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UVOD

Ko sem se leta 2007 upokojil kot izredni profesor za Metodologijo 
raziskovanja v socialnem delu s statistiko na Fakulteti za socialno delo 
v Ljubljani, nisem popolnoma prekinil stika s stroko. Ker sem se v zad-
njem obdobju svojega strokovnega dela posvečal razvijanju kvalitativne 
raziskovalne metode, sem o tej tematiki po upokojitvi v letih 2010/11 
do 2013/14 predaval in vodil vaje na tedaj še Visoki šoli za zdravstveno 
nego Jesenice (zdaj Fakulteta za zdravstvene vede Angele Boškin, Jese-
nice) v okviru bolonjskega magistrskega študija zdravstvene nege pri 
predmetu Raziskovanje in raziskovalna metodologija (nosilka dekanja 
prof. dr. Brigita Skela Savič).

V letih 2012/13 do 2014/15 sem predaval na Alma Mater Europea 
– Evropski center Maribor v okviru magistrskega študija socialne ge-
rontologije (predstojnica prof. ddr. Marija Ovsenik) predmet Uporabna 
metodologija v socialni gerontologiji in na doktorski stopnji predmet 
Kvalitativna metodologija. 

Nazadnje pa sem v letih 2019/20 in 2020/21 sodeloval z ljubljansko 
izpostavo dunajske Univerze Sigmunda Freuda v okviru bolonjskega 
magistrskega študija psihologije (predstojnica dr. Andreja Poljanec) pri 
predmetu Uvod v kvalitativne raziskovalne metode II – spraševanje. 

Medtem sem v študijskem letu 2019–20 priskočil na pomoč svoji 
matični Fakulteti za socialno delo s predavanji občega dela Metodologi-
je raziskovanja v socialnem delu I in Kvalitativne metodologije (nosilka 
predmeta prof. dr. Liljana Rihter, asistentka dr. Tamara Rape Žiberna). 
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Ob vsem tem delu sem še naprej brskal po literaturi in se seznanjal 
z razvojem kvalitativne metode. Poleg tega sem pisal sestavke za svoj 
spletni dnevnik »Kvalitativno«. Ti prispevki so imeli predvsem didakti-
čen namen. Brali naj bi jih v prvi vrsti študentje, ki sem jim predaval, ne 
da bi bil to branje posebej priporočil kot študijsko gradivo. Seveda pa bi 
bil vesel, če bi jih brali tudi drugi, ki jih zanima ta metoda.

V več kot desetih letih je tako nastala vrsta kratkih zapisov o različnih 
vidikih kvalitativne metode. Dodal sem tudi tri poglavja iz epistemolo-
ških osnov kvalitativne metodologije. Nekateri sestavki so imeli, sodeč 
po spletni statistiki, sorazmerno veliko bralcev v mednarodnem pro-
storu, kar pomeni, da obstaja zanimanje za to metodo, zanimanje, ki ni 
motivirano zgolj s študijskimi obveznostmi. Zato sem jih sklenil urediti 
in objaviti tudi v »papirnati« obliki. Kronološki vrstni red zapisov sem 
spremenil in jih uredil sistematsko po posameznih poglavjih kva litativne 
metodologije. Tako urejeno gradivo ni učbenik, niti ni siste  matična mo-
nografija. Je bolj  poskus odgovoriti na vprašanja, ki so mi jih študentje 
zastavljali sproti. Je poskus didaktično razčleniti in narediti bolj dosto-
pne pojme, ki so sicer v učbenikih obdelani morda bolj abstraktno. 

To delo imamo lahko za dopolnilo mojega dela Uvod v kvalitativno 
raziskovanje v socialnem delu iz leta 1998. Ta knjiga je že davno pošla. 
Čeprav so mi predlagali, naj bi jo posodobil, bi to prenavljanje zahte-
valo povsem novo raziskovalno delo, ki bi terjalo od mene preveč moči 
in institucionalno podporo. Tako je pričujoča knjiga nekakšen dodatek 
k Uvodu, ki ga je dobro poznati, če hočemo razumeti njeno besedilo. 

V začetku so bile moje ambicije glede tega dela skromne. Hotel sem 
objaviti zapise s spletnega dnevnika, le grobo vsebinsko razvrščene, in 
ohraniti njihov priložnostni značaj in pogovorni slog. Ko pa sem hotel 
vnesti nekaj sistematike v vsebinsko prekrivajoče se priložnostne za-
pise in ko sem videl, da so se moji kolegi ob osnutku besedila ogreli 
za objavo in mi tudi svetovali popravke, dodatke in spremembe, sem 
besedilo vse bolj popravljal in dodajal nove vsebine. Tako imam vtis, da 
je besedilo ostalo nekje na pol poti do pravega učbenika ali priročnika, 
da o temeljnem delu ne govorim. Potem pa se mi spet zazdi, da je tako, 
nepopolno, še večji izziv drugim, da napišejo kaj boljšega. Znanost je 
kolektivno prizadevanje.
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Zahvaljujem se članom Inštituta za razvojne in strateške analize, prof. 
dr. Franetu Adamu za spodbudo, dr. Darki Podmenik za konstruktivne 
pripombe in nasvete in dr. Maruši Gorišek za pomoč pri iskanju virov 
po spletu. Njihova zavzetost za moje delo me je opogumila. Hvala tudi 
predstojnicam in predstojnikom vseh zgoraj navedenih šol, da so mi 
omogočili izkušnje poučevanja in pogovarjanja s študenti: prof. dr. Li-
ljana Rihter (FSD), prof. dr. Brigita Skela Savić (FZAB), prof. ddr. Mara 
Ovsenik (AME ECM), dr. Andreja Poljanec in mag. Miran Možina, dr. 
med. (SFU). Za njihov pomemben prispevek k nastanku tega dela se 
zahvaljujem študentom vseh teh šol, poimensko navedenim na koncu 
knjige in vsem drugim. Ob njihovih delih in vprašanjih je nastala ta 
knjiga – in zanje.

Ljubljana, oktobra 2022                                                                                                                                   

B. M.
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EPISTEMOLOŠKE OSNOVE KVALITATIVNE METODE

V razvoju družboslovne metodologije se ves čas prepletata in si kon-
kurirata dva temeljna nazora: nazor, po katerem naj bi se družboslov-
na metoda zgledovala po naravoslovni, objektivistični ali pozitivistični 
metodi, z objektivnim opazovanjem in eksperimentom kot osrednji-
ma metodama; in nazor, po katerem naj bi pri raziskovanju človeških 
zadev upoštevali posebno naravo ljudi kot samih sebe zavedajočih se 
subjektov, ki si pojave razlagajo in iščejo njihov pomen – subjektivistič-
na ali interpretativna metoda. Slednja vsebuje različne pristope, od ka-
terih v tem okviru predstavljamo tri: simbolni inter akcionizem, feno-
menologijo in hermenevtiko. Simbolni interakcioni zem poudarja, da 
je za razumevanje in pojasnjevanje ravnanja ljudi pomembno vedeti, 
kakšen pomen pripisujejo pojavom okrog sebe; pomen pa posreduje-
jo jezikovni in drugi simboli. Fenomenologija usmerja raziskovalca na 
odkrivanje in preučevanje kolikor mogoče neposrednega doživljanja 
ljudi v različnih življenjskih položajih. Hermenevtika obravnava pojem 
razumevanja pomena besedil in kulturnih proizvodov sploh.

POZITIVIZEM IN INTERPRETIVIZEM

Če bi omenjena nazora hoteli prav na kratko označiti, bi lahko za prve-
ga rekli, da obravnava družbene pojave kot zunanja, od opazovalca ne-
odvisna realna naravna dejstva (kot stvari, kot bi rekel Durkheim); drugi 
pa obravnava te pojave kot stvaritve razmišljujočih, osmišljujočih in de-
lujočih članov družbe, torej kot pojave, ki so bistveno odvisni od tega, 
kako razmišljujoči subjekti razumejo sebe in svet okrog sebe. Po prvem 
nazoru so ti pojavi nekaj objektivno danega, po drugem pa subjektivno 
in intersubjektivno proizvedeno ali konstruirano. Tisti, ki sodijo, da so 
družbeni pojavi nekakšna naravna dejstva, svetujejo, naj bi za njihovo 
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proučevanje uporabljali naravoslovne metode; v bistvu naj bi jih opiso-
vali tako kot predmete ali naravna bitja, ki so tam, neodvisni od opazo-
valca, in ki jih lahko štejemo, merimo, beležimo in poljubno opisujemo 
kot pač katero koli stvar. Tisti, ki sodijo, da so družbeni pojavi stvaritev 
delujočih članov družbe, katere del je tudi raziskovalec sam, svetujejo, naj 
bi jih proučevali tako, da bi se poglabljali v to, kakšen pomen pripisujejo 
ljudje posameznim pojavom, kakšen smisel vidijo v njih, kako se med 
seboj dogovarjajo o tem, kaj je kaj, in kako naj smiselno ravnajo, razisko-
valec pa naj bi ob tem skušal dojeti tudi svojo vlogo in položaj. 

Oba pristopa se razlikujeta med seboj po vrsti značilnosti, ki jih 
bomo na kratko povzeli. Pri tem bomo sledili zgledu (Guba, 1990), 
po katerem je možno razlike med tema pristopoma strniti okrog  treh 
osnovnih vprašanj, ontološkega, epistemološkega in metodološke-
ga. Ontologija obravnava vprašanja o naravi sveta, v našem  primeru 
predvsem družbenega; epistemologija vprašanja o odnosu med spoz-
navajočim človekom in svetom, ki ga spoznava;  o možnostih in mejah 
znanstvenega spoznavanja; metodologija pa vprašanja o tem, kako naj 
poteka raziskovanje, da bo prispevalo novo znanje.

POZITIVISTIČNI PRISTOP

Ontologija. Zunanji svet obstaja realno in neodvisno od spoznava-
jočih ljudi. Svet se giblje po splošnih in nespremenljivih naravnih za-
konih. Tudi človeška družba je del naravnega sveta, je neke vrste na-
ravna združba, kakršne so združbe žuželk ali naravni biotopi. Tudi v 
njej veljajo splošne zakonitosti nastanka, razvoja, sprememb in prop 
da kot v naravnih združbah. Družbo, njene ustanove in procese v njej, 
sicer oblikujejo ljudje s svojim delovanjem, vendar potekajo družbe-
ni procesi, ki so rezultat delovanja posameznikov, neodvisno od njih 
in pogosto zoper njihova hotenja, kot bi bili od njih neodvisne stvari,   
pravi naravni procesi.

Epistemologija. Na eni strani je torej spoznavajoči človek, na  dru-
gi svet, ki ga želi spoznati. Svet je pred-met človekovega spoznavanja,  
nekaj, kar človek vrže predse, da bi raziskal. Naloga znanstvenika je, 
da odkrije zakonitosti, ki veljajo v naravi in družbi, in ko jih odkrije, 
lahko napove pojave in jih nadzoruje. Raziskovalec je pri svojem  delu 
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objektiven, kar pomeni, da je predmet njegovega spoznavanja popolno-
ma neodvisen in ločen od njega, samo čutila posredujejo  raziskovalcu 
podatke o njegovem predmetu. Res je, da so čutila nezanesljiva, a za-
nesljivost opazovanj se da izboljšati. Raziskovalec  si prizadeva, da ne 
bi njegova notranja duševna stanja kakor koli vplivala na izid njegovih 
opazovanj. Temu se raziskovalec le težko izogne,  in kadar se mu to 
ne posreči, mora vse take vplive skrbno opisati.  V bistvu je vendarle 
predmet opazovanja neodvisen od njega. Podatki o predmetu, ki mu 
jih posredujejo čutila, so dejstva. Dejstva so  značilnosti stvarnosti, ne 
mišljenja. S pomočjo mišljenja raziskovalec nato oblikuje razlage teh 
dejstev ali teorije. Teorije pa nato preverja spet z dejstvi. Če s pomočjo 
teorije napove kak dogodek in če se tisti  dogodek zares zgodi, to je, če 
mu čutila posredujejo informacijo, da  se je zgodil, je teorija pravilna. 
Če se teorija ne sklada z dejstvi, ni pravilna, ne odraža stvarnosti. Opa-
žena dejstva so temeljni preskusni kamen teorij.

Metodologija. Teorije preverjamo tako, da iz teorije izvedemo napo-
ved konkretnega dogodka ali pojava, ki naj bi se zgodil,  če so dani po-
goji, ki jih določa teorija. Nato ustvarimo te pogoje  in počakamo, da 
se zgodi napovedani dogodek. Če se ne zgodi,  teorija ne velja. Če se 
zgodi, pa teorija začasno velja, dokler ni  ovržena. Osnovni postopek za 
preverjanje teorij in iz njih izvedenih  hipotez je poskus, kontrolirani ek-
speriment, ki se v načelu lahko  ponovi, ki pa se ga da tudi nadomestiti z 
drugimi metodami, ki  sledijo njegovi logiki. Z načrtnim spreminjanjem 
eksperimentalnih pogojev in s skrbno kontrolo motečih spremenljivk 
izvabi  raziskovalec naravi odgovore in prepreči, da bi on sam s svojimi 
človeškimi slabostmi in pojmovanji vplival na izide. Poleg eksperimenta 
lahko raziskovalec uporablja številne druge metode, tudi več različnih 
metod pri raziskovanju istega vprašanja, vendar si vedno prizadeva, da 
bi kontroliral svojo pristranskost in druge moteče dejavnike.

INTERPRETATIVNI PRISTOP

Ontologija. Zunanji svet sicer ni naša utvara, vendar je tisto, kar ima-
mo za zunanji svet, v pomenu, ki ga ima za človeka, v bistvu konstruk-
cija naše zavesti in družbena konstrukcija zavestno delujočih subjektov 
v interakciji. To velja že za naravne pojave (rdeča barva, ki jo vidimo, ni 
lastnost predmeta, ampak naš občutek, ki ga projeciramo na predmet) 
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za družbene pa sploh. Isto vedênje je v eni družbi »svetost«, v drugi 
»norost« in v tretji »duševna bolezen«. Ljudje pripisujejo temu vedênju 
različne pomene, konstruirajo njegov pomen in svoj odnos do njega, s 
tem pa celo vrsto družbenih ravnanj, ki so za posamezne člane družbe 
kot tudi za obstoj družbe v celoti usodno pomembna. Podobno kon-
struirajo v medsebojnih odnosih tudi druge vidike realnosti, konstrui-
rajo pomen realnosti v celoti. Stvarnost je v svojem pomenu za človeka 
družbena konstrukcija. To pa pomeni, da je toliko različnih stvarnosti 
(ki se sicer med seboj prepletajo in prekrivajo), kolikor je posamezni-
kov, družbenih skupin in družb. Nobena teh konstrukcij ni bolj pra-
vilna ali resnična; preprosto so, obstajajo kot različne. Subjektivistična 
ontologija je relativistična.

Epistemologija. Svet je proizvod spoznavajočega subjekta. To ne po-
meni, naj ponovim, da je obstoj sveta utvara, ampak da v resnici ne 
vemo, kaj je in kakšen je svet brez posredovanja naših čutov in mišlje-
nja. Ni delitve na subjekt in objekt, oba sta vsebini zavesti. To ne po-
meni, da raziskava nima svojega predmeta, ampak, da je tisto, kar ima 
za predmet, že samo družbena konstrukcija, in s tem tudi konstrukcija 
raziskovalca kot člana družbe, in ne kak od zavesti in družbene inte-
rakcije popolnoma neodvisen, zunanji predmet. Raziskava o kakovosti 
življenja duševnih bolnikov ima na primer za svoj predmet dve taki 
družbeni konstrukciji: »kakovost življenja« in »duševnega bolnika«. 
To sta konstrukciji, ki ju z ostalimi člani družbe deli tudi raziskovalec, 
sta tudi plod njegove zavesti, ne objektivno, realno obstoječa stvar ali 
lastnost. Dejstva niso neodvisna od teorije; od teorije, ki jo imamo, je 
odvisno, kaj bomo sploh dojeli kot dejstvo. V glavi moram imeti pojem 
(teorijo) »diskriminacije«, da bi konkretno dejanje, ki sem mu priča 
(dejstvo), dojel kot »diskriminacijsko« in ne kot nekaj samoumevno 
»normalnega«. Nobene teorije ni mogoče dokončno preveriti, jo spre-
jeti ali ovreči z »dejstvi«, ker ni teoriji zunanjega kriterija preverjanja, 
od človeka neodvisne, zunanje realnosti, neizpodbitnih, trdnih dejstev. 
Dejstva so posredovana z mišljenjem, s teorijo. Od teorije je odvis-
no, kaj bomo dojeli kot dejstvo. Teorije je mogoče primerjati, ne pa 
jih preverjati s trdnimi, od teorije neodvisnimi empiričnimi dejstvi. 
To ne pomeni, da teorij ni mogoče razvrščati in dati kaki med njimi 
prednost, ker pojasnjuje večji obseg pojavnosti, ker je bolj logično 
dosledna, obsežnejša, bolje notranje razčlenjena, bolj sistematična in 
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podobno. Ne moremo pa ji dati prednosti zato, ker bi bolje ustrezala  
od našega mišljenja neodvisni resničnosti.

Metodologija. Raziskovalec skuša identificirati konstrukcije sveta 
različnih udeležencev družbene igre in ugotoviti podobnosti in razlike 
med njimi, da bi skupaj z ljudmi, katerih konstrukcije raziskuje, rekon-
struiral, to je v skupnem jeziku izrazil sporazumno sliko vsakokratnega 
sveta. S tem ko ponovno, s svojimi besedami, za katere se sporazume z 
ljudmi, katerih stvarnost raziskuje, izrazi njihovo stvarnost, jo tudi po-
maga vzdrževati ali pa spremeniti. Zato izid njegovega prizadevanja ni 
zgolj spoznanje, ampak lahko nova, drugačna konstrukcija stvarnosti. 
Pri raziskovanju uporablja hermenevtični pristop, to je razumevanje 
konstrukcij sveta drugih ljudi in tolmačenja njihovih konstrukcij. Poleg 
tega primerja različne konstrukcije in si prizadeva priti do kolikor mo-
goče kompleksne konstrukcije. Namen take raziskave torej ni priti do 
enostavnih splošno veljavnih zakonitosti, ampak do zapletenih opisov 
različnih konstruiranih stvarnosti.

Ko tako opisujemo dva nasprotna pristopa k raziskovanju družbenih 
zadev, se nujno pojavi vprašanje, kateri od njiju je »pravilen«. Odgovor 
bo morda koga presenetil: oba sta »pravilna«, vsak na svoj način, v svojih 
okoliščinah in s svojim namenom, kar se bo razjasnilo v nadaljevanju.

KVANTITATIVNE IN KVALITATIVNE METODE

V zadnjih desetletjih smo na področju družbenih ved priča rene-
sansi tako imenovanih kvalitativnih metod, ki so nekoč spremljale prve 
samostojne korake teh ved, nato pa so bile v primerjavi s prevladujo-
čim, tako imenovanim kvantitativnim pristopom, dolgo zapostavljene, 
delno zaradi načelnih metodoloških razlogov, ki so izhajali iz določe-
nega pojmovanja narave družbenih ved, delno zaradi praktičnih ra-
zlogov, ki so temeljili na posebnih običajih in normah v znanstvenih 
skupnostih in ki so izvirali iz interesov raziskovalcev kot članov družbe.  
S standardiziranimi in kvantitativnimi metodami naj bi bolje kot s kva-
litativnimi uresničevali osnovna načela znanstvenega raziskovanja, tj. 
načela objektivnosti, sistematičnosti, preciznosti, preverljivosti in dru-
ga. Te metode pa so se pokazale tudi kot praktičen način za osebno 
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in skupinsko družbeno napredovanje raziskovalcev, saj je bilo mogoče 
z uporabo računalniško podprtih kvantitativnih metod ustvariti videz 
znanstvenosti tudi pri raziskavah, ki sicer ne bi zaslužile tega pridevka.

