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POVZETEK 

V magistrskem delu obravnavam in raziskujem učinke uporabe gline kot podporne oblike 

pomoči dolgotrajno brezposelni osebi pri samoraziskovanju in spoprijemanju z negativnimi 

posledicami brezposelnosti. Uporaba gline je znotraj področja pomoči z umetnostjo 

zapostavljena in posledično slabše raziskana, saj se mnogi, ki v svoje delo vključujejo pomoč 

z likovnimi dejavnostmi, največkrat poslužujejo metod, ki vključujejo predvsem slikanje in 

risanje. Razlog je običajno v premajhnem poznavanju materiala gline in njenih zakonitosti. 

Kljub temu številni avtorji navajajo pozitivne učinke uporabe oblikovanja gline pri obravnavi 

oseb z različnimi težavami.  

V prvem delu naloge opredelim in predstavim pomoč z umetnostjo, umestim uporabo gline 

znotraj le-te in osvetlim teoretične osnove, ki izhajajo iz raziskav uporabe gline v namene 

pomoči. Pozornost namenim tudi obravnavi brezposelnosti in njenim negativnim posledicam. 

Teoretična izhodišča so mi služila za postavitev smernic kvalitativne akcijske raziskave 

oziroma obravnave osebe, vključene v raziskavo. V empiričnem delu naloge sem želela 

ugotoviti, ali lahko z uporabo gline kot oblike pomoči z umetnostjo pripomorem k omilitvi 

negativnih posledic dolgotrajne brezposelnosti in vplivam na izražanje čustev ter doživljanje 

brezposelne osebe. S pomočjo kreativnega medija sem osebo vodila skozi proces 

samoraziskovanja in izražanja ter prepoznavanja občutkov in čustev, povezanih s stanjem 

dolgotrajne brezposelnosti. Izvedla smo kvalitativno akcijsko raziskavo, v katero je bila 

vključena dolgotrajno brezposelna oseba, stara 35 let, in ki je potekala v obdobju treh mesecev 

v obliki srečanj, in sicer enkrat tedensko 60–90 minut. Oblika dela je bila individualna in 

interaktivna, srečanja so bila tematsko smiselno zasnovana. Uporabila sem metodo opazovanja, 

metodo spraševanja, dokumentarno gradivo in dnevniške zapise. Izsledki raziskave so potrdili 

pozitivne učinke uporabe gline pri obravnavi brezposelne osebe. Magistrsko delo vsebuje opise 

konkretnih tematskih aktivnosti za uporabo gline v procesu pomoči, zato je lahko v pomoč 

vsem, ki bi v svojo prakso pomoči z umetnostjo želeli vključiti tudi glino. 

Ključne besede: pomoč z umetnostjo, umetnostna terapija, glina, dolgotrajna brezposelnost. 

  

 

 

 



 

 

 

 

SUMMARY 

This Master`s thesis addresses and researches the effects of clay use as a support form of help 

to a long-term unemployed individual to ease their self-exploration process and make their 

coping with negative effects of unemployment easier. In the field of art therapies, clay use is 

often neglected and therefore unexplored because most people use methods such as painting 

and drawing. The reason is most people are not familiar with clay and its characteristics. Despite 

the lack of insights in this field, experts still insist on positive effects of clay use when dealing 

with individuals with various issues. 

First part of my thesis focuses on definitions of art therapies and on contextualization of clay 

use, which is, further on, explained in theoretical part. My analysis is based on research of clay 

use in art therapies. Furthermore, I deal with unemployment issue and its negative 

consequences. Theoretical frame serves as a basis for further directives of qualitative action 

research and work with individual, included in this research. 

Empirical part focuses on the key question of my thesis - whether a clay use can alleviate 

negative effects of a long-term unemployment and influence conveyance of that individual`s 

emotions. Using a qualitative medium, I guided that individual through the process of self-

exploration and expression of emotions, formed as a result of a long-term unemployment. I 

conducted a qualitative action research that integrated 35 years old unemployed individual. The 

research consisted of weekly meetings that lasted between 60 and 90 minutes and were being 

held for a period of three months. I interacted with that person, our meetings were topically 

diverse and structured. For the purpose of my research, I used an observational and questioning 

method, documentary material and diary notes. The results of this research confirmed that clay 

use can actually have a positive effect on a long-term unemployed individual. 

My Master`s thesis includes a detailed description of topical activities for clay use in the process 

of art therapy and as such, I believe everyone who wish to include clay use in their therapeutical 

process, can benefit from it. 

Key words: arts therapies, art therapy, clay therapy, long-term unemployment. 
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UVOD 

Z glino se običajno srečamo že v zgodnjem otroštvu. Ob stiku z njo se nam odprejo neskončne 

možnosti oblikovanja, preoblikovanja in izražanja skozi dotik. Ker smo kot otroci 

neobremenjeni in pustimo domišljiji prosto pot, nastajajo figure, skulpture in predmeti, ki so 

povezani z našim vsakdanjim življenjem in okoljem, v katerem odraščamo, pa tudi fantazijska 

in simbolna bitja iz domišljijskega sveta. »Ustvarjalne sposobnosti imamo vsi v večji ali manjši 

meri, so normalno porazdeljene, podobno kot umske sposobnosti.« (Marentič Požarnik, 2000: 

90.) M. Vogelnik (1996) je podobnega mnenja, da je umetnostna ustvarjalnost splošna 

človekova lastnost. Ko odrastemo, običajno vsakršno umetniško izražanje postavimo na 

stranski tir, razen če se odločimo za umetniški poklic. Če kot odrasli dobimo priložnost 

ustvarjalnega izražanja skozi različne materiale, nas pogosto ovirajo prepričanja, da ne znamo, 

da nimamo talenta ipd.  

 

Tudi sama sem se z glino srečala že kot otrok, ponovno pa sem jo »naključno« odkrila v zgodnji 

odrasli dobi, ko je v meni vzniknila neizmerna potreba in želja po ustvarjalnem izražanju. Skozi 

triletni študij keramike na Šoli uporabnih umetnosti v Ljubljani in večletno intenzivno 

ukvarjanje z glino sem preko nastajajočih in nastalih izdelkov ter načina ustvarjanja s tem 

materialom spoznala veliko novega o sebi, predvsem pa sem ustvarila prepričanje, da delo z 

glino pomaga izražati notranja čustvena stanja in pripomore k lažjemu premagovanju stisk ter 

uspešnemu soočanju z življenjskimi izzivi.  

 

V življenju se kot odrasle osebe lahko soočamo tudi s težavami, ki jim nismo sami kos in zato 

včasih potrebujemo strokovno pomoč. A. H. de Morais, S. Roecker, D. A. J. Salvagioni in G. 

J. Eler (2014) so mnenja, da je spodbujanje kreativnosti v procesu pomoči bistvenega pomena, 

da si posameznik lahko predstavlja nove možnosti za zdravje in kvalitetno življenje. »Človek 

je že po naravi ustvarjalec, snovalec in graditelj svojega sveta.« (Čadež, 2000: 15.)  Umetnostna 

terapija je tudi v slovenskem prostoru vedno bolj prepoznana kot ena od možnih oblik pomoči 

posameznikom pri soočanju z najrazličnejšimi težavami. Umetnostni terapevti pri svojem delu 

uporabljajo različna izrazna sredstva in tehnike, pri čemer pa uporaba gline ni med 

najpogostejšimi.  

Pri raziskovanju literature naletimo na številne priročnike, ki natančno opisujejo postopke 

oblikovanja gline v najrazličnejše uporabne in dekorativne predmete. V literaturi s področja 
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umetnostne terapije pa je le malo virov, ki bi podrobneje obravnavali uporabo gline kot ene od 

oblik pomoči posameznikom ali skupinam z različnimi težavami. Pogosto je to področje 

nekoliko zapostavljeno ali zgolj na kratko omenjeno, večje pozornosti pa ni deležno. 

Umetnostna terapija je področje, ki se ponekod v tujini sistematično izvaja kot ena izmed oblik 

pomoči v zdravstvenih in izobraževalnih institucijah. Kot sem že omenila, pa se sistematično 

in poglobljeno z raziskovanjem uporabe gline v umetnostni terapiji ukvarja le peščica avtorjev, 

ki pa večinoma navajajo pozitivne učinke pri uporabi gline za namene pomoči posameznikom 

z različnimi težavami. Tako P. Sherwood (2004), Sholt in Gavron (2006), L. Souter-Anderson 

(2010 in 2015), C. Malchiodi (2012), A. H. de Morais in drugi (2014) opredeljujejo in 

zagovarjajo uporabo gline v umetnostni terapiji, nekateri od njih pa tudi podrobno opišejo 

učinke tovrstne dejavnosti. 

 

V magistrski nalogi sem s pomočjo literature raziskala teoretične utemeljitve uporabe gline kot 

oblike pomoči z umetnostjo in oblikovala konkretne napotke za uporabo tega materiala v 

procesu podpore dolgotrajno brezposelni osebi. Teoretični del sem razdelila na tri za magistrsko 

nalogo ključna poglavja oziroma področja: umetnostna terapija, uporaba gline v kontekstu 

pomoči z umetnostjo in problematika brezposelnosti oziroma iskanja prve zaposlitve. 

Osvetlitev vseh treh področij je pomembna za razumevanje in izpeljavo empiričnega dela, v 

katerem sem s pridobljenimi ugotovitvami iz literature oblikovala in izpeljala program pomoči 

z uporabo gline kot osrednjim materialom za ustvarjalno izražanje. 
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TEORETIČNI DEL 

 

1. POMOČ Z UMETNOSTJO – UMETNOSTNA TERAPIJA 

 

V prvem poglavju magistrskega dela opredelim pojem umetnostna terapija in predstavim njene 

začetke. Poglobljeno se posvetim triadnemu odnosu v umetnostni terapiji, za katerega menim, 

da je osnova za razumevanje področja umetnostne terapije. V nadaljevanju poglavja nato na 

kratko opišem osnovna področja umetnostne terapije, ob zaključku tega dela naloge pa iščem 

razloge za uporabo te vrste pomoči in utemeljitve prednosti uporabe pomoči z umetnostjo. 

 

1.1. Opredelitev in začetki  

 

Umetnostna terapija (angl. art therapy) je pojem, ki opredeljuje najrazličnejše pristope in načine 

uporabe izraznih sredstev za doseganje izboljšanja počutja posameznikov z različnimi 

težavami. Na spletni strani Wikipedie (https://en.wikipedia.org/wiki/Art_therapy) je 

umetnostna terapija opredeljena kot kreativna metoda izražanja, ki se uporablja kot terapevtska 

tehnika. Izvira s področij umetnosti in psihoterapije in je lahko različno definirana. Arnheim (v 

Rubin, 2010) je dejal, da bi psihologijo in umetnost lahko imenovali za očeta in mater 

umetnostne terapije. 

 

J. A. Rubin (2010) je mnenja, da so korenine umetnostne terapije starodavne in univerzalne in 

da izvirajo iz naravnega sveta. Tudi McNiff (1981 v Malchiodi, 2005) meni, da se umetnostno 

terapijo uporablja že od starodavnih časov kot preventivno in kurativno obliko zdravljenja. 

Ideja o uporabi umetnosti kot dodatku medicinskemu zdravljenju se je pojavila proti koncu 19. 

stoletja oziroma v začetku 20. stoletja skupaj z vznikom psihiatrije. Širše prepoznana pa je 

umetnostna terapija postala v letih od 1930 do 1940, ko so se psihoterapevti in umetniki pričeli 

zavedati, da lahko izražanje skozi neverbalne metode, kot so slikanje, ustvarjanje glasbe ali 

gibanje, pomaga ljudem z resnimi duševnimi boleznimi (Malchiodi, 2005). 

 

Britansko združenje umetnostnih terapevtov (The British Association of Art Therapists)  

umetnostno terapijo opredeli kot obliko psihoterapije, ki uporablja umetniški medij kot 

primarno obliko izražanja in komunikacije. Umetniško delo ni uporabljeno kot diagnostično 

sredstvo, ampak kot medij za naslavljanje čustvenih težav, ki povzročajo zmedo in občutke 

https://en.wikipedia.org/wiki/Art_therapy
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nesreče (http://www.baat.org/About-Art-Therapy). Ameriško združenje umetnostnih 

terapevtov (American Art Therapy Association) pa umetnostno terapijo opredeli kot 

integrativno področje duševnega zdravja, ki združuje znanje in razumevanje človeškega razvoja 

ter psihološke teorije in tehnike z vizualno umetnostjo in kreativnim procesom. Umetnostna 

terapija je edinstven pristop pomoči posameznikom pri izboljšanju njihovega psihičnega 

zdravja, kognitivnih zmožnosti in senzomotoričnih funkcij. Ima edinstveno zmožnost, da 

sprosti čustveno izražanje z omogočanjem neverbalne komunikacije (http://arttherapy.org/). 

 

Obe opredelitvi imata izvor v začetkih razvoja umetnostne terapije kot profesionalnega 

področja. Prvi je izraz umetnostna terapija (art therapy) v poznih štiridesetih letih 20. stoletja 

uporabil britanski umetnik Adrian Hill in s tem izrazom opisal terapevtsko uporabo izdelovanja 

slik. Za Hilla, ki je odkril terapevtske učinke risanja in slikanja medtem ko se je zdravil za 

tuberkulozo, je vrednost umetnostne terapije v popolnem preoblikovanju misli in v sprostitvi 

kreativne energije pogosto zavrtih uporabnikov. To po njegovem mnenju omogoča uporabniku 

zgraditi močno obrambo pred občutki nesreče (Hill, 1948, v Edwards, 2004). 

V Ameriki ima umetnostna terapija dva različna izvora. Prvi je vzniknil, ko so likovni pedagogi 

opazili, da so učenci z različnimi težavami pri likovnem pouku zelo napredovali. To je postalo 

bolj jasno, ko se je likovno izobraževanje usmerilo k bolj odprtemu pogledu, ki sprejema 

občutke, osebne fantazije in domišljijo kot legitimne sestavine otroških risb. Postalo je tudi 

jasno, da ima upodabljajoča umetnost terapevtske učinke. Ta pristop k terapiji je včasih 

opredeljen kot »umetnost kot terapija«. Pionirka tega področja je Edith Kramer, likovna 

terapevtka, ki je v New Yorku delala z otroki (Moriya, 2000). Kramerjeva je umetnost videla 

kot pot za integracijo konfliktnih občutkov in impulzov na estetsko zadovoljiv način, ki pomaga 

egu, da se sintetizira preko kreativnega procesa samega (Rubin, 2010). Drugi aspekt pojava 

likovne terapije pa je izšel iz zavedanja psihoterapevtov, da uporabniki lažje govorijo  o svojih 

težavah, če nekaj ustvarijo in se o tem pogovarjajo. Ta pristop je opredeljen kot »umetnost v 

terapiji«.  Margaret Naumburg velja za pionirko te smeri. Medtem ko Edith Kramer poudarja 

terapevtski učinek kreativnega procesa, Naumburgova poudarja verbalno komponento 

psihoterapije in uporablja umetniško izražanje kot sredstvo za olajšanje verbalne komunikacije 

(Moriya, 2000). Umetnost je zanjo oblika simbolnega govora, ki prihaja iz nezavednega in ki 

je izzvan spontano ter razumljen skozi proste asociacije in vedno upošteva avtorjevo lastno 

interpretacijo. Umetnost je tako zasnovana kot »kraljeva pot« do nezavednih simbolnih vsebin, 

sredstvo diagnoze in terapije, upoštevajoč verbalizacijo in vpogled kot tudi umetniški izraz 

http://www.baat.org/About-Art-Therapy
https://en.wikipedia.org/wiki/American_Art_Therapy_Association
http://arttherapy.org/
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(Rubin, 2010). Obe avtorici se naslanjata na psihoanalitsko teorijo, čeprav se njuni definiciji 

umetnostne terapije razlikujeta, saj ena bolj poudarja terapijo, druga pa umetnost.  

Aspekta Kramarjeve in Naumburgove sta oba pomembna in v umetnostni terapiji sovpadata in 

vplivata drug na drugega. Od dane situacije in izbire pristopa je odvisno, kateri izmed njiju bo 

v procesu pomoči bolj izražen. Menim, da je pristop in način uporabe sredstev v umetnostni 

terapiji treba prilagajati uporabnikovim potrebam in sposobnostim, saj z upoštevanjem le-teh 

in drugih okoliščin posamezniku omogočamo svobodno in odprto izražanje čustev skozi 

ustvarjanje. 

 

D. Moriya (2000) meni, da večina umetnostnih terapevtov sicer izhaja iz obeh usmeritev, ampak 

večinoma vsi pripisujejo nekoliko večji pomen terapevtskemu učinku kreativnega procesa 

samega. Terapevti se odzovejo na verbalno izražene vsebine, upoštevajo pa tudi neverbalna 

sporočila v uporabnikovih delih. J. A. Rubin (v Moriya: prav tam) pravi, da terapevt pomaga 

uporabniku procesirati tiste izkušnje, ki so na njegovem nivoju razumevanja. Včasih je to 

pomoč pri besednem izražanju njegovih občutkov, pogosto pa je to procesiranje opravljeno na 

simbolični ali metaforični ravni. C. Case in T. Dalley (1992) zapišeta, da bistvo umetnostne 

terapije leži v ustvarjanju nečesa in da sta tako proces kot njegov produkt osrednjega pomena. 

Umetniški proces lajša notranje občutke, ki se drugače izražajo na surov, kaotičen način. 

Umetniški materiali zagotavljajo oprijemljiva sredstva, skozi katera se lahko izrazijo zavedni 

in nezavedni vidiki posameznika. Pečjak (1987) zapiše, da umetniško izražanje daje uporabniku 

možnost, da bolje spozna svoje probleme in jih reši na drugačen, primernejši, ustvarjalnejši 

način. Rezultat ustvarjanja je izboljšan odnos med uporabnikom in okoljem, vedenje se 

spremeni in postane sprejemljivejše zanj in za okolico. Tudi Pečjak zagovarja večji učinek 

procesa samega, saj opozarja, da se mora terapevt zavedati, da ta oblika pomoči nima za cilj 

umetniškega izpopolnjevanja, umetniške vzgoje ali dvigovanja kvalitete umetnin, temveč 

terapevtski učinek na osebnost. Poudarek je torej bolj na terapevtskem učinku kot na umetnosti 

in bolj na procesu ustvarjanja kot na njegovih produktih. Podobno je J. A. Rubin (1999) mnenja, 

da mora biti cilj umetnostne dejavnosti terapevtski učinek. Pomembnost tako izdelka kot tudi 

procesa v umetnostni terapiji zagovarjata tudi Sholt in Gavron (2006).  Menita, da likovno 

izražanje ni zgolj končni izdelek, ampak tudi proces, skozi katerega je bil izdelek razvit, in da 

tako izdelek kot proces spodbujata pomembne psihološke procese, razkrivajoč pomenljive 

informacije o ustvarjalčevem notranjem svetu. M. Vogelnik (1996) pa pravi, da je za človeka 

vključevanje v ustvarjalne umetnostne procese enako ali včasih celo pomembnejše kot 
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dokončani izdelki. 

 

Povzamem lahko, da številni avtorji poudarjajo predvsem proces umetniškega ustvarjanja v 

umetnostni terapiji, čeprav ne zanemarjajo tudi pomembnosti nastalega produkta. Tudi sama 

menim, da je proces ustvarjanja v procesu pomoči ključnega pomena. Le-ta je odvisen tudi in 

predvsem od odnosa, ki se razvije med tremi osnovnimi komponentami v umetnostni terapiji: 

uporabnikom, umetnostnim terapevtom in likovnim delom. V nadaljevanju tega poglavja bom 

podrobno predstavila ta t. i. triadni odnos in njegovo dinamiko. 

 

1.2. Triadni odnos v umetnostni terapiji 

 

Kot sem že zapisala, sta se v zgodovini oblikovali dve usmeritvi umetnostne terapije. Usmeritev 

Naumburgove je bila poimenovana umetnost v terapiji, medtem ko je teorija Hilla in 

Kramarjeve opredeljena z besedno zvezo umetnost kot terapija. Obe usmeritvi sta v zgodovini 

umetnostne terapije odigrali pomembno vlogo. Čeprav se to razlikovanje zdi zelo subtilno, pa 

je zelo pomembno za razumevanje umetnostne terapije, kakršno poznamo danes. Razlog za to 

je dejstvo, da se je umetnostna terapija razvila iz dveh paralelnih usmeritev: umetnosti kot 

terapije in umetnostne psihoterapije (Walller, 1993, v Edwards, 2004). Umetnost kot terapija 

poudarja zdravilni potencial umetnosti, umetnostna (psiho)terapija pa poudarja pomembnost 

terapevtskega odnosa, ki se vzpostavi med terapevtom, uporabnikom in umetniškim delom. 

Pomembnost teh treh komponent je ključnega pomena za vprašanje, kje v umetnostni terapiji 

pride do zdravljenja oziroma terapevtske spremembe. Vprašanje je, ali je to zaradi kreativnega 

procesa samega ali zaradi vzpostavljenega odnosa med terapevtom in uporabnikom ali zaradi 

sinteze raznolikih in subtilnih interakcij med njima (Schaverien, 1994 in Skaife, 1995, v 

Edwards, 2004). V umetnostni terapiji je ta dinamika pogosto poimenovana triadni odnos. 

 

Skica na naslednji strani (Edwards, 2004: 2) prikazuje tri komponente umetnostne terapije, ki 

so v nenehni povezavi. Pozorni moramo biti na spremembe znotraj katerekoli od teh treh 

komponent, saj le-te vplivajo na celotno dinamiko terapevtskega procesa.  
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Learmonth in K. Huckvale (2008) menita, da umetniško delo »nagovarja« tako uporabnika kot 

terapevta. Skozi raziskovanje in poglabljanje tega nagovora se pojavi pomen umetniškega dela. 

Znotraj tega triadnega odnosa je lahko večji ali manjši poudarek na posamezni osi (na primer 

med uporabnikom in njegovim umetniškim delom ali med uporabnikom in terapevtom) med 

posamezno obravnavo ali v daljšem časovnem obdobju skozi več obravnav. Umetnostni 

terapevt in uporabnik se skupaj trudita razumeti umetniški proces in nastalo umetniško delo, 

kar ustvarja in predstavlja osnovo triadnega odnosa. Mnogi uporabniki se lažje povežejo s 

terapevtom skozi umetniško delo, ki predstavlja fokus obravnave, analize in samoocene 

(Dalley, Rifkind in Terry, 1993). Terapevt in uporabnik sta v partnerstvu pri poskušanju 

razumevanja umetniškega procesa in produkta terapije (Case in Dalley, 1992). Umetniško delo 

je konkretno in deluje kot posnetek obravnave, ki ne more biti zanikan, izbrisan ali pozabljen 

in ponuja možnosti za refleksijo in nadaljnje razumevanje v prihodnosti. Transfer, ki se razvije 

v odnosu med terapevtom in uporabnikom, je vključen tudi v umetniško delo in daje dragoceno 

tretjo dimenzijo oziroma omogoča trismerno komunikacijo (Dalley idr., 1993). 

 

Tudi Schaverien (1990, 2000, v Van Lith, Fenner in Schofield, 2010) trdi, da se celotna 

dinamika v umetnostni terapiji razvija skozi konstrukt, ki vključuje umetnostnega terapevta, 

uporabnika in umetniško delo. Ta triadni model je najpogosteje uporabljen pri analitičnih 

pristopih za razumevanje neverbalne in verbalne interakcije, ki se odvija v procesu obravnave 

(prav tam). Likovno delo po mnenju D. Moriye (2000) omogoča neverbalno komunikacijo na 

različnih nivojih zavedanja. Proces spremembe pa se zgodi simultano na različnih ravneh. S. 

Tancig (2010) v tem kontekstu zapiše, da je umetnostno ustvarjanje prvobitnejše od verbalne 

komunikacije. Po njenem mnenju omogoča izražanje notranjih, pogosto nezavednih doživljanj 

in občutkov (desnohemisferna dejavnost), ki postanejo dostopni verbalni, racionalni predelavi 
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(levohemisferna dejavnost), ki je pogoj za nove uvide in spremembe. Prav tako je M. Vogelnik 

(1996) prepričana, da likovno izražanje lahko privede do besedne komunikacije.  

 

Umetniško delo igra torej vlogo posrednika v umetnostni terapiji in lahko omogoči doživetje 

katarze ter izražanje notranjih in nezavednih občutkov. Skozi ustvarjanje se izrazijo vsebine, ki 

jih pacient ne zna ubesediti in mogoče niti ne ve, da so v njegovi notranjosti. M. Vogelnik (prav 

tam) zapiše, da je komunikacija preko likovnosti posredna in da je za ljudi, ki imajo težave z 

neposrednim komuniciranjem, likovna oblika izražanja lažja. Umetniško izražanje omogoča 

avtorju, da pridobi vpogled vase in v svoje težave, jih ustrezno predela, doživi katarzo in s 

pomočjo terapevta reši na nov način (Pečjak, 2006). Tretja, zunanja razsežnost, s katero 

razpolaga umetnostna terapija, omogoča identifikacijo in nove načine razmišljanja (Kariž, 

2010). Menim, da so pri umetnostni terapiji pomembne vse komponente triadnega odnosa, 

pomembna pa sta tudi proces in dinamika odnosa, ki se med njimi ustvarja. Od triadnega odnosa 

je odvisna učinkovitost obravnave, zato je treba opazovati spremembe, ki se zgodijo pri 

katerikoli od treh komponent.  

 

1.3. Zakaj umetnostna terapija? 

 

Ob prebiranju literature s področja pomoči z umetnostjo naletimo na številne navedbe predvsem 

pozitivnega učinkovanja ustvarjalnega procesa pri razreševanju stisk in težav vsakdanjega 

življenja. D. Čadež (2000) je mnenja, da je zgodovinsko gledano likovno izražanje človekov 

prvobitni jezik, ki je izšel in nastal iz njegovih potreb in možnosti. Po njenem mnenju človek 

vse tisto, česar ne more izraziti z glasom, mimiko, držo telesa in gibi, izraža z likovnimi izrazili 

– s črtami, barvami, s svetlobo in senco. V likovni umetnosti tako človek nazorno utelesi 

celostno izkušnjo svojega bivanja, razumskega spoznanja in čustvenega doživljanja sebe in 

sveta, v katerem živi (prav tam). 

 

M. Vogelnik (1996) zapiše, da je predvsem negativna čustva lažje izraziti z umetniškimi sredstvi 

kot pa neposredno v življenjskih situacijah. »Umetnostno izražanje lahko pomaga ljudem, ki v 

življenju težko izrazijo svoja čustva. Pomaga jim, da z uporabo umetnostnih sredstev najdejo 

družbeno sprejemljive načine za izražanje jeze, ljubezni, razočaranja in drugih čustev, ki jih je 

zaradi družbenih navad težko ali nemogoče izraziti.« (Prav tam: 15)  

Avtorica navaja številne razloge, ki govorijo v prid uporabe umetnostne dejavnosti: 
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 umetnostno ustvarjanje pomaga človeku do osebnostne integracije; 

 umetnost je pomembna pot nebesednega izražanja stvari, ki jih težko ozavestimo in 

besedno izrazimo; 

 umetnost je visoko ustvarjalna dejavnost; 

 umetnost lajša delo z domišljijo in podzavestjo; 

 umetnostna dejavnost spodbuja in vsebuje sprostitev, igro in veselje; 

 umetnost lajša dojemanje, razumevanje, sprejemanje težko razumljivih in zapletenih 

(tudi neumetniških) snovi. Je posebna vrsta učenja; 

 umetnost povečuje osebno kompetentnost in samopotrjevanje posameznikov preko 

lepih izdelkov; 

 umetniške stvaritve so obstojne, posnamemo jih in raziskujemo kasneje. 

J. A. Rubin (2010) meni, da z dotikanjem in oblikovanjem materialov ter ustvarjanjem 

umetnosti izkusimo naš vpliv na svet, občutimo lasten obstoj. Na vprašanje, zakaj, umetnostna 

terapija poda naslednje odgovore (prav tam): 

 

 ker vključuje celotnega človeka; 

 ker je naše razmišljanje v veliki meri vizualno; 

 ker so spomini predverbalni in pozabljeni; 

 ker negativne občutke in ideje lažje izrazimo z umetnostjo; 

 ker nam pomaga, da se soočimo s svojo notranjostjo; 

 ker ponuja edinstvene možnosti izražanja; 

 ker je umetniški izdelek t. i. »pomagajoča prisotnost«; 

 ker je umetnost fleksibilna in vsestranska; 

 ker umetnost normalizira psihoterapijo; 

 ker je ustvarjalni proces učeča se izkušnja; 

 ker je umetnost po naravi zdravilna. 

 

M. Liebmann (2004) podobno izpostavlja številne prednosti uporabe umetniških izraznih 

sredstev v terapevtske namene: 

 vsi smo se umetniško izražali v otroštvu in se lahko tudi v odraslosti, če smo spodbujeni, 

da pozabimo, da morajo biti naši izdelki »umetniško pravilni«;  
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 umetniško izražanje lahko uporabimo kot sredstvo neverbalne komunikacije, kar je 

pomembno za posameznike, ki se težje verbalno izražajo; 

 umetniške izdelke lahko uporabimo kot sredstvo samoizražanja in samoraziskovanja. 

Ustvarjene podobe prikazujejo izkušnje, ki jih težko ubesedimo; 

 proces ustvarjanja lahko pomaga ljudem, da se bolj zavedajo svojih občutkov, ki so jim 

bili do tedaj skriti ali pa so se jih le delno zavedali. Pomaga lahko razjasniti zmedene 

občutke; 

 uporaba umetnosti lahko sprosti določena čustva, kot sta npr. jeza ali agresija, in lahko 

predstavlja varen in sprejemajoč način soočanja z nesprejemljivimi čustvi;  

 ljudje, ki ustvarjajo, lahko zagledajo dejansko situacijo v luči novih rešitev in 

sprememb; 

 odraslim ustvarjanje pomaga, da se igrajo in se sprostijo. Sposobnost igranja pripomore 

h kreativnosti in zdravju; 

 konkretnost umetniških izdelkov pomaga razviti pogovor o njih. K izdelkom se lahko 

vrnemo kasneje in jih opazujemo skozi serijo srečanj; 

 obstoj ustvarjenega izdelka kot ločene entitete pomeni, da se lahko uporabnik in terapevt 

zaneseta drug na drugega pri skupnem opazovanju izdelka. To je manj ogrožajoč način 

soočenja s težavami; 

 pogovor o izdelku lahko vodi v raziskovanje pomembnih vsebin;  

 uporaba umetnosti zahteva aktivno udeležbo, ki pomaga mobilizirati ljudi, ki so se 

navadili biti pasivni; 

 ustvarjalna dejavnost je prijetna in vodi posameznike v razvijanje lastne kreativnosti; 

 za določene motnje se umetniško izražanje lahko uporabi tudi v diagnostične namene. 

Umetnostno terapijo se uporablja kot pomoč pri samoaktualizaciji, pri spodbujanju izražanja in 

osebnostni rasti, izboljševanju učenja, lajšanju komunikacije, obvladovanju bolečin itd. 

(Tancig, 2010). B. Kariž (2010) pa zapiše, da je ustvarjalni proces likovnega izražanja zdravilen 

in zvišuje kakovost življenja. 

