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INTERVJU KOT U M E T N O S T S P O Z N A V A N J A
ETNOMETODOLOŠKE BELEŽKE O TEM, KAKO STROKOVNJAKI SPOZNAVAJO UPORABNIKE

UVOD
Če vprašamo socialne delavce, kaj je najpomem
bnejša spretnost socialnega dela, jih bo gotovo
večina zatrdila, da je to pogovor. Seveda poleg
pogovarjanja socialni delavci in delavke delajo še
marsikaj drugega. Delajo zabeležke, pišejo poro
čila, posredujejo informacije, predvsem pa inter
venirajo v okolje.' In vendar ima intervju oziroma
širše pogovor gotovo prestižno mesto med orodji
socialnega dela, še zlasti v neposrednih stikih z
uporabniki. Morda je njegov pomen predimen
zioniran ali celo mistificiran, vseeno pa ga lahko
štejemo za nujen pogoj socialnega dela, saj je
treba spoznati uporabnika in njegovo življenjsko
situacijo, se z njim posvetovati, dogovarjati itn.
Tudi ko pogovor ni osnovni cilj dejavnosti socialne
delavke, je osnovo vezno tkivo njenega delovanja.
V kulturi socialnodelavskega pogovora sta
gotovo dominantni izročili psihoanalitsko oz.
psihodinamsko, usmerjeno v ozadje uporabni
kove pritožbe, in rogeriansko (dient-centered),
usmerjeno v uporabnikovo razumevanje sveta. V
nekaterih postopkih je cilj sam pogovor, medtem
ko je v drugih le sredstvo za dosego ciljev izven
pogovora. Ne glede na strokovno ideologijo in
umestitev v strokovne postopke večina pogovo
rov, ki jih imajo strokovnjaki s svojimi uporabniki,
pogosto pripelje do tega, da je uporabnik v pod
rejenem položaju, da je pogovor stigmatizirajoč,
da še dodatno razvrednoti uporabnika in ga spravi
v zagato. Zato lahko sklepamo, da ne gre za razli
ke v stilu in ideologiji ali pa razlikah v deklariranih
namenih pogovarjanja in spoznavanja, saj do
takih učinkov pride ne glede na »šolo« pogovar
janja oz. obravnavno ideologijo. Gre za bolj
abstraktno shemo pogovarjanja, ki jo določajo
družbene vloge strokovnjakov in uporabnikov, še
zlasti pa stvarne in situacijske ureditve, ki uokvir-

jajo sam pogovor. Šele v zadnjem času so se poja
vili pristopi k intervjuju, npr. motivacijski intervju
(Stefanoski 1999) ali »spoznavni intervju« (Brost,
Johnson 1982), ki želijo suspendirati tako shemo
pogovarjanja in omogočiti pogovor med strokov
njaki in uporabniki, ki bi rabil dejanskemu spo
znavanju in omogočil spoznanja o uporabnikih,
ki bi bila vsaj bolj realna in bi krepila uporabni
kovo moč ter presegla vlogo uporabnika.
Med različnimi situacijami pogovarjanja je
prav gotovo ena najpomembnejših tista začetna,
ko se socialni delavec ali delavka ah kakšen drug
strokovnjak spoznava s svojim uporabnikom. To
je situacija, v kateri se artikulira odnos, dobi prvi
vtis, postavijo koordinate za nadaljevanje dela ali
druženja. Včasih je to tudi glavni del nalog social
ne delavke, saj mora spoznati osebo, da bi na
podlagi tega priporočala posege, ukrepe drugih
služb in strokovnjakov. Vsekakor je proces spoz
navanja in spoznavni intervju eden izmed ključnih
momentov v delu socialnih delavk in tudi v karieri
uporabnikov.
Namen tega besedila je ukvarjati se prav z vidi
ki pogovarjanja z uporabniki, ki ga postvarijo kot
stranko, bolnika, skratka, nemočnega, in ki nas
strokovnjake ustvarijo kot udeležence v pogovoru
s presežkom moči. Radi bi razgradili okvir, ki ga
uporabljamo strokovnjaki pri pogovarjanju, še
zlasti spoznavanju svojih uporabnikov (strank,
pacientov ipd.), ga primerjali z okviri, ki jih
uporabljamo pri spoznavanju v vsakdanjem
civilnem življenju, ter poskušaU ustvariti sintezo,
ki bo omogočala uporabo elementov obeh okvi
rov v procesih spoznavanja ljudi v situacijah, kjer
delamo. Pri tem bomo pozorni tudi na tekstualne
izmenjave, saj smo prepričani, da tudi same bese
de, kijih izrečemo, vzpostavljajo okvir pogovora,
in jih bomo poskušali povezati s specifičnimi
konteksti izrekanja. V tem smislu lahko trdimo.

da je tudi pogovor, ko se zavedamo njegovih
okvirov, kontekstualna intervencija.