Spomnimo se, kaj pravzaprav pomenijo izrazi »kvalitativen« in 
»kvantitativen«. S tema izrazoma običajno označujemo dve različ-
ni vrsti podatkov, ki jih dobimo pri raziskovanju, namreč atributivne 
(prilastkovne) oziroma verbalne (besedne) podatke na eni strani in 
numerične (številčne) podatke na drugi. Prvi so odgovori na vpraša-
nje »kakšen« (lat. qualis), drugi pa so odgovori na vprašanje »kolik-
šen« (lat. quantus). Podatki raziskovanja so opisi stanj ali vrednosti 
različnih značilnosti predmeta raziskovanja. Kvalitativni so podatki, 
pri katerih so stanja spremenljivk navedena z besedami, z opisnimi 
prilastki, tj. atributivno. Oseba se ima lahko za moškega, žensko ali 
pa ima nebinarno identiteto; je poročena ali samska; skupina je lahko 
sestavljena iz pripadnikov istega spola ali različnih spolov; v družini 
so lahko znotraj generacijske ali medgeneracijske koalicije; organiza-
cija ima lahko enostavno ali sestavljeno strukturo itd. Kvantitativni 
so podatki, pri katerih so vrednosti spremenljivk navedene s števil-
kami, numerično, npr. starost osebe je 20 let; velikost organizacije je 
100 članov. Nekateri podatki so navidezno kvalitativni, v resnici pa so 
kvantitativni. Oseba je lahko »majhna« ali »velika«, »mlada« ali »sta-
ra«, skupina »slabo povezana« ali »zelo povezana«. V teh primerih 
se za besednimi oznakami skrivajo predstave o količini, o stopnjeva-
nju. Zato lahko take podatke obdelujemo kot kvantitativne, izražene  
z ordinalno (stopnjevalno) lestvico.

Ta v začetku dokaj natančna in omejena raba obeh izrazov se je za-
čela postopno širiti. Najprej so začeli z njo označevati naravo empirič-
nega gradiva glede na to, katere vrste podatki so v njem prevladovali, 
ali glede na to, ali je bilo kot celota bolj »pripovedovalno« ali bolj »šte-
vilčno, statistično«. Opis primera, življenjepis, zapis pogovora, zapisnik 
sestanka so primeri kvalitativnega gradiva. Izpolnjena vrsta ocenjeval-
nih lestvic, izpolnjen vprašalnik z vnaprej navedenimi možnimi odgo-
vori, izpolnjen test so primeri kvantitativnega gradiva, čeprav ni nujno, 
da bi vsebovali kakšne številke. Le pri nadaljnji obdelavi navadno do-
bljene odgovore preštejemo, obkroženjem, križcem in podobnim zna-
kom pripišemo številke, s katerimi kasneje računamo. 
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Nekako hkrati s tem širjenjem pomena besed »kvalitativno« in 
»kvantitativno« so začeli kot kvalitativne ali kvantitativne označevati 
metode ali tehnike, s katerimi pridemo do pretežno kvalitativnega ozi-
roma kvantitativnega gradiva. Kot kvalitativne metode označujejo npr. 
odprti intervju, opazovanje z udeležbo, skupinsko razpravo, ker dajo 
pretežno kvalitativno, opisno, besedno gradivo. Kot kvantitativne pa 
označujejo standardizirani zaprti intervju, standardizirano opazovanje 
in druge take tehnike, ker dajo kvantitativno gradivo v obliki kratkih 
odgovorov, ki jih lahko preštevamo. 

Ta širitev pomena obeh izrazov je nato zajela celo obče metodolo-
ške pristope, pač glede na to, da se v okviru pozitivističnega raziskova-
nja proizvedejo pretežno kvantitativni, v okviru interpretativnega pa 
kvalitativni podatki, razlikujejo pa se tudi načini njihovega urejanja in 
obdelave ter analize. Tako je prišlo do neustreznega enačenja pozitivi-
stičnega pristopa s kvantitativnim ter interpretativnega s kvalitativnim. 
V resnici gre za dve različni ravni obravnave, epistemološko in metodo-
loško, ki so ju raziskovalci pri vsakdanjem delu in strokovnem komu-
niciranju zaradi kratkosti izražanja pomešali. Razlikovanje med kvanti-
tativnimi in kvalitativnimi metodami sodi v metodologijo, ujema pa se 
tudi z razlikovanjem dveh epistemologij. Če se zavedamo, da gre za dve 
različni pojmovni ravni, epistemološko in metodološko, ki sta relativno 
neodvisni, lahko kvantitativne metode uporabljamo poleg kvalitativnih 
tudi v okviru interpretativnega občega metodološkega pristopa, kvali-
tativne pa poleg kvantitativnih tudi v okviru pozitivističnega pristopa. 
Ali drugače: pomen kake izjave lahko interpretiram, tudi če mislim, da 
je izjava nekoga od mene neodvisno »družbeno dejstvo« in ne »druž-
bena konstrukcija, v kateri sodelujem s svojo interpretacijo«. Lahko da 
bo tako stališče ocenjeno kot nedosledno in možno je, da bo zaradi tega 
moja interpretacija manj poglobljena. Čeprav oba pristopa pojmovno 
razlikujemo, ju v raziskavah pogosto kombiniramo.

Tako mislijo tudi nekateri drugi avtorji. Med drugim je tako stališče 
vsebovano v izjavi znanega kvantitativnega, tj. pozitivističnega metodolo-
ga, sociologa Paula Lazarsfelda, ki piše v predgovoru h knjigi Brezposelni 
iz Marienthala: »Nismo se mogli zadovoljiti s tem, da bi preprosto ‘šteli’ 
enote vedênja; hlepeli smo po tem, da bi empirično zajeli kompleksne 
načine doživljanja. Nasprotje med ‘statistiko’ in fenomenološkim bo-
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gastvom, za katerega pogosto trdijo, da  obstaja, smo ‘prevladali’ že tako 
rekoč ob samem začetku naših  prizadevanj, saj se nam je zdelo, da je 
ravno sinteza obeh izhodišč naša prava naloga (Lazarsfeld, 1933).« Tudi 
pisca znanega priročnika za analizo kvalitativnih podatkov Miles in Hu-
berman (1984) se izrecno opredelita za »logična pozitivista, ki se zavedata 
omejitev tega pristopa in jih skušata ublažiti ... mehka pozitivista, morda 
(1984 : 19).« Njun priročnik jasno kaže, da lahko tudi pozitivistični pristop 
proizvede kvalitativne podatke, ki jih analiziramo na kvalitativen način. 

DEFINICIJA KVALITATIVNE RAZISKAVE

Čeprav torej ne gre enačiti kvalitativne metode z interpretativnim 
pristopom, kvantitativne pa s pozitivističnim, pa vendarle velja, da vr-
sta gradiva, ki ga želimo zbrati (kvalitativno ali kvantitativno) in pred-
videni način njegove analize, v precejšnji meri določa metode zbiranja 
podatkov in celoten potek raziskave, tako da je upravičeno razlikovati 
kvalitativne in kvantitativne raziskave. 

Kvalitativna raziskava je raziskava, pri kateri sestavljajo osnovno 
izkustveno gradivo, zbrano v raziskovalnem procesu, besedni opi-
si ali pripovedi, in v kateri je to gradivo tudi obdelano in analizirano 
na beseden način brez uporabe merskih postopkov, ki dajo števila, in 
brez operacij nad števili. Z izrazom »kvantitativna raziskava« pa bomo 
označevali raziskavo, pri kateri sestavljajo osnovno izkustveno gradivo 
podatki, dobljeni s standardiziranimi merskimi postopki. Ti podatki, 
ki jih je mogoče izraziti kot števila, pa so potem tudi analizirani s po-
močjo matematičnih in statističnih metod. Kvalitativna in kvantitativ-
na raziskava se razlikujeta po svojem poteku, vendar se ne izključujeta, 
ampak dopolnjujeta, saj skupaj prispevata k popolnejšemu poznavanju 
stvarnosti, kot če sta ločeni.

V nadaljevanju bomo prikazali tri epistemološke ali obče metodo-
loške pristope, ki jih lahko ločeno ali povezano uporabljamo pri kva-
litativnih raziskavah, to so simbolni interakcionizem, fenomenologija 
in hermenevtika. Simbolni interakcionizem nam pomaga razumeti, da 
se ljudje odzivamo na pojave okrog sebe glede na to, kakšen pomen 
jim pripisujemo, ne glede na njihove fizične ali socialne značilnosti. Fe-
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nomenologija nas napotuje na preučevanje doživljanja, na odprto in 
kolikor mogoče s predsodki in miselnimi usedlinami neobremenjeno 
dojemanje drugih ljudi in družbenih pojavov. Hermenevtika nam po-
maga tolmačiti različne izraze človekovega duha.

SIMBOLNI INTERAKCIONIZEM

Med najpomembnejšimi teoretičnimi izhodišči kvalitativne meto-
dologije je sociološka teorija simbolnega interakcionizma. Simbolna 
interakcija je medosebna (tudi medskupinska) interakcija s posredova-
njem simbolov ali pomenov. 

Simbolni interakcionizem je po svojem nastanku ameriška teoretska 
in raziskovalna sociološka smer. Deli se na tri tokove: začetnike in teo-
retike, raziskovalce »čikaške šole« in mlajše naslednike. Charles Horton 
Cooley (1864–1929) je znan po svojem konceptu »zrcalnega sebstva« 
(angl. looking-glass self), pojmovanju, da človek oblikuje pojem o sebi, 
ko se sprašuje, kako ga vidijo drugi. John Dewey (1859–1952) je bil 
eden vodilnih ameriških pragmatistov, začetnik funkcionalne psiholo-
gije in reformator izobraževanja. Z obema teoretskima predhodnikoma 
se je srečal in se pri njiju napajal George Herbert Mead (1863–1931), 
osrednja osebnost simbolnega interakcionizma; s svojim delom je po-
ložil temelje trajne sociološke smeri. 1  Z Johnom Deweyjem sta učila na 
čikaški univerzi, kjer sta vplivala na Herberta Blumerja (1900–1987), ki 
je novi teoriji nadel ime »simbolni interakcionizem«. Na tej univerzi je 
spoznal kolege, ki sestavljajo drugi tok te teorije, tako imenovano »čika-
ško šolo« empiričnih raziskovalcev: William Isaac Thomas (1863–1947, 
gl. »Thomasov teorem«), Florian Znaniecki (1882–1958) in drugi. Oba 
tokova sta se združila v eno usmeritev. Vsi omenjeni razen H. Blumerja 
so bili sodobniki, celo vrstniki, najmlajši med njimi je bil F. Znaniecki. 
Tretji tok so mlajši nadaljevalci (po letu rojstva): Anselm Strauss (1916–
1996), Ervin Goffman (1922–1992), Howard Becker (1928–), Barney 
Glaser (1930–2022), Norman K. Denzin (1941–) in drugi.
1 G. H. Mead je bil v mladih letih vzgojitelj (tutor) otrok dvajset let starejšega Williama 
Jamesa, »očeta« ameriške psihologije. Mead si nikoli ni pridobil akademskih nazivov 
magistra in doktorja in ničesar ni napisal, a so študentje občudovali njegova predavanja,  
po zapiskih predavanj so uredili njegovo knjigo, Mind, Self and Society (Um, sebstvo  
in družba). 
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Simbolni interakcionizem ni enoznačna smer. V njem se spajata in 
spopadata dva izhodiščna nazora o odnosu med družbo in posame-
znikom, nazora, ki sta ju zastopala William James in John Dewey na 
eni strani in George H. Mead na drugi. Ta dvojnost se kaže tudi v delih 
naslednikov, čeprav jih ni mogoče deliti v ločene nazorske »šole«. Prvi 
nazor ima posameznika za eksistencialno svobodnega akterja, ki skupaj 
z drugimi ustvarja družbene odnose. Po drugem nazoru pa posamezni-
ki niso svobodni akterji, ampak so determinirani: družbeni odnosi so 
preko jezika in simbolov vsajeni v njihovo duševnost in tako določa-
jo njihove izbire in jih usmerjajo, bolj grobo rečeno, nadzorujejo (D. 
Lewis in L. Smith, 1980; po G. Ritzer, 2011: 370).

Sebstvo in tok zavesti (William James)

Čeprav Williama Jamesa (Načela psihologije, The principles of 
Psychology, 1890) nimamo za simbolnega interakcionista, je njegov 
nazor prispeval k razvoju simbolnega interakcionizma. James je pou-
daril plastičnost človekovih nagonov. Na osnovi prvotnih instinktov se 
pod vplivom izkušenj izoblikujejo navade. Razlikoval je med »Jazom«, 
središčem zavesti in pri vsaki osebi edinstvenim »tokom zavesti« in 
»sebstvom«, ki ga »jaz« presoja kot svoj »objekt« (»Jaz presojam sebe.«). 
»Sebstvo« ima različne dimenzije (materialno, socialno, duhovno), 
je vsota vsega, kar sestavlja posameznika. Človek ima več družbenih 
»sebstev«, kar je odvisno od tega, s kolikimi referenčnimi skupinami je 
v interakciji (James 1963/1890/, str. 166–198).

Pragmatizem (John Dewey)

Osnovne postavke pragmatizma so: resničnost ustvarjajo ljudje sami, 
ko posegajo v svet in ga oblikujejo; ljudje si zapomnijo tisto, kar je bilo 
uporabno, kar je delovalo v praksi; to je znanje, ki ga uporabljajo. Ljud-
je definirajo predmete in druge ljudi z vidika uporabnosti; če hočemo 
ljudi razumeti, moramo vedeti, s čim se ukvarjajo na svetu, kaj delajo; 
kriterij resničnosti spoznanja je, ali je praktično uspešno.

Pragmatizem zanima interakcija med ljudmi, ki je dinamičen proces. 
Ljudje si svet razlagajo, ga interpretirajo in razmišljajo o delovanju. To 
umsko delovanje poteka v več stopnjah: definiramo predmete v svetu, 
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začrtamo možne načine ravnanja, predvidimo posledice posameznih de-
janj, izločimo manj verjetne možnosti in izberemo optimalno ravnanje.

Že v izhodišču se pragmatizem deli na dve veji: filozofski realizem, 
ki ga pripisujejo G. H. Meadu, in nominalistični pragmatizem Johna 
Deweyja in Williama Jamesa. Realisti poudarjajo, da družba konstitu-
ira in nadzoruje mentalne procese posameznika. Ljudje niso svobodni 
akterji, njihova spoznanja in ravnanja nadzoruje širša družba preko je-
zika. Mead spada bolj med realiste te vrste. Nominalisti pa sodijo, da 
družbene strukture, institucije, ne vplivajo odločilno na zavest in rav-
nanje posameznika. Posamezniki sami so svobodni akterji, ki spreje-
majo ali zavračajo, preoblikujejo in spreminjajo, ali drugače definirajo 
družbene norme, vloge, prepričanja v skladu s svojimi osebnimi inte-
resi in načrti v določenem trenutku. Najpomembnejši med nominalisti 
je H. Blumer. Njegova misel je, da so pomeni simbolov individualni, 
odvisni od subjektivne interpretacije posameznika.

Realizem (Georg Herbert Mead)

Mead (1934, str. 186) pravi: »Rad bi poudaril, da je časovno in lo-
gično družbeni proces pred samozavedajočim se posameznikom, ki 
zraste v njem.« Človek se rodi v časovno pred njim obstoječo družbo;  
med ljudi, v odnose, navade, pravila, ki so jih oblikovali njegovi 
»predniki« v širokem pomenu besede. To je odločilnega pomena, kaj-
ti družbeno okolje, v katerega se rodi, ga začne oblikovati. Oblikuje 
ga preko interakcije med otrokom in njegovim družbenim okoljem,  
v začetku preko interakcije s starši. V tej interakciji se otrok razvija,  
razvijata se njegov um in jaz (oziroma sebstvo). Um in sebstvo sta  
torej proizvoda družbene interakcije. Mead pravi, da je za otrokov  
mentalni razvoj predvsem pomembna komunikacija med otrokom in 
skrbnikom oziroma vzgojiteljem. Preden je otrok sposoben misliti, je 
že potekala komunikacija med njim in skrbnikom; vsekakor pa pred 
sposobnostjo samorefleksije.

Otroci komunicirajo s skrbniki, preden so sposobni vedeti, kaj de-
lajo in kdo so. Kaj pomenijo njegova dejanja, spozna otrok s postop-
nim ponotranjenjem (internalizacijo) pričakovanj glede tega, kako se 
bodo odzivali drugi v situaciji. Mišljenje nastane v družbenem procesu. 
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Otrok je prej družben kot individualen. Do individualizacije mišljenja 
pride kasneje, ko se otrok nauči jezika kot družbenega orodja. 2  Jezik in 
drugi sistemi simbolov imajo ključni pomen. Jezik je sistem pomenov, 
ki so skupni ljudem določene družbe. Tega sistema ni izdelal posame-
znik in ni njegova posebnost.

Pojmovanje, da je družbena interakcija pred mišljenjem in sebstvom 
in da je slednje zgrajeno iz družbenega gradiva, ima dve temeljni posle-
dici. Prva je, da so notranje misli in zunanja komunikacija podobni. 
Mead ne sodi, da bi bilo prevajanje misli v jezik problematično. S sa-
mim seboj se pogovarjamo v družbenem jeziku, ne v kakem posebnem, 
svojem jeziku. Ko otrok ponotranji jezik, ne ponotranji samo simbol-
nega sistema, ampak tudi sistem dejavnosti. Ponotranji proces pogo-
varjanja; simboli so del interakcije ali diskurza. Drugič, sebstvo je del 
tega. Ko človek razvije sposobnost refleksije svojih dejanj, lahko gra-
di svojo identiteto ali koncept samega sebe (self-concept). Sposobnost 
samorefleksije se razvije skozi reakcije drugih na otrokovo obnašanje. 
Sebe gledamo skozi oči drugih.

Sebstvo je proces, ki opremi človeka s sposobnostjo samorefleksije.  
Ljudje niso organizmi, ki jih krmili okolje, tudi jih ne determinira  
psihična struktura, ampak delujejo na osnovi interpretacij, pri  
katerih predvidijo možne reakcije drugih na svoje vedenje. Simboli  
omogočajo izoblikovanje vzajemnih pričakovanj glede vedenja, ki pa  
se v interakciji lahko spremenijo. Družbena interakcija je obliko-
valni proces, ki temelji na interpretaciji in ga je treba raziskovati kot  
samostojen pojav. 

Zaradi teh svojih nazorov sodi G. H. Mead tudi med utemeljitelje so-
cialne psihologije. Ob tem je primerno omeniti njegov odnos do beha-
viorizma; tega je delno sprejemal, delno zavračal. 3 Sprejemal je težnjo 
po eksaktnem, empiričnem preučevanju odnosa med posameznikom 

2 Po C. G. Jungu je individuacija proces dozorevanja posameznika v svojsko osebnost;  
 oblikovanje svoje posebne identitete, tudi samouresničevanje. V vsakdanjem jeziku ustreza 
temu pojmu izraz »iskanje samega sebe«.
3 J. Watson je bil Meadov študent, vendar je Mead imel njegov nazor, njegovo popolno  
zavračanje preučevanja mentalnih procesov, za preozek. Zapisal je, da se Watson vede  
tako kot kraljica v Alica v čudežni deželi, ki je vzkliknila: »Proč z njihovimi glavami!« 
(Mead, 1934/1962/1997: 6).
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in družbo, zavračal pa nazor, da preučevanje mentalnih procesov ni 
mogoče. Osrednji pojem raziskovanja naj bi bilo »dejanje« (angl. act).  
V vsakem dejanju je vključena celotna osebnost, njen individualni, 
posebni del, in njen družbeni del; njena pozornost, zaznave, mišljenje, 
njeni motivi, jezik in družbene norme, skratka, vsi mentalni procesi, 
udejanjeni v opazljivem ravnanju. Kljub temu da je Mead upošteval 
družbeni »odtis« v posamezniku, posameznika ni imel za lutko druž-
benih silnic, ampak ga je imel za mnogo bolj aktivnega ustvarjalca 
družbenih odnosov. Mead je pokazal, da je »človek mnogo bolj deter-
miniran, kot si želi priznati … in mnogo bolj svoboden, kot bi rad bil.« 
(Rutar, 1997: 295)

Charles Horton Cooley (1902) je pojmoval interakcijo kot posredni-
ško zvezo med posamezniki in njihovim družbenim okoljem, ki sta so-
odvisna. Menil je, da je človekovo naravo možno oblikovati. Otroci se 
odlikujejo po sposobnosti socialnega učenja. Z dozorevanjem spozna-
jo, da njihova predstava o samem sebi odraža predstave drugih o njih. 
Otrok se najprej zaveda, kakšno predstavo imajo drugi o njem in prev-
zame te predstave, preden oblikuje svoje sebstvo. Cooley se je zavzemal 
za empatično introspekcijo, ki naj bi zajela pomene in interpretacije 
udeleženih v interakcijah.