 

Tudi Edwards (2004) piše o ugodnih učinkih umetniškega izražanja: 

 

 spodbuja posameznikovo čustveno rast, samopodobo, psihološko in socialno 

integracijo. Znotraj podpirajočega odnosa z ustvarjanjem podob, razmišljanjem o njih 

in raziskovanjem občutkov o njih omogoča sprostitev domišljije; 
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 skozi ustvarjanje podob posameznik pozunanji oziroma objektivizira izkušnje, o katerih 

lahko kasneje razmisli; 

 ustvarjene podobe za posameznika zadržijo in vsebujejo občutke, ki bi bili drugače 

neznosni; 

 skozi simbole je dana oblika izkušnjam in predstavlja osnovo za razumevanje sebe in 

čustveno rast; 

 fizična narava umetniškega dela predstavlja trajni posnetek domišljijskih procesov, ki 

so ga ustvarili. Ta trajnost lahko ustvarja občutek osredotočenosti in kontinuiranosti v 

procesu umetnostne terapije. 

 

Umetnostni terapevti uporabljajo umetniške medije in pogosto verbalno procesiranje 

ustvarjenih podob, da bi pomagali ljudem rešiti konflikte in probleme, razviti medosebne 

odnose, zmanjšati stres in izboljšati samopodobo in samozavedanje z doseganjem vpogleda. 

Umetnostna terapija ima edinstveno zmožnost, da omogoča čustveno izražanje s sproščanjem 

neverbalne komunikacije. To je še posebej uporabno v primerih, ko so tradicionalne oblike 

psihoterapije neučinkovite. Umetniško ustvarjanje je neločljivo zaznavno in senzorično 

osnovano in vključuje možgane in telo na način, ki ga verbalni jezik ne zmore 

(http://arttherapy.org/). Avtorji izpostavljajo številne, predvsem pozitivne učinke, ki jih ima 

umetniška ustvarjalna dejavnost na posameznika. Menim, da je v posameznem primeru učinek 

odvisen od številnih dejavnikov v procesu umetnostne terapije (triadni odnos, uporabnikova 

motivacija, čas in kraj obravnave, izbira umetniških sredstev, narava težav, okoliščine, ki so 

privedle do obravnave…) in da ima enaka dejavnost lahko različne učinke na različne 

posameznike, vključene v proces umetnostne terapije. 

 

1.4. Področja umetnostne terapije 

  

Umetnostna terapija vključuje uporabo različnih umetniških medijev, skozi katere se uporabnik 

lahko izrazi. V nadaljevanju so na kratko opisana osnovna področja umetnostne terapije, 

povzeta po S. Tancig in M. Vogelnik (1998).  

 

Likovna terapija je terapija z ustvarjanjem likovnih izdelkov, z materiali, ki spodbujajo likovno 

oblikovanje, z vsem, s čimer se lahko ploskovno ali plastično oziroma prostorsko izrazimo. 

Značilnost likovne terapije je poglobljen osebni pristop v varnem okolju, ki posamezniku 

http://arttherapy.org/
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omogoča notranje raziskovanje. 

 

Gibalno-plesna terapija vključuje telesno gibanje – ustvarjanje in izražanje notranjih stanj s 

telesom. Pomembna je zveza med gibalno-plesnim gibom in čustvovanjem. Dejavnost plesno-

gibalne terapije vpliva na usklajevanje fine in grobe motorike, na živčne funkcije, na boljše 

delovanje krvnega obtoka in notranjih organov. 

 

Glasbena terapija uporablja glasbo v vseh njenih dimenzijah z namenom pomoči posamezniku, 

da izboljša, obnovi ali obdrži zdravje. V središču je glasbeno doživetje, glasbena izkušnja; na 

primer improvizacija, poustvarjanje, skladanje ali poslušanje glasbe. 

 

Dramska terapija pa vključuje dramska izrazna sredstva kot način delovanja, kot funkcionalni 

okvir za dogajanje, ki izhaja iz preteklih izkušenj, sedanjosti ali predvidene prihodnosti. 

Poudarek je na ustvarjalnem izražanju, s poudarkom na celovitem in poglobljenem delovanju 

skupine. Namen je izboljšanje komunikacije in medosebnih odnosov posameznikov. 

 

Področje umetnostne terapije se širi in zajema tudi druga področja, ki so se razvila z 

vključevanjem različnih elementov umetnosti v terapevtski proces. C. Malchiodi (2005) poleg 

že navedenih osnovnih štirih področij navaja in opisuje tudi nekatere druge oblike: 

biblioterapijo, igralno terapijo, terapijo s peskom in integrirano terapijo. Uporaba gline v 

umetnostni terapiji, ki jo bom v nadaljevanju naloge podrobneje predstavila, spada pod okrilje 

likovne terapije, ki ima najdaljšo tradicijo in je bila ena izmed prvih oblik umetnostne terapije. 
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2. GLINA IN NJENA UPORABA V KONTEKSTU POMOČI Z UMETNOSTJO  

V tem poglavju se posvetim uporabi gline v namene pomoči (ang. clay therapy). Najprej 

obravnavam lastnosti materiala gline in njeno vlogo v procesu umetnostne terapije. V 

nadaljevanju natančneje predstavim pregled učinkov pri uporabi gline in jo predstavim z vidika 

psiholoških teorij in pristopov. Podrobno opišem t. i. teorijo stika (povzeto po Sherwood, 2010 

in 2015), ki izhaja iz Jungove teorije. Ker je ustvarjalna dejavnost močno povezana s simboliko, 

del poglavja namenjam tudi tej tematiki, ob koncu pa opozorim tudi na nujno previdnost pri 

uporabi gline v namene pomoči. 

 

2.1. Lastnosti gline  

 

Na prvi pogled in dotik je glina le mehka gmota zemlje, ki jo lahko poljubno oblikujemo, 

gnetemo, raztezamo ali stiskamo. O'Shea (v Sherwood, 2004) pa je dejal, da je kepa gline v roki 

kot majhen planet. Glina je kot zemlja temeljna, prvobitna v konceptu, obstajala je že v samem 

začetku življenja. Homo sapiens je bil in je še vedno odvisen od zemlje v funkcionalnem in 

duhovnem/estetskem smislu: civilizacije nenehno opisujemo in datiramo po njihovem 

oblikovanju gline v artefakte (Souter-Anderson, 2010). 

B. Kariž (2010) zapiše, da imajo likovni materiali v terapevtskem procesu pomembno vlogo, 

saj dajejo obliko občutkom, mislim in idejam. Pomembna značilnost gline je možnost korekcije, 

saj z dodajanjem in odvzemanjem omogoča neskončne možnosti spreminjanja in dopolnjevanja 

izdelka. Avtorica (prav tam: 372) meni, da je glina material za oblikovanje, ki je primeren za 

izražanje močnih občutkov, za krepitev ročne motorike ali kanaliziranje presežne energije. Prav 

tako pa razvija občutek za strukturo, sistematičnost in organiziranost. M. Barbič (2010) pa kot 

najpomembnejši lastnosti gline navaja plastičnost in njeno možnost zgoščevanja in utrjevanja. 

Plastičnost je posledica kristalne strukture glinenih delcev (drobne gibljivosti ravnih lističastih 

delcev kaolinita, ki imajo veliko površino, med seboj pa ustvarjajo potrebo po povezanosti – 

koheziji). Druga lastnost gline je, da se pri toplotni obdelavi spremeni struktura mineralov in 

pri visokih temperaturah tali v širokem temperaturnem intervalu. Pri tem se izdelki zgostijo in 

utrdijo, ne da bi pri tem spremenili obliko.  

Oblikovanje gline sega daleč v prazgodovino. Iz gline narejeni uporabni in dekorativni predmeti 

predstavljajo najstarejše dosežke človekovih prizadevanj po oblikovanju. Zaradi svojih 
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lastnosti in dostopnosti je bila glina v vseh obdobjih človekovega razvoja eden najbolj 

priljubljenih in uporabljenih likovnih materialov (Čadež, 1983). B. Tomšič-Čerkez in B. Tacar 

(2010) sta prepričani, da gre pri delu z glino za oblikovanje z materialom, ki je še danes 

bogastvo narave. Marsikomu tako predstavlja le gmoto blata, drugi pa so zagledani v njeno 

voljnost, mehkobo, pa tudi v odpor, ki ga je čutiti pri oblikovanju iz gline. Shoji Hamada, 

lončar, ki je bil razglašen za živeči nacionalni zaklad Japonske, je dejal, da delati z glino pomeni 

biti v stiku s koreninami življenja (Peterson, 2003). Soočenje z glino nas lahko privede v stik s 

samim seboj, zemeljsko, intenzivno, strastno. Material je mehek, čuten in hkrati močan, 

istočasno odporen in prožen. Tako zelo je prožen, da lahko zavzame kakršnokoli obliko. S. 

Etemadi (2015) pa glino poimenuje kot tridimenzionalno komunikacijsko orodje, ki ne zahteva 

nobenih posebnih spretnosti za uporabo.  

Poznamo različne vrste glin. Osnova je kaolin, ki je nastala kot naplavina zdrobljenega 

vulkanskega skalovja, ki se je kopičila v ustjih mrtvih rek in jezer. To je najčistejša glina, ki pa 

ni plastična. Glina, primerna za oblikovanje, ima organske in anorganske primesi, ki jo delajo 

plastično. Ločimo jo po barvi, strukturi in sestavi (Tomšič-Čerkez in Tacar, 2010). Glina in 

glineni izdelki so multidimenzionalni objekti in kot taki lahko dobro predstavljajo resnične 

življenjske predmete. Poleg višine, širine in dolžine imajo tudi težo, globino in teksturo. 

Tridimenzionalna značilnost gline je vrsta izraza, ki je lahko viden ali občuten skozi 

multidimenzionalnost skulpture. Glineni izdelek lahko gledamo, se ga dotikamo in raziskujemo 

z različnih zornih kotov in strani tridimenzionalne forme (Sholt in Gavron, 2006). 

 

        2.2. Uporaba gline v procesu pomoči z umetnostjo 

 

Uporaba gline v procesu pomoči z umetnostjo (ang. clay therapy) je oblika aktivne dejavnosti, 

med katero neprepoznana in neizražena čustva postanejo vidna skozi fizično oblikovanje gline 

(Souter-Anderson, 2015). Avtorica (2010) meni, da vrednost in pomembnost uporabe gline v 

namene pomoči še ni bila dovolj prepoznana ali razumljena.  P. Sherwood (2004: 5) imenuje 

glino za »Pepelko v likovni terapiji«. Likovni terapevti implicitno prepoznavajo potencial 

pomoči z glino, a jih le nekaj glino redno uporablja pri svojem terapevtskem delu. Gorey (prav 

tam) je z anketo pokazal, da le 25 odstotkov terapevtov uporablja glino pri svojem delu, čeprav 

jih je 99 odstotkov dejalo, da verjamejo, da je glina zelo terapevtska. J. Meighan (v Sholt in 
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Gavron, 2006) pripisuje pomanjkanje raziskav in knjig na tem področju prepričanju, da terapija 

z glino avtomatično spada pod okrilje likovne terapije.  

Uporaba gline v umetnostni terapiji je opredeljena kot dejavnost v procesu obravnave, ki ima 

namen spodbujanja sproščanja čustev in lahko vodi uporabnika v občutje ugodja, ker se lahko 

odloča sam in ima kontrolo nad svojimi občutki, ki se izražajo skozi roke. Uporaba gline 

omogoča komunikacijo z zavestnimi ali nezavednimi vsebinami, izražanje čustev in občutkov. 

Takšna aktivnost lahko povzroči sproščanje napetosti, užitek in sprostitev, ker oseba gradi nekaj 

za svoje zadovoljstvo in izraža svojo resnico. Uporabniki svoje težave, konflikte, strahove in 

tesnobe izkusijo na manj boleč način (de Morais idr., 2014). Tudi L. Souter-Anderson (2015) 

poudarja, da glina omogoča komunikacijo, ko je o težavah težko govoriti. Po njenem mnenju 

pomaga usklajevati delovanje leve in desne možganske polovice in aktivira pozabljene ideje, 

izkušnje in spomine, ki jih prikliče v zavest. Sholt in Gavron (2006) pa uporabo gline v procesu 

pomoči označita za izražanje, ki vključuje fizično delo z glino, mentalne procese skozi akt 

modeliranja in opazovanje izdelka. Proces dovoljuje integracijo čustev, spominov in fantazij iz 

različnih ravni zavesti. Lastnosti gline, kot so njena moč, plastičnost in njena konkretnost, jo 

delajo zelo odzivno za človeška čustva in je lahko koristna posamezniku v procesu 

raziskovanja. C. Elbrecht (2013) navaja tri ključne kvalitete gline, ki se izrazijo pri delu z njo: 

da nudi oporo, je nekaj, na kar se lahko opremo, ker je konkretna; da je neomejena v svojih 

možnostih, saj ponuja neskončno možnosti za ustvarjanje, in da zrcali in projecira vse, kar 

počnemo z njo. 

Heimlich & Mark (prav tam) menita, da glina omogoča pomembno izkušnjo izdelave nečesa iz 

nič in preoblikovanje predmeta v različne oblike. Samo z nežnim dotikanjem gline pusti 

uporabnik odtis svojih prstov, glina ga vsrka v zmožnost preoblikovanja pod vplivom 

njegovega obstoja in prisotnosti tukaj in zdaj. Ti odtisi so lahko razlagani kot njegovi osebni 

znaki v resničnem življenju. Neoblikovan kos gline je mogoče spreminjati in preoblikovati 

skozi terapevtski proces. J. A. Rubin (1984) zapiše, da ima glina zmožnost, da se nekaj ustvari 

in ponovno izniči večkrat, in prinaša priložnost uničenja ali izdelave glinene skulpture. 

Uporabnik se na ta način sreča s seboj – s konstruktivnimi in destruktivnimi aspekti samega 

sebe, v procesih psihične spremembe in oblikovanja identitete ali v nastajanju le-te (Sholt in 

Gavron, 2006). 

J. Meighan (v Oaklander, 1978) zagovarja tehnike, kot je oblikovanje gline, in meni, da so 

takšne tehnike zelo uporabne in pomagajo pri raziskovanju negativne samopodobe in da 
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povečujejo samosprejemanje in pozitivno samopodobo. Delo z glino omogoča črpanje iz 

haptičnih in vizualnih funkcij, odvisno od terapevtskih in kreativnih potreb (Henley, 1991). 

Ward (1999) pa zapiše, da ima glina močan tridimenzionalni glas v pogovoru znotraj 

umetnostne terapije in velik vpliv na to, kar se lahko izrazi. Ko posameznik vidi in dela z glino, 

dela tudi s svojimi duhovi, premaguje neznano, strah, napetost, povezano z novostmi, in dostopa 

do nezavednega. Dotikanje gline spodbuja razvoj pozitivnih elementov, ki vodijo do 

prilagoditve in odpornosti v vedenju. Ko se oseba dotakne gline, je povabljena k vzpostavitvi 

povsem novega stika s seboj. Občutljivost materiala postane sestavni del posameznikovega 

dejanja in glina vodi gibanje, ki ga usmerja psiha v svojih kognitivnih in afektivnih dimenzijah. 

Delo z glino zato spodbuja samozavest in samozaupanje (de Morais idr., 2014). Glina je živ 

material in ima pomiritveni učinek. Če je primerno uporabljena, pripomore k pomembni 

notranji rasti, in sicer s podporo sproščanja napetosti in čustvenih konfliktov, pa tudi s 

spodbujanjem posameznika, da izgrajuje nove poti v življenju (Teixeira, v de Morais idr., 

2014). 

 

2.3. Učinki uporabe gline v namene pomoči 

 

L. Souter-Anderson (2010) navaja, da so različne skupine ljudi, vključene v aktivnosti uporabe 

gline, izkušnjo opisovale kot:   

- sproščujočo, 

- antistresno, 

- pomoč pri samoraziskovanju, 

- sredstvo za izgrajevanje samozavesti, 

- možnost za vzpostavljanje socialnih povezav, 

- možnost za izražanje čustev, 

- možnost za izboljšanje fizičnih sposobnosti, 

- zdravljenje. 

Avtorica na podlagi raziskav meni, da delo z glino naravno povečuje pozitivne aspekte bivanja. 

Vrednost se po njenem mnenju še poveča, če se z glino dela v terapevtskem odnosu. Tratnik 

(2008) zapiše, da je terapija z glino bolj učinkovito orodje kot tradicionalna pogovorna terapija 

pri identifikaciji (prepoznavanju), raziskovanju in zdravljenju v procesu svetovanja.  
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Hassan (2012) opredeli glino kot terapevtsko orodje, ki lahko posamezniku pomaga doseči 

sprostitev notranje napetosti. Tudi P. Sherwood (2004) zapiše, da uporaba gline lahko zelo 

veliko prispeva v procesu pomoči posameznikom z različnimi težavami in navaja naslednje 

koristi uporabe gline v pomoči z umetnostjo: 

  odzivnost na človeška čustva, 

  izražanje neizrekljivega, 

  opredmetenje nepredmetnega,  

  ozaveščanje nezavednega, 

  videnje nevidnega, razumevanje nerazumljivega. 

Sholt in Gavron (2006) podrobno opredelita šest t. i. terapevtskih dejavnikov, ki so prisotni pri 

delu z glino v procesu pomoči. Dejavnike sta opredelila na podlagi petintridesetih kliničnih 

poročil. Poudarjata, da se v terapiji ti dejavniki pogosto prekrivajo. Terapevtski dejavniki pri 

delu z glino, kot jih navajata avtorja (prav tam), so opisani v nadaljevanju. 

Lajšanje izražanja čustev: Delo z glino vodi dokaj hitro v olajšanje in omogočanje izražanja 

čustev zaradi taktilne lastnosti gline, ki omogoča haptično (čutno) vpletenost in ritmično 

gibanje, ki spremlja delo z glino. Ustvarjanje z glino omogoči stik z močnimi čustvi, ki so bila 

prej uporabniku nedostopna.  

 

Lajšanje katarze: Zaradi klientove intenzivne čustvene vključenosti pri delu z glino pride do 

katarzičnega učinka. Delo s tako primitivnim in prvobitnim materialom, kot je glina, zadovolji 

prej frustrirane potrebe. Henley (2002, prav tam) prikaže, kako regresija, ki se pojavi skozi delo 

z glino, olajša sproščanje katarze.  

Odkrivanje nezavednega materiala: Delo z glino lahko odkrije nezavedne vidike tudi brez 

katarzičnega učinka, le skozi samo proceduralno izražanje. Delo z glino lahko odkrije vsebine, 

ki niso omejene z uporabnikovim intelektom, pač pa se lahko vzpostavi povezava z 

neposrednim izražanjem, ki ni filtrirano skozi uporabnikov um. Pogovor z uporabnikom po 

njegovem kreativnem delu lahko odkrije nezavedne plasti, ki so vgrajene v njegov vizualni 

produkt/izdelek. 

Olajšanje odkrivanja bogatih in globokih izrazov: Delo z glino omogoča v komuniciranju s 

terapevtom odkrivanje dodatnih plasti izrazov. Graziano (1999, prav tam) je ugotovil, da 

simbolni glineni objekti izražajo globlje ravni subjektivnih pomenov.  
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Olajševanje besedne komunikacije: Prisotnost simbolnih glinenih figur olajša besedne 

asociacije. Besedna komunikacija v procesu pomoči z uporabo gline postane lažja in 

uporabnikova zmožnost čustvene izkušnje ter vpogleda naraste. 

 

Konkretizacija in simbolizacija – Izvedba notranjih predstav v vizualnih podobah: 

Konkretizacija se nanaša na proces, v katerem so misli, občutki, fantazije in konflikti izraženi 

v konkretnih predmetih. V procesu ustvarjanja in skozi opazovanje izdelka pa je omogočena 

oziroma olajšana simbolizacija.  

C. Malchiodi (v Souter Anderson, 2010) izpostavlja pozitivne učinke uporabe gline v 

terapevtske namene, in sicer meni, da lahko izboljša bolezen in vzdržuje zdravje in dobro 

počutje. Jang in Choi (2012) prav tako poudarjata pozitivne učinke in zapišeta, da lahko glina 

deluje kot katalizator pri pomoči izražanja težkih čustev.  

Številne nedavne raziskave so potrdile, da je uporaba gline učinkovita v procesu pomoči  

različnim skupinam ljudi. P. Rahmani in Moheb (2010) sta z raziskavo dokazala pozitivno 

učinkovitost uporabe gline v terapiji na znižanje anksioznih motenj pri otrocih. Rezultati njune 

raziskave so pokazali, da je terapija z glino vplivala na izboljšanje samopodobe, šolski uspeh 

in družabnost otrok, vključenih v raziskavo. Hassan (2012) je z raziskavo med šolskimi otroki 

pokazal, da so otroci po terapiji z glino poročali o občutkih olajšanja, ker so skozi proces lahko 

izražali svoja zatrta čustva,  37 % vključenih otrok pa je poročalo, da jih je terapija mentalno 

motivirala za nadaljevanje šolanja. Avtor (prav tam) meni, da predstavlja uporaba gline v 

terapiji dober pristop in alternativni način za raziskovanje težav s preoblikovanjem čustev skozi 

uporabo gline. S. Etemadi (2015) je raziskovala vpliv terapije z glino na otroke z motnjo 

pozornosti in hiperaktivnostjo. Ugotovila je, da takšna terapija pripomore k zmanjševanju 

simptomov motnje. Zaynaliyan, Javani, in Abedi (2014) so s primerjalno študijo potrdili 

učinkovitost terapije z glino na zmanjševanje simptomov separacijske anksioznosti predšolskih 

otrok. Moghadam in drugi (2010, v Etemadi, 2015) pa so z raziskavo pokazali, da uporaba gline 

pripomore k izboljšanju vizualne percepcije in povečanju pozornosti in koncentracije. Jang in 

Choi (2012) sta pri skupinski terapiji z glino ugotovila, da ima takšna oblika pomoči pozitivne 

učinke na odpornost ega pri najstnikih s šibkim socialno-ekonomskim statusom. Najstnikom 

glina pomaga sprostiti agresivnost in negativna čustva in jim postopno daje občutek svobode in 

zadovoljstva. Avtorja sta tudi opazila, da dejavnost skupinskega dela z glino pripomore k 

izboljšanju medosebnih odnosov med udeleženci. Yaretzky, Levinson in Kimchi (1996) so 
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raziskovali učinke uporabe gline pri skupini starejših ljudi in zaključili, da takšna dejavnost 

spodbuja občutke prijateljstva ter občutke sodelovanja in podpore. 

 

2.4. Uporaba gline z vidika psiholoških teorij  

 

V umetnostni terapiji se za pomoč posameznikom uporabljajo različni pristopi. C. Malchiodi 

(2003) jih navaja in opisuje 6: psihoanalitskega, humanističnega, vedenjsko kognitivnega, k 

rešitvi usmerjenega in pripovednega, razvojnega ter multimodalnega. Pri uporabi gline kot 

oblike pomoči z umetnostjo v razpoložljivi literaturi naletimo predvsem na psihoanalitske in 

analitske pristope, saj uporaba gline, kot že zapisano, vpliva na izražanje nezavednega 

materiala. V tem delu naloge bom nekatere koncepte psihoanalitskih pristopov natančneje 

opisala in jih povezala z uporabo gline v procesu pomoči. 

Velik vpliv na umetnostno terapijo ima že od vsega začetka Freudova psihoanaliza, ki je v 

začetku dvajsetega stoletja pokazala zanimanje za umetnost kot načina izražanja nezavednega 

skozi podobe. Sigmund Freud je ugotavljal, da so umetniki sposobni konkretno simbolizirati 

svoje nezavedno v umetniških delih in portretirati psihične vsebine (de Morais idr., 2014). 

Odkril je, da imajo sanje pomen in to je bil ključ do temelja za psihoanalitski pristop v 

umetnostni terapiji. Razvil je koncept nezavednega in s tem imel velik vpliv na razvoj tehnike 

projekcijskega risanja, ki poudarja pojav nezavednega materiala skozi ustvarjene podobe 

(Malchiodi, 2003). Psihoanalitski pristop je bil tako eden najzgodnejših, ki se je uporabljal v 

umetnostni terapiji. Ta pristop se ukvarja s procesom transferja med terapevtom in 

uporabnikom, ki ustvarja likovno delo. Terapevt opazuje uporabnikovo simbolno izražanje, ki 

se kaže skozi umetniško delo in iz uporabnika izvabi interpretacijo izraženega 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Art_therapy). Eden od načinov za doseganje nezavednega skozi 

umetniško ustvarjanje je tudi spomin na otroštvo in pretekle dogodke. Materiale, kot je glina, 

lahko uporabimo za predstavitev zavestne oblike preteklih dogodkov. Oseba se lahko spomni 

neprijetnih izkušenj, ki so bile potlačene številna leta in s katerimi se težko sooča. Čeprav 

dogodek sam po sebi ne more biti spremenjen ali izbrisan, se lahko na varen način razreši skozi 

umetniški objekt ali podobo. Na ta način ljudje z druge perspektive vidijo, kaj je v njihovem 

spominu, in dobijo občutek kontrole nad svojimi življenji, v tem primeru kontrolo nad 

objektom, ki so ga ustvarili (de Morais idr., 2014). Delo z glino pritiska na prvotne načine 

komuniciranja in izražanja (skozi dotik) in je tako povezano z dejanskimi preteklimi spomini 

https://en.wikipedia.org/wiki/Art_therapy
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in čustvi, ki so bili kodirani skozi dotik in gibanje. V tem pogledu lahko delo z glino deluje kot 

osrednje okno do teh nezavednih, neverbalnih reprezentacij in je lahko še posebej v pomoč 

ljudem, ki se težko izrazijo verbalno ali ki imajo močne obrambne mehanizme (Sholt in Gavron, 

2006). 

Carl Jung je imel drugačne ideje o simbolni vlogi podob kot Freud. Umetnost je uporabljal kot 

metodo za samoanalizo in osebne izkušnje kot temelj za razmišljanje o pomembnosti 

ustvarjanja v tej analizi. Z ustvarjanjem postane nezavedna vsebina dosegljiva in je na ta način 

bližje uporabnikovemu razumevanju. Jung je verjel, da mora posameznik vzpostaviti dialog 

med zavednim in nezavednim, da bi dosegel psihično ravnotežje. To ravnotežje je po njegovem 

mnenju mogoče doseči skozi pozorno opazovanje transcendentalne vrednosti simbolov, kot se 

pojavijo v umetnosti ali sanjah. Simbole je razumel kot združevalce nasprotij znotraj 

posamezne entitete in kot naravne poskuse psihe za uskladitev notranjih konfliktov in za dosego 

individuacije. Jung je tudi verjel, da si vsi ljudje delimo kolektivno nezavedno in univerzalne 

arhetipe, ki so skupne vsem kulturam. Ustvarjanje umetnosti je uporabna metoda za 

raziskovanje zdravilnih moči arhetipov (Malchiodi, 2003). Simboliki glinenih form, s katero se 

bom ukvarjala tudi v empiričnem delu naloge, bom več pozornosti namenila v enem od 

podpoglavij v nadaljevanju naloge. 

P. Sherwood (2004) meni, da privlačnost gline leži v zmožnosti, da zajame izkušnjo, kot se 

pojavi v neposrednosti trenutka iz uporabnikovega telesa in v presenetljivih ter pogosto 

mogočno sugestivnih oblikah, ki se zbujajo v njegovi zavesti. Davno pozabljeni spomini in 

nesprejeti učinki izkušenj se pojavijo iz rok uporabnika v trenutku nove zavesti ali vpogleda. 

Sholt in Gavron (2006) tudi zapišeta, da delo z glino združuje primitivne načine komunikacije 

skozi elementarno substanco gline, njeno prvobitno uporabo v naši človeški zgodovini in 

odseve izkušenj v zgodnjih fazah življenja. L. Souter-Anderson (2011) se navezuje na Junga in 

zapiše, da se pri delu z glino vzpostavi ritmično telesno gibanje, ki nam omogoči povezavo z 

nezavednim in tako sproži premik v stanju našega uma. Po njenem mnenju nam uporaba gline 

omogoči, da se bolje spoznamo. Delo z glino pomaga, da dosežemo tiste misli, ki so skrite 

oziroma odrinjene na stran. 

Transfer 

Omenila sem že, da se psihoanalitski pristop ukvarja z raziskovanjem transferja, ki je osnova 

obravnave. Transfer je opredeljen kot projekcija čustev uporabnikovega nezavednega na 

terapevta. Te projekcije, ki izvirajo iz zatrtih ali nezaključenih situacij v posameznikovem 
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življenju, veljajo za bistvo terapije (Malchiodi, 2003). Ta koncept je zagovarjala tudi M. 

Naumburg (1966, prav tam). Verjela je, da se transfer pojavi v umetnosti in verbalni izmenjavi 

ter da ustvarjalec podobe razvije čustveno povezavo tako s terapevtom kot tudi z umetniškim 

izražanjem. Avtorica je mnenja, da uporabnikova navezanost na ustvarjeno delo nadomesti 

njegovo odvisnost od terapevta in na ta način lahko terapevt spodbudi uporabnikovo 

avtonomijo. Tudi J. A. Rubin (1978, 2001, prav tam) zagovarja idejo transferja. Meni, da se z 

vključitvijo umetniških sredstev v terapijo terapevtova vloga spremeni in zahteva vedenje, ki 

vpliva na transfer. Schaverien (1992, prav tam) pa meni, da ustvarjene podobe niso zgolj 

ilustracije transferja, ampak odsevajo le elemente transferja, ki pa se lahko povečajo v 

terapevtskem kontekstu. Razlikuje med »diagramatičnimi podobami«, ki so opisne, in 

»utelešenimi podobami«, ki vsebujejo globlje simbolne pomene. Transfer je prisoten le v 

utelešenih podobah, čeprav ga lahko s pomočjo terapevta odkrijemo nekaj v vsakem 

umetniškem izražanju. Na stopnjo transferja vpliva kontekst, v katerem je umetniško delo 

ustvarjeno. Mnogi umetnostni terapevti menijo, da je bistvenega pomena za resnični razvoj 

transferja prisotnost terapevta, ko klient ustvarja umetniško podobo. Večina terapevtov se 

strinja, da je zaradi projekcijske narave umetniškega ustvarjanja in odnosa med terapevtom in 

klientom do neke mere transfer vedno prisoten (Malchiodi, 2003). 

Spontano izražanje 

Psihoanalitski in analitski pristopi k umetnostni terapiji so povezani z idejo, da spontano 

umetniško izražanje omogoča dostop do nezavednega.  Gre za nedirektivni način ustvarjanja, 

ko posameznik ustvari, karkoli želi. Namen  spontanega izražanja je, da posamezniku pomaga 

izraziti težave na čim bolj svoboden način. Vloga terapevta je, da olajša medosebni odnos, ki 

opogumi posameznika, da ustvari spontano podobo in raziskuje osebne pomene tega izražanja. 

