation – Klinična improvizacija.  

Prva, glasbena improvizacija je opredeljena kot »katerakoli kombinacija zvokov in zvoki, kreirani 

znotraj nekega okvira začetka in konca« (Wigram 2004, 37).  

Ta definicija je zelo široka v razumevanju tega, kaj vse glasba je. V tej svoji širini presega vse 

opredelitve glasbenega improviziranja, ki ga poznamo iz konteksta glasbene teorije in posameznih 

glasbenih zvrsti. Odvzem umetniškega privilegija omogoča dostop do glasbene improvizacije prav 

vsakemu človeku – ne glede na to ali se je učil igrati določen instrument ali je »talentiran« oz. ali ima 

»posluh« ali pa ne. Potreben pa je določen kontekst »znotraj začetka in konca«. In pri glasbeni 

terapiji gre za zelo specifičen, kliničen kontekst, v katerem avtorji uporabo glasbene improvizacije 

pogojujejo s potrebnimi terapevtskimi osnovami glede na terapevtski odnos in varno okolje:  

Klinična glasbena improvizacija je uporaba zgoraj opredeljene »glasbene improvizacije v okolju 

zaupanja in podpore, ustanovljene z namenom srečanja potreb klienta« (prav tam). 

Kasneje so se nekateri avtorji bolj poglobljeno ukvarjali s fenomenom glasbe in glasbene 

improvizacije. Znotraj stroke glasbene terapije je doslej nastalo nekaj priznanih knjig o improvizaciji. 

Med njimi v angleščini z naslovom »Improvisation. Methods and Techniques for Music Therapy 

Clinicians, Educators and Students« (Wigram 2004). Knjiga je predvsem učbenik, ki poleg definiranja 

glasbene improvizacije vpelje osnovne koncepte in tehnike glasbenega improviziranja in jih poveže z 

nameni glasbeno-terapevtskih obravnav. Druga knjiga nemškega avtorja Weymanna (2004), 

»Zwischentöne. Psychologische Untersuchungen zur musikalischen Improvisation«, pa se osredotoči 

na psihološko raziskavo o tem, kaj ljudje doživljajo med improviziranjem. Vodil je pogovore z 

različnimi glasbeniki in glasbenimi terapevti in razvil t.i. »vidike improviziranja« (2004, 87).  
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Weymann govori o »drži improviziranja«, ki jo poveže tudi z osebnostjo človeka, ki improvizira, z 

njegovim načinom ustvarjanja lastnega življenja in z življenskim stilom posameznika. To je eden 

izmed pomembnih atributov glasbene improvizacije. Četudi jo uporabljamo v glasbeni terapiji znotraj 

jasno omejenega, varnega terapevtskega okolja, za določen čas, lahko to vpliva na način doživljanja 

človeka, ki improvizira (v terapiji sta to klient in terapevt) tudi v širšem kontekstu. Improvizacijska 

izkušnja je dejanska konkretna izkušnja človeka, ki jo lahko prenese tudi na druga področja svojega 

življenja. Improvizacijska drža kot drža nekoga, ki sprejema nevedenje, nesigurnost in nepredvidljive 

– tudi nove – možnosti, je drža zdravega človeka, ustvarjalnega človeka, ki je zmožen igrivosti, 

spontanosti in raziskovanja. 

V terapiji se pa preko glasbenega improviziranja klienta (oz. klientov v skupinski terapiji) in terapevta 

pokažejo poleg potencialov tudi ovire, težave, potrebe in omejitve vpletenih oseb. Prav to je 

zaželjeno in nudi vsebine za obravnavo. Poleg tega, da glasbeno improvizacijo v terapiji uporabljamo 

tudi kot diagnostično sredstvo (Baxter 2007, Wigram 2000) in za odkrivanje klientovih tem, pa so 

njene glavne funkcije ustvarjanje in obravnavanje relevantnih izkušenj. Z improvizacijo lahko 

raziskujemo lastno doživljanje, razširimo lastni vidik nase ali na določeno situacijo, uzaveščamo in 

spreminjamo ustaljene vzorce obnašanja in preizkušamo povsem nove vloge znotraj varnega okolja. 

Poleg omenjenih intrapsihičnih kvalitet ima glasbena improvizacija tudi veliko potenciala na 

medosebni ravni. S pomočjo glasbene improvizacije vedno stopimo v odnos. V odnos z glasbilom, z 

medijem glasbe, predvsem pa v odnos s soigralci v improvizaciji in/ali s poslušalci, ki so del 

improvizacije, del doživljanja v improvizacijski izkušnji. 

Glasbeno improviziranje v dvoje ali v skupini nudi odprt prostor za prevzemanje povsem raznolikih 

vlog. Udeleženec improvizacije (bodisi klient, terapevt ali drugi prisotni v terapiji – naprimer starš, 

skrbnik) je lahko aktiven igralec ali pa poslušalec, lahko vodi glasbo ali pa sledi, lahko je enakovreden 

soigralec. S svojem igranjem se lahko poveže, uglasi ali celo povsem zlije s soigralcem, lahko se pa 

tudi distancira, izolira, protestira ali pa ovira druge v njihovem stremenju k harmoničnem 

sodelovanju.  

Weymann (2004, 38) opisuje posebne lastnosti glasbene improvizacije:  

»Glasbena improvizacija je mnogoplastni, spontani in impulzivni proces izmišljanja in sočasnega, 

oblikujočega realiziranja glasbe. Improviziranje je dejanje, ki je v trenutku izvajanja delno 

nepredvidljivo oz. nepričakovano. Razvija se v napetostnem območju izraznih želja in danega okolja – 

glasbenega materiala in trenutne (medosebne) situacije.« 

Ker poteka proces izmišljanja in realiziranja glasbe sočasno in ker sta ta dva procesa tako 

mnogoplastna in spontana, je glasbeno improviziranje nekaj povsem avtentičnega. V celoti ni 

predvidljio, ni obvladljvo. Še posebej v kontekstu glasbene terapije, ko improvizirajo klienti, ki 

povečini niso glasbeno izobraženi oz. nimajo izkušenj z glasbenim improviziranjem, je njihovo 

ustvarjanje potemtakem avtentično. To ne pomeni, da se vsak klient v terapiji takoj iskreno izraža, se 

odpre in pokaže svoj »notranji svet«, da takoj odkriva prej nedostopna čustva, se umiri in sprosti. To 

so zgolj idealizirane in pretirane zasluge glasbi kot vsemogočnem »zdravitelju«.  

Avtentičnost v glasbeni improvizaciji lahko iz psihoterapevtskega vidika opišemo tako, da je naloga 

izbrati si neko (nepoznano ali znano) glasbilo in prosto igrati nanj (sam, s terapevtom ali v skupini), 

kar je izziv za vsakogar.  
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Kakorkoli se situacija odvije, terapevtu nekaj sporoča o posamezniku in o odnosu, v katerega se je le-

ta podal. V glasbeni terapiji tako sprožimo dejanske, doživljajske izkušnje, v katerih lahko zaznavamo 

sebe in drugega v odnosu. Te izkušnje so potem podlaga za kasnejšo analizo in refleksijo. 

Čeprav gre na prvi pogled za zvočno izkušnjo, poteka zaznavanje v glasbeni improvizaciji ne le na 

slušnem področju. Je povečini kompleksna senzorična izkušnja, ki dokazano vpliva na celoten 

organizem, še posebej pa na nevrološke procese. Poleg fizičnega telesa pa vpliva še na druge ravni. 

Za terapevtsko delo je pomembna čustvena, kognitivna, psihosocialna in včasih tudi t.i. duhovna ali 

transcendentalna raven. V refleksiji (bodisi znotraj terapevtske seanse ali v refleksiji terapevta po 

terapiji) se običajno ne osredotočimo na vse ravni, temveč na tiste, ki so pri specifičnem delu 

izpostavljene. Za terapevta pa je potrebno zavedanje tega, da metoda deluje tudi na vseh ostalih 

omenjenih ravneh in – v smislu celostnega vidika na človeka – na ohranjanje pozornosti za morebitne 

spremembe ali nove potrebe, ki nastanejo na drugih področjih. 

4.2 Vloga improvizacije v glasbeni terapiji 

Katero vlogo glasbena improvizacija zavzema v posameznih terapevtskih srečanjih je odvisno od 

različnih dejavnikov, kot naprimer: kontekst terapevtskega dela, skupina klientov oz. posameznik, 

namen in potek terapevtskega procesa, prednosti terapevta in klienta ter prostorske možnosti.  

»Music – a process«: Glasba kot proces 

Wigram (2004, 42) izpostavlja pet funkcij glasbene improvizacije v terapevtskem procesu. 

M Motivation  Motivacija – Zakaj naj grem v to izkušnjo? 

U Understanding  Razumevanje – Kaj nam pomeni ta izkušnja?  

S Sensitivity  Občutljivost – Kako bomo to (skupaj) doživljali?  

I Integration  Integracija – Na kakšen način se lahko navezujem na to izkušnjo?  

C Containment  Varna drža – Ali je dovolj varno zame vstopiti v to izkušnjo? 

Tabela 2: »Music – a proces« (Wigram 2004, 42) 

Motivacija – predstavlja motivacijo za glasbeno udejstvovanje. Zakaj bi to počeli skupaj, posamezno? 

Kaj moram jaz kot terapevt početi, da se to zgodi? Kaj klient pričakuje od improvizacije, od terapevta, 

kaj pričakuje od sebe in kako si predstavlja to izkušnjo? So potrebne jasne strukture, da se igra sploh 

lahko začne ali se razvije spontano? 

Razumevanje – predstavlja razumevanje in se navezuje na zavedanje s strani terapevta, da klient v 

procesu improviziranja nekaj nakazuje in sporoča. Za razumevanje klienta je terapevt pozoren na 

glasbeno dogajanje kot tudi na klientovo telesno govorico, mimiko in seveda njegovo verbalno 

sporočanje. Hkrati pa upošteva svoje znanje o klientovem ozadju, izpostavljenih težavah in potrebah. 

Ker v večini primerov terapevt in klient skupaj improvizirata, bi tukaj še dodala, da gre za dvostransko 

izkušnjo in poizkus razumevanja tako terapevta kot tudi klienta.  

Občutljivost – predstavlja občutljivost pri poslušanju klienta ob tem, ko se približa instrumentu in ob 

glasbenem ustvarjanju, kaj ob tem izrazi telesno in kaj preko barve glasu, kvalitete in izraznosti 

njegovega igranja. To je del procesa kjer lahko glasbo in improviziranje doživljamo kot obliko 

komunikacije, z obrisom, obliko, dinamiko in izraznim karakterjem. Na terapevtu je, da se občutljivo 

odzove na to, kar klient v glasbeni improvizaciji ponuja.  
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Wigram (2004) poudarja pomembnost tega, da terapevt občuti namernost zvokov, ki jih klient izvaja. 

Le-to temelji tako na znanju in osnovni drži terapevta kot tudi na njegovi intuiciji.   

Integracija – predstavlja integracijo in se navezuje na proces povezovanja glasbe terapevta in klienta. 

Wigram opiše ta proces kot skupno igranje terapevta in klienta, ki zaznavata svoje ločene glasbene 

identitete, hkrati pa pride do integracije obeh (ali več) v skupno glasbeno doživetje. Časovno 

usklajevanje, vzajemna smer ali struktura glasbe, počasno vzpostavljanje prilagodljivosti in svobode 

ustvarja izkušnjo, iz katere postane vedno bolj razvidna tudi osebnost klienta in njegove specifične 

karakteristike ter težave, saj vplivajo na vzajemni razvoj glasbenega improviziranja med več klienti ali 

med terapevtom in klientom. Improvizirana glasba in terapevtski proces se tako postopoma 

integrirata/povežeta in skupaj razvijeta. 

Varna drža (»Containment«) – je psihodinamični pojem, ki smo ga zgoraj predstavili. Navezuje se na 

odprtost terapevta za sprejemanje prenesenih in projektiranih čustev klienta. Terapevt ima nalogo, 

da jih sprejme in zadrži (»contain«). To počne s pomočjo glasbe in določenih improvizacijskih tehnik 

glasbene improvizacije, ki ponujajo »večplasten in večprostoren vsebnik, ki omogoča klientu prostor 

in okolje, znotraj katerega lahko dela s širokim spektrom čustev in potreb (Wigram 2004, 43). 

»Containing« klienta je del terapevtskega procesa in Wigram opozarja, da to lahko vključuje tudi 

pridobivanje nekaj pomembnih in precej nenavdanih izkušenj. To je razlog več za vključevanje 

terapevta v redno supervizijo.  

Drugje Wigram (2004, 35) kritično reflektira opredelitev glasbe kot »jezik« ali celo t.i. »univerzalni 

jezik«. Avtor razloži, da glasba ni dovolj natančna za to. Da bi bila glasba lahko jezik, bi potrebovala 

veliko bolj jasno prepoznavne simbolične strukture. Temeljni pomen improvizirane glasbe je – tako 

pravi Wigram – specifičen za osebo, ki jo ustvarja, »ni pa empatični nivo deljenja, ki traja, natančen, 

vendar pa resničen v tem, da reflektira vzdušja, čustva in stališča« (2004, 35).  

Glasbena improvizacija kot možnostni prostor 

Spremembo fokusa predlaga Jadi (1994 v Weymann 2004, 47): »Ne obravnavamo z glasbo ali z 

govorom, torej ne z učinkom medijev temveč znotraj njih.« Da se obravnava v glasbeni terapiji 

predvsem znotraj glasbe, pravzaprav glasbene improvizacije, zgodaj poudarja tudi Weymann v svojih 

psiholoških raziskavah o glasbeni improvizaciji (2004): »Improvizacije so na izrazit način vmes: med 

pritrditvijo in razpadom, med klišejem in novostjo, včasih med stili (ali stoli), vedno pa med ljudmi, ki 

jih ustvarjajo.« Tukaj se Weymann navezuje na teorijo prehodnih fenomenov (Winnicott, 1973), na 

glasbo kot »prehodni objekt« in glasbeno improvizacijo kot dogajanje v »možnostnem prostoru«. 

Weymann te povezave razvije še naprej, ko predlaga improvizacijo kot simbol oz. »prototip« za 

duševno življenje posameznika. Improvizaciji pripisuje določene lastnosti, ki so hkrati značilne za 

prehodni karakter življenja nasploh. Glasbeno improvizacijo definira kot »mnogoplastni, spontani in 

impulzivni proces«, katerega izzid je »nepredvidljivo oz. nepričakovano«, vsebuje pa »tveganje 

propasti« (2004, 15).   

Centralno za glasbeno improvizacijo tako v sodobni glasbi kot tudi v terapiji je prestopanje znanega in 

prehod v nove prostore in k novimi izkušnjam in ravnanjem. Hegi (1986) o moči improvizacije piše: 

»Improviziranje izraža svet izkušenj, v katerem oživijo tako stari občutki kot tudi vzniknejo novi. (...) 

Improvizacija je trajajoče iskanje izgradnje neke oblike in spreminjanja le-te. Ta proces preveva 

vprašanja duševne, telesne in socialne narave v enaki meri. (...) V improvizacijskih procesih leži 

določena sila, ki je zmožna aktivirati in dopolnjevati doživljanje tu in zdaj.« (cit. po Weymann 2004, 

45) 
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Improviziranje v kontekstu glasbene terapije ni nikoli nenamensko, temveč služi terapevtski nalogi in 

cilju, ki je v okviru terapevtske obravnave bolj ali manj točno opredeljen. Eden glavnih ciljev 

terapevtskih obravnav je sprožiti nek proces spreminjanja (npr. škodljivih vzorcev mišljenja ali 

vedenja). Tukaj je vloga glasbene improvizacije ta, da omogoča znotraj varnega okolja terapevtske 

seanse dejansko doživljanje konkretnih (povsem življenskih) izkušenj in eksperimentiranje z vedno 

novimi možnimi ravnanji.  

Glasbena terapija nudi za to instrumentarij, ki je enostaven za uporabo (glasbeno predznanje ni 

potrebno). Hkrati pa nudi metodo proste ali delno strukturirane improvizacije, ki razveljavlja 

ustaljene vzorce »pravilnega«, »harmoničnega«, »lepega« igranja oz. ravnanja in dovoli izražanje in 

eksperimentiranje tudi izven meja »družbeno sprejemljivega vedenja«. Improvizacije se ne vrednoti 

po običajnih (glasbeno-pedagoških) merilih v »prav« ali »narobe«. To je pomembna in ključna drža 

posameznika, ki improvizira.  

Po Weymann (2004) je za improviziranje potrebna aktivna drža dejavnega, enako pomembna pa je 

pripravljenost (do)pustiti, da se zgodi, kar je nepredvidljivo, morda celo nezaželjeno. S tem opisuje 

nekako držo zdravega človeka, ki jo spet lahko prenesemo na druge življenske situacije oz. na 

življenski stil posameznika nasploh. Ker se pa v terapevtskem delu srečujemo povečini z ljudmi, ki 

imajo težave z zdravjem na fizični, psihosocialni ali duševni ravni, lahko pričakujemo težave tudi pri 

improviziranju. Iz tega nastane potencial glasbene improvizacije za terapevtske obravnave, hkrati pa 

tudi potreba po kompleksni terapevtski metodologiji uporabe glasbene improvizacije znotraj 

terapevtskega konteksta.  

Namen in uporaba improvizacije 

O splošni vlogi glasbene improvizacije kot prehodni, možnostni prostor za eksperimentiranje in 

doživljanje sprememb smo zgoraj že pisali. Tukaj se osredotočimo še na dve konkretni vlogi:  

a) terapevtska diagnostika in b) glasbeno interveniranje 

a) Glasbena improvizacija ter vzajemno ustvarjanje in komunikacija terapevta in klienta znotraj 

tega medija, nakazuje specifične kvalitete posameznika, kot naprimer: način vzpostavljanja 

kontakta, vedenje v odnosu, odzivanje na nove situacije, izzive, transferne in 

kontratransferne vsebine in podobno. Pri obravnavi terapevtskih skupin pa dobivamo 

informacije še o skupinski dinamiki, vlogah posameznikov in o trenutnem »razpoloženju in 

ozračju« (2004, 45). 

b) Improvizacija je v svojih raznolikih oblikah pogosto uporabljena glasbena intervencija 

terapevta tekom celotnega procesa terapije. Sprememba medija (od (po)govora do glasbe) 

povzroča spremembo pozornosti in omogoča na ta način intenziviranje celostnega 

doživljanja. »S skupkom govorjenja in igre poleg tega nastanejo še možnosti primerjave, ki 

olajšajo strukturiran pogled na povezave doživljanja in obnašanja.« (2004, 47) 

Weymann nadaljuje o primerjavi obojega (govorjenja in igre) z mislimi drugega avtorja (Buchholz 

1995), ko pridruži glasbeno izražanje svetu metafor. Metafora v tem smislu ni okrasje temveč 

omogoča odmev, neko »gledanje kot« (15). Metafore oz. glasbeno izražanje torej omogočajo videnje, 

ki presega mišljenje (47). Od posameznega terapevtskega konteksta je odvisno, kako terapevt 

izkoristi to povezavo. Weymann našteje štirje primere: 
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• kot provokativni ali olajševalni prostor za tistega, ki je zadržan (pobuda) 

• kot medij za srečanje in prijetno sporazumevanje za tistega, ki je brez besed in izoliran 

(kontakt) 

• kot možnost priti do drugačnih misli, ki so vendarle povezane s prejšnjimi, za tistega, ki je 

obtičal (nova uglasitev) 

• kot prostor za samoraziskovanje und samouresničevanje v okviru terapevtskega odnosa; tako 

sem tukaj in zdaj (samospoznavanje) 

(Weymann 2004, 47) 

V nadaljevanju bomo raziskali tehnike glasbenega improviziranja, ki zgoraj opredeljene vloge 

improvizacije v terapiji usmerjajo in jih tako omogočajo.  

4.3 Improvizacijske tehnike 

Najbolj poglobljeno in konkretno o uporabi glasbeno-improvizacijskih tehnik je doslej napisal že prej 

omejen avtor Wigram (2004). Specifične glasbene spretnosti in integracijo le-teh v metodologijo 

glasbeno-terapevtskega dela opredeluje Wigram kot potrebne veščine vodje tovrstnih procesov.  

Potrebne veščine 

Klient v glasbeni terapiji ne potrebuje nobenega glasbenega predznanja. Na razpolago so vedno 

glasbila, na katera je možno igrati brez posebnih veščin oz. navkljub omejitvam posameznika na 

telesni ali duševni ravni. Wigram (2004, 40) pravi, da je improvizacija »najbolj učinkovita in 

ustvarjalna, kadar neko enostavno idejo ponavljamo, spreminjamo, razširimo ali ustvarjalno 

razvijamo«.  

V razliki do klienta pa kot izhodišče za voditelja glasbeno-terapevtskih procesov navaja potrebno 

»knowledge base in theory« –  torej temeljno teoretično znanje in »skill base in music« – temeljne 

glasbene spretnosti. Ob tem poudarja, da je nujno neko aktivno izkustveno področje v katerem 

(bodoči) terapevt to integracijo lahko doživlja in razvija. Prav zato je tudi bistven del vsakega 

študijskega programa glasbene terapije izkustveno delo in praksa v superviziji.  

Nenazadnje Wigram izjavlja, da se uporaba predstavljenih improvizacijskih tehnik nanaša na 

specifične zdravstvene potrebe posameznika in posledično na cilj oz. smer terapevtske obravnave, 

kot da bi bile samostojni priročnik za zdravljenje.  

V nadaljevanju predstavljene improvizacijske tehnike imajo torej svoje indikacije, niso pa namenjene 

nespremenljivi ali standardizirani obravnavi. »Manualizacija glasbeni terapiji ne bi prinesla koristi – 

kjer bi se v primerih zdravljenja sledilo neki določeni (in rigidni) proceduri. To bi pravzaprav zmanjšalo 

vrednost eni od prednosti glasbene terapije – njeni fleksibilnosti in zmožnosti prilagajanja klientovim 

potrebam.« (Wigram 2004, 181) Avtor zagovarja fleksibilnost glasbeno-terapevtskih metod in 

potrebo po prilagajanju dejanskim potrebam klienta v konkretni situaciji. Wigram ne predpisuje, 

zahteva pa odločitve s strokovnim ozadjem, z razlogom. V tem duhu torej predstavimo v nadaljevanju 

možne intervencijske tehnike z improvizacijo.  
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Koliko strukture? 

Tehnike, ki jih predstavi Wigram in drugi avtorji (Weymann 2004 in Hegi 2010) segajo od v osnovi 

prostih, preko delno struktiruranih, pa do zelo konkretno strukturiranih tehnik. Stopnja 

strukturiranosti je odvisna od tega, kam je terapevtski proces usmerjen in kaj so potrebe in zmožnosti 

posameznega klienta, delno pa tudi od naklonjenosti terapevta posameznim tehnikam. Wigram 

(2004, 41) izjavlja, da je namen strukture ta, da daje improvizacijski izkušnji občutek pomena in 

smeri, kar je lahko zelo pomembno pri delu z ljudmi, ki niso izobraženi glasbeniki. Osnovna pravila 

lahko dodajajo dimenzijo containment-a, varnosti in zaščite znotraj izkušnje, ki jo klient morda občuti 

kot zahtevno in nevarno. Weymann (2004, 27) opozarja na to, da je improvizirana glasba v naši 

kulturi večinoma izgubila vrednost nasproti komponirani, zapisani glasbi. V drugih kulturah pa še 

vedno obstaja osredotočenost na – v različni meri – improvizirano glasbo. Kot primer navaja indijsko 

Rago, javansko Patet, perzijsko Dastgah ter arabsko in turško Maqam (prav tam). Tovrstne tradicije 

različnih kultur postavljajo aktivno izvajanje improvizirane glasbe v kontekst svojih ritualov. Tukaj 

lahko najdemo povezave z uporabo glasbene improvizacije v kontekstu glasbene terapije, ki ima tudi 

karakter nekega rituala – četudi v strokovnem kontekstu kliničnega dela.  

Struktura je torej pomembna, če ne nujno znotraj posamezne improvizacije, pa vsaj kot struktura 

terapevtskega srečanja, ki ima svoje rituale ali vsaj minimum predvidljivih struktur. Nenazadnje smo 

to poglavje tudi začeli z definicijo glasbene improvizacije kot »katerakoli kombinacija zvokov in zvoki 

kreirani znotraj nekega okvira začetka in konca« (Wigram 2004, 37). Ta okvir začetka in konca 

predstavlja osnovno strukturo.  

Ogrevalne tehnike 

Ogrevalne tehnike 

Instrumentalne Vokalne Relaksacijske, pripravljalne ali gibalne 

Raziskuj zvok Skupinsko brundanje Sprostitveno uvajanje 

Prenesi sporočilo Pesmi dobrodošlice Pripravljalne vaje – biti prisoten 

Osebni glasbeni portret Igra odmevov z glasovi Ogrevanje z ritmičnim gibanjem 

Glasbeni portret popolnega 

sebe 

Začnimo po vrsti (vokalna) Ogrevanje z melodičnim gibanjem 

Glasbeni portret nekoga 

drugega 

Igra “dirigiranja” (vokalna) Ogrevanje s pesmijo in gibanjem 

Igra “odmev” Tiho – glasno – tiho (vokalna)  

Začnimo po vrsti   

Igra “dirigiranja”   

Tiho – glasno – tiho   

Tabela 3: Ogrevalne tehnike (Wigram, 2004, 184, tab. 8.1) 

Zgoraj vidimo razpredelnico ogrevalnih tehnik, ki jih predstavlja Wigram kot možne dejavnosti v 

začetni fazi terapevtskega procesa ter v začetku posameznih terapevtskih srečanj. Razdeli jih v tri 
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kategorije, od katerih vključita dve v uporabo strukturirane glasbene improvizacije. Namen tako 

imenovanega ogrevanja je predvsem v tem, da se klienti spoznavajo z glasbili in njihovo posebno 

uporabo v terapevtskem kontekstu, hkrati pa postanejo aktivni, pozorni – ne le na metodo dela, 

temveč tudi drug na drugega in na samega sebe. Wigram ločuje instrumentalne dejavnosti od 

vokalnih. Čeprav so tako glasbila kot tudi glas sredstva za izražanje v glasbeni improvizaciji, je njihova 

uporaba različna. Jasno strukturirane, (pred)komponirane pozdravne pesmi omogočajo zanesljiv in 

predvidljiv uvod v srečanje, medtem ko predstavlja prosto improviziranje z glasom mnogo (predvsem 

odraslim) ljudem velik izziv in se le-ti neredko odzovejo z odporom, nesigurnostjo in sramom. 

Uporaba glasu v improviziranem petju ali vokaliziranju je zelo osebna oblika izražanja in zvoki, ki jih 

proizvaja, lahko spravijo posameznika v zadrego. Zato je tukaj pomembna občutljivost in previdnost 

vodje procesa, da posamezniku omogoča primeren in dovolj varen pristop do raziskovanja lastnih 

izraznih možnosti. Wigram daje v opisu posameznih vaj veliko konkretnih priporočil glede tega, ki jih 

pa tukaj ne bomo poglobili (Wigram 2004, 188 in dalje). Uvod v igro z glasbenimi instrumenti poteka 

lahko preko raziskovanja posameznih – pogosto klientom še neznanih – glasbil in njihovega zvoka. 

Wigram (2004, 184) poudarja, da v tem obdobju nikakor ni smiselno zahtevati od klientov »igrajte 

svoje počutje«, saj se na ta način lahko klienta zastrašuje, posledično pa bo prikrival svoje dejansko 

počutje ali pa sploh ne bo igral. Namesto tega predlaga konkretne vaje, ki s svojo jasno strukturo 

določajo potek igre in na ta način pripeljejo posameznika v aktivno igro, brez da je osredotočen na 

vsebino svojega igranja – saj je zaenkrat obremenjen s pravili določene vaje.  

Naprimer:  

• raziskuj zvok izbranega instrumenta 

• pošlji glasbeno sporočilo svojemu sosedu 

• igra »odmev« – ponavljanje igranja soigralca 

• začnimo po vrsti 

• igra »dirigiranja« – nekdo vodi skupino z znaki 

• tiho-glasno-tiho, določena dinamika 

Omenjene vaje nudijo strukturo, določeno mero predvidljivosti in s tem tudi varnosti neizkušenem 

igralcu. Kljub temu pa dajejo terapevtu že pomembne informacije o posamezniku in skupini. Igra z 

enostavnimi »pravili« tako že lahko razkrije nekaj, kar ima terapevtsko vrednost. Nekaj primerov 

(Wigram, 2004, 185). 

Izbira instrumenta, način igranja in izražanje telesa: 

• nekaj razkriva o posamezniku, 

• lahko predstavlja vidike osebnosti in značaja, 

• lahko predstavlja nekaj o glasbeni zgodovini, naklonjenosti in kulturnem ozadju, 

• lahko kaže na vpliv patalogije klienta, 

• lahko izrazi počutje, namernost, 

• kaže na to, kako posameznik zaznava, se izrazi, kaj sporoča in podobno. 

Tri vaje, ki jih Wigram omenja v kontekstu ogrevalnih vaj niso osredotočene na določena »pravila 

igre«, temveč imajo fokus že na sporočilni vsebini improvizirane glasbe. To so: 

• glasbeni portret samega sebe, 

• glasbeni portret svojega idealnega jaza, 

• glasbeni portret drugega (iz skupine). 
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Te vaje so usmerjene v izražanje osebnih vsebin in so zato tudi bolj zahtevne. Iz mojega vidika sodijo 

vprašanja kot »kako vidim sebe«, »kdo želim biti« in »kako vidim tebe« že v nadaljnji terapevtski 

proces in jih zato ne bi opredelila kot »ogrevalne tehnike«. Wigram se sklicuje na terapevtske 

vrednosti teh vaj, ki kažejo na klientovo zaznavanje samega sebe in drugih v skupini, hkrati pa 

spodbujajo razvoj skupinske dinamike in pomagajo razviti medosebno razumevanje znotraj skupine. 

Potemtakem lahko razumemo te vaje prav tako kot uvod v aktivno delovanje skupine. Tudi Wigram 

(2004, 187) opozarja na to, da je to tvegan način za posameznika izvedeti nekaj o lastnem učinku na 

druge. Pa nadaljujemo s širšim pregledom improvizacijskih tehnik, ki jih uporabljajo vodje procesov 

znotraj glasbene terapije.  

Raznolikost improvizacijskih tehnik 

Improvizacijskih tehnik, ki jih uporabljajo glasbeni terapevti je ogromno in redkokdaj se najde 

konkreten pregled večjega spektra raznolikih tehnik. Edino dokaj obširno razpredelnico sem našla v 

učbeniku Wigrama (2004), ki predlaga šest različnih kategorij v katere razvrsti številne bolj ali manj 

konkretne improvizacijske tehnike. Razvrsti jih pa po usmerjenosti, tematiki, strukturi, mediju, 

glasbenem stilu in stopnji kontrole.  

Lahko bi našli tudi drugačne kategorije, ampak spodnja tabela služi namenu predstaviti osnovne 

tehnike, ki jih uporabljajo glasbeni terapevti z različnimi poudarki glede na izvirno terapevtsko šolo, 

klientske skupine s katerimi delajo ter osebne preference.  

Tehnike in dinamika improvizacijske glasbene terapije – Improvizacija 

Prosto in nestrukturirano Teme Sestava aktivnosti 

 Vodena domišljija ali zgodba Ogrevalne tehnike 

 Predmet Instrumentalno organizirane 

 Slika ali podoba Glasbeno organizirane 

 Vreme  

 Čustvo  

Klientove težave Klientove težave  
   

Medij Glasbeni stil Stopnja kontrole 

Instrumenti Atonalen Prosto 

Tolkala Tonalen Z začetnimi pravili igranja  

+ klavir Modalen Delna struktura 

+ uglašena glasbila Pentatonski Polna struktura 

Vokalni dialog Stiliziran Delno/popolno vodenje 

Vokal + instrumenti Tematska improvizacija Gestika 

Samo vokal Improvizacija Glasba 

Gibanje  Verbalna 

Gibanje + instrument  Dirigirana 

Tabela 4: Tehnike in dinamike improvizacije v glasbeni terapiji (Wigram, 2004, 197, tab. 8.2) 
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Osnova za vse tehnike je prosta glasbena improvizacija, ki smo jo v začetku tega poglavja opredelili 

kot »katerakoli kombinacija zvokov in zvoki, kreirani znotraj nekega okvira začetka in konca« 

(Wigram, 2004, 37), tako imenovana prosta glasbena improvizacija. V Wigramovi razpredelnici jo 

najdemo v prvem polju kot prosto in nestrukturirano oblika improvizacije ki na ta način vedno 

nagovarja izražanje klientovih – četudi še neopredeljenih – vsebin. 

V drugem polju najdemo tehnike, ki bi jih lahko opredelili kot tematske improvizacije. Osnova za 

improvizacijo je v tem primeru neka tema kot naprimer vodena domišljija ali zgodba, določen 

predmet, slika, pa tudi vreme, čustva ali bolj ali manj opredeljena klientova tema. Temo improvizacije 

je lahko vnaprej določena iz strani klienta, skupine ali terapevta, včasih se pa daje, sicer prosti 

improvizaciji, šele ob koncu igranja naslov temu, kar je nastalo. 

Že prej opredeljene ogrevalne tehnike spadajo med strukturirane aktivnosti. Wigram šteje v to 

rubriko še improvizacije, ki imajo prej določeno instrumentalno organizacijo (meni, da se določa, 

katera glasbila bodo uporabljena, morda tudi katera skupina glasbil – samo tolkala, godala, brenkala, 

pihala itd.) ali pa v naprej določene glasbene parametre (npr. ritem, tempo, glasnost, dinamika itd.). 

Glede na uporabljen medij razlikuje tehnike, ki vključujejo širši spekter glasbil, ožji spekter (npr. samo 

tolkala), klaviaturo, uglašena glasbila, vokal ali gib (v kombinaciji z glasbili ali posamezno). 

Predzadnja rubrika razlikuje glasbene stile improvizacije, kot naprimer atonalen ali tonalen, modalen, 

pentatoničen in druge. Zadnja kategorija pa razlikuje tehnike glede na stopnjo kontrole, ki jo nekdo 

prevzema nad improviziranjem oz. improvizirano glasbo. Od proste improvizacije preko nekaj »pravil 

igre«, delno ali polno strukturo (naprimer konkretna določila kdo igra kdaj in kaj), do različnih oblik 

vodenih improvizacij s strani posameznika (vodenje z instrumentom ali dirigiranje z rokama, s 

telesom, gestami ali besedami).  

Dodatno ob navedenemu predlagam še kategorijo, ki opredeljuje različne vloge posameznikov med 

improvizacijo. To lahko vključuje konkretno igro vlog, (neverbalno – različne osebe spregovorijo 

preko svojih glasbil) predvsem pa tehnike, ki opredelijo enakovredne vloge vseh igralcev, vodje in 

sledilcev, solo igranje, igranje v duetu ali triu, poslušalce in igralce. Prav v superviziji glasbenih 

terapevtov se pogosto uporablja tehniko proste improvizacije na v naprej predstavljeno temo 

(supervizanta z gradivom), v kateri se supervizijska skupina razdeli v aktivno (ki improvizira) in 

reflektivno skupino (ki opazuje z distance, prva reflektira izkušnjo) ali pa tudi poslušalca (supervizanta 

z gradivom). 

Primeri iz supervizijske prakse 

Kot sem omenila že zgodaj v nalogi, obstaja zelo malo literature o superviziji glasbenih terapevtov, 

prav nič pa še ni bilo napisanega o konkretni uporabi improvizacijskih tehnik znotraj supervizije. 

Nekateri primeri uporabe  tovrstnih tehnik so mi znani iz pogovorov s kolegi na strokovnih srečanjih v 

tujini. Sama pa sem izkusila nekatere improvizacijske tehnike v superviziji kot supervizantka (v 

supervizijskih procesih vodeni s strani glasbenih terapevtov/supervizorjev) ter v vlogi supervizorke pri 

delu s skupinami z in brez glasbeno-terapevtskega predznanja.  

Za dopolnitev tega poglavja bom opisala dva primera iz svoje lastne supervizijske prakse. 

Osredotočila se bom na področja uporabe improvizacijskih tehnik na začetku srečanja ter med 

obravnavanjem gradiva. 
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Improvizacijske tehnike na začetku srečanja – primer iz lastne prakse 

Petek popoldne je, skupina petih supervizantov prihaja v prostor in se usede na stole postavljene v 

krog. V sredini kroga leži in stoji nekaj manjših in večjih instrumentov. Djemba (večji afriški boben), 

mali ročni boben, tamburin, razne ropotuljice, žaba, zvončki, ksilofon, flavta, kalimba (afriški prstni 

klavir). Kot supervizorka pozdravim skupino in vabim, naj si vsak izmed njih izbere eno glasbilo: 

»Lahko jih malo raziskujete in nato izberete enega zase.« Ko ima vsak eno glasbilo v roki, predlagam 

naj namesto tega, da povejo kako so in s čim so prišli, danes vsak posebej nekaj zaigra na svoje 

glasbilo. Prične prva supervizantka in zaigra na zvončke. Ko konča, jo vprašam, kaj ji pomeni to 

glasbilo. Pove: »Izbrala sem zvončke, ker imajo veliko različnih tonov. Zaigrala sem hitro gor in dol po 

ploščicah, saj danes samo norim naokrog. Poln dan brez miru.  