Nominalizem (Herbert Blumer) 

Meadu bi naredili krivico, če ne bi videli, da tudi njegov nazor vsebu-
je nastavke nominalizma, tj. nazora, da je »družba« samo prazno ime in 
da obstajajo samo posamezniki, ne pa družba. Četudi sta um in sebstvo 
proizvoda družbene interakcije, velja v enaki meri, da družbo sestav-
ljajo individualne interakcije. Družbe ne sestavljajo avtomati, ki igrajo 
vloge. Potem ko je posameznik v družbeni interakciji razvil umske spo-
sobnosti in sebstvo, je sposoben avtonomno, čeprav ne neodvisno od 
družbenega okolja, naprej razvijati svojo individualnost in neodvisno 
mišljenje. Posameznik je avtonomen akter v družbi. Ljudje so konstru-
irani, a tudi sami konstruirajo.

V Blumerjevem nazoru je v večji meri poudarjen posameznik kot 
samostojen akter. Osnovna načela simbolnega interakcionizma po Blu-
merju so naslednja: 1. Ljudje mislijo. 2. Mišljenje se preoblikuje v so-
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cialni interakciji. 3. Pomenov in simbolov se ljudje naučijo v družbeni 
interakciji. 4. Pomeni in simboli omogočajo človeku  svojsko človeško 
delovanje in interakcijo. 5. Ljudje lahko preoblikujejo pomene in sim-
bole na osnovi svoje interpretacije situacije. 6. Preoblikujejo jih, ker so 
sposobni interakcije s samim sabo. 7. Prepleteni vzorci delovanja in in-
terakcije vzpostavljajo skupine in družbe.

Blumer je pomemben kot kritik psihologizma, tj. psihološkega re-
dukcionizma. To je težnja po razlaganju človekovega družbenega rav-
nanja predvsem ali izključno s subjektivnimi duševnimi procesi: usta-
ljenimi stališči, zavestnimi ali nezavednimi motivi, nezavednimi nagoni 
ali kompleksi ipd. Nasprotoval je teorijam, ki prezrejo proces, v katerem 
akterji konstruirajo pomen, to je dejstvo, da ima človek sebstvo in da je 
vedno v odnosu do samega sebe. Nasprotoval pa je tudi sociologizmu, 
v podobi strukturalizma in funkcionalizma, ki pojmuje človeka kot pa-
sivno lutko ali »žrtev« družbenih sil, »sistema«, »strukture«, »kulture«, 
»vloge« itd. (Ritzer, 2011: 355).

Čikaška šola je znana predvsem po empiričnih raziskavah v duhu 
pragmatizma in simbolnega interakcionizma. W. I. Thomas je prou-
čeval kulturne in situacijske vplive na vedenje. Menil je, da je vedenje 
odvisno od tega, kako človek definira situacijo (gl. »Thomasov teo-
rem«). Skupaj z Robertom Parkom je izvajal etnografske raziskave v 
lastni kulturi in ne raziskave tujih kultur, kar je bila praksa do tedaj. 
Znana je njuna raziskava Poljski kmet v Evropi in Ameriki (Thomas 
& Znaniecki, 1918), v kateri sta analizirala pisma izseljencev s soro-
dniki in drugimi v stari domovini. Robert Park je prav tako uporabil 
etnografsko metodo pri kvalitativnem raziskovanju mestne kulture in 
življenjskih svetov.

Osnovni pojmi simbolnega interakcionizma

Simbol je znamenje, znak, ki predstavlja neki pomen, pomen nekega 
predmeta, osebe, dogodka; besede so simboli pojma. Rdeča barva na se-
maforju je znamenje, ki pomeni »ustavi se«. Simboli so kulturni proizvo-
di, imajo zgodovinsko in družbeno določen pomen, ki se ga mora človek 
naučiti v procesu socializacije in v neposrednih interakcijah z drugimi 
ljudmi, jih pa lahko tudi svojsko preoblikuje in jim da individualni po-
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men. Slaščica ima drugačen pomen za človeka s sladkorno boleznijo kot 
za drugega, ki je nima. »Podoba raja«, Bled, ima za človeka, ki je tam 
doživel prvo ljubezen, drugačen pomen, kot za pletnarja, ki tam obratuje.

Simbolna interakcija je vzajemno, soodvisno vedenje posameznikov 
ali skupin, ki uporabljajo skupne simbole, pri čemer usmerjajo svoje 
ravnanje v odvisnosti od pričakovanj partnerjev v interakciji. Simbolna 
interakcija je nasprotje neposredne refleksne interakcije. Ljudje se odzi-
vajo na dražljaje ne le refleksno, ampak predvsem na osnovi pomena, ki 
ga pripisujejo tem dražljajem. Če sežem v grm, da bi utrgal rožo, in me 
v prst zbode trn, refleksno odmaknem roko. To je neposredna refleksna 
reakcija. Če pa mi medicinska sestra na isto mesto zabode iglo, da bi 
mi vzela kri, držim roko mirno in pogumno zrem predse. Čeprav gre 
za enake vrste dražljaj, ima v drugem primeru drugačen pomen kot v 
prvem. V prvem primeru je nepričakovan naključen vbod, ki mu sledi 
refleksna reakcija, v drugem pa del skrbi za moje zdravje, ko zadržim 
refleksni odziv in ravnam premišljeno. To je delček simbolne interak-
cije. Simbolni interakcionizem je torej teoretska sociološka smer, ki 
pojmuje vedenje in ravnanje posameznika kot odvisnega od ustaljenih 
obrazcev soodvisnih simbolno posredovanih ravnanj; odvisnega od 
pomena, ki ga pripisuje dogodkom, ravnanju, ljudem in stvarem. Tak 
nazor vključuje več vidikov. 

1. Posameznik v interakciji z drugim si sam pri sebi predstavlja, kako 
se bo njegov partner v interakciji odzval na njegovo ravnanje in tej 
predstavi prilagodi svoje ravnanje. Z drugimi besedami: v interakciji 
predvidevam, kakšen odziv bo moje predvideno ali možno ravnanje 
povzročilo pri partnerju in na osnovi tega predvidevanja nadzorujem 
svoje ravnanje. Če predvidevam, da ga bo moje ravnanje razjezilo, se 
temu dejanju odpovem, ga zadržim. »V jezi bi te udaril, toda s tem bi 
te tako močno prizadel, da bi se najin odnos prekinil, zato tega raje 
ne bom storil.« Simbolna interakcija je vzajemno, sovisno vedenje po-
sameznikov in skupin, pri katerem se ob uporabi simbolov ravnanje 
usmerja glede na domnevna pričakovanja partnerjev interakcije.

2. Za simbolni interakcionizem ni pomembno, kakšne so stvari »objek-
tivno«, ampak kakšne ljudje mislijo, da so. To pomeni tako imenovani 
»Thomasov teorem«, ki se glasi: »Kadar oseba definira neko situacijo 
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kot realno, je ta realna po svojih posledicah.« Od tega, kaj si človek 
misli, da je resnično, je odvisno, kako bo ravnal. Če mislim, da mi hočeš 
storiti nekaj hudega, se bom branil ali bežal, te morda napadel, čeprav si 
ti v resnici popolnoma dobronameren in neškodljiv. Ni stvari »po sebi«, 
so samo stvari, ki jim pripisujemo pomene. V tem smislu je realnost 
družbena konstrukcija, saj jo neprestano konstruiramo v interakcijah. 
Pogajamo se in sporazumevamo o tem, kaj je resnično. Ali kot pravi 
Herbert Blumer (1969): »Ni samoumevnega, po naravi danega pome-
na, so samo v interakcijah naučeni pomeni.« Pomeni se spreminjajo v 
procesu interakcije.

Naslednja šala lepo ponazori, kako »objektivno« istemu dogodku 
različni ljudje pripisujejo različne pomene.

Učenec razbije šipo v šolski jedilnici.
Ravnatelj: To je disciplinski problem.
Šolska svetovalka: To je družinski problem.
Hišnik: To je težava za čiščenje.
Medicinska sestra: To je zdravstvena ogroženost.
Učenec: To ni problem.

V razvoju teorije in raziskovanja so simbolni interakcionisti obliko-
vali več pomembnih pojmov, med njimi naslednje:

Etiketiranje in stigmatizacija. – Etiketiranje ali označevanje (angl. 
labelling) pomeni kategoriziranje ljudi v svojske kategorije in označe-
vanje teh kategorij s posebnimi nazivi, npr. »prestopnik«, »kriminalec«, 
»duševni bolnik«, »homoseksualec«, ter pripisovanje tem kategorijam 
posebne nespremenljive značilnosti, stereotipiziranje. Posebno vztraj-
no in togo označevanje je stigmatiziranje (ožigosanje, zaznamovanje). 
Posameznik, označen s tako nalepko, postane zaznamovan (stigmatizi-
ran). Običajno so to manjšine, ki odstopajo od prevladujočih družbe-
nih norm »normalne« večine. Etiketiranje in stigmatizacija negativno 
vplivata na doživljanje in ravnanje zaznamovanih ljudi; na predstavo 
o samem sebi (angl. self-concept) in socialno identiteto posameznika. 
Ena negativnih posledic označevanja in stigmatiziranja je utrjevanje z 
označevanjem pripisane vloge, to je, pričakovanj drugih in drsenje v 
pričakovano vlogo. Tako simbolni interakcionizem pojasnjuje drsenje v 
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prestopništvo. Prestopnik pravzaprav s časom vse bolj dosledno in po-
polno uresničuje vlogo, ki so mu jo z etiketiranjem in stigmatiziranjem 
pripisali drugi; uresničuje pričakovanja drugih glede svojega vedênja.

»Družbene skupine ustvarijo odklonskost, s tem ko postavljajo pra-
vila, katerih kršenje ustvari odklonsko ravnanje, in s tem ko ljudi, ki 
kršijo pravila, označujejo in jih naredijo za izobčence (angl. outsiders). 
S tega vidika odklonskost ni značilnost odklonskega dejanja osebe, am-
pak prej posledica tega, kako drugi uporabljajo pravilo in sankcioni-
rajo ‘kršilca’. Prestopnik je nekdo, ki so mu uspešno prilepili nalepko: 
odklonsko obnašanje je obnašanje, ki ga ljudje tako označijo (Howard 
Becker, 1973/1963).« Družba tako tudi neformalno sankcionira kršenje 
norm, ne samo z zapiranjem, izolacijo in podobnimi ukrepi po zakonu 
(Durkheim). Družba nadzoruje in oblikuje mentalne procese, doživlja-
nje, doživljanje samega sebe, in ravnanje posameznika (G. H. Mead).

Samouresničujoča se prerokba. – Ta pojem je tesno povezan s prej 
omenjenim. Človek nehote in nenamerno, ne da bi se jasno zavedal, 
uresniči napoved, prerokbo ali pričakovanja, ki so jih drugi izrazili v 
zvezi z njim, ali ki jo, izhajajoč iz pojmovanja samega sebe (ki je tudi 
družbeno pogojeno), napove sam. Pojav je odkril in opisal že omenjeni 
W. I. Thomas in izhaja neposredno iz njegovega teorema (gl. zgoraj); 
poimenoval pa ga je sociolog Robert Merton. Merton ga je tudi defini-
ral kot »spoznanje, da prepričanje ali pričakovanje, pravilno ali nepra-
vilno, lahko privede do uresničitve zaželenega ali pričakovanega izida«  
(Merton, 1948). Taka napoved je z vidika posameznikovega razvoja 
lahko »samo-stvariteljska«, lahko pa samo-zaviralna, samo-poniževal-
na ali samo-uničevalna. 

Znan je eksperiment Rosenthala in Jacobsonove (1965), ki je poka-
zal, da pričakovanja učiteljev vplivajo na dosežke učencev bolj kot in-
teligentnost ali talent. Izmed učencev neke osnovne šole so naključno 
izbrali več učencev in rekli učiteljem, da so te učence testirali z nekim 
harvardskim testom (ki v resnici ni obstajal) in ugotovili, da so nadarje-
ni; da imajo velik razvojni potencial in da je verjetno, da bodo naslednje 
šolsko leto precej intelektualno napredovali. Na koncu šolskega leta so 
primerjali testne rezultate teh učencev z drugimi. V resnici so naključ-
no izbrani učenci, pri katerih so učitelji na osnovi gornje informacije 
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pričakovali, da bodo pokazali napovedani razvoj, bolj napredovali kot 
ostali učenci. Učenci seveda niso poznali začetnih testnih rezultatov, 
in niso vedeli, da so uvrščeni v skupino nadarjenih, tako da so končni 
rezultati res posledica pričakovanj učiteljev. Raziskovalca sta to imeno-
vala »učinek Pygmaliona«: 4 »Kadar od drugih pričakujemo določena 
vedenja, se poveča možnost, da bomo ravnali tako, da bomo povečali 
možnost pojavitve pričakovanega vedenja.« (Rosenthal in Babad, 1985)

Totalna ustanova. – V družbi obstajajo ustanove, namenjene bivanju, 
zadrževanju ali obravnavanju posebnih skupin ljudi, ustanove, kot so 
zapori, duševne bolnišnice, domovi za prizadete, stare. Erwin Goffman 
imenuje take ustanove »totalne«, ker je v njih življenje do najmanjših 
podrobnosti predpisano, s čimer se popolnoma omeji svoboda stano-
valcev, gojencev, varovancev, zapornikov itd. Goffman deli te institucije 
na pet tipov: 1. Zavodi za ljudi, ki so neškodljivi in nesposobni (siroti-
šnice, ubožnice in negovalni domovi). 2. Zavodi za ljudi, ki niso spo-
sobni skrbeti zase in so grožnja za družbo (duševne bolnišnice, sanato-
riji, leprozoriji). 3. Zavodi za ljudi, ki ogrožajo družbo (koncentracijska 
taborišča, taborišča za vojne ujetnike, kaznilnice, zapori). 4. Zavodi za 
izvajanje delovnih nalog (delovna taborišča, internati, kasarne, ladje, 
hiše za služabnike). 5. Ustanove za umik od sveta in izobraževanje (sa-
mostani raznih vrst).

Za totalno institucijo naj bi bilo po Goffmanu (2018/1961) značilno, 
da v svojih okvirih briše razliko med področji dela, igre in spanja, ki so 
zunaj njih ločena, saj preživljamo svoje dneve v ločenih območjih ome-
njenih osnovnih dejavnosti. V totalni instituciji vse te dejavnosti pote-
kajo v istem prostorskem okviru pod isto oblastjo. Vedno je prisotno 
več drugih prebivalcev, ki se morajo podrejati enakim pravilom. Dnevi 
potekajo po ustaljenem, vnaprej določenem urniku, vse dejavnosti so 
načrtovane in vodijo k vnaprej določenemu cilju institucije.

V totalnih institucijah je vodstvo ločeno od stanovalcev, v mnogih je 
komunikacija med tema nivojema regulirana, otežena s pravili, in po-

4 Pygmalion je mitološka oseba, ciprski kipar, ki se je – po zgodbi iz Ovidovih Me-
tamorfoz – zaljubil v svoj kip ženske, ki jo je izklesal iz lesa, jo obravnaval kot živo, jo 
poljubil in ji s tem vdihnil dušo, da je v resnici oživela in se poročila z njim. Pozitivna 
pričakovanja vdihnejo življenje v človeka. 
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teka le od zgoraj navzdol, ne pa obratno. Stanovalci so stereotipizirani, 
pogosto uniformirani. Stanovalci ne odločajo sami o svoji usodi; ta je 
odvisna od vodstva. Delo ima pogosto pomen »zabijanja časa« in ni ne 
produktivno, ne plačano, tako kot zunaj institucije. Te so v mnogih pri-
merih namenjene prisilnemu spreminjanju stanovalcev, »prevzgoji« ipd. 

To je le nekaj značilnosti totalnih institucij, ki so po Goffmanu 
»družbeni hibridi«, mešanica med stanovanjsko skupnostjo in formal-
no organizacijo.

Metode raziskovanja v okviru simbolnega interakcionizma

V okviru simbolnega interakcionizma raziskujemo, kako posa-
mezniki pripisujejo pomene objektom, dogodkom in izkušnjam; kaj 
jim pomenijo. Raziskovalec gleda na svet z gledišča subjektov raziska-
ve. Cilj raziskave je rekonstrukcija subjektovega nazora, subjektivnih 
teorij ljudi, ki jih uporabljajo za pojasnjevanje sveta (o zdravju in bo-
lezni, o svetovanju, o institucijah, o svojem ravnanju ipd.). Na ta način 
rekonstruiramo družbene svetove ljudi. Ne sprašujemo »zakaj«, ampak 
»kako« in »čemu«. Zanimajo nas strukture tu in sedaj, ne vzroki, am-
pak nameni; zanimajo nas odnosi, ne spremenljivke. Raziskovalec je 
v neposrednem stiku z raziskovanimi (terensko delo). Uporabljamo 
prilagodljive refleksivne postopke, to je, neprestano preverjamo svoje 
opise, tako da jih damo v branje raziskovanim. Vživljamo se v razisko-
vane, v njihove vloge. Pogosto uporabljena metoda terenskega dela je 
udeleženo opazovanje. Pri terenskem delu skupaj z raziskovanimi se 
pojavi problem, znan kot »going native« (postati domorodec), to je, da 
se raziskovalec preveč identificira z raziskovanimi in izgubi raziskoval-
no distanco. Velja torej, da se skušamo vživeti v raziskovane in njihov 
položaj, vendar pri tem ne izgubimo raziskovalne distance.

FENOMENOLOGIJA

Med filozofskimi in teoretskimi izhodišči in izviri kvalitativne 
metodologije raziskovanja v družbenih vedah in psihologiji je po-
membno izhodišče fenomenološka smer v filozofiji. Njeno bistvo je 
usmerjenost na človekovo subjektivno doživljanje. To ne pomeni, da 
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se vračamo k introspekciji kot osnovni metodi raziskovanja, saj je do-
življanje možno raziskovati preko njegovih vedenjskih izrazov z vsemi  
psihološkimi metodami. 5

Objektivna in subjektivna resničnost

V vsakdanjem življenju sprejemamo kot edino naraven in realističen 
nazor, da so predmeti okoli nas resnični in neodvisni od nas. Obstajajo 
še naprej, če grem proč, in obstajali bojo, ko mene ne bo več. Imajo 
svojo eksistenco, ločeno in neodvisno od mene. Vsi skupaj s svojim 
okoljem vred sestavljajo objektivno resničnost. Stvari, zunanji svet v 
celoti, delujejo na nas, povzročajo v nas občutke, zaznave, predstave, 
misli. Zunanjega sveta se zavedamo, je predmet in vsebina naše zavesti. 
Kar je v naši zavesti, je naša subjektivna resničnost, naše doživljanje. 
Doživljanje se oblikuje v interakciji s svetom in našimi duševnimi spo-
sobnostmi. Ni samo izoliran notranji, zavestni pojav.

Pogosto naletimo na neskladje med zunanjo resničnostjo in notranjim  
svetom doživljanja in zavesti. Pogosto zunanjemu svetu pripisujemo 
naše notranje, subjektivne občutke in stanja. Govorimo o hladni sobi 
in topli peči, ko bi bilo bolj ustrezno, ko bi rekli, da nam je v sobi hla-
dno, ob peči pa nam je toplo. 6 Pravimo, da je krastača gnusna, mucka 
pa ljubka. Vse to so naši občutki in naša vrednotenja, ne lastnosti reči. 
Pogosto vidimo stvari drugačne, kot so v resnici. Pojavljajo se zmotne 
zaznave, iluzije, blodnje. In pojavi se vprašanje, kako ugotoviti, kaj je 
res in kaj ne; kaj je resnica in kako priti do nje.

Naturalistični in interpretativni pogled na svet

Naša prva misel je, da je mogoče zmotne zaznave in predstave pre-
veriti in popraviti tako, da jih pazljivo primerjamo z dejanskim stanjem 

5 Pri vsakem prenašanju filozofskega mišljenja v druge raziskovalne kontekste tvegamo, 
da bomo misel popačili; zdi se mi, da sploh ne gre drugače, kot da jo poenostavimo  
in se za filozofa nadvse nerodno izrazimo; zato vnaprej računam na dobrohotnost  
bralcev, ki so bolje podkovani v filozofiji. Upam le, da ne bom popolnoma zgrešil 
prvotne filozofske misli.  
6 Fizik sicer pojmuje toploto kot gibanje molekul in jo objektivno meri z raztezanjem 
kake snovi, recimo živega srebra v termometru. Hkrati je toplota naš občutek, ki ni 
enoznačno povezan s fizikalnim gibanjem.