Poudarek ni na estetskem produktu, ampak na simbolnem izražanju, ki je oblika komunikacije, 

in na zagovarjanju ideje, da je vsako izražanje sprejemljivo in ima namen spodbuditi 

svobodnejšo komunikacijo o konfliktih in čustvih. Ena takšnih oblik spontanega izražanja v 

likovni terapiji je »tehnika čečkanja«, ki sta jo prvi uporabljali Cane in Naumburg.  Nekateri 

avtorji (Kramer) pa menijo, da je poleg spontanega izražanja v terapijo pomembno vključiti 

tudi bolj usmerjene aktivnosti (Malchiodi, 2003). 

Nez (1991, prav tam) je uporabil glino za pomoč pri zdravljenju odraslih, ki so imeli težka in 

travmatska otroštva. Odkril je, da glina spodbudi bolj spontano in manj kontrolirano izražanje 

ter odzivanje kot drugi likovni mediji. Dejal je, da uporaba gline uporabnika vodi v stik s 
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primarnimi občutki in čustvi. Glina je po naravi katarzična, ker dovoljuje izražanje vrste čustev. 

Katarza dovoljuje sprostitev prej zadrževanih ali prekinjenih čustvenih izrazov skozi dejanja, 

kot je na primer razbijanje gline (Schaffer, 2006, prav tam).   

Ojačanje in aktivna imaginacija 

Ojačanje je analitski pristop, metoda interpretacije sanj, ki jo je razvil Jung. Pri tej metodi gre 

za sanjsko podobo, ki je povečana, pojasnjena in vključena v smiselni kontekst s primerjanjem 

podobnih podob iz mitologije, folklore in primerjalne religije. Keyes (1983, v Malchiodi 2003) 

je pisal o dveh pristopih ojačanja. Pri objektivnem ojačanju posameznik zbere teme iz 

mitologije, religije in drugih virov z namenom, da razjasni simbol. Pri subjektivnem ojačanju 

pa posameznik uporabi tehniko aktivne imaginacije, da najde povezave s simbolom. Aktivno 

imaginacijo je Jung opisal kot tehniko za sproščanje posameznikove kreativnosti z uporabo 

fantazije in sanj kot osnovnim sredstvom za zdravljenje. 

Objektni odnosi in teorija navezanosti 

Teorija objektnih odnosov predstavlja razvojno zaporedje zorenja in kasnejšo navezanost na 

objekte. »Objekti« se v psihoanalitskem smislu nanašajo na osebe ali predmete, ki so psihološko 

pomembni za posameznika. Teorija raziskuje kvaliteto teh odnosov in sočasna vedenja, kot 

oblikujejo posameznikov občutek identitete in druge funkcije ega (Brenner, 1974 in Hamilton, 

1989, v Henley, 1991). Terapevti, ki se sklicujejo na to teorijo, verjamejo, da imamo ljudje 

prirojeno težnjo, da oblikujemo in vzdržujemo odnose z drugimi, skozi te odnose z ljudmi okoli 

nas pa oblikujemo svojo osebnost. Ko je osebnost oblikovana, se lahko še vedno spreminja, 

vendar se nagibamo k temu, da se povezujemo z ljudmi, ki nam potrjujejo te zgodnje odnose. 

Objektni odnosi so medosebni odnosi, ki oblikujejo posameznikove trenutne povezave z ljudmi, 

tako v realnosti kot tudi v fantaziji. Teorija predstavlja okvir za razumevanje načinov 

posameznikovega prenašanja zgodnjih odnosov in izkušenj na sedanje odnose. Po Freudu se 

objekt nanaša na osebo, stvar ali mentalno reprezentacijo, skozi katero se nekdo potrjuje 

(Malchiodi, 2003). Navezanost pa je vez, ki se razvije med otrokom in njegovim skrbnikom, 

običajno materjo. Označen je z vzorci interakcije, ki se razvijejo z namenom izpopolnitve 

otrokovih potreb in čustvenega razvoja. Človek, ki ne razvije varne navezanosti v zgodnjem 

življenju, ima pogosto čustvene težave v odraslem življenju (Bowlby, 1969, v Meighan, 2012). 

V temelju teorije objektnih odnosov je koncept navezanosti, ki je povezan z občutkom dotika. 

Taktilni kontakt je prva oblika komunikacije, ki se je otrok nauči in je tudi neverbalni način 
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povezovanja z materjo. Od trenutka rojstva je dotik način sporočanja in doživljanja občutkov. 

Glina vključuje zelo prvobitni način izražanja in komunikacije, ker vključuje dotik (Henley, 

2002), ki je, kot smo že zapisali, povezan z zgodnjo navezanostjo. C. Elbrecht (2013) zapiše, 

da iz dotika izvira naš najzgodnejši občutek identitete, zato ima vedno učinek na naše telo in 

posledično na naš um. Delo z glino je osnovano na dotiku, ki je temeljno čutilo človeškega 

izkustva in obstoja. Ko se dotaknemo gline, se preko naše kože v možgane prenesejo čutni 

dražljaji s hitrostjo 250 kilometrov na uro (Souter-Anderson, 2011). Dotik pri delu z glino 

predvideva telesno premikanje v neskončnih možnostih za dotikanje in oblikovanje. Delo z 

glino torej omogoča neverbalno izražanje in komunikacijo za ustvarjalca, skozi katero se lahko 

izrazijo primarni objektni odnosi (Sholt in Gavron, 2006). Medij gline ima specifične lastnosti 

in se odziva in reagira, zato se je treba spoprijeti z njo na isti način, kot se je treba spoprijeti s 

človeškimi odnosi, če želimo, da napredujejo (Cattanach, 1996, v Souter-Anderson, 2010). 

Delo z glino lahko pomaga raziskovati zgodnjo navezanost, hkrati pa tudi omogoča 

raziskovanje in opazovanje trenutnih odnosov. Glina pusti odtis in občutki se premaknejo skozi 

roke v glino in naredijo nevidno vidno. Poleg dotika zahteva delo z glino telesno gibanje. Dotik 

in gibanje sta med seboj povezana. Pretekli spomini in »osrednje okno v nezavedno« se lahko 

odklene skozi dotik in gibanje (Oaklander, 1978). L. Souter-Anderson (2010) zapiše tudi, da 

mnogi terapevti opisujejo uporabnikov odnos z glino kot metaforo za njihovo navezanost z 

različnimi ljudmi v njihovih življenjih. C. Elbrecht (2013) pa zapiše, da lahko skozi dotik 

razločimo fizične lastnosti gline, kot je na primer mehkoba ali trdota, suhost ali vlažnost, prav 

tako pa lahko prepoznamo tudi čustva, kot sta na primer ljubezen ali gnus. 

Robbins (1987, 2001, prav tam) zapiše, da lahko umetnost vsebuje, organizira in zrcali notranje 

objektne odnose in medsebojno dogajanje med terapevtom, uporabnikom in umetniškim 

izdelkom. Umetniško izražanje, ki je aktivnost zgodnjega otroštva, se lahko uporablja za odraz 

nezaključenih faz razvoja. Ker objektni odnosi delijo razvojne faze zorenja in navezanosti na 

objekte, proces umetniškega ustvarjanja spodbudi senzorno stimulacijo, oblikovanje objektov 

in interakcijo s terapevtom in umetniškim delom. Ward (1999) meni, da je zgraditev odnosa 

skozi določen medij močna in čutna izkušnja. Medij ima določene kvalitete, saj odgovarja in se 

odziva. Izgrajujoč odnos z medijem je kot rastoč odnos s terapevtom in predstavlja vstop v 

široko sfero zunanjega sveta. 

Kakšen način dela z glino uporablja terapevt, je odvisno od čustvenih in umetniških potreb 

uporabnika. Terapevtsko modeliranje gline z ljudmi, ki imajo oslabljene objektne odnose, je pri 

umetniškem poučevanju uporabljal Viktor Lowenfeld že leta 1957 (v Henley, 1991). Njegovo 
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delo z otroki, ki so imeli številne oslabitve, prikazuje uporabo modeliranja z glino kot sredstvo 

za razvijanje samozavedanja, samopodobe in kot sredstvo za okrepitev odnosov med 

posameznikom in drugimi. Lowenfeld je oblikoval teorijo zaznavanja, v kateri so se objekti 

navezovali v haptičnih in vizualnih izrazih. Haptično zaznavanje je subjektivni, kinestetični 

način izkustva. Haptično umetniško izražanje je bolj ekspresionistično kot orientirano na 

realnost. Delo z glino pa omogoča prav črpanje iz haptičnih in vizualnih funkcij (Henley, 1991). 

Tranzicijski prostor in tranzicijski objekt 

Ta dva pojma je utemeljil Winnicott (1953, v Malchiodi, 2003). Tranzicijski prostor je vmesno 

področje izkušnje, ko ni jasnega razlikovanja med notranjo in zunanjo realnostjo. Umetniško 

ustvarjanje in igra sta dojeta kot tranzicijski prostor, ker sta to načina, na katerih otroci gradijo 

subjektivno in objektivno realnost in vadijo navezanost ter odnose v svetu okoli njih. Umetniški 

proces, vključujoč prisotnost terapevta, ki lajša in vodi kreativno izražanje, se razume kot nekaj 

podobnega kot varno okolje, v katerem se lahko pojavijo in razvijejo objektni odnosi. 

Tranzicijski objekt pa je dejanski predmet, ki predstavlja nekaj več za tem, kar dejansko je. 

Primer je odejica ali otroška igrača. Umetniški izdelki lahko postanejo tranzicijski objekti, ki 

so prežeti s pomeni. Primer je odrasli, ki izdela glineno figuro starša, ki ga je zapustil, ko je bil 

še otrok, in na ta način simbolično prikliče to osebo in nerešeno travmo ločitve (Malchiodi, 

2003).  

Henley (1991 in 2002) meni, da umetniško delo funkcionira kot tranzicijski objekt, ker podpira 

odnos s samim seboj in opolnomočenje ter spodbuja povezavo s terapevtom, ki lajša kreativno 

izražanje. Umetniški proces je sam po sebi lahko tranzicijski,  pri čemer je terapevt drugi, ki 

»drži« okolje, znotraj katerega se lahko razvijejo objektni odnosi. Umetniško delo pomaga 

zmanjševati napetost, ki je pogosto prisotna v tradicionalni psihoterapiji. Tudi L. Souter-

Anderson (2010) zapiše, da je ustvarjanje ali proces z glino tranzicijski prostor, ki deluje kot 

most med notranjim in zunanjim svetom tistega, ki ustvarja. 

 

              2.5. Teorija stika 

 

L. Souter-Anderson v svojem delu Touching clay Touching what? The use of clay in therapy 

razvije t. i. teorijo stika: fizično, čustveno in metaforično. Naslanja se na Jungovo teorijo in na 

teorijo objektnih odnosov, ki se fokusirata na to, kaj se dogaja med uporabnikom, terapevtom 
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in glino ter eksistencialno temo, ki se poraja in predstavlja nezavedno izkustvo in ki ima 

korenine v primitivnem in prvobitnem. Avtorica uporablja »teorijo stika«, ker je delo z glino 

fizični kontakt, čutna izkušnja. Kontakt, ki premeša občutke in vzpostavi stik s čustvi, medtem 

pa se simultano ukvarja s svetom imaginacije in torej vključuje metaforični stik. Jungova teorija 

dela s »primo materio« in arhetipi je temelj teoriji, ki podpira uporabo gline v terapiji in se 

povezuje s psihično energijo (Souter-Anderson, 2010). Teorija stika vključuje diagram petih 

objektivov, kjer vsi delujejo simultano in nihajo v fokus na različnih točkah v terapiji, ko se 

uporablja glina (Souter-Anderson, 2010 in 2015). 

 

 

Slika prikazuje pet objektivov teoretičnega sidranja uporabe gline v namene pomoči (po Souter-

Andreson, 2010: 52). 

1. objektiv: Vzpostavitev kontakta/stika 

To je faza fizičnega dotikanja gline, s čimer se vzpostavlja stik z dejanskim materialom. Če se 

igramo z glino, delamo z zemljo, kar lahko povežemo z Jungovo teorijo. Stevens (prav tam) 

pravi, da je psihološko prima materia identična s prvobitnim Jazom. V tem delu pomoči z glino 

doživi uporabnik senzorno izkušnjo, ki ga pogosto ponese nazaj v zgodnejše obdobje, ko je bil 

še otrok. 

2. objektiv: Igralni prostor potenciala 

Tu imamo prostor potenciala, kjer skozi dotik in igranje z glino telo in um delujeta skupaj kot 

eno. Gibanje, masaža in hipnoza z nevrokemičnimi procesi lahko ponesejo ustvarjalca v 
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spremenjena stanja zavesti. To je prostor, ki je v nalogi že bil opredeljen in ga Winnicott 

poimenuje tranzicijski prostor (prostor prehoda), kjer se lahko zgodi potencialna sprememba, 

ker se neko bistvo ali ideja začne ukoreninjati kot glinena podoba ali proces ustvarjanja v teku. 

Roke v tej fazi pomoči vzpostavijo stik z glino in pričnejo sodelovati v procesu z medijem. Na 

tej točki stika z glino se začne aktivacija misli in občutkov. Uporabnik, terapevt in medij gline 

(triadni odnos) omogočajo, da nastane tranzicijski objekt. Fizični kontakt z glino, torej aktivnost 

dotikanja, spodbuja povezovanje z občutki, čustvi in mislimi in tako začenjamo videti, kaj 

nastaja in kaj se dogaja z vsemi komponentami procesa pomoči v porajajoči eksistencialni temi. 

Ko uporabnik ustvari objekt, še posebej, če je dal obliko nečemu prepoznavnemu, to dojame 

kot del »jaza«. Pojavi se občutek lastništva nad objektom. 

3. objektiv: Igra z glino v navzočnosti drugega 

Ko se uporabnik igra z glino v prisotnosti terapevta, čustveni stik pogosto prispeva v smeri 

bistva raziskovanja. Kar se izraža skozi igro v navzočnosti terapevta, se preobraža in oblikuje 

skozi konično stožičasto obliko v objektiv 4. Tukaj se začne občutek sebe, občutek »to sem jaz, 

to nisem jaz« razpletati, ko se uporabnik dotakne, stisne, uščipne ali tolče glino. Skozi ta kontakt 

se oblikuje odnos z obema, z glino in s terapevtom, in tukaj se ustvari tranzicijski objekt. Ta 

objekt in proces pa sta prežeta s pomenom. Ko je v ospredju igra z glino, ima psiha prostor za 

razmišljanje in spreminjanje glinene oblike, ko se ideje premikajo v in iz fokusa. Pri delu z 

glino postane kreativno razmišljanje bolj fluidno/tekoče. Glina ponuja občutek možnosti 

spreminjanja in predstavitev uporabnika. Glina je v stanju nenehnega spreminjanja, zato se 

lahko uporabnik igra z idejami in jih spreminja. 

4. objektiv: Premostitev prostora potenciala 

Med objektivom 4 in objektivom 5 proces ustvarjanja omogoča simbolični in metaforični stik 

z aktivnim delovanjem in uporabo domišljije. Premostitev prostora potenciala se zgodi skozi 

odnos. To je obdobje odkrivanja razumevanja, s čimer se dekodira in prevaja proces ustvarjanja 

z glino. V tem delu  teorije stika z glino pride v ospredje Jungova t. i.  »aktivna imaginacija«. 

Skozi fizični kontakt z glino in čustveni kontakt  s terapevtom se uporabnik giblje v smeri 

metaforičnega kontakta/stika, ko se izrazi simbolni pomen skozi podobo gline ali proces 

ustvarjanja. Preko stika z glino in terapevtom se je oblikoval premostitveni proces med tistim, 

kar se pojavi iz uporabnikovega notranjega subjektivnega življenja, in tistim, kar je zunanji 

objektivni svet.  
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5. objektiv: Nastajajoča eksistencialna tema 

Ustvarjanje se zaključi s podobo ali procesom. Raziskovanje ustvarjene podobe ali procesa pa 

vodi v eksistencialne teme. Avtorica uporabi 4 dimenzije človeške izkušnje (po van Deurzen) 

– fizično (razmnoževanje, človeški razvoj, telo in seksualnost, prehranjevalne težave, 

zasvojenosti, smrt), socialno (jezik, dialogi in komunikacije, čustva, odnosi, družine, predniki, 

skupine), osebno (jaz, misli in spomini, anksioznost in udejstvovanje, depresija in apatija, 

žalovanje in izguba, upi, strahovi in sanje) in duhovno (interpretacija, razlaga ali razumevanje, 

čas in namen, vrednote in prepričanja, politična in ideološka vprašanja, pomen in 

preoblikovanje, nova ideologija) –, ki se lahko izrazijo skozi nastalo eksistencialno temo. 

 

2.6. Simbolika glinenih form   

 

Pri delu z glino nastajajo podobe, ki pogosto predstavljajo osebne simbole z globokim 

pomenom. Zapisala sem že, da je Jung simbole razumel kot združevalce nasprotij znotraj 

posamezne entitete in kot naravne poskuse psihe za uskladitev notranjih konfliktov in za dosego 

individuacije. V delu Človek in njegovi simboli (2003) Jung piše, da se simboli nanašajo na 

nekaj nezavednega ali vsaj ne v celoti zavestnega ter da nastopajo v raznovrstnih psihičnih 

pojavnih oblikah. Po njegovem mnenju obstajajo simbolne misli in občutja, simbolna dejanja 

in okoliščine, pogosto pa tudi neživi predmeti sodelujejo z nezavednim pri razvrščanju 

simbolnih vzorcev.  

Simbol je znamenje, prispodoba nečesa popolnejšega, a tudi skritega. Simbolika pa je nauk, 

sistem spoznanj o simbolih, skritih pomenih realnih objektov, pojmov in dogajanj. Je ključ, ki 

odpira vrata skrivnosti in ki v očeh mnogih ljudi v preteklosti in sedanjosti omogoča 

razumevanje sveta (Musek, 1995). Cassirer (prav tam) je človeka označil kot simbolno bitje 

(animal symbolicum), Trstenjak (1986, prav tam) pa je zapisal, da je človek bitje znamenj. 

Chevalier in Gheerbrant (2006) zapišeta, da simbol, ki pride iz človekove ustvarjalne 

nezavednosti in njegovega okolja, opravlja funkcijo, ki je zelo naklonjena osebnemu in 

družbenemu življenju. Avtorja (prav tam) navajata številne funkcije, ki jih simboli prinašajo. 

Med drugimi po njunem mnenju simboli kot združevalci opravljajo tako pedagoško kot tudi 

terapevtsko funkcijo in dajejo občutek identifikacije in sodelovanja z individualno silo. Prav 

tako simboli opravljajo tudi funkcijo transformatorjev psihične energije.  



 

 

28 

 

J. A. Rubin (2010) meni, da je uporaba simbolnega izražanja v zdravilne namene starodavna. 

V najprimitivnejših družbah je vizualna umetnost prisotna v ritualnih okrasitvah teles, 

kostumih, maskah in ostalih rekvizitih, olepševanju svetišč in stvaritvah pri izvajanju 

slovesnosti (prav tam). Lončarstvo je igralo ogromno vlogo v razvoju filozofskega in 

duhovnega aspekta zgodnjih civilizacij in z raziskovanjem različnih kultur se je to potrdilo. Ta 

vloga lončarjenja nas vodi v spoznanje, da je tradicionalno lončarstvo po vsej verjetnosti 

prežeto s simbolnimi in duhovnimi pomeni, ki niso vedno očitni (Souter-Anderson, 2010). 

Vsaka kultura na našem planetu je ustvarjala arhetipe – simbolne oblike iz gline, ki izražajo 

duhovno dimenzijo njenih ljudi (Elbrecht, 2013). Antropologi pišejo, da so imele simbolne 

oblike iz gline magične in ritualne pomene (Raphael, 1947, v Sholt in Gavron, 2006). Povezavo 

med simbolnimi glinenimi izdelki in mentalno-duhovnimi vsebinami človeka najdemo že 

zgodaj v človeški zgodovini. Ustrezno temu glinene figure odražajo povezavo med človekovim 

mentalnim in materialnim svetom. Ta povezava je osrednja pri uporabi gline v namene pomoči, 

saj gre za dejavnost, ki uporablja zunanji likovni material, da bi predstavila notranji, duhovni 

svet (Sholt in Gavron, 2006). Vianna (v de Morais idr., 2014) pa zagovarja stališče, da glina 

ponuja simbolični prostor in da je plastičnost materiala povezana s pomembnostjo fleksibilnosti 

v življenju. Zaradi svoje funkcionalne uporabe za izdelavo različnih orodij je bila glina skozi 

zgodovino uporabljena v različnih kulturah kot sredstvo za preživetje in tudi kot sredstvo za 

izražanje religiozne dimenzije v človeškem življenju. 

Priložnost narediti konkretno stvar iz kosa gline, ki je simbol in metafora za notranji svet 

nekoga, je sestavni del procesa pomoči z glino. Sholt in Gavron (2006) ga opredelita kot 

alkimijski proces: preobrazba bolečine v pomenljiv izraz. Glina v tem procesu učinkuje kot 

spreminjanje iz stanja raznosmernosti v stanje ravnovesja. Ker se jo lahko preoblikuje, povezuje 

osebo z zunanjim svetom, pokaže, da se lahko prilagodi situacijam in preoblikuje svoja dejanja 

in čustva. Kar se ustvari skozi delo z glino, je na koncu podoba, simbol, ustvarjen po 

uporabnikovi domišljiji. Ko se dela z glino, se začenja oblikovati podoba in spontano pride do 

odnosa med podobo in tistim, ki jo je ustvaril (de Morais idr., 2014). Z glino lahko ustvarimo 

navidezno resnične predmete, lahko pa glinene skulpture delujejo tudi kot simbolni igralni 

objekti in torej ponujajo veliko širši potencialni prostor za manifestacijo fantazije in notranjega 

sveta, kot so strahovi, tesnobe, želje itd. (Sholt in Gavron, 2006). 

Uporaba gline za ustvarjanje metaforičnega pomena lahko neposredno pomeni napredek v 

procesu pomoči. Glina dovoljuje dostop do nezavednega. Z vstopom v nezavedno se začne 

uporabnik soočati z vzroki svojih težav. Winner v Henley (2002) pravi, da so metafore bolj 
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učinkovit način ujemanja pomena kot govorjenje. Uporaba metafor dovoljuje raziskovanje 

uporabnikovih socialnih in čustvenih težav brez tega, da bi se moral soočiti neposredno z 

vsebinami ali da bi se moral ukvarjati z negativno kritiko (prav tam). Delo z metaforami kot 

sredstvom za reševanje težav je prijeten in zabaven način soočanja z resnimi vsebinami 

(Meighan, 2012). Alkimijski proces spreminjanja grobega materiala, prime materie gline, v 

nekaj prežetega s pomenom in kot takega ponujajočega razumevanje bistva, je zelo pomemben. 

Simbolika je dober način pomoči za iskanje in upoštevanje dodatne plasti pomena, ki se lahko 

pridobi iz ustvarjene oblike, z upoštevanjem ugotovitev nevroznanosti, da možgani zelo na 

široko sodelujejo s simboli. Doseganje simbolnega pomena ustvarjenih oblik je področje, ki 

veliko odkrije, saj se izrazi uporabnikova zgodba (Souter-Anderson, 2010). 

 

2.7. Možne oblike uporabe gline v procesu pomoči 

 

Souter-Anderson (2010) predstavi več načinov, ki jih lahko uporabimo v procesu pomoči z 

uporabo glino. Ker jih bom vključevala v svojo akcijsko raziskavo, jih na tem mestu na kratko 

predstavim. 

Ustvarjanje zgodbe skozi proces ustvarjanja 

Ko uporabnik dela z glino, lahko preko procesa ustvarjanja odkriva zgodbo, ki jo prinaša 

glinena forma. Odkrivanje zgodbe lahko spodbudi razmišljanje in pripovedovanje o počutju ob 

prvem stiku z glino, o glineni podobi ali procesu ustvarjanja. Mills in Crowley (prav tam) 

zapišeta, da človek prihaja do novih uvidov skozi pripoved njegove lastne zgodbe. Uporabnika 

lahko povabimo, da si delo ogleda z različnih zornih kotov, saj to prinaša nove ideje o sporočilu 

podobe. Med samim oblikovanjem lahko opazujemo izraze na uporabnikovem obrazu, 

spremembe v dihanju, gibanje prstov in rok, morebitne besede ali zvoke, nastajajočo glineno 

podobo in videz te podobe z različnih zornih kotov. 

Naslov ustvarjene podobe 

Proti koncu ustvarjanja uporabnika povabimo, da razmisli o naslovu glinene podobe ali procesa 

in poskuša najti metaforo zanj. Delo lahko poimenuje, ga opredeli z nekaj besedami ali poišče 

zanj metaforo. Naslov lahko vključuje pomen in razumevanje, ki ju je uporabnik odkril skozi 

pogovor ali ustvarjanje glinene podobe. Naslov je lahko metafora, ki nosi veliko osebne zgodbe. 

Poosebljanje  
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Pri tem se uporabnik poigrava s personifikacijo glinene podobe. Glinena podoba je obravnavana 

kot oseba. Mc Niff (v Souter-Anderson, 2010) meni, da poosebljanje omogoča dialog s čustvi 

in skrbmi, ki so sicer prikrite in težje dosegljive. 

Odkrivanje simbolnega pomena glinene forme 

Ko je glinena forma ustvarjena, uporabnik razmišlja o njenem simbolnem pomenu. Simbolna 

vsebina ustvarjene glinene oblike potencialno nosi veliko pomena. Skozi refleksijo in 

raziskovanje procesa ustvarjanja in glinene oblike se lahko veliko odkrije.  

Fotografiranje ustvarjenih podob in procesa 

Fotografiranje ustvarjenih podob ali procesa lahko pripomore k iskanju novih pomenov, saj 

fotografije lahko služijo za kasnejše razmišljanje o dogajanju in ustvarjenih podobah v procesu 

pomoči. Ob koncu ustvarjanja mora uporabnik tudi razmisliti, kaj želi z glineno podobo 

narediti.  

 

2.8. Previdnost pri uporabi 

 

Teixeira (v de Morais idr., 2014) opozarja, da je delo z glino izkušnja, ki prinaša občutek oblike, 

prostornine, praznine, notranjega in zunanjega prostora ter obilnosti, lahko pa proizvede tudi 

nasprotujoča si čustva v odnosu do končnega izdelka. Henley (1991) meni, da mora biti glina 

previdno predstavljena, ker lahko izzove tudi odpor. Delo z glino pomaga uporabnikom, da 

preidejo v regresivna stanja in tako lahko napredujejo v svoji duševni kondiciji, ker pa je ta 

material težak za uporabo, lahko tudi frustrira uporabnike, če niso sposobni soočanja s svojimi 

čustvi, ki se pri uporabi pojavijo in zato ne zmorejo premostiti svojih težav (de Morais idr., 

2014). Tudi Sholt in Gavron (2006) opozarjata, da potencialna intenzivnost dela z glino pri 

odkrivanju nezavednega materiala in povečevanje osebnega pomena simbola označujeta 

nevarnost, ki leži v prezgodnjem odkritju, še posebej v obravnavi travmatskih vsebin. 

Previdnost pri uporabi dela z glino v namene pomoči je zato tudi po mojem mnenju nujna. 
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3. BREZPOSELNOST, NJENE POSLEDICE IN POMOČ BREZPOSELNIM  

Zadnje poglavje teoretičnega dela naloge namenjam problematiki brezposelnosti, saj bom v 

empiričnem delu izvedla kvalitativno akcijsko raziskavo, v kateri bom glino uporabila v 

procesu podpore dolgotrajno brezposelni osebi. Zanimajo me predvsem posledice, ki jih ima 

dolgotrajna brezposelnost na življenje posameznika, ki se z njo sooča. 

 

3.1. Delo in prehod mladih na trg dela 

 

Beck (v Klemenčič in Dekleva, 2007) označi delo v moderni in postmoderni za osrednjo 

vrednoto in način integracije v družbo. Današnje pojmovanje dela je zgodovinsko in družbeno 

pogojeno in za njegovo razumevanje je pomembna zveza med industrializacijo in 

kapitalizmom, kjer delo postane predpostavka socialne integracije modernega individuuma. 

(Zorc Maver, 2007). Pravica do dela predstavlja osnovno človekovo pravico in omogoča 

posamezniku preživljanje, uresničevanje potencialov, razvijanje osebnosti in družbeno 

odgovornost (Džidić, Milenković Kikelj in Mohorko, 2013). Redno delo zagotavlja trdnejšo in 

urejeno strukturo časa in socialnih stikov, kar močno vpliva na posameznikovo vsakdanje 

življenje (Dominkuš, 2002). A. Kanjuo Mrčela (2007) poudarja, da dela ne moremo razumeti 

samo kot plačane formalne zaposlitve, če upoštevamo pomen, ki ga ima za gospodarstvo tudi 

delo, ki ga ljudje opravijo v zasebnem življenju. Družbena delitev dela vključuje delitev vlog, 

vezanih na javno in zasebno, a ima javno večjo veljavo in je nadrejeno zasebnemu (prav tam). 

Neenaka porazdeljenost ekonomskega, kulturnega, socialnega kapitala in drugih virov vpliva 

tudi na spremembe prehodov v zaposlitev (Rapuš Pavel, 2008). Mladi ljudje na trg dela vstopajo 

pozno tudi zaradi vključenosti v terciarno izobraževanje, ki pa podaljša čas šolanja in odloži 

vstop na trg dela (Džidić idr., 2013). Prihaja do protislovja med naraščanjem pritiska za 

doseganje čim višje izobrazbene ravni, saj to omogoča vstop na trg delovne sile, in hkrati 

razvrednotenjem dosežkov na področju izobrazbe (prav tam). Prehod na trg dela je eden izmed 

najzahtevnejših prehodov v življenju posameznika (Trbanc in Verša, 2002). D. Podmenik 

(2013) zapiše, da je ta prehod že dolgo nelinearen in kaotičen in da se je že na začetku novega 

tisočletja na splošno pokazalo, da najvišje stopnje izobrazbe ne zagotavljajo več varnosti pred 

brezposelnostjo in negotovimi oblikami zaposlitve. Izobrazba torej ni več zagotovilo za 

zaposljivost posameznika (Beck, v Klemenčič in Dekleva, 2007; Dekleva, Simoniti in Kampl, 

2014; Kralj, Mihajlović, Tepeh in Orešnik, 2014). Število terciarno izobraženih ljudi se 
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povečuje in višja izobrazba ni več zgolj zadosten pogoj za zaposlitev, temveč postaja nujen 

pogoj (Kralj idr., 2014). Tudi M. Trbanc (2007) zapiše, da se prehodi v svet dela podaljšujejo 

in postajajo kompleksnejši. Zaradi sprememb v strukturi povpraševanja in zaradi povečevanja 

prožnosti trgov delovne sile in zaposlitvenih razmerij se izrazito spreminja struktura 

zaposlitvenih priložnosti na trgu, predvsem glede trajnosti in varnosti zaposlitev (prav tam). Na 

trgu dela se pojavljajo vedno nove izmuzljive oblike zaposlovanja, t. i. prekarne zaposlitve, za 

katere je značilno, da koristijo zaposlovalcem ali zaposlitvenim evidencam, delujejo pa v škodo 

zaposlenih. Širše razumevanje prekarnosti vključuje vse tiste oblike dela, ki ne zagotavljajo 

enake varnosti, kot jo zagotavljajo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. V prekarnih oblikah 

zaposlitve je bilo v Sloveniji leta 2017 več kot 35 % delovno aktivnega prebivalstva (Poglajen, 

2017). 