METODOLOGIJA
Metode, ki smo jih pri tem uporabili, so v prvi
vrsti etnometodološke (Garfinkel 1967). SkonstruiraH smo serijo eksperimentov, ki naj bi raz
galili shemo spoznavanja, ki jo kot samoumevno
in neozaveščeno uporabljamo v socialnem delu.
Bistvo eksperimenta, kot bomo pokazali v nada
ljevanju, je bilo spraviti na plan strokovni okvir
in ga uporabiti v vsakdanjih situacijah. Na ta način
lahko ugotovimo protislovja med obema okviro
ma, pa tudi značilnosti obeh. V analizi in diskusiji
rezultatov smo etnometodološko metodo kom
binirali z goffmanovskim izročilom. To pomeni
dvoje. Najprej, da smo primerjali med različnimi
okviri, še zlasti med strokovnim in vsakdanjim,
tako da smo primerjali procese spoznavanja v
obeh okvirih. Kako se spoznavamo v pisarni so
cialne delavke in kako se spoznavamo v bolj vsak
danjih okoljih - na vlakih, na avtobusnih postajah,
v bifejih, diskotekah, na ulici, na počitnicah? To
smo storili deloma eksperimentalno, deloma pa
na podlagi razumevanja različnih situacij. Goffmanovsko izročilo pomeni tudi to, da se smer pri
merjave spreminja in da hkrati ugotavljamo oboje;
enkrat je ozadje primerjave vsakdanji okvir,
drugič strokovni. Pogledali bomo, kaj smo novega
zvedeH iz primerjave pogovora strokovnjakov s
strankami o vsakdanjih pogovorih, in narobe, kaj
nam pove o pogovoru strokovnjakov primerjava
z vsakdanjih pogovorom.
Sestavili smo serijo eksperimentov, zato da bi
jo uporabili kot del uvajanja v spoznavni intervju
za študente socialnega dela na področju duševne
ga zdravja v skupnosti v dodiplomskem študiju
na Visoki šoli za socialno delo v Ljubljani. Podob
no zastavljene eksperimente smo izvajali zadnjih
pet ali šest let z rednimi in izrednimi študenti tre
tjega letnika, kot tudi na različnih usposabljanjih
v Sloveniji in Bosni in Hercegovini. Rezultati so
bili v vseh situacijah precej podobni^ in jih lahko
posplošimo skoraj brez zadržkov.
Tu smo obdelali naključno izbran vzorec takih
intervjujev in jih poskušali analizirati. Pri tem smo
deloma sledili postopkom kvalitativne analize in
uporabili zbrano gradivo. Pri tem so bili naši
postopki deloma konvergentni, ko smo poskušali
ugotavljati npr. tipična vprašanja in jih kategori

zirati, deloma pa divergentni, ko smo eksperi
mente in dogajanje v njih poskusili ne le opisati,
temveč tudi analizirati. O poteku pogovorov v
vsakdanjem življenju nismo imeli sistematično
zbranega gradiva. Bili smo prisiljeni uporabiti t.
i. naravna opažanja iz življenja. Tako so nekatere
naše ugotovitve utemeljene bolj, druge manj, še
zlasti tiste, ki se tičejo procesov v vsakdanjem
življenju.

NAVODILA ZA IZVEDBO
EKSPERIMENTOV
Delavnice smo po navadi začeli z uvodom, kako
pomemben del socialnega dela nasploh in dela
na področju duševnega zdravja v skupnosti po
sebej je proces spoznavanja. Po navadi smo tudi
preverili, koliko se udeleženci delavnice med se
boj poznajo. Skoraj vedno so biH med njimi taki,
ki se skorajda niso poznali\ Potem so udeleženci
delavnice dobili naslednje navodilo: »Predstav
ljajte si, da ste socialna delavka v pisarni, v svoji
ustanovi. Ravnokar vam je kolegica sporočila, da
pride čez pet minut k vam uporabnik, ki ga še ne
poznate. Imate pet minut časa, da si skicirate pet
vprašanj, ki jih boste postavili uporabniku, da bi
ga spoznali.« Nato so imeU udeleženci dejansko
pet minut časa, da so si izmislih vprašanja in jih
zapisali.
V naslednjem koraku smo jih prosili, naj si
izberejo v skupini človeka, ki ga najmanj poznajo,
ter da vprašanja, ki so si jih pravkar zapisali,
postavijo izbranemu človeku in ga poskusijo na
ta način spoznati. Pri tem smo poudarili, da ne
gre za igro vlog, se pravi, da ne igrata socialne
delavke in stranke, marveč da govorita s svoje
lastne pozicije, le da vprašanja ostanejo ista. Po
pogovoru z vprašanji sledi diskusija v paru in
potem v skupini.
Tretji korak je, da ta vprašanja dobesedno
postavijo naključnemu neznancu izven predaval
nice, na cesti, v bifeju, na avtobusni postaji aH v
podobnem javnemu ali pol-javnem prostoru, kjer
se ljudje po navadi spoznavajo.