Pa še ta zvok mi je bil naporen prav tako kot današnji dan.« Druga supervizantka začne igrati na 

tamburin, med igranjem pove: »Joj, jaz te tako razumem, poslušaj kakšna sem jaz. Norim, norim, 

norim, pa ne vem kam to pelje. Danes je bilo grozno v službi, že tako imamo ogromno dela, ampak 

zdaj sta še dve zboleli in ne morem več.«  

Težko izdihavanje, pa nekaj časa tišine. Tretja supervizantka vpraša: »Ne vem, a naj res igram? Ne 

znam, ne poznam tega.« V roki ima kalimbo. »Kako se  na to igra?« Odgovorim: »S palčkami, 

poizkusite.« Supervizantka igra nekaj časa tiho, počasi. »A moram še kaj povedati?« Vprašam jo: »Kaj 

vam predstavlja ta kalimba ali vaša glasba?« Ona odvrne: »Mir. To si želim. Saj ne znam prav igrati, 

ampak zvok mi je všeč. Utrujena sem, kar spala bi. Mogoče me je malo spomnilo na uspavanke.« 

Četrti ima ta velik boben. »Pa ne vem če zdaj tole paše, izbral sem si boben, ker mi je tako všeč. Kar 

žgečka me v rokah, a ne vem, če zdaj to smem kar naglas.« »Kaj pravite drugi?« vprašam. Po 

odobritvi se še dogovorimo za znak, ki ga lahko kdorkoli uporabi v primeru, da mu je preveč. 

Supervizant igra. »Joj, to je bilo fajn. Že kot otrok sem si želel igrati bobne, pa nismo imeli te možnosti. 

Nekam osvobajajoče je to, kar nekaj ven daš, super, hvala!« Peta supervizantka se javi: »Jaz sem si pa 

izbrala tole žabo, ker me je tako gledala. Moji otroci imajo tako, pa mi je prav smešno kako rega. No, 

pa bom malo regala...« (smeh). Igra in se smeji, skupina z njo. Ko je krog sklenjen, igram še jaz. Nato 

vabim skupino na eno skupno improvizacijo. »Ne bomo določili kdo začne. Začnemo s tišino, in ko prvi 

zvoki zazvenijo, se jim pridružijo drugi. Konec pa je takrat, ko nihče ne igra več. Če želite, lahko vmes 

zamenjate svojo glasbilo, lahko tudi poslušate. Ni potrebno, da vsi ves čas igramo.« Po koncu skupne 

improvizacije je odprt prostor za asociacije, verbalizacija izkušenj. Potem začnemo s pogovorom o 

refleksijah prejšnjega srečanja.  

Na tem mestu ne bomo analizirali predstavljenega primera. Naj ta prikaže kako v praksi lahko izgleda 

uporaba improvizacijskih tehnik. V teh nekaj minutah na začetku srečanja so posamezniki postopoma 

prehajali v supervizijski prostor in začenjali s sicer osrednjimi supervizijskimi dejavnostmi: deljenje 

izkušenj, izražanje in poslušanje, sprejemanje drugega in sebe brez vrednotenja, samorefleksija. 

Poleg tega pa so že nekatere karakteristike in možne teme posameznikov bile omenjene – tako ali 

drugače. Seznanili so se z glasbili in načinom prostega igranja na njih, kar jim bo omogočalo uporabo 

podobnih tehnik tekom obravnave gradiva. 

b) Improvizacijske tehnike med obravnavanjem gradiva 

Supervizant z gradivom predstavi svojo temo. Dela na šoli in ima nalogo nuditi dodatno strokovno 

pomoč 9-letnemu fantu, ki je na novo prišel na šolo. Fant kaže precej čustveno-vedenjskih težav in je 

težko vodljiv. Med sovrstnike se še ne vključuje, učitelji se predvsem pritožujejo in obupujejo nad 

njegovim vedenjem. Biva v šolskem domu.  



63 

 

S starši je zelo malo kontakta, na povabila se redko odzovejo, do sestanka šolske svetovalne službe s 

starši je prišlo enkrat. Oče preveč dominanten, mati tiha. S strani svetovalne službe prejšnje šole ni 

potekala nobena izmenjava informacij, menda, ker starši tega niso želeli. Supervizant pove, da se na 

samem s fantom sicer dobro razumeta in lahko sodelujeta, ampak da se drugače »prav nič ne da«. Ob 

pripovedovanju deluje obupan, a o svojem počutju nič ne pove. Na vprašanja skupine in supervizorke 

se odzove tako, da ponavlja že povedano in to, da se »nič ne da spremeniti«. Čustvenim vsebinam se 

izmika in se kar naprej vrti okrog že povedanih vsebin problemske situacije tega fanta. Predlagam 

improvizacijo. Dve so-supervizantki iz skupine naj igrata eno improvizacijo v dvoje. Ena naj zavzema 

ob tem pozicijo fanta, druga pa pozicijo strokovnega delavca (supervizanta z gradivom). Sedeta na 

tla, med njima glasbila. Tišina, prvi zvoki, vsaka igra po svoje, tolčeta po različnih glasbilih – delujeta 

izolirana, brez smeri, brez vsebine, namena. Ni prijetno za poslušanje. Ta stanje traja.  

Zgodijo se majhni premiki, ne gledata se, a se zdi, da sčasoma postaneta pozorni druga na drugo. 

Včasih se zdi, da se katera izmed njiju odzove na igranje druge, a ni moč določiti katera na katero. Še 

vedno je igranje tako neusmerjeno, razpršeno, nepredvidljivo, da je težko poslušati, slediti. Potem pa 

se nenadoma srečata dve palčki na ksilofonu – ena v roki ene supervizantke, druga v roki druge. 

Konec.  

Prvo sledijo asociacije, ideje, občutenja, misli tistih, ki niso igrali. Supervizant z gradivom posluša, si 

zapiše. Govorijo o izkušnjah kaosa, neusmerjenosti, brezciljnosti, izolaciji, samoti, poizkusih 

nesmiselnega kontakta brez odgovora, občutkih nemoči, žalosti, tudi znerviranosti, pa čudežna oz. 

nepričakovana združitev na koncu na istem instrumentu. Nato spregovorita o svoji izkušnji 

supervizantki, ki sta igrali. Veliko že povedanih opisov se ponavlja, predvsem na strani »strokovnega 

delavca«. Govorita tudi o ključnem trenutku srečanja. Ta se za njiju ni zgodil nenadoma, kar naenkrat, 

temveč sta doživljali več poizkusov srečanja in trenutke dejanskega srečanja že prej. Doživljali pa sta 

jih različno. Medtem ko je bil s strani »strokovnega delavca« prisoten občutek nemoči, ker so bili 

poizkusi kontakta z njegove strani neuspešni, brez smisla, je povedal »fant« o preobremenjenosti s 

samim seboj in z vsemi zvoki, ki jih je izvajal on in drugi. Preobremenjenost z nalogami, s pričakovanji. 

Hkrati pa lastna brezciljnost, nezaupanje vase in v druge, strah pred kontaktom. Pravi, da ni mogel 

gledati soigralca, a je začutil njegovo bližino, ker je pridobil vedno več njegove pozornosti, hkrati pa je 

bilo nekako »nevarno«. Ko se je zgodilo srečanje na ksilofonu, je bilo to nenamerno, a ga ni 

presenetilo. Nekaj trenutkov je to lahko zdržal, potem pa je doživljal konec glasbe kot bližnjo 

odrešitev.  

Supervizant z gradivom je poslušal, si zapisal, in sedaj spregovori o svojem doživljanju – ob 

improvizaciji in tudi zdaj, po vsem kar je bilo povedanega. S pomočjo supervizorja in skupine izlušči iz 

materiala tisto, kar mu je blizu, kar ga preseneča, kar želi ovreči, kar se ga je dotaknilo – skupaj 

razmišljamo o poimenovanih občutkih – kateri so njegovi, kateri fantovi, kateri morda niti niso njuni 

ampak pripadajo okolici, drugim delavcem, staršem? 

Jasne rešitve problema se na tem srečanju ne najde. Kar se pa je zgodilo je, da je supervizant prišel v 

stik s svojimi čustvi in jih je reflektiral. Odprl se mu je možen vidik fanta, s katerim dela. Dobil je več 

zaupanja v to, da imajo njuna srečanja vrednost za fanta – tako kot so pomembna in zaželjena, so 

vendarle tudi fragilna. Po temu soočenju na ravni medosebnih odnosov, transferja in 

kontratransferja, se je supervizant kasneje na srečanju uspel tudi konkretno ukvarjati z vprašanji na 

ravni sodelovanja z drugimi strokovnimi delavci in starši ter razmejeval odgovornosti drugih od 

lastnih.  

To sta dva primera, ki nas vodita v supervizijsko delo in možne vloge glasbene improvizacije v njem.  
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4.4 Improvizacija in refleksija v superviziji 

Skozi vsa poglavja tega dela vodi rdeča nit, na na katero so pripeti pojmi, ki se skozi proces 

raziskovanja zanesljivo ponavljajo:  

supervizija – igra – improvizacija – refleksija  

Zelo prisotna sta še dva medsebojno povezana pojma: srečanje in odnos 

Schmid (2000) me je fasciniral s svojim stališčem, da je supervizija umetnost: »Umetnost srečanja in 

njegove refleksije« (izvirno v nemščini: Die Kunst der Begegnung und deren Reflexion), četudi v članku 

ne govori o uporabi določenih umetniških medijev v superviziji, ampak o osnovnih stališčih 

supervizorja in o svojemu razumevanju »srečanja« kot bistvu v supervizijskih procesih – onstran 

teoretičnih konceptov, praktičnih orodji, metod, tehnik itd. Kljub temu lahko najdemo ogromno 

povezav in namigov glede tega, o čem v tej nalogi razmišljamo.  

»Srečanje (in s tem supervizija) temu primerno ne more biti na cilj osredotočeno dejanje, temveč je, v 

tem pogledu, igra, avtentična, prosta, igriva in ne zaigrana v smislu dejanja brez določenega namena. 

Supervizija je sodelovanje medsebojno odvisnih oseb v določenem delu, ki se v trenutku igre zapiše 

vsakokrat na novo, to ni ponavljanje in ponavljajoče igranje uigranih vlog. Srečevanje torej pomeni 

vpevljevanje samega sebe v igro.« 

(Schmid, 2000, 12)  

Srečanje v superviziji, ki ga Schmid opisuje kot osnovo za uspešen supervizijski proces, je torej ena 

sama »improvizacija« kot smo jo v tej nalogi opredelili. In tukaj se sklene krog.  

Schmid seveda ne izpusti koraka verbalnega reflektiranja izkušnje. Medtem ko srečanje opisuje kot 

»… ravnanje iz sedanjosti v neposrednosti Kaira10«, vidi refleksijo kot »od-stopanje«, pogled na 

izkušnjo iz distance. Pravi, da se v refleksiji zgodi analiza in kritika. Faze reflektiranja konkretne 

izkušnje v supervizji izboljšujejo tudi samorefleksijo supervizanta, v kateri razmišlja o sebi in svojem 

ravnanju v poklicu. Ob tem postane tema tudi sistem v katerem deluje, njegova vloga in odnosi v 

sistemu. Šele tovrstna refleksija je osnova za svobodne in odgovorne odločitve. Schmid izpostavi 

pomen pridobivanja distance – da za refleksijo postane izkušnja neke vrste objekt, o katerem se da 

razmišljati. Takih procesov reflektiranja niso zmožni brez predhodne izkušnje srečanja in zato, tako 

pravi Schmid, »zgrešijo supervizijski modeli, ki začenjajo takoj z refleksijo, osebo in temo« (2000, 14).  

Morda pa lahko ravno glasbena improvizacija znotraj supervizije predstavlja tako izkušnjo (srečanja), 

do katere lahko po njenem koncu zavzemamo takšno distancirano pozicijo, iz katere je primerno 

reflektirati to izkušnjo?  

Vrnitev k glasbi 

Pa zakaj ravno glasba? Glasbena improvizacija? Saj najdemo improvizacijske tehnike tudi v drugih 

medijih – v drami, gibanju, likovni umetnosti. V prvih poglavjih te naloge smo pokazali, da ni 

bistvenega pomena, kateri medij uporabljamo za »igro« v superviziji. Gre zgolj za improvizacijsko 

držo ustvarjalnega supervizorja, ki pripelje svoje supervizante med srečanjem v igro in nato tudi nazaj 

v procese verbalnega reflektiranja. Pa vendar ima glasba – in glasbena improvizacija – posebne 

kvalitete, zaradi katerih njeno uporabo v tej nalogi posebej izpostavljamo.  

                                                           
10

 Kairos je tukaj uporabljen v smislu: »Čas Antični grki so čas delili na dva dela: kairos(grš. καιρός, Kairós) in kronos. Kairos 
(grš. καιρός, Kairós) je bil sveti čas, v katerem se odvijajo miti in legende.« (Slovenska krovna zveza za psihoterapijo) 
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Za razliko od drugih medijev stopimo v improvizaciji z glasbo vedno v kontakt, improvizacije v dvoje 

ali v skupini omogočajo neverbalna, igriva srečanja z možnostnim prostorom (Winnicott, 1973). Še 

enkrat želim spomniti na prej omenjeno izjavo avtorice Jadi (1994 v Weymann, 2004, 47), ki povziva k 

spremembi fokusa na mediju in tehniki, s katerima obravnavamo kliente. Saj ne obravnavamo z 

medijem temveč v njem. Weymann še doda aspekt srečanja (Begegnung), torej da se dogajajo 

glasbene improvizacije vedno nekje »vmes (...) predvsem pa med ljudmi, ki jo ustvarjajo« (prav tam). 

Glasbene improvizacije omogočajo tudi prevzemanje različnih vlog znotraj igre – a brez potreb po 

uporabi besed, kot povečini v dramski igri. Medtem ko gibanje ali slikanje lahko počne vsak zase, z 

glasbo vedno posredno vplivamo drug na drugega, slišimo in smo slišani. Tudi kadar igra le en 

posameznik, da se na ta način dotakne drugega in drugi njega – kot poslušalci, refleksivni sogovorniki, 

soigralci ali pa tudi nasprotniki. Glasba je pojav v času in prostoru – ko je konec improvizacije, je ne 

moremo ponavljati, še enkrat poslušati (razen če smo jo posneli), je ne moremo odnesti domov (kot 

bi lahko nastalo sliko, risbo). Pogovor o glasbeni improvizaciji je vedno refleksiven, saj je izkušnje 

konec. Zato ima tako močno simbolično vrednost in jo posamezni avtorji vidijo celo kot simbol za 

(duševno) življenje človeka nasploh (Weymann, 2004).  

Odprto ostane tisto, o čemer avtorji doslej še niso pisali. Kdo in kako dejansko že uporablja glasbeno 

improvizacijo v supervizijskem kontekstu? Z glasbenimi terapevti ali z drugimi strokovnimi delavci? 

Katere improvizacijske tehnike uporabljajo ter zakaj? Kako vidijo vpliv glasbene improvizacije na 

refleksivnost supervizantov? Kako supervizanti doživljajo glasbene improvizacije? Katero znanje in 

izkušnje potrebuje supervizor, ki želi uporabljati glasbo in glasbeno improvizacijo v superviziji? S 

tovrstnimi vprašanji se bomo srečali v empiričnem delu naloge.  
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II. EMPIRIČNI DEL 

5. GLASBENA IMPROVIZACIJA V SUPERVIZIJI 

5.1 Izhodišča 

Problem in cilji raziskave 

Osnovno izhodišče za celotno nalogo predstavljata dve strokovni področji, supervizija in glasbena 

terapija. Obe stroki sta dokaj mladi, v Evropi se uveljavljata kot samostojni stroki od druge polovice 

dvajsetega stoletja naprej. Čeprav sta stroki na prvi pogled neodvisni druga od druge, smo v 

teoretičnem delu naloge predstavili povezanost strok tako v teoretičnih izhodiščih kot tudi v načinu 

dela. Obe stroki se namreč osredotočita na človeka in njegov razvoj, razvoja refleksivnih funkcij in 

medosebnih odnosov sta izpostavljena v obeh strokah. Vsebinsko se osredotoči supervizija primarno 

na poklicno polje posameznika in njegovo delovanje v kontekstu organizacije, v glasbeni terapiji pa je 

predmet obravnave osebno polje posameznika in njegovo delovanje v kontekstu družine oz. 

njegovega bivalnega okolja (kar je v veliko primerih klientov prav tako organizacija).  

Supervizija je sestavni del izobraževanja in poklicnega delovanja glasbenih terapevtov. Prav tako se 

razvija znotraj supervizijske stroke zanimanje za ustvarjalne pristope in procese z namenom ne le 

popestritve procesov temveč tudi večanja refleksivnosti supervizantov.  

Le-te povezanosti predstavljajo izhodišče za raziskavo, ki sledi teoretičnem delu te naloge. Izhodiščno 

vprašanje je, ali je osrednji medij, ki ga uporabljajo glasbeni terapevti – to je glasba – uporaben tudi 

znotraj supervizijskega konteksta?  

Glasbena improvizacija je sestavni del supervizije glasbenih terapevtov. Možnosti uporabe glasbene 

improvizacije v superviziji drugih strokovnih profilov doslej še niso bile raziskane. Le redki supervizorji 

jo uporabljajo pri delu izven glasbeno-terapevtskega konteksta.  

Zanimajo me izkušnje prav teh redkih primerih supervizorjev, ki so hkrati tudi glasbeni terapevti in 

uporabljalo glasbeno improvizacijo s supervizanti drugih poklicev. Ugotavljala bom, s katerimi nameni 

jo uporabljajo in kako ocenjujejo vpliv glasbene improvizacije na razvoj refleksivnosti supervizantov. 

Zanima me tudi ocena supervizorjev o tem, ali in kako vidijo potrebo po dodatni strokovni 

usposobljenosti supervizorja za uporabo metode glasbene improvizacije. Moj namen je ugotoviti, če 

potrebujejo supervizorji posebno usposabljanje za to metodo in – če da – kaj naj bi takšno 

usposabljanje vsebovalo.  

Drugo relevantno problemsko področje te raziskave predstavlja evalvacija uporabe glasbene 

improvizacije znotraj konteksta razvojno-edukativnega supervizijskega modela (Kobolt, Žorga, 2000). 

Podlaga za obravnavo tega problemskega polja bo moje praktično delo s skupino v okviru študijskega 

programa Supervizija, organizacijsko in osebno svetovanje. Zanima me predvsem vidik supervizantov, 

njihovo doživljanje metode glasbene improvizacije in vpliv, ki ga ima na njih. Želim izvedeti in 

razjasniti, ali je tudi iz njihovega vidika vključevanje te metode smiselno ter, če in kako omogoča 

obogatitev in poglobitev suprevizijskega procesa.  
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Raziskovalna vprašanja 

Akcijska raziskava je usmerjena na dve področji ključnih raziskovalnih vprašanj:  

a) Ocene in izkušnje supervizantov: 

Kako supervizanti doživljajo metodo glasbene improvizacije?  

Kako supervizanti ocenjujejo učinke uporabe glasbene improvizacije v superviziji? 

Katere učinke glasbene improvizacije supervizanti najbolj izpostavljajo? 

b) Ocene in izkušnje supervizorjev: 

Kako supervizorji opredelijo namen in cilje uporabe glasbene improvizacije v superviziji?  

Kako, glede na izkušnje supervizorjev, vpliva metoda glasbene improvizacije na refleksivnost 

njihovih supervizantov? 

Ali supervizorji ocenjujejo, da je metoda glasbene improvizacije uporabna tudi v superviziji z 

drugimi strokovnimi delavci (in ne le glasbenimi terapevti)?  

Ali supervizorji, ki niso glasbeni terapevti, potrebujejo posebno usposabljanje za uporabo 

metode glasbene improvizacije? Katero obliko izobraževanja in katere ključne vsebine 

predlagajo? 

Vzorec vključenih oseb 

Vzorec oseb sestavljajo izkušeni supervizorji in supervizanti: 

a) pet supervizantk supervizijske skupine, vodene po razvojno-edukativnem modelu, z občasno 

uporabo metode glasbene improvizacije med supervizijskim procesom. Gre za skupino petih 

strokovnih delavk različne starosti (25–50 let) in različnih poklicev (dve vzgojiteljici, socialna 

pedagoginja, plesalka, oblikovalka; v raziskavi jih obravnavam anonimno). 

b) pet usposobljenih supervizorjev iz različnih držav, ki so hkrati kvalificirani glasbeni terapevti in 

uporabljajo metodo glasbene improvizacije v superviziji izven glasbeno-terapevtskega konteksta 

(Heidi Ahonen, Finska/Kanada; Heidi Fausch-Pfister, Švica; Claudia Senn-Böning, Nemčija; 

Eckhard Weymann, Nemčija; ter ena supervizorka, ki želi ostati anonimna, Avstrija)  

Postopek zbiranja podatkov 

Vsi sodelujoči supervizorji in supervizanti so obveščeni o okviru in namenu raziskave, pridobljeno pa 

je tudi njihovo strinjanje s poimensko ali anonimno (po njihovi izbiri) uporabo njihovih pisnih in 

ustnih izjav za namen raziskave. 

a) Prvi del materiala predstavljajo vprašalniki, ki so jih supervizantke izpolnile v obdobju vmesne 

evalvacije supervizijskega procesa (priloga 1). Proces je potekal med oktobrom leta 2011 in 

junijem 2012. Ker je od zaključka tega procesa preteklo že več let, bom kot dodatni material v tem 

sklopu uporabljala tudi svojo pisno poročilo »Analiza procesa in vodenja skupinske supervizije«, ki 

sem ga septembra 2012 zapisala za modul »Proces skupinske supervizije z meta-supervizijo«. 

b) Na podlagi raziskovalnih vprašanj sem sestavila vprašalnik za supervizorje z odprtimi vprašanji. Ker 

v Sloveniji ni supervizorjev, ki imajo hkrati tudi glasbeno-terapevtsko kvalifikacijo, sem se obrnila 

na strokovnjake iz tujine in vprašalnik prevajala v nemški in angleški jezik (priloga 2 in 3). Prosila 

sem osem izbranih supervizorjev, da izpolnijo vprašalnik. Poudarek vprašanj je na njihovih 

izkušnjah in lastni oceni uporabe glasbene improvizacije z ne-glasbenimi terapevti.  
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Tudi v tujini je težko najti ustrezne strokovnjake, ki ustrezajo temu profilu. Dva sem našla preko 

literature – člankov na mojo temo, ki sta jih izdala v strokovnih revijah. Eden od njiju je kolega, s 

katerim že dolgo sodelujem, ostali pa so mi znani iz mednarodnih strokovnih konferenc glasbene 

terapije. Od osmih strokovnjakov jih je pet vrnilo izpolnjen vprašalnik, eden ni želel sodelovati, en 

anketiranec je ocenil, da nima primernih izkušenj, en vprašani pa se ni odzval. Ker sem si predhodno 

zastavila, da želim kot material za raziskavo obravnavati vidike petih supervizorjev, je ta cilj dosežen.  

Dodatni material v tem sklopu sta dva članka iz strokovnih revij, ki sta jih napisali avtorici, ki sta hkrati 

tudi izpolnili vprašalnik za to raziskavo: 

Senn-Böning, C. (2011). Klingend öffnen sich Spiel-Räume in der Supervision. V: Möller, E., 

Träupmann, S. (ur.): Aspekte der psychodynamischen Supervision. Kassel: University press. 

Ahonen-Eerikäinen, H. (2003). Using Group-Analytic Supervision Approach When Supervising Music 

Therapists. V: Nordic Journal of Music Therapy, letnik 12, številka 2, London: Routledge, str. 171–183. 

Na podlagi lastnih izkušenj in raziskovanja strokovne literature, v teoretičnem delu pričakujem, da bo 

raziskava pokazala, da je uporaba glasbene improvizacije možna in smiselna tudi v supervizijskih 

kontekstih izven glasbeno-terapevtske stroke. Pričakujem tudi, da bodo rezultati pokazali, da 

glasbena improvizacija v superviziji pozitivno vpliva na refleksivnost supervizantov. Zanima me, kako 

supervizorji in supervizanti podrobneje doživljajo uporabo te metode in kakšne izkušnje imajo z 

glasbenim improviziranjem v superviziji. Izvedeti želim tudi, kaj menijo supervizorji o potrebi po 

dodatnem izobraževanju za uporabo kreativnih metod v superviziji na splošno in posebej za uporabo 

glasbene improvizacije.  

5.2 Metode in raziskovalni pristop 

To poglavje razdelim na dva dela. Prvi je opis mojega osebnega raziskovalnega procesa v smislu 

iskanja in razvoja metodike, ki je primerna za mojo tematiko. Gre za opis samorefleksivnega procesa, 

znotraj katerega sem razvila metodologijo, ki jo v drugem delu tega poglavja podrobneje predstavim. 

Opis osebnega raziskovalnega procesa 

V tej raziskavi bo uporabljena kombinacija akcijskega raziskovanja in kvalitativnega raziskovalnega 

pristopa. To je izhodišče, za katero sem se odločila že pri pripravi dispozicije magistrskega dela. 

Vendar me ta stavek tudi ovira, predstavlja mi nekaj neznanega. Četudi sem prebirala literaturo o 

raziskovanju, o kvalitativnem raziskovanju (Mayring, 2002; Bell, 1999) in o razlikovanju na področju 

umetnostnih terapij (Ansdell in Pavličević, 2001; Petersen, 2002; Weymann, 2004), sem oblikovala 

sicer idejo o namenu in načelih kvalitativnega raziskovanja, vseeno mi pa je ostalo skrito, kako bi 

lahko svojo raziskavo konkretno začela.  

Literatura o raziskovanju na področju umetnostnih terapij se ukvarja s posebnostjo materiala v 

umetnostni terapiji. Raziskujemo procese, psihološke procese, odnose, stvaritve, improvizacije,... Vse 

to pa je prožno, pogosto nepredvidljivo in nenadoma pobegne iz navidezne kontrole raziskovalca. 

Kadar je predmet, ki ga raziskujemo gibljiv, težko oprijemljiv, minljiv (kot je naprimer nezapisana 

glasba, ki izzveni), potem je potrebno tudi iskati raziskovalni pristop, ki je materialu blizu, ki ne negira 

osnovne značilnosti predmeta. Kvalitativno raziskovanje nudi to možnost in zdi se mi, da je že samo 

iskanje primernega raziskovalnega pristopa svojevrstni raziskovalni proces.  
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Kolega, ki je že pred leti doktoriral iz psihološkega raziskovanja glasbene improvizacije, mi je dal 

nasvet, za katerega sem mu zelo hvaležna. »Führe ein Forschungstagebuch«, v slovenščini: »Vodi 

dnevnik raziskave – piši v njega vsak dan raziskovalnega procesa vsaj po 15 minut.« To sem storila in 

že po nekaj dneh uvidla, da mi redno pisanje brez cenzure omogoča hojo naprej, tudi kadar prihajam 

pred ovire: blokade pisanja, zapletanje treh jezikov, težave z osredotočenostjo, časovne stiske in tako 

dalje. S pisanjem dnevnika sem sama sebi ustvarila veliko materiala, ki sem ga lahko kasneje 

(naslednji dan ali čez nekaj tednov) spet pogledala, reflektirala in deloma tudi uporabljala pri pisanju 

raziskovalnega dela naloge. Hkrati pa predstavlja dnevnik raziskave način, kako sem lahko sproti 

reflektirala svojo subjektivnost in s tem si zagotavljam stalno strokovno reflektiranje lastnega 

raziskovalnega procesa. Le-to pa je eno izmed osnovnih načel kvalitativnega raziskovanja.  

Weymann (2004, 56) pravi, da je kvalitativno raziskovanje predvsem primerno pri temah, ki se 

zadevajo nas samih oz. v katere smo sami vključeni. S kvalitativnimi pristopi raziskujemo vprašanja, ki 

jih zares imamo. Lastne izkušnje raziskovalca se v tem primeru ciljno in izrečeno uporablja v namen 

raziskave. V tem najdem potrditev za svojo odločitev za kvalitativen način raziskovanja. Weymann 

našteje tri zahteve na kvalitativno raziskovanje (v kontekstu sociale), ki se razlikujejo od 

tradicionalnega raziskovanja (v kontekstu naravoslovja):  

 Tradicionalno raziskovanje Kvalitativno raziskovanje 

1. zahteva Možnost reproduciranja Razumljivost 

2. zahteva Objektivnost Nanašajoče se na subjekt, 

kontrolirana subjektivnost 

3. zahteva Empirija: izhajajoče iz 

eksperimenta pod 

kontroliranimi pogoji 

Empirija: izhajajoče iz izkušenj in 

doživljanja 

Tabela 5: Primerjava zahtev (Weymann, 2004, 57) 

Weymann še naprej navaja nekaj osnovnih značilnosti kvalitativnega raziskovanja, kot so odprtost, 

gibljivost, nanašanje na subjekt, opis, interpretacija, celostnost, poizkusi posplošitve, standardizacija, 

iskanje bistva. V navedenih osnovnih načelih vidim povezave z mojim predmetom raziskave in z 

materialom, ki sem ga nabrala, vendar si še vedno težko predstavljam dejansko obliko oz. potek 

procesa raziskovanja. Moja želja je, da bi bilo moje raziskovanje ustvarjalen proces. Le tako bi bil 

lahko dejansko blizu bistva raziskovanega predmeta v svojem kontekstu – glasbene improvizacije v 

superviziji.  
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***** 

Sledi utrinek iz dnevnika raziskovanja, 30. januarja 2016: 

»Bravo jaz! Danes sem pa res zadovoljna s svojim procesom. Ukvarjala sem se z raziskovalnim delom, 

z raziskovalno metodiko in ustvarjala sem si koncept. Zelo dober koncept. Torej izhodišče je to, kar 

sem si v prejšnjih dneh izmislila: način raziskovanja v superviziji (razvojno-edukativni model), Kolbov 

krog izkustvenega učenja, ki ga je Žorgova prilagodila za supervizijski proces. No, jaz sem si ga danes 

prilagodila za kvalitativno raziskovanje moje teme.  

Svoje raziskovanje bom ustvarjala ciklično, vsakič bom prehodila vse štiri faze procesa izkustvenega 

učenja v supervizji: A – konkretna izkušnja, B – refleksija izkustva, C – abstraktna konceptualizacija in 

D – praktično eksperimentiranje. 

Predvidevam 4 cikle od začetka raziskovalnega procesa do konca. Morda bom tekom procesa 

ugotovila, da potrebujem še kakšen cikel več, to možnost pustim odprto.  

Narisala sem si vsak cikel z barvami na papir. Čisto konkretno. Kot ustvarjalni proces – določila barve, 

dala pomen vsaki fazi, si pojasnila, kaj želim v vsaki fazi. Ugotovila sem, da mi je pomembna razlika 

med fazo B in C – da mi v B še ni treba strokovno konceptualizirati, a da moram to početi v naslednji 

fazi. Ugotovila sem tudi, da bi lahko hitro preskočila fazo D in prešla iz C na A. Že tako nisem vedela, 

kaj naj bi ta četrta faza v mojem primeru bila. A zdaj vidim, da je prav pomemben korak, ki nudi čas in 

prostor, da se vse novosti sesedejo, da razmišljam o tem, s katerimi novimi vprašanji hodim naprej. 

Kakšno vprašanje morda sploh ni več odprto in kakšno je bilo morda nesmiselno ali slabo zastavljeno. 

Tudi za to, da si odpustim svoje napake prejšnjih korakov in zato, da praznujem dosežke! 

Zdaj je kar naenkrat ta raziskovalni proces pred mano tako barvit, razumljiv in vabljiv. Veselim se ga. 

Jutri bom začela. Mislim, da mi ga niti ni treba zdaj zapisati. Lahko začnem hoditi. A o tem odločim 

jutri. Koncept je sestavljen. Torej sem zdaj že šla skozi en cikel – preden sem se sploh zavedala tega 

sem že v fazi C. Zdaj celo prehajam že v D.  

Faza A je bilo pisanje dnevnika v prejšnjem tednu in s tem dejanski, praktični začetek pisanja 

empiričnega dela naloge. Faza B je bilo branje dnevnika in sprotno reflektiranje prebranega. Med tem 

reflektiranjem mi je prišla na misel tudi ta ideja, da uporabim Kolbov model in razjasnila sem si željo, 

da bi bilo to raziskovanje ustvarjalni proces, v katerega stopim z veseljem in skozi katerega hodim po 

poti, ki mi je malo znana in všečna.  Faza C je bila danes – konkretiziranje na papirju.« (Dnevnik 

raziskovanja, 9) 

Tisti dan sem si na papirju in z barvami ustvarjala koncept za moje raziskovanje. Kot izhodišče sem si 

izbrala Kolbov krog izkustvenega učenja – takega, kot ga je Žorgova (2002, 24) prilagodila za 

supervizijski proces. 

***** 
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Predstavitev raziskovalnega pristopa 

Pristop, s katerim bom raziskala svoja izhodiščna vprašanja, se naslanja na model izkustvenega učenja 

v superviziji. Kot sem že v poglavju 2.3 te naloge predstavila, gre za cikličen proces, v katerem se 

prepletajo štiri faze oz. štiri glavne dejavnosti:  

 

 

1. konkretna delovna izkušnja 

2. refleksija te izkušnje 

3. abstraktna konceptualizacija  

4. praktično eksperimentiranje 

 

Te dejavnosti potekajo ciklično oz. v 

obliki cikla, pri kateri vsaka izkušnja 

vsebuje nov potencial za razvoj.  

 

 

 

 

Slika 7: Shematičen prikaz procesa izkustvenega učenja v superviziji (Žorga, 2002, 24) 

Faza A – Konkretna izkušnja je v mojem primeru material, ki sem ga nabrala za namen raziskave. 

Konkretno izkušnjo predstavlja tudi že sam proces zbiranja tega materiala med letoma 2011 in 2016. 

Vsako »izkušnjo« reflektiram v postopku raziskovanja: reflektiram proces zbiranja materiala, proces 

branja in obdelovanja materiala. Za vsak sklop materiala posebej.  

Faza B – Refleksija je po Žorgovi »refleksija izkustva oz. ozaveščanje, analiza in razmislek o dejavnikih, 

ki so vplivali na izkušnjo in na posameznikovo ravnanje v njej«. Zame v novem kontekstu pomeni to, 

da reflektiram material, dejavnike ki so vplivali na proces nastajanja materiala in na moje ravnanje v 

tem procesu. V tej fazi bom uporabljala določene načine kvalitativne obdelave materiala 

(vprašalnikov in drugih dokumentov) –  »analiza dokumenta« po Mayring, 2002. 

Sledi faza C – abstraktna  konceptualizacija oz. »primerjava in iskanje zvez med reflektirano izkušnjo 

in preteklimi lastnimi in tujimi izkušnjami, teoretičnim znanjem, stališči, itd.« V tej fazi bom iskala 

primerno obliko za konceptualizacijo in prezentacijo obdelanega materiala ter povzela rezultate. 

Refleksije prejšnje faze bom povezala z ugotovitvami preteklih ciklov, prav tako tudi s teoretičnim 

delom te naloge. Namen je vključevati nova spoznanja v obstoječo miselno strukturo ter njeno 

preoblikovanje. Ob tem se bom vedno vrnila na izhodiščna vprašanja, preverila svoje teze in 

skladnost procesa raziskovanja z osnovnimi načeli. 

Faza D – Praktično  eksperimentiranje oz. »načrtovanje novih vzorcev in strategij vedenja ter njihovo 

preizkušanje v praksi«. V tej fazi grem nazaj na material iz prakse (še enkrat na že obdelan ali na 

naslednji sklop materiala) in z njim stopim v nadaljni ciklični proces raziskovanja.  
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Faza D mi pomeni tudi vmesni čas – morda podoben »možnostnem prostoru« o katerem sem pisala v 

teoretičnem delu. Gre za čas in prostor, ki je potreben, preden nadaljujem pot: čas počitka, 

praznovanja dosežkov, morda tudi obžalovanja in odpuščanja napak iz prejšnjih korakov. Sem 

spadajo tudi vsakič vprašanja: Kje sem trenutno z mojim problemom (podobno supervizijski situaciji)? 

Kaj še potrebujem? Kako si želim nadaljevati pot? Kje je že moj cilj in kako bom vedela, da sem ga 

dosegla? 

Vsak cikel posebej sem narisala na papir in nastale slike bom vključila ob začetku predstavitve 

vsakega posameznega cikla.  