S. Džidić in drugi (2013) zapišejo, da zaposlovanje omogoča razvoj posameznika v smeri 

osebnega dostojanstva, doseganja avtonomije in uresničevanja življenjskih ciljev. Predstavlja 

pomemben vir socialne vključenosti, osrednji del vsakdanjega življenja in ključni vir finančne 

neodvisnosti, statusa, prestiža in identitete (Rapuš Pavel, 2005). Uspešen prehod v zaposlitev 

ljudi postavi v položaj enakopravnih članov družbe, saj omogoča socialno-ekonomsko 

neodvisnost (Trbanc in Verša, 2002). Prehod v svet dela S. Žorga in O. Poljšak Škraban (2007) 

označita za zaključek tranzicije iz mladosti v odraslost. Podobno meni M. Ule (prav tam), da 

pomeni vstop v zaposlitev vstop v odraslost. Zaposlitev ima za posameznika učinke, ki se 

izražajo tudi v samopodobi in identiteti (Deheim in Schoenbauer, v Zorc Maver, 2002). Otežen 

prehod v zaposlitev tako vodi do ohromelosti pri osamosvajanju, kar drastično zaznamuje 

nadaljnje življenje posameznikov (Džidić idr., 2013). 

 

3.2. Brezposelni – ranljiva skupina 

 

V 8. členu (brezposelne osebe) Zakona o urejanju trga dela  

(http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5840#) preberemo, da se za brezposelno 

osebo šteje posameznik, ki je iskalec zaposlitve, ki je zmožen za delo, prijavljen na zavodu, 

aktivno išče zaposlitev in je pripravljen sprejeti ustrezno oziroma primerno zaposlitev, ki mu jo 

ponudi zavod ali drug izvajalec storitve posredovanja zaposlitve ter ni v delovnem razmerju, ni 

samozaposlen, ni družbenik in hkrati poslovodna oseba v osebni in kapitalski družbi ter ni 

ustanovitelj in hkrati poslovodna oseba v zavodu,  ni kmet,  ni upokojenec, nima statusa dijaka, 

vajenca, študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih, mlajšega od 26 let. Zakon v 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5840
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nadaljevanju opisuje še dve kategoriji ljudi, ki se štejeta za brezposelni (vezani na tujce in ljudi, 

ki se izobražujejo ob delu), ki pa ju na tem mestu ne bomo izpostavljali. Med dolgotrajno 

brezposelne osebe spadajo tisti, ki so na Zavodu RS za zaposlovanje prijavljeni že eno leto ali 

več (https://www.ess.gov.si/_files/7100/Analiza_DBO.pdf). 

Brezposelnost je velik problem, ki se je v zadnjem desetletju zaradi krize še poglobil. Finančna 

in gospodarska kriza, ki sega v leto 2009, je imela v večini držav Evropske unije negativne 

učinke na trg delovne sile, kar se je odrazilo tudi v visoki stopnji brezposelnosti. (Dekleva idr., 

2014). Ranljive skupine so na trgu dela opredeljene v Zakonu o urejanju trga dela (5. člen, točka 

9), ki loči 3 skupine: prikrajšane delavce, resno prikrajšane delavce in invalide. Dolgotrajno 

brezposelni, ki niso bili zaposleni v zadnjih 24 mesecih, sodijo v skupino resno prikrajšanih 

delavcev. V Katalogu aktivne politike zaposlovanja iz leta 2016 so kot ena od ciljnih skupin, ki 

so ji namenjeni ukrepi aktivne politike, izpostavljene tudi brezposelne osebe. Ranljive skupine 

na trgu dela pogosto doživljajo interpersonalno in institucionalno viktimizacijo, spremlja jih 

nezaupanje v institut pravne države, večkrat se jim pripisuje negativna identiteta, stereotipi in 

z njimi obravnavano javno mnenje o določeni socialni problematiki (Boštjančič, 2017). Položaj 

brezposelnosti postavlja posameznike v položaj finančne ranljivosti, še posebej, če nimajo 

podpore s strani bližnjih ali pomoči države (Rapuš Pavel, 2005). Predvsem posamezniki, ki 

prehajajo iz izobraževanja na trg dela, so v okviru zaposlovanja in razvoja politik na tem 

področju prepoznani kot ena bolj ranljivih družbenih skupin (Kralj idr., 2014). 

 

3.3. Posledice brezposelnosti 

 

Po mnenju S. Žorge in O. Poljšak-Škrabanove (2007a) je nezaposlenost kot vse pogostejši pojav 

v nekaterih zahodnih družbah že skorajda normativni dogodek, ki podaljšuje obdobje 

mladostništva. Brezposelnost prizadene fizično, psihično, socialno in materialno blagostanje 

posameznika. Materialni položaj pa je ključni ogrožajoči dejavnik psihičnega in fizičnega 

zdravja nezaposlenih (prav tam). Dolgotrajna brezposelnost je najhujša oblika nezaposlenosti, 

ki prinaša največ negativnih učinkov. V primerjavi z drugimi skupinami brezposelnih so 

bistveno bolj izpostavljeni socialni in ekonomski izoliranosti, nezanimivi za delodajalce in 

odvisni od različnih oblik socialnih pomoči ali pa obsojeni na družbeno škodljivo vedenje 

(Dominkuš, 2002). 
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Socialna izključenost 

Mladi imajo v moderni družbi na izbiro številne možnosti, a z izbiro tvegajo tudi morebitno  

napačno odločitev, ki jih lahko potisne v položaj socialne izključenosti (Rapuš Pavel in 

Stepišnik Perdih, 2007). Mnogi avtorji (Žorga in Poljšak-Škraban, 2007a; Evans in Pole, v 

Klemenčič in Dekleva, 2007; Dominkuš, 2002; Rapuš Pavel, 2005; Džidić idr., 2013; 

Boštjančič, 2017) kot eno ključnih posledic dolgotrajne brezposelnosti izpostavljajo socialno 

izključenost brezposelnih oseb, ki vpliva na težave pri vzpostavljanju novih in ohranjanju 

obstoječih socialnih stikov. Daljše kot je obdobje brezposelnosti, več je napetosti in konfliktov, 

kar vodi v socialno izolacijo zaradi občutkov sramu, izgube samozaupanja in poklicne identitete 

(Rapuš Pavel, 2005). Prihaja lahko do trganja sorodstvenih in prijateljskih vezi in opuščanja 

družbenega in kulturnega življenja (Žorga in Poljšak-Škraban, 2007a).  Kronauer (v Rapuš 

Pavel, 2005) je opredelil koncept socialne izključenosti, ki se navezuje na pojav brezposelnosti 

in vključuje naslednje dimenzije: izključenost s trga dela, institucionalna izključenost, kulturna 

izključenost, prostorska izključenost, ekonomska izključenost in socialna izolacija. Pojem 

socialne izključenosti se največkrat omenja prav v povezavi z dolgotrajno brezposelnimi 

(Dominkuš, 2002).                                                                                                                     

Psihične posledice 

M. M. Klemenčič in Dekleva (2007) zapišeta, da dolgotrajna brezposelnost predstavlja kroničen 

stresni dejavnik, katerega rezultat je lahko slabljenje posameznikovega občutka lastne vrednosti 

in druge možne oblike duševnih stisk. Frustracija, ki jo povzroči stanje brezposelnosti, ima 

pogosto negativne posledice na posameznikovo psihično in telesno zdravje (Trbanc, 2007; 

Žorga in Poljšak-Škraban, 2007a, Džidić idr., 2013, Dominkuš, 2002). Scherr (v Zorc Maver, 

2007) meni, da prav nevarnost zmanjšanja socialnih odnosov povečuje občutke osamljenosti in 

izključenosti ter vodi v različne psihosocialne posledice. Zmanjša se zmožnost za socialno 

priznanje in možnost udeležbe pri oblikovanju družbenega in individualnega življenja in to 

povečuje občutke nemoči, izgube nadzora nad lastnim življenjem in povečevanjem apatije (prav 

tam). Kavar-Vidmarjeva (v Žorga in Poljšak-Škraban, 2007a) pa ugotavlja, da brezposelni 

posamezniki doživljajo izredno hude krize, ki se kažejo v psihičnih in osebnih stiskah, občutkih 

nemoči in neperspektivnosti in lahko vodijo tudi do depresije ali celo samomora. Tudi 

Lacković-Grginova (prav tam) navaja mnoge raziskave, v katerih je bilo ugotovljeno, da imajo 

brezposelne osebe povečano stopnjo anksioznosti, depresivnosti in drugih psihičnih težav. Kralj 

in drugi (2014) navajajo raziskavo, ki je potrdila, da nezaposlenost vodi v nižjo stopnjo 
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samospoštovanja in da so nezaposleni manj zadovoljni s svojim življenjem kot zaposleni, saj je 

svoje duševno zdravje kot negativnega označilo večje število brezposelnih (60 %). Podobno 

tudi drugi avtorji (Džidić idr., 2013; Boštjančič, 2017; Rapuš Pavel, 2005) med negativnimi 

učinki dolgotrajne brezposelnosti izpostavljajo predvsem slabo samopodobo in 

samospoštovanje ter okrnjeno samozavest.  

Naučena nemoč 

Evans in Pole (v Klemenčič in Dekleva, 2007) poleg finančne negotovosti, omejenih možnosti 

pridobivanja znanja in poklicnih ter intelektualnih veščin kot eno glavnih omejitev, ki jih 

prinaša brezposelnost, izpostavljata pomanjkanje priložnosti za razvoj občutka notranjega 

nadzora nad dejanji. Beck (v Klemenčič in Dekleva, 2007) poudarja, da posameznik zaradi 

generalizacije brezposelnosti in procesnega nastanka trajne brezposelnosti počasi internalizira 

zunanje vzroke in transformira sistemske probleme v notranji poraz. M. Ule (v Žorga in Poljšak-

Škraban, 2007) meni, da ljudje, ki se še niso preizkusili v delu, zaradi podaljšane nezmožnosti 

nadziranja pomembnih dogodkov razvijejo posplošena pričakovanja, da se le-teh ne da 

nadzorovati. Stanje poimenuje naučena nemoč, ko ljudje reagirajo apatično, depresivno, 

nemočno in to vpliva na kognitivni, emocionalni in motivacijski vidik posameznika. Posledice 

naučene nemoči so zmanjšanje miselnih naporov in motivacije za reševanje problemov in 

povečanje anksioznosti zaradi nenadzorovanja situacij (Ule, v Rapuš Pavel, 2005). Ljudje, ki 

dlje časa preživijo v obdobju iskanja službe, lahko izgubijo upanje in postanejo bolj pasivni in 

odvisni od državne pomoči in podpore družine (Dekleva idr., 2014). Dominkuš (2002) 

poimenuje to kategorijo oseb »obupanci« (ang. discouraged workers), saj so nehali aktivno 

iskati zaposlitev, ker so prepričani, da je ne morejo več dobiti. Gre za del delovne sile, ki se seli 

med neaktivne (Ignjatović, 2002). 

Brezposelnost in samohranilstvo 

J. Rapuš Pavel in T. Stepišnik Perdih (2007) ugotavljata, da brezposelnost v povezavi z 

nekaterimi drugimi okoliščinami, med katerimi navajata tudi materinstvo, predstavlja osrednji 

dejavnik tveganja, ki dolgoročno celostno ovira vključenost v družbo. Dominkuš (2002) meni, 

da so razlogi za brezposelnost povezani s številnimi osebnimi in socialnimi dejavniki, in med 

rizičnimi skupinami izpostavlja tudi ženske samohranilke. Nekateri strokovnjaki (v Kastelic, 

Novak in Poklar, 2017) ocenjujejo, da bodo enostarševske družine najbolj spremenljiva in 

hkrati najpogostejša družinska oblika prihodnosti. Thiagarajan (prav tam) navaja, da se 

enostarševske družine povezuje z visoko stopnjo stresa, ki je posledica opravljanja vseh vlog, 
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ki jih imajo starši samohranilci. Starši v enostarševskih družinah so v slabšem položaju 

predvsem glede obvladovanja vsakodnevnih problemov, saj imajo manj družbenih stikov in 

tako manjša omrežja materialne opore, prav tako pa je manjša tudi čustvena opora. 

Najpomembnejša opora v enostarševskih družinah so sorodniki,  saj nudijo čustveno oporo in 

pomagajo materialno in finančno ter v primeru bolezni (Kastelic, Novak in Poklar, 2017). Prav 

tako so posamezniki v enostarševskih družinah bolj nezadovoljni z življenjem in imajo pogosto 

občutek, da ne obvladajo življenja (prav tam). 

Družbene posledice 

Predvsem dolgotrajna brezposelnost ima nenazadnje tudi velike širše družbene posledice. 

Spremembe, ki podaljšujejo prehod iz izobraževanja na trg delovne sile, vplivajo na odložitev 

ekonomske samostojnosti, avtonomije in samostojnega življenja ter tudi osnovanja lastnega 

gospodinjstva in starševstva (Trbanc, 2007; Žorga in Poljšak-Škraban, 2007a; Džidić idr., 2013; 

Rapuš Pavel, 2005). Eden od poglavitnih učinkov brezposelnih mladih ljudi je podaljševanje 

odvisnosti od družine in njenih finančnih pomoči. Prav tako je naraščanje brezposelnosti in 

podaljševanje trajanja brezposelnosti veliko finančno breme za obstoječe sisteme socialne 

varnosti (Rapuš Pavel, 2008).              

                                                           

3.4. Pomoč brezposelnim 

 

Razvoj in spremembe na področju tehnologije in znanosti so v današnjem času zelo hitre in v 

temelju spreminjajo delovna mesta, zato ni več mogoče usposabljati ljudi za poklice, ki bi jih 

opravljali celo življenje (Zaletel, 2012). Prehodi med izobraževanjem in zaposlitvijo so v 

današnjem času izrazito individualizirani in brezposelnost se zaznava pretežno kot osebni 

problem in deficit posameznika (Rapuš Pavel, Zorc Maver, Kobolt, Razpotnik in Dekleva, 

2007). Kakšne so sposobnosti posameznika na prehodu v zaposlitev, je odvisno od njegovega 

kulturnega kapitala, podpore v družini, možnosti in omejitev v procesu izobraževanja ter 

spolne, socialne in etične pripadnosti (Ćeklić, Milić, Miloševič in Silaj, 2008). Med 

najpogostejšimi in najizrazitejšimi ovirami pri iskanju zaposlitve brezposelni navajajo 

osebnostne lastnosti (Berkopec, Lajmsner, Minih in Pogorevčnik, 2014). Semejin in drugi (v 

Pavlin, 2007) ugotavljajo, da so izobrazbeni in poklicni dosežki večinoma odvisni od 

individualnih psiholoških značilnosti posameznika kot so osebna stališča in predstave o 
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možnostih lastnega vplivanja na svojo usodo, tj. (samo)iniciativnost, (samo)motiviranost ter 

dovzetnost za iskanje izzivov.  

S. Žorga in O. Poljšak Škraban (2007a) zapišeta, da je pri brezposelnih pomembno ohraniti 

optimizem in jim pomagati, da razvijejo ustrezne spoprijemalne strategije. Brezposelni imajo 

pogosto težave s smiselnim načinom izrabe prostega časa, zato lahko spodbujanje k 

dejavnostim, v katerih se udejstvujejo, bistveno pripomore k doživljanju njihovega 

življenjskega zadovoljstva (prav tam). Pačnik (v Žorga in Poljšak-Škraban, 2007a) je mnenja, 

da je za brezposelne ključnega pomena, da ohranjajo psihofizično kondicijo, saj to predstavlja 

prvi korak k normalizaciji njihove situacije. J. Rapuš Pavel in T. Stepišnik Perdih (2007) pa 

zapišeta, da bi morali psihosocialna stabilizacija in individualni razvoj posameznika imeti 

prednost pred integracijo v zaposlitvene treninge in izobraževanje. Avtorici poudarjata, da bi 

bilo treba spodbujati razvoj programov izven državnih institucionalnih okvirov, katerih vsebine 

bi spodbujale ustvarjalnost posameznikov z namenom odkrivanja njihovih interesov. Tudi drugi 

avtorji (v Rapuš Pavel: 2008) ugotavljajo, da sodobne politike zaposlovanja zanemarjajo 

individualno in subjektivno dimenzijo socialne vključenosti. Nezaposlenost je za posameznika 

lahko pomembna priložnost za osebnostno rast in razvoj, za kar je pomemben ustrezen odnos 

do lastne brezposelnosti, opremljenost z ustreznimi spoprijemalnimi strategijami, vključenost 

v zadovoljujoče dejavnosti in/ali izobraževanje ter s tem vključenost v socialne mreže (Rapuš 

Pavel idr., 2007). Pozornost je treba namenjati tudi individualnim značilnostim in izkušnjam 

posameznikov, ne le spremembam na trgu dela. Pri obravnavi brezposelnih bi morali upoštevati 

biografsko perspektivo, kar zahteva koordinacijo na različnih področjih življenja posameznikov 

(Rapuš Pavel, 2008). Brezposelnost je lahko celo priložnost, da se posamezniki zazrejo vase, 

da poiščejo potenciale in jih razvijejo (Mulej, v Žorga in Poljšak-Škraban, 2007). Delo z 

ranljivimi skupinami bi moralo temeljiti na sočutju in občutljivosti za potrebe posameznikov, 

moralo bi biti dostopno in nestigmatizirajoče. (Rapuš Pavel idr., 2007) Avtorji prav tam 

oblikujejo smernice za obravnavo brezposelnih in ena od njih je tudi ta, da bi se moralo 

zaposlitveno svetovanje približati posameznikovemu svetu in slogu življenja. S. Niklanović in 

M. Trbanc (2002) poudarjata, da je v novejših pristopih pomembno, da brezposelni aktivno 

sodelujejo v procesih pomoči pri iskanju zaposlitve in da je pri tem velik poudarek na 

samospoznavanju in samousmerjanju. Z navedenim se strinjam, zato bom v akcijski raziskavi 

skušala brezposelno osebo usmerjati v samoraziskovanje in samospoznavanje preko 

oblikovanja gline. 
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Opolnomočenje s pomočjo likovnega ustvarjanja 

V povezavi z brezposelnostjo in zaposlovanjem v strokovni literaturi zasledimo naslednjo 

opredelitev pojma opolnomočenje (ang. »empowerment): 

»Proces, v katerem oseba dobiva občutek, da je sposobna odločati o svojem življenju in te 

odločitve uresničevati v praksi. Z opolnomočenjem krepimo tisto pot in odločitve, ki jih je 

oseba naredila zase. Osebi pomagamo spoznavati in razumeti družbene in osebne ovire v 

njenem življenju. Spozna družbeno ustvarjene strukture neenakosti in diskriminacije in je 

spodbujena, da razvije tiste sposobnosti, s katerimi lahko razširi svoj vpliv in sposobnost za 

uporabo moči. Krepijo se občutki samozavesti, osebo se spodbuja, da uporablja vzvode moči 

in deluje tako, da pride do premika moči. Moč ni le na strani strokovnjaka, temveč tudi na strani 

uporabnika ali uporabnice, ki ima vso pravico do izbire.« (Zaviršek, Zorn in Videmšek, 2002: 

60.) 

Likovno ustvarjanje služi kot dober pokazatelj težav in konfliktov, ki obremenjujejo 

uporabnika, prav tako pa tudi obrambnih mehanizmov, ki jih le-ta uporablja za reševanje 

konfliktov (Wolf idr., 1985). Uporaba umetnosti kot terapije pomeni priznanje pomembnosti 

kreativnega procesa kot načina za uskladitev čustvenih konfliktov, pomembna pa je tudi za 

podporo samopodobe in osebnega razvoja (Teixeira, v de Morais idr., 2014). Sholt in Gavron 

(2006) zapišeta, da so izkušnje oblikovanja in preoblikovanja gline zelo v pomoč ljudem, ki se 

soočajo z občutki, kot je nemoč. Ko se oseba dotakne gline, je povabljena k vzpostavitvi 

povsem novega stika s samim seboj. Njihova občutljivost postane sestavni del njihovega 

dejanja in glina tudi vodi vsako gibanje, ki je usmerjeno s strani psihe v njenih kognitivnih in 

afektivnih dimenzijah. To dejanje zato spodbuja samozavest in samozaupanje (Allessandrini v 

(de Morais idr., 2014). Mejia in Oliveira (prav tam) pa zapišeta, da depresivni, tesnobni in 

apatični ljudje z ustvarjanjem glinene podobe okrepijo svojo samopodobo. Podobe, ustvarjene 

v likovni terapiji, pomagajo izgraditi občutek jaza in krepijo odpornost od znotraj navzven 

(Dean, n. z.). Na podlagi navedb avtorjev sklepam, da bo uporaba gline v procesu podpore 

predvsem pozitivno učinkovala na dolgotrajno brezposelno osebo, ki bo vključena v akcijsko 

raziskavo. 
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EMPIRIČNI DEL 

V prvem, teoretičnem delu naloge sem opredelila in umestila uporabo gline znotraj pomoči z 

umetnostjo ter izpostavila problematiko dolgotrajne brezposelnosti in njene negativne posledice 

za posameznika in družbo. Drugi, empirični del naloge namenjam izvedbi akcijske raziskave, 

v kateri sem v procesu podpore dolgotrajno brezposelni osebi uporabila glino kot osrednji 

likovni material za izražanje in samoraziskovanje. S kvalitativno akcijsko raziskavo sem proces 

podpore in pomoči med samim potekom prilagajala in dopolnjevala ter ob koncu rezultate in 

interpretacijo raziskave predstavila v obliki odgovorov na zastavljena raziskovalna vprašanja. 

 

4. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Brezposelne osebe so prijavljene na Zavod RS za zaposlovanje, kjer jim nudijo možnost 

vključitve v različne programe izobraževanja in usposabljanja za izboljšanje možnosti 

zaposlitve. Žal so te oblike pomoči pogosto neučinkovite, saj ne izhajajo iz posameznika in 

njegovih značilnosti ter potreb. Kot sem že zapisala, J. Rapuš Pavel in T. Stepišnik Perdih 

(2007) zapišeta, da bi morali psihosocialna stabilizacija in individualni razvoj posameznika 

imeti prednost pred integracijo v zaposlitvene treninge in izobraževanja. Poudarjata, da bi bilo 

treba spodbujati razvoj programov izven državnih institucionalnih okvirjev, katerih vsebine bi 

spodbujale ustvarjalnost posameznikov z namenom odkrivanja njihovih interesov. Brezposelni 

imajo namreč pogosto težave s smiselnim načinom izrabe prostega časa, zato lahko spodbujanje 

k dejavnostim, v katerih se aktivno udejstvujejo, bistveno pripomore k doživljanju njihovega 

življenjskega zadovoljstva. 

Z zgoraj navedenim se strinjam, zato sem z akcijsko raziskavo v magistrskem delu načrtovala, 

spremljala in ovrednotila individualiziran podporni proces pomoči z umetnostjo dolgotrajno 

brezposelni osebi, ki je obenem tudi mati samohranilka. V strokovni literaturi zasledimo veliko 

raziskav, ki se osredotočajo na raziskovanje uporabe in učinkov pomoči z različnimi likovnimi 

sredstvi, manj pa je takšnih, ki bi obravnavale zgolj uporabo gline in njene učinke v procesu 

pomoči z umetnostjo. Tudi ne zasledimo raziskav, ki bi se osredotočale na obravnavo 

dolgotrajne brezposelnosti s pomočjo likovnih dejavnosti.  
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5. CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Osnovni cilj magistrskega dela je z akcijsko raziskavo opredeliti in preučiti možnosti in 

učinkovitost uporabe gline v procesu podpore in pomoči dolgotrajno brezposelni osebi. Pomoč 

z uporabo gline je temeljila na načelih aktivnega vključevanja in sodelovanja obravnavane 

dolgotrajno brezposelne osebe in je spodbujala proces izražanja in spoznavanja samega sebe s 

pomočjo likovnega sredstva – gline. S tovrstno obliko pomoči želim predstaviti eno od manj 

poznanih in uporabljenih možnosti izražanja misli, občutkov in čustvenih stanj preko likovnega 

materiala.  

Cilji raziskave: 

 oblikovati in izvesti konkretne tematske aktivnosti z uporabo gline v procesu pomoči 

dolgotrajno brezposelni osebi; 

 beležiti in ovrednotiti učinke uporabe gline v procesu pomoči dolgotrajno brezposelni 

osebi; 

 opredeliti vpliv vključenosti v dejavnost pomoči z uporabo gline na kvaliteto življenja 

dolgotrajno brezposelne osebe; 

 

Pred izvedbo akcijske raziskave sem na podlagi ciljev oblikovala raziskovalna vprašanja, 

našteta v nadaljevanju. 

 Kakšne učinke prinaša uporaba gline v procesu podpore dolgotrajno brezposelni osebi? 

 Kako lahko proces pomoči z umetnostjo prispeva k sprejemanju odločitev, povezanih z 

iskanjem zaposlitve? 

 Kakšno vlogo ima vključenost v dejavnost pomoči z glino pri lajšanju besedne 

komunikacije ter pri izražanju in prepoznavanju čustev dolgotrajno brezposelne osebe? 

 Kako proces pomoči z uporabo gline prispeva h kvaliteti življenja brezposelne osebe? 
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6. RAZISKOVALNA METODA 

V magistrski nalogi sem uporabila kvalitativno akcijsko raziskavo, saj mi je le-ta omogočila 

pogled na model pomoči tudi z zornega kota uporabnice. Stringer (2008) zapiše, da je akcijsko 

raziskovanje proces sistematičnega proučevanja, katerega namen je priskrbeti novo znanje in 

razumevanje za izboljšanje prakse oziroma reševanje težav. Izvira iz raziskovalne tradicije, ki 

poudarja cikličnost, dinamičnost in sodelovalnost pristopov k raziskovanju. Sodelovalno 

akcijsko raziskovanje uresničuje sistematično proučevanje na načine, ki so demokratični, 

sodelovalni, vlivajo moč in izboljšujejo življenje (prav tam). Za akcijsko raziskovanje je 

značilno sodelovanje vseh udeleženih pri načrtovanju in organizaciji raziskave (participacija) 

ter vključuje izmenjavo perspektive uporabnika in opazovalca (Mesec, 1994). Pred pričetkom 

dejavnosti sem pripravila prožen raziskovalni načrt, ki sem ga razgradila na dva akcijska 

koraka, pri čemer je bil vsak od njiju usmerjen v dejavnosti s konkretnimi cilji. 

 

           6.1. Vzorec 

 

 

V raziskavo je bila vključena visoko izobražena dolgotrajno brezposelna oseba ženskega spola, 

stara 35 let, ki že več let neuspešno išče zaposlitev na področju, za katerega se je izobrazila. 

Obravnavana oseba je tudi samohranilka, mati majhnega otroka, kar njeno situacijo dodatno 

bremeni. Zaradi dolgotrajne brezposelnosti in neuspešnega iskanja zaposlitve je oseba začela 

izgubljati samozavest in (samo)(za)upanje in zaznala nemoč pri spoprijemanju s težavami, ki 

jih nezaposlenost prinaša. Izbor vzorca je namenski, oseba je bila izbrana na podlagi znanstva, 

na osnovi osebne privolitve, želje in zainteresiranosti za sodelovanje. Oseba je bila za tovrstno 

obliko pomoči motivirana in se je bila pripravljena vključiti v proces (samo)raziskovanja s 

pomočjo uporabe gline, saj jo veseli izražanje z umetniškimi materiali.  

 

6.2. Postopek zbiranja podatkov in potek raziskave  

 

 

Podatke za raziskavo sem pridobila v dveh akcijskih korakih, v individualni interaktivni obliki 

dela v dvanajstih srečanjih, ki so potekala v obdobju treh mesecev enkrat tedensko na mojem 

domu. Za čas izvajanja dejavnosti sem zagotovila odstranitev vseh motečih dejavnikov. 

Posamezno srečanje je trajalo od 60 do 90 min.  
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V raziskavi sem uporabila: 

 metodo opazovanja: odkrito opazovanje s popolno udeležbo. Uporabnica je bila 

seznanjena z raziskavo in predstavila sem ji raziskovalni namen; 

 

 metodo spraševanja: pogovor med srečanji in delno strukturirani intervjuji ob začetku, 

po zaključenem 1. akcijskem koraku in ob koncu raziskave; 

 

 dokumentarno gradivo: 

- vizualno gradivo: fotografije, ki so zavzele ilustrativno vlogo. Izdelke iz gline, ki 

so nastali v procesu pomoči, sem fotografirala in jih vključila v prilogo naloge 

(Priloga 1). Prav tako sem v prilogo vključila fotografije izbranih projekcijskih kart 

(Myss, 2005 in Hovey, 2010), ki sem jih uporabila ob začetku in zaključku 

posameznega srečanja. 

- avdio-gradivo: delno strukturirane intervjuje in potek vseh srečanj sem zvočno 

posnela, posnetke po izvedbi transkriptirala in kvalitativno vsebinsko analizirala; 

 

 dnevniške zapise: uporabnica je med posameznimi srečanji v dnevnik zapisovala   

refleksije, opažanja, občutke in želje o izvedenih aktivnostih in nastalih glinenih 

izdelkih. Kratki izseki dnevniških zapisov so s predhodnim privoljenjem uporabnice 

prikazani v Prilogi 2. 

 

Za vrednotenje dejavnosti in refleksijo posameznih srečanj sem uporabila različne tehnike. Pred 

pričetkom dejavnosti sem z uporabnico izvedla delno strukturiran intervju in tako pridobila 

informacije o njenem življenjskem poteku in pričakovanjih glede vključitve v proces pomoči z 

uporabo gline.  

Dejavnosti in okvirni cilji posameznega srečanja so bili vnaprej načrtovani. Dogajanje med 

dejavnostjo sem opazovala in ga zaradi lažje spremljave in evalvacije zvočno posnela (s 

predhodnim privoljenjem uporabnice). Oseba, vključena v raziskavo, je bila aktivno vključena 

v proces pomoči in je lahko s svojimi mnenji, željami in pričakovanji vplivala na potek 

raziskave, zato sem vsebino in načrt dejavnosti po potrebi spreminjala, dopolnjevala oziroma 

prilagajala.  



 

 

43 

 

Program pomoči je vključeval usmerjene in neusmerjene aktivnosti dela z glino, pogovor in 

refleksije. Oseba je spoznala osnovne zakonitosti materiala gline, različne vrste glin, osvojila 

osnovne tehnike oblikovanja z glino in se spontano izražala z oblikovanjem gline. Za izvedbo 

sem potrebovala osnovno orodje za oblikovanje in poslikavo gline, podlago za oblikovanje, 

različne vrste glin in engobe. Ob koncu raziskave sem vse nastale glinene izdelke žgala, zato 

sem uporabila tudi peč za žganje keramike. 

Na začetku srečanj v 1. akcijskem koraku sem kot izhodišče za pričetek dejavnosti uporabila  

projekcijske karte (Hovey, 2010) z različnimi foto-motivi, ki so bile v pomoč pri usmerjanju 

pogovora in oblikovanja z glino med samo dejavnostjo. Po 1. srečanju v 2. akcijskem koraku 

sem na željo uporabnice te karte opustila. Posamezno srečanje sem zaključila z naključnim 

izborom projekcijske »karte opolnomočenja« (Myss, 2005), ki je osebi služila kot izhodišče za 

razmišljanje in pisanje opažanj do naslednjega srečanja. Te karte je uporabnica zelo dobro 

sprejela, njihova sporočila je med celotno raziskavo vključevala v svoje razmišljanje o 

dejavnosti in dnevniške refleksije. 