VIRTUALNA VPRAŠANJA
Tipični niz vprašanj, ki si jih ljudje zabeležijo,
je približno takle:

• Kako ti je ime?
• Kako ti lahko pomagam oz. kakšen je
problem?
• Ali si se že soočila s tem problemom?
• Na kakšen način si že sama reševala ta
problem?
• Kaj pričakuješ od mene?
Vprašanja so gotovo neživljenjska, saj so iz
vzeta iz toka pogovora v situaciji. So pa vseeno
in morda prav zato dober indikator tega, kaj naj
bi zanimalo socialne delavce. Vprašanj je seveda
veliko več. Iz obdelanega vzorca vprašanj smo
izluščili nekaj kategorij.
Prvo kategorijo smo poimenovaH vprašanja
dobrodošlice. Najprej taka: »Se udobno počutite,
vam je prijetno? Želite sesti? Vam lahko kaj
ponudim? Kavo, čaj?« To so v bistvu vljudnostna
vprašanja, s katerimi v bistvu nočemo ničesar
zvedeti (vsaj v smislu spoznavanja ne), pač pa
izkazujemo z njimi svoj položaj gostitelja, ki ga
zanima počutje gosta, kot tudi željo, da bi se v
naši družbi počutil prijetno. Podobno deluje tudi
vprašanje: »Kako ste potovali?« Vprašanje »Iščete
mene?« pa rabi hkrati navezovanju stikov in tudi
orientaciji gosta. Podobna, a bolj splošna in od
prta so vprašanja: »Kako gre? Kako se počutite?
Kako si kaj? Kako ste?«.
Drugo kategorijo vprašanj smo poimenovaH
vprašanja spoznavanja. V njih imajo spraševalci
namen spoznati sogovornika, njegovo ime (
»Kako vam je ime?«'^), kdo je in od kod prihaja
(»Od kod prihajate? Kje živite?«), kje dela, ali
hodi v šolo, status (samski itn.), kaj je po pokHcu,
je zaposlen., kakšno družino ima ipd. Poleg teh
razmeroma specifičnih in konkretnih vprašanj so
si udeleženci delavnic zapisovali tudi splošnejša,
odprta vprašanja, npr.: »Kdo ste?«, »Lahko kaj
poveste o sebi?«, »Se mi lahko predstavite?«.
Tretjo kategorijo vprašanj lahko uvrstimo v
kategorijo poizvedovanja o napotitvi. Udeleženci
pogosto napišejo vprašanja: »Kdo vas je poslal?«,
»Nas je kdo priporočil?«, »Kdo vas je napotil?«
in »Prihajate na lastno pobudo ali vas kdo po
šilja?«.
Četrta kategorija vprašanj je posvečena raz
logom za srečanje: »Zaradi česa ste se odločili za
pogovor?«, »Zakaj ste prišH?«, »Zakaj ste se odločiU priti?«, »Zakaj ste tukaj?«.
Peta kategorija vprašanj se ukvarja s proble
mom, ki naj bi ga imeli virtualni obiskovalci. Bo
disi neposredno sprašujejo o tem, kaj je problem,

težava: »Kaj je vaš problem?«, »Kateri problem
vas trenutno najbolj teži?«, »Kako ti lahko po
magam oz. kakšen je problem?«, »}e zadeva vaš
osebni problem? Če ni, aH ta, čigar problem je,
ve, da ste tu?«, »Kje pa tebe čevelj žuH?«, »V čem
je težava?«, »Imate kakšne težave?«, bodisi po
izvedujejo tudi o doživljanju in osebnem opisu
problema: »Lahko podrobneje opišete situacijo,
ki vas je privedla do sem (problem)?«, »Kako
doživljate svoj problem?«. Problem je lahko tudi
predpostavljen v vprašanju o napotitvi: »Kaj vas
jenapotilo, da ste prišH sem?« Vprašanje je lahko
povezano tudi z rešitvijo: »Kaj jo muči, vidi ka
kšno rešitev?«, aH pa sprašuje po vzroku stiske:
»Kje vidi vzrok svoje stiske?«
Šesta kategorija je neposredno vezana na peto,
skorajda njena podkategorija - na problem se
namreč veže njegova rešitev. Večina vprašanj se
veže na reševanje problema v preteklosti: »Na
kakšen način si že sama reševala ta problem?«,
»Kaj ste že narediH za rešitev problema?«, prek
pogovorov: »Ste se o problemu že s kom pogo
varjali - s sorodniki, prijatelji?«, glede soočanja
s problemom: »Si se že soočila s tem proble
mom?«, glede rešljivosti problema: »Se vam pro
blem zdi nerešljiv?«. Lahko pa tudi v pripravlje
nost za prihodnje reševanje problema: »Kaj se
vam zdi sprejemljivo narediti oz. kaj ste priprav
ljeni narediti za to rešitev problema?«
Sedma kategorija je podobna prejšnjima dve
ma. V njej so vprašanja, ki sprašujejo po potrebni
pomoči in jo hkrati ponujajo: »Kako misHte, da
vam lahko pomagam?«, »Kako vam lahko poma
gam?«. Lahko je ponudba tudi bolj konkretna,
npr.: »Vam lahko preskrbim kakšne informacije?«
Vprašanje: »Kaj pričakujete od mene?« pa tudi
predpostavlja ponujeno pomoč.
Osma, najmanjša kategorija se dotika vpraša
nja kariere. Virtualno socialno delavko zanima,
aH je bil njen obiskovalec aH obiskovalka že prej
v obravnavi: »Ste že kdaj biH na CSD? Ste prvič
tukaj? Kje ste doslej že bili? Ste prvič na takem
pogovoru? Ste se o tem že s kom pogovarjali?«
Podoben ton imajo tudi vprašanja tipa: »Ste že
imeH kdaj take težave?«, a ta vprašanja merijo
bolj na »zgodovino bolezni« kot pa na institucio
nalno kariero.
Deveto kategorijo smo poimenovali individualizacija. Gre za sklop vprašanj, ki predpostavijo
individualnost sogovornika, njegovo aktivnost in
odgovornost kot tudi želje in pričakovanja: »Kaj
ste že storili? Kaj ste pripravljeni storiti sami?