Pred dejanskim začetkom raziskovanja na tem mestu predstavljam šest kriterijev za zagotavljanje 

kakovosti kvalitativnega raziskovanja po Mayring (v Weymann, 2004, 61), ki mi bodo vodilo v 

nadaljnjem procesu: 

• Dokumentacija postopka – vse postopke raziskovalnega procesa dokumentiram natančno v 

raziskovalnem dnevniku in konkretno v kontekstu raziskovalnega dela naloge v poglavju 5.2 

(metode in raziskovalni pristop) ter nato še pri vsakem ciklu posebej.  

• Sledenje pravilom – kot pravila mojega raziskovanja veljajo osnovna načela kvalitativnega 

raziskovanja, kot jih predstavljam v tej nalogi. Weymann poudarja, da je potrebno najprej 

določiti pravila in konkretne korake postopka zato, da proces ne postane poljuben. 

• Z argumenti podprta interpretacija – ker je interpretiranje materiala eden glavnih postopkov 

znotraj kvalitativnega raziskovanja, je posebej pomembno, da so interpretacije podprte z 

dobrimi argumenti.  

Prve tri točke lahko povzamemo pod zahtevo po razvidnosti. Ob tem se zavedam, da moram biti 

pri pisanju besedila raziskovalnega dela naloge pozorna in se spomniti na to, da bralci naloge ne 

bodo brali mojega dnevnika raziskave. Torej morajo biti posamezni postopki dovolj logični, 

razumljivi in skladni z osnovnimi načeli tudi za bralce naloge, ne le meni v dnevniku. 

• Primernost predmeta proučevanja – tukaj gre za vprašanje, ali se izbrana metodika ujema z 

materialom in s tematiko, ki jo raziskujemo. S to zahtevo sem zaenkrat pomirjena, ker vedno 

bolj vidim, kako se moja raziskovalna ideja ujema prav s kakovostjo ali značilnostmi materiala 

in področja, ki ga raziskujem: improvizacija, raziskovanje v superviziji, kvalitativno 

raziskovanje v ciklih, zapiski v dnevniku, risanju, dopuščanje, da se nekaj nepričakovanega 

odvije – kot v improvizaciji. To mi je všeč.  

• Komunikativna validacija – Mayring meni, da je lahko pomembno in koristno lastne 

interpretacije sproti preveriti še enkrat s tistimi, ki smo jih izprašali. To bi lahko – mogoče v 

posameznih primerih – počela s svojimi bivšimi supervizantkami in tudi s kakšnim izmed 

vprašanih supervizorjev. Morda pa lahko pod to točko tudi podam svoj namen uporabiti dva 

članka o dveh vprašanih supervizorjih, ki bosta služila validaciji. 

• Triangulacija – pri triangulaciji gre za primerjavo rezultatov, vendar ne v smislu kontrole 

(validacije), temveč za širitev in dopolnitev možnosti spoznanj iz različnih perspektiv. Moja 

raziskava je že v osnovi orientirana na vključevanje več vidikov (supervizorji, supervizanti, 

avtorji strokovne literature). Termin triangulacija se naslanja na teorijo, da je odnos treh še 

en poseben, nov sistem, z drugačno dinamiko kot le vidiki iz treh različnih zornih kotov.  

Zato ne bo dovolj, če v nalogi predstavljam različne vidike, temveč imam namen triangulaciji 

rezultatov ob koncu nameniti konkretno poglavje.  



73 

 

Weymann (2004, 62) nenazadnje poudarja, da našteti postopki v kvalitativnem raziskovanju ne 

predstavljajo posebne procedure, temveč so vključeni v tekoč proces raziskovanja. Jaz jih bom tukaj v 

poglavju o metodologiji imenovala, v nadaljnem procesu pa se jih bom spomnila in sproti preverila, 

če se jih držim. Poglavje o metodologiji zaključim s citatom, ki še enkrat nakazuje ujemanje izbranega 

kvalitativnega pristopa s predmetom raziskave: 

»Je tako kot s samim improviziranjem: pogumno je (po ustrezni pripravi) narediti prvi korak, iz 

katerega nastanejo nadaljevanja...« (Weymann, 2004, 81) 

5.3  1. cikel – proces zbiranja materiala 

Prvi cikel je poizkusno polje za ta raziskovalni model. Je uvod v dejansko obravnavo materiala v 

naslednjih ciklih. A vendar pripada tudi proces zbiranja materiala že raziskovalnemu procesu in 

zahteva prav tako refleksijo in preverjanje.  

 

Slika 8: Prikaz prvega cikla raziskovalnega procesa (lastna) 

Faza A 

V fazi A tega cikla sem zbirala material namenjen obravnavi v tej raziskavi. Ta proces sem začela že 

pred leti – pravzaprav leta 2011, ko sem imela prvo idejo za tematiko te raziskave in začela voditi 

svojo prvo supervizijsko skupino tekom študija supervizije. Zadnji del materiala je prispel k meni 

januarja 2016. To pomeni, da faza A obsega časovno obdobje petih let.   

Med jesenjo 2011 in poletjem 2012 sem vodila skupino ob lastni metasuperviziji in zbirala material za 

kasnejšo raziskavo - vprašalnike za supervizantke; ob koncu procesa sem septembra 2012 zapisala 

poročilo o procesu in ga s tem zaključila. Med letoma 2012 in 2014 sem raziskala relevantno 

literaturo za temo moje magistrske naloge v nemškem, angleškem in slovenskem jeziku, ki sem jo v 

glavnem predelala za teoretični del te naloge. Le dva članka, enega nemškega in enega angleškega, 

uporabljam v raziskovalnem delu – Senn-Böning (2011) in Ahonen-Eerikäinen (2003).  

Leta 2015 sem izdelala vprašalnik za supervizorje, ki sem ga poslala izbranim supervizorjem. 

Odgovore sem prejela med decembrom 2015 in januarjem 2016.  
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Faza B 

V drugi fazi cikla se osredotočim na refleksijo procesa zbiranja materiala, predvsem glede na osnovna 

načela kvalitativnega raziskovanja. Ukvarjam se z vprašanji o primernosti in možnih omejitvah 

materiala, o lastni vključenosti v proces nastajanja in zbiranja materiala ter z vprašanjem, kako sem 

prišla do supervizorjev, supervizantov in do zbrane literature. Celoten proces faze B sem pisno 

zabeležila v svojem raziskovalnem dnevniku in ga dodajam nalogi kot prilogo (priloga 1). 

Faza C  

V tretji fazi povzemam ugotovitve iz druge faze in odgovarjam na strokovna vprašanja o veljavnosti in 

omejitvah materiala ter o vsem kar bom sklenila v nadaljevanju procesa iz materiala.  

Vodilno vprašanje je: Ali je material primeren za kvalitativno obravnavo izbrane tematike? 

Podvprašanja, na katera iščem odgovor, pa so: 

• Ali sem v procesu upoštevala načela kvalitativnega raziskovanja? 

• V katerem kontekstu so odgovori, ki jih bom s pomočjo tega materiala dobila, veljavni? Ali 

bom lahko iz posameznih primerov (5 supervizorjev in 5 supervizantov) posplošila za večjo 

populacijo oz. večji kontekst? Če da, za katero? 

• Kje vidim omejitve veljavnosti odgovorov? 

• Kje vidim napake v postopku? Kaj bi lahko naredila drugače oz. boljše? 

• Kako sem zagotovila refleksijo lastne vključenosti in sem svoj vpliv na proces nastajanja 

materiala dovolj dobro reflektirala? 

• Kako sem prišla do materiala? 

Pri vrednotenju materiala po kriterijih kvalitativnega raziskovanja so mi v pomoč vodilna vprašanja, ki 

jih je Mayring (2002, 48) postavil za vrednotenje materiala znotraj kvalitativnega postopka analize 

dokumentov. Za svoj postopek sem izbrala štiri kriterije izmed šestih, ki jih navaja Mayring. Preostala 

dva ocenim kot nepomembna v mojem konkretnem primeru (oblika dokumenta in zunanje 

značilnosti), ker se navezujejta na historične dokumente. 

• Izvir dokumenta 

• Vsebina 

• Namen nastajanja dokumenta 

• Bližina do predmeta raziskave 

S pomočjo teh kriterijev bom prišla do odgovora na vodilno vprašanje in na poti tudi na posamezna 

podvprašanja. Nekatera vprašanja želim še posebej osvetliti, ker nimajo prostora znotraj kriterijev po 

Mayring, vseeno pa igrajo pomembno vlogo v spremljanju kakovosti kvalitativne raziskave: 

• stalno vprašanje o lastni vključenosti v proces oz. refleksija subjektivnosti 

• kontekst veljavnosti in omejitve veljavnosti pridobljenih odgovorov 

• odkrivanje napak v postopku 

Material vrednotim po zgoraj navedenih kriterijih. Vrstni red obravnave materiala določi časovnica 

kot sem jo navedla v fazi A: 

2011/2012 –  Vodenje supervizijske skupine z uporabo glasbene improvizacije.  

  Material: pet izpolnjenih vprašalnikov 
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2012-2014 – Raziskovanje relevantne literature. Material: dva članka 

2015/2016 –  Izpraševanje supervizorjev z vprašalniki. Material: pet izpolnjenih vprašalnikov 

 

Rezultati 1. cikla – faza C: konceptualizacija 

1. sklop materiala: 5 izpolnjenih vprašalnikov 

Vir 

Material je nastal med supervizijskim procesom, ki sem ga vodila tekom študija supervizije. V proces 

sem redno vključila metodo glasbene improvizacije. V skupino je bilo vključenih pet supervizantk brez 

glasbenega ali glasbeno-terapevtskega predznanja. Nekatere izmed njih so imele izkušnje z 

improvizacijo v drugih umetnostnih medijih (predvsem gibanje oz. ples), vse so bile naklonjene 

ustvarjalnemu delu. Supervizantke so imele različne poklicne profile: dve vzgojiteljici, specialna 

pedagoginja, plesalka in oblikovalka. V procesu so sodelovale prostovoljno in že pred začetkom so 

bile obveščene o uporabi glasbene improvizacije v procesu supervizije. Glasbeno improvizacijo smo 

uporabljali ob različnih priložnostih v procesu: na začetku ali koncu srečanja, po pregledu refleksij ali 

kot del obravnave gradiva. Glasbila so bila ves čas na razpolago v sredini kroga.  

Vprašalnike so supervizantke izpolnile po vmesni evalvaciji. Za sprotno reflektiranje procesa so 

supervizantke pisale refleksije po posameznem srečanju. Vprašalniki so vsebovali konkretna 

vprašanja. Refleksije so posameznice pisale prosto.  

Vsebina 

Vprašalniki vsebujejo odprta vprašanja o tem, kako supervizantke doživljajo glasbeno improviziranje 

v superviziji in katere učinke glasbene improvizacije izpostavljajo v posameznih delih supervizijskega 

srečanja. Vsak vprašalnik vsebuje opis vsaj ene konkretne izkušnje supervizanta z metodo glasbene 

improvizacije. Odgovori na zadnje vprašanje se nanašajo na izkušnje supervizantov z drugimi 

umetnostnimi mediji v superviziji.  

Namen nastajanja dokumenta 

Vprašalnik je nastal v namen raziskovanja uporabnosti metode glasbene improvizacije v superviziji. 

Supervizantke so bile na začetku procesa obveščene, da bom material iz procesa (refleksije, 

evalvacije, morebitne posnetke) uporabljala najprej znotraj lastne meta-supervizije ter kasneje tudi v 

namen raziskave na temo glasbene improvizacije v superviziji. S tem so se tudi strinjale. Tekom 

procesa se nisem več osredotočila na to tematiko, jo izpostavljala ali usmerjala njihove pisne 

refleksije oz. evalvacije na to temo. Moj namen je bil držati svojo lastno vključenost in vpliv moje 

raziskave na učni in raziskovalni proces supervizantov na najnižji možni ravni. Verjamem, da v 

primeru, da bi namenjala pozornost v refleksiji posebej njihovem doživljanju glasbene improvizacije, 

bi preusmerila proces pisanja refleksij proč od prvotnega smotra, kar bi lahko škodljivo vplivalo tako 

na supervizijski kot tudi na raziskovalni proces. Ne gre pa zanemariti, da je bil namen pisanja 

refleksije s strani supervizantk verjetno ne edini ta, ki ga strokovno predpostavljam: spremljanje 

lastnega učnega procesa, deljenje lastnega videnja in doživljanja s skupino, preverjanje lastnega 

razumevanja z drugimi, spodbujanje in razvoj samorefleksije.  

Razlogi za pisanje refleksije so bili v posameznih primerih in obdobjih verjetno tudi vedenje, da drugi 

čakajo na refleksijo (skupinska dinamika), ustrezati ali ugajati supervizorki, izpolniti pogoje (dogovor o 

rednem pisanju refleksije) in omogočiti meni »uspešno prakso« za študij.  
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Proces pisanja refleksij po vsaki supervizji tukaj posebej izpostavljam zato, ker je na ta način 

zagotovljena določena mera reflektiranosti izkušenj in stališč, ki jih supervizantke potem izrazijo v 

svojih odgovorih na moja vprašanja ob vmesni evalvaciji. V štirih mesecih delovanja v skupini (prva 

polovica supervizijskega procesa po kateri so izpolnjevale vprašalnika) so supervizantke sproti 

reflektirale svoje izkušnje in postopoma izoblikovale svoje stališče do supervizijskega dela nasploh in 

posebej tudi do glasbenega improviziranja znotraj supervizije. To vidim kot pomembno osnovo za 

njihovo oblikovanje odgovorov na vprašanja iz vprašalnika. Njihovih odgovorov v nadaljnjem procesu 

nismo obravnavali. 

Bližina do predmeta raziskave 

Ker je v refleksijah supervizantk glasbena improvizacija le občasno omenjena, sem se odločila za 

oblikovanje vprašalnika, ki so ga izpolnile na sredini procesa. Vprašanja so postavljena blizu predmeta 

raziskave pa vendar ne zahtevajo točnih odgovorov na moja raziskovalna vprašanja, ampak so 

odprtega značaja. Razlog za to je, da v času vodenja supervizijskega procesa še nisem razjasnila svojih 

– bodočih – raziskovalnih vprašanj, predvsem pa nisem namenjala posebne pozornosti razvoju 

reflektivnosti. Tako nudijo vprašalniki dokaj konkreten material, ki ga pa je potrebno interpretirati v 

kontekstu nastajanja. 

Lastna vključenost  

Ob zavedanju lastnega vpliva na proces, ki ga vodim in hkrati (kasneje) raziskujem, sem poskrbela za 

refleksijo lastne vključenosti, predvsem v procesu meta-supervizije, v katerega sem bila udeležena 

ves čas vodenja svoje skupine. Eno odločitev, ki sem jo sprejela v skrbi za čim manjši vpliv na 

rezultate, je ta, da nisem zahtevala posebne refleksije doživljanja glasbene improvizacije s strani 

supervizantov, znotraj njihovih pisnih refleksij. Kljub temu pa ostaja moj vpliv na nastajanje materiala 

zaradi prepletanja vlog supervizorke te skupine in raziskovalke tematike.  

Že dejstvo, da sem bila ob vodenju še študentka in so mi supervizantke s svojem rednim 

sodelovanjem omogočile napredovanje v študiju, je bil dejavnik v procesu. Morda je tudi moja lastna 

navdušenost nad uporabo glasbene improvizacije in nad supervizijskim delom nasploh vplivala na 

doživljanje supervizantk. 

Veljavnost in omejitve veljavnosti odgovorov 

V fazi B sem odkrila nekaj dejavnikov, ki vplivajo na veljavnost odgovorov, ki jih bom pridobila tekom 

raziskovanja materiala. 

• glasba in ples 

V opisanem procesu namreč nisem uporabljala izključno glasbene improvizacije, temveč so nekatere 

supervizantke same vključevale ob glasbeni improvizaciji občasno tudi gibanje in ples. Glasbena 

improvizacija je bila vedno izhodišče in osnova, na katero so se nekatere posameznice občasno tudi 

začele prosto gibati in plesati po prostoru. Menim, da je bilo to za to skupino povsem naraven pojav, 

saj so bile v njej tudi plesalke, ki jim je ples bližje kot glasba oz. doživljajo glasbo in ples v tesni 

povezavi. Menim tudi, da bi bilo povsem neprimerno, če bi jih omejevala in pristala izključno na 

glasbeno improvizacijo, zato da bo nastajajoči material bolj uporaben za mojo raziskavo.  

Nenazadnje zagovarjam že v teoretičnem delu te naloge, da ne gre prvotno za posamezne 

intervencije, temveč za ustvarjalni pristop. Znotraj ustvarjalnega pristopa ni smiselno omejevati 

izraznih sredstev, ki si jih posamezniki izberejo oz. odkrivajo kot koristne zase.  
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Zagovarjam, da je bilo sprejemanje te posebnosti v povezovanju glasbene in gibalno-plesne 

improvizacije primerna odločitev. Kljub temu pa moram v kontekstu veljavnosti odgovorov 

pridobljenih iz tega materiala upoštevati, da se material nanaša izključno na izkušnje z glasbeno 

improvizacijo v superviziji.  

• navdušenost supervizantk 

Tekom refleksije procesa nastajanja materiala sem se začela zavedati, da so supervizantke iz moje 

skupine že ob začetku procesa bile navdušene nad delom z umetnostnimi izraznimi sredstvi. Veselile 

so se ustvarjalnega pristopa in si tega želele. Verjamem, da je bil to pomemben dejavnik pri tem, da 

so se tako hitro prepustile načinu dela, ga sprejele in bogato koristile zase.  

Zavedam se, da njihove pripravljenosti prepustiti se toku ustvarjalnega dela in prosto improvizirati ne 

morem posplošiti na vse ostale možne supervizijske zasedbe – naprimer na delo v organizacijah, 

timsko supervizijo in na supervizante, ki si niso sami izbrali supervizorja in supervizijskega pristopa 

(morda vključitev niti ni bila prostovoljna). Tudi ne na supervizante, ki sicer prostovoljno sodelujejo, 

ampak se z ustvarjalnim pristopom prvič srečujejo.  

Menim, da lahko veljavnost odgovorov iz posameznih preučenih primerov razširim na supervizante, 

ki so odprti za ustvarjalne pristope, si tega želijo oz. že imajo izkušnje z uporabo glasbe ali drugih 

izraznih sredstev v kontekstu skupinskega dela. Tukaj mislim predvsem na umetnostne terapevte 

drugih smeri in na umetnike različnih zvrsti, prav tako pa tudi na vzgojitelje, socialne, specialne in 

druge pedagoge ter psihoterapevte različnih smeri.  

Napake v postopku 

Ob svoji argumentaciji o tem, da supervizantk nisem želela osredotočiti na glasbeno improvizacijo in s 

tem povezano raziskavo, sem uvidela napako. Vprašalnik so vendar izpolnile sredi procesa in tako je 

tudi to do neke mere moralo vplivati na nastanek napak, čeprav znakov za to nisem prepoznala. 

Danes mislim, da bi lahko zadrego rešila tako, da bi supervizantkam po zaključenem procesu 

(naprimer tri mesece potem) lahko dala vprašalnik s konkretnimi vprašanji o njihovem doživljanju 

glasbene improvizacije v superviziji ter prosila njihov vidik in oceno. Takrat bi imeli primerno distanco 

do zaključenega procesa. Žal mi je, da tega nisem storila. Danes je preteklo več kot tri leta in sem 

primeren čas že zamudila.  

2. sklop materiala: relevantna literatura, dva specifična članka 

Vir 

Izhajam iz večjega konteksta literature, ki sem jo nabrala za delo pri nalogi, in ki je v glavnem 

uporabljena v teoretičnem delu naloge. Strokovne literature na temo »Glasbena improvizacija v 

superviziji« z izjemo dveh člankov ni. 

Za teoretični del sem torej raziskala literaturo iz sorodnih področij: 

• glasbena terapija: glasbena improvizacija, supervizija glasbenih terapevtov 

• supervizija: ustvajalnost v superviziji, ustvarjalna supervizija, psihodimanični procesi v 

superviziji 

• psihologija: razvojna psihologija, mentalizacija, ustvarjalnost, transfer, odpor 

Upoštevala sem literaturo iz treh jezikovnih področij: slovenskega, nemškega in angleškega, kar nudi 

potrebno širino materiala, kljub temu, da se s tematiko glasbene improvizacije ter z ustvarjalnostjo v 

superviziji ukvarja le malo avtorjev.  
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Viri so raznoliki in vključujejo tako domačo kot tudi – povečini – tujo literaturo: 9 slovenskih, 14 

nemških in 18 angleških/ameriških oz. mednarodnih objav v angleškem jeziku.  

Tovrstna raznolikost mi je omogočila obširen teoretični del. Hkrati pa širina obravnavanih virov v 

teoretičnem delu predstavlja pomembno protiutež individualiziranim obravnavam redkih 

posameznih primerov v raziskovalnem delu.  

Raziskovala sem na več načinov: iskanje po bazah različnih knjižnic (mednarodno), brskanje po 

svetovnem spletu upoštevajoč tudi morebitne objave v spletnih revijah ter izpraševanje kolegov 

supervizorjev in glasbenih terapevtov v svoji mednarodni mreži. Našla sem le dva članka meni do 

takrat neznanih kolegic, ki sem jih potem tudi vključila v svoje raziskovanje (vprašalniki SR).  

1. članek avtorice iz Nemčije, Senn-Böning, C. (2011) z naslovom »Klingend öffnen sich Spiel-Räume in 

der Supervision« je bil izdan kot poglavje v knjigi o psihodinamični superviziji. 

2. članek avtorice iz Kanade/Finske, Ahonen-Eerikäinen, H. (2003) z naslovom »Using Group-Analytic 

Supervision Approach When Supervising Music Therapists« je bil objavljen v mednarodni reviji 

glasbene terapije.  

Raznolikost obeh virov s sorodno temo tej nalogi kaže na to, da je tematika še zelo malo raziskana, je 

pa hkrati zanimiva tako za področje supervizije kot za glasbeno terapevtsko stroko.  

Vsebina 

Prvi članek (Senn-Böning, 2011) se osredotoči na uporabo glasbene improvizacije znotraj 

psihodinamične supervizije izrazito tudi z neglasbenimi terapevti oz. z ljudmi brez predznanja iz 

glasbenega področja ali glasbene improvizacije. Povezuje psihodinamična načela z uporabo glasbene 

improvizacije v superviziji in primerja glasbeno improvizacijo z metodo prostega asociiranja v 

psihoanalizi. 

Drugi članek (Ahonen, 2003) opisuje uporabo glasbene improvizacije v kontekstu skupinsko 

analitičnega supervizijskega pristopa v superviziji glasbenih terapevtov. Uporabnost metode za druge 

poklicne profile le omenja, izpostavlja psihoterapevte drugih usmeritev. Ahonen predstavi konkreten 

model supervizije z uporabo glasbene improvizacije, ki ga je razvila.  

Namen nastajanja dokumenta 

Članki imajo namen širjenja strokovnega razmišljanja posameznega avtorja v (strokovno) javnost. 

Nagovarjajo predvsem bralce revij oz. knjig v kontekstu katerih so bili objavljeni. Prvi članek 

nagovarja druge supervizorje, predvsem psihodinamično usmerjene, drugi članek pa glasbene 

terapevte. Oba verjetno z namenom deliti izkušnje in odpreti tematiko za nadaljnjo raziskavo.  

Bližina do predmeta raziskave 

Prvi članek je najbližji moji raziskovalni temi in predmetu raziskave, ker obravnava uporabo glasbene 

improvizacije v superviziji, avtorica pa je osredotočena na delo z neglasbenimi terapevti. Vsebina je 

osredotočena na določen kontekst psihodinamične supervizije. Tudi drugi članek govori o 

konkretnem – skupinsko analitičnem – kontekstu supervizije, v katerem avtorica uporablja glasbeno 

improvizacijo. Vendar govori le malo o delu z neglasbenimi terapevti. Sta pa oba članka v kontekstu 

vseh literarnih virov, ki sem jih našla, najbližje moji raziskovalni temi. 
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Lastna vključenost  

Vpliva na proces nastajanja materiala/člankov nisem imela, sem pa bila seveda vključena v proces 

iskanja literature in sem našla določene članke tudi zaradi lastnega načina raziskovanja literature. S 

svojo osebnostjo oz. svojim znanjem vplivam na to, da sem lahko upoštevala literaturo treh 

jezikovnih območij, nekaterih jezikovnih področij, znotraj katerih bi lahko tudi našla še relevantno 

literaturo, pa zaradi neznanja jezika nisem mogla raziskati. Tukaj mislim predvsem na območje 

Skandinavije, kjer sta obe stroki – tako glasbena terapija kot supervizija – zelo dobro razviti.  

Veljavnost in omejitve veljavnosti odgovorov 

Vsebina člankov je osredotočena na določen kontekst psihodinamične oz. psihoanalitične supervizije. 

Model supervizije iz katerega izhajam sama, pa je razvojno-edukativni model, ki nima ne 

psihodinamičnega ne psihoanalitičnega ozadja. Supervizanti, o katerih govorita obe avtorici, pa so 

vajeni psihodinamičnih pristopov in znotraj tega je »doma« tudi glasbena improvizacija kot sem jo 

predstavila v teoretičnem delu naloge.  

Nisem povsem sigurna, če veljajo njune izkušnje in trditve samo znotraj tega konteksta, ali so 

prenesljive tudi na drugačne supervizijske modele – naprimer na razvojno-edukativni model 

supervizije. Obveljajo odgovori, ki jih dobim iz teh člankov, tudi v drugih supervizijskih kontekstih? 

Verjamem, da je pomembno, iz katerega strokovnega ozadja izhaja supervizor oz. s katerim 

predznanjem je vstopil v usposabljanje za supervizorja.  

V fazi B sem reflektirala svojo lastno izkušnjo:  

Jaz osebno – s svojim strokovnim ozadjem – se strinjam z nujno povezavo psihodinamičnih vsebin in 

uporabo glasbene improvizacije (in ustvarjalnega pristopa) v superviziji. Ampak jaz sem vendar 

izobražena glasbena terapevtka s teoretičnim, izkustvenim in praktičnim ozadjem v psihodinamičnem 

pristopu. Že v teoretičnem delu vodi vse v to smer – avtorji knjig o ustvarjalni superviziji imajo 

psihodinamično ozadje, prav tako avtorji knjig o improvizaciji v glasbeni terapiji, itd. Očitno paše vse v 

ta kontekst. Pa naj bo – ampak to pomeni, da moram v svoji argumentaciji paziti na to omejitev in 

tudi pri morebitnem oblikovanju dokvalifikacije supervizorjev vključiti psihodinamične vsebine, saj ni 

to nujno osnovno znanje supervizorja – odvisno je od njegovega strokovnega ozadja in programa 

supervizije, po katerem se je izobraževal. 

Mogoče je pa prav to razlog, zakaj sem imela ves čas študija občutek, da je uporaba kreativnih tehnik 

znotraj razvojno-edukativnega modela preveč funkcionalizirana, da ostane na površju, samo na 

kognitivni ravni in je premalo ustvarjalna, meni premalo smiselna, spontana, fleksibilna, raziskovalna. 

Kot da tam (sicer nevedoč) supervizor vedno že približno ve, kako naj izgleda rezultat tega 

»kreativnega« procesa in točno po kateri poti ga je potrebno speljati. Morda je to zato, ker znotraj 

tega modela zmanjkuje psihodinamičnega razumevanja kot osnove za izvajanje ustvarjalnega 

pristopa, za prevzemanje ustvarjalne drže s strani supervizorja!? 

Kot možno omejitev veljavnosti odgovorov, ki jih bom pridobila iz tega materiala (članka), navajam 

torej psihodinamično predznanje supervizorja, ki želi tak pristop izvajati. To pomeni tudi, da moram 

pri kasnejših korakih upoštevati, da bo (odvisno od strokovnega ozadja supervizorjev) potrebno 

vključiti tudi teoretične in izkustvene osnove iz področja psihodinamike, če želim sestaviti model 

dokvalifikacije superizorjev iz tega področja.  
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Glede na način sprejemanja metode glasbene improvizacije s strani supervizantov pa velja podobna 

omejitev. Supervizanti, ki so jim tudi drugi psihodinamični ali psihoanalitični pristopi tuji, se bodo 

morda težje prepustili načinu dela v ustvarjalni superviziji in uporabe glasbene improvizacije v 

superviziji, oz. bodo morda težje prehajali iz faze izkustvenega dela v refleksijo izkušnje, če takega 

načina dela še ne poznajo. 

Kljub vsemu je to le špekulacija. 

Napake v postopku 

Napak nisem našla. Lahko bi bila to druga relevantna literatura, ki je nisem našla in za njo še vedno 

ne vem.  

3. sklop materiala: pet izpolnjenih vprašalnikov supervizorjev 

Vir 

Material sem pridobila s strani petih strokovnjakov z (vsaj) dvojno poklicno identiteto: glasbeni 

terapevt in supervizor. Vsi so strokovno usposobljeni v obeh poklicih, imajo dolgoletne izkušnje na 

obeh področjih in status znanih avtorjev na svojem področju, kar daje njihovim odgovorom posebno 

vrednost. Le ena izmed petih vprašanih je manj znana in manj izkušena v primerjavi z ostalimi štirimi. 

Ona je tudi edina avtorica vprašalnika, ki želi ostati anonimna. Zato predstavlja njen vprašalnik nekaj 

posebnega v primerjavi z ostalimi. Pustim se presenetiti, če se tudi njen vidik na postavljena 

vprašanja razlikuje od ostalih.  

Vsebina 

Vsebino vprašalnika predstavljajo odgovori na sledeča vprašanja. Eno izmed njih je v angleškem 

jeziku, štiri pa v nemščini. 

• Kako supervizorji opredelijo namen in cilje uporabe glasbene improvizacije v superviziji?  

• Kako glede na izkušnje supervizorjev vpliva metoda glasbene improvizacije na refleksivnost 

njihovih supervizantov? 

• Ali supervizorji ocenjujejo, da je metoda glasbene improvizacije uporabna tudi v superviziji z 

drugimi strokovnimi delavci (in ne le glasbenimi terapevti)?  

• Ali supervizorji (ki niso glasbeni terapevti) potrebujejo posebno usposabljanje za uporabo 

metode glasbene improvizacije?  

• Katere vsebine, metode in druge elemente izobraževanja supervizorji z izkušnjo uporabe 

glasbene improvizacije predlagajo za takšno izobraževanje? 

Namen nastajanja dokumenta 

S katerim namenom so vprašani strokovnjaki izpolnili vprašalnik in ga vrnili meni? To lahko samo 

ugibam. Morda zato, ker radi delijo svoje znanje in svoje izkušnje. Ker si tudi sami želijo raziskati to 

tematiko in je bil vprašalnik priložnost, da razmišljajo o lastnem delu? Nekateri posamezniki so 

vprašalnik izpolnili in vrnili verjetno tudi zato, da bi meni pomagali in podpirali moje raziskovalno 

delo. 
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Bližina do predmeta raziskave 

Vprašalnik je osredotočen na konkretna vprašanja, ki so tudi moja vprašanja za raziskavo. Torej je 

(predvsem v primerjavi z materialom supervizantov) zelo blizu predmeta oz. zelo blizu mojim 

raziskovalnim vprašanjem.  

Ne toliko po kvaliteti oz. karakterju, saj so refleksije supervizantk temu bližje, kot po tem, da nudi 

odgovore posameznikov na vprašanja, ki sem jih postavila sebi in vsem materialom za to raziskavo. 

Odgovore so dajali izkušeni strokovnjaki, ki so sami velikokrat prehodili proces izkustva z metodo 

glasbene improvizacije v superviziji in ga redno reflektirajo (v lastni superviziji, večina izmed njih tudi 

v lastnem strokovnem delovanju, raziskovanju ter pisanju strokovnih besedil). Prav iz tega razloga 

lahko njihove odgovore v tako kratki, strnjeni obliki cenim in obravnavam kot reflektirane in 

kvalitetne. Povečini gre za strokovnjake, ki bi tudi sami lahko pisali članek na mojo temo, ker imajo 

dovolj izkušenj in znanja iz področja, ampak se tega (še) niso lotili. Najboljši dokaz za to sta seveda 

dve izmed njih, ki sta dejansko že objavili članek na to temo (Ahonen, 2003 in Senn-Böning, 2011).  

Lastna vključenost  

V fazi B sem o lastni vključenosti razmišljala predvsem z vprašanjem, zakaj me ta raziskovalna 

vprašanja sploh zanimajo in zakaj želim razviti model usposabljanja za supervizorje za uporabo 

metode glasbene improvizacije v superviziji?  

Zato, ker sem in bom tukaj pokazala, kako uporabna je ta metoda v superviziji in zdi se mi škoda, da 

se uporablja samo v superviziji glasbenih terapevtov. Nekdo bi lahko rekel: »V redu, ampak zakaj pa 

potem ni dovolj spodbujati glasbene terapevte/supervizorje, da uporabljajo glasbeno improvizacijo 

tudi v drugih supervizijskih skupinah? Zakaj usposabljati v tej metodi supervizorje, ki nimajo pojma o 

glasbeni terapiji in glasbeni improvizaciji?« 

Predvsem zaradi specifične situacije v Sloveniji. Imamo veliko kvalificiranih supervizorjev različnih šol. 

Imamo populacijo ljudi, ki je (ali bo lahko) vključena v supervizijske procese in ji je glasba ali 

umetniško ustvarjanje nasploh blizu (to je tudi neka slovenska posebnost). Imamo veliko 

strokovnjakov, ki so navdušeni nad uporabo t.i. »kreativnih intervencij« v superviziji (to je vsaj moje 

doživljanje v zadnjih letih, celo gonge in zvočne posode uporabljajo nekateri posamezniki v 

superviziji), nimamo pa ne teoretičnega znanja ne strokovnega besedila v slovenščini (nimamo seveda 

tudi strokovnega usposabljanja), ki bi omogočalo smiselno in strokovno utemeljeno uporabo le-teh 

intervencij. 

Ključna motivacija z moje strani je ta, da vidim potrebo (ne le v Sloveniji, temveč tudi drugod) po več 

strokovnem utemeljevanju za uporabo »kreativnih intervencij« znotraj celostnega ustvarjalnega 

pristopa supervizije. 

Veljavnost in omejitve veljavnosti odgovorov 

Pridobljeni material s strani supervizorjev je primeren in pridobljeni odgovori so veljavni za specifičen 

kontekst dela supervizorjev, ki so hkrati tudi kvalificirani glasbeni terapevti.  

V kontekstu tega raziskovanja (predvsem v zadnjem ciklu, ko želim razviti osnutek modula za 

usposabljanje supervizorjev) bo vendar potrebno razmisliti o možnosti širjenja veljavnosti. Pri 

konkretnih odgovorih bo potrebno oceniti, kaj je lahko veljavno za naš specifičen slovenski kontekst 

in za usposabljanje supervizorjev, ki niso glasbeni terapevti.  
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V tem je namreč največja razlika: vsi vprašani strokovnjaki so kvalificirani glasbeni 

terapevti/supervizorji. Jaz pa želim na koncu te naloge ustvariti model usposabljanja za supervizorje, 

ki niso glasbeni terapevti. Model, ki jim omogoča uporabljati metodo glasbene improvizacije v 

superviziji.  

Napake v postopku 

V fazi B sem razmišljala o tem, če sem napačno iskala primerne strokovnjake za vprašanje. Mogoče bi 

lahko našla še več primernih kandidatov, če bi poslala prošnjo na strokovna združenja glasbenih 

terapevtov različnih držav z vprašanjem, če poznajo primernega kolega. Tega nisem storila. Zakaj?  

Prvič zato, ker sem si od začetka zastavila malo število vprašanih (5) in je to bilo v primernem 

razmerju do 5 supervizantk, ki predstavljajo drugi del vprašanih. Drugič zato, ker sem pričakovala, da 

bo razmerje vloženega dela in dejanskega »dobička« dodatnih primernih kanditatov neprimerno oz. 

nesprejemljivo zame. 

Razmišljala sem tudi o tem, če je način pridobivanja odgovorov s strani supervizorjev dovolj dober:  

Ves čas sem se zavedala, da bi bilo še bolj koristno, če bi opravila z vsakim izmed teh 5 supervizorjev 

osebni pogovor z odprtimi vprašanji, po kvalitativnih načelih, na problem osredotočen intervju ali celo 

narativni intervju. Proti temu sem bila zato, ker se zavedam količine časa in energije, ki bi jo morala 

vložiti. Ne samo zato, ker so vprašani iz tako različnih, tudi oddaljenih držav, temveč tudi zaradi  

ogromne količine materiala, ki bi ga morala nato obdelati. Odločila sem se, da tega v kontekstu 

magistrske naloge ne bom zmogla storiti. Je pa to ena izmed odprtih vizij za možno nadaljevanje 

raziskovanja, saj sem naredila le nekaj prvih korakov v smeri raziskovanja metode glasbene 

improvizacije v superviziji. Veliko bi lahko – in tudi bo – še sledilo, a morda ne nujno z moje strani in 

ne sedaj. Zaenkrat so to semena. Naj vzklijo. 