Osebo, vključeno v raziskavo, sem prosila, da med posameznimi srečanji zapisuje svoja 

opažanja, občutke, pričakovanja in želje, povezane z dejavnostjo. Ob koncu vsakega srečanja 

sem izvedla zapis zvočnega posnetka ter zapisala povzetek dogajanja. 

Ob koncu vseh srečanj sem si skupaj z uporabnico ogledala vse v raziskavi nastale glinene 

izdelke in z delno strukturiranim zaključnim intervjujem pridobila končne povratne informacije 

o izvedeni dejavnosti in doživljanju le-te ter spremembah, ki jih je uporabnica zaznala tekom 

celotnega procesa pomoči. Vse nastale in žgane glinene izdelke sem uporabnici na zadnjem 

srečanju izročila v trajno last. 

Akcijska raziskava je potekala v dveh akcijskih korakih, ki sta podrobneje predstavljena v tabeli 

na naslednjih straneh. Drugi akcijski korak sem načrtovala in organizacijsko opredelila na 

podlagi opazovanja, ugotovitev in vrednotenja 1. akcijskega koraka.  
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Okvirni organizacijski načrt izvedbe 1. in 2. akcijskega koraka: 

 

AKCIJSKA FAZA ŠT. SREČANJA  DEJAVNOSTI 

NAČIN ZBIRANJA 

PODATKOV 

  

 

 

Načrtovanje 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

priprava na 1. akcijski korak in 

 

1. srečanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

nabava in priprava materialov in 

gradiva za izvedbo dejavnosti 

 

načrtovanje in oblikovanje  

delno strukturiranega intervjuja 

pred pričetkom dejavnosti  

   

intervju z uporabnico 

 

ugotavljanje življenjskega 

poteka uporabnice ter 

pričakovanj pred vključitvijo v 

dejavnost 

  

 

 

  

 

 

 

delno strukturiran intervju 

pred izvedbo dejavnosti 

 

pogovor in načrtovanje 

izvedbe 1. akcijskega koraka 

(vsebinski načrt 4 delavnic)  

 

gradivo in material za 

pripravo srečanj 

 

zapis zvočnega posnetka 

intervjuja 

 

   

 

 

 

 

Akcija 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

predstavitev nekaterih osnovnih 

tehnik dela z glino 

 

izvedba tematskih aktivnosti  

 

opazovanje dejavnosti 

 

beleženje dogajanja 

 

zvočno snemanje srečanj 

 

fotografiranje izdelkov 

 

uporaba projekcijskih kart pred 

in po posameznem srečanju 

 

  

zvočni posnetki  

 

fotografije 

 

dnevniški zapisi 

  

refleksije 
2. srečanje 

3. srečanje 

4. srečanje 

5. srečanje 

 

  

   

 

 

Evalvacija in 

oblikovanje izhodišč 

za 2. akcijski korak 

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

6. srečanje 

  

  

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

analiziranje zbranih informacij 

 

ugotavljanje predstav 

uporabnice po 1. akcijskem 

koraku 

  

intervju z uporabnico 

 

načrtovanje nadaljevanja 

aktivnosti skupaj z uporabnico 

 

oblikovanje priprav za 2. 

akcijski korak 

  

  

 

 

 

 

 

intervju za uporabnico o 

predstavah po delni izvedbi 

dejavnosti 

 

zapisi zvočnih posnetkov 

 

vključitev izboljšav v  

pripravo izvedbe 2. 

akcijskega koraka (okvirni 

vsebinski načrt 5 delavnic) 
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V drugem delu raziskave je bila uporabnica aktivno vključena v odločanje o nadaljevanju 

poteka dejavnosti, saj mi je s svojimi mnenji in predlogi pomagala sooblikovati načrt 

naslednjega akcijskega koraka. V 2. akcijski korak sem na podlagi ugotovitev že izvedenih 

delavnic vključila izboljšave in tako povečala kakovost oblikovanega modela podporne pomoči 

z glino.   
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Raziskovalno delo magistrske naloge temelji na 12 srečanjih, ki so potekala enkrat tedensko in 

so trajala od 60 do 90 min. Okvirni načrt srečanj prikazuje spodnja tabela: 

Faza raziskave/ 

zaporedna številka 

srečanja Izvedene aktivnosti Tematski okvir  

Načrtovanje akcijske 

raziskave pregled literature, okvirni organizacijski načrt  

1. srečanje 

 

izvedba delno strukturiranega intervjuja 

načrtovanje 1. akcijskega koraka 

 

 intervju  

1. AKCIJSKI KORAK     

2. srečanje 

 spoznavanje materiala, prosto oblikovanje gline  preteklost, sedanjost, prihodnost 

3. srečanje 

 

spoznavanje tehnike oblikovanja posodic – 

»pinching«  oblikovanje posod – »pinching« 

4. srečanje 

 spoznavanje materiala, prosto oblikovanje gline  čustva 

5. srečanje 

 

spoznavanje tehnike valjanja glinenih plošč 

oblikovanje mandale iz gline 

poslikava mandale z engobami 

 

mandala 

 

 

Evalvacija in 

načrtovanje 2. 

akcijskega koraka     

 

6. srečanje 

 

 

izvedba delno strukturiranega intervjuja 

evalvacija 1. akcijskega koraka  

načrtovanje 2. akcijskega koraka 

 

intervju 

 

 

2. AKCIJSKI KORAK     

7. srečanje 

samoraziskovanje in izražanje s pomočjo 

oblikovanja gline nemoč 

8. srečanje 

samoraziskovanje in izražanje s pomočjo 

oblikovanja gline moč 

9. srečanje 

samoraziskovanje in izražanje s pomočjo 

oblikovanja gline 

 

amuleti moči 

10. srečanje 

samoraziskovanje in izražanje s pomočjo 

oblikovanja gline  prosta tema 

11. srečanje 

samoraziskovanje in izražanje s pomočjo    

oblikovanja gline  otroštvo 
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Evalvacija in zaključek 

akcijske raziskave 

12. srečanje 

 

 

 

izvedba delno strukturiranega intervjuja 

evalvacija 2. akcijskega koraka  

evalvacija celotne akcijske raziskave 

zaključek 

intervju 

 

 

 

 

Srečanja so bila usmerjena v raziskovanje možnosti in učinkovitosti uporabe gline v procesu 

podpore dolgotrajno brezposelni osebi. Prizadevala sem si, da bi bila dejavnost za dolgotrajno 

brezposelno osebo sproščujoča in da bi stik z glino spodbujal besedno komunikacijo in 

omogočal lažje izražanje čustev.  

Kot sem že zapisala in predstavila, je akcijska raziskava potekala v dveh akcijskih korakih. Ker 

je pri delu z glino treba upoštevati določene zakonitosti in karakteristike materiala, sem v prvi 

akcijski korak vključila bolj usmerjene aktivnosti, in sicer z namenom spoznavanja materiala 

in osvojitve nekaterih osnovnih tehnik oblikovanja gline. Za vsako srečanje v 1. akcijskem 

koraku sem določila okvirno temo, ki sem jo povezala z oblikovanjem izdelka iz gline. 

Izpostavljena tema mi je bila v pomoč pri usmerjanju pogovora med samo aktivnostjo oziroma 

po njej. Uporabnica je s svojimi predlogi sooblikovala posamezna srečanja in ob koncu 

posameznega srečanja izrazila mnenje o izvedeni dejavnosti.  

Po zaključku 1. akcijskega koraka sem se z uporabnico pogovorila o željah in pričakovanjih 

glede nadaljevanja dejavnosti in skupaj z njo pripravila okvirni načrt izvedbe 2. akcijskega 

koraka. V tem delu raziskave so bile aktivnosti manj usmerjene, saj je poznavanje materiala in 

njegovih zakonitosti uporabnici omogočilo več možnosti za realizacijo želenih idej v glinenih 

izdelkih. Poudarek je bil na samoraziskovanju, prizadevala sem si za spodbujanje ustvarjalnosti 

in spontanega izražanja. 

Ob zaključku raziskave sva se z uporabnico pogovorili o opravljeni dejavnosti, izvedli 

evalvacijo srečanj, pregledali nastale glinene izdelke in ocenili napredek ter smiselnost tovrstne 

oblike pomoči. 

Pred vsakim srečanjem sem pripravila zadostno količino gline, orodje za obdelovanje gline ter 

ostale pripomočke, ki sem jih pri izvedbi aktivnosti potrebovala. Prav tako sem določila okvirne 

cilje in predviden časovni potek posameznih aktivnosti.  
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Posamezno srečanje sem okvirno časovno načrtovala, kot prikazuje naslednja tabela: 

UVOD 

5–10 min 

 uvodni pozdrav 

 namenski izbor projekcijske karte s foto-motivom, ki izraža trenutno 

počutje in pogovor o tem (izvedeno v 1. akcijskem koraku) 

 predstavitev oziroma pogovor/dogovor o aktivnosti z glino 

OBLIKOVANJE GLINE 

45–65 min 

 oblikovanje izdelka/izdelkov iz gline, po potrebi spremljava oziroma 

usmerjanje dejavnosti 

 pogovor o nastalem glinenem izdelku/izdelkih in procesu ustvarjanja 

ZAKLJUČEK 

10–15 min  

 pogovor o občutkih po izvedeni dejavnosti in odnosu do nastalega 

glinenega izdelka/izdelkov  

 načrtovanje naslednjega srečanja 

 naključni izbor projekcijske »karte opolnomočenja« v razmislek do 

naslednjega srečanja 

 

 

6.3. Postopki obdelave podatkov 

 

Podatke različnih virov sem kvalitativno obdelala z metodo vsebinske analize in postopkom 

kodiranja. Postopek kvalitativne analize sem razdelila na naslednje korake: urejanje gradiva, 

določitev enot kodiranja, kodiranje, izbor in definiranje relevantnih pojmov in oblikovanje 

kategorij, definiranje kategorij in oblikovanje končne teoretične formulacije (Vogrinc, 2008). 

Pred posameznim srečanjem, ki je vključevalo delo z glino, sem oblikovala načrt poteka 

srečanja, določila okvirno temo in cilje, kar prikazujejo tabele Načrtovanje, okvirni potek in 

vizualna vsebina posameznih srečanj, ki so prikazane v Prilogi 1. Srečanja sem zvočno posnela, 

posnetke poslušala in dobesedno prepisala ter jih vsebinsko analizirala z določanjem kod in 

združevanjem kod v kategorije, ki jih prikazuje tabela Kategorije in kode vsebinske analize v 

naslednjem poglavju. Naredila sem tudi transkripcijo intervjujev, izvedenih ob začetku 

raziskave, po 1. akcijskem koraku in ob koncu raziskave. Tudi intervjuje sem vsebinsko 

analizirala. Ugotovitve vsebinske analize sem na koncu povezala v smiselno celoto in jih 

interpretirala v povezavi z zastavljenimi raziskovalnimi vprašanji.  
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7. KVALITATIVNA ANALIZA REZULTATOV IN INTERPRETACIJA 

V tem delu naloge predstavljam ugotovitve akcijske raziskave, ki so zapisane v obliki 

odgovorov na raziskovalna vprašanja in zaradi boljših ponazoritev in konkretnih utemeljitev 

obogatene z dobesednimi navedki izjav uporabnice, ki sem jih zapisala s poševnim tiskom. 

Odgovore na raziskovalna vprašanja sem interpretirala v povezavi s kategorijami, ki sem jih 

oblikovala z združevanjem sorodnih kod po procesu kodiranja v postopku vsebinske analize in 

so prikazane v spodnji tabeli. 

Kategorije in kode vsebinske analize 

  

Kategorije 

 

  

Kode 

 Doživljanje brezposelnosti  občutki nemoči 

 občutki izključenosti 

 doživljanje neuspeha 

 odnos do pomoči za brezposelne 

 Spoprijemanje z brezposelnostjo  odnos do prihodnosti 

 odnos do dela 

 potreba po pomoči 

 zavedanje vzrokov za brezposelnost 

 način iskanja zaposlitve (aktivno/pasivno) 

 Odnos do izobrazbe  odnos do preteklosti 

 doživljanje neuspeha pri izobraževanju 

 doživljanje smisla izobraževanja 

 (ne)ustreznost izobrazbe 

 Odnos do družine/starševstva/otroštva  odnos do vloge staršev 

 doživljanje otroštva 

 odnos do materinstva 

 doživljanje samohranilstva 

Izražanje in prepoznavanje občutkov in 

čustev 

 izražanje, prepoznavanje in ozaveščanje čustev 

 izražanje trenutnega čustvenega stanja 

 upodabljanje čustev v glinenih izdelkih 

Izražanje in prepoznavanje želja in potreb  izražanje želje po uspehu 

 izražanje želje po spremembi 
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 prepoznavanje interesov in področij zanimanja 

 izražanje potreb in želja glede procesa pomoči z 

glino 

Zavedanje in prepoznavanje svojih 

lastnosti 

 zavedanje pomanjkljivosti 

 zavedanje prednosti 

 prepoznavanje (ne)učinkovitosti načina 

spoprijemanja s situacijo 

Odnos do pomoči z uporabo gline  odnos do umetnosti/ustvarjanja 

 odnos do materiala 

 odnos do izdelka, (ne)zadovoljstvo z izdelkom 

 odnos do procesa pomoči z glino 

Uporaba simbolnega jezika v procesu 

ustvarjanja 

 simboli iz narave 

 simboli iz živalskega sveta 

 simboli iz predmetnega sveta 

 simboli barv 

 

Odgovori na raziskovalna vprašanja se med seboj prepletajo in dopolnjujejo. Določene 

kategorije povzemajo ugotovitve, ki so relevantne za odgovore na več raziskovalnih vprašanj, 

kar sem upoštevala pri interpretaciji rezultatov. 

RV1: Kakšne učinke prinaša uporaba gline v procesu podpore dolgotrajno brezposelni 

osebi? 

Učinke uporabe gline v procesu podpore dolgotrajno brezposelni osebi sem spremljala in 

vrednotila na podlagi izjav uporabnice, mojih opažanj med srečanji in dnevniških zapisov, ki 

jih je uporabnica pisala med posameznimi srečanji. V odgovoru na raziskovalno vprašanje o 

učinkih, ki jih prinaša glina, izhajam iz naslednjih kategorij vsebinske analize rezultatov: 

Doživljanje brezposelnosti, Spoprijemanje z brezposelnostjo in Odnos do pomoči z uporabo 

gline. Kategorije so skupaj s kodami,  ki sem jih vanje vključila, prikazane v tabeli na začetku 

tega poglavja. 

Kot sem pričakovala, je vključenost v proces pomoči z uporabo gline na uporabnico učinkovala 

predvsem pozitivno, pri čemer menim, da je zelo veliko vlogo pri tem odigrala njena visoka 

motivacija in zainteresiranost za vključitev v tovrstno obliko pomoči. Uporabnica se je namreč 

za vključitev v proces pomoči z uporabo gline odločila prostovoljno, na podlagi lastnega 

interesa in zanimanja. Skozi celoten proces je tako izražala izrazito pozitivno naravnanost do 
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ustvarjanja in umetniškega izražanja na splošno. V začetnem intervjuju mi je povedala, da jo 

področje umetnosti že od nekdaj zanima (»Jaz sem bila zmeraj malo bolj umetniški tip, veliko 

sem risala, rada sem imela glasbo …«) in da jo je tudi glina vedno privlačila ter da je v času 

srednje šole obiskovala krožek keramike, na katerega ima lepe spomine. Odkar pomni, si je 

želela ustvarjati uporabne stvari, kot so posode in skodelice. Povedala je, da se glede same 

dejavnosti pomoči z uporabo gline pusti presenetiti, da pa pričakuje, da bo preko ustvarjanja 

mogoče prišla do nekih notranjih vsebin, ki bi jih skozi glino lahko izrazila (»Mislim, da mi bo 

že stik z glino pomagal.«). Na podlagi tega lahko sklepam, da so že njena pozitivna pričakovanja 

pred vključitvijo v proces pomoči vplivala na njegovo kasnejšo učinkovitost. Izrazila je mnenje, 

da je priložnosti za ustvarjalnost v današnjem času premalo in da si na ta način človek lahko 

osmisli življenje in čuti, da je nekaj vreden. Prav tako je izrazila željo, da bi preko ustvarjanja 

raziskala, kaj jo ovira pri iskanju zaposlitve ter interese in želje, kaj si torej res želi početi v 

življenju. Uporabnica se je tako v proces pomoči vključila z veliko mero odprtosti in 

pripravljenosti samoraziskovanja, kar je po mojem mnenju znatno povečalo učinke izvedene 

dejavnosti. Že v 1. akcijskem koraku je večkrat izrazila prepričanje, da je pomoč z umetnostjo 

lahko učinkovita in pripomore k izboljšanju počutja (»Umetnost rabim in rada bi kaj delala v 

tej smeri. To bi rabila, da se sprostim, da mi pomaga.«, »Skozi ustvarjanje bi se lahko izražala, 

da najdem spet sebe.«). S spontanim oblikovanjem gline v začetnih srečanjih je spoznavala 

zakonitosti tega materiala in pri tem opisovala občutke, ki jih je doživljala ob neposrednem 

stiku z glino (»Kako lahko je oblikovati glino, lahko premeščaš, dodajaš, odvzemaš material … 

tu je tanjše … prerazporedim tja.«, »Zelo je voljna glina, to delo je kot neka meditacija, ki 

spodbudi tok misli skozi tisto, kar te asocira in potem nekaj nastaja.«, »Zanimivo in zelo všeč 

mi je to ustvarjanje v smislu odvzemanja in dodajanja.«, »Odgovarja mi, če je več materiala, 

ker je lažje oblikovati.«). Uporaba gline v procesu pomoči je zagotovo pripomogla k 

spontanemu izražanju uporabnice, saj je pri oblikovanju izdelkov večinoma sledila svojemu 

navdihu in trenutnim vzgibom, kar lahko sklepam po njenih izjavah ob oziroma po oblikovanju 

(»Dobila sem občutek, da bi glino raztegnila in jo prepognila, da bi bila kot neka školjka, neko 

zapiranje, neka varnost.«, »Najprej sem samo gnetla material in skušala izraziti ta svoja 

negativna čustva in občutja. Že kmalu sem dobila preblisk, da bi gmoto razdelila na tri dele.«, 

»Vmes sem začutila, da moram oblikovati detajle in da mi bo to več časa vzelo, a nič narobe … 

naučila sem se, da je to potrebno.«, »Mandala je nastajala čisto spontano, pri izboru barve sem 

se prepustila, sem se sproti tudi odločala, kateri del bom barvala.« »Na začetku nisem niti 

približno vedela, kaj bo nastalo.«, »Nisem se trudila, da bi nekaj lepo naredila, sem skušala res 

izrazno ustvarjati.«, »Všeč mi je, da sem sproti pustila, da se je skulptura spreminjala.«, Začela 
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sem drugače, potem sem pa po navdihu kar precej spremenila skulpturo.«, Najprej nisem hotela 

uporabljati bele barve, tu pa prav dobro izpade na temni podlagi, te bele pike prav zažarijo.«, 

»Občutek imam, da se je skulptura kar sama naredila.«, »Najprej sem hotela nekaj drugega 

narediti.«, »Naredila sem kačico in dobila idejo, da bi dala kroglo gor. Potem se mi je pojavila 

ideja, da naredim obraz, svojo družino.«). V začetnih srečanjih je bilo pri uporabnici zaznati 

tudi nekaj nezadovoljstva z nastalimi glinenimi izdelki, saj je bila nekoliko obremenjena z 

vizualno podobo in dovršenostjo končnih izdelkov (»Nisem čisto zadovoljna z izdelkom, nimam 

izpiljene tehnike.«, »Da bi naredila izdelek, ki bi mi bil res všeč, je proces, potrebovala bi veliko 

vaje.«, »Če bi ga delala še enkrat, bi ga bolj popolno naredila.«, »Te spirale niso zelo 

izoblikovane, ker sem bolj preizkušala, kako jih lahko oblikujem.«), zato sem večkrat  poudarila 

namen pomoči z uporabo gline, pri kateri končni izdelek ni tako pomemben, kot je sam proces 

oblikovanja oziroma ustvarjanja in občutki ob tem. O tem je spregovorila tudi v intervjuju med 

akcijskima korakoma, ko je dejala, da je v prvih srečanjih preveč »komplicirala« glede končnih 

izdelkov (»Preveč sem dala na to, kako stvar na koncu izgleda«). V nadaljnjih srečanjih je 

uporabnica s svojimi izjavami velikokrat potrdila razumevanje pomembnosti procesa pred 

vizualno podobo končnega izdelka (»Saj ni toliko pomembno, kaj narediš, bolj pomembna je 

sama dejavnost.«, »Danes mi ni toliko pomemben končni izdelek, važno mi je, da sem delala.«, 

»Izdelki, ki sem jih do sedaj naredila, mi niti ne pomenijo zelo veliko, dala sem nekaj ven in to 

je pomembno.«, »Ne znam ravno glav oblikovati, kar je razumljivo. Ključno pri tem izdelku, ki 

predstavlja družino, je, da se preko tega spomnim sebe. To mi lahko pomaga, to mi lahko 

sporoči, kaj hočem.«, »Dobro je, da sem časovno omejena, ker sicer ne bi bila nikoli zadovoljna 

in bi še kar delala.«, »V okviru zmožnosti je amulet čisto v redu tak, kot je.«, »Da bi bila lepa 

ta skulptura, ni, je pa izrazna, kar je bil tudi namen.«) in izražala predvsem zadovoljstvo z 

nastalimi glinenimi izdelki (»Ta rdeča posoda mi je najbolj všeč, ker je masivna, ima debele 

stene, je bolj globoka in daje neko trdnost, strukturo. Te ne bi nič spremenila, groba oblika mi 

je všeč. Si lahko predstavljam, da bi iz te sklede jedla.«, »Všeč mi je, da na koncu niso nastale 

le posodice, ampak, da je tu na primer nastal cvet, pa krožnik … in to čisto spontano.«, »Ta 

črni cvet mi je na koncu zelo všeč.«, »Ko tako pogledam nastale izdelke, mi to daje nek občutek 

radosti.«, »Zelo mi je všeč. Tudi ko ga obrnem in pogledam z druge strani. Zanimivo se mi zdi, 

da sem ga delala z ene strani in ko sem ga po koncu obrnila, sem zagledala nekaj čisto 

drugega.«, »Zelo mi je všeč, kar je nastalo.«). 

V intervjuju med 1. in 2. akcijskim korakom je uporabnica povedala, da so ji do tedaj izvedena 

srečanja koristila in da so njeni občutki po 1. akcijskem koraku predvsem pozitivni (»Stik z 
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umetnostjo, glino ti da pozitiven občutek, na nek način te prečisti …«, »Hvaležna sem ti za to 

izkušnjo.«). Prvo srečanje, v katerem sva uporabili glino, je označila za »super preboj« in 

navdušena je bila nad tem, da s tako »banalno tehniko« lahko veliko ustvariš in »kar nekaj 

nastane«. Tudi drugo srečanje, ko je spoznala tehniko oblikovanja posodic, je po njenem 

mnenju »super izpadlo« (»Ne samo izdelki, tudi občutenje, občutki v procesu ustvarjanja.«). V 

intervjuju med akcijskima korakoma je podala tudi predloge za izvedbo srečanj v 2. akcijskem 

koraku in tako prevzela pobudo glede poteka procesa pomoči (»Dobro bi bilo, da bi se že pred 

samim srečanjem dogovorili, na čem bi delala oziroma kaj bi dala ven in da bi se najprej o tem 

pogovorili, potem pa bi se pri oblikovanju gline na to fokusirala in iz tega izhajala.«). Izrazila 

je željo, da bi v glini neposredno izrazila problematiko, povezano z brezposelnostjo, in da bi to 

»dala ven« (»Razmišljala sem, da bi bilo super, če bi pred sabo imela en velik kos gline in da 

ga ekspresivno oblikujem, da ga vlečem, stiskam, da raziskujem … da v prvi fazi nekaj sprostim 

in vidim, kaj nastane in iz tistega nekaj oblikujem.«). 

V tem delu raziskave je uporabnica prevzela veliko iniciative pri načrtovanju srečanj in idejah 

glede oblikovanja glinenih izdelkov. V 9. srečanju je izdelala amulete moči, ki jih je predhodno 

izrisala. Sama je izrazila željo, da bi nekaj izdelala po vnaprejšnjem načrtovanju (»Zelo si želim 

izdelati amulet moči, a bi ga mogla prej izrisati.«, »V izdelek moči volje in zmage bi rada vnesla 

zmago, moram to začutiti, to voljo moči. Če bi mi to uspelo, bi vedno to začutila, ko bi ga prijela 

v roke.«) in na koncu je bila z rezultatom zadovoljna (»Te amulete čutim kot uspeh, zadovoljna 

sem. Izpeljala sem to, kar sem izrisala.«). Izdelki so zanjo imeli poseben pomen (»Zmaga 

vsebuje zelo močno simboliko in na ta način mi lahko daje še največ moči in mi lahko pomaga 

pri doseganju želenih ciljev.«, »Ta izdelek mi predstavlja mir in sprostitev, nek izvor energije 

in me opominja, da je treba iz tega izhajati. Je pravšnji za prijeti v roke in razmišljati.«). 

Odločnost, ki se je pri uporabnici izrazila pri oblikovanju gline, je vplivala tudi na njeno 

doživljanje brezposelnosti in sprejemanje odločitev v povezavi z njo. V zadnjih srečanjih je 

večkrat izpostavila, da ji takšna oblika ustvarjanja ustreza in da bi s tem morala nadaljevati tudi 

po zaključku najinih srečanj (»Dobivam ideje za ustvarjanje.«, »Ugotavljam, da nisem 

potrpežljiva, zato bi mi zelo ustrezalo delati z glino, da bi se umirila in na nekaj fokusirala in 

ne bi samo nekaj hitela. Ker ves čas nekaj hitim, čeprav nič prav posebnega ne delam.«, »Vidim, 

da bi mi kakršnakoli oblika umetnosti zelo koristila tudi za naprej.«). 

Nad samim procesom pomoči z uporabo gline je bila uporabnica že od vsega začetka 

navdušena. Opazila sem, da je na srečanja prihajala dobro razpoložena in se jih je veselila. Da 

je imela dejavnost pomoči z uporabo gline na uporabnico predvsem pozitivne učinke, lahko 

sklepam tudi iz velikega števila izjav tekom celotne raziskave, ki pričajo o njenem doživljanju 
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procesa pomoči (»Skozi to izražanje res lahko prefiltriraš določene stvari.«, »Zelo sem 

zadovoljna, nisem pričakovala, da bo tako dober občutek pri tem.«, »Pri tem izražanju skozi 

materiale, skozi umetnost moraš pustiti tej moči, da te ponese. Vsi imamo to moč.«, »Ta tehnika 

mi je zelo všeč.«, »Zelo mi paše, res mi je všeč tako oblikovati, zelo dober občutek mi daje.«, 

»Zelo se sprostim pri tem ustvarjanju, čutim, da dovolim procesu, da me pelje.«, »Zelo mi je 

prijetno samo oblikovati, ko se nečemu tako posvečaš … res bi morala tudi doma to kdaj 

delati.«, »To mi zelo prav pride, da s tabo delam in se pogovarjam o določenih stvareh, da 

sploh razmišljam o svoji situaciji. Ker se mi dogaja, da kar bežim, rada pobegnem iz te 

realnosti.«, »Zelo sem uživala, ko sem z modelirkami ustvarjala te strukture.«, »To delo, 

ustvarjanje, mi zelo pomaga. Še posebej, ko sem nanašala barve, sem se zelo vživela in mi je 

bilo zelo prijetno.«, »Ta mandala je bila zame res terapevtska.«, »Samo delo z glino je zelo 

prečiščujoče, če zraven razmišljaš in se fokusiraš na določene težave.«, »Zdaj bi šla kar na nov 

kup gline in bi naprej gnetla … dobro mi je bilo to.«, »Se mi zdi, da sem dala nekaj ven, da sem 

nekaj predelala.«, »Sebe lahko vtisneš v glino, lahko govori skozi tebe.«, »Zelo sproščujoče je 

bilo to izdelovanje.«, »Se mi zdi, da mi to najino delo res koristi. V prejšnjem srečanju, ko sem 

izrazila svojo nemoč, sem opazila, da sem res vtisnila v glino te svoje občutke in je nastalo 

nekaj, da sem se z določenimi stvarmi iz preteklosti soočila. Pomagalo mi je, da sem spustila 

določene stvari in sem se sprostila.«, »Super mi je to delo z glino.«, »Preko tega dela z glino se 

mi je veliko odkrilo. Mislim, da so se neke stvari premaknile, da imam več zaupanja vase glede 

iskanja zaposlitve.«, »Najino delo mi je zelo koristilo, da sem se odločila in že naredila tisti 

prvi korak, da sem se pripravila na vodenje in že imam načrt za naprej.«, »Preko tega procesa 

sem se soočila s tem, da se ne smem obremenjevati, da moram naprej. Neke stvari sem dala ven 

in sem se odločila, da bom šla od tu naprej.«, »To ustvarjanje ob pogovoru se mi zdi zelo 

konstruktivno.«, »Stik z glino mi je pomagal. Umetniško izražanje ti res lahko pomaga, da se 

pomiriš sam s sabo, da sprejmeš sebe, svoje življenje. Dobiš potrditev v smislu: »Glej, nekaj 

delam.« Tudi skozi najine pogovore in tvoje usmeritve sem se odločala in razmišljala o 

določenih stvareh. Na podlagi tega sedaj sprejemam določene odločitve, zavestno in verjetno 

tudi nezavedno.«, »Koristilo mi je tudi to, da sem se s tabo lahko iskreno pogovarjala.«, »S 

pomočjo te oblike pomoči sem začela dajati ene stvari ven, jih razjasnjevati in mi je lažje.«). 