33

stvari, z objektivno resničnostjo. Če se hočemo poučiti o objektivni 
stvarnosti, jo raziskati, uporabimo naravoslovni pristop: opazovanje, ki 
ga izboljšamo s pripomočki, kot sta, na primer, mikroskop in teleskop, 
in naravoslovni poskus, pri katerem predmet opazovanja izpostavimo 
določenim pogojem in opazujemo spremembe na njem oziroma njego-
ve odzive. Lastnosti predmeta, njegove značilnosti, so tako rekoč pripe-
te nanj, eno z njim, in niso odvisne od našega gledanja. Naši čuti nam 
posredujejo občutke, ki se v možganih združijo v sliko predmeta, kakr-
šen je v resnici. Če dvomimo o tem, ali je naša podoba predmeta resnič-
na, ponovimo opazovanje in ga izboljšamo s pomočjo različnih naprav. 
Živimo z mislijo, da lahko zmotne predstave in pojmovanja preverimo 
tako, da bolje preučimo zunanjo resničnost. Domnevamo, da nam je 
zunanja stvarnost dostopna z našimi sredstvi opazovanja.

Pomislimo za trenutek. Vidim nekoga v rdečem puloverju. To je po 
mojem prepričanju vidik zunanje stvarnosti. Kakšna je narava te rdeče 
barve? Vemo: svetloba pada na tkivo puloverja, se od njega odbije v 
moje oko. Pri tkanini, ki je bila potopljena v barvilo določene vrste, se 
od delcev barvila odbije elektromagnetno valovanje določene valovne 
dolžine. Ti valovi sprožijo v očesu določene električne impulze, ki po-
tujejo preko mrežnice po vidnem živcu v možgane, kjer nastane obču-
tek rdeče barve. Rdeča barva je naš občutek, ne lastnost puloverja. So 
ljudje, pri katerih ti isti valovi ne povzročijo občutka rdeče barve, ker je 
sestava njihovega senzornega živčevja ali osrednjega živčnega sestava, 
možganov, drugačna; so barvno slepi. Ali bomo videli, da je pulover 
rdeč, je odvisno od našega živčevja, od naše zavesti prav toliko kot od 
strukture barvila. Pulover sam po sebi ni rdeč; ima določeno strukturo, 
od katere se odbija elektromagnetno svetlobno valovanje določene va-
lovne dolžine, vendar sam po sebi ni rdeč. Samo mi ga vidimo rdečega. 
Rdečo barvo projiciramo nanj, ko rečemo, da je rdeč. Lahko bi rekli: iz 
možganov, preko oči na predmet.

Znan je poskus s slepo pego. Na prazno stran zvezka ali na kako 
drugo površino narišite črno piko s približno 1 cm premera. Kakih 10 
cm od nje narišite križec. Zatisnite eno oko in v oddaljenosti približno  
30 cm od lista nepremično glejte v križec (ga fiksirajte), list pa po-
časi premikajte levo in desno, gor in dol. V nekem trenutku bo slika  
črne pike izginila. To se zgodi, ker v tistem položaju pade slika črne  
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pike natanko na slepo pego, to je na mesto na mrežnici, kjer izstopa  
vidni živec, in kjer mrežnica ni občutljiva za vtise iz okolja. Kaj to 
pomeni?  Pomeni, da je naše živčevje v tistem trenutku posredovalo  
napačen vtis. Črna pika je tam, mi je pa ne vidimo. Pomeni pa še  
nekaj: s slepo pego ves čas hodimo po svetu, a v tem svetu ne vidimo 
luknje, praznine, ki nastane, ker se na tistem mestu ne prenašajo vtisi  
v možgane. Kateri koli predmet pogledamo, v njem ne vidimo lu-
knje, ki bi jo morali videti, saj nam mrežnica ne posreduje popolne 
slike. Drugo oko kompenzira to praznino; možgani, centralni proces,  
prekrijejo to pomanjkljivost. V zavesti nastane neokrnjena slika, ki  
je take ne vidimo, v pomenu prek fizičnih dražljajev prenesene sli-
ke realnega predmeta, za katero pa vemo, da je resnična. Včasih nam  
čuti vsilijo resničnost (rdeča barva), drugič možgani popravijo napake 
čutov (slepa pega). 

V nekem poskusu so paglavcu žabe z natančno operacijo zasukali 
oko za 180 stopinj, zašili in pustili, da se je paglavec razvil v žabo. Potem 
so izvedli poskus. Žabi so prekrili zasukano oko in prednjo postavili 
črva. Žival je sprožila jezik in natančno zadela črva. Potem so prekrili 
normalno oko, da je žaba gledala samo z zasukanim očesom. Jezik je 
stegnila natanko v nasprotni smeri od tiste, v kateri je bil črv. Vsakič ko 
so poskus ponovili, je žaba, če so ji prekrili normalno oko, zgrešila cilj 
za 180 stopinj (Maturana, Varela, 1998). Kaj to pomeni? 

Žaba ni videla črva tam, kjer je bil, ampak tam, kjer ji je zasukano oko 
sporočalo, da je. Ne objektivni čutni vtis, ki je prihajal vanjo iz zunanje 
stvarnosti, ampak njen subjektivni živčni sistem je določil, kje je kaj. 

Vse to pomeni, da naš organizem, živčni sistem, duševnost, ob-
likuje, ali vsaj sooblikuje, našo  resničnost, kot jo vidimo in doživlja-
mo. Pravim »našo resničnost«, našo subjektivno resničnost, saj je 
očitno,  da »objektivne resničnosti« ni mogoče spoznati. »Prava resnič- 
nost« nam ni znana; v nas se prenašajo zunanji vtisi preko našega 
živčnega sistema, ki jih preoblikuje. Ne moremo spoznati stvarnosti,  
kakršna je sama po sebi, saj vedno vidimo le stvarnost, kot jo preob- 
likuje naš organizem. Ne dvomimo, da stvari tam zunaj obstaja-
jo, a kakšne so same po sebi, ne vemo in ne moremo vedeti. Kajti pri  
določanju tega, kakšne so, sami sodelujemo s svojo naravo, ne da bi  
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dobro vedeli, kako. Nimamo neposrednega dostopa do resničnosti. Ne 
moremo izstopiti iz lastne zavesti in jo preveriti z nečim, kar je zunaj nje. 

Teorija odraza in teorija soglasja

Ko naravoslovec preverja svoja spoznanja, pravi, da ugotavlja njiho-
vo skladnost z resničnim stanjem stvari. Domneva, da preverja resnič-
nost subjektivnih predstav s stanjem objektivne realnosti. Treba je samo 
nepristransko in natančno ugotoviti dejansko stanje, pravi. Naša spoz-
nanja so resnična, če ustrezajo resničnosti; če naše predstave in misli 
ustrezno odražajo resničnost (resničnostna teorija odraza). Zgoraj pa 
smo pokazali, upam, da dovolj prepričljivo, da ne moremo izstopiti iz 
svoje zavesti, da bi ugotovili dejansko stanje stvari in preverili zavestni 
doživljaj. To pomeni, da nimamo zunanjega kriterija resničnosti. Ali 
je pulover res rdeč, ne moremo ugotoviti tako, da bi bolje pogledali 
pulover. Če ga še tako preiskujemo, z mikroskopom in rentgenom, ne 
moremo ugotoviti, ali je sam po sebi res rdeč. Kako ugotovimo, ali je 
res rdeč? Tako da vprašamo kolega, kakšne barve se mu zdi tisti pulo-
ver; če mu ne zaupamo, vprašamo še drugega in tretjega. In če bojo vsi 
soglašali, bomo skoraj prepričani, da je pulover res rdeč. Ne zanašamo 
se na odraz predmeta v naši zavesti, ampak na soglasje opazovalcev 
(konsenzualna teorija resničnosti ali teorija soglasja). Kaj je res in kaj 
ni, ugotavljamo s soglasjem več opazovalcev. 

Ugovarjali bi, da v resnici nikoli ne vprašamo kolega, ali je pulover 
rdeč. To je res. V to, da je rdeč, smo prepričani brez preverjanja. Sami  
v sebi smo gotovi, da je tako. Z odraščanjem smo se naučili, da se  
tisti barvi, ki jo vidimo (to je, tistemu občutku, ki ga proizvedejo naši 
možgani in se ga zavedamo), reče »rdeča« in da tako vidijo tudi drugi, 
saj nam bratec, ki ga prosimo, naj nam prinese rdeči pulover, prinese 
rdeči pulover. Malček se včasih še zmoti. Zakonca se morda neprestano 
prepirata, ali je kakšna reč modrozelena ali zelenomodra. To pomeni,  
da je naša notranja gotovost o barvi predmeta vendarle rezultat druž-
benega soglasja, plod izkušnje, da tudi drugi tako vidijo, izkušnje, ki se  
je oblikovala v letih zorenja. 

Soglasje glede barve puloverja je tako rekoč univerzalno, stoodsto-
tno. Samo redki ljudje bodo rekli, da je rdeči pulover siv, tisti z barvno 
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slepoto. Ni pa tako z mnogimi drugimi pojavi, posebno ne s pojavi na 
področju duševnega in družbenega. Pri vprašanju, ali je nekdo duševni 
bolnik ali videc, bomo težko dosegli univerzalno soglasje, lažje pa so-
glasje znotraj določene kulture. V nekaterih kulturah je človek, ki ga pri 
nas proglasimo za duševnega bolnika, čaščen kot videc, ki se pogovarja 
z bogovi. Na področju politike so tipični prepiri o tem, kaj je res, in le 
redko se doseže soglasje.  

Naturalistični pogled na svet s teorijo odraza prevladuje v naravo-
slovju. Tam ta nazor dobro deluje, čeprav tudi biolog ne ve, kakšna je 
žaba »sama po sebi«. A to naravoslovca sploh ne zanima. Žabo vza-
me tako, kakršna se mu kaže. Na področju psihologije, sociologije in 
humanističnih ved  je ustreznejši interpretativni nazor, ki temelji na 
konsenzualnem pojmovanju resnice. Resnično je tisto, v čemer se stri-
njamo. To strinjanje je lahko širše, kot na primer o barvi predmeta, ali 
pa ožje, omejeno na določeno kulturo ali strokovni krog, kot v prime-
ru duševne bolezni. Ne glede na razširjenost soglasja je vsako soglasje 
zgolj interpretacija in ne dokončna Resnica. Obstaja več soglasno spre-
jetih resnic, ni pa absolutne Resnice (Hribar, 1981).

Fenomen, fenomenologija

Beseda fenomen izvira iz grške besede fainomenon (množ. fainome-
na), ki izvira iz glagola faino, ki pomeni »svetiti (se)« in tudi »kazati se 
kot kaj« ali »zdeti se«. Fenomen je torej tisto, kar se nam kaže, kar se 
vidi, videz. 7 Tu moramo biti pazljivi. Običajno uporabljamo besedo »vi-
dez« kot tisto, kar je nasprotje resničnosti: videz in resničnost. Skušamo 
prodreti do resničnosti izza videza. Eva je na videz lepa, ker je namaza-
na; kadar je brez make-upa, v resnici, pa ni lepa, ipd. S fenomenom kot 
videzom ne mislimo tega. 8 Običajno sta nam prej ali slej dostopni obe 

7 Po Tinetu Hribarju (Fenomenologija I, 1993: 10) ta prevod ni povsem ustrezen, saj 
je v njem izpuščen hkratni pomen besede fainomenon, to je »sij«. Zadovoljiv prevod 
bi bil »sij in videz« kot v nemškem prevodu »der Schein«. Gre za sij stvari same v 
videzu, ki se nam kaže. – Običajno prevajajo »fenomen« s »pojav«. To je ustrezno v 
okviru vsakdanjega realističnega dojemanja bivajočega kot »pojavov«, kot površine, 
za katero iščemo »globlje vzroke« (»fenotip« vs. »genotip«). V tej razpravi pa je bolje, 
če se opremo na izvirni pomen besede kot »videza«.
8 »Fenomen kot videz ni nič navideznega. Je torej nenavidezni videz, sij stvari same. 
V fenomenologiji moramo potemtakem ostro razločevati med videznostjo in navi-
deznostjo.« (T. Hribar, Fenomenologija I: 10)
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Evini podobi. O resničnosti obeh pa ne moremo biti prepričani v bolj 
temeljnem pomenu. Tudi kadar je Eva brez ličila, jo vidimo tako, kot 
nam sporočajo naši možgani, ne kakršna je sama po sebi. Samo videz 
nam je dostopen. Videz je edina resničnost. To, kar vidim (rdeča barva, 
naličena ali nenaličena Eva), je vse, kar mi je dostopno. Za videzom 
(nenaličene Eve) ni nič drugega, kar bi lahko odkrili. Nič drugega nam 
ni dostopno. Samo, kar se samo kaže moji zavesti, kar lahko vidim, kar 
lahko »odkrijem«, je, obstaja za nas. 9 

Immanuel Kant je razlikoval »stvar po sebi« in »stvar za nas«. Stvari 
po sebi so stvari v svojem od nas neodvisnem obstoju. Ne vemo, kakšne 
so »v resnici«, ker je vsak poskus, da bi to dognali, poskus v naši zaves-
ti, iz katere ne moremo izstopiti. Prizadevanje opisati stvari po sebi je 
nemogoče in nesmiselno. Poskusu, da bi spoznali stvari same po sebi, 
se odpovemo. Stvari lahko vzamemo le take, kot se nam kažejo v naši 
zavesti. To, kar ni v naši zavesti, kar je zunaj nje, onkraj nje, imenu-
jejo filozofi transcendenca. Vsebine zavesti so imanenca (dobesedno 
»kar ostane notri«). Transcendenca je nespoznatna. Primorani smo, da 
vedno ostanemo znotraj svoje zavesti; ne moremo izstopiti iz nje in jo 
oceniti od zunaj, z od nje neodvisnega gledišča. 

Kant je razlikoval fenomene (fainomena), stvari, kot se nam kažejo, 
ali stvari za nas, in noumene (noumena), stvari, kot obstajajo neodvisno 
od nas in ki so nespoznatne.

Edmund Husserl, fenomenolog, je sklepal takole: če ne moremo 
spoznati stvari po sebi in je vse, s čimer razpolagamo, naša zavest o 
stvareh, vzemimo to zavest resno in se ji posvetimo. Skušajmo dognati, 
kako v čisti obliki doživljamo stvari in svet; kako se kažejo naši zavesti. 
To pomeni, da moramo, ko spoznavamo kak predmet, zavest očistiti 
navlake dosedanjih mnenj in teorij o rečeh in se izpostaviti njihovemu 
čistemu delovanju na našo zavest. Domislil je postopek, v katerem pri 
srečanju z danim predmetom ali osebo »damo v oklepaj« vse, kar smo 
do sedaj vedeli o njem ali njej, se prepustimo dojemanju vtisov o njem 

9 Prevajati fenomen s pojav je s fenomenološkega stališča zgrešeno. »Fenomen ni po-
jav, ne v smislu stvari na sebi, kolikor se pojavlja, ne pojav bistva, ki naj bi tičalo za 
pojavom. Fenomen kot stvar sama je svoje lastno bistvo. … v fenomenu ni razlike in 
nasprotja med bistvom in pojavom.« (T. Hribar, Fenomenologija I: 9)
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ali njej, čistemu doživljanju trenutka, nato pa to doživljanje preučimo 
in iz njega izvedemo spoznanje o bistvu tega, kar smo doživeli. (O tem 
postopku več v kasneje.) 

Smisel, intencionalnost, noema in noesis

Smisel. – Človek skuša osmisliti vsako svoje doživetje, vse, kar doži-
vi. Vedno se vpraša, kakšen je smisel tega; kaj to pomeni; kam to vodi. 
Vsako vedenje, vsak dogodek, vsak pojav, ki mu v začetku ne vemo 
smisla, sproži v nas napetost, motnjo in odpor. Ljudje, vajeni reali-
stičnega slikarstva, doživijo tak odpor ob abstraktni ali simbolistični 
sliki. »Kaj to prikazuje; kaj pomeni; kakšen smisel ima,« se sprašujejo 
in odvrnejo od slike. S tem ko jo razvrednotijo, češ da je »packarija« 
brez smisla, jo interpretirajo, podajo neko njeno razlago, in tako ven-
darle nekako osmislijo celotno situacijo in s tem zmanjšajo notranjo 
napetost. Ali pa se posvetijo opazovanju slike in skušajo razvozlati njen 
pomen, najti neko boljšo razlago od razvrednotenja, neko drugo inter-
pretacijo, ker ne trpijo neosmišljenega doživetja. 

Intencionalnost. – S tem smo se že približali pomenu osrednjega 
pojma fenomenologije, tj. intencionalnost. Beseda pride od latinske-
ga glagola »intendere«, ki pomeni »stegniti se naprej«, proti nečemu; 
skušati nekaj doseči. Slovenili bi jo lahko z »naperjenost« (France 
Veber, Anton Trstenjak). Izraz sam je prvi uporabil Franz Brentano, 
Husserlov predhodnik in učitelj, ki je dejal, da je zavest vedno na-
perjena, usmerjena na realni svet, ki ga skuša smiselno interpretirati. 
Zavest je vedno zavest o nečem. Osnovna značilnost zavesti je, da se 
vedno zavedamo nečesa. Zavest novorojenčka je kaotična: izpostav-
ljen je zmešani množici dražljajev. Prvo otrokovo dejanje interpreta-
cije sveta je, da iz te zmede postopoma ustvarja skupine vtisov, ki se 
združujejo v podobe predmetov  v njegovi zavesti. Zavest interpre-
tira svet, kot da je sestavljen iz predmetov – iz fenomenalnih pred-
metov, predmetov, kot jih vidimo, kot se nam kažejo. V svojem živ-
ljenju neprestano prevajamo, interpretiramo, neznane »predmete« 
(reči, vedenja, dogajanja) v predmete našega sveta, jih osmišljamo, 
vključujemo v svoj zavestni svet. V šoli smo spoznali: šele ko nekaj 
povemo s svojimi besedami, z besedami svojega sveta, svoje zavesti,  
resnično razumemo.
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Noema in noesis. – Vsako dejanje interpretacije sestavljata po Hus-
serlu dva vidika, ali dve žarišči, noema in noesis. Noema ali noematič-
ni korelat je tisto, kar doživljamo; noesis ali noetični korelat je, kako 
doživljamo. Objekt, h kateremu je usmerjeno naše doživljanje, je no-
ema. Noesis je način, kako doživljamo ta objekt. To se zdi nepotrebno 
razlikovanje, saj sta predmet doživljanja in način doživljanja neločlji-
va. Vendar je ta dva vidika dobro razlikovati, 10 saj različni ljudje isti 
predmet doživljajo različno, eni ga ljubijo, drugi sovražijo; oziroma 
se isti način doživljanja, recimo strah, pojavi pri različnih objektih. 
Primer tega razlikovanja je lahko kar politična situacija v kaki drža-
vi. V njej isto osebo (noema) različni ljudje doživljajo z nasprotni-
mi čustvi (noesis). Pazite na formulacijo. Nisem opredelil, kakšna je 
ta oseba, ampak kako jo ljudje doživljajo. Doživljanje je to, kar nam 
je dosegljivo in kar lahko tudi upravljamo. Vzemimo kot primer fe-
nomenalni objekt »knjiga«; to je noema. Knjigo doživljamo kot ra-
zumljivo ali nerazumljivo, težko ali lahko, zabavno ali dolgočasno 
(noesis). Pomnimo, kot nekakšno zlato psihološko pravilo: to so zna-
čilnosti našega doživljanja, ne lastnosti knjige. Človek, ki mu nasprotu-
jem, ni hudoben; jaz ga doživljam kot hudobnega, čeprav mi mogoče  
nič hudega noče.

Fenomenološka metoda

Husserlovo geslo je bilo: »K stvarem samim!« To ne pomeni, da  
naj bi s pozornim opazovanjem odkrili, kakšne so stvari same po  
sebi. Tega cilja ni mogoče doseči, kot smo pokazali. Z introspektiv- 
nim opazovanjem svojega zavestnega doživljanja naj bi odkrili, kak- 
šen vtis puščajo te stvari v moji zavesti, če se jim res neobremenjeno 
posvetim; kakšne so te stvari v mojem doživljanju. Preprosto bi feno-
menološko pravilo takole povzeli: ob seznanjanju z novim predmetom 
pristopi k njemu brez predsodkov, brez usedlin stereotipov,  »s čisto 
zavestjo« in »čistim srcem« in pozorno prisluhni, kakšne notranje vzgi-
be ti povzroča. Potem ramisli o teh vtisih in se vprašaj, kaj je bistvo 
celotnega doživetja.