Menim, da sta izbran način pridobivanja strokovnjakov in oblika vprašalnika dovolj dobra za namen 

te raziskave, vendar se zavedam, da bi bila raziskava lahko tudi bolj poglobljena in razširjena. 

Ob koncu faze C je odgovor na vodilno vprašanje 1. cikla: Da, material ustreza kriterijem 

kvalitativnega raziskovanja in je torej primeren za kvalitativno obravnavo izbrane tematike. 

Določene omejitve veljavnosti rezultatov so odkrite in strokovno spremljanje lastne vključenosti 

raziskovalca v proces je zagotovljeno.  

Faza D 

Sledi faza D trenutnega cikla, v kateri sem si zadala tri naloge: 

� pustim si čas, se prediham 

� odpustim si napake in nepopolnosti 

� razmišljam o naslednjih korakih 

Čas sem si pustila predvsem tako, da sem si po zaključku faze C privoščila dolgo noč spanja in zjutraj 

še malo poskrbela zase. Nato sem prebrala delo včerajšnjega dne – faze A do C 1. cikla – in si 

odpustila napake oz. korake v procesu zbiranja materiala, ki jih nisem naredila.  

Ob koncu prvega cikla imam pregled nad materialom in sem prepričana, da je primeren in ustreza 

kriterijem kvalitativnega raziskovanja. Prav to je zame potrebno izhodišče za nadaljne delo. Zdaj 

razmišljam o naslednjih korakih in si pripravljam material za delo v 2. ciklu: vprašalniki supervizorjev, 

papir, barve in svoj raziskovalni dnevnik. Dnevno pisanje v raziskovalni dnevnik mi je v prvem ciklu 

zelo pomagalo pri vzdrževanju toka pisanja tudi v obdobjih navideznega nesmisla in nezbranosti. 
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Pomagalo mi je priti in ostati v stiku sama s seboj in tako omogočil mojo bližino do predmeta in hkrati 

dalo možnost reflektiranja lastne vključenosti v raziskovalni proces. Vodenje raziskovalnega dnevnika 

postopoma postane navada, ki jo želim nadaljevati skozi celotni raziskovalni proces. 

Kako želim nadaljevati pot? Z branjem in z analizo vprašalnikov za supervizorje, saj me trenutno 

najbolj zanimajo in predstavljajo tudi najbolj »svež« material. In zadnje vprašanje za fazo D: Kje je 

moj cilj in kako bom vedela, da sem ga dosegla? Moj cilj je ugotoviti ali in zakaj je uporaba glasbene 

improvizacije v superviziji smiselna in koristna. Najboljši indikator za doseganje tega cilja mi 

predstavlja ideja, da mi uspe sestavljati konkretne odgovore na moja raziskovalna vprašanja. Takrat 

bom vedela, da se nahajam v (zaenkrat) zadnjem ciklu tega raziskovalnega procesa.  

5.4 2. cikel – vidiki supervizorjev  

 

Slika 9: Prikaz drugega cikla raziskovalnega procesa (lastna) 

V drugem ciklu bom raziskala vidike supervizorjev na tematiko in specifično na moja raziskovalna 

vprašanja.  

Faza A 

Pred sabo imam pet izpolnjenih vprašalnikov s strani supervizorjev, ki izpolnjujejo kriterije za to 

raziskavo. Kako sem do njih prišla sem razložila v prejšnjem poglavju. Vprašalnike imam v tiskani 

obliki in jih bom danes prvič obdelala. 

Faza B 

Obdelala jih bom tako, da najprej vsak vprašalnik preberem, si v njem označim kar se mi zdi posebej 

pomembno in po vsakem prebranem vprašalniku zapišem refleksijo v raziskovalni dnevnik. Nato 

preberem vseh 5 refleksij in napišem še refleksijo refleksije (naslanjam se na običaj iz razvojno-

edukativnega modela, ko supervizant, ki na nekem srečanju ni bil prisoten, bere refleksije drugih in 

nato napiše svojo »refleksijo refleksije«). Prvi povzetek tega procesa v primerni obliki vključim v 

nalogo v fazi D.  

Nato se še enkrat vrnem v fazo B, obdelam vprašalnike sistematično (vsako vprašanje posebej) in 

odgovore med seboj primerjam. Tako bom sestavila pregled njihovih odgovorov na posamezna 

vprašanja.  
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Faza C 

1. rezultat: Refleksija na refleksije vprašalnikov 

Občasno sem bila med branjem vprašalnikov razočarana nad kratkostjo odgovorov. Predvsem takrat, 

ko je bilo jasno videti, da si pri odgovarjanju vprašani ni vzel časa, ni še enkrat prebral ali premislil, oz. 

na kakšno vprašanje sploh ni odgovoril. To sem opazila predvsem pri 3. vprašalniku. Hkrati sem bila 

pa tudi nad nekaterimi odgovori presenečena. Predvsem nad 2. vprašalnikom (anonimen), ker so mi 

bili odgovori zelo koristni. Sem pa tudi znotraj nekaterih drugih vprašalnikov našla dejansko nove 

vidike, o katerih sama še nisem razmišljala. Prav tako sem našla potrditev mojih iztočnic in načel, o 

katerih sem razglabljala v teoretičnem delu. Tudi v izkušnjah vprašanih supervizorjev sem našla veliko 

vzporednic s svojimi lastnimi izkušnjami pri tem delu.  

Rdeča nit, ki se mi pokaže po prebiranju vseh vprašalnikov in refleksij, je ta: 

� Obstaja ena dokaj nova zahteva, ki sem jo jaz zagovarjala in ki jo najdem tudi v odgovorih 

vprašanih supervizorjev o smiselni, teoretično utemeljeni uporabi t.i. kreativnih intervencij v 

superviziji.  

� Vprašani supervizorji uporabljajo v glavnem prosto glasbeno improvizacijo z instrumenti, 

z glasom, uporabljajo pa tudi gibanje, ples, dramske in likovne elemente. 

�Uporaba medijev poteka povečini pred psihodinamičnim ozadjem in razumevanjem ustvarjalnih 

procesov in igre v t.i. možnostnem prostoru, več je ustvarjalnosti, spontanosti, inovativnosti. 

� Glavni namen: boljši stik z lastnimi čustvi in odkrivanje prikritih aspektov, ki tako 

postanejo slišani, vidni – in so tako pripravljeni za refleksijo in kognitivno dojemanje. S tem 

pridobimo drugačne uvide v »drugi luči«, več svežih idej. 

� Usposabljanje supervizorjev za smiselno uporabo te metode je potrebno, predlagane vsebine so 

teoretične, izkustvene in refleksivne narave. Usposabljanje je možno osredotočiti ne samo na 

uporabo glasbene improvizacije, temveč tudi na ustvarjalni pristop v superviziji nasploh in na 

uporabo različnih medijev ter raznolikih t.i. kreativnih intervencij.  

 

2. rezultat: Konkretni odgovori na zastavljena vprašanja 

Odgovore supervizorjev na prvo vprašanje sem prevajala, zbirala in nato v procesu vrednotenja, 

pobarvanja in razvrščanja razdelila v štiri kategorije. Odgovori so razvrščeni po kategorijah, temu bo 

sledil še povzetek odgovorov v strnjeni obliki.  

1. vprašanje:  

Kako supervizorji opredelijo namen in cilje uporabe glasbene improvizacije v superviziji?  

Opredelila sem štiri kategorije, številka v oklepaju za vsakim odgovorom označi številko vprašalnika, 

kjer najdemo odgovor. 

Kategorija A: Cilji v supervizji – razjasniti situacijo, jo razumeti, odkrivati nove aspekte 

• pridobivanje informacij (preko zvoka), kaj bi bilo lahko jedro teme (2) 

• neverbalna zvočna raven omogoči novo jasnino v verbalni refleksiji, ki sledi improvizaciji (2) 

• tudi izbira glasbil lahko osvetljuje postavljeno vprašanje (2) 
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• klientova uporaba glasbene improvizacije pogosto prinaša uzaveščanje, novi aspekti 

postanejo slišni in vidni (4) 

• če želimo nekaj ponazoriti, osvetliti (5) 

• nekaj razvrščati in v ustvarjalnem procesu razvijati naprej (5) 

Kategorija B: Namen v superviziji – celostna obravnava človeka in njegovih tem 

• izmenično učinkovanje med doživljanjem in reflektiranjem; doživljanje poteka na več ravneh: 

zaznavanje, ravnanje, čustvovanje (1) 

• udeleženci so bolj ustvarjalni in inovativni, če je v uporabi glasba (3) 

• vključevanje emocij pri supervizantih, ki pogosto zelo racionalno razumejo svojo situacijo oz. 

primere (4) 

• emocionalni aspekti, ki prej niso bili vidni, lahko postanejo razpoznavni in možno jih je 

doživeti (erlebbar) (5) 

• klientova uporaba glasbene improvizacije pogosto prinaša uzaveščanje, novi aspekti 

postanejo slišni in vidni 

• sprememba ravni iz govora na raven igre (5) 

 

Kategorija C: Pristop v ustvarjalni superviziji – odpiranje prostora za igro, ustvarjalni proces in 

nezavedni proces 

• odpiranje možnostnega prostora v intersubjektivnem dogajanju (1) 

• ponazoritev atmosferičnega (2) 

• glasba nudi varno simbolično distanco (3) 

• v skupini se aktivira kolektivna podzavestna raven zaradi glasbe (3) 

• sprememba ravni iz govora na raven igre (5) 

• nekaj razvrščati in v ustvarjalnem procesu razvijati naprej (5) 

Kategorija D: Fokus v superviziji – osredotočenost na primer, na supervizanta, na skupino 

• osredotočenost na primer za obravnavo ali na lastno trenutno stanje (1)  

• glasbena improvizacija je uporabna tudi kot odgovor skupine na pripovedovanje supervizanta 

(Balint) (4) 

Vprašani supervizorji so na vprašanje o namenu in ciljih uporabe glasbene improvizacije odgovorili na 

več ravneh. Odgovori v kategorijah A in D izpostavljajo povsem funkcionalni vidik, osredotočen na cilj 

v superviziji osvetliti in razjasniti problemsko situacijo, v njej odkrivati nove aspekte, ki omogočajo 

spremembo tudi v konkretnih nadaljnih korakih. Glasbena improvizacija v tem kontekstu dodaja 

neverbalno zvočno izkušnjo, ki omogoča pridobivanje informacij in novo jasnino v verbalni refleksiji, 

ki sledi improvizaciji. Izbira glasbil lahko osvetljuje postavljeno vprašanje, prav tako pa ponazoritev 

klientov (ali problemske situacije) z glasbeno improvizacijo pogosto prinaša ozaveščanje, novi aspekti 

postanejo slišni in vidni. V improvizacijski izkušnji se lahko oredotočimo na posameznika ali na 

skupino, na problemsko situacijo ali na lastno stanje v trenutku supervizijske situacije. Predvsem v 

kontekstu analitične skupine supervizije je glasbena improvizacija uporabljena tudi kot odgovor 

skupine na pripovedovanje supervizanta. 
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Druga in tretja kategorija (B in C) govorita predvsem o pristopu in načelih dela: natančneje o celostni 

obravnavi človeka znotraj ustvarjalnega supervizijskega pristopa.  

Na področju celostne obravnave človeka oz. supervizanta in njegove problemske situacije poudarjajo 

supervizorji pomen izmeničnega učinkovanja med doživljanjem v konkretni improvizacijski izkušnji in 

refleksiji le-te. Gre za povsem celostno izkušnjo, ki jo zaznamo, v njej ravnamo in (se) čutimo. 

Emocionalni aspekt supervizorji večkrat izpostavljajo, saj iz njihovega vidika prav ustvarjalni pristop, 

sprememba ravni iz govora na neverbalno raven igre omogoča, da postanejo tudi počutje in čustva 

razpoznavni v zlasti razumsko naravnani supervizijski situaciji. Na splošno opazujejo supervizorji, da 

supervizanti postanejo bolj ustvarjalni in inovativni, ko je v uporabi glasba. Po eni strani se lahko 

nekaj na novo razvršča, hkrati pa ustvarjalni proces omogoča ohranjanje prožnosti v nadaljnem 

razvoju (tako človeka kot tudi situacije).  

Kot posebne kvalitete glasbene improvizacije supervizorji izpostavljajo, da omogoča odpiranje 

možnostnega prostora v intersubjektivnem dogajanju (med supervizantom in/ali skupino in 

supervizorjem). Glasba tukaj nudi dovolj varno simbolično distanco. Za kontekst analitične skupinske 

supervizije supervizorka še trdi, da se zaradi glasbe aktivira kolektivna podzavestna raven. Preko 

glasbene improvizacije postane nekaj slišno, kar je že tako ali tako v prostoru prisotno – morda misli 

to supervizor, ki piše, da glasbena improvizacija lahko ponazarja atmosfero.  

2. vprašanje:  

Kako glede na izkušnje supervizorjev vpliva metoda glasbene improvizacije na refleksivnost 

njihovih supervizantov? 

Odgovore supervizorjev na to vprašanje sem razvrstila v pet kategorij.  

1. Kategorija: Kako vpliva na refleksivnost supervizantov – splošno?  

• poveča refleksivnost (3) 

• glasbeno improviziranje ima velik vpliv na refleksivnost (5) 

2. Kategorija: Refleksija konkretne izkušnje (glasbena improvizacija)  

• izmenično učinkovanje doživljanja in reflektiranja omogoča razvoj identitete (1) 

• neposredno doživljanje afektov skozi glasbeno improvizacijo in v njej olajša kasnejši pogovor 

o tem, ker je možno prevzeti razumevajočo in koristno distanco (1) 

3. Kategorija: Refleksija emocionalnih aspektov (čustvovanja) 

• po improvizaciji so supervizanti lahko jasno poimenovali lastne emocionalne deleže (2) 

• supervizanti emocionalne vidike lažje ozavestijo, jih zrcalijo in kognitivno dojemajo (4) 

• neposredno doživljanje afektov skozi in v glasbeni improvizaciji olajša kasnejši pogovor o tem, 

ker je možno prevzeti razumevajočo in koristno distanco (1) 

4. Kategorija: Refleksija kognitivnih aspektov (mišljenje) 

• po improvizaciji so supervizanti vedno razvili zelo jasne ideje o tem, kako je njihovo ravnanje 

povezano z ravnanjem okolice (organizacija, poklicno ali privatno okolje) in so bili sposobni 

dobro verbalizirati in konkretizirati naslednje korake (2) 
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5. Kategorija: Omogočanje drugačnega - novosti 

• zgodi se sprememba perspektive, drugi čuti so vključeni in v igro pridejo drugačne oblike 

izražanja, ki so nezavedno motivirane ali slučajne (5) 

• omogoča refleksijo teme v »drugi luči« te nove izkušnje (5) 

• supervizant dobi priložnost, da si situacijo domisli drugače (5) 

• supervizant lahko sebe in druge doživlja drugače (5) 

• glasbeno improviziranje odpira nezavedne vsebine v odnosu klient-terapevt (3) 

Vsi vprašani supervizorji so si enotni v tem, da uporaba glasbene improvizacije v superviziji zelo vpliva 

na refleksivnost, ena je konkretno napisala, da se refleksivnost supervizantov poveča.  

Kot glavni razlog za to izpostavljajo dejstvo, da ustvarja glasbeno improviziranje v supervizijski 

situaciji konkretno izkušnjo, ki omogoča neposredno doživljanje afektov, do katerih je v kasnejšem 

pogovoru možno prevzeti razumevajočo in koristno distanco – proces, ki ga lahko opredelujemo tudi 

kot refleksijo konkretne izkušnje (druga faza v Kolbovem krogu izkustvenega učenja). Ena 

supervizorka v tem kontekstu še posebej izpostavlja vpliv te izkušnje na gradnjo identitete.  

Supervizorji so si enotni v tem, da uporaba glasbene improvizacije poveča prevsem refleksijo 

emocionalnih aspektov problemske situacije in čustvovanje supervizanta v dejanski supervizijski 

situaciji. Tako supervizanti lahko po improvizaciji lažje uzavestijo, zrcalijo in tudi kognitivno dojemajo 

in poimenujejo emocionalne deleže – ponoven opis nekega refleksivnega procesa. 

Le ena supervizorka tudi izrazito nakazuje na izoboljšanje refleksije kognitivnih aspektov, ko pove, da 

so njeni supervizanti po improvizaciji vedno razvili zelo jasne ideje o tem, kako je njihovo ravnanje 

povezano z ravnanjem okolice, in da so dobro verbalizirali in konkretizirali naslednje korake. Je pa 

potrebno opomniti, da je to supervizorka, ki ima najmanj izkušenj z glasbeno improvizacijo v 

superviziji in jo uporablja le v individualnem supervizijskem prizoru.  

Zadnja katergorija vsebuje največ alinej. Večina izmed njih izraža izkušnje supervizorjev s tem, da 

omogoča glasbena improvizacijo porajanje nečesa drugačnega, nečesa presenetljivega, še ne 

mišljenega, omogoča pogled na situacijo iz drugačne perspektive in drugačno doživljanje samega 

sebe in drugih. Prostor igre – možnostni prostor – daje prostor nenavadnim idejam, mislim in odpira 

nezavedne vsebine, ki v nadaljni refleksiji postanejo nove možnosti mišljenja.  

Če proces doživljanja konkretne izkušnje in nato refleksija le-te vodi v novo razmišljanje in 

spremenjeno dojemanje problemske situacije, potem smo tukaj spet zelo blizu Kolbovem krogu 

izkustvenega učenja in njegovem pomenu v supervizijskem procesu.  

 

3. vprašanje: 

Ali supervizorji ocenjujejo, da je metoda glasbene improvizacije uporabna tudi v superviziji z 

drugimi strokovnimi delavci (in ne le glasbenimi terapevti)?  

Vsi supervizorji z izjemo ene (anonimna), ki so izpolnili vprašalnik, dejansko uporabljajo glasbeno 

improvizacijo v superviziji tako z glasbenimi terapevti kot tudi z neglasbenimi terapevti. Torej že 

osnovno ocenjujejo, da je metoda uporabna v obeh kontekstih. Izhajajoč iz tega sem jih povprašala o 

tem, kje vidijo razlike v uporabi metode pri enih in drugih. 
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• edina razlika je v tem, da glasbeni terapevti spontano radi igrajo in uživajo v tem, da jim ni 

treba kot v terapevtskem kontekstu biti pozoren na drugega – da lahko kar tako igrajo zase, 

skupaj s kolegi pod vodstvom supervizorke (1) 

• improvizacijo sem uporabljala le v individualni superviziji z neglasbenimi terapevti (2) 

• ni razlike (3) 

• glasbeni terapevti so manj obremenjeni z uporabo glasbil in najdejo hitrejši dostop do igranja 

na glasbila (4) 

• neglasbeni terapevti se hitro učijo izražanja v glasbeni improvizaciji (kot tudi pacienti) (4)  

• tujost glasbenega medija je začetna ovira (za neglasbene terapevte) (5) 

• najprej obstaja negotovost, morda bojazen ne biti sposoben igrati, večinoma to hitro izgine 

(5) 

• pri neglasbenih terapevtih moram biti vedno bolj pozoren na didaktiko, paziti moram, da ne 

pride do preobremenitev, do »neuspeha«, razočaranja; sam se lahko manj prepustim situaciji 

kot pri improviziranju z glasbenimi terapevti (5)  

Odgovori na to vprašanje se razlikujejo predvsem glede na to, koliko vrednosti je naklonil posamezni 

supervizor tej tematiki. Pri enem odgovoru je čutiti, da supervizor razliko jasno vidi in da ga celo 

obremenjuje (5). Drugi pa celo negira katerokoli razliko (3).  

Ena supervizorka nima izkušenj s supervizanti (glasbenimi terapevti) in je vprašanje zato pustila 

odprto. Dve pa govorita o tem, da glasbeni terapevti hitreje najdejo dostop do igranja, to radi 

počnejo in v tem uživajo. Ena izmed njiju (1) sploh ne piše o tem, kako za razliko k improvizaciji 

pristopajo neglasbeni terapevti. Iz njenega odgovora bi lahko sklenili, da oni pa neradi (ali manj raje) 

igrajo spontano in ne (ali manj) uživajo v tem. Ampak tega ne poda eksplicitno. Druga (4) trdi o 

neglasbenih terapevtih, da se vendar hitro učijo izražanja preko glasbene improvizacije. Prav tako kot 

se to učijo tudi pacienti v glasbeni terapiji, ki prihajajo praviloma brez glasbenega predznanja oz. brez 

izkušenj z glasbeno improvizacijo k glasbeni terapiji in se tam srečajo z glasbeno improvizacijo.  

Glasbena improvizacija je torej uporabna tudi v superviziji s strokovnjaki iz drugih področij, kot je 

glasbena terapija.   

 

4. vprašanje: 

4a) Ali supervizorji (ki niso glasbeni terapevti) potrebujejo posebno usposabljanje za uporabo 

metode glasbene improvizacije?  

Na to vprašanje le ena anketiranka (3) ni odgovorila. Trije supervizorji (1, 4, 5) se strinjajo, da je 

usposabljanje za uporabo te metode nujno potrebno. Druga anketiranka (2) pa je neodločna pri 

svojem odgovoru. Kritično razmišlja o uporabi kreativnih tehnik v superviziji.  

»Koliko teorije in prakse v različnih kreativnih tehnikah je potrebne znotraj izobraževanja 

supervizorjev, do lahko določene elemente potem dejansko smiselno uporabljamo znotraj 

supervizijske prakse? Menim, da je to potrebno individualno rešiti, ker se supervizijskega 

izobraževanja praviloma udeležujejo strokovnjaki različnih osnovnih poklicev. Menim, da uporaba 

kreativnih metod vedno zahteva smiselno teoretično osnovo – tako kot tudi ostale metode v 

superviziji.« (anonimna, vprašalnik 2) 
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Ob koncu še pove, da je bilo pri njenem študiju supervizije le nekaj elementov oblikovalskega in 

likovnega ustvarjanja ter da bi »igrati glasbo« bila najbolj eksotična stvar, ki bi si jo v tem kontekstu 

(svojih sošolcev, neglasbenih terapevtov) lahko predstavljala.   

Kaj je meni na podlagi njenih izvajanj pomembno za nadaljnje razmišljanje o usposabljanju, je misel, 

da je strokovna utemeljenost potrebna pri vseh kreativnih intervencijah in ustvarjalnem delu v 

superviziji nasploh, ne le pri uporabi glasbene improvizacije v superviziji. Ne sme pa se pozabiti tudi 

na dejstvo, da imajo supervizorji zelo različna strokovna izhodišča (vsaj dvojne poklicne identitete) in 

s tem se prav tako razlikuje stopnja strokovne utemeljenosti uporabe kreativnih intervencij v 

superviziji (če le-ta ni bila sestavni del supervizijskega izobraževanja).  

 

4b) Katero obliko izobraževanja in katere ključne vsebine predlagajo supervizorji? 

• lastna izkustva v metodi glasbene improvizacije (1) 

• učenje psihodinamičnih vsebin, ki jih potem reflektiramo z afekti, ki nastanejo znotraj 

improvizacije (1) 

• trajanje je vsaj 2 leti – znotraj izobraževanja supervizorjev (ali po tem) (1) 

• ni podatka (2 in 3) 

• dobro poučevanje improvizacije ter poslušanja in analiziranja improvizacij (4) 

• predpogoj za usposabljanje supervizorja je predhodno izobraževanje (ali vsaj visoka afiniteta 

do njega) v umetnostnih medijih (5) 

• osnova je sposobnost ustvarjanja, opazovanja in spoznavanja podob; to znanje bi lahko 

posredovali tudi v izobraževanju, razširjeno na več umetniških smeri (künstlerische 

Methoden) (5) 

• vsebinski poudarki: izkustveno delo, refleksija, teorije umetniškega ižrazanja, gradnja 

simbolov, igra itd. (5) 

• odvisno od temeljitosti si lahko predstavljam različne oblike izobraževanja, od štirih vikend 

seminarjev zapovrstjo naprej (5) 

Če povzemam, naj bi izobraževanje vključevalo tako izkustveno delo z glasbeno improvizacijo (ali celo 

več različnih umetniških medijev), refleksijo (v obliki supervizije) ter teoretične vsebine, med katere 

spadajo psihodinamične osnove, teorije umetniškega izražanja, gradnja simbolov, teorije o 

ustvajalnih procesih in teoretične osnove glasbene (ali umetniške) improvizacije.  

Kot predpogoj navaja Weymann (5) predhodno izobrazbo (ali visoko afiniteto) v enem izmed 

umetniških medijev – v tem primeru glasbe (instrumenta ali glasu) ali, če širše mislimo, tudi v drugi 

umetnosti kot je ples, drama, oblikovanje ali likovna umetnost. Weymann zagovarja, da bi potrebno 

znanje lahko posredovali tudi v obliki izobraževanja, ki je razširjeno na več umetniških smeri, saj so 

osnovne sposobnosti, ki jih je potrebno razviti, podobne: sposobnost ustvarjanja, opazovanja in 

spoznavanje podob. 

O trajanju sta govorila le dva supervizorja: Senn-Böning (1) govori o trajanju vsaj dveh let, Weymann 

si lahko predstavlja »odvisno od temeljitosti, različne oblike izobraževanja, od štirih vikend seminarjev 

zapovrstjo naprej« (5). 
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Faza D 

V fazi D sem si vzela nekaj dni časa brez dela na raziskovalnem delu naloge in nato prebrala napisano. 

Dragoceno mi je, da sem lahko razvila kategorije, ki že nakazujejo prve odgovore na moja 

raziskovalna vprašanja. Navdušuje me, da je toliko odgovorov skladnih z mojimi izkušnjami in 

vrednotami pri svojem supervizijskem delu in da dejansko potrdijo izhodišča, ki sem jih  izbrala za 

teoretični del naloge (ustvarjalni proces, ustvarjalna drža, igra, refleksivnost). 

Na naslednji cikel sem se pripravljala tako, da sem poiskala potrebni material in prebrala poročilo o 

supervizijskem procesu, znotraj katerega je material nastal. V naslednjem ciklu me zanima predvsem, 

ali vidik supervizantov potrdi ugotovitve iz tega cikla in prve poizkusne odgovore na raziskovalna 

vprašanja ali bodo nakazovali drugačno doživljanje in razumevanje na strani supervizantk? 

 

5.5 3. cikel – vidiki supervizantov 

 

Slika 10: Prikaz tretjega cikla raziskovalnega procesa (lastna) 

Faza A 

Kot že v prejšnjem ciklu, označuje faza A proces zbiranja materiala, ki je bil že pridobljen v preteklosti. 

Vodila sem supervizijski proces s skupino petih supervizantk in v njem uporabljala metodo glasbene 

improvizacije na različnih mestih tekom srečanja: na začetku ali koncu srečanja, po pogovoru o 

refleksijah na preteklo srečanje ali kot del obravnave gradiva. To je bilo pred petimi leti. Ob 

aktualnem prebiranju materiala za raziskavo sem ugotovila, da imam poleg pisnih refleksij in evalvacij 

supervizantk in poročilu o procesu tudi pet izpolnjenih vprašalnikov supervizantk, osredotočenih na 

njijovo doživljanje glasbene improvizacije v superviziji. Vprašalnike so izpolnile na sredini 

supervizijskega procesa (po sedmem srečanju) v sklopu vmesne evalvacije. Za boljši pregled in 

razumljivost v tej nalogi se na tej točki vrnem v 1. cikel in presenetljivo najden vprašalnik (popolnoma 

sem pozabila na njega) tam vpletem ter preverjam njegovo veljavnost in skladnost z načeli, prav tako 

kot sem to storila za ostali material. Bralec naloge pa šele tukaj izve, da gre za skok v času, in da sem 

našla vprašalnike šele tekom obravnave materiala. Gre za paralelo s predmetom raziskave – 

nepričakovani dogodki odpirajo nove aspekte v procesu obravnave gradiva in ga spreminjajo. Tudi 

pisanje te naloge je proces, ki poteka ciklično in v katerem se večkrat vrnem na besedilo, ki je nastalo 

že prej, ga preoblikujem in dopolnjujem. Kar nastane je stvaritev, ki bo delovala statično, ko bo 

natisnjena in vezana v predpisano obliko, pa vendar predmet obravnave ne dovoli zamrznitve. 
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Improvizacija je pravo nasprotje zamrznitve v predpisani obliki. Zato je ta naloga le poizkus 

približevanja tematike, je pa ne nikakor ne more popolnoma zajeti. 

V vprašalniku so supervizantke odgovorile na naslednja vprašanja:  

1. Kaj ti pomeni uporaba glasbene improvizacije v superviziji? 

2. Izkusila si glasbeno improvizacijo v supervizijskem kontekstu na različnih mestih v posameznem 

srečanju.  

a)na začetku, b) po refleksijah, pred obravnavo gradiva, c) kot del obravnave gradiva, d) na koncu  

Prosim opiši, v čem vidiš smisel glasbene improvizacije v posameznih delih supervizijskega srečanja. 

3. Ali lahko opišeš iz spomina neko tvojo izkušnjo, ki si jo imela z glasbeno improvizacijo (naprimer 

stanje pred, med in po improvizaciji ali nek ključen trenutek med improvizacijo oz. po njej) na enem 

izmed naših supervizijskih srečanj? 

4. Katere druge umetnostne medije si še izkusila v okviru supervizije? Kaj ti je bilo blizu, zakaj? 

Mogoče najdeš kakšne posebnosti, ki razlikujejo tvojo izkušnjo z glasbeno improvizacijo od izkušnje z 

drugimi mediji? 

Ker se njihovi odgovori najbolj konkretno navezujejo na raziskovalna vprašanja in so v tem primerljivi 

tudi z odgovori supervizorjev, izberem vprašalnike supervizantk kot glavni material za nadaljno 

obravnavo v 3. ciklu.  

V fazi D tega cikla se bom odločila, kako ravnam s preostalim materialom naprej. Predstavljam si, da 

bom pisne refleksije in evalvacije supervizantk uporabljala potem v manjšem formatu za preverjanje 

mojih ugotovitev iz 2. in 3. cikla – torej za »triangulacijo« mojih rezultatov – enkrat s prakso 

(refleksije iz procesa, vidik supervizantk) in enkrat s teorijo (2 članka, vidik supervizorjev).  

Faza B 

V tej fazi prebiram vprašalnike supervizantk in obdelujem material. Ker imam vprašalnike le v 

papirnati obliki, si zapišem iz vsakega vprašalnika posebej v nov dokument odgovore – povečini v 

alinejah. Kadar se mi zdi pomembno, obdržim celoten stavek in ga označim kot citat, ki ga bom 

morda kasneje želela še uporabiti v celoti. Odgovore zaenkrat razdelim v štiri kategorije, ki se 

zgledujejo po prvotnih vprašanjih v vprašalniku: 

• Doživljanje glasbene improvizacije v superviziji 

• Učinki v posameznih fazah  

 a) uvod, b) po refleksijah, c) kot del obravnave gradiva, d) na koncu 

• Opis konkretne izkušnje 

• Drugi umetnostni mediji – primerjava izkušenj 

Po tem, ko sem tako obravnavala vseh pet vprašalnikov, sestavim pregled odgovorov, ki so 

kategorično razdeljeni. Torej pod točko Doživljanje glasbene improvizacije v superviziji povzemam 

odgovore vseh petih supervizantk. Tako ravnam z vsako točko in nastane prvi pregled odgovorov 

supervizantk, ki ga bom objavila kot prvi rezultat v kontekstu faze C 3. cikla.   

Nato se spet vrnem v fazo B in nadaljujem z obdelavo odgovorov. Znotraj vsake kategorije poiščem 

podkategorije z namenom, da ob koncu tega cikla lahko bolj strnjeno odgovorim na izhodiščna 

vprašanja. Zgodi se, da določen odgovor pripada lahko več kategorijam, v tem primeru ga dodelim 

obema katergorijama.  
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• Kako supervizanti doživljajo metodo glasbene improvizacije?  

• Ali glasbena improvizacija v superviziji vpliva na refleksivnost supervizantov?  

• Katere učinke glasbene improvizacije supervizanti najbolj izpostavljajo? 

 

Faza C 

V tej fazi predstavim rezultate dela v prejšnji fazi. Vedno zapišem najprej pregled vseh odgovorov v 

posamezni kategoriji, v naslednjem koraku pa iščem podkategorije za posamezno kategorijo. Ob 

koncu povzemam odgovore na izhodiščna vprašanja. 

1. področje: doživljanje glasbene improvizacije 

• povežem se sama s sabo, svojimi občutji in jih tudi izrazim (1) 

• med seboj se lahko povežemo vse članice skupine (1) 

• ob igranju naraste nivo energije, doživljam prijetne občutke (igrivost, veselje, radost) (1) 

• omogoča pestrost srečanja, ne čutim izčrpanosti (1) 

• največ mi pomeni ravno to, da se lahko izražam na neverbalen način (da niso samo besede 

tiste, preko katerih se lahko izražam in komuniciram z drugimi) (1) 

»Glasbena improvizacija v superviziji je zame z eno besedo nepogrešljiva, je medij, preko katerega se 

lažje izrazim in je zame močna opora oziroma podpora pri razreševanju problema. Odpira globlje, tudi 

nezavedne občutke, čustva in misli. Zbistri »zmešnjavo« v meni ali pa včasih preprosto usmeri misli, 

pomaga se mi uglasiti s seboj in situacijo oz. se odmakniti iz vsakdanjega dogajanja.«  

(supervizantka 2) 

• je nepogrešljiva, omogoča lažje izražanje, je močna opora pri razreševanju problema (2) 

• odpira globje, nezavedne občutke, čustva, misli (2) 

• zbistri, usmeri misli (2) 

• uglasitev s samim seboj in situacijo (2) 

• umik od vsakdanjika (2) 

»Opažala sem, kako se lahko spoznavam preko glasbil, postajam bolj senzibilna za druge in 

krepim pozornost.« (supervizantka 3) 

• prostor je v »tukaj in zdaj« (3) 

• sprostitev zaradi neobremenjenosti in neizpostavljenosti (3) 

• sproščenost je omogočila kdaj uvid, drugič razjasnitev ali pomiritev (3) 

• predah, preklop, povezovanje (3) 

• prostor, kjer lahko izrazim tisto, kar je ostalo neizrečeno (3) 

• je pomemben del supervizije (4) 

• lažje sem našla stik s sabo, z gradivom (4) 

• v različnih momentih sem jo lahko uporabljala za različne stvari (4) 

• sprostitev (5) 

• beg pred problemi (5) 

• umiritev (5) 

• popoln odklop (5) 
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Kategoriziranje odgovorov 

Za kategoriziranje odgovorov uporabim kategoriji, ki sem ju oblikovala v 2. ciklu pri vprašanju: Kako 

supervizorji opredelijo namen in cilje uporabe glasbene improvizacije v supervizji? Na ta način bodo 

vidiki supervizorjev in supervizantov lažje primerljivi in predvidevam, da bom na ta način tudi odkrila, 

če se namen in cilji supervizorjev za uporabo metode (s katerimi se strinjam) tudi uresničijo v 

doživljanju supervizantov (v tem konkretnem primeru moje skupine). 

Kategorija A: Cilji v superviziji – razjasniti situacijo, jo razumeti, odkrivati nove aspekte 

• največ mi pomeni ravno to, da se lahko izražam na neverbalen način (da niso samo besede 

tiste, preko katerih se lahko izražam in komuniciram z drugimi) (1) 

• močna opora pri razreševanju problema (2) 

• zbistritev, usmeritrev misli (2) 

• opažala sem, da se lahko spoznavam preko glasbil (3) 

• sproščenost je omogočila kdaj uvid, drugič razjasnitev ali pomiritev (3) 

• lažje sem našla stik s sabo, z gradivom (4) 

Supervizanti tukaj izpostavljajo pomen neverbalnega izražanja in komuniciranja. Komunikacijo, ki 

pomeni stopiti v stik s seboj, z drugimi in z gradivom. Ko stopim v stik, lahko nekaj spoznavam, 

uvidim, se mi lahko nekaj razjasni in zbistri. Govora je tudi o sproščenosti in umiritvi, o močni opori 

pri razreševanju gradiva. Ti so novi aspekti v primerjavi z izpostavljenimi cilji supervizorjev –  

sproščenost, umiritev in opora.  