Na kratko lahko povzamem, da se je uporabnica v procesu pomoči z uporabo gline dobro 

počutila in se sprostila ter preko oblikovanja gline predelala in ozavestila nekatere notranje 

vsebine. 
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Tudi v zaključnem intervjuju je skozi pogovor izpostavljala predvsem pozitivne učinke procesa, 

ki jih je zaznavala že med potekom celotnega procesa. (»Glina mi je pomagala, da sem se 

izrazila in da sem hkrati s tem določila korake, kaj hočem … nekaj se je izkristaliziralo.«, »Ta 

proces mi je predvsem dal orodje za naprej, prav konkretno na primer amuleti (9. srečanje) mi 

bodo omogočili, da bom lahko na teh področjih delala še naprej s pomočjo teh izdelkov. Da 

imam nekaj konkretno pred sabo, da ni vse v glavi.«) 9. srečanje je poleg 1. izpostavila kot 

najbolj prijetni (»Amuleti so čisto konkretno povezani s sprostitvijo, žarenjem in zmago. Žarenje 

predstavlja nekaj, kar me veseli, da sem zadovoljna, da sem nekaj dosegla. Zmaga pa me na 

simbolni ravni opominja, da moraš v življenju nekaj narediti, doseči nek cilj, da si potem lahko 

zadovoljen.«). Povedala je, da se ji zdi, da se je preko oblikovanja gline v njej sprožil »kot nek 

plaz«, nek proces, ki je pripomogel k temu, da ni več tako neodločna glede iskanja zaposlitve 

(»Ne vleče me več nazaj, na nezavedni ravni me je prej nenehno nekaj vleklo nazaj, da sem 

ostajala na isti točki. Zdaj pa čutim v sebi, da nimam več toliko te negotovosti, da sem zdaj 

sposobna iti na pot delovanja in bolj vem, kaj hočem.«). Spoznala je, da si mora postavljati cilje 

in jih postopno dosegati (»… sem zapisala cilje in časovnico za naprej…«, »Naredila sem 

preboj, zato sem zadovoljna«). Povedala je, da ji je glina res pomagala, ker je prej že dolgo 

čutila, da bi se morala začeti ukvarjati z neko obliko umetnosti (»Ker sem kreativen človek, bi 

temu morala namenjati več pozornosti. Zdaj sem se prepričala, kako to pomaga pri sproščanju 

in spodbuja kreativnost.«, »Bilo je super. Že prvo srečanje je bilo uspeh. Sem bila zelo 

navdušena, kaj je nastalo …«). Uporabnica je še dejala, da ji je zelo všeč, ker se je proces 

odvijal tudi na simbolni ravni (»Zanimivo, kako lahko ta kreativna, intuitivna plat življenja 

govori skozi tebe oziroma skozi glino, če ji dovoliš, da se izrazi, in ji prisluhneš. Potem te tudi 

vodi …«). V času drugega akcijskega koraka se je uvajala za službo v strežbi in čeprav je po 

uvajanju niso zaposlili, je to ni potrlo (»Spoznala sem, da to res ni zame. Nisem razočarana, 

tudi to je izkušnja.«, »Spoznala sem, da ne smem brezglavo riniti v nekaj, ampak si morem vzeti 

čas in raziskati možnosti zaposlitve v podjetjih, povezanih z mojimi področji znanj in zanimanja. 

Ustvarjanje mi je pri tem res pomagalo, predvsem ti amuleti.«). Tudi zapisovanje dnevniških 

refleksij in razmišljanj med srečanji je uporabnica dobro sprejela (»Pravzaprav vem, kaj bi rada 

v življenju, in dati to ven, to napisati mi je bilo zanimivo. Ko napišeš in vidiš pred sabo, rečeš: 

»To je moje.« Ne da imaš samo v glavi, da daš to ven.«), kar je izpostavila tudi v zaključnem 

intervjuju. Ob koncu je uporabnica povedala, da se zaveda, da bo potrebnega še veliko dela, ker 

s tem procesom ni nič dokončno rešila. Menila pa je, da ji je proces pomagal, da je postala bolj 

odločna in da je pridobila občutek, da se lahko premakne z mrtve točke. Za konec je dejala: 

»Zelo sem zadovoljna, dobro se počutim po tem …« 
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Vključenost v proces pomoči z uporabo gline je uporabnici omogočila stik z materialom, ki ga 

je povezovala s pozitivnimi spomini iz preteklosti. Neposreden stik z glino ji je že v začetnih 

srečanjih tako vzbujal prijetne občutke in jo tekom celotnega procesa podpore spodbujal k 

nadaljnjemu spontanemu izražanju in samoraziskovanju. Kljub določeni meri nezadovoljstva z 

nastalimi izdelki v začetnih srečanjih se je uporabnica preko procesa oblikovanja in preko 

pogovorov o tem prepričala v učinkovitost in pomembnost procesa samega in postopoma 

spremenila odnos do glinenih izdelkov. Le-teh ni več doživljala kot nepopolnih zaradi 

pomanjkanja izkušenj z oblikovanjem gline, ampak jih je začela bolj povezovati s svojimi 

razmišljanji in občutji, ki jih je doživljala ob tem, ko jih je ustvarjala. Da je dejavnost ugodno 

učinkovala na uporabnico lahko sklepam tudi iz njenih pričakovanj in razpoloženja pred, med 

in po posameznem srečanju. Čeprav so se ji v nekaterih srečanjih porajala in sproščala  tudi 

negativna čustva, je običajno po srečanjih izražala dobro počutje in poročala o pozitivnih 

učinkih, ki jih je zaznavala po neposrednem procesu oblikovanja gline. Glede učinkov 

dejavnosti na njeno doživljanje brezposelnosti in spoprijemanje z njo pa lahko na podlagi 

ugotovitev zaključim, da je skozi proces pomoči svojo brezposelnost pričela drugače doživljati, 

saj je pri sebi zaznala spremembo v smeri večje odločenosti glede iskanja zaposlitve. O tem 

bom več pisala v odgovoru na naslednje raziskovalno vprašanje, ki je vezano neposredno na 

sprejemanje odločitev, povezanih z iskanjem zaposlitve. Poleg izvedenih aktivnosti z uporabo 

gline pa so prostovoljna odločitev uporabnice za vključitev v proces pomoči, njena 

pripravljenost in odprtost za samoraziskovanje ter zanimanje za umetnost in želja po 

umetniškem izražanju po mojem mnenju nedvomno pomembno prispevali k povečanju 

učinkovitosti samega procesa podpore. 

RV2: Kako lahko proces pomoči z umetnostjo prispeva k sprejemanju odločitev, 

povezanih z iskanjem zaposlitve? 

Pri odgovarjanju na to raziskovalno vprašanje se opiram na ugotovitve, ki sem jih pridobila s 

povezovanjem kod naslednjih kategorij: Doživljanje brezposelnosti, Spoprijemanje z 

brezposelnostjo, Odnos do izobrazbe, Izražanje in prepoznavanje želja in potreb ter Zavedanje 

in prepoznavanje svojih lastnosti. Na podlagi kvalitativne obdelave podatkov ne morem trditi, 

da je proces pomoči z uporabo gline neposredno vplival na sprejemanje odločitev, povezanih z 

iskanjem zaposlitve. Preko srečanj, oblikovanja gline in pogovorov o tem pa sem prišla do 

ugotovitev, da je proces brezposelni osebi pomagal, da je raziskala, ubesedila in ozavestila svoja 

prepričanja in delovanja v povezavi z brezposelnostjo in spoprijemanjem z njo, ter je na ta način 

posredno vplival na spreminjanje sprejemanja odločitev, povezanih z iskanjem zaposlitve.  
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V 1. akcijskem koraku sem preko pogovorov in oblikovanja gline v procesu pomoči spoznala 

predvsem odnos uporabnice do njene situacije brezposelnosti in način, na katerega se z njo 

spoprijema. Uporabnica je brezposelna, odkar je zaključila študij pred šestimi leti. V tem času 

je postala mama samohranilka, zato veliko pozornosti namenja otroku. Povedala je, da je  v 

zadnjem času bolj aktivna pri iskanju zaposlitve kot v preteklosti. V zadnjih dveh letih je imela 

kakšnih 10 razgovorov za službo, od katerih pa niti v enem primeru ni šlo za službo z njeno 

doseženo, sedmo stopnjo izobrazbe. Na Zavodu RS za zaposlovanje ima razgovor s svetovalko 

vsakih nekaj mesecev. Svetovanje na Zavodu RS za zaposlovanje je označila za koristno in ga 

dobro sprejema. V zadnjem času se je večkrat udeležila brezplačnih delavnic, ki jih na Zavodu 

organizirajo za brezposelne. Aktivnosti kariernega svetovanja ji predvsem v zadnjem času 

pomagajo pri spoprijemanju z negativnimi učinki brezposelnosti (»Svetovalka mi je na zadnjem 

razgovoru malo dvignila moralo, ko mi je na podlagi testov rekla, da sem za delodajalca 

zanesljiv delavec.«, »Pred kratkim sem bila na eni delavnici za iskalce zaposlitve in zdaj vem, 

da moraš na razgovoru izpostaviti svoje prednosti pa da se moraš lotiti vsake prošnje posebej 

in za vsako delovno mesto posebej življenjepis prilagoditi.«, »Opažam, da Zavod nudi veliko 

pomoči, prej tega niti nisem vedela, ker nisem bila toliko aktivna.«). Pomembno vlogo pri 

iskanju zaposlitve imata zagotovo odnos brezposelne osebe do dela in pridobljena izobrazba ter 

odnos do nje. Uporabnica delu pripisuje pomembno vlogo v življenju posameznika (»Delo te v 

bistvu oplaja, ti daje nek občutek vrednosti in pripadnosti«). Meni, da v mestu »sploh ne moreš 

funkcionirati, če nimaš službe« in da je pomembno, kakšno službo imaš, da moraš pri delu 

doživljati neko zadovoljstvo in smisel (»Ne bi bila zadovoljna čisto z vsakim delom, ker na 

primer ne želim delati v skladišču.«).  Zaradi takšnega odnosa do dela in dolgotrajnosti ter 

negativnih učinkov brezposelnosti se uporabnica s svojo situacijo zelo težko spoprijema in 

izgublja samozavest in samozaupanje. Meni, da je njena izobrazba neuporabna, saj za njeno 

smer študija ni razpisov za delo. Skozi uvodni intervju sem izvedela, da je uporabnica dosegla 

sedmo stopnjo izobrazbe, da pa je v preteklosti v povezavi z izobraževanjem velikokrat doživela 

neuspeh (popravni izpiti v srednji šoli, prešolanje v srednji šoli, opravljanje dodatnih predmetov 

za splošno maturo, težave pri študiju in dokončanju študija) in da svoje izobrazbe ne doživlja 

kot odskočne deske za vključitev na trg dela (»Moram reči, da od srednje šole nisem nič 

odnesla.«, »… tudi na študiju sem bolj tako delala.«, »… faks sem potem komaj dokončala.«, 

»Na koncu narediš neko diplomo in če se že med študijem ne usmeriš, ti nič ne pomaga …«). 

Negativen odnos do šole oziroma izobraževanja je bilo pri uporabnici zaznati tekom celotne 

raziskave, saj se je večkrat spraševala o smiselnosti izobrazbe, s katero si potem ne moreš 

pomagati, da bi dobil zaposlitev (»Na koncu se izšolaš in si potem brez službe, brez denarja. 
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Kje je smisel?«, »Šola sama ti ne da napotka, kako živeti, kako naprej po zaključku.«, »Se 

vprašaš, kaj bo nastalo iz tega, kje je smisel, zakaj se pravzaprav potem učimo?«). V 7. srečanju 

je uporabnica izrazila svojo nemoč v glini in en del skulpture, ki jo je naslovila »Transmisija« 

je predstavljal tudi šolo, ki jo je označila kot »nek vase zaprt sistem, ki se noter mota in ni nič 

iz tega« (»Kot neko vrtenje v krogu. Tako sem jaz to doživela.«). Primerjala jo je celo z 

oblikovanjem gline (»Šola je podobno kot oblikovanje z glino, dodajanje in odvzemanje, ampak 

brez izhoda ven.«). Kljub temu pa uporabnica ni izražala negativnega odnosa do učenja na 

splošno (»Kot otrok sem se spraševala, zakaj se moram učiti, šele kasneje v življenju sem 

ugotovila, da bi se rada učila, da je to zelo pomembno.«, »Ugotovila sem, da bi se rada učila, 

zato sem šla študirat.«). Je pa uporabnica izjavila, da ji je šola kljub vsemu nekaj dala (»Takrat 

sem se počutila del nečesa.«). 

Razloge za neuspeh pri prehodu iz izobraževanja na trg dela je pripisovala pomanjkanju 

podpore in usmeritve, predvsem pa sebi. Uporabnica je izrazila mnenje, da je bila v preteklosti 

zelo nepotrpežljiva, da ni vedela, kaj hoče in ničemur ni posvečala prave pozornosti ter da se ni 

dovolj trudila, da bi nekaj dosegla. Menila je, da zaradi pomanjkanja vztrajnosti ni dosegla 

nobenega cilja (»Zavedam se, da se premalo posvetim stvarem, zato tudi nisem suverena 

potem.«, »Ko se nečesa lotim, pride potem nekaj vmes, in namesto da bi od tam nadaljevala in 

se zagrizla, da bi prišla do cilja, tega nimam in potem začnem odlašati in odlašam in odlašam 

… To je stvar navade, tako sem se navadila in to je težko spremeniti. To je v bistvu moja delovna 

navada.«, »Takoj vidim neke probleme, takoj si rečem »Ne zmorem«, ker nimam dobrih 

delovnih navad.«). Povedala je, da je nihče ni znal pravilno usmeriti in da je v preteklosti 

premalo časa posvečala raziskovanju svojih interesov (»Noben me ni znal usmeriti, sama pa 

nisem vedela, da moraš tako delovati.«, »Na faksu nisem razmišljala o tem, kaj bi sploh po 

koncu delala.«, »Kasneje žal nisem znala izkoristiti teh možnosti, ki ti jih da izobrazba.«, »Nič 

si nisem predstavljala, kaj bom po študiju delala, v bistvu sploh nikoli nisem razmišljala, kaj bi 

v življenju res rada delala.«, »… sem kot list v vetru …«). Med vzroki za dolgotrajno 

brezposelnost je skozi pogovore tako največkrat navajala lastno pomanjkanje vizije (»Velika 

ovira je, kaj si sploh želim, kaj hočem.«, »Nimam izoblikovane vizije, ne vem, kaj hočem, in 

mislim, da je tudi to del težave, da ne dobim zaposlitve.«, »Nikoli nisem imela neke jasne vizije, 

zato tudi nisem našla neke poti.«, »Precej sem razpršena. Nimam jasnih ciljev.«, »Nisem 

usmerjena samo v eno smer in to me včasih mori, ker sem kar malo razcepljena.«, »Z ničimer 

nisem preveč zadovoljna, povsod najdem napake.«), svojo neodločnost (»Vem, da bi se mogla 

odločiti za nekaj, ker je boljše, da se odločiš in se nekam usmeriš, kot da se ne odločiš in ostajaš 

na istem mestu.«, »Res vidim, da bi morala biti bolj odločna.«, »Neodločnost je pri meni res 
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izrazita, preveč razmišljam in se ne zmorem odločati.« »Imam neko zaupanje, a odlašam iz 

dneva v dan.«, »Čas kar teče, vedno imam nek izgovor.«) in razpršenost interesov (»Situacija 

pri meni na področju iskanja zaposlitve je taka, da me preveč stvari zanima in se ne znam 

usmeriti.«). Tudi nastale glinene izdelke je simbolno večkrat povezala s temi svojimi lastnostmi 

(»Ta del skulpture nakazuje na mojo neizoblikovanost, neodločenost.«, »Kot ta labirint 

zadržujem to brezpotje, brezciljnost. Preveč imam nekih zanimanj, možnosti.«, »Veliko nekih 

elementov in barv je na mandali. Mogoče je to skladno z mano, ker me zanima veliko stvari, a 

se ničemur pravzaprav ne posvetim.«). Povedala je tudi, da se zaradi napačnih odločitev in 

slabih izkušenj iz preteklosti boji odločanja v sedanjosti in to je po njenem mnenju povezano 

tudi z dolgotrajno brezposelnostjo. 

Opazila sem, da je preko oblikovanja gline in pogovorov ob tem uporabnica že od vsega začetka 

veliko razmišljala in govorila o potrebi po jasnejši usmeritvi, viziji (»Če veš, kaj hočeš in se 

moraš za to potruditi, se dobro počutiš, ko ti to uspe.«). Predvsem v drugem delu akcijske 

raziskave, ko je uporabnica s svojimi predlogi aktivno sooblikovala najina srečanja,  je bilo 

oblikovanje glinenih izdelkov neposredno povezano s tematiko brezposelnosti in spoprijemanju 

z njo. Uporabnica je v intervjuju po izvedenem 1. akcijskem koraku namreč predlagala, da bi v 

prvem srečanju 2. akcijskega koraka izrazila prav svojo nemoč, povezano z brezposelnostjo 

oziroma iskanjem zaposlitve (»Na naslednjem srečanju bi želela predelati, kako jaz čutim to 

svoje trenutno stanje, to svojo nemoč in bi skušala to izraziti v glini, preko materiala. Ker sem 

res nemočna. Imam izobrazbo, a s tem ne morem nič. Ni razpisov …«). V tem srečanju se je 

nato zgodila »prelomnica«, kot jo je poimenovala sama, saj je z vizualno upodobitvijo nemoči 

»dala to ven, to predelala«. Sprememba se je pokazala tudi v izjavah in načinu razmišljanja 

uporabnice. Postavljala si je vprašanja (»Kaj me ovira, da ne dosežem svojih ciljev?«) in iskala 

odgovore nanje (»Vem, da imam premajhno socialno mrežo, ker nimam podpore in nimam 

informacij z različnih strani.«). Začela je drugače razumeti svojo situacijo in vzroke za svoje 

počutje, kar se je odražalo v njenih izjavah (»Če imaš ljudi, ki te podpirajo, ti je lažje.«, »Če 

nič ne delaš, nimaš stikov z ljudmi in tudi novih ljudi ne spoznavaš … Če bi nekaj začela delati, 

bi se tudi ljudje pojavili.«, »Če bi imela točno določen interes, bi spoznala ljudi s podobnimi 

interesi.«, »Če si sam in se nisi navajen odločati, se hitro oddaljiš od začrtanega cilja.«). 

Pokazala je tudi razumevanje za svoje depresivne občutke in optimizem glede spoprijemanja s 

svojo situacijo (»Depresija je logična zaradi moje situacije. Nisem neobčutljiva, da se ne bi nič 

sekirala, da sem že toliko časa v tej situaciji. Ampak jaz se ne prepustim, najdem vedno rešilno 

bilko.«). V drugem delu raziskave je uporabnica postala zelo samoiniciativna glede poteka 
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najinih srečanj in je intenzivneje izražala želje in potrebe glede oblikovanja gline (»Želim 

ustvariti izraz moči«, »Naslednjič se ne bi spuščala toliko v detajle izdelka, si želim bolj 

ekspresivno delati z glino.«, Rada bi izrisala kakšno idejo in jo skušala realizirati v glini.«), kar 

je pozitivno vplivalo tudi na odnos do njene situacije brezposelnosti. Sama je izpostavljala 

področja, ki jih je želela izraziti in predlagala aktivnosti, ki bi jih lahko vključili v proces 

pomoči. V tem delu procesa pomoči sem se z uporabnico veliko pogovarjala o postavljanju in 

doseganju ciljev, saj je spoznala, da je na tem področju šibka in da je to tudi ena od njenih 

ključnih ovir pri iskanju zaposlitve. Svojo situacijo je sprejela (»Ker nisem prej nič naredila, 

moram zdaj. Tako pač je. Sprejmeš …«). V zaključnih srečanjih  sem pri uporabnici zaznala 

večjo odločnost, motivacijo in željo, da bi se nekje zaposlila, »da se premakne s te točke« (»Moj 

naslednji korak je, da se nečesa lotim. Moram najti zaposlitev, zaenkrat kakršnokoli.«, «Moram 

nekje začeti, moram imeti dan razporejen.«, »Trenutno želim dobiti vsaj neko začasno delo, da 

bom finančno neodvisna, potem pa bom raziskala, v katerih podjetjih bi lahko pokazala 

zanimanje za delo pri njih.«). V tem času je, kot sem že zapisala, imela tudi razgovor in uvajanje 

za službo v strežbi, kjer pa je zaradi pomanjkanja izkušenj niso zaposlili. Kljub ponovnemu 

neuspehu pri iskanju zaposlitve, uporabnica ni bila razočarana (»Spoznala sem, da to ni 

zame.«). Istočasno so jo honorarno povabili k sodelovanju pri vodenju skupin otrok v naravi, 

kjer je enkrat že sodelovala. Kljub negotovosti si je postavila cilj, da se na vodenje dobro 

pripravi in ga čim bolje izpelje (»Pogovarjali sva se o postavljanju ciljev in odločila sem se, da 

se pripravim na vodenje, da predelam snov, ki je za to potrebna.«). Na vodenje se je pripravila 

in ga tudi izvedla, kar je doživela kot uspeh (»Pomemben cilj sem že dosegla, da sem se 

pripravila na to vodenje in ga izpeljala.«). 

Uporabnica je skozi srečanja veliko razmišljala in se spraševala tudi o tem, kaj si sploh želi 

oziroma hoče v prihodnosti. Predvsem v drugem delu raziskave je izražala močno željo in 

potrebo po spremembi, povezani z njenim statusom brezposelne osebe (»Ugotovila sem, da 

moram dobiti službo in postati samostojna. Nočem biti odvisna od staršev.«). Zelo pomembno 

se ji zdi, »da bi imela kakšne dosežke, čeprav majhne«. Noče »životariti« kot zdaj. Preko 

oblikovanja gline, izbora projekcijskih kart in pogovora so se pokazala tudi nekatera področja 

njenega zanimanja. Večkrat je bila to narava oziroma nekaj v povezavi z njo (»Enkrat v 

prihodnosti želim živeti v naravi ali delati kaj v povezavi z njo.«, »Naravni materiali, stik s 

preteklostjo in naravnim načinom življenja me zelo privlačijo.«). V drugem srečanju, ko je prvič 

ustvarjala z glino, je na primer za karto prihodnosti izbrala travnik z drevesom (»To mi 

predstavlja prihodnost.«). Uporabnica je med srečanji izpostavila tudi področje turizma kot eno 
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od zanimanj. Izrazila je mnenje, da bi ji zaradi dinamičnosti in hkrati umirjenosti delo na 

področju turizma mogoče odgovarjalo. 

 

Neuspehi pri iskanju zaposlitve in posledično dolgotrajna brezposelnost so pri uporabnici pred 

vključitvijo v proces podpore z uporabo gline stopnjevali negativne učinke brezposelnosti in 

poglabljali njeno negativno doživljanje nezaposlenosti. Posledično se je soočala z vedno 

večjimi občutki nemoči glede spoprijemanja s svojo situacijo. S pomočjo likovnega medija 

gline je nato v začetnih srečanjih izrazila in ozavestila svoje negativno doživljanje 

brezposelnosti in raziskala neučinkovite načine spoprijemanja z njo. Glina ji je omogočila, da 

se je soočila z nekaterimi neustreznimi odločitvami iz preteklosti in da je prepoznala osebnostne 

lastnosti, ki jo ovirajo pri postavljanju in doseganju ciljev, povezanih z iskanjem ustrezne 

zaposlitve zanjo. Preko sprejemanja odločitev in prevzemanja pobude v procesu pomoči z 

uporabo gline je postala bolj odločna tudi glede spoprijemanja z lastno brezposelnostjo. Proces 

oblikovanja izdelkov, neposredno povezan z njeno situacijo brezposelnosti, je pripomogel k 

temu, da je iskala konkretne rešitve in razvijala konkretno vizijo glede iskanja zaposlitve. 

Uporabnico sta neposredno oblikovanje gline in pogovor o/ob tem spodbudila k presojanju, 

tehtanju in razmišljanju, kar je vodilo k prepoznavanju in odkrivanju konkretnih področij 

zanimanja oziroma želenih poklicnih poti. Proces pomoči ji je tako nudil posredno podporo pri 

sprejemanju odločitev, povezanih z iskanjem zaposlitve, saj jo je vodil do raziskovanja in 

prepoznavanja možnih poklicnih usmeritev. Zaključim lahko, da je brezposelna oseba v procesu 

pomoči izrazila in ozavestila svoja prepričanja ter preko oblikovanja gline krepila samozavest 

in doživljala občutke uspeha, kar je posledično pozitivno vplivalo tudi na njeno doživljanje 

brezposelnosti in sprejemanje odločitev v povezavi z njo. 

 

RV3: Kakšno vlogo ima vključenost v dejavnost pomoči z glino pri lajšanju besedne 

komunikacije ter pri izražanju in prepoznavanju čustev dolgotrajno brezposelne osebe? 

Do ugotovitev pri interpretaciji rezultatov na to raziskovalno vprašanje sem prišla s pomočjo 

predvsem naslednjih kategorij vsebinske analize podatkov: Doživljanje brezposelnosti, Odnos 

do družine/starševstva/otroštva, Izražanje in prepoznavanje občutkov in čustev ter Uporaba 

simbolnega jezika v procesu ustvarjanja.  

Proces pomoči z uporabo gline je uporabnici nedvomno omogočil izražanje in prepoznavanje 

čustev, povezanih z njeno situacijo dolgotrajne brezposelnosti. Preko oblikovanja gline je 

uporabnica lažje ubesedila svoje občutke, saj je glina predstavljala posrednika v besedni 
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komunikaciji. Lajšanje besedne komunikacije ter izražanje in prepoznavanje čustev so bili tudi 

eni glavnih ciljev vsakega srečanja, v katerem je uporabnica ustvarjala z glino. V prvem 

akcijskem koraku je uporabnica preko oblikovanja gline in pogovorov izražala nejasna, 

največkrat negativna čustva (»Trenutno ne bi sploh znala odgovoriti, kaj čutim, se počutim čisto 

zabasana.«, »Zaradi svoje situacije večkrat doživljam občutke sramu, s tem imam veliko 

težav.«). Navajala je tudi občutke strahu, nemoči in jeze nase (»Jezna sem nase, ker prej nisem 

dovolj naredila, zdaj pa ne morem.«). Uporabnica je tudi povedala, da jo večkrat zajame 

malodušje, melanholija, da »bi se kar zjokala včasih«, ker ima občutek, da ni poti ven. Že v 

preteklosti se je zavedala, da je senzibilna oseba, a se ji zdi, da je svoja čustva v zadnjem času 

potlačila. V pogovorih je izpostavljala izrazito negativna občutja, povezana z dolgotrajno 

brezposelnostjo: občutke nemoči (»Če si tako »plavajoč«, ti pade morala, gledaš razpise in si 

vnaprej misliš, da itak ne moreš priti zraven.«, »Iz izkušenj sem se naučila, da ko se mi je zdelo, 

da iz nečesa nekaj bo, običajno ni bilo potem nič. Zato imam stalno občutek, da nič ne bo.«, 

»Morala bi svoje življenje začeti urejati, a ne zmorem«, »Saj jaz v sebi vem, da sem zanesljiva, 

ampak težko to dokažem, ker nimam nič oprijemljivega.«), občutke izključenosti (»Nimam neke 

družbe, da bi me dvigovala, nimam nobenih stvari v življenju, ki bi mi dokazovale, da sem jaz 

v redu.«, »Zdaj sem manj dostopna za ljudi. Včasih imam občutek, da nimam kaj povedati.«, 

»Če koga zanima, kaj delam, pač ne delam nič, kaj naj mu rečem?«, »Občutek imam, da v mestu 

ljudje rabijo neke dokaze, predvsem materialne, da nekaj predstavljaš.«, »V preteklosti sem 

imela družbo, ampak družba se je umaknila in sem ostala sama in sem se morala navaditi na 

to.«, »Sama sem, nikamor v resnici ne hodim.«, »Zdi se mi, kot da nimam nobene podpore.«) 

in depresivnost (»Testi, ki sem jih opravila pri svetovalki na Zavodu RS za zaposlovanje, so 

pokazali, da sem nekoliko depresivna in to sem opazila tudi sama, čeprav se mi zdi, da sem to 

nekako potlačila.«, »Depresija se res odraža pri meni, manj sem produktivna, nimam 

motivacije, vse se mi na trenutke zdi brez zveze.«). V začetnih srečanjih je tako izražala 

predvsem pesimistično doživljanje svojega trenutnega stanja (»Pri meni je veliko vidikov 

nezmožnosti biti v sedanjosti, da bi lahko rekla: »To sem.«, »... da bi imela sploh razlog za 

zadovoljstvo.«). Povedala je, da ima občutek, da »životari« in da je zelo nezadovoljna s svojim 

trenutnim stanjem, saj se ji zdi, da ima zelo neurejeno življenje, brez občutka varnosti. 

Dolgotrajna brezposelnost je torej negativno vplivala predvsem na psihično zdravje uporabnice, 

poslabšala se je njena samopodoba in izgubila je veliko samozavesti (»V zadnjem času večkrat 

pridem v trenutke malodušja, ko začnem razmišljati, da nimam ljudem kaj dati, ker nič ne 

delam. Če nič ne delaš, tisti, s katerim se pogovarjaš, vidi, da tam nič ni, da tam ne bo nič 

pridobil, zato mi je neprijetno.«, »Samozavest bi mogla pridobiti nazaj, ravno to mi manjka pri 
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iskanju zaposlitve …«). Glede doživljanja negativnih čustev, povezanih z brezposelnostjo, je 

povedala, da ko se pojavijo, se jim kar prepusti in jo kar preplavijo. Povedala je, da občasno 

doživlja občutke veselja, a da se je radost umaknila, ker je vedno prisotno zavedanje o njeni 

situaciji. Pogosto se ji dogaja, da se ji pri doživljanju pozitivnih čustev pojavijo misli, ki jo 

spominjajo na njeno situacijo, da je brez službe (»Če sem na primer v nekem trenutku 

zadovoljna s sabo, vem, da to ne more trajati, ker nimam podlage za to.«). O doživljanju svojih 

čustev je pisala tudi v dnevniških zapisih. Povedala je, da si želi najti način, da se negativnim 

čustvom ne bi tako prepustila (»V tistem trenutku se ne bi smela prepustiti, morala bi sprejeti 

te svoje občutke in se jih konstruktivno lotiti. Morala bi se naučiti, da bi jih nekako umirila, da 

bi tisti trenutek znala izkoristiti in videti, ali se takrat lahko za nekaj novega odločim. Da bi iz 

tistega negativnega občutja izhajala, da bi me usmerilo.«). Zaveda se negativnih čustev in 

razlogov zanje, a si hkrati želi, da to ne bi imelo tolikšnega vpliva nanjo (»Vem, da imam 

konkretne razloge za svoja občutja, a zakaj bi tam ostala? Moram se odločiti za drugačno 

razmišljanje.«). 

Preko komunikacije ob in po ustvarjanju glinenih izdelkov je tako uporabnica prepoznavala in 

ozaveščala tudi svoje prednosti in pomanjkljivosti ter preko tega prišla do nekaterih novih 

spoznanj o sebi (»Vidim, da je kar težko delati na sebi. Človek se najraje odmika od tega, beži 

stran od tega …«, »Ko razmišljam o sebi, ugotavljam, da se zelo izraža ta moja neodločenost. 

Res se moram konkretno usmeriti, dobiti fokus. Ne smem iskati izgovorov in na tem moram še 

delati.«, »Vidim, da je pomembno, da nekaj delaš, čeprav karkoli, ne da samo iščeš. Ta 

energija, ki jo vlagaš v neko delo, se množi in to se ti potem vrača nazaj.«, »Spoznala sem, da 

ni važno, da nekaj si, ampak, da je pomembno, da  nekaj delaš, ustvarjaš … to me uči ta stik z 

glino.«, »Trenutno bi bilo zame dobro, da sprejmem kakršnokoli delo zaradi finančnega vidika. 

Dolgoročno ne morem živeti tako kot zdaj.«, »Biti pa moram tudi hvaležna za to, kar imam. 

Pozabljam na pozitivne plati, ker imam neko izhodišče, potencial.«).  