Vaše želje, pričakovanja. Ali je to bila vaša odlo
čitev?« Opozarjajo, da gre za problem same te
osebe: »Si se že soočila s tem problemom? Na
kakšen način si že sama reševala ta problem? Kaj
pričakujete od mene?« Problem je osebno do
življanje: »Kako sami doživljate vse to?« V to
kategorijo lahko vštejemo tudi vprašanja, ki se
tičejo predstavitve, saj predpostavljajo pogled
vase in potemtakem tudi individualizacijo: »Kdo
ste? Se mi lahko predstavite? Lahko kaj poveste
o sebi? Želite sami kaj povedati o sebi? Kako se
počutite?«
Zadnja, deseta kategorija vprašanj so vpraša
nja, ki zadevajo pričakovanja do strokovnjaka:
»Kaj pričakujete od mene? Kaj pričakujete od
sodelovanja z mano? Kaj pričakujete od obiska?
Kaj lahko storim zate?«
Od naštetih kategorij najbolj izstopata kate
gorija spoznavnih vprašanj (21%) in pa združena
kategorija problem-rešitev (20%); poleg tega se
pogosto pojavljajo vprašanja, povezana z dobro
došlico (15%), individualizacijo (13%) in pomočjo
(11 %), manj pa kategorije razlogov (8%), pričako
vanj (7%), napotitve (6%) in kariere (5%).
Kategorije, ki smo jih dobili, lahko povzame
mo v matrico. Virtualna socialna delavka najprej
svoji stranki zažeH dobrodošlico, zanimajo jo
temeljne identifikacijske točke, potrebno se ji zdi
poznati okoliščine strankine prisotnosti, zlasti
napotitve, pa tudi razlogi, njegova institucionalna
kariera, v središču pozornosti je strankin pro
blem, morebitne rešitve in pomoč, ki jo rabi, pri
tem stranko individualizira in poizveduje o
pričakovanjih, ki jih ima do njega.
Lahko bi rekli, da to matrico obvladujejo sile
treh procesov: spoznavanja, problematizacije in
individualizacije, ki se opirajo na sidrišča ustvar
jene situacije ali okvira, ki ga zaznamujeta prijaz

nost (dobrodošlica) in institucionalnost (napoti
tev, kariera).
Ko ta vprašanja uporabimo v situaciji, druga
čni od tistih, ki so namenjena spoznavanju kole
gov, se pričnejo težave. Gre za dva precej različna
okvira spoznavanja in pogovarjanja. V enem gre
za to, da eden spoznava drugega in je ta predmet
njegovega spoznavanja - kot smo rekli, gre za
izpostavljanje problema, ponujanje pomoči, indi
vidualizacijo — v drugem pa, narobe, za medse
bojno spoznavanje, za skupno graditev situacije,
iskanje skupnih točk in vzajemno podpiranje
enakovrednih udeležencev v pogovoru.
Jasno je, da smo, ko smo združili dva tako
različna okvira, ustvarili komedijo zmešnjav.
Vprašanja, ki so lahko ustrezna v eni situaciji, se
izkažejo za zelo neustrezna, odgovori pa temu
primerni. Zagate, ki jih bomo spremljali v nada
ljevanju, pričajo o tej komediji zmešnjav. Naš na
men je sicer prav ta, da pokažemo neustreznost
vprašanj in okvira, v katerem ta vprašanja nasta
jajo, resnici na ljubo pa moramo priznati, da je
del zagat, nerodnosti in faux pas nastal prav zaradi
mešanja okvirov, situacijske neumestnosti vpra
šanj, pa tudi njihove virtualnosti in izvzetosti iz
dejanskega poteka pogovora.

ODGOVORI REDEFINIRAJO
VPRAŠANJA
V prvem primeru izmenjave vprašanj in odgovo
rov bomo lahko videli to zagato in to, kako imajo
vprašanja, ki so nastala v enem okviru, precej
neustrezen učinek v drugem. Prva tri vprašanja
sicer delujejo v redu, kot da bi biH priča povsem
normalnemu pogovoru med neznanci, le da
sogovornici nista zgovorni ter da je druga sogo-