Kategorija B: Namen v superviziji – celostna obravnava človeka in njegovih tem 

• povežem se sama s sabo, svojimi občutji in jih tudi izrazim (1) 

• med seboj se lahko povežemo vse članice skupine (1) 

• doživljam prijetne občutke (igrivost, veselje, radost) (1) 

• odpira globje, nezavedne občutke, čustva, misli (2) 

• postajam bolj senzibilna za druge (3) 

• sproščenost je omogočila kdaj uvid, drugič razjasnitev ali pomiritev (3) 

• v različnih momentih sem jo lahko uporabljala za različne stvari (4) 

Supervizanti tukaj govorijo predvsem o doživljanju občutkov, o emocionalni ravni, ki prispeva k 

celostni supervizijski izkušnji. Izpostavljajo občutke povezanosti – s samim seboj – kar nakazuje na 

integracijo emocionalnih in kognitivnih aspektov in potrjuje idejo supervizorjev o »izmeničnem 

učinkovanju med doživljanjem in reflektiranjem«, saj ravno o tem pripovedujejo supervizanti in s 

svojimi izjavami dokazujejo lasten proces integracije konkretne izkušnje preko refleksije le-te. Izjava 

supervizantke, da je glasbeno improvizacijo lahko v različnih momentih uporabljala za različne stvari, 

nakazuje, da metodo ne doživlja kot usmerjeno na določen cilj, temveč jo v svoji raznolikosti sprejme 

kot možnost za pridobivanje celostne izkušnje.  

Kategorija C: Pristop v ustvarjalni superviziji – odpiranje prostora za igro, ustvarjalni proces in 

nezavedni proces 

• ob igranju naraste nivo energije, doživljam prijetne občutke (igrivost, veselje, radost) (1) 

• največ mi pomeni ravno to, da se lahko izražam na neverbalen način (da niso samo besede 

tiste, preko katerih se lahko izražam in komuniciram z drugimi) (1) 

• lažje izražanje, močna opora pri razreševanju problema (2) 
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• odpira globje, nezavedna občutke, čustva, misli (2) 

• uglasitev s samim seboj in situacijo (2) 

• prostor v »tukaj in zdaj« (3) 

• sprostitev zaradi neobremenjenosti in neizpostavljenosti (3) 

• sproščenost je omogočila kdaj uvid, drugič razjasnitev ali pomiritev (3) 

• predah, preklop, povezovanje (3) 

• prostor, kjer lahko izrazim tisto, kar je ostalo neizrečeno (3) 

• sprostitev (5) 

• umiritev (5) 

Dejansko je iz izjav supervizantov razvidno, da so zaznali poseben prostor, o katerem so govorili 

supervizorji in o katerem sem tudi v teoretičnem delu naloge pisala kot o »možnostnem prostoru«. 

Glasbeno improvizacijo supervizanti torej doživljajo kot izkušnjo v »tukaj in zdaj«, kjer lahko 

(neverbalno) izrazijo tisto, kar je ostalo neizrečeno. Govorijo o naraščanju nivoja energije in o 

prijetnih občutkih, med katerimi izpostavljajo igrivost, veselje, radost, pa tudi neobremenjenost in 

neizpostavljenost. Prav to dvoje povezujejo z velikokrat ponavljajočo se izkušnjo sprostitve. To 

doseženo sproščenost pa potem vidijo kot izhodišče, ki omogoča kdaj uvid, drugič razjasnitev ali 

pomiritev – torej kot osnovo za obravnavo problema oz. gradiva v superviziji. Prav tako kot 

supervizorji tudi supervizanti izpostavljajo dve izkušnji: preko glasbene improvizacije postanejo 

emocionalni aspekti razpoznavni ter prinašajo odkrivanje in uzaveščanje nezavednih vsebin. 

Izbira določenih besed kot so uglasitev, predah ali preklop, nakazuje poseben proces v posebnem 

prostoru, v katerem nekaj medosebnega zazveni (uglasitev), v katerem je tudi tišina (predah, 

umiritev) in v katerem se poraja nekaj drugačnega, morda novega (preklop). 

Kategorija D: Fokus v superviziji – osredotočenost na primer, na supervizanta, na skupino 

• med seboj se lahko povežemo vse članice skupine (1) 

• uglasitev s samim seboj in situacijo (2) 

• krepim pozornost (3) 

• lažje sem našla stik s sabo, z gradivom (4) 

Glasbena improvizacija očitno deluje na vse tri subjekte, ki naj bi bili fokus v superviziji – na 

posameznika (uglasitev s samim seboj), na skupino (povežemo se vse članice skupine) ter na gradivo 

(uglasitev s situacijo, stik z gradivom). Prav tako pride med improvizacijsko izkušnjo lahko do krepitve 

pozornosti supervizanta.  

Dodatne kategorije 

Preostalih izjav nisem mogla razvrstiti v zgornje kategorije, kar kaže na to, da se vsebinsko razlikujejo 

od vidika supervizorjev.  

Kategorija E: Glasbena improvizacija kot vitalni del supervizijskega srečanja 

• omogoča pestrost srečanja, ne čutim izčrpanosti (1) 

• je nepogrešljiva (2) 

• je pomemben del supervizije (4) 

Vse izjave treh različnih supervizantk nakazujejo, da so zaznale glasbeno improvizacijo kot 

pomemben, vitalni del supervizijskih srečanj, ki jim omogoča aktivno udeležbo.  
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Medtem ko je uporaba glasbene improvizacije za večino vprašanih supervizorjev ena izmed različnih 

možnosti, jo opredelijo supervizanti kot pomemben, nepogrešljiv del supervizije.  

Kategorija F: Glasbena improvizacija lahko vodi proč od problema 

• odmik od vsakdanjika (2) 

• beg pred problemi (5) 

• popoln odklop (5) 

Te tri izjave so tiste, na katere sem postala najbolj pozorna. Ideja, da omogoča glasbeno 

improviziranje v superviziji tudi odmik, odklop in beg pred problemi, mi sicer ni nova (ker poznam ta 

pojav iz terapevtskega konteksta), mi pa vednar služi kot opomin, da na to ne pozabim ter kot 

opozorilo, naj postanem bolj pozorna na to, kdaj se supervizanti tekom procesa (preveč) oddaljujejo 

od tematike, ki je del obravnave. Zagovarjam, da je trenutek odmika in odklopa lahko koristen, kdaj 

celo nujen za ponovno, konstruktivno soočanje z obravnavano tematiko. Kadar pa supervizant kot 

svoje glavno doživljanje glasbene improvizacije navaja sprostitev, beg pred problemi, umiritev in 

popoln odklop (supervizantka 5), je potrebno dodatno preverjanje. 

V pomoč si vzamem opis konkretne izkušnje supervizantke 5 zato, da bi dobila bolj kompleksno idejo 

o tem, kako razmišlja o glasbeni improvizaciji in zakaj ji je ta odklop in beg tako pomemben. 

»Moja izkušnja (glasbene improvizacije) pred gradivom: kadar sem se počutila pred študijskim 

gradivom napeto, malce neprizemljeno, nepovezano, sem začutila, da sem se z glasbeno 

improvizacijo umirila, našla nek smisel, začetek in postavitev temeljev za nadaljnje delo, saj je 

glasbena improvizacija zbistrila tako moje telo kot duha. Glasbena improvizacija mi je dala energijo in 

zagon za začetek in konec.« (supervizantka 5) 

V opisu izkušnje govori o svoji zadregi pred obravnavo gradiva. Glasbena improvizacija je 

predstavljala zanjo prostor in čas pred obravnavo gradiva, v katerem se je lahko umirila – morda tudi 

»odklopila« in »zbežala«pred svojo lastno zadrego. To piše ravno supervizankta, ki je v procesu imela 

največ težav z reflektiranjem izkušnje in konceptualizacijo. Za nadaljnje razmišljanje o refleksivnosti 

supervizantov je to pomembno sporočilo. Ravno v primeru manj razvitih refleksivnih sposobnosti 

supervizantov je potrebna pozornost, da je uporaba kreativnih intervencij (specifično glasbene 

improvizacije) smiselno reflektirana in ne postane le sama sebi namen oz., da je glavni namen 

sprostitev in odmik od problemske situacije.  

 

2. področje: učinki v posameznih fazah supervizijskega srečanja 

Glasbeno improvizacijo smo uporabljali v različnih fazah supervizijskega srečanja. Ob prebiranju izjav 

supervizantk za pozamezne dele srečanja sem oblikovala 4 kategorije izjav, ki se bolj ali manj 

ponavljajo v vsaki fazi srečanja z različnimi poudarki. Le c) kot del obravnave gradiva predstavlja 

izjemo. Tukaj dodajam še peto kategorijo.  
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a) na začetku srečanja 

Kategorija A: prehodi 

• uvod (1) 

• postopoma odklopiti tok vsakdanjega dogajanja (1) 

• odpira prostor za zavesten premik iz vrveža mojega dne v uskladitev s skupino (3) 

• »prihod« na mesto – mentalno, emocionalno, psihično (4) 

Kategorija B: sprostitev 

• sprostitev (1) 

• sprostiti se (2) 

• prepustiti se svobodi (2) 

• umiritev (4) 

• umiritev (5) 

Kategorija C: stik, povezovanje 

• priložnost, da se povežemo med sabo (1) 

• zaznati in izraziti svoje trenutno počutje (2) 

• povezovanje s samo seboj in z drugimi članicami skupine (4) 

• poslušanje sebe (5) 

• soočenje in uglasitev same s seboj (5) 

Kategorija D: pozornost, osredotočenje  

• usmeriti pozornost na tukaj in zdaj, osredotočenje na skupino (2) 

• »prihod« na mesto – mentalno, emocionalno, psihično (4) 

 

b) po pregledu refleksij, pred obravnavo gradiva 

Kategorija A: prehodi 

• zaključevanje predelanega (2) 

• zaključevanje refleksije (bolj lastne kot od ostalih članov skupine) (2) 

• odpira možnost sprejemati nova doživljanja in nove »naloge« (2) 

• zapira prostor, je kot izdih (3) 

• »prihod« na mesto – mentalno, emocionalno, psihično (4) 

• možnost, da se še kakšni delčki (ki jih ni bilo mogoče izraziti z besedami, oz. se jih zavedamo 

le deloma) pojavijo in odzvenijo skozi glasbo (1) 

Kategorija B: sprostitev, umiritev 

• sprostitev (1) 

• zmanjšanje občutka »izpostavljenosti« (1) 

• umiritev (4) 

• sprostitev napetosti, ki je morda ostala (4) 

• sprostitev (5) 
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Kategorija C: stik, povezovanje 

• povezovanje z gradivom in s to osebo, ki primer predstavlja (1) 

• omogoča »biti prisotna« in zaznavati ostale člane skupine (2) 

• omogoča povezovanje z ostalimi članicami, se uglasiti pa četudi neharmonično (2) 

• vživljanje vase in v drugo osebo (5) 

Kategorija D: pozornost, osredotočenje  

• osredotočanje, višanje koncentracije – usmerjenost v gradivo.  

• za tistega z gradivom je to polje priprave, usklajevanja s svojim gradivom (3) 

• povezovanje s samo seboj in z drugimi članicami skupine (4) 

• »prihod« na mesto – mentalno, emocionalno, psihično (4) 

• zbistritev posameznega gradiva (5) 

• osredotočenje (5) 

 

c) kot del obravnave gradiva 

Kategorija A: prehodi 

• možnost, da se še kakšni delčki (ki jih ni bilo mogoče izraziti z besedami ali se jih zavedamo le 

deloma) pojavijo in odzvenijo skozi glasbo (1) 

Kategorija B: sprostitev, umiritev 

• sprostitev (1) 

• obenem pa se zmanjša občutek »izpostavljenosti« (1) 

• lahko sem umirila um (4) 

• sprostitev (5) 

Kategorija C: stik, povezovanje 

• povezovanje z gradivom in s to osebo, ki primer predstavlja (1) 

• podpora supervizantke (3) 

• lažje sem začutila osebo, ki je imela gradivo (4) 

• vživljanje vase in drugo osebo (5) 

Kategorija D: pozornost, osredotočenje  

• osredotočanje, višanje koncentracije – usmerjenost v gradivo  

• lahko omogoča usmeriti pot k rešitvi obravnavanega gradiva (2) 

• kontemplacija (3) 

• zbistritev posameznega gradiva (5) 

• osredotočenje (5) 

Kategorija E: ustvarjalni proces 

• iskanje novih uvidov in rešitev na ustvarjalen način (1) 

• vidim bistvo v porajanju in uzaveščanju nezavednega (2) 

• večkrat je zame to presenečenje – razumevanje ali spoznanje nečesa pride na dan 

nenačrtovano, se zbistri v nekem trenutku  (2) 

• daje možnost analize in opazovanja lastnega igranja in igranja drugih  (2) 
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• rešitev problema je s tem lahko jasnejša in bližja (2) 

• vživljanje v predstavljeno gradivo (3) 

• zelo dobrodošlo (4) 

• lahko sem umirila um in tako pustila nove ideje na površje (4) 

• vživljanje vase in v drugo osebo (5) 

 

d) na koncu srečanja 

Kategorija A: prehodi 

• tranzicija (1) 

• potrditi predelano (2) 

• način zaključevanja (2) 

• je kot darilo po opravljenem delu (3) 

• postavila sem lahko zaključke in emotivno stanje na pravo mesto (4) 

• zaključek neke celote (5) 

Kategorija B: sprostitev, umiritev 

• sprostitev (1) 

• umiritev (1) 

• omogoča stabilizacijo, morda tudi olajšanje (2) 

• izražanje občutkov (2) 

• prostor za pomiritev (3) 

• sprostitev (5) 

Kategorija C: stik, povezovanje 

 - 

Kategorija D: pozornost, osredotočenje  

 - 

 

Kategoriji C in D ostaneta ob koncu prazni. Zdi se, da ob koncu srečanja stik in povezovanje skupine 

nista več pomembna, prav tako tudi osredotočenje. Posebej pomembna postaneta sprostitev in 

umiritev ter prehod iz delovne faze v zaključek srečanja.  

Ostale so mi tri izjave, ki jih še ne znam opredeliti: 

• je prostor za neizrečeno, neozaveščeno (3) 

• predelava posameznega gradiva (5) 

• soočenje (5) 

Zdi se mi, da gre za to, da zaključna improvizacija ne pomeni nujno sprostitev in umiritev za 

supervizanta, ampak je lahko nujno potreben prostor, v katerem lahko še nekaj časa odzvanja, kar je 

ostalo neizrečeno in tako omogoča še en korak pri predelavi gradiva. Lahko prav tako pomeni prostor 

soočenja z vsem, kar je ostalo odprto, kar še ni razrešeno oz. za nova vprašanja, ki so se med 

obravnavo gradiva šele porajala in jih supervizant odnese s seboj s srečanja – ne nujno pomirjen.  
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3. področje: opis konkretne izkušnje 

Konkretne izkušnje, ki so jih supervizantke zapisale, na tem mestu zaenkrat le navajam brez posebne 

obravnave. Morda bodo tekom raziskave kasneje še pomembne, eno izmed izkušenj (supervizantka 

5) smo prej uporabili za lažje razumevanje njenih izjav znotraj prvega področja – doživljanja glasbene 

improvizacije.  

»Dotaknila se me je prispodoba članice, ki se je nanašala na instrument (zvok, igranje), ki sem ga jaz 

igrala v improvizaciji.« (supervizantka 1) 

»Posebej pa naj izpostavim glasbeno improvizacijo med mojim supervizijskim gradivom. Skupina je 

improvizirala, jaz pa sem se odmaknila v »svoj« prostor in poslušala z zaprtimi očmi. Neprestano je 

name moteče deloval zvok enega instrumenta, konstantno je posegal v harmonijo igranja ostalih. 

Zakaj me tako moti? Kaj me tako moti? To sem povezala s svojo trenutno situacijo oziroma temo, saj 

pri mojem delu in predajanju svojemu delu neprestano posega in prestopa meje mojega strokovnega 

dela moteč zunanji faktor in to celo dovolim. To me moti, mi jemlje energijo in s tem ovira moje delo. 

Prav preko glasbene improvizacije se je iskristaliziralo bistveno supervizijsko vprašanje, na katerem 

smo skupaj s skupino delali in zato sem prišla do rešitve, do pomembne spremembe, ki mi še danes 

daje moč in zavest za stabilnejšo pot naprej.« (supervizantka 2) 

»Spomnim se previdnosti vstopa pri naši zadnji improvizaciji – nehala sem plesati in se pridružila 

skupini na glasbilih. Že med plesom sem se preko želje po sodelovanju, povezovanju in preseganju 

odtujenosti zlivala z drugimi, ne preko plesa temveč preko glasbe. Spomnim se počasnega 

približevanja, močne pozornosti in izbire instrumentov, ki so bili blizu, in ki omogočajo zgolj 

spremljavo – kraguljčkov. Zamikal me je lesen ksilofon, bil je precej oddaljen od mesta kjer sem 

sedela. Spomnim se, da sem se s celim telesom povzpela v sredino kroga, kot da bi si želela fizičnega 

dotika s skupino. Igrala sem nesigurno in spomnim se kako je kar naenkrat igranje ostalih postalo 

glasnejše. V meni je kar zakričalo: »Zdaj končno lahko udarim po leseni ploščici brez sramu.« Zdelo se 

mi je, kot da slišite mojo željo po suverenem igranju na ta prekrasen instrument. Vem, da se je veliko 

napetosti sprostilo in počutila sem se spet povezano. Cel čas sem imela vizijo obrednosti, Claudia kot 

svečenica ob ognju igra in napolnjuje prostor z zvoki, to je njeno darilo nam, plesalkam naših življenj. 

V sebi sem čutila močno razliko med plesom, ki je bil v tej skupini introspekcija, spojitvijo same s seboj 

in prepuščanjem glasbi. Z nobeno plesalko se ni bilo moč povezati, zato sem opustila to željo in se 

prepustila uzaveščanju lastne napetosti. Kljub zadregi prisesti k ognju, je bila želja po povezovanju 

preko glasbe dovolj močna in prisedla sem počasi in z velikim spoštovanjem.« (supervizantka 3) 

»Najbolj mi je v spominu ostala improvizacija na začetku srečanja. Prišla sem utrujena, odsotna. 

Improvizirala sem na boben in njegov ritem me je zopet sinhroniziral, napolnil z energijo. Še dodatna 

spodbuda je prišla od ostalih članic, ki so enako začutile ritem in ga dopolnjevale.« (supervizantka 4) 

»Moja izkušnja (glasbene improvizacije) pred gradivom: kadar sem se počutila pred študijskim 

gradivom napeto, malce neprizemljeno, nepovezano, sem začutila, da sem se z glasbeno 

improvizacijo umirila, našla nek smisel, začetek in postavitev temeljev za nadaljnje delo, saj je 

glasbena improvizacija zbistrila tako moje telo kot duha. Glasbena improvizacija mi je dala energijo in 

zagon za začetek in konec.« (supervizantka 5) 
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4. področje: druge umetnostne smeri – primerjava izkušenj 

Vprašanje iz tega področja je bilo: Katere druge umetnostne medije si še izkusila v okviru supervizije? 

Kaj ti je bilo blizu, zakaj? Mogoče najdeš kakšne posebnosti, ki razlikujejo tvojo izkušnjo z glasbeno 

improvizacijo od izkušnje z drugimi mediji? 

Odgovore razvrščam glede na umetnostno smer: 

 

Gibanje-ples 

• Veliko mi pomeni, da se lahko tudi gibam. Ne samo zato, ker sta mi ples in gibanje blizu (me 

zelo sprosti in veča mojo miselno zbranost), ampak predvsem zato, ker v tej skupini čutim 

varnost za gibalno izražanje. (1) 

• gibalno-plesno izražanje – meni najbližje, preko telesa znam »povedati« največ, najlažje 

izrazim svoja globja občutja, najbolje začutim sebe in drugim najlažje, spontano in iskreno 

»povem« (2) 

• ples – zaradi velike napetosti mi je premikanje udov in uzaveščanje ter sproščanje te 

napetosti preko giba bilo v veliko razbremenitev (3) 

• gibalno-plesna improvizacija (5) 

o mi je najbolj blizu, ker se preko telesa maksimalno izrazim tako bolečino kot srečo 

o gibanje me popolnoma sprosti 

o me odpelje v drug prostor, a hkrati nazaj na zemljo 

o gibanje mi omogoča zbistritev misli 

o popolna sprostitev 

 

Likovno izražanje 

• risanje (1) 

• likovno izražanje je zame najtežje, saj roka ni sposobna preliti na papir vse to, kar se dogaja v 

meni, v mojih mislih in čustvih (2) 

• pisanje in risanje z barvnimi flomastri in pasteli (3) 

o velik format papirja zaradi občutka neomejenosti 

o skupna podlaga zaradi možnosti povezovanja 

o barve, ker beseda v barvi pridobi na vrednosti 

o oblike, ker sem se učila sprejemati in ne presojati 

• likovna improvizacija (4) 

o drugačna pot, ki mi ni tako blizu 

o kar narišem ostane vidno 

o ne morem se povezati z drugimi 

• likovna improvizacija (5) 

 

Drama/igra vlog 

• psihodrama, uživala sem v zavestnem vživljanju v drugo osebo (3) 
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Glasba 

• v glasbeni improvizaciji lahko raziskujem in odpiram nekaj novega, ker imam s tem medijem 

najmanj izkušenj in nobenega glasbenega predznanja; vsakič sem presenečena nad tem, kaj 

nastane (1) 

• glasbena improvizacija je predvsem zelo sproščena, daje občutek sposobnosti in zmožnosti 

ter mi je precej v pomoč pri raziskovanju, uzaveščanju manj zavednega (2) 

•  »Pri glasbeni izkušnji se povezuješ z ostalimi, če ne želiš izpostavljenosti igraš tiho, medij te 

spontano nagovarja k pozornosti in sodelovanju, ob enem pa ti vselej omogoča, da 

»zasoliraš«, brez da se oziraš na druge.« (supervizantka 3) 

• najbolje se počutim ob glasbeni improvizaciji (4) 

o počutim se najbolj sproščeno 

o lahko se skrijem med zvoki, če tako želim 

o se samo igram ne glede na druge 

o privabim še ostale v svoj ritem 

o skozi zvok se povežem z ostalimi (kar je pri likovni ali plesni improvizaciji dosti težje) 

 

Umetnostne smeri na splošno 

• Vse mi je zelo pri srcu. (1) 

• Vsekakor umetniško izražanje nasploh koraka vzporedno z odkrivanjem in razreševanjem 

svojih lastnih (in drugih) problemov. Vedno znova mi potrjuje, da lahko preko umetniškega 

izražanja »dam iz sebe«, se razbremenim, naj rečem olajšam in je s tem v pomoč meni in moji 

okolici. Umetniško izražanje po mojem mnenju ponuja neizčrpne možnosti. (2) 

• Vsak medij mi je bil v supervizijskem procesu blizu, kadar mi je omogočil stik z drugo 

supervizantko. (3) 

• Menim, da so si mediji bolj kot ne med seboj dokaj podobni, le metode, pristopi so si različni, 

vendar je bistvo vsem enako. Dobro počutje, izražanje sebe, začutiti se, začutiti drug drugega, 

iti nekam v popolnoma drug svet, se tam srečati in soočiti s čustvi ter jih ne potisniti nazaj, 

ampak izraziti, dati ven iz sebe. (5) 

Faza D 

Počitek. Nekaj prehodnih dni. Odločitev za drugačno nadaljevanje. Na tej točki želim sestaviti pregled 

svojih izhodiščnih vprašanj in vseh doslej najdenih odgovorov nanje. Čutim, da se premikam proti 

zaključku naloge, in da sem že veliko odgovorov našla. Želim imeti bolj jasen pregled nad trenutnim 

stanjem in želim imeti odgovore na moja vprašanja: Kje sem zdaj? Kaj še potrebujem, da lahko 

zaključim? Dogovorjena sem za mentorstvo v tem tednu. Tam želim izvedeti kje sem in skupaj 

razmišljati o tem, kar je še potrebno. 
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5.6 4. cikel – povzetek rezultatov 

 

Slika 11: Prikaz četrtega cikla raziskovalnega procesa (lastna) 

Faza A 

Izhodišče predstavljajo ugotovitve prejšnjih treh ciklov. Konzeptualizacije faz C vsakega cikla mi 

služijo kot material za obdelavo v tem ciklu. 

Faza B 

Najprej bom sestavila v nov dokument svoja izhodiščna (raziskovalna) vprašanja in nato odgovore 

supervizorjev in supervizantov, ki sem jih obravnavala v 2. in 3. ciklu. Konceptualizacijo iz 1. cikla bom 

še enkrat prebrala z namenom zagotavljanja upoštevanja načel kvalitativnega raziskovanja tudi pri 

ovrednotenju rezultatov.  

Faza C 

V nadaljevanju predstavljam povzetek odgovorov supervizorjev na štiri raziskovalna vprašanja ter 

odgovore supervizantov na peti sklop vprašanj.  

1. Kako opredelijo supervizorji namen in cilje uporabe glasbene improvizacije v superviziji? 

Povprašani supervizorji so na vprašanje o namenu in clijih uporabe glasbene improvizacije 

odgovorili na več ravneh. Odgovori v kategorijah A in D izpostavljajo povsem funkcionalni vidik, 

osredotočenost na cilj, da se v superviziji osvetli in razsvetli problemsko situacijo, se v njej odkrije 

nove aspekte, ki omogočajo spremembo tudi v konkretnih nadaljnih korakih. Glasbena 

improvizacija v tem kontekstu dodaja neverbalno oz. zvočno izkušnjo, ki omogoča pridobivanje 

informacij in novo jasnino v verbalni refleksiji, ki sledi improvizaciji. Izbira glasbil lahko osvetljuje 

postavljeno vprašanje, prav tako pa ponazoritev klientov (ali problemske situacije) z glasbeno 

improvizacijo pogosto prinaša uzaveščanje, novi aspekti postanejo slišni in vidni. V improvizacijski 

izkušnji se lahko oredotočimo na posameznika ali na skupino, na problemsko situacijo ali na lastno 

stanje v trenutku supervizijske situacije. Predvsem v kontekstu analitične skupine supervizije je 

glasbena improvizacija uporabljena tudi kot odgovor skupine na pripovedovanje supervizanta. 

Druga in tretja kategorija (B in C) govorita predvsem o pristopu in načelih dela: natančneje o 

celostni obravnavi človeka znotraj ustvarjalnega supervizijskega pristopa.  
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Na področju celostne obravnave človeka oz. supervizanta in njegove problemske situacije poudarjajo 

supervizorji pomen izmeničnega učinkovanja med doživljanjem v konkretni improvizacijski izkušnji in 

refleksiji le-te izkušnje. Gre za povsem celostno izkušnjo, ki jo zaznamo, v njej ravnamo in (se) čutimo. 

Emocionalni aspekt supervizorji večkrat izpostavljajo, saj iz njihovega vidika prav ustvarjalni pristop in 

sprememba ravni iz govora na (neverbalno) raven igre omogočata, da postanejo tudi počutje in 

čustva razpoznavni v zlasti razumsko naravnani supervizijski situaciji. Na splošno opazujejo 

supervizorji, da supervizanti postanejo bolj ustvarjalni in inovativni, ko je v uporabi glasba. Po eni 

strani se lahko nekaj na novo razvršča, hkrati pa ustvarjalni proces omogoča ohranjanje prožnosti v 

nadaljnem razvoju (tako človeka kot situacije). Kot posebne kvalitete glasbene improvizacije 

supervizorji izpostavljajo, da omogoča odpiranje možnostnega prostora v intersubjektivnem 

dogajanju (med supervizantom in/ali skupino in supervizorjem). Glasba tukaj nudi dovolj varno 

simbolično distanco. Za kontekst analitične skupinske supervizije supervizorka še trdi, da se zaradi 

glasbe aktivira kolektivna podzavestna raven. Preko glasbene improvizacije postane nekaj slišno, kar 

tako že je v prostoru prisotno – morda misli to supervizor, ki piše, da glasbena improvizacija lahko 

ponazarja atmosfero.  

 

2. Kako glede na izkušnje supervizorjev vpliva metoda glasbene improvizacije na refleksivnost 

njihovih supervizantov? 

Vsi vprašani supervizorji so si enotni v tem, da uporaba glasbene improvizacije v superviziji zelo 

vpliva na refleksivnost, ena supervizantka je konkretno napisala, da se refleksivnost supervizantov 

poveča.  

Kot glavni razlog za to izpostavljajo dejstvo, da ustvarja glasbeno improviziranje v supervizijski 

situaciji konkretno izkušnjo, ki omogoča neposredno doživljanje afektov, do katerih je v kasnejšem 

pogovoru možno prevzeti razumevajočo in koristno distanco – proces, ki ga lahko opredelujemo tudi 

kot refleksijo konkretne izkušnje (druga faza v Kolbovem krogu izkustvenega učenja). Ena izmed 

supervizork v tem kontekstu še posebej izpostavlja vpliv te izkušnje na gradnjo identitete 

(Identitätsstiftende Qualität).  

Supervizorji so si enotni v tem, da uporaba glasbene improvizacije poveča prevsem refleksijo 

emocionalnih aspektov problemske situacije in čustvovanje supervizanta v dejanski supervizijski 

situaciji. Tako supervizanti lahko po improvizaciji lažje uzavestijo, zrcalijo in tudi kognitivno dojemajo 

in poimenujejo emocionalne deleže – ponoven opis nekega refleksivnega procesa. 

Le ena supervizorka izrazito kaže na izboljšanje refleksije kognitivnih aspektov, ko pove, da so njeni 

supervizanti po improvizaciji vedno razvili zelo jasne ideje o tem, kako je njihovo ravnanje povezano z 

ravnanjem okolice, in da so dobro verbalizirali in konkretizirali naslednje korake. Je pa potrebno 

opomniti, da je to supervizorka, ki ima najmanj izkušenj z glasbeno improvizacijo v superviziji in jo 

uporablja le v individualnem supervizijskem setingu.  

Zadnja katergorija vsebuje največ alinej. Večina izmed njih izraža izkušnje supervizorjev s tem, da 

omogoča glasbena improvizacija porajanje nečesa drugačnega, nečesa presenetljivega, še ne 

mišljenega, omogoča pogled na situacijo iz drugačne perspektive in drugačno doživljanje samega 

sebe in drugih. Prostor igre – možnostni prostor – daje prostor nenavadnim idejam, mislim in odpira 

nezavedne vsebine, ki v nadaljni refleksiji postanejo nove možnosti mišljenja.  
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Če proces doživljanja konkretne izkušnje in nato refleksija le-te izkušnje vodi v novo razmišljanje in 

spremenjeno dojemanje problemske situacije, potem smo tukaj spet zelo blizu Kolbovem krogu 

izkustvenega učenja in njegovem pomenu v supervizijskem procesu.  

3. Ali supervizorji ocenjujejo, da je metoda glasbene improvizacije uporabna tudi v superviziji z 

drugimi strokovnimi delavci (in ne le glasbenimi terapevti)?  

Vsi supervizorji z izjemo ene (anonimna), ki so izpolnili vprašalnik, dejansko uporabljajo glasbeno 

improvizacijo v superviziji tako z glasbenimi terapevti kot tudi z neglasbenimi terapevti. Torej že v 

osnovi ocenjujejo, da je metoda uporabna v obeh kontekstih. Izhajajoč iz tega, sem jih vprašala o 

tem, kje vidijo razlike v uporabi metode pri enih in drugih. 

Odgovori na to vprašanje se razlikujejo predvsem glede na to, kolikšno vrednost je namenil 

posamezni supervizor tej tematiki. Pri enem odgovoru je čutiti, da supervizor razliko jasno vidi, in da 

ga celo obremenjuje (5). Druga supervizorka pa celo negira katerokoli razliko (3). Ena izmed vprašanih 

nima izkušenj s supervizanti-glasbenimi terapevti in je vprašanje zato pustila odprto. Dve pa govorita 

o tem, da glasbeni terapevti hitreje najdejo dostop do igranja, to radi počnejo in v tem uživajo. Ena 

izmed njiju (1) sploh ne piše o tem, kako za razliko k improvizaciji pristopajo neglasbeni terapevti. Iz 

njenega odgovora bi lahko sklenili, da oni pa neradi (ali manj radi) igrajo spontano in ne (ali manj) 

uživajo v tem. Tega pa ne poda eksplicitno. Druga (4) pa trdi o neglasbenih terapevtih, da se vendarle 

hitro učijo izražanja preko glasbene improvizacije, prav tako kot se to učijo tudi pacienti v glasbeni 

terapiji, ki prihajajo praviloma brez glasbenega predznanja oz. brez izkušenj z glasbeno improvizacijo 

k glasbeni terapiji in se tam srečajo z glasbeno improvizacijo. Glasbena improvizacija je torej 

uporabna tudi v superviziji s strokovnjaki iz drugih področij kot je glasbena terapija.   

 

4a. Ali supervizorji (ki niso glasbeni terapevti) potrebujejo posebno usposabljanje za uporabo 

metode glasbene improvizacije?  

Na to vprašanje le ena supervizorka (3) ni odgovorila. Trije supervizorji (1, 4, 5) se strinjajo, da je 

usposabljanje za uporabo te metode nujno potrebno. Ena izmed vprašanih (2) pa je neodločna pri 

svojem odgovoru. Kritično razmišlja o uporabi kreativnih tehnik v superviziji.  

»Koliko teorije in prakse v različnih kreativnih tehnikah je potrebno znotraj izobraževanja 

supervizorjev, do lahko določene elemente potem dejansko smiselno uporabljamo znotraj 

supervizijske prakse? Menim, da je to potrebno individualno rešiti, ker se supervizijskega 

izobraževanja praviloma udeležujejo strokovnjaki različnih osnovnih poklicev. Menim, da uporaba 

kreativnih metod vedno zahteva smiselno teoretično osnovo - tako kot tudi ostale metode v 

superviziji.« (anonim, vprašalnik 2) 

Ob koncu še pove, da je bilo pri njenem študiju supervizije le nekaj elementov oblikovalskega in 

likovnega ustvarjanja ter, da bi »igrati glasbo« bila najbolj eksotična stvar, ki bi si jo v tem kontekstu 

(svojih sošolcev, neglasbenih terapevtov) lahko predstavljala.  

Kar je meni iz njenih izvajanj pomembno za nadaljnjo razmišljanje o usposabljanju, je misel, da je 

strokovna utemeljenost potrebna pri vseh kreativnih intervencijah in ustvarjalnem delu v superviziji 

nasploh, ne le pri uporabi glasbene improvizacije v superviziji. Potrebno je tudi pomniti dejstvo, da 

imajo supervizorji zelo različna strokovna izhodišča (vsaj dvojne poklicne identitete) in s tem se tudi 

razlikuje stopnja strokovne utemeljenosti uporabe kreativnih intervencij v superviziji (če le-ta ni bila 

sestavni del supervizijskega izobraževanja).  
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4b. Katero obliko izobraževanja in katere ključne vsebine predlagajo supervizorji? 

Izobraževanje naj bi vključevalo tako izkustveno delo z glasbeno improvizacijo (ali s celo več različnimi 

umetniškimi mediji), refleksijo (v obliki supervizije) ter teoretične vsebine, med katere spadajo 

psihodinamične osnove, teorije umetniškega izražanja, gradnja simbolov, teorije o ustvarjalnih 

procesih ter teoretične osnove glasbene (ali umetniške) improvizacije.  

Kot predpogoj navaja Weymann (5) predhodno izobrazbo (ali visoko afiniteto) v enem izmed 

umetniških medijev – v tem primeru glasbe (instrumenta ali glasu) ali, če širše mislimo, tudi v drugi 

umetnosti kot je ples, drama, oblikovanje ali likovna umetnost. Weymann zagovarja, da bi potrebno 

znanje lahko posredovali tudi v obliki izobraževanja, ki je razširjeno na več umetniških smeri, saj so 

osnovne sposobnosti, ki jih je potrebno razviti, podobne: sposobnost ustvarjanja, opazovanja in 

spoznavanje podob. O trajanju sta govorila le dva supervizorja: Senn-Böning (1) govori o trajanju vsaj 

dveh let, Weymann si lahko predstavlja »odvisno od temeljitosti, različne oblike izobraževanja, od 

štirih vikend seminarjev zapovrstjo naprej« (5). 

 

5. Kako supervizanti doživljajo metodo glasbene improvizacije in kako vpliva na njihovo 

refleksivnost? Kateri učinki glasbene improvizacije supervizanti najbolj izpostavljajo? 

Večina odgovorov supervizantov sem lahko uvrščala v enake kategorije kot sem jih našla že pri 

vprašanju po namenu in ciljih supervizorjev. Glavna vsebina torej tudi pri supervizantih zadeva 

razjasnitev problemske situacije, odkrivanje novih aspektov, osredotočenost, celostno obravnavo 

supervizanta in njegovih tem ter odpiranje prostora za ustvarjalno mišljenje in igro. Supervizanti 

izpostavljajo pomen neverbalnega izražanja in komuniciranja. Komunikacijo, ki pomeni stopiti v stik s 

seboj, z drugimi in z gradivom. Ko stopim v stik, lahko nekaj spoznavam, uvidim, se mi lahko nekaj 

razjasni in zbistri. Govor teče tudi o sproščenosti in umiritvi, o močni opori pri razreševanju gradiva. 

To so novi aspekti v primerjavi z izpostavljenimi cilji supervizorjev – sproščenost, umiritev in opora.  