10 To je slutil Brentano, ki si je prizadeval razlikovati doživljanje predmeta zavesti od 
načina doživljanja predmeta, akt doživljanja od procesa doživljanja. 



40

Pravila in koraki te metode so naslednji:

1. Epohé. – Ta beseda izvira iz grščine in je pomenila «vzdržati se sod-
be» v nasprotju z dogmatičnim zatrjevanjem. Prvi korak fenomenološke 
raziskave je torej, da se vzdržimo takojšnje sodbe o predmetu opazo-
vanja. Husserl pravi, naj damo v oklepaj vse dotedanje védenje o pred-
metu, svoje predsodke in stereotipe, pričakovanja in domneve – kolikor 
je mogoče. Izpostavimo se vtisom, ki prihajajo s predmeta in pozorno 
prisluhnemo svojemu doživljanju. Pogosto se nam zgodi, da srečamo 
človeka, o katerem so nam drugi pripovedovali, pa se izkaže za povsem 
drugačnega. Ni možno izključiti vseh predsodkov, a že zavedanje, da 
jih imamo, izboljša naše dojemanje in presojo. To se precej razlikuje od 
vsakdanjega odnosa do predmetov ali do oseb. Do drugih pristopamo s 
predsodki, stereotipi, domnevami o njihovih namenih, jih ne poslušamo 
zares, ampak med pogovorom pripravljamo svoj odgovor in podobno.

2. Opis predmeta ali pojava. – Po taki odprti izkušnji s predmetom ali 
osebo, opišemo svoje doživljanje, ne da bi ga pojasnjevali. Osredotoči-
mo se na svoje doživljanje; skušamo ga čim bolj verno zaznati in opisati. 
V ta prvi opis ne mešamo teoretičnih pogledov in pojmov. Opisujemo 
v vsakdanjem, ne strokovnem jeziku. 11 »… Najprej je treba pošteno in 
natančno opisati tisto, kar smo videli ali vidimo, kar smo zagledali ali 
uvideli, tj. uzrli. To in nič drugega« (T. Hribar, 1993: 9).

3. Pravilo horizontalnosti. – Posameznih elementov opisa ne razvršča-
mo hierarhično po pomembnosti ali po kakršnem koli drugem kri-
teriju; ne kategoriziramo, ali kako drugače urejamo. Opisujemo tako, 
kot se nam je predmet odkrival. Dogajanje opisujemo preprosto kro-
nološko. V začetku je za nas vse enako pomembno. Ne vemo vnaprej, 
kako pomembni so posamezni deli opisa. Ko je opis končan, imamo 
pred seboj koščke sestavljanke, za katere ne vemo, kako se bodo ujeli in 
združevali v skupine.

4. Refleksija: analiza in izluščenje bistva (»bistvogledje«). – Opis anali-
ziramo. Zdaj je dovoljeno kategoriziranje, povezovanje elementov do-

11 »K fenomenološki metodi in k njeni strogosti zato spada brezpogojna poštenost, se 
pravi odkritost najprej pred samim seboj, nato pa tudi pred drugimi. Ta metoda ne 
dopušča nikakršnega izmikanja. (T. Hribar, Fenomenologija I: 9) 
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življanja, razvrščanje v pojmovne hierarhije ipd. Namen vsega tega pa 
je ugotoviti, kaj je bistvo našega doživljanja. Po analizi skušamo v enem 
stavku izraziti, kaj smo spoznali; kakšen je pomen tega doživetja. 

Nekaj primerov fenomenološkega pristopa

Na nekem srečanju, posvečenem raziskovanju kvalitativne metode, 
ki sem mu prisostvoval, je neka udeleženka brala intervju, ki ga je med 
svojim bivanjem na praksi v tujini opravila z nosečo odvisnico od drog. 
Ko je v uvodu pojasnila okoliščine intervjuja in povedala, koga je inter-
vjuvala, sem pomislil: Joj, odvisnica, pa noseča. Ubogi njen otrok! Ali je 
tako drogirana sploh sposobna nositi in roditi otroka? Kako more biti 
tako neodgovorna, da zanosi? Če rodi, ji bo treba otroka takoj odvzeti, 
zdraviti in ga morda dati v rejo ali posvojitev. Saj taka ne more skrbeti 
zanj. Skratka, v moji zavesti se je pojavila stereotipna podoba zanemar-
jene, omamljene in zasvojene, neodgovorne ženske, ki je poleg vsega še 
noseča. Potem sem si rekel: Da vidimo, bom poslušal. Recimo, da je to 
pomenilo, da sem dal svoje predsodke »v oklepaj«; da sem jih začasno 
suspendiral. Kolegica je potem brala zapis intervjuja, dobeseden prepis 
posnetka. V tem zapisu so si sledili vprašanja, odgovori, pripovedi, ki 
jih spraševalka dalj časa ni prekinjala z vprašanji in spet vprašanja za 
pojasnjevanje in poglabljanje. Pogovarjali sta se o vsem: o življenjskih 
razmerah, materialnih razmerah, družini oziroma sorodstvu in prija-
teljih, o partnerskem odnosu, o zdravju, občutkih in doživljanju inter-
vjuvanke. Bolj ko se je pogovor razvijal, bolj sem se čudil resnobnosti 
odgovorov in vse bolj se mi je vzbujalo sočutje do intervjuvanke. Vse 
bolj je mojo predstavo o narkomanki izpodrivala neka druga predstava, 
nova in zame presenetljiva. Vse bolj sem spoznaval, da intervjuvanka 
ni neki monstrum, ampak »normalna« ženska, ki se zaveda svoje odgo-
vornosti, svoje zasvojenosti in krivde, in jo skrbi usoda otroka. Dejstvo, 
da je zasvojena, se je umaknilo v ozadje; v ospredje je stopila podoba 
ženske, ki se je znašla v težavnem življenjskem položaju, v katerem je 
njena zasvojenost zgolj ena od oteževalnih okoliščin.

Drugi primer. Kolega me je nekoč prosil, če bi se bil pripravljen pogo-
varjati z nekom, ki se zanima za vpis v šolo za socialno delo, kjer sem tedaj 
opravljal vodstveno funkcijo. Seveda sem privolil. Kolega je še pristavil: 
Mož je shizofrenik. V trenutku se je moj obraz pomračil. Ne morem reči, 
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da mi je bilo žal, da sem privolil, zaskrbelo me je pa. Ker nisem nikoli 
opravljal klinične prakse, sem imel zgolj knjižno znanje o shizofreniji, z 
živim shizofrenikom pa se, kolikor sem vedel, še nisem srečal, če izvza-
mem naključna, bežna srečanja s kakim znancem znanca. Shizofrenija 
je huda duševna bolezen, res prava norost; shizofreniki so v svojih blo-
dnjah zmožni marsičesa. Bog ve, kako se bom pogovarjal s človekom, ki 
bo haluciniral in mentalno odsoten molčal, ali pa me zasul z »verbalno 
solato«. Take misli so mi rojile po glavi. Z možakom sem se dogovoril za 
sestanek v lokalu blizu šole. Prišel je mlajši, visok, slok moški; rokovala 
sva se in sedla za mizo v baru in naročila, on sok, jaz kavo. Zadrževal 
sem svoj prestrašeni, paranoični pogled, in se delal, da je vse normalno. 
Sam pri sebi sem si govoril: Saj ni nič posebnega, umiri se. Nič v videzu 
in izrazu moža ni dajalo vedeti, da je bolan ali prizadet. Povedal je, čemu 
prihaja, ponovil, kar mi je bil povedal že kolega. Potem je spraševal o 
predmetniku, o režimu študija, o zahtevah, trajanju, praksi, možnostih 
zaposlitve po diplomi itd. Povedal je tudi, da se zdravi za shizofrenijo, da 
je bil hospitaliziran, da zdaj s pomočjo zdravil vzdržuje dolga obdobja 
brez posebnih kriz in da misli, da bo lahko študiral. Želel je slišati moje 
mnenje. Potrdil sem, da njegova bolezen za nas ni ovira, če ni ovira zanj. 
Pogovor je tekel kot z vsakim drugim človekom. Nekje sredi pogovora 
je za hip zastal, se zamislil, nekam zagledal, odvrnil pogled, zdelo se mi 
je, da je izgubil koncentracijo. Potem je dejal: Oprostite, glasovi so se mi 
pojavili. Moram vzeti tabletko. Vzel je tableto in jo poplaknil s sokom. 
Nekaj trenutkov je še čudno pogledoval, potem sva nadaljevala pogovor. 
Opravičil se mi je, bilo mu je nerodno, a sem odvrnil, da ni nič hudega, 
da mi je bil povedal, kako je z njim, da me ne moti in da lahko nadalju-
jeva, če ga še kaj zanima. Ko sva se poslovila, je šel do ceste, pogledal 
levo-desno, prečkal cesto in mi izginil izpred oči. Kako sem doživel ta 
pogovor? Moja odločitev, da se umirim in prisluhnem, je pomenila, da 
sem svoje védenje o shizofreniji in svoj strah »dal v oklepaj«. Pogovor je 
potekal normalno. Zdelo se mi je dobro, da je človek odkrito spregovoril 
o svoji bolezni; čutil sem se počaščenega, da mi je zaupal. Moj sklep pa 
je bil: Pravzaprav je »normalen« človek z neko boleznijo, ki ga od časa 
do časa zmoti. Če bi bil na njegovem mestu kdo drug, bi ga morda med 
pogovorom zabolel zob, ali pa bi se mu premaknil ledvični kamen. On je 
pa zaslišal glasove v glavi. Bog pomagaj. Moj strah je izginil, moje stali-
šče do duševnega bolnika se je spremenilo. V ospredje je stopila podoba 
prijaznega moža, njegova motnja se je umaknila v ozadje.
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Tretji primer. Začetki mojega ukvarjanja s kvalitativno metodologijo 
sovpadajo z inovativnim prizadevanjem za obravnavo otrok z motnja-
mi vedenja in osebnosti, to je, s socialno-terapevtskimi kolonijami v 
zdravilišču na Rakitni in v mladinskem domu na Pohorju v letih od 
1975–1980, katerih pobudnika sta bila pedopsihiatrinja, dr. Anica Mi-
kuš Kos, in psiholog, dr. Bernard Stritih. V teh kolonijah so kot vzgo-
jitelji sodelovali prostovoljni sodelavci, študentje različnih fakultet, 
pedagogike, socialnega dela, psihologije, celo umetnostne zgodovine, 
književnosti in filozofije. Ti študentje so bili kritični do vzgoje v teda-
njem režimu in so po zgledu podobnih skupin v Nemčiji in drugod na 
Zahodu zagovarjali »anti-avtoritarno vzgojo«. Med njimi so bili tudi 
kolegi, ki so se že tedaj seznanili s fenomenološko filozofijo. V skladu 
s to filozofijo so odločno zavrnili do tedaj običajni postopek pripra-
ve na delo z otroki in način dela z njimi. Do tedaj je bilo v navadi, 
da so se vzgojitelji, ki so bili neke vrste laični terapevti otrok, pred-
hodno seznanili z zdravstveno dokumentacijo otrok. Vsi ti otroci so 
bili namreč ambulantno zdravljeni v Pedopsihiatričnem dispanzerju 
Pediatrične klinike, ali pa so obiskovali Svetovalni center za otroke,  
mladostnike in starše. 

Študentje-prostovoljni vzgojitelji so zavrnili možnost, da bi se, 
preden se spoznajo z otroki, seznanili z dokumentacijo o njihovih 
diagnozah. Rekli so: »Mi se hočemo z njimi srečati kot ljudje z ljud-
mi brez predhodnega seznanjanja z oznakami, ki so jim jih prilepili 
v strokovnih institucijah.« To je lep primer »dajanja v oklepaj«. Pos-
ledica tega je bila, da so vzgojitelji sprejemali otroka kot osebo, kot 
»normalnega« otroka, in se niso osredotočali na njegovo motnjo. Tako 
se tudi on ni ukvarjal s svojo motnjo, bil je bolj sproščen in motnja 
se je manj pogosto pojavljala, pri nekaterih pa popolnoma izginila. 
Velika razlika je, ali imaš pred seboj Janeza, ki se igra in divja okoli 
z drugimi otroki, neko noč pa se polula v posteljo, na kar se to hit-
ro počisti in pospravi; ali pa imaš pred seboj »enuretika«, ob katerem 
samo čakaš, kdaj se bo polulal, kar on začuti in se polula, ti pa to po-
tem »strokovno pedagoško-psihološko-medicinsko obravnavaš«. Tako  
se delajo enuretiki.

Fenomenološki pristop s svojo zahtevo po dajanju v oklepaj pred-
hodnih in vnaprejšnjih sodb in pozornem spremljanju lastnega do-
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življanja v trenutku, ko se srečamo s predmetom opazovanja, odpira 
možnost zaznavanja enkratnih posebnosti posameznika, zaznavanja 
sprememb in odkrivanja novih spoznanj. 

HERMENEVTIKA

Pri predstavljanju kvalitativne metode ves čas opisujemo razliko 
med naravoslovnim pristopom k preučevanju človeških in družbenih 
zadev in pristopom humanističnih ved. Kadar pristopamo naravoslov-
no, obravnavamo človeka kot posameznika ali njegove družbene tvor-
be, skupine in družbe, »kot stvari« (Durkheim), kot objekte, kot neka-
kšne biljardne kroglice, ki jih različne silnice kot vzroki potiskajo sem 
in tja in pogojujejo njihovo obnašanje, njihova dejanja, ki jih pojmu-
jemo kot posledice teh sil-vzrokov. Človekovo obnašanje pojmujemo, 
kot da je določeno (determinirano) z različnimi dejavniki ali silami v 
njem (nagoni) ali zunaj njega. Ne zanima nas, kaj človek misli in čuti, 
kaj doživlja oziroma pojasnjujemo njegovo doživljanje z biološkimi, 
nevrološkimi in psihološkimi vzroki. Njegovo obnašanje pojasnjujemo 
z različnimi vzroki, med katerimi ni njegove zavesti, samozavedanja in 
volje. Nasprotno temu pa nas v okviru humanističnih ved zanima ravno 
to, kaj človek misli, kaj doživlja, kaj hoče, za kaj si prizadeva, kakšni so 
njegovi motivi in nameni. Njegova dejanja, njegovo zavestno ravnanje 
(ne vedênje) skušamo razumeti iz njegovega doživljanja; skušamo dog-
nati pomen njegovih besed, različnih drugih izrazov, in dejanj. Dogna-
ti pomen nečesa pomeni interpretirati. Seveda se v celoti spoznavanja 
človeka in družbe oba pristopa dopolnjujeta: vzročno-posledično po-
jasnjevanje in interpretativno razumevanje (von Wright, 1975).

Do sedaj smo prikazali dva nazora, iz katerih izvirajo različne kva-
litativne ali interpretativne metode, tj. simbolni interakcionizem in fe-
nomenologijo. Prvi poudarja, da človek deluje na osnovi pomena, ki 
ga pripisuje različnim pojavom; drugi nas navaja k temu, naj kot raz-
iskovalci resno jemljemo svoje zavestno doživljanje, vtise, ki jih v nas 
povzročajo drugi ljudje in pojavi, in naj jih ne ocenjujemo na osnovi 
predsodkov in drugih usedlin zavesti. Zavedeli smo se, da ljudem in 
pojavom mi pripisujemo lastnosti in da te niso nekaj, kar je pripeto na 
druge. Tretji pristop nas navaja k razumevanju pomena človekovih be-
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sednih in drugih izrazov v stalnem kroženju, v katerem del razumemo 
na osnovi poznavanja celote in celoto razumemo iz poznavanja delov. 

Beseda hermenevtika izvira iz grške besede hermeneuo, ki pomeni 
razlagam, tolmačim, prevajam. Čeprav je ta beseda izvorno pomenila 
tudi samo preprosto prevajanje iz tujega jezika v domači jezik, se je kot 
posebna veda in veščina razvila okrog vprašanja, kako razumeti ne le 
besede ampak pomen kakega besedila; globlji pomen za besedami, ki 
jih kot take morda razumemo. Beseda »hermenevtika« ima skupen ko-
ren z imenom grškega boga Hermesa, sla olimpskih bogov, ki je nižjim 
božanstvom in ljudem prenašal sporočila bogov in jih tolmačil. Pripisu-
jejo mu tudi iznajdbo jezika in pisave. Gotovo se je to vprašanje zgodaj 
v zgodovini zastavljalo ob dvoumnih izrekih različnih preročišč. Tako 
je lidijskemu kralju Krezu na vprašanje, ali naj napade Perzijo, neko 
preročišče odgovorilo: Če se boš spopadel, boš sesul veliko državo (He-
rodot, Zgodbe). Dvoumnost je bila v tem, da tudi Lidija ni bila majhna 
država in torej ni bilo jasno, katero veliko državo bo kralj uničil. Od 
pravilnega tolmačenja je včasih odvisno življenje. A zadeva se zaplete 
ob vprašanju, kaj je pravilno tolmačenje. 

V okviru tega besedila bomo obravnavali predvsem metodološke 
smernice, ki izvirajo iz hermenevtike, zapletena vprašanja filozofske 
hermenevtike bomo samo omenili. Razvoj mišljenja o hermenevtiki na-
mreč lahko razdelimo na tri obdobja: na začetno obdobje, v katerem 
so hermenevtiko pojmovali predvsem kot metodo razlaganja besedil; 
na obdobje, ko je obveljala kot razumevanje ali interpretativna meto-
da za osnovno metodo humanističnih ved za razliko od naravoslovnega 
vzročno-posledičnega pojasnjevanja; in na obdobje hermenevtične fi-
lozofije, ki ima razumevanje ali hermenevtiko za »eksistencial«, tj. od 
človekove biti neločljivo značilnost slehernega človeka (Sichler, 2010).

Razvoj hermenevtike

V pomenu veščine tolmačenja religioznih in pesniških besedil je bese-
do »hermeneuo« prvi uporabil Platon. Platon je razlikoval dve vrsti biti: 
čutno zaznavno in pojmovno bistveno. Poudaril je razliko med beseda-
mi, ki jih slišimo, in pomenom, ki ga imajo. Aristotel je poudaril razliko 
med tem, kar sami v sebi mislimo, in tem, kar z besedami izrazimo. 
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Obratno pa, ko naletimo na besede, se vprašamo, kaj pomenijo. Kas-
neje je Avguštin naredil korak dalje. Z vsako stvarjo, vsakim bivajočim, 
je Bog hotel nekaj sporočiti. Vsaka stvar ima po njem pomen v božjih 
očeh; ta pomen skušamo dognati. V srednjem veku se je hermenevtika 
razvijala predvsem kot tolmačenje Biblije (eksegeza). V Svetem pismu 
je polno skrivnostnih zgodb, podob, prilik, ob katerih so se ljudje spra-
ševali, kaj pravzaprav pomenijo. Nov zagon je biblična hermenevtika 
dobila za časa reformacije, saj so se protestanti zavzemali za bolj dobe-
sedno, po njihovem bolj objektivno razlago Svetega pisma. Protestantski 
teolog Dannhauer je izdelal pravila hermenevtike (1664): nepristranska 
presoja, upoštevanje predhodnih in naslednjih besedil (konteksta), po-
zornost na analogije, prepoznanje bistva (scopus) in namena besedila; 
poleg tega pa piščevega načina izražanja in prevajalskih napak. 

V naslednjem obdobju, v 19. stol., je G. F. Ast prvi opisal »herme-
nevtični krog« (več spodaj). Pomemben korak v razširjanju in poglab-
ljanju pojma hermenevtike je storil Friedrich Schleiermacher. Po njem 
je hermenevtika veščina razumevanja in pravilnega tolmačenja, ki se 
ne omejuje samo na analizo sestavin besedila, ampak upošteva celot-
no življenjsko situacijo pisca in obdobje nastanka besedila. Posamezno 
misel moramo vedno razumeti v odnosu do celotnega besedila, kate-
rega del je. Besedilo naj bi preučevali z dveh vidikov, gramatičnega ali 
jezikovnega in psihološkega. Osvetlili naj bi motive pisca, in sicer do te 
mere, da bi njegove motive razumeli celo bolje od njega samega. Vživeli 
naj bi se v zavest pisca, v njegovo življenje in celotno zgodovinsko ob-
dobje, v katerem je živel in ustvarjal. Besedilo naj bi razumeli iz celotne 
življenjske situacije pisca. Razliko med raziskovalcem, ki skuša razu-
meti besedilo, in piscem (hermenevtično razliko) je mogoče prevladati, 
ker sta  oba del istega božanskega duha. To razumevanje je poglobil 
Wilhelm Dilthey.