Slika 1: Sile matrice spoznavanja v strokovnih pogovorih

vornica, tista, ki odgovarja, malce zadržana in
previdna:
»Iščete mene?«
»Ne vem točno, pač enega.«
»Se želite usesti?«
»Da.«
»Boste kavo?« »Da, hvala.«
•
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Previdnost druge sogovornice se v nadalje
vanju izkaže za povsem upravičeno:
»V čem je težava?«
»Ni je.«
»Kako vam lahko pomagam?«
»Ne.«

ki povsem spremeni definicijo situacije:
»Koliko je ura?«
»Deset tisoč tolarjev.«^
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Odgovor, ki bi bil povsem ustrezen in legiti
men v trgovini z urami, je šala, ki si jo radi privo
ščimo z otroki, dobrimi znanci, če hočemo koga
osmešiti, redko pa jo uporabimo v pogovoru z
nadrejenimi, v situacijah, ki od nas zahtevajo dolo
čeno stopnjo vljudnosti. V šali uporabimo dejstvo,
da formativne predpostavke niso jasno izrečene.
Z njo za hip sabotiramo situacijo, jo definiramo
in spodmaknemo sogovorniku tla pod nogami.
Mogoča pa je bolj odločna in določna redefinicija:
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Vtis dobimo, da se hoče oseba, ki odgovarja,
izogniti odgovorom in čimprej končati pogovor.
Noče govoriti o težavah in ne potrebuje pomoči.
Pa ne nujno, ker bi se hotela izogniti pogovoru o
tem, temveč ker vprašanja ne »sedejo«, niso us
trezna situaciji. Hkrati pa ravno s svojimi odgovori
definira vprašanja kot situaciji neustrezna. Z nikalnimi odgovori sogovornica ne zanika, da ima
težave in da ji je treba pomagati, pač pa zanika,
da je situacija taka, kjer naj bi se o tem pogovarjaH.
Predpostavimo lahko torej, da imajo vprašanja
poleg svoje funkcije spraševanja tudi informativno
aU celo formativno vlogo, informirajo sogovor
nika o naravi situacije in jo hkrati oblikujejo. Na
primer v vprašanju:

»Koliko je ura?«
»Pst!«

,

Taka izmenjava bi lahko potekala med star
šem, ki pozorno posluša sogovornika, ki angaži
rano govori o izredno pomembnih zadevah, med
tem pa ga otrok vpraša za uro. Ponovno defini
ranje vprašanja in s tem tudi situacije (tukaj se ne
sprašuje za uro, tu se ne govori o težavah, ne ra
bim pomoči), je mogoče, če je utemeljeno v sa
mem okviru situacije in v moči sogovornika. V
gornjem primeru je okvir vrstniškega pogovora
med študijskimi kolegi močnejši in se je lahko nanj
oprla druga sogovornica, ko se je z nikalnimi od
govori uprla definiciji situacije, ki jo implicirajo
vprašanja. Hkrati pa je vsaj v našem primeru re
definicija hkrati tudi zaključevanje izmenjave o
težavah in pomoči.

Koliko je ura?
OSTATI VLJUDEN
Spraševalca ne zanima samo položaj urnih
kazalcev, temveč hkrati sogovornika informira,
da je situacija oz. njuno srečanje definirano kot
poizvedovanje o času^ in ne kaj drugega ter da
od njega pričakuje zlasti ta odgovor. Če bi izrekli
vse predpostavke, ki jih vsebuje ta stavek, bi uvod
na poteza v izmenjavi zvenela približno takole:
- Oprostite, rad bi ugotovil, koliko je ura.
- Prosim, če mi na vprašanje odgovorite.
- Koliko je ura?
Odgovor, ki bi vseboval podatek o položaju
sonca v našem časovnem pasu, bi potrdil vsa pri
čakovanja spraševalca. Mogoča pa je izmenjava.

Definiciji situacije kot situacije, ki zahteva go
vorjenje o čustvih in problemih, so se udeleženci
delavnic izogibaH z begom v povsem vljudnostne
definicije situacije:
»Se mi lahko predstavite?«
»Sem Marjana, stara 20 let, iz Trzina, drugače
pa študentka.«
»Kako se počutite?«
»V redu.« (Smeh.)
Mik vprašanja »Kako se počutite?« aH »Kako
ste?« in podobnih je namreč ta, da v vsakdanjem
življenju omogoči tistemu, ki smo ga nagovorih,

izbiro med dvema registroma odgovorov. Lahico
ga obravnava kot del pozdrava:
»Dober dan. Kako ste?«
»Hvala dobro. Pa vi?«

kjer se postavljajo vprašanja in nanje dajejo odgo
vori, v tako, kjer se ljudje pogovarjajo.
Bolj radikalna je bila v redefiniranju situacije
Pika Nogavička (Lindgren, 1988: 33-34):

In nato nadaljuje interakcijo v želeni smeri,
oziroma, se pogovarja o tem, za kar sta se srečala.
Lahko pa ga vzame zares in se sogovorniku potoži
ali pohvali s svojim razpoloženjem:

»Če mi sedaj poveš še enkrat svoje ime, ga bo
zapisala v razrednico.«
»Pišem se Pikapolonica Zmagoslava Marjetica
Nogavička, hčerka Evrazija Nogavice, ki je bil
poprej strah vseh morij, sedaj pa je zamorski
kralj. Pika je namreč samo moje domače ime,
kajti moj oče je bil mnenja, da je Pikapolonica
predolgo ime.«
»A tako,« pravi učiteljica, »potlej te bomo tudi
mi klicali Pika. Toda, kaj misliš, ali ne bi sedaj
poskusih, kaj znaš. Velika deklica si že in goto
vo že mnogo veš. Morda bi pričeli z računa
njem. No, povej, ali mi lahko poveš, koHko je
7 in 5?«
Začudeno in jezno je gledala Pika učiteljico.
Potlej reče:
»Če pa tega sama ne veš, nikar ne misU, da ti
bom jaz povedala.«
Vsi otroci osuplo gledajo Piko. Učiteljica pa ji
razloži, da se v šoli ne sme tako odgovarjati.
Učiteljici mora reči gospodična učiteljica in je
ne sme nagovarjati s »ti«.
»Lepo prostim, oprostite,« pravi Pika skesano.
»Tega nisem vedela. NikoU več ne bom storila.«
»Prav, Pika, upam, da bo tako. Sedaj ti jaz
povem, da je sedem in pet dvanajst.«
»Glej no,« pravi Pika, »saj veš, zakaj me pa
potlej sprašuješ? Oh, kakšna koza sem! Že
spet te tikam. Oprosti,« pravi in sama sebe
pošteno potegne za ušesa.
Učiteljica namenoma presliši vso stvar in
nadaljuje izpraševanje:
»No, Pika, Koliko pa mishš, da je 8 in 4?«
»Takole približno 66,« ji odgovori Pika.
»Ne, ne!« pravi učiteljica. »8 in 4 je 12.«
»Ne, mala moja stara, tole je pa že preneumno!« reče Pika. »Pravkar si rekla, 7 in 5 je 12.
Red vlada tudi v šoU. Sicer pa, če imaš tako
otročje veselje nad takimi neumnosti, zakaj
se ne usedeš v kakšen kot in ne računaš, nas
pa pusti v miru, da se bomo lahko šli mance toda ne, že spet ti pravim 'ti',« zavpije Pika
ogorčeno, »če mi lahko še enkrat odpustiš,
bom poizkušala v prihodnje bolj paziti.«

»Dober dan. Kako ste?«
»Zelo dobro/slabo. Ne veste, kaj se mi je danes
zgodilo.« (Nadaljuje pripoved.)
Pri tem ima sogovornik v navadnih pogovorih
suvereno moč izbire, kako razumeti vprašanje,
in s svojim odgovorom definira pomen vprašanja.
Spraševalec pa mora tak odgovor sprejeti. V pogo
voru strokovnjaka s stranko pa ni tako. Zdravniku
na vprašanje: »Kako se počutite?« ne moremo
odgovoriti: »Hvala, dobro.« Beg v vljudnostno de
finicijo je v taki situaciji razmeroma nevljuden,
zato tudi v začetku razdelka opisani izmenjavi
smeh, ki priznava in se opravičuje za tako rede
finicijo.''
Če se beg iz situacije z vljudnostno frazo ne
posreči, oziroma, če pride do zapleta z okviri, so
mogoče taktike, ki poskušajo rešiti situacijo, prila
goditi vprašanja in jih razumeti znotraj te situa
cije:
»Zakaj ste prišli?«
»Zato, ker te še ne poznam in bi te rada bolje
spoznala.«
»Kdo vas je napotil?«
»Sama sem prišla.«
»Kaj pričakujete od obiska?«
»Kaj pričakujem? Ha, pogovor.«
Spet je glavno delo, ki ga mora za prilagajanje
opraviti tisti, ki odgovarja na vprašanja. Izmisliti
si mora odgovore, ki bodo ustrezali vprašanjem,
pa še vedno ne bodo povsem minirali situacije,
kot je definirana z vprašanji. Še vedno je iz zapisa
pogovora čutiti komičnost situacije in ironično
distanco sogovornice, ki odgovarja. V prvem
odgovoru naredi inverzijo predmeta spoznavanja,
v drugem zanika, da bi jo kdo napotil, v tretjem
pa ustvari distanco s ponovitvijo vprašanja, med
metom ha in samoumevnostjo, češ: »Kaj me spra
šuješ?! Saj veš!«. Sogovornica, ki odgovarja na
vprašanja, je tako redefinirala situacijo, iz take,