Dalje govorijo supervizanti o doživljanju občutkov, o emocionalni ravni, ki prispeva k celostnosti 

supervizijske izkušnje. Izpostavljajo občutke povezanosti – samih s seboj – kar nakazuje na integracijo 

emocionalnih in kognitivnih aspektov in potrjuje idejo supervizorjev o »izmeničnem učinkovanju med 

doživljanjem in reflektiranjem«, saj ravno o tem pripovedujejo supervizanti in s svojimi izjavami 

dokazujejo lasten proces integracije konkretne izkušnje preko refleksije le-te. Izjava supervizantke, da 

je glasbeno improvizacijo lahko v različnih momentih uporabljala za različne stvari nakazuje, da 

metodo ne doživlja kot usmerjeno na določen cilj, temveč jo v svoji raznolikosti sprejme kot možnost 

za pridobivanje celostne izkušnje.  

Dejansko je iz izjav supervizantov razvidno, da so zaznali poseben prostor, o katerem so govorili že 

supervizorji in o katerem sem tudi v teoretičnem delu naloge pisala kot o »možnostnem prostoru«. 

Glasbeno improvizacijo supervizanti torej doživljajo kot izkušnjo v »tukaj in zdaj«, kjer lahko 

(neverbalno) izrazijo tisto, kar je ostalo neizrečeno. Govorijo o naraščanju nivoja energije in o 

prijetnih občutkih, med katerimi izpostavljajo igrivost, veselje, radost, pa tudi neobremenjenost in 

neizpostavljenost. Prav to dvoje povezujejo z velikokrat ponavljajočo se izkušnjo sprostitve. To 

doseženo sproščenost pa potem vidijo kot izhodišče, ki omogoča kdaj uvid, drugič razjasnitev ali 

pomiritev – torej kot osnovo za obravnavo problema oz. gradiva v superviziji. Prav tako kot 

supervizorji tudi supervizanti izpostavljajo dve izkušnji: preko glasbene improvizacije postanejo 

emocionalni aspekti razpoznavni ter prinašajo odkrivanje in uzaveščanje nezavednih vsebin. 
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Izbira določenih besed kot so uglasitev, predah ali preklop nakazuje poseben proces v posebnem 

prostoru,  v katerem nekaj medosebno zazveni (uglasitev), v katerem je tudi tišina (predah, umiritev) 

in v katerem se poraja nekaj drugačnega, morda novega (preklop). 

Glasbena improvizacija deluje z vidika supervizantov na vse tri subjekte, ki naj bi bili fokus v 

superviziji. Na posameznika (uglasitev samega s seboj, lažje sem našla stik s sabo), na skupino 

(povežemo se vse članice skupine) ter na gradivo (uglasitev s situacijo, stik z gradivom). Prav tako 

pride med improvizacijsko izkušnjo lahko do krepitve pozornosti supervizanta.  

Nekaj izmed odgovorov nisem mogla razvrstiti v kategorije, kar kaže na to, da se bolj izrazito 

razlikujejo od vidika supervizorjev. Izjave treh različnih supervizantk nakazujejo, da so zaznale 

glasbeno improvizacijo kot pomemben, vitalni del supervizijskih srečanj, ki jim omogoča aktivno 

udeležbo. Medtem ko je uporaba glasbene improvizacije za večino vprašanih supervizorjev ena izmed 

različnih možnosti, jo opredelijo supervizanti kot pomemben, nepogrešljiv del supervizije.  

Na tri izjave sem postala najbolj pozorna: odmik od vsakdanjika, beg pred problemi in popoln odklop. 

Ideja, da omogoča glasbeno improviziranje v superviziji tudi odmik, odklop in beg pred problemi mi 

sicer ni nova, ker poznam ta pojav iz terapevtskega konteksta, mi pa vednar pomeni opomin, da ne 

pozabim na to ter opozorilo, da naj postanem bolj pozorna na oddaljevanje supervizantov tekom 

procesa (preveč) od tematike, ki je del obravnave. Zagovarjam, da je trenutek odmika in odklopa 

lahko koristen, kdaj celo nujen za ponovno, konstruktivno soočanje z obravnavano tematiko. Kadar 

pa supervizant kot svoje glavno doživljanje glasbene improvizacije navaja sprostitev, beg pred 

problemi, umiritev in popoln odklop (supervizantka 5), je potrebno dodatno preverjanje. 

Za nadaljnje razmišljanje o refleksivnosti supervizantov mi je pomembno sledeče sporočilo. Ravno v 

primeru manj razvitih refleksivnih sposobnosti supervizantov je potrebna pozornost, da je uporaba 

kreativnih intervencij (specifično glasbene improvizacije) smiselno reflektirana in ne postane le sama 

sebi namen oz. da je glavni namen sprostitev in odmik od problemske situacije.  

Faza D  

Zadnjo fazo tega cikla predstavljajo spet vmesni čas dveh tednov umika od dela na magisteriju, 

srečanje z mentorico, drugo delo in počitek. V vmesnem času sem se v praksi spet srečala z glasbeno 

improvizacijo – tako v terapevtskem kot tudi pri supervizijskem delu s skupino študentov glasbene 

terapije. Razmišljam o zaključku magistrskega dela, o tem kaj še manjka pred dejanskim zaključkom 

in kaj sama še potrebujem za to. V vmesnem času dvomim v potrebo po triangulaciji rezultatov v še 

enem poglavju. Raje bi izpustila ta korak in zaključila z delom. Ob ponovnem branju naloge uvidim 

smisel triangulacije in vrednost dveh člankov, ki sta od vse predelane literature še najbljižje predmetu 

raziskave, zato bom pred zaključkom namenila še poseben prostor primerjanju rezultatov raziskave z 

ugotovitvami omenjenih člankov.  
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5.7 Triangulacija rezultatov 

V poglavju 5.2 sem predstavila šest kriterijev za zagotavljanje kakovosti kvalitativnega raziskovanja 

po Mayring (v Weymann, 2004, 61). Zadnji izmed kriterijev je triangulacija. Gre za primerjavo 

rezultatov kot dopolnitev možnosti spoznanja različnih perspektiv. Ta raziskava vključuje že v osnovi 

več perspektiv: perspektivo petih vprašanih supervizorjev in perspektivo petih supervizantk, ki so bile 

vključene v akcijski del raziskave – v supervizijski proces z uporabo glasbene improvizacije. Prav tako 

predstavlja že teoretični del naloge (poglavja 1 do 4) raziskavo strokovne literature iz različnih držav 

in strokovnih področij. Za raznolikost perspektiv je torej poskrbljeno. Predzadnji korak pred 

zaključkom naloge predstavlja primerjava rezultatov raziskave z vsebino strokovnih člankov, ki sem 

jih obravnavala v prvem ciklu (poglavje 5.3).  

Središče pozornosti predstavljajo namen in cilji uporabe glasbene improvizacije v superviziji. Zakaj je 

pravzaprav smiselno vključiti glasbeno improvizacijo v supervizijsko delo in kaj omogoča uporaba te 

metode v superviziji? Odgovore na to vprašanje, ki sem jih tekom raziskave našla in v prejšnjem 

poglavju 5.6 prikazala, bom v tem poglavju še primerjala s trditvami dveh člankov. Potrebno je 

pojasniti, da članka ne predstavljata neodvisne tretje perspektive, ker sta avtorici hkrati tudi vključeni 

v raziskave (med vprašane supervizorje), česar žal ni bilo moč preprečiti zaradi izjemno majhne 

številke aktivnih strokovnjakov na tem področju.  

• Senn-Böning, C. (2011). Klingend öffnen sich Spiel-Räume in der Supervision. V: Möller, E., 

Träupmann, S. (ur.): Aspekte der psychodynamischen Supervision. Kassel: University press, 

str. 56-71. 

• Ahonen-Eerikäinen, H. (2003). Using Group-Analytic Supervision Approach When Supervising 

Music Therapists. V: Nordic Journal of Music Therapy, letnik 12, številka 2, London: 

Routledge, str. 171–183. 

Pri triangulaciji rezultaov izhajam iz kategorij, ki sem jih oblikovala v drugem ciklu (poglavje 5.4) in jih 

primerjala s trditvami avtoric znotraj člankov.  

Kategorija A: Cilji v superviziji – razjasniti situacijo, jo razumeti, odkrivati nove aspekte 

Iz te kategorije najdem v člankih najmanj vzporednic z izjavami vprašanih supervizorjev. V to 

kategorijo sem razvrščala odgovore le treh od petih supervizorjev in ravno C. Senn-Böning in Ahonen-

Eerikäinen že v svojih vprašalnikih nista dajali odgovorov, ki bi jih lahko razvrščala v to kategorijo. 

Edini aspekt, ki ga jasno tudi najdem v njunih člankih, je odkrivanje nečesa novega, novih aspektov, 

ko H. Ahonen-Eerikäinen (2003, 175) naprimer piše o tem, da supervizanti lahko vidijo svojo izkušnjo 

»v novi luči in iz nove perspektive«.  

C. Senn-Böning (2011) se v svojem članku večkrat dotakne področja identitete in razvoja identitete, 

tako s strani supervizorja (ki ima pogosto vsaj dve poklicni identiteti) kot tudi s strani supervizanta, ki 

je v supervizijskem procesu prav tako na poti razvoja svoje (poklicne) identitete. Avtorica pravi, da 

pomeni identiteta nekaj dinamičnega, procesnega. Ne gre le za pridobivanje določenih lastnosti 

temveč gre za proces predelovanja neskladnih izkušenj.  

»Improvizacija deluje kot napreden poskus rešitve za ta konec koncev nerešljiv problem gradnje 

identitete in z njo povezane nujnosti nenehnega spreminjanja.« (Weymann, 2006 v Senn-Böning, 

2011, 69) 
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Tukaj se nakazuje eden izmed ciljev v superviziji – raziskovanje, spreminjanje in stalno reševanje 

izzivov, katerih dokončna rešitev ne obstaja. Gre za proces odkrivanja, raziskovanja, poizkušanje 

razumevanja.  

 

Kategorija B: Namen v superviziji – celostna obravnava človeka in njegovih tem 

Za to kategorijo se najde več vzporednic v člankih, predvsem pri C. Senn-Böning (2003, 56), ki posebej 

poudarja celostno obravnavo človeka »v dimenzijah ravnanja, doživljanja in zaznavanja« in to še v 

tesni povezanosti z afekti. Citat, ki sledi, zgoščeno opisuje, kako poteka proces izmeničnega 

učinkovanja med doživljanjem in reflektiranjem, ki ga je omenila tudi že v svojih odgovorih znotraj 

raziskave:  

»Refleksije lastnega ravnanja se lahko povežejo s prosto glasbeno improvizacijo kot neke vrste 

zgoščena oblika doživljanja v psihodinamičnem supervizijskem ravnanju in dosežejo poseben pomen v 

skupnem dvigu spoznanja tako supervizantke kot supervizorke. Aktivnem subjektu je omogočeno 

neposredno doživljanje afektov v glasbeni improvizaciji in skozi pogovor v nadaljevanju lahko 

ponovno doseže razumljivo, koristno distanco do le-teh. Ta izmenjava doživljanja in reflektiranja 

vsebuje kvaliteto gradnje identitete.« (2011, 59) 

Na tem mestu bi poudarila »skupen dvig spoznanja tako supervizantke kot supervizorke«, ki odpira še 

eno dodatno perspektivo na celostnost obravnave. V proces raziskovanja v superviziji vstopita tako 

supervizant kot supervizor in oba odkrivata novosti. To pomeni v praksi tudi, da v konkretno izkušnjo 

glasbene improvizacije večinoma vstopita oba (oz. cela skupina), kar pa ne pomeni, da nujno vsi 

igrajo na glasbila, saj so opisi primerov iz prakse v člankih povsem različni pri obeh avtoricah. 

Medtem ko v konceptu H. Ahonen-Eerikäinen (2011) večinoma celotna supervizijska skupina 

improvizira (včasih brez supervizorke), lahko zasledim pri drugi avtorici raznolike oblike 

improviziranja (solo, v dvoje, del skupine, celotna skupina). Ne glede na to koliko članov skupine 

dejansko igra na glasbila, poteka improvizacija vedno v posebnem, skupnem prostoru in jo doživljajo 

vsi prisotni – le v različnih vlogah in iz tako ali tako različnih perspektiv – kar obogati proces, 

predstavlja nepredvidljivo, novo izkušnjo tako za posameznika kot tudi za skupino kot dinamični 

subjekt.  

H. Ahonen-Eerikäinen (2011) izpostavlja termin »izkustveno razumevanje« in s tem nakazuje na tesno 

povezanost izkustva in reflektiranja izkušnje v svojem modelu skupinsko-analitične supervizije z 

glasbenimi terapevti. Pravi, da po eni strani glasbena improvizacija omogoča prestop siceršnjih ovir in 

odporov pri obravnavi težkih vsebin tudi zato, ker nudi glasba (in tudi glasbilo) simbolično distanco: 

»Včasih se je lažje braniti pred besedami kot proti abstraktnem in emocionalnem jeziku glasbe. 

Glasba prinaša tudi simbolično distanco, kar včasih to olajša...« (2003, 174) 

Koncepta simbolov znotraj psihoanalitične teorije se dotakne tudi C. Senn-Böning, ko piše o tem, da ji 

prav psihoanalitično mišljenje nudi most za prevajanje med različnimi simboličnimi sistemi: glasba (ki 

pripada prezentativni simboliki) in jezik (ki pripada diskurzivni simboliki). Gre za kompleksno področje 

znotraj psihoanalitične teorije, kateri v tej nalogi ne bom posvetila več pozornosti, kar ne pomeni, da 

ne bi raziskovanje v tej smeri lahko prinašalo še veliko koristnih uvidov.  
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Kategorija C: Pristop v ustvarjalni superviziji – odpiranje prostora za igro, ustvarjalni proces in 

nezavedne procese 

O možnostnem prostoru pišeta obe avtorici, s tem da C. Senn-Böning (2003, 66) izpostavlja tudi 

problem manjkajočega prostora za igro in domišljijo v superviziji, ki je pogosto izraz zapletenega 

odnosa supervizorja s svojim klientom in tako preprečuje primerno distanciranje za refleksijo. 

Avtorica uporablja različne termine za opis tega prostora, ki je včasih »notranjepsihični prostor« (58), 

drugič »možnostni prostor za simboliziranje«, »kreativni prostor« (56) in »intermediarno območje 

izkušenj, kjer se zlivata notranja realnost in zunanjo življenje« (prav tam, 62). Tudi H. Ahonen-

Eerikäinen (2011) uporablja različne termine za ta prostor, največkrat uporablja »možnostni prostor« 

ali »tranzicijski (prehodni) prostor« (180) in povezuje ta prostor z ustvarjalnim procesom, ki je možen 

le, kadar so člani skupine »svobodni, varni in pripravljeni se osredotočiti na svoje notranje slike, 

občutke in telesne senzacije. »To je možno le, če so člani skupine pripravljeni narediti korak nazaj od 

togih teorij, ortodoksnih tradicij in kognitivnega razmišljanja leve možganske polovice.« (prav tam). 

Člani skupine potrebujejo čas za razvoj takšne drže, zato navaja avtorica kot običajen časovni okvir 

procesa skupinsko-analitične supervizije glasbenih terapevtov eno do tri leta. V začetnem obdobju 

procesa je supervizor bolj direktiven kot kasneje. Tu želim navesti odsek enega primera iz članka H. 

Ahonen-Eerikäinen (2011), saj ponozarja več aspektov glasbene improvizacije v superviziji, ki so jih 

navajali povprašani supervizorji. Aspekt odpiranja posebnega prostora, znotraj katerega se lahko 

nekaj novega, nepričakovanega odvije, sprememba ravni iz govora na neverbalno raven, aspekt varne 

simbolične distance, ki jo glasba lahko nudi in s tem omogoča, da postane slišno tudi nekaj sicer 

neizrečenega, morda tabuiziranega. Tudi aspekt, ki ga je izpostavila prav H. Ahonen-Eerikäinen v 

njenem odgovoru znotraj te kategorije, postane v tem primeru bolj jasen – mislim na njeno trditev, 

da se preko glasbene improvizacije aktivira kolektivna podzavestna raven v skupini. Primer iz njenega 

članka:  

»Primer je bil predstavljen z melanholijo. Improvizacija je bila melanholična in nekako dolgočasna. 

Med fazo diskusije se supervizijska skupina obnaša kot da bi bila paralizirana. Dolgi, tihi molki! Kot 

supervizor lahko dejansko čutim napetost v svojem vratu in ramenih. Zrak bi lahko 'rezali s škarjami'... 

Vem, da bi lahko vprašal zakaj ima skupina problem govoriti o njihovih predstavah in asociacijah. 

Namesto tega jih prosim za ponovno improvizacijo. O čemurkoli kar jim pride na misel... Tokrat je 

improvizirana glasba glasna in – agresivna. Impoviziramo skoraj petnajst minut. Čeprav so bila 

kakršnakoli agresivna čustva odstranjena iz preteklih srečanj, jih glasba »izusti« sedaj. Ponovno – 

glasba so 'kuhinjska vrata'. Po tem, ko so zaključili z improvizacijo in poslušali posnetek, je bilo 

mogoče govoriti o agresiji; o agresiji, ki jo je čutil klient, ki jo je čutil terapevt in o sovraštvu, ki si ga je 

v bistvu bila usmerila sama sebi.« (2003, 177) 

Tudi C. Senn-Böning (2011) govori o tem, kako v glasbeni improvizaciji nekaj postane slišno: »Za vse 

je bilo to izjemno impresivno, kako se pravkar neizgovorjeno naredi 'slišno'.« (2011, 68) Tesno 

povezan s tem je aspekt ponazoritve atmosferičnega, ki ga je izpostavil drugi supervizor v raziskavi C. 

Senn-Böning v enem primeru, ki ga navede, opozarja prav na atmosfero in skupino spodbudi k 

raziskovanju trenutne atmosfere s pomočjo glasbene improvizacije: »Tekom pripovedovanja nastane 

v skupini atmosfera praznine in dolgčasa. Razširja se molk. Predlagam, da tej atmosferi pridemo na 

sled z glasbeno improvizacijo.« (2011, 65) 
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Zadnji aspekt v tej kategoriji, ki je zazvenel že v zgornjem primeru H. Ahonen-Eerikäinen, je 

odkrivanje in uzaveščanje nezavednih vsebin: »...prisotnost glasbe med supervizijo prinaša hitrejši in 

včasih presenetljiv uspeh nezavednem delu razuma sodelujočega v skupini. Lahko odpira okna, ki bi 

drugače ostala zaprta.« (2003, 174) 

Kategorija D: Fokus v superviziji – osredotočeno na primer, na supervizanta, na skupino 

Obe avtorici navajata primere uporabe glasbene improvizacije z različnim fokusom. Medtem ko H. 

Ahonen-Eerikäinen izpostavlja predvsem improviziranje med obravnavo gradiva – pretežno v obliki 

odgovora skupine na pripovedovanje supervizanta z gradivom – navaja C. Senn-Böning tudi primere 

glasbene improvizacije na začetku srečanja, osredotočeno na trenutno stanje posameznega 

supervizanta ali skupine.  

Dodatni aspekti 

Aspekte, ki niso razvrščeni v nobeno izmed teh kategorij, so jih pa supervizanti posebej izpostavili, so: 

sproščenost, umiritev in opora. Edina izjava, ki jo lahko povezujem z aspektom opore, je ko C. Senn-

Böning piše, da refleksija doživljanja (lastne identitete) prispeva k podpori v poklicnem in osebnem 

polju (2011, 59). 

O sproščenosti in umirjenost ni eksplicitno zapisanega ničesar in razmišljam o tem, zakaj ne? Morda 

je to povezano z zahtevo supervizorjev, da se v superviziji aktivno »dela«, in da se razvijejo novi 

pogledi, novo razumevanje situacije. Pa čeprav sproščenost in umiritev ne pomenita umik ali 

pasivnost supervizanta. Ravno obratno je doživljanje takšnega stanja pri supervizantu lahko celo 

osnovno izhodišče za aktivno in učinkovito delovanje in razvoj v supervizijskem procesu. Nenazadnje 

je H. Ahonen-Eerikäinen izrazila kot potrebno izhodišče občutke svobode, varnosti in pripravljenosti 

supervizantov (2003, 180). 
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ZAKLJUČEK 

Cikličen proces, skozi katerega sem razvila to magistrsko nalogo in raziskovala tematiko,  nikakor še ni 

zaključen. Povsem nasprotno. Vse napisano mi predstavlja temelj za nadaljno raziskovanje 

postavljenih vprašanj v praksi in v strokovni izmenjavi. Da je tema, s katero sem se ukvarjala v tej 

nalogi, tudi na mednarodnem področju supervizije in glasbene terapije zanimiva, kažejo ponudbe, ki 

sem jih tekom tega dela prejela. Vabljena sem namreč k pisanju poglavja v strokovnem zborniku na 

temo supervizije (»Jahrbuch Musiktherapie«), ki ga izdaja Nemško združenje za glasbeno terapijo. 

Prav tako sem bila izbrana za predstavitev svojega dela na Evropski konferenci glasbenih terapevtov v 

juliju 2016 na Dunaju. 

Tukaj v Sloveniji si želim spodbuditi razvoj tega področja, saj vidim veliko priložnost v nagnjenosti 

Slovencev k umetnostnem izražanju in ustvarjalnem raziskovanju nasploh (ta je neprimerljivo večja 

kot to poznam iz bolj zahodnih dežel in še posebej iz svoje rojstne dežele, Nemčije). Poseben izziv mi 

predstavlja povečanje skrbi za strokovno utemeljenost uporabe ustvarjalnih pristopov v superviziji, v 

namen katere želim ustvariti program dokvalifikacije za supervizorje. Program, ki ga želim v prihodnje 

razviti, zato ne bo osredotočen zgolj na uporabo določenih umetnostnih medijev v superviziji, temveč 

na osmišljevanju njihove uporabe znotraj ustvarjalnega pristopa k superviziji in na podlagi ustvarjalne 

drže supervizorja. Prav to predstavlja meni največji premik v razumevanju, ki sem ga doživela med 

pisanjem te naloge.  

Moja izhodiščna misel je bila ob koncu ustvariti modul »Glasbena improvizacija kot metoda v 

superviziji«, ki bi bil lahko izbirni predmet znotraj nekega izobraževanja supervizorjev. Tekom 

raziskovanja teme in pisanja magistrskega dela se je ta misel razvila naprej. Kompleksnost tematike in 

zahtvenost vsebin povezanih z ne le preprosto uporabo kreativnih tehnik, temveč razvojem 

ustvarjalne drže supervizorja in ustvarjalnega pristopa k superviziji nasploh, razširi možnosti aplikacije 

takšnega modula. Hkrati zahteva več prostora tako za teoretično utemeljitev ustvarjalnega pristopa 

kot tudi za izkustveno prakticiranje in refleksijo dela v tem pristopu. Zato sem se odločila za razvoj 

samostojnega programa za dokvalifikacijo kvalificiranih supervizorjev in sorodnih strokovnjakov. 

Navdih zato mi je dala tudi avtorica A. Chesner (Chesner in Zografou (2014), ki vodi doslej edinstveni 

program »Creative approaches to supervision« v Centru za psihodramo v Londonu. Prihodnost bo 

pokazala, če bodo slovenski supervizorji sprejeli takšno ponudbo. 

Ne glede na to, kakšne razsežnosti bodo dosegle moje misli in predlogi znotraj stroke supervizije in 

glasbene terapije, je bil celoten proces raziskovanja mojih vprašanj in vidikov različnih supervizorjev 

in supervizantov zame izjemno bogat proces. Prispeval je predvsem k oblikovanju moje poklicne 

identitete in mi danes omogoča integracijo mojega prvega in drugega osnovnega poklica – glasbene 

terapevtke in supervizorke.  

In čeprav trenutno pišem zaključek naloge ter se mi zdi, da je vse jasno napisano, se spet spomnim na 

citat Weymanna (2004, 81) in vem, da se improviziranje še vedno nadaljuje:  

»Je tako kot s samim improviziranjem:  

pogumno je (po ustrezni pripravi) narediti prvi korak, iz katerega nastanejo nadaljevanja...« 
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PRILOGE 

Priloga 1: Zapiski faze B posameznih ciklov (zapiski iz raziskovalnega dnevnika) 

1. cikel: faza B  

Material sem začela zbirati leta 2011/2012 znotraj supervizijskega procesa. Vodila sem supervizijsko skupino 

kot del obvezne prakse tekom študija supervizije. Članice moje skupine niso bile glasbene terapevte – saj jih 

takrat v Sloveniji sploh še ni bilo zares. Sem imela pa nekaj članic takih z izkušnjami z improvizacijskim 

pristopom v drugih smereh umetnostnih terapij. To se je zgodilo predvsem za to, ker sem začela zbirati člane za 

prostovoljno udeležbo v supervizjskem procesu na strokovnem dnevu Slovenskega Združenja Umetnostnih 

terapevtov. Tam sem imela predavanje z naslovom »Supervizija za glasbene in druge umetnostne terapevte«, 

predavala o tem, kaj supervizija je in zakaj je pomemben del študija in strokovne prakse umetnostnih 

terapevtov vseh smeri po svetu in promovirala, naj to postane tudi vitalen del spremljanja strokovne prakse 

tukaj v Sloveniji. Po predavanju in izkustveni delavnici na temo sem vabila na udeležbo v redni supervizijski 

skupini z mojim vodstvom.  

V seznam zainteresiranih se jih je vpisal malo manj kot deset ljudi. Od teh so se kasneje zares prijavile v 

supervizijsko skupino trije. Še dve sta se prijavili na podlagi vabila, ki sem ga posredovala naokrog med 

sodelavce in prijatelje. Udeleženke so bile različnih profilov, a jih je družilo zanimanje (ali celo lastna praksa) za 

delo z umetnostjo. Saj že v razpisu je bilo izpostavljeno, da bomo vključili v supervizijo metodo glasbene 

improvizacije. Nobena pa ni bila glasbena terapevtka, tudi ni bilo kakšne glasbenice. Bila je ena plesalka, dve se 

je ukvarjali tudi s plesom, ena fotografinja, ki se je rada tudi z likovno umetnost ukvarjala, ena pa je bila le 

odprta duša za vse umetnostne smeri brez posebne usmeritve ali podrobnejših izkušenj.  

Glasbeno improvizirale so pa vse. Trije izmed njih – tiste, ki so bili  v preteklosti vključeni v specialistični študij 

Pomoči z umetnostjo – so že nekajkrat izkusili metodo glasbene improvizacije v okviru izkustvenih delavnic. Dve 

sta prvič improvizirali z glasbili in glasom. Tiste tri plesalke so radi tudi vpletli gibanje in ples v skupno 

improviziranje. Prostor, v katerem smo se srečevale, je bil zelo primeren za to. Improvizirale smo redno, ves čas 

je bil v naši sredini krog za različnimi glasbili na razpolagi. 

Refleksije so pisale redno. Nisem zahtevala, da posebej reflektirajo dele z glasbeno improvizacijo v teh 

refleksijah. Menim, da bi tako preveč sugerirala, da morajo nekaj smiselnega, po možnosti pozitivnega pisati o 

metodi, ki jo jaz raziskujem. Tudi v vmesno in zaključno evalvacijo nisem vključila posebno vprašanje o tem. 

Tako se je zgodilo, da je v nekaj refleksijah in evelvacijah GI zelo jasno omenjena, izpostavljena, pogosto pa tudi 

le neposredno ali sploh ne.  

Kljub temu, da imam zdaj številčno manj materiala, ki se direktno nanaša na GI in moja vprašanja, se mi zdi 

material, ki sem ga pridobila, primeren in zelo uporaben. Na ta način – da sem se odpovedala konkretnih 

vprašanj o GI, sem svojo lastno vključenost in vpliv obdržala nižji.  

Ostane pa še vedno velik vpliv na nastajanje materiala zaradi prepletanja vlog supervizorke te skupine in 

raziskovalke tematike. Že dejstvo, da sem bila ob vodenju še študentka (še sama v procesu kvalifikacije, iskanja) 

in so mi oni s svojem rednim sodelovanjem omogočili napredovanje v študiju, je bil dejavnik v procesu. A je bil 

reflektiran v metasuperviziji in menim, da ni prišel karkoli škodljiv do izraza.  

Menim, da je nekaj refleksij – predvsem iz prvega obdobja supervizjskega procesa – takih zelo entuiziastičnih, 

navdušenih, tako nad skupino kot tudi nad supervizijskim delom nasploh, tudi nad uporabo glasbe in plesa. Zdi 

se mi tudi, da v je nekaterih obdobjih šlo za idealiziranje mene kot supervizorke ali kdaj posameznih članic. S 

prvo »krizo« po prvi tretjini procesa in s tem tudi tematiziranjem odnosov znotraj skupine se je ta silna 

harmonizacija skupine pomirilo in so posamezniki začeli bolj iskreno izstopati iz skupine. Jaz kot vodja pa sem 

tudi prejela manj idealiziranih pripomb v refleksijah in je skupina vstopila v zelo bogato obdobje skupinega dela.  

Je za raziskavo problem, da smo uporabljali ne le glasbene improvizacije, ampak da so zraven tudi plesali? O 

tem namreč drugje – v teoretičnem delu – ne govorim. 
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Mislim, da je bil to za to skupino povsem naravni pojav, saj so bile v njej tudi plesalke, ki jim je ples bližji kot 

glasba ali pa vsaj tesno povezano – glasba in ples. Bilo bi neprimerno iz mojega vidika, če bi jih omejevala – in 

pristala na le glasbeni improvizaciji – zato, da bo nastajajoči material bolj uporaben za mojo raziskavo.  

Nenazadnje pa zagovarjam že v teoretičnem delu, da ne gre toliko za posamezne metode, temveč za ustvarjalni 

pristop. In znotraj ustvarjalnega pristopa pa nikakor ni smiselno omejevati izrazna sredstva, ki si jih posamezniki 

izberejo oz. odkrivajo kot koristne zase.  

Bom pa to morala upoštevati pri veljavnosti odgovorov – bom morala paziti, da potem se ne delam, kot da se 

vse izjave supervizantk nanašajo izključno na glasbeno improviziranje!! 

Še eno omejitev rezultatov, ki jih vbom dobila iz tega materiala (od supervizantk) je, da so vsi že prišli kot 

navdušenci dela z umetnostnimi, izraznimi sredstvi. Veselili so se ustvarjalnega pristopa in si tega želeli. To je 

bilo sigurno zelo pomembno za to, da so se tudi zelo hitro prepustili načinu dela, ge sprejeli in bogato koristili 

zase.  

To ne morem kar tako posplošiti na vse ostale možne supervizijske zasedbe, na delo v organizacijah, na 

supervizante, ki si niso sami izbrali supervizorja in supervizijski pristop – morda niti povsem prostovoljno niso 

vključeni. To se mi zdi zelo pomembno.  

Lahko je primerljiv samo z drugimi supervizanti, ki so odprti za ustvarjalne pristope, si tega želijo ali celo imajo 

že nekatere izkušnje s takim načinom dela (prei meni so bile to vzgojiteljice, specialna pedagoginja in 

umetnice).  

FAZA B, drugi del (1. cikla) 

Kako je torej z bližino dokumenta (refleksij, evalvacij SV) do predmeta raziskave? Predmet raziskave je glasbena 

improvizacija v supervizji. Refleksije so napisane v roku enega tedna po posameznem srečanju, vsebujejo vidik, 

resonanco posameznih SV na celotno srečanje sup. Sestavni del vsakega srečanja je bila tudi GI. Vendar 

refleksije niso osredotočene na GI. Tako kot tudi sup proces in osredotočen na GI, ampak na posameznice, 

njihovo doživljanje sebe v sup-skupini ter sebe v svojem delovnem okolju in s tem povezane stiske, teme.  

Osredotočenje (refleksij, evalvacij) na GI bi tako pomenilo oddaljenje od predmeta raziskave. Saj bi predmet 

umetno postavil v središče pozornosti, v kateri znotraj sup procesa ni. Torej je bližina dokumenta do predmeta 

primerno, četudi ne nudi jasnih in direktnih odgovorov na zastavljena vprašanja. 

pa naslednji sklop materiala: članki, literatura 

Najprej o celotni literaturi, ki sem jo zbirala za to nalogo (vključim teoretični del). Literature na temo »Glasbena 

improvizacija v superviziji« z izjemo dveh člankov iz revij ni. 

Za teoretični del sem torej raziskala literaturo iz sorodnjih področji: 

• glasbena terapija: glasbena improvizacija, supervizija glasbenih terapevtov 

• supervizija: ustvajalnost v superviziji, ustvarjalna supervizija, psihodimanične procese v sup 

• psihologija: razvojna psihologija, mentalizacija, ustvarjalnost, transfer, odpor 

Ker je se s tematiko glasbena improvizacija ter z ustvarjalnostjo v superviziji ukvarja tako malo avtorjev je 

neprecenljiv, da sem lahko vključila literaturo iz trejh jezikovnih območji: slovensko, nemško in angleško. 

Preštela sem vire, ki sem jih navajala v seznamu literature: 9 slovenskih, 14 nemških in 18 angleških/ameriških 

oz. mednarodnih objav v angleškem jeziku. Odlično. Ta raznolikost mi je omogočilo sploh tako obširen 

teoretični del. Ta širina obravnavanih virov v teoretičnem delu predstavlja dobro protiutež do individualiziranih 

obravnav redkih posameznih primerov v raziskovalnem delu.    

Našla sem dva članka (Kanada, angleški jezik ter Nemčija, nemški jezik), ki obravnavata temo glasbena 

improvizacije v superviziji. Raziskovala sem na več načinov: brskanje po knjižnicah, mednarodno, brskanje po 

svetovnem spletu upoštevajoče tudi morebitnih objav v spletnih revijah ali nepreverjenih virov ter 

povpraševanje kolegov supervizorjev in glasbenih terapevtov v svoji mednarodni mreži. Našla sem ke dva 

članka meni do takrat neznanih kolegic, ki sem jih potem tudi vključila v svoje raziskovanje (vprašalniki SR).  

Eden izmed teh člankov (Ahonen, 2003, Kanada) se osredotoči na uporabo glasbene improvizacije z 

glasbenimim terapevti in se le malo dotakne teme, da je ta pristop uporaben tudi za ne-glasbene terapevte. 
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Drugi članek (Senn-Böning, 2011, Nemčija) pa se osredotoči na uporabo glasbene improvizacije znotraj 

psihodinamični superviziji izrazito tudi z ne-glasbenimi terapevti oz. z ljudmi brez predznanja glasbe ali glasbene 

improvizacije.  

Ta članek je dokument (iz tega sklopa literature), ki je najbližji moji raziskovalni temi, predmetu raziskave. 

Vsebina je osredotočena na določen kontekst psihodinamične supervizije. To pomeni zame, da je najbližji 

predmetu raziskave, ker obravnava uporabo GI v sup ter je osredotočena na delo z ne-glasbenimi terapevti. – 

dvakrat veliki plus + + , ampak govori o specifičnem kontekstu psihodinamične supervizije.  

Tu pridem malo v zadrego, saj je model supervizije, po katerem sem se učila, razvojno-edukativni model, ki ni 

psihodinamično osredotočen. Ali se bo dala vsebina prenesti na ta model? Veljajo odgovore, ki jih tukaj dobim, 

tudi tam? Ali to pomeni omejitve? Mislim, da do neke mere pomeni to omejitve. Omejitev za model, tudi za 

izhodiščni supervizor – iz katerega strokovnega ozadja izhaja? S katerim predznanjen in razumevanjem 

procesov vstopi v usposabljanje za supervizorja – in nato morda v mojo novo usposabljanje za uporabo GI v 

superviziji? 

Jaz osebno – s svojem strokovnim ozadjem, se strinjam z nujno povezavo psihodinamičnih vsebin in uporabo 

glasbene improvizacije (in ustvarjalnega pristopa) v superviziji. A jaz sem vendar izobražena glasbena 

terapevtka s teoretičnem,izkustvenim in praktičnem ozadju v psihodinamičnem pristopu.  Že v teoretičnem 

delu vodi vse v to smer – avtorji knjig o ustvarjalni superviziji imajo psihodinamično ozadje, prav tako avtorji 

knjig o improvizaciji v glasbeni terapiji… Očitno paše vse v ta kontekst. Pa naj bo – ampak to pomeni, da morem 

v svoji argumentaciji paziti na to omejitev in tudi pri oblikovanju dokvalifikacije supervizorjev vključiti 

psihodinamične vsebine, saj ni to nujno osnovno znanje supervizorja – odvisno od njegovega strokovnega 

ozadja in programu supervizije, po katerem se je izobraževal. 

misel: mogoče je pa prav to razlog, zakaj sem imela ves čas občutek, da je uporaba kreativnih tehnik znotraj 

razvojno-edukativnega modela preveč funkcionalizirano, ostane na kognitivni ravni, in je premalo ustvarjalno, 

meni premalo smiselno, spontano, fleksibilno, raziskovalno. Kot da tam (sicer nevedoči) supervizor vedno že 

prebližno ve, kako naj izgleda rezultat tega »kreativnega« procesa in točno po kateri poti ga je potrebno 

speljati. Morda zato, ker znotraj tega modela zmanjkuje psihodinamičnega razumevanja kot osnovo za izvajanje 

ustvarjalnega pristopa, za prevzemanja ustvarjalne drže na strani supervizorja!? 