 

V povezavi z oblikovanjem iz gline in nastalimi izdelki pa je uporabnica doživljala in izražala 

predvsem pozitivna čustva (zadovoljstvo, veselje), o čemer sem pisala že pri odgovoru na prvo 

raziskovalno vprašanje. Izrazito pozitivna čustva je povezala z oblikovanjem amuletov v 9. 

srečanju, ko je izdelke naslovila »Sprostitev«, »Žarenje« in »Zmaga« (»Ta izdelek (sprostitev) 

mi daje občutek globine, sproščenosti, miru. Globina kot nek izvor življenja, moči. Sprostitev 

pa kot predpogoj za delovanje.«). Predvsem preko oblikovanja izdelkov 4. srečanja (Čustva) in 
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skulpture nemoči iz 7. srečanja (»Transmisija«) pa je uporabnica neposredno izrazila in 

ozavestila svoja čustva, povezana z brezposelnostjo.  

Uporabnica se je v pogovorih ob/po oblikovanju gline večkrat dotaknila tematike svoje 

primarne družine, otroštva in starševstva in izrazila mnenje, da so tudi te vsebine povezane z 

njeno situacijo brezposelnosti. Družini pripisuje velik vpliv na to, kakšna oseba je postala 

(»Vloga družine je zelo pomembna pri tem, kdo sem danes.«, »Mislim, da je družina imela velik 

vpliv name. Mislim, da bi predvsem v puberteti potrebovala več usmeritve, bolj jasne meje.«). 

Starši ji občasno finančno pomagajo, kar jo obremenjuje in vpliva na njene odnose z njimi (»V 

zadnjem času so pri meni v ospredju odnosi z družino, na tem moram delati.«, »Nočem biti 

odvisna od staršev.«). Zaveda se vpliva, ki ga imajo starši na svoje otroke, zato je zaradi svoje 

situacije – dolgotrajne brezposelnosti – izrazila tudi zaskrbljenost glede vpliva na njenega 

otroka (»Čeprav sem postala bolj trdna zaradi otroka, se po drugi strani bojim, da mu ne bom 

zmogla biti tisti pravi starš.«, »Sprašujem se, kaj otroka učim s tem, da sem tako neusmerjena.«, 

»Nimam občutka varnosti. Za otroka pa moraš imeti občutek, da si tudi ti sprejet. Jaz skušam 

biti z otrokom maksimalno pozitivna, a včasih ne zmorem, ne zdržim … Vem, da je to izgovor, 

ampak ne morem se pretvarjati in na ta račun izgubljam veliko energije.«). S situacijo 

brezposelnosti se uporabnica še težje spopada tudi zaradi dejstva, da je samohranilka. Meni, da 

bi ji bilo zagotovo lažje, če bi imela partnerja, ki bi ji stal ob strani. Kljub temu, da ji otrok 

vzame veliko časa, pa poudari, da si ga je zelo želela in je zaradi njega močnejša (»Razmišljam 

in si rečem: Saj ni res, da nič ne delam, imam otroka.«). V drugem akcijskem koraku je 

predvsem otroštvu in iskanju otroka v sebi uporabnica namenila veliko pozornosti. Že pri 

oblikovanju skulpture, ki je izražala njeno nemoč (7. srečanje), je enega od treh delov namenila 

otroštvu (»Otroštvo mi predstavlja neko dvojnost: na eni strani žalost, bolečino, zatiranje vizij, 

kot neka kača ali ptič, druga stran pa je veselje, sreča.«, »Radost, ki je bila v otroštvu, je vedno 

naletela na neko trnje, omejevanje, kontra udarce.«). Ker se ji je zdelo, da je »izgubila stik z 

otroškim v sebi«, je skozi oblikovanje skulpture »skušala uvideti, kje je« (»Mislim, da moram 

to raziskati, najti spet otroka v sebi. Kot otrok sem imela vedno veliko idej.«, »Mislim, da je 

zelo pomembno iskanje otroka v sebi. Spomniš se tega, kar si kot otrok bil.«). V 11. srečanju, 

ki je bilo zaključno srečanje oblikovanja iz gline, je za temo izbrala otroštvo in izdelala 

skulpturo svoje primarne družine (»Dotaknila sem se vseh področij, ki so povezane s tematiko 

iskanja zaposlitve oziroma iskanjem življenjske poti, v bistvu pa se še nisem zares poglobila v 

otroštvo.«, »S to skulpturo sem se dotaknila otroštva, v smislu primarne družine. Želela sem 

vizijo, kako smo delovali kot družina.«). Doživljanje otroštva je povezala s svojo 

brezposelnostjo in z oblikovanjem gline, tudi amuletov moči iz 9. srečanja (»Navezalo me je 
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pisanje o amuletu zmage oziroma moči, ko se je pokazalo, da je moč nek nežen izraz, da je moč 

nežna sila, čeprav močna. Spomnim se, da sem bila kot otrok zelo nežna, zelo senzibilna.«, 

»Zdaj nimam toliko energije kot takrat, ko sem bila otrok. Takrat sem imela prav izbruhe 

energije, ki pa je nisem znala usmeriti.«).  

Glede lajšanja besedne komunikacije in izražanja ter prepoznavanja čustev je uporabnica v 

zaključnem intervjuju povedala, da je lažje komunicirati preko nekega ustvarjalnega materiala 

(»Pri neposredni komunikaciji si omejen z besedami, pri ustvarjanju pa govori nek jezik, ki ga 

v običajnem življenju ne upoštevamo dovolj. Veliko dajemo na besede in dejstva. Pri tem 

procesu pa tvoje roke in izdelek kar sami govorijo.«). Dejala je še, da se je prepustila procesu 

in dovolila, da se je odvijal spontano (»… da gre samo, da nastane, kar nastane.«). Izrazila pa 

je tudi mnenje, da ne bi bilo dovolj, če bi se samo izražala skozi glino, želi, »da bi nekaj res 

premaknila«. Dobro se ji je zdelo, da je o določenih vsebinah premislila, zapisala svoja 

razmišljanja in prišla do ugotovitev, kaj je res želela vtisniti v glino. Kot učinkovit primer je 

navedla upodobitev nemoči (»Transmisija«) v 7. srečanju. Izdelek je zaradi tehničnih 

pomanjkljivosti (zaprt zrak v glinenem izdelku) v procesu žganja žal razpadel, kar je uporabnica 

interpretirala kot simbolni razpad nemoči (»Ta izdelek je bil namenjen propadu, ampak v veliko 

pomoč mi je bilo, da sem na tak način izrazila svojo nemoč.«, »Ko sem upodabljala negativna 

čustva (4. srečanje), se spominjam, da sem bila najprej zelo nezadovoljna z izdelkom, dejansko 

so se negativna čustva prelila v izdelek. Želela sem nekaj narediti, pa ni šlo, čeprav je na koncu 

tudi ta izdelek zanimiv.«). Prav 4. (Čustva) in 7. srečanje (Nemoč) je uporabnica označila za 

najmanj prijetni. Dejala je, da se je v obeh primerih počutila nemočno, a je istočasno izpostavila 

ugotovitev, da »to delo ni samo prijetno, je tudi neprijetno na trenutke, ker se dotikaš vsebin, 

ki se jih ne bi rad … Če se odločiš za takšno stvar, kot je ta pomoč z glino, je dobro, da ko si 

noter, se prisiliš, da delaš na nečem, česar bi se sicer izogibal …«. 

 

Negativna čustva, kot sta nemoč in občutek brezizhodnosti, so se skozi srečanja izražala tudi 

na simbolni ravni, preko izbora kart ali/in oblikovanja izdelkov iz gline. V drugem srečanju, ko 

je uporabnica prvič ustvarjala z glino, je za sedanjost izbrala karto velike skale pred vrati, ki 

predstavljajo izhod (»Sedanjost doživljam kot težko skalo, breme, težo, ki mi ovira pot naprej.«). 

Proces oblikovanja in pogovor ob/o njem je uporabnici omogočil izražanje čustev preko 

simbolnega jezika in asociacij, ki jih je dobila ob ustvarjanju ali opazovanju nastalih izdelkov. 

V 3. srečanju je na primer pri oblikovanju izdelka »Pomlad« izjavila: »Občutek imam, da se 

razcvetam kot tale cvet in imam boljši občutek glede sebe.« Že v začetnih srečanjih se je 
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izkazalo, da je uporabnici simbolni jezik zelo blizu, saj ga je veliko uporabljala in glinene 

izdelke spontano simbolno povezovala s svojimi občutki, lastnostmi in opažanji. Pri izboru 

gline se je na primer pokazala simbolika, povezana z barvami gline, saj je uporabnica svoj izbor 

utemeljevala z asociacijami, vezanimi na barve (»Rdečo glino sem izbrala za preteklost, ker 

sem bila takrat veliko bolj energična.«, »Za sedanjost sem izbrala črno glino, ker trenutno ne 

vem, kaj bi, ker v sedanjosti nimam neke pretirane svetlobe, vizije.«, »Za prihodnost pa sem 

izbrala belo glino, ker si želim svetle prihodnosti.«). Pri povezavi s čustvi je izbrala rdečo glino 

za pozitivna čustva in črno za negativna. V izboru kart in nastalih glinenih izdelkih pa so se 

velikokrat pojavili tudi simboli iz živalskega sveta (»Metulja povezujem s sabo, ne vem zakaj.«, 

»Slon je hkrati močna in nežna žival.«, »Ta simbolizira ptico. Lahko ga kakorkoli obrnem, 

ampak na koncu mi predstavlja ptico, ki gre gor, ki simbolizira zmago, odhod v višave. Ima 

zmagovalno pozo, glavo obrnjeno navzgor. Hkrati simbolizira tudi svobodo. Zgoraj sem 

izrisala tudi luno.«)  in narave (»Lahko bi bila neka pokrajina, spodaj voda, zgoraj nebo, lahko 

bi bila pokrajina uma.«, »Spet se je pojavil cvet v smislu srca, nežnosti, miline.«, »Tudi tu se je 

pojavil simbol cveta.«, »Želela sem narediti to srce in simbol cveta.«, »Tudi te spirale so mi 

všeč, so kot neke cvetlice.«). Simbol cveta se je pokazal kot rdeča nit srečanj, saj ga je 

uporabnica večkrat upodobila oziroma je ob določenem delu glinenega izdelka dobila 

asociacijo nanj. Tudi projekcijske karte je simbolno povezovala s seboj, svojim trenutnim 

počutjem in čustvi (»To fotografijo sem izbrala, ker me kip asociira na umetnost, angel pa mi 

predstavlja pomoč, vodnika.«, »To karto sem izbrala za negativna čustva, ker predstavlja veliko 

poti, jaz pa ne vem, kam iti.«, »Za pozitivna čustva sem izbrala karto luči, ker mi predstavlja 

svetlobo … da ti nekaj posveti.«, »To karto sem izbrala, ker se mi zdi zelo pomembno, da nekaj 

postopno gradiš, da na nečem delaš.«). V večini glinenih izdelkov je našla simbolno povezavo 

s svojim življenjem (»Ta skleda zahteva več dovršenosti. Mogoče lahko to povežem s 

sedanjostjo, da sem v končni fazi že toliko stara, da bi že mogla imeti neko formo.«, »Pri svojih 

letih nimam nič, nimam orodja, nimam te posode, da bi bilo nekaj noter … mogoče je samo 

posoda, ki je prazna.«, »Fontana lahko predstavlja pretočnost v smislu spreminjanja, 

neodločnosti in hkrati izbruh nečesa. Lahko bi rekla, da imam neke potenciale, sposobnosti in 

darove, ki mogoče čakajo na izbruh, da se izrazijo.«, »Fontana je zelo pritrjena na mestu, se 

ne premakne … kot jaz.«, »Najmanj mi je všeč fontana (sedanjost), mogoče zato, ker sem zelo 

nezadovoljna s svojim trenutnim stanjem.«, »Ta posoda predstavlja mene, ker mislim, da imam 

trdno osnovo, ki pa je zaradi nekaterih izkušenj malo načeta. Iz te trdnosti bi morala izhajati, 

ostalo bi moralo biti nepomembno. Iz tistega, s čimer se obremenjuješ, ne moreš pognati 

korenin. Iz te sklede bi morala jesti, da bi me hranilo v simbolnem smislu.«, »Ta labirint 
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predstavlja različna področja, ki me zanimajo, kljub temu pa je vse neka celota. Spominja me 

na neko tavanje, brezpotje, hkrati pa je kot neka skleda, ki predstavlja zadrževanje. Kot da jaz 

nekaj zadržujem v sebi, kar bi morala spustiti ven.«, »Ko sem prijela material, sem dobila idejo 

o enotnosti. Enotnost v smislu, da se moram odločiti in biti enotna in vztrajna pri svoji odločitvi, 

ker sem trenutno razpršena. In to bi morala združiti in iti v eno samo smer. Pomembno je, da 

svojo energijo poenotim.«, »Cela skulptura govori o moji nemoči.«). Preko oblikovanja je 

pogosto dobila asociacije, ki jih je navezala na svoje življenje (»Lahko bi rekla, da imam neke 

potenciale, sposobnosti, darove, ki jih imam v posodi, kjer čakajo na izbruh, da jih izrazim.«, 

»Mogoče ta posoda (»Moj jaz«) predstavlja neko osnovo, ki jo imam, je dovolj trdna, dovolj 

stabilna, le da me določene stvari ovirajo.«, »Če ta izdelek (»Beli cekin«) primerjam s svojo 

prihodnostjo, res nimam neke vizije in ne vem točno, kaj bi naredila, tudi tukaj na izdelku se to 

vidi.«).  

Vloga vključenosti v dejavnost pomoči z uporabo gline pri lajšanju besedne komunikacije 

uporabnice je bila precejšnja. O tem pričajo njene izjave in sprejetje ter uporaba simbolnega 

jezika tekom celotne akcijske raziskave. Oblikovanje gline in simbolno povezovanje izdelkov 

oziroma porajajočih glinenih podob z vsakdanjim življenjem in doživljanjem brezposelnosti je 

uporabnici omogočilo, da je svoja občutja izrazila, prepoznala in ozavestila na posreden način, 

preko likovnega materiala. Z vizualno upodobitvijo jih je lažje sprejela in predelala. Uporaba 

simbolnega jezika, ki ga je uporabnica povezovala z glinenimi izdelki, ji je omogočila, da je 

svojo situacijo brezposelnosti videla v drugačni luči oziroma z drugega zornega kota. Izdelki, 

nastali v procesu pomoči, so uporabnico nagovorili in jo spodbudili k samoraziskovanju. Tako 

izjave kot tudi dnevniški zapisi uporabnice pričajo o tem, da ji je proces omogočil verbalizacijo 

nekaterih notranjih vsebin, o katerih je sicer le težko govorila. V povezavi z izražanjem čustev, 

povezanih z brezposelnostjo, je bilo za uporabnico prelomno 7. srečanje, ko je v glinenem 

izdelku upodobila svojo nemoč. Skozi oblikovanje skulpture je svojo nemoč pozunanjila in jo 

tako lažje raziskala in predelala. Povzamem lahko, da je uporabnica s pomočjo simbolnega 

jezika preko ustvarjanja glinenih izdelkov v procesu pomoči lažje izrazila svoja čustva in 

negativna občutja, povezana s svojo brezposelnostjo. Ta čustva so se skozi glino transformirala 

in uporabnici prinesla neko olajšanje in določeno mero katarze. Ko je ta čustva izrazila in »dala 

ven«, kot se je sama izrazila, se je v drugem akcijskem koraku pokazal preobrat od negativnega 

k proaktivnem mišljenju, kar se je odražalo tako v besedni komunikaciji kot tudi v nastalih 

glinenih izdelkih. Celoten proces je imel posledično učinek na kvaliteto življenja uporabnice, o 

čemer pišem v odgovarjanju na zadnje, četrto raziskovalno vprašanje. 
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RV4: Kako proces pomoči z uporabo gline prispeva h kvaliteti življenja brezposelne 

osebe? 

Pri odgovarjanju na to raziskovalno vprašanje sem izhajala iz celotnega procesa pomoči in vseh 

kategorij vsebinske analize podatkov. Kvaliteta življenja je povezana s človekovim telesnim, 

psihološkim, socialnim in okoljskim položajem. Gre za način, kako doživljamo sami sebe, kako 

smo zadovoljni s svojim življenjem in v kolikšni meri so zadovoljene naše potrebe (Musek, 

2012). Zlasti dolgotrajno brezposelni ljudje se soočajo z nižjo kvaliteto življenja kot zaposleni 

že zaradi dejstva, ker so v materialno depriviligiranem položaju. Njihova finančna situacija 

vpliva tudi na druga področja njihovih življenj, zato težje zadovoljujejo svoje potrebe, kar lahko 

močno vpliva na njihovo psihološko, socialno in tudi zdravstveno stanje. Tudi uporabnica, ki 

je bila vključena v mojo akcijsko raziskavo, je skozi proces pomoči predvsem v 1. akcijskem 

koraku izražala nezadovoljstvo zaradi stanja dolgotrajne brezposelnosti in izpostavljala 

predvsem posledice, ki negativno vplivajo na kvaliteto njenega življenja. Njene izjave so v 

veliki meri potrdile, da dolgotrajna brezposelnost močno znižuje kvaliteto življenja, saj 

dolgoročno povzroči socialno izključenost, občutke nemoči in negativen vpliv na psihično 

zdravje posameznika. O tem sem že pisala tudi v odgovoru na tretje raziskovalno vprašanje. 

O prispevku procesa pomoči h kvaliteti življenja uporabnice tako lahko v veliki meri sklepam 

že iz  odgovorov na prva tri raziskovalna vprašanja. Po izvedenem 1. akcijskem koraku, v 

katerem je uporabnica veliko govorila o svojih negativnih občutkih in čustvih, povezanih z 

brezposelnostjo, so v drugem akcijskem koraku njene izjave nakazovale spremembo v 

sprejemanju sebe in situacije brezposelnosti, kar je vplivalo na njeno večje zadovoljstvo z 

življenjem (»Zadnje čase sprejemam vse skupaj, potem te tudi ljudje sprejmejo.«, »Ne sekiram 

se več toliko, zavedam se, da so ljudje različni in da imam tudi jaz marsikateri dar in lahko 

marsikomu veliko dam.«, »V preteklosti so me stvari hitreje vrgle iz tira, zdaj imam debelejšo 

kožo.«, »Manj sem odprta za ljudi, a z novim razumevanjem se bolj selekcionirano odpiram.«, 

»Zdi se mi, da se kljub vsemu sprejemam, da se ne primerjam več toliko z drugimi ljudmi.«). 

Preko ustvarjanja je uporabnica ozaveščala svoje lastnosti, učinkoviteje prepoznavala 

(ne)ustreznost spoprijemanja z brezposelnostjo in področja, na katerih bi morala uvesti 

spremembe (»Trenuten cilj je pri meni »iščem službo« in to je kar nekaj, to ni cilj in zato sem 

tako razpršena, ker bi malo to, malo to, malo to … Morala bi se odločiti in slediti odločitvi. 

Mislim, da mi manjka motivacije in preveč bezljam.«, »Opustiti bi morala ideal, da bi rada 

dosežke čimprej«, »Zdaj se bolj zavedam, da moram za neke rezultate vložiti veliko energije.«, 

»Sem tip človeka, da me vse preveč zanima in sem ugotovila, da ne moreš vsega, da se moraš 
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usmeriti, če ne, ti zmanjka energije in si preveč razpršen in na koncu ne veš, kdo si …«, »Morala 

bi si konkretne cilje postaviti.«, »Če bi bila bolj suverena in se nečemu bolj posvetila, bi bila 

na koncu tudi zadovoljna.«). Predvsem v zadnjih srečanjih 2. akcijskega koraka se je veliko 

ukvarjala z vprašanjem, kaj jo ovira, da se ne premakne z mrtve točke. Razmišljala in govorila 

je o postavljanju ciljev za naprej in soočanju s svojo situacijo (»Kaj me ovira? Premalo znanja, 

slab spomin, šibka volja in težave z vztrajanjem v trenutkih, ko je težko. Preveč odlašam s 

stvarmi.«, »Ne smem se obremenjevati s tem, da nisem še nič dosegla v smislu zaposlitve. 

Moram od tu naprej.«, »Moram se soočiti s preteklostjo in jo sprejeti. Moč imam, samo 

opominjati se moram na to.«, »Morala sem se soočiti s tem, da nisem nič zgradila in da nimam 

perspektive, potenciala in usmeritve od prej.«, »Zdaj moram pač iz ničelne točke začeti.«). 

Oblikovanje gline je pripomoglo k razmišljanju o pomembnosti potrpežljivosti in postopnega 

doseganja ciljev (»Res je treba biti potrpežljiv z glino. Lahko to povežem z iskanjem zaposlitve, 

ko moraš biti ravno tako potrpežljiv.«, »Koliko se moraš posvetiti nečemu, koliko je treba vložiti 

potrpljenja, truda, če želiš kaj doseči. Podobno se moraš truditi, da iz gline nekaj ustvariš.«, 

»Preko pogovora in oblikovanja sem spoznala, kako pomembno je res imeti cilj, da se odločiš 

in si postaviš cilj, ki ne bo jutri dosežen, ampak, da ga imaš in karkoli se zgodi na poti do tja, 

je lažje, ker veš, da stremiš k cilju in se vse usmerja tja.«, »Preko takega dela vidiš, koliko si se 

sposoben nečemu posvetiti 100 %, če te to res veseli.«, »Preko takšnega ustvarjanja vidim, 

koliko je res treba truda vložiti, da je na koncu nek rezultat.«). Spoznala je, da se »nič ne zgodi 

čez noč« in da je v življenju zelo pomembno, da »ko se nečesa lotiš, to tudi dokončaš«. V 

zaključnem intervjuju je na vprašanje, ali meni, da je proces pomoči z uporabo gline izboljšal 

kvaliteto njenega življenja, uporabnica pritrdilno odgovorila (»Že sam stik z glino te sprosti. 

Glina je tako primaren material, da že sama po sebi deluje kot nek arhetip, ki te na nek način 

poveže z zgodovino, s primarnim delom sebe.«). Izrazila je mnenje, da bi bila takšna oblika 

pomoči dobrodošla za brezposelne osebe in da bi bilo zagotovo veliko zanimanja zanjo (»Delo 

z glino bi lahko pomagalo tudi drugim ljudem, na primer starejšim. Ta proces pomaga, da 

premisliš o svojem življenju, prefiltriraš nekatere stvari in se na ta način okrepiš.«). 

 

Glede na to, da je uporabnica proces pomoči z uporabo gline zelo dobro sprejela in poročala 

predvsem o pozitivnih učinkih izvedene dejavnosti na njeno doživljanje in spoprijemanje s 

situacijo brezposelnosti, menim, da je proces pomoči vsaj kratkoročno ugodno vplival na 

kvaliteto njenega življenja. Konkretne usmeritve in odločitve, do katerih je uporabnica prišla 

preko oblikovanja gline in pogovorov o tem, so, sodeč po njenih izjavah in mojih opažanjih, 

pozitivno vplivale na njeno zadovoljstvo z življenjem in doživljanjem same sebe. Predvsem na 



 

 

70 

 

psihološkem področju so prispevale k izboljšanju kvalitete njenega življenja. Glineni izdelki, 

ki jih je v procesu podpore izdelala, so jo navdali z občutki uspeha in zadovoljstva in tako 

vplivali na njeno samozavest in samopodobo. Izdelki, ki sem jih uporabnici ob zaključku 

raziskave izročila v trajno last, jo lahko vedno znova spomnijo na pozitivne občutke, ki jih 

doživljala v procesu njihovega oblikovanja. Kot sem že zapisala, je uporabnica v zaključnem 

intervjuju izrazila mnenje, da ji je proces pomagal, da pa se zaveda, da bo treba še veliko 

narediti in da s tem procesom ni nič dokončno rešila. S tem se strinjam in menim, da bi bila za 

trajnejše učinke procesa podpore na izboljšanje kvalitete življenja uporabnice potrebna 

dolgotrajnejša obravnava, ki bi ji omogočila podporo za dolgoročnejše spremembe v njenem 

doživljanju, čustvovanju in podporo pri sprejemanju odločitev. 
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8. REFLEKSIJA LASTNE UDELEŽENOSTI V RAZISKAVI 

Odločitev za raziskovanje področja uporabe gline v kontekstu pomoči z umetnostjo oziroma 

umetnostne terapije je bila zame nekako samoumevna, saj se sama z oblikovanjem gline že 

dolgo ukvarjam in sem se predvsem zaradi tega tudi odločila za magistrski študij Pomoči z 

umetnostjo. Z refleksijo lastne udeleženosti želim na tem mestu na kratko predstaviti tudi svoj 

vidik vključenosti v raziskavo, saj je bila moja vloga v procesu podpore pomembna in za 

izvedbo ključnega pomena, zato ne sme biti spregledana. 

Že pred izvedbo raziskave sem zaradi lastnih izkušenj z glino gojila prepričanje, da lahko 

oblikovanje tega materiala lajša izražanje čustev, spodbuja spontano izražanje in pomaga pri 

predelavi notranjih konfliktov in vsebin, o katerih je težko samo govoriti in s katerimi se v 

določenih življenjskih situacijah srečujemo vsi. Raziskovanje strokovne literature tega 

področja, vključno z ugotovitvami avtorjev, ki so že raziskovali uporabo gline v namene 

pomoči, je moje prepričanje še utrdilo, zato sem se v izvedbo akcijske raziskave podala z veliko 

mero optimizma in pričakovanja. Kljub mojemu prepričanju o smiselnosti in učinkovitosti 

takšne oblike pomoči pa sem bila pred pričetkom izvajanja dejavnosti tudi nekoliko negotova 

in sem se spraševala, ali bo takšna oblika pomoči primerna tudi za podporo dolgotrajno 

brezposelni osebi. Že v začetnih srečanjih sem spoznala, da je bila moja negotovost nepotrebna, 

ker je uporabnica pomoč zelo dobro sprejela in se aktivno vključila v proces podpore. V prvem 

delu raziskave sem zaznala tudi že nekatere pozitivne učinke, ki jih je dejavnost imela na 

uporabnico, kar me je za nadaljnje izvajanje procesa podpore dodatno motiviralo.   

V procesu podpore dolgotrajno brezposelni osebi sem se v vlogi izvajalke pomoči z umetnostjo 

dobro počutila, čeprav z uporabo gline zgolj v namene pomoči pred tem nisem imela veliko 

izkušenj. Sem pa proces podpore načrtovala in izvajala z veliko mere občutljivosti in 

previdnosti, saj sem se zavedala odgovornosti, ki sem jo z svojo vlogo v procesu pomoči imela. 

V drugem akcijskem koraku, ko je uporabnica s svojimi predlogi in idejami o izvedbi dejavnosti 

z glino sooblikovala proces pomoči, sem opazila, da se je moja vloga nekoliko spremenila, saj 

sem bila v tem delu raziskave bolj usmerjevalka, spremljevalka in podpornica uporabnice v 

njenem procesu samoraziskovanja in spontanega izražanja z oblikovanjem gline.  Pri izvajanju 

dejavnosti sem v vseh fazah upoštevala načela zaupnosti, spoštovanja in brezpogojnega 

sprejemanja uporabnice ter sem se trudila razumeti njene težave in občutke, ki so se izražali 

skozi oblikovanje gline. Tudi sama sem se v preteklosti soočila z brezposelnostjo, ki je bila na 

srečo zgolj kratkotrajna, zato sem do določene mere poznala občutke nemoči in neuspeha pri 
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iskanju zaposlitve in sem se tako nekoliko lažje vživela v uporabnico in njene težave. Pri 

izvajanju pomoči z uporabo gline sem bili večinoma sproščena, k čemur je zagotovo 

pripomoglo tudi dejstvo, da sem dejavnosti izvajala na svojem domu in tako nisem bila 

obremenjena z zunanjimi časovnimi in prostorskimi pogoji ter omejitvami. 

Skozi izvedbo akcijske raziskave sem spoznala, da je takšno obliko pomoči nemogoče 

popolnoma načrtovati vnaprej in da je treba med celotnim procesom dejavnosti po potrebi 

prilagajati ter upoštevati želje udeležencev pomoči z umetnostjo. Če bi se strogo držali 

načrtovanih dejavnosti, po mojem mnenju ne bi dosegli namena, ki ga ima takšna oblika pomoč 

pri podpori posameznikov z različnimi težavami. 

V vlogi izvajalke pomoči z uporabo gline sem pridobila novo znanje in dragocene izkušnje, ki 

jih bom lahko uporabila pri svojem nadaljnjem delu na področju pomoči z umetnostjo, 

predvsem pa me je pri izvedbi raziskave razveseljevalo opažanje, da je uporabnica zaznala 

pozitivne učinke procesa oblikovanja gline nanjo in tako potrdila koristnost ter smiselnost 

takšne oblike pomoči. 
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9. SKLEPNE UGOTOVITVE 

S kvalitativno akcijsko raziskavo sem prišla do ugotovitev, ki jih lahko povežem s teoretičnimi 

izhodišči magistrskega dela.   

Najprej je treba poudariti, da je bila dolgotrajno brezposelna oseba, ki je sodelovala v moji 

raziskavi, za vključitev v proces pomoči zelo motivirana, kar je po mojem mnenju povečalo 

učinkovitost izvedenega procesa pomoči. Že v začetnem intervjuju sem se preko pogovora 

prepričala, da se uporabnica sooča s številnimi negativnimi posledicami dolgotrajne 

brezposelnosti, kot so socialna izključenost, občutki nemoči in psihične posledice, o katerih 

pišejo številni avtorji (Žorga in Poljšak-Škraban, 2007a; Evans in Pole, v Klemenčič in 

Dekleva, 2007; Dominkuš, 2002; Rapuš Pavel, 2005; Džidić idr., 2013; Boštjančič, 2017). Prav 

tako se je izkazalo, da je brezposelnost vplivala na njeno samospoštovanje, slabšo samopodobo 

in okrnjeno samozavest, kar kot problematiko dolgotrajne brezposelnosti izpostavljajo Kralj 

idr. (2014), J. Rapuš Pavel (2005), S. Džidić idr. (2013) in E. Boštjančič (2017). Uporabnica je 

zaradi svojega doživljanja brezposelnosti izrazila željo in potrebo po pomoči, zato je bila 

ustrezna izbira za mojo akcijsko raziskavo. 