BARANTANJE Z IDENTITETO
Reševanje situacije je torej naloga tistega, ki odgo
varja na neumna ali neustrezna vprašanja. O takih
komičnih situacijah poročajo pri kritiki antropo
logov, še bolj izrazita pa je v nekaterih psihoterapevtskih situacijah. David Brandon je nekoč
pripovedoval precej neverjetno, a možno zgodbo.
Pred leti je v okviru raziskave delal intervju s
precej zanimivo osebo. Del intervjuja je bil
spoznati vsakdanjik brezdomcev in smo jih
torej spraševaH, kaj delajo kakšen dan v tednu.
Povedal mi je, da ob torkih hodi na psiho
terapijo na Tavistockl Zdravi se pri prof. X.Y.
Zdravi se zaradi separacijske travme v zgo
dnjem otroštvu. Kako, če mi je pred tem po
vedal, da mati in oče živita v londonskem pred
mestju in daje pri njiju živel do 18. leta? Lepo!
Preden je začel hoditi na psihoterapijo, je šel
v knjižnico, pogledal članke, ki jih je napisal
profesor, in videl, da se ukvarja s temo separa
cijske travme. Če bi mu govoril o težavah, ki
jih ima v življenju brezdomca in sploh v živ
ljenju, bi ga dolgočasil, komaj da bi ga poslušal,
če bi ga sploh sprejel, tako pa ga posluša pa
zljivo in z zanimanjem in bo verjetno o njem
pisal v svojem naslednjem članku.
Ob četrtkih hodi na Maudsley^ kjer se
zdravi za klavstrofobijo. Kako, če mi je pravil,
da je dolgo delal kot lift-boy?! Nemogoče, da
bi klavstrofobičen delal kot lift-boy. Ponovil mi
je isto razlago. Sel je v knjižnico, pogledal, o
čem piše njegov psihoterapevt...
Ta zgodba je ekstremen primer nečesa, kar se
redno dogaja v ordinacijah, pisarnah, uradih ljudi,
ki se ukvarjajo s človeško stisko. Ljudje, ki priha
jajo tja, morajo uganiti, dognati, kaj je tisto, kar
strokovnjake zanima, čemu so pripravljeni posve
titi pozornost, na kaj bodo gledali s simpatijo in
kaj jih bo spodbudilo k temu, da jim pomagajo.
Gre širši za proces barantanja z identiteto (Young
1971); človek pristane, da za nekoga nekaj pred
stavlja, zato da bi od tega imel neko korist. Ta
korist je lahko, kot v primeru Brandonovega brez
domca, nekaj ur na toplem, pozornost pomemb
nega človeka, spoštovanje, lahko je to kot v ne
štetih primerih denarna korist, opravičilo za prešpricane ure, lahko pa je kot v primeru naših sogo
vornic le to, da drugemu ne povzročiš zadrege,
se pravi, le situacijska korist.'"

V tem je tudi ena od večjih pasti barantanja z
identiteto. Korist je namreč pogosto le situacijska
ali ima v najboljšem primeru posledice le v nekih
določenih okoliščinah, ki niti niso tako pomem
bne. Po drugi strani pa človek dobi uradno potr
jeno stigmo. Poleg tega določen del strank v dolo
čeni meri preoblikovanje svoje identitete, ki se
zgodi pod okriljem obravnave, jemlje resno in ne
z ironijo in humorjem" ali celo zamero in upo
rom, ki omogoča distanco do ponujene identitete.
Definicijo svoje identitete ponotranjijo, jo vzame
jo za svojo in se tudi dejansko začnejo vesti kot
bolniki, šibke osebnosti itn.
Kar nas vabi v tako početje, je čar igranja vlo
ge. Vsi smo nekoč želeU biti igralci. Čar je tudi v
tem, da lahko v neko vlogo vstopimo in po želji
tudi izstopimo. A večina ljudi se v tako — priča
kovano — identiteto naseli le začasno in včasih le
za dejanski čas obiska pri strokovnjaku. Soudele
ženec v situaciji bo toliko prej reševal situacijo z
»začasno« naselitvijo v pričakovani identiteti, če
je enakopraven ali vsaj dobro poučen o delovanju
okvira, ki ga rešuje, ter če ima trden identitetni
zaslon izven okvira, ki ga rešuje. Od vstopanja in
izstopanja v vlogo socialnega problema, bolnika
ipd. ima večina uporabnikov socialnega dela vsaj
kakšno korist. Hkrati pa nas to opozarja, da je
za večino druženje s strokovnjaki le obrobna de
javnost ter da nas gotovo ne jemljejo toliko resno,
kot se zdi nam samim, pač pa bolj kot igro, ki jo
morajo odigrati in ostati živi.

URADNI IN NEURADNI POGOVORI
Pogovori imajo razUčne poteke in ritme. Sogovor
nici naslednjega zapisa sta poročali, da sta na
začetku čutih zadrego, na koncu pa se sprostili:
»Kdo si?«
»Sem M. T , študentka 3. letnika Visoke šole
za socialno delo iz Velenja.«
»Zakaj si prišla?«
»Da se kaj naučim.«
»Kako ti lahko pomagam?«
»Tako da sodeluješ na predavanjih, izmenjaš
svoje izkušnje z mano, skratka mi omogočiš,
da se od tebe lahko kaj naučim.«
»Kaj pričakuješ od mene?«
»Pričakujem, da mi pomagaš, da se čim več
pogovarjava, druživa in izmenjava čimveč
izkušenj.«

»Ali mi lahko poveš kaj o sebi?«
»Ja. Sem umetniški tip, rada rišem na steklo
in svilo. Redno obiskujem tudi različne tečaje.
Rada imam živali. Zelo rada jaham. Imam
nekaj dobrih prijateljev, s katerimi preživim
večino prostega časa. Moj največji problem
je, da ne znam nikomur reči ne.«
Sogovornici sta poročali, da je pogovor o
skupnih interesih in resnično spoznavanje potekal
zares in dosti bolje po »uradnem« delu. O tem je
poročalo veliko udeležencev teh delavnic'^. Deli
tev na »uradni pogovor« in »neobvezen klepet«
je ena izmed značilnosti institucionalnih pogovo
rov med ljudmi. Drugi se zgodi po opravljenem
intervjuju, izpitu; izven pisarne, mimogrede na
hodniku, po uradnih urah v bifeju, na avtobusu,
na počitnicah. Poleg časa, ki ga zaznamuje ura
aH otvoritveni in sklepni ritual, in prostora določa
uradnost neke izmenjave tudi ton govora in tudi
samo besedilo. Naša vprašanja narekujejo po eni
strani določen ritem in ga časovno opredelijo, na
rekujejo določen ton - npr. resen, brez žargona,
in določeno besedilo (npr. govor o problemih in
ne o npr. o hobijih, ljubezni, otrocih). Ljudje, še
zlasti uporabniki različnih služb, imajo pogosto
občutek, da so se zares pogovorih s strokovnja
kom, ko ga ali jo srečajo neformalno, na dvorišču,
v kavarni, na počitnicah.