Moram pa tukaj paziti, kako to formuliram v nalogi, da ne bom prizadela komisijo, ki jo sestavljajo supervizorju 

razvojno-edukativnega modela.  

Saj, niti ni rečen, da imajo oni premalo znanja iz psihodinamike. Vbistvu si predstavljam, da ga imajo. Le znotraj 

našega študijskega programa ni bilo dovolj prostora za to in vem, da ga sošolke brez tega ozadja že od iz 

osnovnega poklica niso osvojili tekom študija supervizije. Zato se mi je zdela uporaba »kreativnih intervencij« in 

argumentacija sošolk (in tudi nekaterih predavateljev) vedno nekako prazno ali pa sama sebi namen.  

Malo tako, kot tisto pričakovanje in prepričanje ljudeh, ki še ne vedom kaj je glasbena terapija. Večinoma 

mislijo, da gre v glavnem za sprostitev ob glasbi. In so enthuiziastični, kako je to lepo, dobro, pomembno in bi 

bilo super za vsakega… 

Za pristop gre, na za to, da čimbolj barvito izgleda ali pa zveni.  

Tretji sklop faze B 1. cikla: vprašalniki supervizorjev 

Prvo vprašanje: kako sem prišla do njih? 

Nekaj o tem sem zapisala že v nalogi pod točko »proces pridobivanja materiala«: 

c) Na podlagi raziskovalnih vprašanj sem sestavila vprašalnik za supervizorje z odprtimi vprašanji. Ker v 

Sloveniji ni supervizorjev, ki imajo hkrati tudi glasbeno-terapevtsko kvalifikacijo, sem se obrnila na 

strokovnjake iz tujine in vprašalnik prevajala v nemški in angleški jezik (priloga 1 in 2). Naprosila sem osem 

izbranih supervizorjev, da izpolnijo vprašalnik. Poudarek vprašanj je na njihovih izkušnjah in lastni oceni 

uporabe glasbene improvizacije z ne-glasbenimi terapevti.  

Tudi v tujini je težko najti ustrezne strokovnjake, ki srečajo ta profil. Dva sem našla preko literature – članki 

na mojo temo, ki sta jih izdali v strokovnih revijah. Eden je kolega, s katerim že dolgo sodelujem, ostali pa so 
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mi znani iz mednarodnih strokovnih konferencah glasbene terapije. Od osmih strokovnjakov je pet vrnil 

izpolnjen vprašalnik, ena ni želela sodelovati, eden je ocenil, da nima primernih izkušenj in en se ni odzval.  

Ker sem si predhodno zastavljala, da kot material za raziskavo želim obravnavati vidike petih supervizorjev, 

je ta cilj dosežen.  

Torej sem jih našla kot opisano. Zdi se mi smiselen postopek še vedno. Ne vem, kako bi še drugače lahko. 

Mogoče bi lahko šla na veliko tako, da bi poslala prošnjo na strokovna združenja glasbenih terapevtov z 

vprašanjem, če poznajo primernega kolega. Tega nisem storila. Zakaj? Prvič zato, ker sem si od začetka zastavila 

malo število vprašanih (5) in je to bilo v primernem razmerju do 5 supervizantk, ki predstavljajo drugi del 

vprašanih. Drugič za to, ker sem pričakovala, da bo razmerje vloženega dela in dejanskega dobička dodatnih 

primernih kanditatov SR neprimerno oz. nesprejemljiv zame.  

Tako sem imela v glavnem supervizorje, s katerimi sem že pred leti – tekom študija supervizije, ko sem 

raziskovalno temo šele razvila – vzpostavljala kontakt in od katerih sem lahko pričakovala, da mi bodo dejansko 

odgovorili in izpolnili vprašalnik. Vsakdo izmed vprašanih je vedel, kdo sem in da se s to tematiko resno že nekaj 

let ukvarjam. Tudi dejstvo, da kot nemška glasbena terapevtka zdaj delujem v Sloveniji in tukaj prevzamem 

vlogo nekega pionirja za razvoj stroke glasbene terapije mi je omogočilo status pri kolegov iz drugih (glasbeno-

terapevtsko gledano bolj razvitih državah), ki jih spodbuja k tem, da mojo delo podpirajo. Tako sem dobila 

odgovore 5 cenjenih strokovnjakov iz različnih držav, ki povečini imajo dolgoletne izkušnje pri svojem delu (tako 

supervizorskem kot tudi glasbeno-terapevtskem) in imajo njihove odgovore dejansko pomembno vrednost 

zame. Le ena izmed teh petih supervizorjev je manj znana in manj izkušena v primerjavi z ostalimi štirimi. Ona 

je tudi tisti, ki je želela, da obravnavam njen vprašalnik anonimno. Tako, da predstavlja ta vprašalnik nekaj 

posebnega izmed teh 5 – nima imena priznanega strokovnjaka na sebi, ki ga je ponosen in samozavesten 

zapisal in prav tako je verjetno tudi vsebina posebej za reflektirati. Pustim se pa presenetiti – seveda ima tudi 

ona nekaj za povedati in morda je njen vidik celo dragocena protiutež do drugih. Bom vidla.  

Še nekaj: bližina do predmeta? vsebina vprašalnika? primernost, omejitve veljavnosti? vpliv moje lastne 

vključenosti? 

Škoda, da zdaj ne morem natisniti tega. Šit, ne najdem dveh vprašalnikov – obe Heidi. Bom mogla nekam na 

internet – upam da gre pri sosedih.  

A vseeno pred pavzo še nazaj na zadnja vprašanja, da bom zaključila fazo B 1. spirale pred kosilom in odmorom.  

bližina do predmeta? 

ja, vprašalnik je osredotočen na konkretna vprašanja, ki so tudi moja vprašanja za razisavo. Torej je – predvsem 

v primerjavi z materialom od SV – zelo blizu predmeta – oz. zelo blizu vprašanj. Ne toliko po kvaliteti, po 

karakterju – saj so vendar jasno osredotočena vprašanja (refleksije SV so temu bližje). Ampak mi pa nudijo 

konkretne odgovore posameznikov, na vprašanja, ki sem jih postavila sebi in vsem materialom za to raziskavo. 

Odgovori pa so dajali ljudi, ki so sami velikokrat prehodili proces izkustva z metodo GI v supervizji in ga redno 

reflektirajo (v lastni supervizji in večina izmed njih tudi v lastnem strokovnem delovanju, raziskovanju in pisanju 

strokovnih besedil). Zato lahko njihove odgovore v tako kratki, strnjeni obliki cenim in obravnavam kot 

reflektirane, za njih veljavne in tudi nudijo možnosti širjenja njihove veljavnosti na širši (strokovno utemeljen) 

kontekst. So torej ljudi, ki bi tudi sami lahko pisali članek na mojo temo, ker imajo dovolj izkušenj in znanja iz 

področja, a se tega niso (še) lotili. Najboljši dokaz zato sta seveda dve izmed njih, ki dejansko sta že objavili 

članek na to temo.  

Tako argumentiram, da je oblika dokumenta/materiala, ki sem ga pridobila iz strani SR, zelo primeren, 

uporaben in pridobljeni odgovori veljavni za njihovi specifični kontekst z možnostjo širjenja (kaj bi bilo ponovno 

potrebno reflektirati in argumentirati, KAM širiti in zakaj). O tem bo potrebno razmisliti predvsem v zadnji 

spirali, ko sestavljam svoj model dokvalifikacije supervizorjev. Vprašati se morem, katere izmed odgovorov SR 

je veljaven za naš specifični slovenski kontekst in za usposabljanje ne-glasbenih terapevtov.  

V tem je največja razlika. Vsi vprašani so kvalificirani glasbeni terapevti in supervizorji. Jaz pa želim ustvariti 

model usposabljanja za supervizorje, ki niso glasbeni terapevti. Model, ki jim omogoča uporabljati metodo GI v 

supervizji.  
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Zakaj? Zato, ker sem in bom tukaj pokazala, kako uporabna je ta metoda v sup in se mi zdi škoda, jo uporabljati 

samo v superviziji glasbenih terapevtov.  

Lahko bi kdo rekel: vredu, ampak zakaj pa potem ni dovolj spodbujati GT/SR, da uporabljajo GI tudi v drugih 

supervizijskih skupinah? Zakaj usposabljati SR, ki nimajo pojma o GT in GI za to metodo?? 

Predvsem zaradi specifične situacije v Sloveniji. Imam veliko kvalificiranih supervizorjev različnih šol. Imamo 

populacijo ljudi, ki so (ali bodo lahko) vključeni v supervizijske procese in jim je glasba ali sploh umetniško 

ustvarjanje blizu. Imamo veliko strokovnjakov, ki so navdušeni nad uporabo t.i. »kreativnih tehnik« v superviziji 

(na, to je vsaj moje doživljanje v zadnjih letih, celo gonge uporabljejo nekatere posameznike v sup…)… nimamo 

pa teoretičnega znanja, ne strokovnega besedila v slovenščini (in seveda tudi nimamo strokovnega 

usposabljanja), ki bi omogočalo smiselno, strokovno utemeljeno uporabo le-teh intervencij. 

To se mi zdi ključno. Ključna motivacija na moji strani in tudi ključen argument za pomembnost tega dela – 

moje naloge – prav v slovenskem jeziku. Pa tudi glavni argument za razvoj usposabljanja ali vsaj modula znotraj 

izobraževanja supervizorjev.  

Še to morem reči, priznati, kakorkoli: ves čas sem se zavedala, da bi bilo še bolj koristno, če bi speljala z vsakim 

izmed teh 5 supervizojev osebni pogovor z odprtimi vprašanji. po kvalitativnih načelih. na problem osredotočen 

intervju ali celo narativni intervju. Odločila sem se proti temu zato, ker se zavedam količine časa in energije, ki 

bi jo morala uporabljati za to. Ne predvsem zato, ker so vprašani iz tako različnih, tudi oddaljenih držav, temveč 

zaradi  ogromne količine materiala, ki bi ga morala za to obdelovati. Odločila sem se, da tega v kontekstu te 

magistrske naloge ne bom zmogla storiti. Je pa to ena odprta vizija za možno nadaljevanje raziskovanja – saj 

sem naredila le nekaj prvih korakov v smer raziskovanja metode glasbene improvizacije v supervizji. Veliko bi 

lahko – in tudi bo – še sledilo. A morda ne nujno iz moje strani. Zaenkrat so to seme. 

2. cikel: faza B 

Zdaj sem pri fazi B 2. cikla in bom najprej prebrala 1. vprašalnik (bom kar žrebala, kateri bo). Izžrebala sem  

1. vprašalnik: Senn-Böning 

Uporabne odgovore. Osredotočena je na psihodinamični vidik – kot sem to že včeraj pri njenem članku opazila. 

Uporablja prosto glasbeno improvizacijo, povečini tudi sama igra. Gorovi o skupinskem in individualnem delu z 

glasbenimi terapevti in ne-glasbenimi terapevti.  

Navaja »potencial space« (možnostni prostor). 

Ima kar veliko tipkovnih napak in nekatere stavke nesmiselno oblikuje – iz tega sklenim, da je na hitro pisala in 

ne še enkrat prebrala, kaj je pisala.  

Govori o le eni razliki med gt in ne-gt: da gt zelo radi spontano igrajo in to uživajo – v tem kontekstu igrati s 

kolegi – brez lastne odgovornosti za proces in za klienta. Ne pove, kako doživlja ne-gt pri tem. Oni ne uživajo? 

POtrebujejo dalj časa? Ne igrajo spontano, ne radi?? Mogoče bi jo morala to še vprašati…?? 

O refleksivnosti to potrdi, kar je meni blizu – da gre za „verdichtete“ izkušnjo, na več ravneh hkrati (ravnanje, 

doživljanje/zaznavanje in čutenje), ki jo je potem možno reflektirati. „Wechselspiel“ med doživljanjem in 

reflektiranjem  ima iz njenega vidika „identitätsstiftende Qualität« - o tem tudi o svojem članku več piše. Zanjo 

je identiteta pomembna tema v superviziji, razvoj identitete, poklicne identitete. Iz tega tudi sama izhaja pri 

pisanju članka, saj ima več poklicnih identitet in je ta razvoj in povezovanje več različnih identitet v eno celoto 

tudi njena naloga, njen proces.  

Prav tako pa tudi moj. In s to nalogo prav to počnem. Skušam smiselno povezovati eno in drugo poklicno polje 

in jijh koristiti za razvoj nekega še novega. 1+1=3 ☺ 

 

O kvalifikaciji mi je všeč, kaj piše. Psihodinamične vsebine (to sem tudi že včeraj pisala), pa lastna izkustva z 

metodiko, z improvizacijo. Razvoj lastnih refleksivnih sposobnosti v tem »Wechselspiel« (želim si lepo slovensko 

besedo za »verdichtet« in za »Wechselspiel«). Ona meni, da potrebuje nekdo, ki se prvič s tem srečuje, vsaj 2 

leti, da dobi dostop do tega… 

Še o njej: 1990 je zaključila študij glasbene terapije v Hamburgu (ja seveda, kje pa ☺) 
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2005 do 2008 pa supervizijo na analitičnem inštitutu v Düsseldorfu 

Titel: Claudia Senn-Böning, Dipl. Musiktherapeutin, Supervisorin DGSV 

pa naslednji vprašalnik. 

2. vprašalnik: ANONIM 

Zelo dobre odgovore, uporabne, meni tudi nove misli vmes. Pa čeprav poudarja, da ima le malo izkušenj z 

uporabo glasbene improvizacije v sup o le-teh konkretno in reflektirano piše. Uporabljala je gi le v individualni 

superviziji. Sicer dela s timi v organizacijah, v katere ne prinaša glasbila. A tudi tam kdaj vpraša, s katero glasbo 

ali pesem bi povezovala ta konkretni primer v obravnavi… fajn ideja, meni nova. Ne gre za konkretno glasbeno 

improvizacijo, je pa vseeno ustvarjalno mišljenje – asociiranje, ki lahko vodi ali samo k eni predstavi glasbe 

(pesmi), k tem, da dobi ta glasba simbolično vrednost znotraj obravnave primera ali pa se celo dejansko zapoje 

ali posluša to glasbo.  

Piše o atmosferi, o tem, da nekaj postane slišano. Drugi mediji, ki so uporabljeni v superviziji (večinoma neke 

predmete ali likovno ustvarjanje) imajo svoje značilnosti, a tukaj dodajamo še sluh, zvok, nekaj postane slišano 

– kar je tudi najbližje verbalizaciji (že razvojno gledano)… in tako tudi vodi k lažjem reflektiranju. Jaz postanem 

slišana, moja tema, moja stiska, moj klient, najin odnos postane slišano. Potem lahko tudi lažje govorim o tem – 

najdem besede.  

Raznolikost glasbil ji je pomembna – v zvoku in v obliki, kakovosti, strukturi. Vpošteva simbolično vrednost 

glasbil. Poleg proste improvizacije (kako zveni moja tema, ta odnos…) uporablja tudi konkretna navodila kot: 

izberete eno glasbilo zase. eno za mojo temo. ali za mojega klienta. Pa poslušamo, kako primer/gradivo/temo 

zveni.  

Pove, da so iz njenih izkušenj supervizanti potem vedno hitro bili sposobni verbalizirati in konkretizirati svoje 

potrebe in priški tudi v stik z lastnimi čustvi. 

Pri vprašanji o potrebni kvalifikaciji razmišlja kritično o uporabi kreativnih elementov nasploh v superviziji. Da je 

veliko tega v uporabi, ampak ona zagovarja, da mora ravnanje s kreativnimi metodami vedno imeti smiselno 

osnovo – tako kot ostale metode uporabljene v superviziji. Da je ta znanje in smiselna uporaba tudi povezana z 

osnovnim poklicom supervizorja, iz katerega lahko izhaja.  

Pove pa tudi, da je v njenem študiju bilo le nekaj elementov oblikovalskega, likovnega ustvarjanja in da bi 

»igrati glasbo« bilo najbolj eksotično stvar, ki bi si v tem kontekstu (sošolcev) lahko predstavljala.   

Všeč mi je, kako piše. Iskreno, kritično. Dobim vtis, da se ji zdi uporaba GI smiselno v kontekstu supervizije, 

vendar ne bi se preveč zato potrudila in glasbila prinesla v organizacijo. Ali jo morda tudi skrbi odziv skupine v 

organizaciji – na nekaj tako »eksotičnega«. V malem, individualnem setingu z nekaterimi posamezniki si tega še 

dovoli in riskira. A tudi tam z zelo konkretnimi navodili. 

Ne ravno psihodinamično…saj tudi nima psihodinamično ozadje.  

Pa vseeno vidi smisel in zagovarja uporabo – z drugačnim težiščem kot Senn-Böning naprimer. To je lahko zelo 

uporabno za mojo argumentacijo za širjenje veljavnosti odgovorov oz. za prenos na razvojno-edukativni model. 

Njeni odgovori so tukaj verjetno lažje sprejemljivi in razumljivi.  

Hvala, anonim.  

Študij glasbene terapije leta 1989 na Dunaju; Supervizija 2008-2012 v Salzburgu.  

Mogoče je še to en dejavnik pri njej – njen študij GT je zelo zelo oddaljen (časovno) od študija supervizije (20 

let). Bom pozorna na to še pri drugih. 

pa naslednji vprašalnik. 

3. vprašalnik: Ahonen 

Marija, ta je res zelo malo napisala. O potrebni kvalifikaciji sploh nič. Pri metodiki le usmerja na svoj članek o 

svojemu »approach«-u. Pa da uporablja glasbila in glas. No, vsaj to je nekaj novega doslej.  
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Nov je tudi, da meni, da ni nobene razlike ali gre za gt ali ne-gt. To težko verjamem…ampak morda je to njena 

izkušnja, saj dela večinoma z gt in njeni ne-gts so psihoterapevti, mislim da analitični. Tu mogoče pol res ni tako 

velike razlike.  

Misel moj:  mogoče je pa to zame in mojo idejo modela tukaj v sloveniji sploh ni slabo, da so v tujini – vsaj 

moji vprašanci in literatura, ki sem jo obravnavala – tako osredotočeni na psihodinamični pristop. Saj tu je 

veliko supervizorjev z analitičnem ozadjem, do katerih kar nimam dostopa. Morda se pa tako lahko odpre in 

bo ravno za njih ta model smiseln…!? 

pa naprej z Ahonen. Res si je vzela zelo malo časa. O refleksivnosti meni, da obogati refleksivnost in da pomaga 

odpreti nezavedno polje v odnosu terapevt-klient. Torej prenese nezavednega znotraj nekega odnosa na dan. 

Ja – to je tudi moja izkušnja! 

Uporablja gi zato, ker postanejo supervizanti ob tem bolj ustvarjalni in inovativni. Pravi, da se preko 

glasbe/glasbene improvizacije aktivira kolektivna podzavest skupine.  

Kontraindikacije ne vidi, pravi da nudi glasba dovolj varno simpolično distanco.  

To je že to. No, bom pa od njej v zadnji spirali več izvedla, ko vzamem še njen članek k roki. Smpak škoda. Saj 

Senn-Böning je tudi lahko kaj smiselnega pisala pa čeprav je pisala članek… Očitno se je ni dalo. Škoda. Mogoče 

bi pa ona raje govorila z mano…ampak ona je pa še najbolj oddaljena, v Kanadi.  No dobro, saj obstaja skype, saj 

vem… 

Kaj je moj vtis poleg tega, da se ji ni dalo pisati?  

Da je prepričana v svoj model. Da ga je razvila in da ji verjetno znotraj varnega okvirja (ima zelo jasno strukturo, 

ki tudi meni dobro funkcionira, kadar jo uporabljam) tega modela res enostavno dobro gre. Improvizacija ima 

tam svoje jasno mesto, vedno isto, od začetka dela. Tako je. In tako se verjetno znajdejo tudi vsi supervizanti v 

tem. Tako ali tako so analitiki, ko so navajeni prosto asociirati in nato reflektirati dogajanje, doživljanje na več 

ravneh. Nezavestna raven njim ni nič tujega, strašljivega – temveč zanimivega. Glasbena improvizacija je en 

korak znotraj celotne strukture obravnave (predvidevam da večinoma case study). Znotraj tega okvirja lahko 

tudi razumem njene odgovore. Ta model bi bilo smiselno še nekam vplest v nalogo. Ne vem še, ali v 

teoretičnem delu ali tukaj kje. Kot ekskurz morda. Ne vem… 

Odprt je še njen model. In modul študija v Londonu. Dve stvrai, ki se ju da jasno in konkretno predstaviti na eni 

strani. Morda v zadnji spirali, preden svoj model razvijem in zagovarjam… 

4. vprašalnik: Fausch-Pfister 

Fajn, kratki odgovori ampak s smiselno vsebino. Predvsem poudarja to, da improvizacija omogoča dostop oz. 

odkrivanje emocionalnih aspektov, ko so supervizanti nagnjeni k temu, da svoje težave in primere zelo dobro 

razumejo na kognitivni ravni.  

Pravi, da v improvizaciji emocionalne aspekte postanejo slišani, vidni. In jih potem supervizanti tudi zelo hitro 

lahko kognitivno dojemajo. 

Končno ena, ki kaj reče o razlikih med gt in ne-gt v tem. Pravi, da se glasbeni terapevti hitrejši znajdejo v tem 

pristopu in niso obremenjeni z uporabo glasbil. Reče pa tudi, da se ne-glasbeni terapevti običajno zelo hitro 

učijo izraziti preko glasbene improvizacije (kot klienti v glasbeni terapiji, ki prav tako povečini nimajo 

glasbenega predznanja ali izkušnje z glasbeno improvizacijo). 

Edina je, ki je uporabljala ponujeno tabelo z različnimi improvizacijskimi tehnikami (Wigram) in je skoraj vse 

označila. Tudi kombinacije glasbil in glasu, glasbil in gibanje-ples. Dodala je še nekaj intervencij iz psihodrama 

(saj je tudi psihodramatičarka), kjer vloge ali strukture opremljajo z glasbili (podobno, kot je to tudi Anonim 

povedala).  

Refleksivnost – ja, spet predvsem v smislu ozaveščanja, zrcaljenja in kognitivnega razumevanja emocionalnih 

aspektov obravnavane tematike/gradiva/primera.  

Pove, da njene izkušnje ima predvsem iz supervizijskega dela z: 

• glasbenimi terapevti 

• glasbenimi pedagogi 
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• logopedi 

• učitelji 

• skrbniki (Pflegepersonal) 

večinoma v okviru Fallsupervision (na primer osredotočeno), nekaj tudi timske supervizije 

Zdi se ji zelo pomembno, da so supervizorji izobraženi za uporabo te metode. Najbolj pomembne vsebine: 

dovolj izkustva in učenje metodike glasbene improvizacije, ter poslušanje in analiziranje GI 

Dobro mi je, njeni odgovori so uporabni. Zdi se mi zelo navdušena nad možnostmi, svobodna in spontana v 

njihovi uporabi in primer na vključevanje emocionalnih aspektov in sprva nevidnega osredotočena – kar mi je 

blizu. 

5. vprašalnik: Weymann 

Wunderbar. Nove aspekte pri vsakem vprašanju! Kar začela bi konkretno zapisati odgovore za posamezna 

vprašanja, a morem vseeno zaključiti še ta korak.  

»Wechselspiel«, o katerem je že prej kdo govoril, konkretizira Weymann v »Perpektivenwechsel« in 

»Ebenenwechsel«. Govori o igri – prvi izmed vprašanih. Pa jaz sem toliko o tem pisala. Le Senn-Böning je prej že 

o možnostnem prostoru pisala. Weymann govori tudi o emocionalnih aspektih, pa o ustvarjalnem procesu.  

Na vprašanje o ne-gt v improvizaciji najbolj koristno odgovori. Da ni tako enostavno – ampak da je tudi koristno 

in gre, a od njega več zahteva.  

Tri konkretne improvizacijske tehnike: prosta GI, tematska GI in komunikacija v glasbi.  

Govori tudi o velikem vplivu GI na refleksivnost supervizantov! ☺ odlično!  

Zelo koristno mi je tudi, kaj je pisal o možnem izobraževanju. Osnove, ki naj vsebuje, so take, da bi lahko bila 

dokvalifikacija tudi širše – za uporaba več umetnostnih medijev, ne le glasbe. To pa je res koristna ideja in 

mogoče za slovenski prostor še bolj smiselno. Tisti, ki pridejo na usposabljanje, pa morajo imeti izobrazbo v vsaj 

eni umetnostni smeri ali pa visoko »afiniteto« do enega medija. Ker je osnova sposobnost do ustvajranja, 

opazovanja in zaznavanja ustavajanega… Vsebina: samoizkustva, refleksija (supervizija), teorije umetniškega 

ižrazanja, simbolbildung, igra, ustvarjalni proces itd.   

To čisto paše v naš inštitut! Pa morda bom na koncu te naloge prešla spet stran od samo glasbene improvizacije 

nazaj na ustvarjalni pristop nasploh. Tako, kot sa naloga tudi začenja… Kakšna ugotovitev! 

******* 

3. cikel: faza B – obdelava materiala: 1. vprašalnik 

Doživljanje: 

• povežem se sama s sabo, svojimi občutji in jih tudi izrazim 

• med seboj se lahko povežemo vse članice skupine 

• ob igranju naraste nivo energije, doživljam prijetne občutke (igrivost, veselje, radost) 

• omogoča pestrost srečanja, ne čutim izčrpanosti 

• najbolj mi pomeni ravno to, da se lahko izražam na neverbalen način (da niso samo besede tiste, preko 

katerih se lahko izražam in komuniciram z drugimi) 

Učinki v posameznih fazah: 

a) uvod, sprostitev in priložnost, da se povežemo med sabo 

b)    - sprostitev, osredotočanje, višanje koncentracije – usmerjenost v gradivo. povezovanje z gradivom in s 

to osebo, ki primer predstavlja 

- obenem pa se zmanjša občutek »izpostavljenosti« 

- možnost, da se še kakšni delčki (ki jih ni bilo mogoče izraziti z besedami ali se jih zavedamo le deloma) 

pojavijo in odzvenijo skozi glasbo 

c) enako kot b), iskanje novih uvidov in rešitev na ustvajalen način 

d) sprostitev, umiritev, tranzicija 
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konkretna izkušnja: 

Dotaknila se me je prispodoba članice, ki se je nanašala na inštrument (zvok, igranje), ki sem ga jaz igrala v 

improvizaciji. 

druge umetnostne medije – primerjava izkušenj: 

• risanje, gibanje…  

• vse mi je zelo pri srcu. Mi pa veliko pomeni, da se lahko tudi gibam. Ne samo zato, ker mi je ples in 

gibanje blizu (me zelo sprosti in veča mojo miselno zbranost). Predvsem zato, ker v tej skupini čutim 

varnost za gibalno izražanje. 

• v glasbeni improvizaciji lahko raziskujem in odpiram nekaj novega, ker imam s tem medijem najmanj 

izkušenj in nobenega glasbenega predznanja. vsakič sem presenečena nad tem, kaj nastane 

2. vprašalnik: 

Doživljanje: 

»Glasbena improvizacija v superviziji je zame z eno besedo nepogrešljiva, je medij, preko katerega se lažje 

izrazim in je zame močna opora oziroma podpora pri razreševanju problema. Odpira globje, tudi nezavedne 

občutke, čustva in misli. Izbistri »zmešnjavo« v meni ali včasih preprosto usmeri misli, pomaga se mi uglasiti s 

seboj in situacijo ali se odmakniti iz vsakdanjega dogajanja.« (supervizantka 2) 

• nepogrešljiva, lažje izražanje, močna opora pri razreševanju problema 

• odpira globje, nezavedna občutke, čustva, misli 

• izbistri, usmeri misli 

• uglasitev s seboj in situacijo 

• odmik od vsakdanja 

Učinki v posameznih fazah: 

a)    - se sprostiti 

- usmeriti pozornost na tukaj in zdaj, osredotočenje na sup 

- se prepustiti svobodi 

- zaznati in izraziti svoje trenutno počutje 

- postopoma odklopiti tok vsakdanjega dogajanja 

b)     - zaključevanje predelanega 

 - zaključevanje refleksije (bolj lastne kot od ostalih članov skupine) 

 - odpira možnost sprejemati nova doživljanja in nove »naloge« 

 - omogoča »biti prisotna« in zaznavati ostale člane skupine 

 - omogoča povezovanje z ostalimi članicami, se uglasiti pa četudi ne-harminizirano 

 

»S tem se mi odpira možnost sprejemati nova doživljanja in nove »naloge«, omogoča »biti prisotna« in 

zaznavati ostale člane skupine ter, kar je morda še pomembneje, se z njimi povezati, uglasiti pa četudi 

ne-harmonizirano.« (supervizantka 2) 

c)  - vidim bistvo v porajanju in tudi ozaveščanju nezavednega 

- večkrat je zame presenečenje – razumevanje ali spoznanje nečesa pride na dan tako nenačrtovano, 

se zbistri v nekem trenutku 

- daje možnost analize in opazovanja lastnega igranja in igranja drugih 

- rešitev problema je s tem lahko jasnejša in bližja 

- lahko omogoča usmeriti pot k rešitvi obravnavanega gradiva 

»Zagotovo pa moje izražanje preko glasbene improvizacije skupini pomaga pri razumevanju in razčlenitvi 

mojega trenutnega stanja, moje osebnosti in s tem povezanega problema.« (supervizantka 2) 
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d)  - potrditi predelano 

 - način zaključevanja 

 - omogoča stabilizacijo, morda tudi olajšanje 

 - izražanje občutkov 

»Prav tako ob lahko pogostokrat raztresenem stanju po obdelavi gradiva omogoča določeno stabilizacijo, 

morda tudi olajšanje, saj preko glasbene improvizacije lahko izrazim svoje občutke, jih dam iz sebe, jih nekako 

uredim.« (supervizantka 2) 

konkretna izkušnja: 

»Posebej pa naj izpostavim glasbeno improvizacijo med mojim supervizijskim gradivom. Skupina je 

improvizirala, jaz pa sem se odmaknila na »svoj« prostor in poslušala z zaprtimi očmi. Neprestano je name 

moteče deloval zvok enega inštrumenta, konstantno je posegal v harmonijo igranja ostalih. Zakaj me tako 

moti? Kaj me tako moti? To sem povezala s svojo trenutno situacijo oziroma temo, namreč pri mojem delu in 

predajanju svojemu delu neprestano posega in prestopa meje mojega strokovnega dela moteč zunanji faktor in 

to celo dovolim, me moti, mi jemlje energijo in s tem ovira moje delo. Prav preko glasbene improvizacije se je 

skristaliziralo bostveno supervizijsko vprašanje, na katerem sem in je skupina nato delala in zato sem prišla do 

rešitve, do pomembne spremembe, ki mi še danes daje moč in zavest za stabilnejšo pot naprej.« (supervizantka 

2) 

druge umetnostne medije – primerjava izkušenj: 

• likovno izražanje – je zame najtežje, saj roka ni sposobna preliti na papir vse to, kar se dogaja v meni, v 

mojih mislih in čustvij 

• gibalno-plesno izražanje – meni najbližje, preko telesa znam »povedati« največ, najlažje izrazim svoja 

globja občutja, najbolje začutim sebe in drugim najlažje, spontano in iskreno »povem« 

• glasbena improvizacija je prevsem zelo sproščena, daje občutek sposobnosti in zmožnosti in mi je 

precej v pomoč pri raziskovanju, ozaveščanju manj zavednega 

»Vsekakor umetniško izražanje nasploh  koraka vzporedno z odkrivanjem in razreševanjem svojih lastnih 

(in drugih) problemov. Vedno znova mi potrjuje, da lahko preko umetniškega izražanja »dam iz sebe«, se 

razbremenim, naj rečem olajšam in je s tem v pomoč meni in moji okolici. Umetniško izražanje po mojem 

mnenju ponuja neizčrpne možnosti.« (supervizantka 2) 

3. vprašalnik: 

Doživljanje: 

• prostor v »tukaj in zdaj« 

• sprostitev zaradi neobremenjenosti in neizpostavljenosti 

• sproščenost je omogočila kdaj uvid, drugič razjasnitev ali pomiritev 

• predah, preklop, povezovanje 

• prostor, kjer lahko izrazim tisto, kar je ostalo neizrečeno 

»Opažala sem, kako se lahko spoznavam preko glasbil, postajam bolj senzibilna za druge in krepim pozornost.« 

(supervizantka 3) 

Učinki v posameznih fazah: 

a)    Odpira prostor za zavesten premik iz vrveža mojega dne v uskladitev s skupino. 

b)     Zapira prostor, je kot izdih. Za tistega z gradivom je polje priprave, usklajevanja s svojim gradivom. 

c)  podpora supervizantke, v kontemplaciji, vživljanju v predstavljeno gradivo 

d)  Prostor za pomiritev, je kot darilo po opravljenem delu, je prostor za neizrečeno, neozaveščeno. 
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konkretna izkušnja: 

»Spomnim se previdnosti vstopa pri naši zadnji improvizaciji – nehala sem plesati in se pridružila skupini na 

glasbilih. Že med plesom sem se preko želje po sodelovanju, povezovanju in preseganju odtujenosti zlivala, ne 

preko plesa vendar preko glasbe, z drugimi. Spomnim se počasnega približevanja, močne pozornosti in izbire 

inštrumentov, ki so bili blizu in ki omogočajo zgolj spremljavo, kraguljčki. Zamikal me je lesen ksilofon, bil je 

precej oddaljen od mesta kjer sem sedela. Spomnim se, da sem se s celim telesom povzpela na sredino kroga, 

kot da bi si želela fizični dotik s skupino. Igrala sem nesigurno in spomnim se kako je kar naenkrat igranje ostalih 

postalo glasnejše. V meni je kar zakričalo: »zdaj končno lahko udarim po leseni ploščici, brez sramu.« Zdelo se 

mi je, kot da slišite mojo željo po suverenem igranju na ta prekrasni inštrument. Vem, da se je veliko napetosti 

sprostilo in počutila sem se spet povezano. 

Cel čas sem imela vizijo obrednosti, Claudia kot svečanica ob ognju igra in napolnjuje prostor z zvoki, to je njeno 

darilo nam plesalkam naših življenj. V sebi sem čutila močno razliko mes plesom, ki je bil v tej skupini 

introspekcija, spojitev s seboj in prepuščanje glasbi. Zakaj z nobeno plesalko se ni bilo moč povezati, zato sem 

opustila to željo in se prepustila ozaveščanju lastne napetosti. Kljub zadregi prisesti k ognju je bila želja po 

povezovanju preko glasbe dovolj močna in prisedla sem počasi in z velikim spoštovanjem.« (supervizantka 3) 

To je zelo dober primer za analizo refleksivnosti supervizantk. V tem zapisku izkušnje kaže zelo dobro razvite 

sposobnosti v tem »izmeničnem učinkovanju« med doživljanju in reflektiranju. Je v stiku s seboj in reflektira 

lastno zaznavanje, čutenje in ravnanje.  