Med celotnim procesom pomoči z uporabo gline sem bila priča vzpostavitvi t. i. triadnega 

odnosa med menoj, uporabnico in posameznim likovnim delom, o katerem piše tudi Edwards 

(2004). Med srečanji je prihajalo do izmenjevanja poudarkov na posamezni osi triadnega 

odnosa in nenehnega poskusa razumevanja umetniškega procesa ter nastalega umetniškega 

dela, ki predstavlja osnovo triadnega odnosa. V raziskavi nastali glineni izdelki so odigrali 

vlogo posrednika v procesu pomoči. Pri oblikovanju gline se je med uporabnico in nastajajočim 

glinenim izdelkom vzpostavil tranzicijski prostor, ki ga L. Souter-Anderson (2010) pojmuje kot 

most med notranjim in zunanjim svetom. Uporabnica je preko ustvarjanja raziskovala svoj 

notranji svet in določene vsebine vizualno upodobila v glinenih izdelkih, ki so zanjo postali 

tranzicijski objekti. Kot piše C. Malchiodi (2003), ti objekti predstavljajo nekaj več za tem, kar 

dejansko so. Uporabnica je izdelke prežela z globokim osebnim pomenom, zato lahko trdimo, 

da so zanjo odigrali vlogo tranzicijskih objektov, ki so jo podpirali in ji pomagali pri 

samoraziskovanju. Na tem mestu se lahko navežem na Pečjaka (2006) in se tudi strinjam z 

njegovo mislijo, da umetniško izražanje posamezniku omogoči vpogled vase in v težave ter 

pomaga pri njihovi ustrezni predelavi, saj sem bila temu priča tudi v svoji raziskavi. Svoje 

občutke, misli in notranje konflikte je uporabnica izrazila v konkretnih glinenih izdelkih ter jih 

tako predstavila v vizualnih podobah. Sholt in Gavron (2006) sta to poimenovala konkretizacija 
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in simbolizacija, ki ju sproži oblikovanje gline in ki sodita med dejavnike, ki se izrazijo pri delu 

z glino v procesu pomoči. Avtorja (prav tam) navajata tudi druge dejavnike, za katere lahko 

prav tako trdim, da so se v procesu podpore skozi oblikovanje gline pri uporabnici izrazili. 

Glina je namreč na uporabnico imela katarzične učinke, preko oblikovanja je lažje izrazila svoja 

čustva, odkrivala je dodatne, globlje pomene svojega doživljanja, delovanja in razmišljanja ter 

s pomočjo nastalih glinenih izdelkov lažje verbalno in neverbalno komunicirala. Sholt in 

Gavron (2006) pišeta tudi o tem, da delo z glino omogoča neverbalno izražanje in 

komunikacijo, skozi katero se lahko izrazijo primarni objektni odnosi. Tudi uporabnica se je v 

srečanjih večkrat navezala na svoje otroštvo, zato lahko potrdim, da ji je glina pomagala 

raziskovati tako zgodnjo navezanost kot tudi raziskovanje in opazovanje trenutnih odnosov. 

Dogajanje posameznih srečanj, v katerih je uporabnica oblikovala glino, bi lahko povezala tudi 

s t. i. teorijo stika, o kateri piše L. Souter-Andreson (2010, 2015), saj je vzpostavitev stika s tem 

materialom uporabnico povezalo z občutki, čustvi in mislimi, preko te povezave pa je 

raziskovala globlje pomene, ki so jih zanjo predstavljali posamezni glineni izdelki. Pri tem je 

uporabljala aktivno imaginacijo, skozi katero je prihajala do simbolnih pomenov procesa 

ustvarjanja in zanjo pomembnih eksistencialnih tem. Simbolni jezik je v procesu podpore 

odigral pomembno vlogo, saj je uporabnici omogočil lažjo ubeseditev čustev in notranjih 

konfliktov, povezanih s položajem dolgotrajne brezposelnosti. L. Souter-Anderson (2010) 

meni, da je doseganje simbolnega pomena ustvarjenih oblik področje, ki veliko odkriva, ker se 

izrazi uporabnikova zgodba. Prav temu sem bila priča tudi v svoji kvalitativni raziskavi, saj sem 

preko uporabničinega oblikovanja gline in njene razlage glinenih izdelkov spoznala njeno 

zgodbo, ona pa je odkrila veliko novega o sebi. 

Pozitivne učinke uporabe gline v procesu pomoči, ki jih navajajo številni avtorji (prim. 

Sherwood, 2004; Sholt in Gavron, 2006; Souter Anderson, 2010 in 2015; de Morais idr., 2014), 

sem tako zaznavala in beležila tudi v svoji akcijski raziskavi. Na podlagi mojih opažanj in 

pogovorov z uporabnico lahko potrdim, da je preko oblikovanja gline lažje izražala svoja čustva 

in doživljanje dolgotrajne brezposelnosti ter da je z oblikovanjem  izdelkov iz gline doživljala 

uspehe in notranje zadovoljstvo. Tako s spoznanji raziskave lahko potrdim ugotovitev, ki jo 

navajajo A. H. de Morais in drugi avtorji (2014), da lahko delo z glino krepi samozavest in 

samozaupanje. Podobno meni J. Meighan (2012), ki piše o tem, da oblikovanje gline pomaga 

pri raziskovanju negativne samopodobe in povečuje samosprejemanje in pozitivno 

samopodobo, s čimer se lahko po ugotovitvah moje akcijske raziskave prav tako strinjam. Glina 

je v procesu podpore predstavljala posrednika v verbalni in tudi neverbalni komunikaciji na 
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različnih oseh triadnega odnosa. Tudi v mojem primeru je likovni material tako odigral 

pomembno vlogo v procesu pomoči, oziroma je, kot zapiše B. Kariž (2010), dal obliko 

občutkom, mislim in idejam uporabnice. Lahko bi potrdila, da je glina delovala kot terapevtsko 

orodje oziroma tridimenzionalno komunikacijsko orodje, kot jo v takem primeru poimenuje S. 

Etemadi (2015). Pritrdim lahko tudi misli, ki jo zapiše Hassan (2012), da lahko glina pomaga 

doseči sprostitev notranje napetosti. Prav tako se strinjam z zapisom Teixeire (v de Morais idr., 

2014), ki glini pripisuje pomiritveni učinek, hkrati pa pravi, da pripomore tudi k notranji rasti, 

ker podpira sproščanje napetosti in čustvenih konfliktov ter spodbuja posameznika, da izgrajuje 

nove poti v življenju. Uporabnica je preko oblikovanja gline prepoznavala in ozavestila 

nekatere svoje osebnostne lastnosti, zato lahko trdim, da se je preko procesa pomoči z uporabo 

gline bolje spoznala, kar kot enega od učinkov pri oblikovanju gline navaja tudi L. Souter-

Anderson (2011). Uporabnica je s pomočjo procesa podpore odkrivala svoje interese in 

možnosti novih poklicnih usmeritev v življenju. Spontano izražanje z oblikovanjem gline ji je 

omogočilo raziskovanje težav, povezanih s situacijo dolgotrajne brezposelnosti. Prišla sem do 

podobne ugotovitve kot Sholt in Gavron (2006), ki navajata, da so izkušnje oblikovanja in 

preoblikovanja zelo v pomoč ljudem, ki se soočajo z občutki, kot je nemoč, saj je uporabnica v 

procesu podpore preko oblikovanja gline raziskovala in predelovala prav občutke nemoči, 

povezane s položajem dolgotrajne brezposelnosti. Glina ji je pomagala, da je svojo nemoč 

izrazila in jo preko vizualne upodobitve sprejela. Oblikovanje gline jo je spodbujalo k 

spontanemu izražanju, kar so potrjevale njene izjave skozi celotno raziskavo. C. Malchiodi 

(2003) meni, da je namen spontanega izražanja to, da posamezniku pomaga izraziti težave na 

čim bolj svoboden način. V procesu podpore sem to uspela doseči, saj se je uporabnica v večini 

srečanj pri oblikovanju gline prepustila občutkom in jo oblikovala spontano in po trenutnem 

navdihu. Z uporabnico sem skozi srečanja uspela vzpostaviti pristen odnos, ki jo je spodbujal 

in opogumljal, da je brez predsodkov ustvarjala glinene podobe in odkrivala osebne pomene 

tega izražanja. Prav tako tudi menim, da sem pri uporabnici s primernim pristopom v procesu 

podpore uspela doseči razumevanje, da je proces ustvarjanja in simbolnega izražanja 

pomembnejši od končnega izdelka.  

Z izvedeno akcijsko raziskavo sem dobila vpogled predvsem v učinke, ki jih lahko ima uporaba 

gline v procesu podpore dolgotrajno brezposelni osebi. Ugotovila sem, da lahko posredno 

vpliva na sprejemanje odločitev, povezanih z iskanjem zaposlitve, saj se je preko procesa 

krepitve moči krepila tudi samozavest in odločenost uporabnice v smeri aktivnega iskanja 

zaposlitve. Ugotovitve, izvedene akcijske raziskave, lahko na številnih mestih vzporedim s 
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teoretičnimi izhodišči, ki sem jih nastavila v prvem delu naloge, saj sem prišla do podobnih 

ugotovitev kot številni drugi avtorji, ki utemeljujejo uporabo gline v namene pomoči in pišejo 

predvsem o pozitivnih učinkih tovrstne oblike pomoči na posameznike z različnimi težavami. 

Z ugotovitvami, do katerih sem z raziskavo prišla, sem se prepričala v doprinos, učinkovitost 

in smiselnost uporabe gline v procesu podpore brezposelni osebi. Ob koncu pa želim opozoriti 

tudi na omejitve moje raziskave, katere rezultatov ne morem posplošiti ob dejstvu, da je 

učinkovitost odvisna od številnih dejavnikov, ki jih je treba v procesu pomoči z umetnostjo 

vsakokratno upoštevati.  

 

9.1. Omejitve raziskave 

 

Moja kvalitativna akcijska raziskava ima omejitve, ki so tudi sicer značilne za takšno obliko 

raziskovanja. Ugotovitve izvedene raziskave težko posplošujem, ker je bila v raziskavo 

vključena samo ena oseba, ki je bila za vključitev v proces pomoči zelo motivirana, kar je po 

mojem mnenju pripomoglo k večji učinkovitosti izvedenih aktivnosti. Prav tako sem mnenja, 

da na podlagi kratkotrajnih učinkov, o katerih je uporabnica poročala, ne morem trditi, da je 

izvedeni proces pomoči nanjo imel tudi dolgotrajne učinke. Za trajnejše učinke bi morala osebo 

obravnavati skozi daljše časovno obdobje, saj bi le tako lahko spremljala in vrednotila 

konkretne spremembe in odločitve, ki bi jih uporabnica sprejela. 
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ZAKLJUČEK 

Osrednji namen izvedene kvalitativne akcijske raziskave je bil raziskati in predstaviti, na 

kakšen način lahko z uporabo gline v procesu podpore dolgotrajno brezposelni osebi 

pripomorem h krepitvi njene moči s pomočjo izražanja, prepoznavanja in ozaveščanja  čustev 

ter lajšanja besedne komunikacije preko ustvarjalnega materiala. Zanimalo me je še, ali lahko 

s tem vplivam na njeno doživljanje brezposelnosti in  sprejemanje odločitev v povezavi z njo. 

Ker je uporaba gline znotraj pomoči z umetnostjo še manj raziskana in zaradi nepoznavanja 

materiala nekoliko zapostavljena, sem s pričujočo raziskavo želela prikazati tudi možnosti 

vključevanja tega materiala v procese svetovanja in podpore ter utemeljiti njeno uporabo v 

individualni obravnavi. 

V teoretičnem delu naloge sem osvetlila za svojo raziskavo relevantne vsebine in ugotovila, da 

avtorji, ki so to področje raziskovali, večinoma navajajo pozitivne rezultate pri uporabi gline v 

procesih pomoči osebam z različnimi težavami. Z rezultati kvalitativne akcijske raziskave  sem 

njihove ugotovitve v veliki meri lahko potrdila, predvsem pa sem z izvedenim procesom 

pomoči utemeljila teoretske podlage psiholoških učinkov oblikovanja gline na posameznika. 

Za namene akcijske raziskave sem pred pričetkom oblikovala in načrtovala usmerjene in 

neusmerjene oblike dela z glino. V procesu raziskave pa je dolgotrajno brezposelna oseba, ki 

je bila za vključitev v proces pomoči z umetnostjo zelo motivirana, s svojimi predlogi in idejami 

vplivala na potek in izvedbo dejavnosti, ki so vključevale delo z glino. Od izvedenih dvanajstih 

srečanj, ki so potekala tri mesece enkrat tedensko, je devet srečanj vključevalo aktivnosti 

oblikovanja gline. Že od vsega začetka sem si prizadevala za to, da bi bile izvedene aktivnosti 

za uporabnico sproščujoče ter da bi se preko oblikovanja gline spontano izražala in raziskovala 

svoje občutke in čustva, povezana s položajem brezposelnosti. Z ugotovitvami izvedene 

raziskave sem pokazala, da je takšna oblika pomoči lahko primerna tudi za obravnavo 

dolgotrajno brezposelnih oseb, saj se le-te zaradi svoje situacije soočajo z negativnimi 

psihičnimi posledicami, občutki nemoči in izključenosti ter bi zato velikokrat potrebovali tudi 

drugačne oblike pomoči, kot jih običajno nudi Zavod RS za zaposlovanje. Raziskava je tudi in 

predvsem osvetlila, kako lahko posameznik skozi proces oblikovanja materiala, kot je glina, 

prihaja do notranjih uvidov glede svojega delovanja in čustvovanja v vsakdanjem življenju.  

Ugotovitve kvalitativne akcijske raziskave predstavljajo doprinos k raziskovanju tega področja 

in lahko spodbudijo različne strokovnjake, ki v svoje delo vključujejo kreativne medije, da se 

pri obravnavi posameznikov z različnimi težavami večkrat poslužijo tudi uporabe gline.    
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PRILOGA 1 

Načrtovanje, okvirni potek in vizualna vsebina posameznih srečanj 

1. SREČANJE 

Trajanje 60 min 

Cilji  Predstavitev raziskovalnega namena  

 Dogovor o sodelovanju  

 Predstavitev in izvedba delno strukturiranega intervjuja o življenjskem 

poteku uporabnice in njenih pričakovanjih glede dejavnosti  

Pripomočki  Delno strukturiran intervju 

 Diktafon  

 

Potek srečanja 

 

 

 

 

 

 

Uvod 

Uporabnici predstavim raziskovalni namen in predviden način izvedbe akcijske 

raziskave. Dogovoriva se o časovni izvedbi posameznih aktivnosti in izmenjava 

mnenja glede samega poteka raziskave in vsebin, ki bodo vključene vanjo.  

Osrednji del 

Z uporabnico izvedem delno strukturiran intervju, ki se osredotoča na njen 

življenjski potek in izobrazbeno pot (preteklost), trenutno brezposelnost 

(sedanjost) in pričakovanja ter želje, ki jih ima pred vključitvijo v dejavnost z 

uporabo gline (prihodnost).  

Zaključek 

Ob zaključku 1. srečanja se pogovoriva o občutkih po izvedenem intervjuju ter 

načrtujeva in potrdiva termin 2. srečanja. 

Z delno strukturiranim intervjujem pred pričetkom izvajanja dejavnosti sem pridobila informacije o 

življenjskem in izobrazbenem poteku uporabnice, doživljanju njene brezposelnosti in načinih 

spoprijemanja z njo ter pričakovanjih glede dejavnosti pomoči z uporabo gline. 

Okvirna vprašanja za delno strukturiran intervju: 

 Lahko na kratko opišeš svojo življenjsko in izobrazbeno pot? 

 Koliko časa si že brezposelna? 

 Kako doživljaš brezposelnost? 

 Bi rekla, da si aktivna ali pasivna iskalka zaposlitve? 

 Kakšne oblike pomoči ti nudi Zavod RS za zaposlovanje in kakšen je tvoj odnos do njih? 

 Kaj pričakuješ od pomoči z uporabo gline? 
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2. SREČANJE 

Trajanje 90 min 

Okvirna tema Preteklost, sedanjost, prihodnost 

Cilji  Spoznavanje gline in njenih zakonitosti 

 Raziskovanje možnosti oblikovanja gline 

 Razmišljanje o življenjskem poteku 

 Spodbujanje izražanja občutkov in čustev 

 Lajšanje besedne komunikacije 

 Spodbujanje kreativnosti  

 Spodbujanje simbolnega izražanja in razmišljanja na simbolni ravni 

 Predstavitev projekcijskih kart 

Pripomočki  Različne vrste glin in podlaga za oblikovanje 

 Projekcijske karte 

 Diktafon  

 Fotoaparat  

Načrtovana 

aktivnost 

Preko prostega oblikovanja enake količine različnih vrst glin uporabnica vizualno 

upodobi  preteklost, sedanjost in prihodnost ter razmišlja o svojem življenjskem poteku. 

Ob zaključku glinene izdelke po želji naslovi. 

Potek srečanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvod: namenski izbor projekcijskih kart in pogovor o tem 

 
karta za preteklost 

 
karta za sedanjost 

 
karta za prihodnost 

Osrednji del: oblikovanje izdelkov iz gline 

Preteklost: »Leteči 

slon« 

Sedanjost: »Valovi življenja« Prihodnost: »Navodno bitje« 

 

 

 

 

 

Zaključek: naključni izbor projekcijske karte v razmislek do naslednjega srečanja 
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3. SREČANJE 

Trajanje 80 min 

Okvirna tema Oblikovanje posod s tehniko ščipanja – »pinching« 

Cilji  Spoznavanje gline in njenih zakonitosti 

 Predstavitev tehnike oblikovanja posod s ščipanjem (»pinching«) 

 Spodbujanje izražanja občutkov in čustev 

 Lajšanje besedne komunikacije 

 Spodbujanje kreativnosti 

 Spodbujanje simbolnega izražanja in razmišljanja na simbolni ravni 

 Samoraziskovanje in spoznavanje sebe 

Pripomočki  Različne vrste glin, podlaga za oblikovanje, lesene modelirke 

 Projekcijske karte 

 Diktafon  

 Fotoaparat  

Načrtovana 

aktivnost 

Uporabnici predstavim princip oblikovanja treh različnih oblik posod s tehniko 

»pinching«. Ob spremljavi, navodilih in s pomočjo slikovnega gradiva oblikuje tri 

posode iz enake količine različnih vrst glin, opiše svoje občutje in izdelke po želji 

naslovi.  

Potek srečanja 

 

 

 

Uvod: namenski izbor projekcijske karte in pogovor o tem 

 

Osrednji del: oblikovanje izdelkov iz gline 

»Moj jaz« »Pomlad« »Beli cekin« 

   

Zaključek: naključni izbor projekcijske karte v razmislek do naslednjega srečanja 
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4. SREČANJE 

Trajanje 80 min 

Okvirna tema Čustva 

Cilji  Razmišljanje o različnih čustvenih stanjih 

 Ozaveščanje čustev 

 Spodbujanje izražanja občutkov in čustev 

 Raziskovanje možnosti oblikovanja gline 

 Spodbujanje kreativnosti 

 Lajšanje besedne komunikacije 

 Spodbujanje simbolnega izražanja in razmišljanja na simbolni ravni 

 Samoraziskovanje in spoznavanje sebe 

Pripomočki  Različne vrste glin, podlaga za oblikovanje, lesene modelirke  

 Projekcijske karte 

 Diktafon  

 Fotoaparat  

Načrtovana 

aktivnost 

Uporabnica izbere dve vrsti gline enake količine, eno za pozitivna in eno za 

negativna čustva, ter med pogovorom upodobi svoja čustva. Nastala glinena 

izdelka ob zaključku naslovi in opiše odnos do njiju. 

Potek srečanja Uvod: namenski izbor projekcijskih kart in pogovor o tem 

 

karta za negativna čustva 

 

karta za pozitivna čustva 

Osrednji del: oblikovanje izdelkov iz gline 

Negativna čustva: Brez naslova Pozitivna čustva: Brez naslova 

  

Zaključek: naključni izbor projekcijske karte v razmislek do naslednjega srečanja 
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5. SREČANJE 

Trajanje 90 min 

Okvirna tema Mandala  

Cilji  Spoznavanje tehnike valjanja gline 

 Spoznavanje tehnike poslikave gline z engobami 

 Sproščanje/sprostitev 

 Lajšanje besedne komunikacije 

 Spodbujanje izražanja občutkov in čustev 

 Spodbujanje kreativnosti 

 Spodbujanje simbolnega izražanja in razmišljanja na simbolni ravni 

 Samoraziskovanje in spoznavanje sebe 

Pripomočki  Bela glina, distančniki za določitev debeline izdelka, valjar, model kroga, 

nož, podlaga za oblikovanje, lesene modelirke, engobe različnih barv, 

čopiči 

 Predvajalnik glasbe 

 Projekcijske karte 

 Diktafon  

 Fotoaparat  

Načrtovana 

aktivnost 

Uporabnici predstavim tehniko valjanja glinenih plošč. Ob spremljavi razvalja belo 

glino primerne debeline in izreže krog željene velikosti, ki predstavlja osnovo 

mandale. Ob spremljavi umirjene glasbe mandalo poslika z engobami različnih 

barv in/ali poljubno obdela z lesenimi modelirkami. Ob zaključku opiše svoje 

občutke in proces ustvarjanja ter mandalo po želji naslovi. 

Potek srečanja Uvod: namenski izbor projekcijske karte in pogovor o tem 

 

Osrednji del: oblikovanje izdelka iz gline 

Mandala: »Zametek življenja« Mandala: detajl 

  

Zaključek: naključni izbor projekcijske karte v razmislek do naslednjega srečanja 
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6. SREČANJE 

Trajanje 70 min 

Cilji  Evalvacija 1. akcijskega koraka 

 Kritično vrednotiti izvedeni 1. akcijski korak 

 Opredeliti možne izboljšave za nadaljevanje dejavnosti 

 Načrtovanje 2. akcijskega koraka 

Pripomočki  Diktafon  

 Okvirna vprašanja za intervju 

Potek srečanja 

 

 

 

 

 

 

Uvod 

Uporabnici predstavim namen intervjuja in evalvacije 1. akcijskega koraka.  

 

Osrednji del 

Z uporabnico izvedem delno strukturiran intervju in preko pogovora evalvirava 1. 

akcijski korak ter kritično vrednotiva potek posameznih srečanj. Ogledava si 

slikovno gradivo izdelkov iz gline, ki so nastali v 1. akcijskem koraku. Uporabnico 

spodbudim, da izrazi svoje mnenje glede učinkovitosti izvedene pomoči z glino in 

s svojimi predlogi sooblikuje dejavnosti 2. akcijskega koraka. Skupaj načrtujeva 

konkretne dejavnosti 2. akcijskega koraka.  

Zaključek 

Po evalvaciji določiva konkretno temo naslednjega srečanja in izhodišča za 

razmislek v vmesnem času. 

Z delno strukturiranim intervjujem v tem delu raziskave sem ugotavljala mnenje uporabnice glede 

izvedenih aktivnosti 1. akcijskega koraka in predloge za izvedbo nadaljnjih srečanj procesa pomoči z 

uporabo gline. 

Okvirna vprašanja za delno strukturiran  intervju: 

 

 Kakšni so tvoji občutki po izvedenih aktivnostih 1. akcijskega koraka? 

 Kaj ti je bilo všeč in kaj ne? 

 Kakšen je tvoj odnos do nastalih glinenih izdelkov? 

 Kakšne so tvoje želje oziroma predlogi glede poteka najinih nadaljnjih srečanj? 
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7. SREČANJE 

Trajanje 80 min 

Okvirna tema Nemoč 

Cilji  Izražanje in prepoznavanje občutkov in čustev 

 Soočanje z lastno nemočjo in ozaveščanje izvora nemoči  

 Simbolna predstavitev nemoči 

 Lajšanje besedne komunikacije 

 Simbolno izražanje in razmišljanje na simbolni ravni 

 Samoraziskovanje in spoznavanje sebe 

Pripomočki  Rdeča glina, podlaga za oblikovanje, lesene modelirke 

 Predvajalnik glasbe 

 Projekcijske karte 

 Diktafon  

 Fotoaparat  

Načrtovana 

aktivnost 

Uporabnica izbere vrsto in količino gline ter ob spremljavi umirjene glasbe izrazi 

svojo nemoč v glini. Po zaključku ustvarjanja opiše svoja občutja in proces 

nastajanja skulpture ter glineni izdelek po želji naslovi.    

Potek srečanja Uvod: namenski izbor projekcijske karte in pogovor o tem 

 

Osrednji del: oblikovanje izdelka iz gline 

»Transmisija«  

  

Zaključek: naključni izbor projekcijske karte v razmislek do naslednjega srečanja 

 

 

 



 

 

92 

 

8. SREČANJE 

Trajanje 60 min 

Okvirna tema Moč 

Cilji  Iskanje notranjih virov moči 

 Ozaveščanje pozitivnih vidikov osebnosti 

 Izražanje in prepoznavanje občutkov in čustev 

 Lajšanje besedne komunikacije 

 Krepitev samozavesti, samospoštovanja in pozitivne samopodobe 

 Simbolno izražanje in razmišljanje na simbolni ravni 

 Samoraziskovanje in spoznavanje sebe 

Pripomočki  Bela glina, podlaga za oblikovanje, lesene modelirke, čopiči, engobe 

 Projekcijske karte 

 Diktafon  

 Fotoaparat  

Načrtovana 

aktivnost 

Uporabnica se osredotoči na pojem moči in ga skuša izraziti v glinenem izdelku. 

Vrsto in količine gline ter tehniko oblikovanja/poslikave določi sama. Preko 

pogovora razmišlja o svojih močnih področjih in notranjih virih moči. Ob 

zaključku nastali glineni izdelek po želji naslovi. 

Potek srečanja Uvod: pogovor o poteku in tematskem okvirju srečanja 

Osrednji del: oblikovanje izdelka iz gline 

»Aman wam« detajl 

  

Zaključek: naključni izbor projekcijske karte v razmislek do naslednjega srečanja 
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9. SREČANJE 

Trajanje 90 min 

Okvirna tema Amuleti moči 

Cilji  Iskanje notranjih virov moči 

 Izražanje in prepoznavanje občutkov in čustev 

 Ozaveščanje pozitivnih vidikov osebnosti 

 Lajšanje besedne komunikacije 

 Krepitev samozavesti, samospoštovanja in pozitivne samopodobe 

 Simbolno izražanje in razmišljanje na simbolni ravni 

 Samoraziskovanje in spoznavanje sebe 

Pripomočki  Bela glina, podlaga za oblikovanje, lesene modelirke, čopiči, engobe 

 Projekcijske karte 

 Diktafon  

 Fotoaparat  

Načrtovana 

aktivnost 

Uporabnica na srečanje prinese skice »amuletov moči«, ki jih želi realizirati v glini. 

Vrste in količine gline za izdelavo amuletov ter tehniko oblikovanja/poslikave določi 

uporabnica sama. Ob zaključku amulete poimenuje in imena s pomočjo ostrega 

predmeta izpiše na njihovo zadnjo stran. Opiše proces ustvarjanja in svoja občutja. 

Potek srečanja Uvod: pogovor o poteku in tematskem okvirju srečanja 

Osrednji del: oblikovanje izdelkov iz gline 

   

  

 

Zaključek: naključni izbor projekcijske karte v razmislek do naslednjega srečanja 
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10. SREČANJE 

Trajanje 70 min 

Okvirna tema Trenutno počutje in sproščanje 

Cilji  Izražanje in prepoznavanje občutkov in čustev 

 Lajšanje besedne komunikacije 

 Krepitev samozavesti, samospoštovanja in pozitivne samopodobe 

 Simbolno izražanje in razmišljanje na simbolni ravni 

 Samoraziskovanje in spoznavanje sebe 

Pripomočki  Rdeča glina, podlaga za oblikovanje, lesene modelirke 

 Projekcijske karte 

 Diktafon  

 Fotoaparat  

Načrtovana 

aktivnost 

Uporabnica izbere poljubno vrsto in količino gline ter ob pogovoru spontano gnete, 

raziskuje in oblikuje material. Ustvari skulpturo, ki odraža njeno trenutno počutje. 

Glineni izdelek na koncu srečanja po želji naslovi in opiše proces ustvarjanja ter 

občutja ob tem. 

Potek srečanja Uvod: pogovor o poteku in tematskem okvirju srečanja 

Osrednji del: oblikovanje izdelka iz gline 

»Trojnost«  

 

 

 
 

Zaključek: naključni izbor projekcijske karte v razmislek do naslednjega srečanja 
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11. SREČANJE 

Trajanje 80 min 

Okvirna tema Otroštvo (na željo uporabnice) 

Cilji  Iskanje »otroka v sebi« 

 Izražanje in prepoznavanje občutkov in čustev 

 Lajšanje besedne komunikacije 

 Simbolno izražanje in razmišljanje na simbolni ravni 

 Samoraziskovanje in spoznavanje sebe 

Pripomočki  Bela glina, podlaga za oblikovanje, lesene modelirke, čopiči, engobe 

 Projekcijske karte 

 Diktafon  

 Fotoaparat  

Načrtovana 

aktivnost 

Za zadnje srečanje je uporabnica izbrala temo otroštva. Iz poljubne vrste in količine 

gline oblikuje izdelek, ki predstavlja njeno povezanost z otroštvom in »otrokom v 

sebi«. Ob zaključku glineni izdelek predstavi, ga po želji naslovi in opiše svoja 

občutja. 

Potek srečanja Uvod: pogovor o poteku in tematskem okvirju srečanja 

Osrednji del: oblikovanje izdelka iz gline  

»Družina« 

 

Zaključek: naključni izbor projekcijske karte v razmislek do naslednjega srečanja 
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12. SREČANJE 

Trajanje 60 min 

Cilji  Evalvacija in kritično vrednotenje 2. akcijskega koraka in celotne 

akcijske raziskave 

 Opredelitev možnih izboljšav  

 Izvedba delno strukturiranega intervjuja o doživljanju dejavnosti 

 Zaključek procesa  

 Izročitev glinenih izdelkov uporabnici 

Pripomočki  Diktafon  

 Okvirna vprašanja za zaključni intervju 

 Žgani glineni izdelki 

Potek srečanja Uvod 

Uporabnici predstavim namen intervjuja in evalvacije celotne akcijske raziskave. 

Osrednji del 

Z uporabnico izvedem delno strukturiran intervju in preko pogovora evalvirava 2. 

akcijski korak in celotno raziskavo ter kritično vrednotiva potek posameznih 

srečanj. Ogledava si vse nastale glinene izdelke, ki sem jih predhodno žgala v peči 

za keramiko. Uporabnico spodbudim, da mi opiše svoja občutja glede izvedene 

dejavnosti in izrazi svoje mnenje glede učinkovitosti in smiselnosti tovrstne 

pomoči z umetnostjo. 

Zaključek 

Po evalvaciji se uporabnici zahvalim za sodelovanje in ji v trajno last izročim vse 

nastale glinene izdelke. 

Z delno strukturiranim intervjujem ob zaključku akcijske raziskave sem ugotavljala mnenje uporabnice 

glede izvedenih aktivnosti 2. akcijskega koraka in celotne raziskave ter učinkov te dejavnosti na njeno 

doživljanje brezposelnosti.  
Okvirna vprašanja za delno strukturiran intervju: 

 

 Kako bi na kratko opisala izkušnjo vključenosti v proces pomoči z umetnostjo? 

 Kako bi opisala učinke, ki jih je imela ta oblika pomoči nate oziroma na tvoje življenje? 

 Ali meniš, da je ta proces kakorkoli vplival na tvoje sprejemanje odločitev, povezanih z iskanjem 

zaposlitve? 

 Ali meniš, da je uporaba oziroma oblikovanje gline lajšala tvojo besedno komunikacijo in 

izražanje ter prepoznavanje čustev? 

 Kaj bi izpostavila kot pomanjkljivosti oziroma omejitve te oblike pomoči? 

 Ali meniš, da je takšna oblika pomoči smiselna za pomoč brezposelnim osebam? 

 Ali meniš, da je proces pomoči z uporabo gline izboljšal kvaliteto tvojega življenja? 
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PRLOGA 2 

Kratki izseki dnevniških zapisov uporabnice 

 

 

 

 

 

 

 