Wilhelm Dilthey je utemeljil humanistične vede v nasprotju z nara-
voslovnimi prav na osnovi razlikovanja dveh osnovnih pristopov k 
preučevanju stvarnosti: metode razumevanja (nem. das Verstehen), tj. 
razumevanja motivov in namenov zavestno delujočih ljudi (teleološko) 
v nasprotju z naravoslovnim pojmovanjem osebkov kot vzročno deter-
miniranih enot. »Naravo pojasnjujemo, duševno življenje razumemo,« 
je njegov izrek (Dilthey, 1894: 1314, cit. po Sichler, 2010: 51). »Narava 
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kot predmet naravoslovja obsega od delovanja duha neodvisno stvar-
nost. Vse, čemur je delujoči človek vtisnil svoj pečat, pa je predmet du-
hovnih znanosti.« (Dilthey, cit. po Sichler, ibid.)

Čeprav sta to dva različna, celo nasprotna načina spoznavanja, se po 
Diltheyu dopolnjujeta, sta komplementarna. Tako je, na primer, razli-
koval pojasnjevalno-konstruktivno psihologijo in opisno-razumevajo-
čo psihologijo. Prva pojasnjuje duševno dogajanje vzročno-posledično 
in konstruira deterministične mreže, druga pa se vživlja v posameznika 
in ga skuša razumeti ne le razumsko, ampak tudi sočutno. Razumeva-
joča psihologija oblikuje pojme, ki jih preverja konstruktivna psiho-
logija. To razlikovanje je mogoče prenesti tudi na druge družbene in  
humanistične vede.

Besedila kot tudi druge posamezne kulturne proizvode je mogoče 
razumeti le iz »življenjske celote«. Življenjsko celoto pojmuje Dilthey 
kot besedilo. S tem je razširil pomen hermenevtike kot metode razlaga-
nja besedil na metodo iskanja pomena (interpretiranja) vseh kulturnih 
proizvodov. Pomen posameznih delov doženemo (z interpretacijo) na 
osnovi poznavanja celotnega besedila življenja, življenjske celote. 

Dilthey je opozoril na razliko med neposrednim človekovim do-
življanjem in abstrakcijami, s katerimi operirajo naravoslovne vede 
(masa, prostor, čas, gibanje) in ki so mogoče samo na osnovi prvotne-
ga neposrednega doživetja. Z metodo razumevanja se človek ponovno 
vrne k svojemu izvirnemu doživljanju.

S tem svojim pojmovanjem je Dilthey omogočil naslednji korak, ki 
ga je storil Martin Heidegger, korak v hermenevtično filozofijo. Razu-
mevanje po Heideggerju ni zgolj neka metoda raziskovanja ali razume-
vanja sveta, ampak je sestavni del človeka kot bitja, ki se zaveda svoje 
končnosti in ga skrbi, kako bo preživel svoje življenje. Človek razume 
svojo »usodo« na tem svetu; človekovo bistvo je hermenevtično; človek 
je razumevajoče bitje. Biti pomeni razumeti (se). Hermenevtika ni zgolj 
tolmačenje ali nauk o tolmačenju. Naloga (filozofske) hermenevtike je, 
da človeku spričo njegove odtujenosti naredi dostopno lastno bit v nje-
nem bitnem značaju. Hermenevtika omogoči človeku, da razume sa-
mega sebe in da iz tega razumevanja tudi postaja in živi. Razumevanje 
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je po Heideggerju eksistencial, tj. osnovni način človekovega življenja, 
življenja slehernika, s pomočjo katerega se skušamo znajti v svetu in 
življenju. Ni samo način spoznavanja, ampak način, kako se orienti-
rati v svetu v skrbi, kako smiselno preživeti svoje življenje. Heidegger 
pojmuje razumevanje kot »razumeti se na kaj«, spoznati se na kaj. Kot 
tako je osnova vsake praktične dejavnosti. Interpretiramo ne le pojave 
v svetu, ampak tudi svoje življenje (po Sichler, 2010).

Heideggerjev učenec Hans-Friedrich Gadamer se je vrnil k premisle-
ku o Diltheyjevem pojmovanju razumevanja kot metode humanistič-
nih ved. Po Gadamerju vsaka interpretacija neizogibno izhaja iz poj-
movanj, ki so že dana z nazori, ki so značilni za določeno zgodovinsko 
obdobje in prostor; je omejena s temi nazori. Vsako razumevanje ima 
svoje vnaprej dane meje ali svoje obzorje (horizont). S tem je razširil 
pojem konteksta in kontekstualizacije pri razumevanju kulturnih pro-
izvodov in življenja samega in uvedel pojem »predrazumevanja«, ki je 
metodološko pomemben. Gadamer je Diltheyu očital, da tudi metodo 
razumevanja pojmuje preveč naravoslovno, s tem ko meni, da pridemo 
z njo do objektivnih spoznanj. To po njem sploh ne bi smel biti edini 
ali osnovni cilj razumevanja, kajti zaupanje v objektivnost določenega 
spoznanja, v njegovo resničnost, nas oslepi za druge možne interpreta-
cije. Namen spoznavanja z razumevanjem naj bi bil razvoj kritičnega 
mišljenja in kritičen odmik tudi od lastnih spoznanj, tj. odprtost za raz-
lične »resnice« (po Sichler, 2010).

Metodika hermenevtike: hermenevtični krog in predrazumevanje 

Interpretacija besedila ali katerega koli človekovega proizvoda pote-
ka v krožni obliki. Razlikujemo dve vrsti hermenevtičnega kroga: pri 
prvi vrsti krožimo med delom in celoto, celoto in delom. Pomen po-
sameznega dela doženemo, če poznamo celoto; pomen celote pa razu-
memo, če razumemo posamezne dele. To je na videz nemogoča naloga: 
kako naj spoznamo pomen dela, če to predpostavlja, da poznamo celo-
to; to pa lahko spoznamo samo, če poznamo dele, ki pa jih ne poznamo 
itd. Videti je, da gre za začarani krog. V resnici ne gre dobesedno za 
kroženje med popolno nevednostjo in popolno vednostjo, ampak za 
spiralo, v kateri se pomikamo od manj poglobljenega do bolj poglob-
ljenega védenja: nepopolno razumevanje dela poglobimo na osnovi 
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nepopolnega poznavanja celote, s poglobljenim razumevanjem dela pa 
tudi bolje razumemo celoto; tako se v času pomikamo k vse boljšemu 
razumevanju dela in celote.

V nekem besedilu naletimo na naslednji stavek: »Že kot otrok sem 
bila drugačna od ostalih.« Kaj to pomeni? Kako naj to razumemo? Vsak 
otrok je drugačen od ostalih. Marsikdo se med zorenjem zave, da je 
drugačen od drugih. To ni nič novega. Kaj hoče ženska povedati? Če 
ne preberemo celotnega besedila ali vsaj še nekaj naslednjih stavkov, na 
ta vprašanja ne moremo zadovoljivo odgovoriti. Če preberemo celotno 
besedilo, ugotovimo, da gre za opis doživljanja osebe z motnjo avtistič-
nega spektra. Gornji stavek si torej razložimo: bila je drugačna od dru-
gih, ker so se v njenem vedenju kazale značilnosti motnje avtističnega 
spektra. Kakšne so te motnje, kaj je »avtizem« ali »avtistični spekter«, 
torej, kaj je ta celotna drugačnost, s pomočjo katere smo si delno pojas-
nili prvi stavek, pa doženemo tako, da preberemo naslednje stavke – in 
tako dalje. Vsak posamezen stavek si pojasnimo na osnovi poznavanja 
celote in celota postaja vse jasnejša, ko si pojasnimo posamezne stavke. 
Krožimo od dela na celoto in iz celote na del. Pravzaprav ne gre, kot 
smo že rekli, za krog, ampak za spiralo; za spiralno napredovanje od 
manj popolnega razumevanja do bolj popolnega razumevanja. Vsako 
prejšnje razumevanje dela ali celote spremenimo in dopolnimo, ko do-
damo naslednji del ali ko na del pogledamo z novo pojmovane celote.

Pri drugi vrsti hermenevtičnega kroga krožimo od predrazumevanja 
do novega razumevanja in od novega razumevanja nazaj do prejšnjega 
razumevanja, ki ga spremenimo. Predrazumevanje je pojem, ki ga je 
uvedel Gadamer. Predrazumevanje so pojmovanja, ki jih o danem pred-
metu že imamo, pojmovanja, na katera naletimo v svojem družbenem 
okolju; ki smo jih pridobili v dosedanjem življenju v družbi. V bistvu so 
to predsodki. V poglavju o fenomenologiji smo to imenovali »usedline 
zavesti«. Gadamer pravi, da so predsodki nujno izhodišče za razumeva-
nje določenega predmeta. Z vsakim novim razumevanjem se spremeni 
pomen predrazumevanja oziroma prejšnjega razumevanja. S pojmom 
predrazumevanja smo se srečali že v poglavju o fenomenologiji, le da ga 
nismo označili s to besedo. Prvi korak v fenomenološkem spoznavanju 
je – tako smo zapisali – da »damo v oklepaj dotedanje védenje o pred-
metu, svoje predsodke in stereotipe, pričakovanja in domneve«. Tako 
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je svetoval Husserl. Če prav pomislimo, je to kaj težka naloga, da bi kar 
odmislili, kar o nečem ali nekom že vemo. Gadamer svetuje nasprotno: 
naše »dotedanje védenje«, ki ga imenuje »predrazumevanje«, naj bi ko-
likor mogoče jasno in podrobno opisali, si ga priklicali v zavest, da bi ga 
lahko spremenili pod vplivom novih informacij.

Ko preberem, da gre za osebo z avtizmom, se takoj zbudi v meni, kar 
sem doslej zvedel o avtizmu. Recimo, da je to predstava, da se avtističen 
človek umika iz družbe; da ne mara družbe drugih ljudi, recimo vrstni-
kov, in je raje sam v svojem kotu, zaposlen s svojimi dejavnostmi. Zato 
me preseneti, ko preberem tale stavek v pripovedi ženske z avtizmom: 
»Iz družbe vrstnikov pa sem bila izobčena že kot otrok.« Kaj to pome-
ni? Torej se ni sama izločala iz družbe, ampak so jo drugi izobčili. Kako 
to? Zakaj so jo izobčili? »Kljub temu, da sem se raje igrala sama, sem se 
večkrat poskusila vključiti v družbo, a mi nikakor ni uspelo.« Zadeva 
torej ni enoznačna: raje se igra sama, a večkrat bi se rada igrala tudi z 
drugimi. Zakaj ji to ne uspe? To se delno razjasni z naslednjim stavkom 
itd. (Celotno besedilo je v nadaljevanju.)

V dnevniku prostovoljke, ki je obiskovala pacientke na ženskem od-
delku psihiatrične klinike (Mesec, 1998), smo iz enega samega stavka 
(del) interpretirali njegov pomen na osnovi poznavanja splošno znanih 
zakonitosti delovanja skupin in strukture ustanove (celota). Naj na-
vedem samo izsek interpretacije. Dnevniški zapis se začne z beseda-
mi »Punca, ki je v torek prišla, odide danes domov …« Prva beseda je 
»punca«. Kaj pomeni? No, seveda, dekle ali ženska. A kaj pomeni, da 
je zapisana beseda »punca« in ne »dekle«, »ženska«, »bolnica«? Ženske 
v bolnišnici (kontekst) so »pacientke«, »bolnice«. Zakaj prostovoljka 
ni uporabila ene od teh besed? Vemo, da je prostovoljka študentka, ki 
hodi nekajkrat na teden obiskovat pacientke. Tam na oddelku se z nji-
mi druži, se z njimi pogovarja. To je naše vedenje o celoti, neodvisno 
od dnevniškega zapisa. Prostovoljka nima ženske, o kateri teče beseda, 
za »pacientko«, ampak za »punco«. »Punca« je beseda neformalnega, 
vsakdanjega, vrstniškega jezika. 

Najbrž imajo tudi one njo za »punco«, ki jih pač obiskuje in je na 
neki način taka kot one, njim enaka; ni ena od osebja, ni strežnica, ni 
sestra, ni zdravnica; je kot bi bila njihova vrstnica. Opraviti imamo torej 
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z vrstniškim govorom. Prostovoljka naslavlja pacientko kot vrstnico. To 
naslavljanje nam odkrije, da prostovoljka doživlja to in verjetno tudi 
druge bolnice kot vrstnice; da se čuti njim enaka, del njihove skupine, 
neformalne skupine bolnic. 

Tako sklepanje z dela na celoto in s celote na del nas je v nadaljevanju 
vodilo do precej daljnosežnega opisa protislovnega položaja v psihia-
trični bolnišnici in protislovja v načinu obravnave bolnic (Mesec, 1998, 
str. 343–373).
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STRATEGIJE KVALITATIVNEGA RAZISKOVANJA

Na epistemološki ravni razlikujemo dve temeljni usmeritvi k raziskova-
nju družbenih zadev, pozitivizem in interpretivizem in v okviru slednjega 
več pristopov, med njimi simbolni interakcionizem, fenomenologijo, her-
menevtiko (poleg njih še kritično teorijo, teorijo diskurza, feministični 
pristop in druge). Na ravni raziskovalnih strategij pa obravnavamo pris-
tope, ki so bliže praktični organizacijski ravni raziskave, kot so študija 
primera, akcijska raziskava, tematska analiza, narativna analiza, metoda 
prizemljene teorije, biografski intervju, analiza diskurza in druge).

Že v Uvodu smo opozorili na fragmentarno naravo tega besedila, ki 
je nastajalo ob sprotnem komentiranju študentskih raziskovalnih na-
log. Raziskovalnih strategij ali pristopov ne bomo predstavili sistema-
tično in izčrpno, ampak kot odgovore na vprašanja študentov. 

ŠTUDIJA PRIMERA

OPREDELITEV

Etimologija. V slovenščini se je izraz »študija primera« splošno uvelja-
vil za angl. »case-study« (iz lat. cadere, pasti; casus, kar se pripeti, slučaj, 
zadeva), nem. »Fallstudie«, srb. »studija slučaja«; od casus pride kazui-
stika, opisovanje, proučevanje primerov (psihološka, pravna kazuistika). 

Definicija. Študija primera je pristop pri raziskovanju pojavov, proce-
sov in postopkov na področju socialnega dela in drugih strok s pomočjo 
proučevanja posameznih primerov (1) družbenih entitet,  (2) družbenih 
procesov in postopkov ter (3) proizvodov materialne in duhovne kulture 
v njihovem realnem življenjskem kontekstu. V študiji primera zberemo 
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podatke o primeru iz različnih virov (Yin, 1989) in z različnimi metoda-
mi; primer podrobno in celostno opišemo in analiziramo. Na tej osnovi 
oblikujemo teoretične pojme, pojasnitve in posplošitve (generalizacija) 
ali pa pojasnitve narave posameznih primerov samih, njihovega razvoja 
in procesov v njih (specifikacija). Na ta način torej lahko proučujemo 
posameznika v njegovem življenjskem okolju z vidika njegovih težav 
in stisk socialne narave, potreb po pomoči, samopomoči in interakcij v 
procesu pomoči; družbene enote, v katerih potekajo procesi medsebojne 
pomoči, kot so družina, delovna skupina, skupina samopomoči, skup-
nost, organizacija (Good, Hatt 1966: 313); procese in postopke pomoči, 
tako neformalno pomoč v primarnih skupinah (družina, sorodstvo, so-
seska, vrstniška skupina) kot prostovoljno pomoč in formalno, strokov-
no pomoč s socialnim delom (npr. izvajanje socialnovarstvenih storitev).

Vrste študij primerov. Študije primera potekajo v glavnem na treh  
različnih ravneh: 

a. študija posameznih primerov družbenih entitet, v katerih potekajo 
procesi pomoči: posamezne osebe, družine, druge skupine, skupnos-
ti, organizacije; 

b. študija posameznih primerov procesov in postopkov pomoči: proce-
sov vzajemne pomoči in solidarnosti v družini, delovni ali vrstniški 
skupini, procesa prostovoljske pomoči, postopkov izvajanja social-
novarstvenih storitev, upravnih postopkov, sodnih obravnav ipd.; 

c. študija posameznih primerov kulturnih proizvodov, npr. literature, 
umetniških del, grafitov ipd., ki se nanašajo na stiske in težave social-
ne narave (npr. roman o zasvojencu), procese pomoči in solidarnosti.

V okviru študije primera proučujemo en sam primer (singularna 
študija) ali več primerov (pluralna ali komparativna študija prime-
ra). Delimo jih glede na sestavljenost enot analize (enostavne enote,  
sestavljene enote) in glede na druge kriterije.  

ŠTUDIJA PRIMERA MED NOMOTETSKIM  
IN IDIOGRAFSKIM PRISTOPOM

Zgodovinsko gledano se je v družbenih vedah študija primera pos-
topoma umikala pred invazijo izrazito nomotetskih pristopov (iskanje 
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splošno veljavnih zakonitosti) na obrobje teh ved, v humanističnih ve-
dah pa je ostala prevladujoča, celo paradigmatska metoda. Tako so njen 
pomen videli predvsem v okviru idiografskega pristopa (razumevanje 
posameznega primera). Na področju socialnega dela je lahko namen 
študije primera razumeti, kako poteka vzajemna pomoč med člani do-
ločene družine; zakaj se stanje v družini poslabšuje, ali kako so dosegli 
izboljšanje, da družina lahko sama obvladuje položaj. Študija primera 
pa lahko služi tudi abstrahiranju pojmov in formuliranju občih zakoni-
tosti (nomotetski namen). Tako z njeno pomočjo rekonstruiramo, kako 
poteka strokovna pomoč. Ne gre nam predvsem za pojasnjevanje in 
rekonstrukcijo dogajanja v posamezni družini, ampak nam posame-
zna družina služi zgolj kot primer za formuliranje splošnih konceptov 
in zakonitosti. Oba ta namena se dopolnjujeta in drug drugega pred-
postavljata: iz pojasnitve enega primera lahko izvedemo splošne sklepe 
glede uporabnosti določenega pristopa; s splošnimi zakonitostmi poja-
snjujemo posamezen primer. 

Med prednostmi študije primera navajajo predvsem: (1) celovitost, 
vsestranskost, procesnost; (2) omogoča odkriti pomen posameznih 
podatkov v življenju posameznika; (3) omogoča raziskovalcu širši raz-
pon osebnih izkušenj kot anketa; (4) lažje se vživimo v svet drugih; 
(5) študija primera je lahko izhodišče za anketo ali njeno dopolnilo; 
(6) omogoča proučevanje izjemnih primerov, ki odstopajo od povpre-
čja, proučevanje skrajnosti, primerov, ki na videz negirajo teorijo; (7) 
omogoča primerjavo različnih podatkov in oceno njihove ustreznosti 
in relevantnosti.

Med pomanjkljivostmi pa navajajo: (1) da lahko vzbuja varljiv obču-
tek zaupanja v podatke in zaključke zaradi neposrednega stika, »gestalt-
-efekta« (povezovanja ločenih delov v smiselno celoto), učinka poveza-
ne zgodbe. »Skratka, je določen občutek emocionalne gotovosti, ki je 
mnogo močnejši kot pri drugih vrstah raziskav. To velja še posebej v pri-
merjavi z anketami, pri katerih ima analitik pred seboj samo izpolnjene 
vprašalnike in ve, da nima vpogleda v različna doživetja mnogih anke-
tarjev, ki so zbirali podatke na terenu. … Pomembna dejstva pozablja-
mo, druge izkrivljamo, nekatera pa nam ostanejo popolnoma neznana« 
(Good in Hatt, 1966). Ob študiji primera je močno prisotna skušnjava, 
da bi sklepali prenagljeno in neutemeljeno; navaja k neutemeljenemu 
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posploševanju. (2) Je zamuden postopek, če podrobno opišemo več pri-
merov in jih primerjamo ter opravimo vse stopnje kodiranja.