 

druge umetnostne medije – primerjava izkušenj: 

»Vsak medij mi je bil v supervizijskem procesu blizu, kadar mi je omogočil stik z drugo supervizantko.« 

(supervizantka 3) 

• pisanje in risanje z barvnimi flumastri in pasteli 

o velik format papirja zaradi občutka neomejenosti 

o skupna podlaga zaradi možnosti povezovanja 

o barve, ker beseda v barvi pridobi na vrednosti 

o oblike, ker sem se učila sprejemati in ne presojati 

• psihodrama 

o uživala sem v zavestnem vživljanju v drugega 

• ples 

o zaradi velike napetosti mi je premikanje udov in ozaveščanje ter sproščanje te napetosti 

preko giba bilo v veliko razbremenitev 

»Pri glasbeni izkušnji se povezuješ z ostalimi, če ne želiš izpostavljenosti igraš tiho, medij te spontano nagovarja 

k pozornosti in sodelovanju, ob enem pa ti vselej omogoča da »zasoliraš«, brez da se oziraš na druge.« 

(supervizantka 3) 

 

4. vprašalnik: 

Doživljanje: 

• pomemben del supervizije 

• lažje sem našla stik s sabo, z gradivom 

• v različnih momentih sem jo lahko uporabljala za različne stvari 

Učinki v posameznih fazah: 

a)    - umiritev 

- povezovanje s sabo in z drugimi članicami skupine 

- »prihod« na mesto – mentalno, emocionalno, psihično 

b)     - podobno kot a) 
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 - sprostitev napetosti, ki je morda ostala 

c)  - zelo dobrodošlo 

 - lahko sem umirila um in tako pustila novim idejam na površje 

 - lažje sem začutila osebo, ki je imela gradivo 

d)  - postavila sem lahko zaključke in emotivno stanje na pravo mesto 

konkretna izkušnja: 

»Najbolj mi je ostala ena improvizacija na začetku srečanja. Prišla sem utrujena, odsotna. Improvizirala sem na 

boben in njegov ritem me je zopet sinhroniziral, napolnil z energijo. Še dodatna spodbujda je prišla od ostalih 

članic, ki so enako začutile ritem in ga dopolnjevale.« (supervizantka 4) 

 pomembni so torej tudi drugi člani med improvizacijo. kako je tudi supervizantkam pomemben učinek na 

emocionalni ravni, velikokrat to izpostavljajo. 

druge umetnostne medije – primerjava izkušenj: 

• najbolje se počutim ob glasbeni improvizaciji 

o počutim se najbolj sproščeno 

o lahko se skrijem med zvoki, če tako želim 

o se samo igram ne glede na druge 

o privabim še ostale v svoj ritem 

o ali se skozi zvok povežem z ostalimi (kaj je pri likovni ali plesni improvizaciji dosti težje) 

• likovna improvizacija  

o drugačna pot, ki mi ni tako blizu 

o kar narišem ostane vidno 

o ne morem se povezati z drugimi 

večkrat je bilo že omenjeno, da se v glasbeni improvizaciji najlažje da skrivati, če to želiš (neizpostavljenost) ter 

da se da z drugimi povezati (povezovanje) 

5. vprašalnik: 

Doživljanje: 

• sprostitev 

• beg pred problemi 

• umiritev 

• popoln odklop 

Učinki v posameznih fazah: 

a)    - umiritev 

 - soočenje in uglasitev same s seboj 

 - poslušanje sebe 

b)     - sprostitev 

 - zbistritev posameznega gradiva 

 - osredotočenje 

 - vživljanje v sebe in drugo osebo 

c)  enako kot b) - sprostitev 

 - zbistritev posameznega gradiva 

 - osredotočenje 

 - vživljanje v sebe in drugo osebo 

d)  - predelava posameznega gradiva 

 - soočenje 

 - sprostitev 

 - zaključek neke celote 

 



127 

 

konkretna izkušnja: 

»Moja izkušnja pred (gradivom): kadar sem se počutila pred študijskim gradivom napeto, malce neprizemljeno, 

nepovezano, sem začutila, da sem se z glasbeno improvizacijo umirila, našla nek smisel, začetek in postavitev 

temeljev za nadaljnje delo, saj je glasbena improvizacija zbistrila tako moje telo kot duha. Glasbena 

improvizacija mi je dala energijo in zagon za začetek in konec.« (supervizantka 5) 

druge umetnostne medije – primerjava izkušenj: 

• gibalno-plesna improvizacija 

o mi je najbolj blizu, ker se preko telesa maksimalno izrazim tako bolečino kot srečo 

o gibanje me popolnoma sprosti 

o me odpelje v drug prostor a hkrati nazaj na zemljo 

o gibanje mi omogoča zbistritev misli 

o popolna sprostitev 

• likovna improvizacija 

»Menim, da so si mediji bolj kot ne med seboj dokaj podobni, le metode, pristopi so razni, vendar je bistvo 

vsem enako. Dobro počutje, izražanje sebe, začutiti se, začutiti drug drugega, iti nekam v popolnoma drug svet, 

se tam srečati in soočiti s čustvi ter jih ne potisniti nazaj, ampak izraziti, dati ven iz sebe.« (supervizantka 5) 

V njenih besedah najdem vse, kaj so tudi druge izpostavili – z razliko do tega »popolnoma drugačnega sveta«, 

navdušenost na umetniškem izrazanjem, ustvarjanjem. Z razliko, da ona ne vidi nobene razlike med različnimi 

mediji.  

V odgovorih supervizantke 5 se kaže, da je najmanj kritična in refleksivna od vseh članic – tako kot sem jo tudi 

sama tekom procesa doživela. Je pa tudi edina, ki govori večkrat o tem, da jo »odpelje v popolnoma drug svet«, 

o »popolnem odklopu« in »begu pred problemi«, kaj mi je pomembna informacija. GI in druge medije lahko 

torej – če niso dobro reflektirani ali če je SV ni motiviran ali sposoben samorefleksije – delujejo tudi kot »opiad«, 

droga, ki vodijo stran od bistva supervizije… 

 

4. cikel: faza B 

Najprej bom sestavljala v dnevniku svoja izhodiščna (raziskovalna) vprašanja in nato odgovore supervizorjev in 

supervizantov, ki sem jih obravnavala v 2. in 3. spirali. Konceptualizacijo iz 1. spirale bom še enkrat prebirala z 

namenom zagotavljanja upoštevanja načel kvalitativnega raziskovanja tudi pri ovrednotenju rezultatov.  

Raziskovalna vprašanja 

Akcijska raziskava je usmerjena v dve področji ključnih raziskovalnih vprašanj:  

c) Ocene in izkušnje supervizantov: 

Kako supervizanti doživljajo metodo glasbene improvizacije?  

Ali glasbena improvizacija v superviziji vpliva na refleksivnost supervizantov?  

Kateri učinki glasbene improvizacije supervizanti najbolj izpostavljajo? 

d) Ocene in izkušnje supervizorjev: 

Kako supervizorji opredelijo namen in cilje uporabe glasbene improvizacije v superviziji?  

Kako glede na izkušnje supervizorjev vpliva metoda glasbene improvizacije na refleksivnost njihovih 
supervizantov? 

Ali supervizorji ocenjujejo, da je metoda glasbene improvizacije uporabna tudi v superviziji z drugimi 
strokovnimi delavci (in ne le glasbenimi terapevti)?  

Ali supervizorji (ki niso glasbeni terapevti) potrebujejo posebno usposabljanje za uporabo metode 
glasbene improvizacije? Katero obliko izobraževanja in katere ključne vsebine predlagajo? 
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začnemo z vidikom supervizorjev na 1. vprašanje: 

1. Kako opredelijo supervizorji namen in cilje uporabe glasbene improvizacije v superviziji? 

Povprašani supervizorji so na vprašanje o namenu in clijih uporabe glasbene improvizacije odgovorili na več 
ravneh. Odgovori v kategorijah A in D izpostavljajo povsem funkcionalni vidik, posredotočeno na cilj v 
superviziji osvetliti in razjasniti problemsko situacijo, v njej odkrivati nove aspekte, ki omogočajo spremembo 
tudi v konkretnih nadaljnih korakih. Glasbena improvizacija v tem kontekstu dodaja neverbalno-zvočno 
izkušnjo, ki omogoča pridobivanje informacij in novo jasnino v verbalni refleksiji, ki sledi improvizaciji. Izbira 
glasbil lahko osvetljuje postavljeno vprašanje, prav tako pa ponazoritev klientov (ali problemske situacije) z 
glasbeno improvizacijo pogosto prinaša ozaveščanje, novi aspekti postanejo slišno in vidno. V improvizacijski 
izkušnji se lahko oredotočimo na posameznika ali na skupino, na problemsko situacijo ali na lastno stanje v 
trenutku supervizijske situacije. Predvsem v kontekstu analitične skupinke supervizije je glasbena improvizacija 
uporabljena tudi kot odgovor skupine na pripovedovanje supervizanta. 

Druga in tretja kategorija (B in C) govorita predvsem o pristopu in načelih dela: natančneje o celostni 

obravnavi človeka znotraj ustvarjalnega supervizijskega pristopa. Na področju celostne obravnave človeka oz. 

supervizanta in njegove problemske situacije poudarjajo supervizorji pomen izmeničnega učinkovanja med 

doživljanjem v konkretni improvizacijski izkušnji in refleksiji le-te izkušnje. Gre za povsem celostno izkušnjo, ki jo 

zaznamo, v njej ravnamo in (se) čutimo. Emocionalni aspekt supervizorji večkrat izpostavljajo, saj iz njihovega 

vidika prav ustvarjalni pristop, sprememba ravni iz govora na (neverbalno) raven igre omogoča, da postanejo 

tudi počutje in čustva razpoznavni v zlasti razumsko naravnani supervizijski situaciji. Na splošno opazujejo 

supervizorji, da supervizanti postanejo bolj ustvarjalni in inovativni, kadar je glasba v uporabi. Po eni strani se 

lahko nekaj na novo razvršča, hkrati pa ustvarjalni proces omogoča ohranjanje prožnosti v nadaljnem razvoju 

(tako človeka kot tudi situacije). Kot posebne kvalitete glasbene improvizacije supervizorji izpostavljajo, da 

omogoča odpiranje možnostnega prostora v intersubjektivnem dogajanju (med supervizantom in/ali skupino in 

supervizorjem). Glasba tukaj nudi dovolj varno simbolično distanco. Za kontekst analitične skupinske supervizije 

supervizorka še trdi, da se zaradi glasbe aktivira kolektivna podzavestna raven. Preko glasbene improvizacije 

postane nekaj slišno, kar tako že je v prostoru prisotno – morda misli to supervizor, ki piše, da glasbena 

improvizacija lahko ponazarja atmosfero.  

 

2. Kako glede na izkušnje supervizorjev vpliva metoda glasbene improvizacije na refleksivnost njihovih 

supervizantov? 

Vsi vprašani supervizorji so si enotni v tem, da uporaba glasbene improvizacije v superviziji zelo vpliva na 

refleksivnost, ena je konkretno napisala, da refleksivnost supervizantov poveča.  

Kot glavni razlog za to izpostavljajo dejstvo, da ustvarja glasbeno improviziranje v supervizijski situaciji 

konkretno izkušnjo, ki omogoča neposredno doživljanje afektov, do katerih je v kasnejšem pogovoru možno 

prevzeti razumevajočo in koristno distanco – proces, ki ga lahko opredelujemu tudi kot refleksijo konkretne 

izkušnje (druga faza v Kolbovem krogu izkustvenega učenja). Ena supervizorka v tem kontekstu še posebej 

izpostavlja vpliv le-te izkušnje na gradnjo identitete (Identitätsstiftende Qualität).  

Supervizorji so si enotni v tem, da uporaba glasbene improvizacije poveča prevsem refleksijo emocionalnih 

aspektov problemske situacije in čustvovanje supervizanta v dejanski supervizijski situaciji. Tako supervizanti 

lahko po improvizaciji lažje ozavestijo, zrcalijo in tudi kognitivno dojemajo in poimenujejo emocionalne deleže – 

ponovno opis nekega refleksivnega procesa. 

Le ena supervizantka izrazito tudi nakazuje na izoboljšanje refleksije kognitivnih aspektov ko pove, da so njeni 

supervizanti po improvizaciji vedno razvili zelo jasne ideje o tem, kako je njihovo ravnanje povezano z 

ravnanjem okolice in da dobro verbalizirali in konkretizirali naslednje korake. Je pa potrebno opomniti, da je to 

supervizantka, ki ima najmanj izkušenj z glasbeno improvizacijo v superviziji in jo uporablja le v individualnem 

supervizijskem setingu.  

Zadnja katergorija vsebuje največ alinej. Večina izmed njih izraža izkušnje supervizorjev s tem, da omogoča 

glasbena improvizacijo porajanje nečesa drugačnega, nečesa presenetljivega, še ne mišljenega, omogoča 

pogled na situacijo iz drugačne perspektive in drugačno doživljanje samega sebe in drugih.  



129 

 

Prostor igre – možnostni prostor – daje prostor nenavadnimi idejami, mislimi in odpira nezavedne vsebine, ki v 

nadaljni refleksiji postanejo nove možnosti mišljenja.  

Če proces doživljanja konkretne izkušnje in nato refleksija le-te izkušnje vodi v novo razmišljanje in 

spremenjeno dojemanje problemske situacije, potem smo tukaj spet zelo blizu Kolbovem krogu izkustvenega 

učenja in njegovega pomena v supervizijskem procesu.  

 

3. Ali supervizorji ocenjujejo, da je metoda glasbene improvizacije uporabna tudi v superviziji z drugimi 
strokovnimi delavci (in ne le glasbenimi terapevti)?  

Vsi supervizorji z izjemo ene (anonimna), ki so izpolnili vprašalnik, dejansko uporabljajo glasbeno improvizacijo 
v superviziji tako z glasbenimi terapevti kot tudi z ne-glasbenimi terapevti. Torej že osnovno ocenjujejo, da je 
metoda uporabna v obeh kontekstih. Izhajajoče iz tega sem jih vprašala o tem, kje vidijo razlike v uporabi 
metode pri enih in drugih. 

Odgovori na to vprašanje se razlikujejo predvsem glede na to, koliko vrednost je dal posamezni supervizor tej 

tematiki. Pri enem odgovoru je čutiti, da supervizor razliko jasno vidi in da ga celo obremenjuje (5). Druga pa 

celo negira katerokoli razliko (3). Ena nima izkušenj s supervizanti glasbenimi terapevti in je vprašanje zato 

pustila odprto. Dve pa govorita o tem, da glasbeni terapevti hitrejši najdejo dostop do igranja, to radi počnejo 

in v tem uživajo. Ena izmed njiju (1) sploh ne piše o tem, kako v razliki do tega pristopajo ne-glasbeni terapevti k 

improvizaciji. Iz njenega odgovora bi lahko sklenili, da oni pa ne (ali manj) radi igrajo spontano in ne (ali manj) 

uživajo v tem? Ampak tega ne piše eksplicitno. Druga (4) pa trdi o ne-glasbenih terapevtih, da se vendar hitro 

učijo izražanje preko glasbene improvizacije. Prav tako, kot se to učijo tudi pacienti v glasbeni terapiji, ki 

prihajajo praviloma brez glasbenega predznanja oz. brez izkušenj z glasbeno improvizacijo k glasbeni terapiji in 

se tam srečajo z glasbeno improvizacijo.  

Glasbena improvizacija je torej uporabna tudi v superviziji s strokovnjaki iz drugih področji kot je glasbena 

terapija.   

 

4a. Ali supervizorji (ki niso glasbeni terapevti) potrebujejo posebno usposabljanje za uporabo metode 

glasbene improvizacije?  

Na to vprašanje le ena (3) ni odgovorila. Trije supervizorji (1,4,5) se strinjajo, da je usposabljanje za uporabo te 

metode nujno potrebno. Ena (2) pa je neodločna pri svojem odgovoru. Kritično razmišlja o uporabi kreativnih 

tehnik v superviziji.  

»Koliko teorije in prakse v različnih kreativnih tehnikah je potrebno znotraj izobraževanja supervizorjev, do 

lahko določene elemente potem dejansko smiselno uporabljamo znotraj supervizijske prakse? Menim, da je to 

potrebno individualno rešiti, ker se supervizijskega izobraževanja praviloma udeležujejo strokovnjaki različnih 

osnovnih poklicov, iz katerih lahko izhajajo. Menim, da uporaba kreativnih metod vedno zahteva smiselno 

teoretično osnovo - tako kot tudi ostale metode v superviziji.« (anonim, vprašalnik 2) 

Ob koncu še pove, da je bilo v njenem študiju supervizije le nekaj elementov oblikovalskega in likovnega 

ustvarjanja ter da bi »igrati glasbo« bilo najbolj eksotična stvar, ki bi si jo v tem kontekstu (svojih sošolcev, ne-

glasbenih terapevtov) lahko predstavljala.   

Kaj je meni iz njenih izvajanjih pomembno za nadaljnjo razmišljanje o usposabljanju je misel, da je strokovna 

utemeljenost potrebna pri vseh kreativnih intervencij in ustvarjalnem delu v superviziji nasploh, ne le pri 

uporabi glasbene improvizacije v superviziji.  Ter pomnjenje dejstva, da imajo supervizorji zelo različna 

strokovna izhodišča (vsaj dvojne poklicne identitete) in s tem se tudi razlikuje stopnja strokovne utemeljenosti 

uporabe kreativnih intervencij v superviziji (če le-ta ni bila sestavni del supervizijskega izobraževanja).  
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4b. Katero obliko izobraževanja in katere ključne vsebine predlagajo supervizorji? 

Izobraževanje naj bi vključeval tako izkustveno delo z glasbeno improvizacijo (ali celo več različnih umetniških 

medijev), refleksijo (v obliki supervizije?) ter teoretične vsebine, med katere spadajo: psihodinamične osnove, 

teorije umetniškega izražanja, Symbolbildung, teorije o ustvajalnih procesih ter teoretične osnove glasbene (ali 

umetniške) improvizacije.  

Kot predpogoj navaja Weymann (5) predhodno izobrazbo (ali visoko afiniteto) v enem umetniškem medijem – v 

tem primeru glasbe (instrumenta ali glasu) ali, če širše mislimo, tudi v drugi umetnosti kot je ples, drama, 

oblikovanje ali likovna umetnost. Weymann zagovarja, da bi potrebno znanje lahko posredovali tudi v obliki 

izobraževanja, ki je razširjen na več umetniških smeri, saj so osnovne sposobnosti, ki jih je potrebno razviti, 

podobne: sposobnost ustvarjanja, opazovanja in spoznavanje podob. 

O trajanju sta govorila le dva supervizorja: Senn-Böning (1) govori o trajanju vsaj dveh let, Weymann si lahko 

predstavlja »odvisno od temeljitosti  različne oblike izobraževanja, od štirih vikend seminarjev zapovrstjo 

naprej« (5). 

 

5. Kako supervizanti doživljajo metodo glasbene improvizacije? Ali glasbena improvizacija v superviziji vpliva 
na refleksivnost supervizantov? Kateri učinki glasbene improvizacije supervizanti najbolj izpostavljajo? 

Večina odgovorov supervizantov sem lahko uvrščala v enake kategorije, kot sem jih našla že pri vprašanju po 

namenu in ciljih supervizorjev. Glavne vsebine se torej tudi pri supervizantih zadeva razjasnitev problemske 

situacije, odkrivanju novih aspektov, osredotočenosti, celostne obravnave supervizanta in njegovih tem ter 

odpiranje prostora za ustvarjalno mišljenje in igro. Supervizanti izpostavljajo pomen neverbalnega izražanja in 

komuniciranja. Komunikacijo, ki pomeni stopiti v stik s seboj, z drugimi in z gradivom. Ko stopim v stik, lahko 

nekaj spoznavam, uvidim, se mi lahko nekaj razjasni in izbistri. Tudi o sproščenosti in umiritvi je govor, o močni 

opori pri razreševanju gradiva. Le-to so novi aspekti v primerjavi z izpostavljenimi cilji supervizorjev. 

Sproščenost, umiritev in opora.  

Nadaljno govorijo supervizanti o doživljanju občutkov, o emocionalni ravni, ki prispeva k celostnostjo 

supervizijske izkušnje. Izpostavljajo občutki povezanosti – sami s seboj – kar nakazuje na integracijo 

emocionalnih in kognitivnih aspektov in potrjuje idejo supervizorjev o »izmeničnem učinkovanju med 

doživljanjem in reflektiranjem«, saj ravno o tem pripovedujejo supervizanti in s svojimi izjavami dokazujejo 

lastni proces integracije konkretne izkušnje preko refleksije le-te. Izjava supervizantke, da je glasbeno 

improvizacijo lahko v različnih momentih uporabljala za različne stvari nakazuje, da metodo ne doživlja kot 

usmerjene na določeni cilj temveč jo v svoji raznolikosti sprejme kot možnost za pridobivanje celostne izkušnje.  

Dejansko je iz izjav supervizantov razvidno, da so zaznali poseben prostor, o katerem so govorili že supervizorji 

in o katerem sem tudi v teoretičnem delu naloge pisala kot o »možnostnim prostoru«. Glasbeno improvizacijo 

supervizanti torej doživljajo kot izkušnjo v »tukaj in zdaj«, kjer lahko (neverbalno) izrazijo tisto, kar je ostalo 

neizrečeno. Govorijo o naračanju nivoja energije in o prijetnih občutkih, med katerimi izpostavljajo igrivost, 

veselje, radost, pa tudi neobremenjenost in neizpostavljenost. Prav to dvoje povezujejo z velikokrat 

ponavljajočo se izkušnjo sprostitve. To doseženo sproščenost pa potem vidijo kot izhodišče, ki omogoča kdaj 

uvid, drugič razjasnitev ali pomiritev – torej kot osnovo za obravnavo problema oz. gradiva v supervizji. Prav 

tako kot supervizorji tudi supervizanti izpostavljajo dve izkušnji: preko glasbene improvizacije postanejo 

emocionalne aspekte razpoznavni ter prinaša odkrivanje in ozaveščanje nezavednih vsebin. 

Izbira določenih besed kot uglasitev, predah ali preklop nakazuje poseben proces v posebnem prostoru,  v 

katerem nekaj medosebno zazveni (uglasitev), v katerem je tudi tišina (predah, umiritev) in v katerem se poraja 

nekaj drugačnega, morda novega (preklop). 

Glasbena improvizacija deluje iz vidika supervizantov na vse tri subjekte, ki naj bi bili fokus v superviziji. Na 

posameznika (uglasitev s seboj, lažje sem našla stik s sabo), na skupino (povežemo se vse članice skupine) ter z 

gradivom (uglasitev s situacijo, stik z gradivom). Prav tako pride med improvizacijsko izkušnjo lahko da krepitev 

pozornosti supervizanta.  
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Nekaj izmed odgovorov nisem mogla uvrščati v kategorije kaj kaže na to, da se bolj izrazito razlikujejo od vidika 

supervizorjev. Izjave treh različnih supervizantk nakazujejo, da so zaznali glasbeno improvizacijo kot pomembni, 

vitalni del supervizijskih srečanj, ki jim omogoča aktivno udeležbo.  Medtem, ko je uporaba glasbene 

improvizacije za večino vprašanih supervizorjev ena izmed različnih možnosti, jo opredelijo supervizanti kot 

pomemben, nepogrešljiv del supervizije.  

Na tri izjave sem postala najbolj pozorna: odmik od vsakdanja, beg pred problemi in popoln odklop. Ideja, da 

omogoča glasbeno improviziranje v supervizji tudi odmik, odklop in beg pred problemi mi sicer ni nova (ker 

poznam ta pojav iz terapevtskega konteksta), mi pa vednar pomeni opomin, da ne pozabim na to ter opozorilo, 

naj postanem bolj pozorna na to, kdaj se supervizanti  tekom procesa oddaljujejo (preveč) od tematike, ki je del 

obravnave. Zagovarjam, da je trenutek odmika in odklopa lahko koristen, kdaj celo nujen za ponovno, 

konstruktivno soočanje z obravnavano tematiko. Kadar pa supervizant kot svoje glavno doživljanje glasbene 

improvizacije navaja: sprostitev, beg pred problemi, umiritev in popoln odklop (supervizantka 5) je potreben 

dodatno preverjanje. 

Za nadaljno razmišljanje o refleksivnosti supervizantov mi je pomembno sporočilo: Ravno v primeru manj 

razvitih refleksivnih sposobnosti supervizantov je potrebna pozornost, da je uporaba kreativnih intervencij 

(specifično glasbene improvizacije) smiselno reflektirana in ne postane le sama sebi namen oz. da je glavni 

namen sprostitev in odmik od problemske situacije.  
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Priloga 2: Vprašalnik za supervizorje (v Nemščini) 

 

 

 

Anschreiben an Supervisoren/Musiktherapeuten 

 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,       27.11.2015, Kranj 

als ausgebildete deutsche Musiktherapeutin lebe und arbeite ich seit neun Jahren in Slowenien. Im Rahmen des 
IK – Institut Knoll für Musiktherapie und Supervision co-leite ich neben meiner musiktherapeutischen Praxis die 
erste Musiktherapieausbildung hier im Land. Musiktherapie habe ich im Diplomstudiengang an der 
Fachhochschule Magdeburg-Stendal studiert. Nun beende ich mein Masterstudium Supervision und 
Organisationsberatung an der Universität Ljubljana. Soweit zu meinem professionellen Hintergrund.  

Ich schreibe Ihnen, da ich mich im Rahmen meiner Masterarbeit mit dem Thema »Musikalische Improvisation 
als Methode in der Supervision« beschäftige. Im theoretischen Teil beschäftige ich mich mit den 
Schwerpunkten: 

� Konzept »Creative Supervision«, schöpferische Prozesse in der Supervision 
� Musiktherapeutische Supervision / Supervision von Musiktherapeuten 
� (Therapeutische) musikalische Improvisation  
� Reflexivität / Mentalisierung 

Im Rahmen eines Forschungsprojektes zum Thema leitete ich mehrere Supervisionsgruppen mit Nicht-
Musiktherapeuten (z.B. Sozialpädagogen, Lehrer, Erzieher und ähnliche Berufsgruppen). Innerhalb dieser 
Prozesse verwendete ich immer wieder mir aus der Musiktherapie bekannte Formen der musikalischen 
Improvisation – sowohl als Rahmen der Treffen (am Beginn und/oder Abschluss einer Sitzung) als auch als 
Bestandteil der Bearbeitung konkreter Themen und Fragestellungen im zentralen Teil einer Sitzung.  

Zur Erweiterung meiner eigenen Erfahrungen wende ich mich nun an Supervisoren, die wie ich gleichzeitig eine 
„musiktherapeutische Berufsidentität“ haben und Formen der musikalischen Improvisation im 
Supervisionssetting nutzen. Ich habe einen Fragebogen erstellt, der einige mir wertvolle Fragen beinhaltet, 
gleichzeitig aber mit relativ wenig Zeitaufwand zu beantworten sein sollte.  

Mit dem Fragebogen wende ich mich explizit an Supervisoren/Musiktherapeuten, die supervisorisch auch mit 
Nicht-Musiktherapeuten arbeiten. Für Ihre Bereitschaft zur Mitarbeit an diesem Projekt bin ich Ihnen sehr 
dankbar. Bitte senden Sie mir den ausgefüllten Fragebogen bis zum 15. Dezember 2015 zurück. 

Mit eventuellen Fragen wenden Sie sich bitte an mich! 

 

Herzlichen Dank! 

Claudia Knoll  
Diese Arbeit wird freundlich unterstützt durch die
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Fragebogen für Musiktherapeuten/Supervisoren (Claudia Knoll, 2015) 

Zur Beantwortung der einzelnen Fragen nehmen Sie sich bitte soviel Raum, wie Sie benötigen. 

 
1. Was sind Ihre Absichten und Gründe für die Verwendung musikalischer Improvisation 

innerhalb von Supervisionsprozessen mit Nicht-Musiktherapeuten? Gibt es 
Hinderungsgründe? 

 
2. Worin sehen Sie Unterschiede in der Verwendung musikalischer Improvisation mit 

Musiktherapeuten und Nicht-Musiktherapeuten in der Supervision? 
 
 
3. Welche Formen musikalischer Improvisation verwenden Sie in Ihrer supervisorischen 

Arbeit?  Zur Beantwortung dieser Frage können Sie selbst frei die Spielformen benennen, die Sie 
verwenden. Alternativ dazu können Sie auch die beigefügte Tabelle nutzen (Techniques and 
dynamics of improvisational music therapy, Wigram 2004) und die zu Ihnen passenden Formen 
dort markieren.  

 
4. Welchen Einfluss hat Ihrer Erfahrung nach die Verwendung musikalischer Improvisation 

auf die Reflexivität der Supervisanden? (Reflexivität verstehe ich hier im Sinne des reflexiven 
Erfassens eigenen und fremden Erlebens und Handelns; sowohl kognitive als auch emotionale 
Aspekte)   

 
5. Wie denken Sie darüber, dass Supervisoren ohne musiktherapeutische Ausbildung 

bestimmte Formen musikalischer Improvisation in ihrer Arbeit nutzen könnten? Bräuchten 
diese Ihrer Meinung nach eine zusätzliche Ausbildung?  

 
wenn ja: 

5b. Welche Form und Inhalte schlagen Sie für eine solche Ausbildung vor? Bitte schlagen 
Sie konkrete Schwerpunkte und einen Ihrer Meinung nach angemessenen Stundenumfang vor: 

 

6. Möchten Sie zusätzlich zu den bereits gestellten Fragen etwas beitragen? Wertvoll sind mir 
auch konkrete Beispiele aus Ihrem Erfahrungsschatz!   

 
Fragen zum Autor des Fragebogens 

Musiktherapieausbildung (Jahr und Institution):  ___________________  

Supervisionsausbildung (Jahr und Institution):  ___________________ 

Darf ich mich in meiner Masterarbeit und eventuellen Veröffentlichungen auf Sie als Autor Ihrer Aussagen 
innerhalb dieses Fragebogens beziehen oder möchten Sie, dass Ihre Antworten anonym behandelt werden? 

Name und akademischer Titel: _________________________________ (im Falle der gewünschten 
Anonymisierung füllen Sie dieses Feld bitte mit „anonym“ aus) 
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************************************ 

Zusatz zu Frage 3 – Kategorisierungsvorschlag von Improvisationsformen nach Wigram (2004) 

Techniques and dynamics of improvisational music therapy (Wigram 2004, 197, tab. 8.2) 

Improvisation  

Free and unstructured Themes Structure of activity 

 Guided fantasy or story Warm-up techniques 

 Object Instrumentally organized 

 Picture or image Musically organized 

 Weather  

 Emotion  

The client’s issues The client’s issues   

   

Medium Style of music Degree of control 

Instruments Atonal Free 

Percussion Tonal With initial playing rules or givens 

+ piano Modal Partial structure 

+ pitched instruments Pentatonic Full structure 

Vocal dialogue Stylistic Partial/full direction 

Vocal + instruments Thematic extemporization Gesture 

Vocal alone Extemporization Music 

Movement  Verbal 

Movement + instrument  Conducted 
 

Hinweis: Wenn Sie diese Tabelle zur Beantwortung von Frage 3 verwenden, kennzeichnen Sie bitte deutlich Ihre 
Auswahl in der Tabelle (nach Belieben fett oder farbig). Vielen Dank! 

*************************************************** ****************************** 

Den ausgefüllten Fragebogen senden Sie mir bitte bis zum 15.12.2015 per email an: claudiaknoll@ymail.com 
oder per Post an untenstehende Anschrift. 

Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung! Bei Interesse Ihrerseits komme ich gern nach Abschluss 
meiner Arbeit mit deren Inhalten auf Sie zurück. 

 

Meine Kontaktdaten: 

Claudia Knoll , IK - Institut Knoll für Musiktherapie und Supervision,  
Cesta Staneta Žagarja 19, 4000 Kranj, email: claudiaknoll@ymail.com, telefon: 00386-31 266 684 
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Priloga 3: Vprašalnik za supervizorje (v Angleščini)  

 

 

 

A request for filling in the 

Questionnaire for music therapists/supervisors 

 
 

Dear colleagues,          12th December 2015, Kranj 

My name is Claudia Knoll and I’m writing to you about a questionnaire for music therapists. I am a qualified 
music therapist from Germany, living and working in Slovenia since 2007. Besides working as a music therapist 
in different institutions with children and adults I am leading the first music therapy program in our country at 
the IK – Institute Knoll for Music Therapy and Supervision. I studied music therapy at FH Magdeburg-Stendal 
in Germany. Currently I am completing my masters in supervision and couching at Ljubljana University.  

I am writing to you regarding my master thesis on the topic “Musical improvisation as a method in supervision”. 
The theoretical part focuses on the following concepts: 

� »Creative Supervision«, facilitating creative processes in supervision 
� Music therapy supervision / supervision of music therapists 
� (clinical) musical improvisation  
� reflexivity / mentalisation 

In my research project I supervised a group of non-music therapists (mostly social workers, social pedagogues, 
teachers and similar professions). During these processes I used musical improvisation techniques as we know 
them in the professional context of music therapy – as a frame of the meetings (in the beginning or ending) as 
well as a tool of active reflection in the main part of the meeting when dealing with a concrete question or 
problem. 

I would like to broaden my thoughts and knowledge and get experiences of other supervisors who like me also 
identify as music therapist and are using forms of musical improvisation within a supervision setting. I prepared 
a questionnaire with six open questions in attachment and I’m asking you to fill it in. I intend to use your 
feedback in my master thesis and further qualitative research on this topic. 

The questionnaire is specifically addressed to supervisors/music therapists experienced in working also with 
non-music therapists in supervision context. I am very grateful for your effort and time supporting me in this 
work!  

Please return the completed questionnaire until 30th of December 2015. If you have any questions please do not 
hesitate to contact me at claudiaknoll@ymail.com.   

 

With kind regards! 

Claudia Knoll  

This work is kindly supported by 
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Questionnaire for music therapists/supervisors (Claudia Knoll, 2015) 

Please take as much space as you need to answer these questions. 

 
6. What are your intentions and reasons for using musical improvisation in supervision setting 

with non-music therapists? Are there contraindications for using musical improvisation 
techniques in supervision?  

 
7. In you opinion, what are the differences between using musical improvisation with music 

therapists and non-music therapists in supervision?  

 
8. Which improvisation techniques do you use in your supervisory work?  

You can name the techniques you are using yourself. Alternatively you can use the attached table 
(Techniques and dynamics of improvisational music therapy, Wigram 2004), choose and mark the 
techniques there.   

 
9. From your experience - how does the use of musical improvisation effect on the reflexivity of 

supervisees?  
(Reflexivity here is meant in the sense of reflecting on one's own and others perceptions and 
actions ; cognitive and emotional aspects)  

 
 
10. What do you think about supervisors who are not qualified music therapists using certain 

techniques of musical improvisation in supervision? In your oppinion – would they need an 
additional training to do so?  

 
If yes: 

4b. Which form and content do you propose for such training? Please suggest specific 
priorities and an appropriate amount of hours.  I think they would have to experience the 
model themselves. For example, only way how I teach group analytic music therapy 
supervision is conducting those groups.  

11. Would you like to add something in adition to the upper questions? Especially valuable are 
examples or case studies from your practice!  I've written a chapter to Bruscia's new 
supervision book. I don't know when it will be published.  

 
Your details:  

Music therapy qualification (year and school):  ___________________  

Supervision qualification (year and school):  ___________________ 

Do you allow me to refer to you as the author of your statements or do you wish to stay anonymous?  

Name and title:  _________________________________ (in case you wish to be treated anonymously 
please fill in “anonymous”) 
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*************************************************** ************************************* 

Addition to question 3 – Proposal of categorising improvisation techniques by Wigram (2004) 

Techniques and dynamics of improvisational music therapy (Wigram 2004, 197, tab. 8.2) 

Improvisation  

Free and unstructured Themes Structure of activity 

 Guided fantasy or story Warm-up techniques 

 Object Instrumentally organized 

 Picture or image Musically organized 

 Weather  

 Emotion  

The client’s issues The client’s issues   

   

Medium Style of music Degree of control 

Instruments Atonal Free 

Percussion Tonal With initial playing rules or givens 

+ piano Modal Partial structure 

+ pitched instruments Pentatonic Full structure 

Vocal dialogue Stylistic Partial/full direction 

Vocal + instruments Thematic extemporization Gesture 

Vocal alone Extemporization Music 

Movement  Verbal 

Movement + instrument  Conducted 
 

Comment: If you decide to use this table to answer question 3 please clearly mark your selection (as you with 
bold or coloured). Thank you! 

 

*************************************************** *************************** 

 

Please send the completed questionnaire until 30th of December 2015 via email to: claudiaknoll@ymail.com or 
via air mail to my post adress. 

Thank you very much for your support! In case you are interested I am happy to come back to you later 
with the results of my work.  

 

My contact details: 

Claudia Knoll , IK - Institute Knoll for Music Therapy and Supervision (www.institutknoll.eu)   
Cesta Staneta Žagarja 19, 4000 Kranj, Slovenia, email: claudiaknoll@ymail.com, telefon: 00386-31 266 684 
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Priloga 4: Vprašalnik za supervizante 

 

 

 
Vprašalnik za supervizantke supervizijske skupine (februar 2012) 

 
 
1. Kaj ti pomeni uporaba glasbene improvizacije v superviziji? 

 

 

2. Izkusila si glasbeno improvizacijo v supervizijskem kontekstu na različnih mestih v posameznem 
srečanju. Prosim opiši, v čem vidiš smisel glasbene improvizacije v posameznih delih supervizijkega 
srečanja. 

a) na začetku: 
 
b) po refleksijah, pred obravnavo gradiva: 
 
c) kot del obravnave gradiva: 
 
d) na koncu: 
 
 

 

3. Ali lahko opišeš iz spomina neko tvojo izkušnjio, ki si jo imela z glasbeno improvizacijo (naprimer 
stanje pred, med in po improvizacijo ali nek ključni trenutek med impro ali po…) na enem izmed 
naših supervizijskih srečanjih? 

 

 

4. Katere druge umetnostne medije si še izkusila v okviru supervizije? Kaj ti je bilo blizu, zakaj? 
Mogoče najdeš kakšne posebnosti, ki razlikujejo tvojo izkušnjo z glasbeno improvizacijo od izkušnje z 
drugimi mediji? 

 

 

 

 

 

Hvala za vaše odgovore, ki jih bom anonimizirano uporabljala v raziskovalne namene v kontekstu 
svojega magistrskega dela! Claudia Knoll 
 