ESEJ O INTIMNIH POGOVORIH
Nekateri so se v okviru vaje zares začeli pogovar
jati o svojih problemih. Toda tudi to ni šlo brez
problemov. PoročaU so o zadregi, o tem, da so se
jim vprašanja zdela vse preveč intimna za prvi
pogovor, ki ga imajo s sogovornico. Vprašanja
kot »Kako ti je ime?« »Od kod si, od kod si?« »Si
že zaposlen?« so se jim zdela razmeroma sprejem
ljiva, medtem ko se vprašanje »Mi lahko veš nekaj
o svoji družini, bratje, sestre?« zdelo nekomu že
preveč ogrožajoče. Ko pa so jih vprašaH o pro
blemu, so se res začele težave. Poročah so tudi o
tem, da so morah, potem ko jih je partner pov
prašal po problemu, najprej razmisliti, o katerem
problemu bodo govorih, kateri je ustrezen, ne
prepoceni, a hkrati ne preveč intimen.
Vpogled, da so standardna vprašanja, ki po
stavljajo strokovnjaki, neposreden napad na našo
intimnost in transgresija mej, ki jih imamo po
navadi pri pogovaru o takih zadevah, je bil eno

bistvenih spoznanj v poročilih udeležencev delav
nic. Na prvem srečanju, še zlasti v prvih minutah
srečanja, se kratko malo ne spodobi spraševati
po čustvih, čustvenih navezavah'^ osebnih
problemih in njihovem doživljanju ipd. Pri tem
se nam pojavijo naslednja vprašanja: Čemu rabijo
te meje? Kako se vzpostavljajo okviri zaupnih po
govorov, kjer nam ni težko govoriti o intimnih
zadevah? Kaj storijo ljudje v strokovnih pogovo
rih, ko jim zastavijo tako vprašanje, kakšne taktike
uporabijo, da zmanjšajo napetost med prezgodaj
postavljenim vprašanjem in nalogo, da nanj od
govorijo? Ta vprašanja so gotovo izredno pomem
bna za temo, ki smo se jo lotih, pa nam okviri
tega besedila in gradivo, ki ga imamo na voljo, ne
dovoljujejo, da bi se ga lotih podrobno in poglo
bljeno. Za to je potrebna posebna raziskava in
razprava. Tu in v nadaljevanju bomo poskušaH
posredovati le nekaj osnovnih idej in razmislekov.
Vsi imamo neke značilnosti, poteze, ki nas
kvalificirajo, in tudi take, ki nas diskvalificirajo.
Imamo pročelje, predstavitveni del sebe, ki je v
javnih interakcijah zmerom na voljo, in imamo
zakuUsje, ki ni dostopno vsakomur. Imamo po
vršje in podzemlje. So stvari, za katere ne bi radi,
da bi jih poznal širši krog ljudi, imamo skrivnosti,
ki smo jih pripravljeni zaupati samo ozkemu kro
gu ljudi in seveda stvari, ki jih ne zaupamo niko
mur. So področja, o katerih so nismo pripravljeni
pogovarjati s skorajda nikomer.
Na pročelju aH površju so zlasti tiste informa
cije o nas, ki so pozitivne, ki nas kvalificirajo kot
polnovrednega člana družbe in udeleženca si
tuacije, pa tudi kot zanimivega in sposobnega. Z
njimi delamo (prvi) vtis. Prvi vtis deluje v inter
akcijah kot ključ pri notnem zapisu. j[ntonira vse
nadaljnje interakcije, jim da podlago in jih obarva.
Informacije, ki jih v določeni situaciji spravimo
na površje, nam pomagajo pri tem, da se vključi
mo vanjo. V ozadju, v zakulisju, ostanejo tiste
informacije, ki so za izmenjavo nebistvene, ki so
vsaj za trenutno situacijo zgolj naključne, pa tudi
tiste, ki bi torpedirale izmenjavo aH jo vsaj upo
časnile aH pokvarile'**.
Pod površjem, v zakuHsju in na robu interakcijskega vidnega polja so torej zelo različne
informacije. Po eni strani tiste, ki nas jih je sram,
zaradi katerih bi se v določenih situacijah najraje
vdrH v zemljo, zaradi katerih zgubimo tla pod no
gami, ki so v določeni situaciji neustrezne ter so
v tem smislu prikrivanja in skrivnosti pomembne
tudi v sami situaciji, po drugi strani pa tiste, ki za