ANALITIČNA INDUKCIJA (ANALITIČNA GENERALIZACIJA)

Pri študiji primera temelji sklepanje na analitični indukciji (analitič-
ni generalizaciji) in ne na statistični (enumerativni = s preštevanjem) 
indukciji. Statistična indukcija je postopek, na katerem temelji vzor-
čenje in posploševanje na osnovi vzorčenja; to je sklepanje iz lastnosti 
vzorca enot na celotno populacijo enot, iz katere smo na slučajnosten 12 
način izbrali manjše število enot. To vrsto posploševanja uporabljamo 
v kvantitativnih raziskavah. Pri takem sklepanju nas ne zanima struk-
turna ali funkcionalna povezanost lastnosti znotraj posameznih enot, 
ampak samo prisotnost ali odsotnost oziroma kvantitativna pogostost 
in razlike v pogostosti pojavljanja določenih lastnosti. Povezanost last-
nosti ugotavljamo glede na porazdelitev v vzorcu oziroma populaciji 
(korelacijske zveze), ne zanima pa nas, kako so posamezne značilnosti 
povezane pri določeni osebi ali drugi enoti preučevanja. 

Pri analitični indukciji pa na posameznem primeru proučimo, kako 
so posamezne lastnosti, procesi ali dogodki med seboj povezani, v ka-
kšnih odnosih ali razmerjih so: strukturnih (npr. hierarhični odnosi),  
časovnih (zaporedni dogodki, sočasni dogodki; kaj čemu sledi) ali dina-
mičnih, razvojnih (kaj se iz česa razvije). Pri statistični indukciji ugoto-
vimo korelacijo med starostjo in upadom kratkoročnega spomina, če se 
med starejšimi pojavlja več posameznikov s slabšim spominom kot med 
mlajšimi. Z analitično indukcijo pa ugotovimo, da je pri določeni osebi s 
staranjem prišlo do upada kratkoročnega spomina, na kar se je oseba od-
zvala s potrtostjo, zmanjšanjem samospoštovanja in samozavesti ipd. Ob 
enem samem primeru lahko postavimo hipotezo o povezanosti različnih 

12 V slovenski strokovni literaturi se v zvezi z vzorčenjem nedosledno uporabljata izraza 
»naključno« in »slučajnostno« vzorčenje. Lektorji nadomeščajo izraz »slučajen, sluča-
jnosten« s slovensko besedo »naključen«, ker je »slučaj, slučajen« srbizem. Imajo prav, 
a s tem čistunstvom vnašajo zmedo v stroko. Tako imenovani »naključni« vzorec izber-
emo namreč načrtno po določenem postopku (tablice slučajnih števil ipd.) in pazimo, 
da je res »naključen«. Vanj ne pridejo osebe, na katere naključno naletimo na ulici, tudi 
ne naključni znanci, saj bi bil tak vzorec kaj lahko pristranski. Statistični izbor je »načrt-
no naključen«. Ker je ta sintagma oksimoron, jo nadomestimo z besedo »slučajnosten 
vzorec« (Sagadin 2003). Prav v kvalitativnih raziskavah pa je dopusten tudi »naključen 
vzorec« mimoidočih (ki so morda vsi študentje bližnje šole).
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značilnosti. To hipotezo lahko nato preverimo na večjem številu primerov. 
Ne pozabimo, da je osnovni namen kvalitativnega raziskovanja ustvarja-
nje ali odkrivanje teorij, ne njihovo preverjanje (Glaser in Strauss, 1967).

Tudi če ugotovimo določeno vrsto povezanosti v enem samem pri-
meru, je to lahko teoretično pomembno. Ena od teorij na področju 
alkoholne zasvojenosti pravi, da alkoholno zasvojen človek ne more 
kontrolirati količine pitja. Ko zvrne prvi kozarček, se ne more več zadr-
žati in nadaljuje s pitjem. Če bi torej odkrili enega samega alkoholika, 
ki lahko dolgoročno kontrolira količino pitja, bi morda odkrili, zakaj, 
na kakšen način, ali v kakšnih okoliščinah se mu to posreči, ter tako 
morda napredovali do »tehnologije« kontroliranega pitja. Zato nas v 
okviru študije primera ne zanima toliko tipičen primer, kot »poveden« 
primer; primer, iz katerega je dobro razvidna povezanost pojavov in ki 
omogoča odkrivanje nepričakovanega.

Druga pomembna osvetlitev logike študije primera izvira iz analogije 
z eksperimentom (Yin, 1989). Pri študiji primera naj bi glede posploše-
vanja veljala enaka logika kot pri eksperimentu. Ugotovitvam posame-
znega eksperimenta običajno ne ugovarjajo z argumentom, da so to pač 
ugotovitve enega eksperimenta in ne stotih, zato jih ne gre jemati resno. 
Že takoj, ko je posamezen eksperiment opravljen, izvedejo njegove teo-
retične implikacije. Ugotovijo, ali so spremembam stanj določenih ne-
odvisnih spremenljivk sledile spremembe na odvisnih spremenljivkah, 
kot jih predvideva teorija. Nato s ponavljanjem eksperimenta prever-
jajo, ali se pod danimi eksperimentalnimi pogoji pojavljajo enaki izidi 
kot pri prvi izvedbi. Posebno v družbenih vedah in psihologiji pono-
vitve eksperimentov niso pogoste in ne gredo v desetine in stotine, kot 
bi zahtevala načela vzorčenja. Obstajajo eksperimenti, ki so se uvrstili v 
literaturo kot klasični, ker so imeli pomembne implikacije za teorijo, ki 
pa so bili izvedeni samo enkrat, npr. sloviti stanfordski zaporniški eks-
periment (Zimbardo, 1972), ki niti ni bil izveden do konca po predvi-
denem načrtu. Podobno velja za terenski eksperiment o medskupinskih 
odnosih, ki ga je med taborniki izvedel socialni psiholog Sherif (1961). 
Kadar pa so bili taki ali podobni eksperimenti ponovljeni, je vprašanje, 
ali so pri ponovitvah zares uspeli zagotoviti povsem enake pogoje kot 
pri prvi izvedbi; ali so verno rekonstruirali prvotne pogoje in ali torej ne 
gre za nov posamezen eksperiment in ne za verno ponovitev izvirnega.
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Zaradi načel statističnega vzorčenja pa v nasprotju z eksperimentom 
zavračajo študijo primera kot manjvredno metodo, češ da iz enega sa-
mega primera ni mogoče izvajati splošnih sklepov. V študiji primera 
namreč analitično identificiramo spremenljivke in jih glede na opaženo 
časovno zaporedje ali logičen odnos razdelimo na neodvisne (vzroke) 
in odvisne (posledice), ter sklepamo na vzročno-posledične odnose. 
Pri eksperimentu je taka razdelitev spremenljivk narejena vnaprej, iz-
vedena iz teorije, pri študiji primera pa naknadno, analitično, na osnovi 
predhodnega opazovanja. Z eksperimentom preverjamo teoretične po-
stavke, iz študije primera pa izvedemo hipoteze, ki jih nato preverjamo 
na novih primerih ali pa eksperimentalno. Pravimo, da pri študiji pri-
mera ne posplošujemo »na populacijo«, ampak »na teorijo«. Vsiljuje se 
primerjava z botaniko. V tej vedi velja odkritje ene same nove rastline 
za znanstveno pomembno, ne glede na to, da se ta rastlina ne pojavlja 
množično. Odkritje določenih povezav lastnosti ali vzorcev vedenja pri 
eni osebi (skupini) je lahko pomembno, četudi se ta vzorec ali obrazec 
povezav ne pojavlja množično. 

ŠTUDIJA PRIMERA IN AKCIJSKA RAZISKAVA

Ali sta metodi študije primera in akcijskega raziskovanja podobni oziro-
ma ali se dopolnjujeta? Kakšen je torej odnos med tema dvema metodama?

Konkretna akcijska raziskava je lahko predmet raziskovanja; v tem 
primeru bi bila to študija enega primera akcijske raziskave – meto-
dološka raziskava poteka akcijske raziskave bodisi z namenom, da se 
poučimo, kako poteka akcijska raziskava, ali pa z namenom evalva-
cije, to je, da ocenimo, ali je konkretna raziskava res akcijska in kako 
dobro ustreza kriterijem akcijske raziskave. Nedavno tega sem v sple-
tniku predstavil akcijsko raziskavo o učencih z učnimi težavami (Šu-
gman Bohinc, 2011). Vprašal sem se, ali je bila to v resnici akcijska 
raziskava. Na osnovi njenega opisa sem ocenil, da je bila zgledna akcij-
ska raziskava. Lahko pa se ne bi zadovoljil z opisom, ampak bi se lotil 
podrobnega raziskovanja, kako je bila izvedena. V tem primeru bi bila 
to študija primera konkretne akcijske raziskave o učencih z učnimi te-
žavami. Akcijska raziskava je torej lahko predmet študije primera. Bo-
dimo pozorni: do te ugotovitve smo prišli na osnovi preučitve enega  
samega primera raziskave. 
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Po drugi strani lahko akcijska raziskava vključuje eno ali več študij 
posameznih primerov. V omenjenem primeru bi lahko delo z vsakim 
od obravnavanih učencev z učnimi težavami izvedli kot študijo prime-
ra, to delo proučili in opisali posebej. Tedaj bi bila akcijska raziskava 
sestavljena iz niza študij primerov in obravnavanja teh raziskavic v ak-
cijskoraziskovalni skupini.

V študiji primera je »primer« lahko posameznik, skupina (in inte-
rakcija v njej) ali skupnost oziroma organizacija kot celota v svojem 
delovanju, torej tudi delo akcijske raziskovalne skupine. V akcijski raz-
iskavi lahko uporabimo različne metode zbiranja empiričnega gradiva, 
med njimi tudi študijo primera.

To so bili primeri, ko ena metoda vključuje drugo. Ali sta študija 
primera in akcijska raziskava neodvisni metodi? Če v obliki študije pri-
mera analizirate učne navade konkretnega učenca, ni treba, da bi bilo 
to kakor koli povezano s kako akcijsko raziskavo. Nasprotno pa je akcij-
ska raziskava vedno samoraziskava delovanja konkretne skupine med 
delovanjem in situ. Je torej hkrati tudi študija primera.

PRIZEMLJENA TEORIJA

V Uvodu v kvalitativno raziskovanje v socialnem delu sem se oprl 
na smernice za oblikovanje utemeljene teorije po Glaserju in Straus-
su (The Discovery of Grounded Theory) kot na metodo kvalitativnega 
raziskovanja. Skušal sem prizemljiti visoke epistemološke teorije, na 
kratko opisane spredaj, in sam pri sebi – a z mislijo na druge in širšo 
uporabnost – ugotoviti, kako bi se dalo povsem praktično raziskovati 
kvalitativno, ne kvantitativno. Kvantitativnega raziskovanja se nisem 
izogibal, navsezadnje sem poučeval statistiko, a novi pristop me je za-
nimal in želel sem ga preizkusiti. Ugotoviti sem skušal, če je kaj več kot 
poljubno »pesnjenje« ob odprtih intervjujih ali anekdotičnih zapiskih. 
Prvi poskusi z novo metodo, za katero nisem našel veliko zgledov, da 
bi jih posnemal, in sem si postopke izmišljal sproti, so me prevzeli in 
vodili do zasvojenosti. V preostanku svojega strokovnega življenja sem 
se zapisal kvalitativni metodi, natančneje, tradiciji »odkrivanja prize-
mljenih teorij« o vsem mogočem. Ker sem v svojem prvem delu opisal 
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osnove te metode in navedel zglede konkretnih raziskav, naj tu dodam  
le še nekaj razmišljanj in zgledov.

Prizemljena teorija: opredelitev. – Prizemljena teorija je teorija, ki 
jo ustvarimo induktivno iz podatkov s postopnim abstrahiranjem in 
oblikovanjem pojmov iz empiričnih postavk (izjav, opazovalnih zapisov, 
stavkov). Glaser in Strauss sta hotela poudariti, da gre za teorijo, ki je 
ustvarjena induktivno, iz empiričnih podatkov, v nasprotju s »teorija-
mi iz naslanjača« (angl. armchair theory) in »velikimi teorijami« (angl. 
grand theories), kakršne so teorije klasikov v družboslovju. Prizemljene 
teorije so dvakrat prizemljene: ustvarjene so induktivno iz podatkov, po-
leg tega se nanašajo na konkretna mikro-okolja, konkretne skupine, or-
ganizacije, institucije in omejujejo svojo veljavnost na okolja, za katera so 
ustvarjene (»teorije srednjega dosega«, »kontekstualne teorije«). Prevla-
dovanje »velikih« teorij je namreč vodilo do tega, da so raziskovalci pre-
težno preverjali hipoteze, izvedene iz teh teorij, premalo pozornosti pa 
so posvečali sistematičnemu empiričnemu ustvarjanju novih teorij. Pri-
zemljene teorije, prilagojene konkretnim okoljem, tudi bolje pojasnjuje-
jo dogajanje v teh okoljih kot pojasnitve, ki bi jih deducirali iz »velikih« 
teorij, namenjenih pojasnjevanju velikih družbeno-zgodovinskih celot.

Sestavine prizemljene teorije so pojmi, kategorije in propozici-
je (sodbe, stavki). Pojme ustvarimo iz empiričnih postavk tako, da s 
stalnim primerjanjem abstrahiramo skupne značilnosti več postavk. S 
primerjanjem pojmov z abstrahiranjem bistvenih skupnih značilnosti 
ustvarimo kategorije. S povezovanjem kategorij in/ali pojmov v poj-
movne mreže ali strukture ugotavljamo zveze med njimi, ki jih opiše-
mo v obliki opisnih stavkov ali propozicij.

Pri poučevanju kvalitativne metodologije sem svetoval, naj končni iz-
delek (rezultat) kvalitativne raziskave imenujemo »poskusna teorija«. Da 
ne bi prišlo do nejasnosti in zmede, naj pojasnim. »Poskusna teorija« je 
»prizemljena teorija«. Prizemljena je po načinu svojega nastanka, posku-
sna pa po provizoričnosti, začasnosti in negotovosti svoje veljavnosti. Ko 
pravimo, da je poskusna ali tentativna, hočemo reči, da je naša formula-
cija začasna in da upamo, da jo bodo naslednje raziskave preverile. Tako 
poimenovanje ublaži zahtevo, naj formuliramo teorijo kot nekaj zelo iz-
delanega, pomembnega in univerzalnega, čemur navadni smrtniki nismo 
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kos. Mi bi radi navadne smrtnike naučili izražati njihove teorije, posebno 
še tiste, ki nastanejo iz resnega raziskovalnega prizadevanja. Velja na-
mreč: dokler misli ne izrečeš, ne moreš vedeti, kaj misliš in tega preveriti.

Primeri konstruiranja prizemljene teorije so v nadaljevanju.

»Grounded theory« – kako prevajati ta izraz? – Glasser in Strauss 
sta svoje prelomno knjigo naslovila »The Discovery of Grounded The-
ory«. Njen naslov bi v prvem približku prevedli z »odkritje (ali odkri-
vanje) utemeljene teorije«. Postavila sta nas pred kar precejšnjo preva-
jalsko težavo. Ta naslov pomeni, da nas želita poučiti, kako odkriti ali 
ustvariti utemeljeno teorijo. Kaj pomeni »utemeljena teorija«? Uteme-
ljeno v kakšnem smislu? Kaj pravzaprav pomeni angleški »grounded«? 

»Ground« kot samostalnik pomeni »tla, zemlja, zemljišče«; tudi »os-
nova«; »gain ground« pomeni napredovati po ozemlju; »to ground«, 
glagol, pomeni »osnovati, utemeljiti«; pa tudi »ozemljiti« (v elektroteh-
niki), se pravi povezati s tlemi, zemljo; »ground floor« je »pritličje, pri-
zemlje«; »groundless« je neosnovan, neutemeljen.

Vleče nas v dveh smereh, v smer »zemlje, tal« in v smer »temelja«. 
Po eni strani je »grounded theory« teorija, ki je blizu tal, zemlje. Ni vi-
soko v oblakih, ni »grand theory«, velika teorija. Glasser in Strauss sta 
jo »odkrila«, se pravi zasnovala, v izrecni opoziciji do velikih družbo-
slovnih teorij kakega Webra, Marxa, Parsonsa in drugih družboslovnih 
teoretikov. Po drugi strani pa nas vleče k »temelju«. Po njima naj bi bila 
teorija empirično utemeljena. Nastane z minucioznim abstrahiranjem 
in povezovanjem pojmov tako, da za vsak pojem ali kategorijo lahko 
vedno najdemo pot nazaj do empiričnih referenc, izjav, beležk opazo-
vanj, iz katerih je nastal pojem. Teorija, ki nastane tako, je hkrati ute-
meljena in ni »velika«, »grand«, ampak je bližje tlom. Če bolj prisluh-
nemo misli, da gre za teorijo, ki je nasprotje velike teorije, nam pridejo 
na misel besede, kot so: »pritlehna«, »prizemljena«, »pritlična«. Če bolj 
prisluhnemo misli, da je to teorija, ki je povsem razvidno utemeljena 
v empiričnem gradivu, nam pridejo na misel besede, kot sta »uteme-
ljena«, »induktivna«. Zadeva se pa še nekoliko bolj zaplete. Ko namreč 
Glasser in Strauss pišeta o tem, kako priti do take teorije, se gibljeta 
na meta-teoretični ravni, razpravljata metodološko – ne o tem, kako 
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izdelati vsebinsko teorijo o določenem področju ampak – o tem, kako 
sploh konstruirati katero koli teorijo. Njuna razprava o tem ni nujno 
sama »utemeljena«, je pa vsekakor razprava o tem, kako utemeljevati, je 
torej metodologija ali teorija utemeljevanja ali »utemeljitvena« teorija.

Torej imamo za prevod na voljo naslednje pridevnike za teorijo:

pritlehna: Ta beseda poudarja, da gre za nekaj, kar je pri tleh, ne visoko 
v oblakih. Ne gre za »veliko« ali »visoko« teorijo, temveč za »nizko«, 
za teorijo »srednjega dosega« ali »pritlehno« ali »pritlično« teorijo. Žal 
beseda »pritlehno« pomeni v slovenščini moralno nizkotnost, moralno 
oporečnost. »Pritličen« pa se spet premočno povezuje s stanovanjsko-
-gradbeniško terminologijo, da bi sodilo v naše vede.

prizemljena: Tudi ta beseda bi ustrezala, saj pove, da ne gre za »visoko« 
teorijo, ampak za teorijo, ki je blizu tal, blizu zemlje. Za razliko od »pri-
tlehne« nima negativnega prizvoka: »prizemljen človek« je realist, ki se 
ne odmika od dejstev, ki ne zida gradov v oblakih, si ne izmišlja in ne 
fantazira. Ta beseda mi zveni dovolj dobro. Žal, tako se zdi, nekaterim, 
ki se rajši gibljejo po parketu, preveč diši po zemlji; preveč preprosta 
beseda je. Z njo ne moreš »promovirati« ne stroke ne sebe. Zemljemer-
cu običajno rečemo geometer. Se lepše sliši, ne?

utemeljena: Tudi sprejemljiva beseda. Izraža sicer bolj dejstvo, da je 
skrbno stkana iz empiričnega gradiva, kot dejstvo, da je »kratkega« ali 
»srednjega« dosega, da je torej »prizemljena«. Ker nismo Angleži, mo-
ramo pač žrtvovati nekaj podtonov. Težava s tem prevodom je v tem, 
da naj bi bila v znanosti vsaka teorija utemeljena in da nas bo torej 
nekdo, ki je oblikoval teorijo na osnovi kvantitativnih podatkov, uža-
ljeno vprašal: A moja teorija pa po tvojem ni utemeljena, če samo svoji, 
kvalitativno dobljeni teoriji, praviš »utemeljena«? 

utemeljitvena: V zadnjem času sem s tem v zvezi naletel na izraz »ute-
meljitvena« teorija za označitev »utemeljene« teorije. Ta izraz bi rešil 
malo prej omenjeno zadrego, ki nastane ob priznanju dejstva, da so 
tudi kvantitativne teorije utemeljene in da nimamo »kvalitativci« no-
bene pravice, da bi si lastili ta epiteton. A iz gornje razprave sledi, da je 
ta prilastek umeščen na meta-teoretično raven. Označuje teorijo o ute-
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meljevanju teorij in bi z njim lahko označili samo razpravo Glasser-
ja in Straussa (in drugih, ki bi razpravljali, kako utemeljevati teorije), 
ne označuje pa že izdelane konkretne teorije koga izmed nas, teorije 
o obvladovanju kronične bolezni na primer. Slednja ni utemeljitvena, 
ampak, recimo, utemeljena, prizemljena.

induktivna: Ponuja se še en pridevnik za označitev teorije, »induktiv-
na teorija«. Pove nam, da taka teorija nastaja induktivno, s postopnim 
abstrahiranjem iz empiričnega gradiva. Tudi ta pridevnik ne pove, da 
gre za »prizemljeno« teorijo, »teorijo nizkega ali srednjega dosega«, a 
mogoče bi se z njim znebili te utemeljeno-utemeljitvene dileme, pa bili 
hkrati dovolj fini za slovenske izobražence, da se ne bi mazali z zemljo. 
Na prvi pogled se zdi, da smo pred isto težavo kot z »utemeljeno teo-
rijo«. Kvantitativec bo dejal: A moja pa ni induktivna? – Jap, če prav 
pomislim, ni. Kako si prišel do nje? – Sestavil sem vprašalnik, anketiral 
ljudi, obdelal podatke, izračunal statistične mere, interpretiral, posplo-
šil, napisal teorijo – vse induktivno. – Na kakšni osnovi si pa izbral 
spremenljivke, jih definiral, sestavil vprašalnik? Če jih nisi ravno zdra-
vorazumsko stresel iz rokava, si jih izbral in definiral na osnovi kake že 
obstoječe teorije. Torej si jih deduciral. Tvoj postopek je bil deduktivno-
-induktiven. Kvalitativne raziskave pa pogosto ne izhajajo iz danih teo-
rij, ki bi jih preverjale, ampak šele iščejo variable, hipoteze in ustvarjajo 
teorije. Njihov postopek je induktiven.

Bojim se, da bo ob tolikšni izbiri stvar še dolgo ostala neodločena. 
Sam pri sebi sem po vsem tem sprejel izraz »prizemljena teorija«. »Sam 
pri sebi« pomeni, da nisem zasledil, da bi ga uporabljal še kdo drug in 
da ni sprejet, najbrž še opažen ne, v razpršeni, amorfni in neodmevni 
slovenski humanistični in družboslovni znanstveni skupnosti. Ker je 
navada železna srajca, ne bom silil, in bom v nadaljnjem besedilu upo-
rabljal hkrati ali izmenoma oba izraza »prizemljena« in »utemeljena« 
teorija, kot da pomenita iste vrste teoretično prizadevanje. 

TEMATSKA ANALIZA

V zadnjih letih se pojavljajo objave o »tematski analizi« kot novi ali 
doslej spregledani metodi kvalitativne analize, tj. kvalitativne analize 
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kvalitativnega gradiva. Na prvi pogled se zdi, da gre zgolj za ponavlja-
nje osnovnega postopka ustvarjanja prizemljene (utemeljene) teorije. 
Upoštevati moramo, da je od izida dela Glaserja in Straussa Odkrivanje 
utemeljene (prizemljene) teorije minilo 45 let in da je to delo govorilo o 
ustvarjanju sociološke teorije. Upravičeno bi torej pričakovali osvežitve 
in modifikacije ob prenosu na druga področja, npr. v psihologijo. Je 
torej tematska analiza kaj novega? Upravičena se nam zdi pripomba, da 
je bila tematska analiza doslej široko uporabljana, a »slabo omejena in 
redko priznana« metoda kvalitativne analize (Boyatzis, 1998; Roulston, 
2001). Ob tem izhodiščno domnevamo, da je tematska analiza kvali-
tativna analiza, ki privede do odkritja tematskih področij (tem), ali ki 
podrobneje opisuje posamezna tematska področja. 

Tematska analiza (TA) bi bila torej kvalitativna analiza, ki identifi-
cira poglavja ali »teme« nastajajoče poskusne teorije, je poimenovanje 
tem ali podpodročij raziskovanega problemskega področja. Tematski 
analizi sledi kodiranje, tj. prepoznavanje pojmov v posameznih izja-
vah ali več podobnih izjavah, vse do odkritja (poimenovanja) poseb-
no pomembnih pojmov ali kategorij. Zato bi lahko za razliko od te-
matske analize to nadaljnjo analizo imenovali »pojmovna analiza« ali  
»kategorialna analiza«. 

Na področju zdravstvene nege smo praktikantkino doživljanje 
prakse opisali po naslednjih podpoglavjih ali temah: čustveni odzivi, 
pridobljene izkušnje in kompetence, vrednotenje prakse, pogovori o 
praksi, kritične točke, potek prakse, doživljanje socialne strukture in 
organizacije. Poudarili smo, da so to »naslovi podpoglavij«, da so to 
»teme« in ne kategorije. Kategorije so posebno pomembni analitično 
dobljeni pojmi. Take kategorije so npr. »refleksivna praksa«, ki pomeni 
praktično delo, o katerem se pogovarjajo na učni bazi, v šoli in mor-
da tudi v družini ali vrstniškem krogu; »kolegialna ali vrstniška opora 
(angl. peer support)« je čustvena, informacijska ali materialna opora, 
ki jo dobi praktikantka med kolegicami; »občutek kompetentnosti« je 
rezultat dobro opravljene zahtevne prakse. To niso zgolj teme, so kon-
cepti, kategorije.

Ti dve ravni kvalitativne analize je dobro razlikovati in se potruditi od 
prepoznanja tematskih področij napredovati do oblikovanja konceptov. 
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Izvor TA. – Moje spletno raziskovanje me je pripeljalo do odkritja 
domnevnega »očeta« tematske analize, moža, ki jo je opisal kot poseben 
postopek kvalitativne analize; tj. R. E. Boyatzis (1998). Sam pravi, da 
tematska analiza ni posebna metoda, ampak proces; a to se mi zdi neka-
kšno obračanje besed, saj slej ko prej obe ti besedi pomenita isto. Beseda 
»metoda« izvira iz grških besed »meta + hodos« in pomeni »po + pot«, 
torej nekaj takega kot »hoditi po poti« in se že od antike uporablja za 
označevanje poti ali načinov početja česarkoli pač: spoznavanja, rav-
nanja itd. Beseda »proces« izvira iz latinskih besed »pro + cedere«, kar 
pomeni »iti + naprej«, torej »hoditi naprej«, najbrž da po poti. Tudi v 
slovenščini vsebuje beseda »postopek« isto misel, da gre za stopanje po 
poti! Seveda sta kasneje ti besedi (metoda in proces) dobili različen po-
men, a slej ko prej nam v našem primeru to razlikovanje ne pove dosti. 
Tematska analiza je pač ena od metod ali postopkov kvalitativne analize.

Wikipedija pravi, da je Richard Eleftherios Boyatzis ameriški orga-
nizacijski teoretik in profesor organizacijskega vedenja, znan predvsem 
po svoji raziskavi o »kompetentnem menedžerju«. Med drugim je so-
deloval pri analizi motivacijskih predstav pri Testu tematske apercep-
cije (TAT), pri čemer je skupaj s psihologom D. A. Kolbom uporabljal 
tehnike, ki so jih razvili psihologi D. C. McClelland, J. W. Atkinson, J. 
Veroff. Začel je preučevati tematske metode interpretacije pri študiju 
osebnosti. Na misel, da bi gradivo kodirala, sta s Kolbom prišla pri raz-
iskavi o samousmerjenih vedenjskih spremembah. Razvila sta tematske 
kode za analizo in nato interpretirala spise ljudi, ki so opisovali svojo 
sedanjo in želeno samopodobo. Potem je to metodo uporabil pri šte-
vilnih drugih raziskavah na vseh vrstah gradiva. Kodiral je literaturo, 
tematsko analiziral misli, vedenje, interakcije, zapise individualnega 
in kolektivnega vedenja, politične govore; kategorije kognitivne kom-
pleksnosti, vase usmerjene pozornosti, vzrokov in posledic uživanja 
alkohola, agresivnega vedenja, terapevtskih programov za alkoholike, 
kompetentnosti menedžerjev, organizacijske klime, razvoja kariere, na-
črtovanja, človeških virov itd. Kot profesor organizacijskega vedenja ali 
organizacijske psihologije je več let izvajal seminar o tematski analizi in 
na tej osnovi napisal knjigo o tem postopku (gl. vir).

Tematska analiza v psihologiji. – Veliko navajan članek Virginije 
Braun in Victorije Clark (2006) uvaja to metodo kvalitativne analize v 
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psihologijo in ji 40 let po sociologih Glaserju in Straussu podeljuje sta-
tus temeljne kvalitativne analitične metode v psihološki vedi. Kot bomo 
videli, gre tehnično za enak analitični postopek kot pri utemeljeni ali 
prizemljeni teoriji. Avtorici se ograjujeta od začetkov Boyatzisa in ne-
katerih drugih (ki se vsaj deklarativno navezujejo na Glaserja in Stra-
ussa), češ da so pozitivisti (post-, neo-pozitivisti), ki tematsko analizo 
podrejajo določeni epistemologiji. Tematsko analizo (TA) proglašata za 
samostojno metodo, ki je neodvisna od epistemologije in uporabna v 
različnih epistemoloških usmeritvah; v psihologiji tako v konstrukti-
vistični kot esencialistični epistemologiji. To stališče nam je blizu, saj 
smo sami opozorili na relativno medsebojno neodvisnost epistemo-
logije, metodologije in tehnike raziskovanja (Mesec, 1998). Prav tako 
lahko soglašamo z ugotovitvijo, da različni kvalitativni pristopi (uteme-
ljena teorija, analiza diskurza, narativna analiza) uporabljajo neke vrste 
tematsko analizo, vse v svojem gradivu identificirajo teme. Odsotnost 
konceptualizacije in zgolj urejeno prepisovanje izjav vprašancev prikri-
vajo z zagotavljanjem, da »dajejo glas vprašancem«. 

»Kaj je tema?« se vprašata avtorici. »Tema zajema nekaj, kar je v 
podatkih pomembnega za raziskovalno vprašanje in predstavlja neki 
vzorec (angl. pattern) 13 ali pomen podatkov (Braun, Clark, 2006: 11).« 
Poudarjata, da teme ne določimo ali izberemo na osnovi pogostosti  
pojavljanja nekih podatkov, ampak na osnovi relevantnosti glede na 
raziskovalni problem. Relevantnost, pomembnost, ne pogostost, je 
kriterij odločitve, da se določena vrsta podatkov nanaša na določeno 
temo, ali da v njej vidimo, odkrijemo določeno temo. 

To ustreza našemu pojmovanju koncepta ali kategorije. V nadalj-
njem besedilu enačita temo z vzorcem in omenjata členitev teme na 
podteme; mi bi rekli, da govorita o pojmovni hierarhiji. Kot primer 
navajata tematiziranje (konceptualizacijo po naše) neke televizijske od-
daje, v kateri so nastopali istospolni pari. Svoje družinsko življenje so 
skušali prikazati kot povsem normalno, tako kot pri heteroseksualnih 
parih – tema ali koncept je »normalizacija«.

13 V slovenščini imamo isto besedo za izražanje dveh zelo različnih pojmov. »Vzorec« 
lahko pomeni neko teksturo ali strukturo, angl. »pattern«; lahko pa pomeni na poseben 
način izbrane predstavnike neke množice, statistični »vzorec«, angl. »sample«. Da ne bi 
prišlo do zmede, navajam poleg slovenskega izraza v oklepaju angleškega.
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V nadaljevanju članka obravnavata dileme, ki so enake dilemam pri 
analizi v okviru utemeljene teorije: ali pri analizi upoštevati celotno 
množici podatkov (vse odgovore) oziroma široko problematiko ali se 
osredotočiti na določen vidik v podatkih oziroma ožji problem; ali ana-
lizirati gradivo induktivno brez teoretičnega izhodišča ali z vidika dolo-
čene teorije; ali naj analiza ostane na površni semantični ravni izjav ali 
naj interpretira latentne pomene.

Nato opišeta postopek »tematske analize«, ki se v bistvu pokriva s 
postopkom analize po metodi prizemljene (utemeljene) teorije:

1. Seznanjanje s podatki: prepis gradiva, branje gradiva, beleženje za-
četnih idej.
2. Ustvarjanje začetnih (začasnih) kod: kodiranje, združevanje podat-
kov iste kode.
3. Iskanje tem: združevanje podatkov okrog iste možne teme.
4. Pregled tem: preverjanje odnosa med kodami in temami; izdelava 
zemljevida tem.
5. Definiranje in poimenovanje tem: izboljšanje opisa specifičnosti  
teme in celotne zgodbe, jasne definicije in nazivi tem.
6. Pisanje poročila: izbor nazornih primerov, končna analiza  izbranih 
izsekov, povezava z literaturo, izdelava poročila.

Ocena. – Predvsem moram poudariti, da se tematska analiza ne 
navezuje na metodo utemeljene oziroma prizemljene teorije; ni nje-
no nadaljevanje, dopolnitev, kritika ali kaj podobnega. Pojem ute-
meljene (prizemljene) teorije sta uvedla sociologa Glaser in Strauss.  
Tematska analiza po Braun in Clark pa je neodvisno prizadevanje  
v okviru psihologije. Je pod teoretsko ravnijo dela Glaserja in Straussa.  
Poudarja pa bistvo kvalitativne analize, ki je prepoznavanje pomem- 
bnih vzorcev (angl. pattern) v empiričnem gradivu in oblikovanje poj- 
mov in kategorij, ki izražajo bistvo teh vzorcev in imajo teoretičen 
pomen. To pomeni, da imamo opraviti z enakim metodološkim pos- 
topkom, ki ga mi imenujemo snovanje utemeljene ali prizemljene  
teorije (navezujoč se na Glaserja in Straussa), psihologinji Braun  
in Clark pa ga imenujeta »tematska analiza«. Kar v okviru pri- 
zemljene (utemeljene) teorije imenujemo »pojmi« ali »kategorije«,  
so za njiju »teme«. 
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To delno prekrivanje tematske analize in snovanja utemeljene (pri-
zemljene) teorije bi znalo koga zmesti, zato naj poudarimo naslednje: 
1. Tematska analiza je način kvalitativne analize, ki se uveljavlja v psi-
hologiji, in je podoben ali enak analizi v okviru utemeljene (prizemlje-
ne) teorije. 2. V okviru snovanja utemeljene (prizemljene) teorije je te-
matska analiza zgolj začetna faza analize. V tej fazi določimo v gradivu 
širše vsebinske enote – teme. Tematska analiza je za nas dobrodošla 
predstopnja pojmovne analize (kodiranja), a slednje ne nadomešča. 3. 
Tematska analiza je tudi kot samostojna metoda, ki ji ne sledi pojmov-
na analiza s kodiranjem, primerna posebno za začetnika v kvalitativni 
analizi in za raziskovalca brez večjih teoretičnih pretenzij. 

Preprosto navodilo: Zbranega kvalitativnega gradiva, na primer za-
pisa intervjuja, se lotimo tako, da v celotnem besedilu najprej prepo-
znamo teme ali vprašanja, o katerih vprašani govori. Potem se lotimo 
prepoznavanja vzorcev ali obrazcev (angl. pattern) in njihovega inter-
pretativnega poimenovanja, ki izraža bistvo pojma.

Sledi nekaj primerov tematske analize, ki so bližje pojmovanju Braun 
in Clarkove, in so v njih nerazlikovalno pomešane teme in kode.

Estetika vulve. – Braun in Wilkinson (2003) sta z metodo temat-
ske analize raziskovali odnos žensk do svojega spolovila v okviru 
širšega projekta o doživljanju estetsko-kirurških posegov v zunanje  
žensko spolovilo. 14 Izvedli sta intervjuje na priročnem vzorcu 50 žensk 
med 20 do 50 in več let starih, visoko izobraženih. Večina je bila hete-
roseksualnih, 6 lezbijk in 6 uvrščenih pod »drugo«. Spraševali sta jih, 
kakšne izraze uporabljajo za poimenovanje spolovila, kakšne izraze 
poznajo ali slišijo, kako so jim všeč; kakšen je njihov odnos do lastnega 
spolovila, koliko in na kakšen način se tega zavedajo; kakšne občutke 
imajo v zvezi s tem; kako doživljajo spolne odnose; njihovo mnenje 
glede videza in medicinskih posegov.

Odgovore vprašank sta najprej porazdelili v kategorije, prikazane na 
sliki 1. Nekatere ženske so odgovarjale, da se svojega spolovila v glav-
nem sploh ne zavedajo, da s tem nimajo veliko opravka, ali pa so o 
14… ki ga Američani/-ke v popularnih medijih medicinsko napačno imenujejo »vagi-
na« (izg. vәdžajna) namesto »vulva«.
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tem govorile na nevtralen način. Spet drugim je bilo nerodno govoriti o 
tem. Tretja vrsta izjav so bile negativne izjave; omenjale so, da gre za ne-
kaj nesnažnega, nelepega, izražale so tesnobo, in govorile v zvezi s tem 
o občutljivosti, ranljivosti. V naslednji skupini so bile pozitivne izjave; 
da v zvezi s tem občutijo ugodje; da uživajo v seksu; da jim posedovanje 
te dragocenosti vliva občutek moči in samozavesti. 

V drugem koraku sta raziskovalki odgovore razdelili na dve temi, ki 
sta jih poimenovali »pozitivne izjave ali vulva kot zaklad/premoženje« 
(angl. »vagina as assets«) in »negativne izjave ali vulva kot breme/po-
manjkljivost« (angl. »vagina as liability«) – slika 2. Pod prvo temo so-
dijo pojmi, ki izražajo občutje moči, ugodja in zadovoljstva; pod drugo 
sodijo pojmi, ki izražajo občutek nesnažnosti, fizične in psihične ran-
ljivosti in tesnobe.

Vidimo, da so to, kar imenujeta raziskovalki »teme«, z našega zor-
nega kota »pojmi« in »kategorije«; teme, pojmovane po naše, pa bi bila 
vprašanja, ki sta jih zastavili, npr.: poimenovanje spolovila, zavedanje 
spolovila, mnenje o videzu, občutki in počutje, doživljanje zdravniških 
posegov, doživljanje spolnih odnosov itd. 

Slika 1: Začetna shema tem (po Braun in Wilkinson, 2003)
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Raziskovalki sta razlikovali dve ravni analize: semantično in laten-
tno. Pri semantični analizi razvrščamo izjave glede na manifestne iz-
raze, glede na izrečene besede ali izjave. Ne sprašujemo po globljem 
pomenu rečenega. Pri analizi latentnih vsebin ali latentnega pomena pa

izjave klasificiramo glede na tisto, kar »preberemo med vrsticami«, to 
je, glede na misel ali čustvo, ki ni jasno izraženo v manifestnem izrazu, 
ki pa ga ta izraz delno odkriva in delno zakriva. Tako npr. lahko klasifi-
ciramo izjavo kot pozitivno – na manifestni ravni. Latentni ravni bi se 
približali, če bi v prvi kategoriji (»pozitivni govor«) videli »sprejemanje 
svojega spolovila«, v drugi pa namesto manifestnega »negativnega izra-
za« videli latentne »negotovost«, »nesprejemanje« ali celo »zavračanje« 
svoje ženskosti.

Tematska analiza komunikacije v diskusijskem forumu spletne 
skupine samopomoči pacientov s Parkinsonovo boleznijo. – So-
delavca univerze v Nottinghamu, Velika Britanija, sta analizirala 
1013 sporočil v štirih spletnih forumih štirih spletnih skupin samopo-
moči (v Vel. Britaniji, ZDA, Kanadi, Avstraliji; z od 1000 do 100.000 
članov; okoli 100 aktivnih na posamezen forum), od katerih najsta-
rejša deluje od leta 1959, najmlajša pa od leta 2007; iz vsake skupi-
ne 250 vsebinsko povezanih naključno izbranih izmenjav sporočil,  
izmenjanih v obdobju od 2003–2010. Sporočila so analizirali po me-
todi tematske analize. Najprej so jih kodirali in nato združili v teme  
in podteme. Dobili so 6 večjih tem, 3 teme, ki opisujejo pozitiv-
ne učinke sodelovanja v forumu in 3 teme, ki opisujejo negativne  
učinke. Vsako temo so naslovili z značilno izjavo. Vrstijo se takole:  

Slika 2: Končna shema tem (po Braun in Wilkinson, 2003)
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1. tema: »Kaj je tvoj problem, povej mi tvojega in ti povem svoje-
ga.«! Podteme: forum je vir opore; v njem pride do izmenjave izku-
šenj; do izmenjave informacij. 2. tema: »Dobrodošel v deželi Parkijev« 
(= bolnikov s Parkinsonovo boleznijo). Podteme: nisem sam, veliko  
nas je; empatija, razumevanje; prijateljstvo. 3. tema: »Vedno je luč na 
koncu tunela.« Podtemi: opogumljanje; vztrajanje in pozitivno  miš-
ljenje. 4. tema: »Na trenutke je tu kot na pokopališču.« Podteme: Ne 
odgovorijo mi; omejitve komuniciranja zaradi simptomov (tresenje); 
pomanjkanje osebnih informacij. 5. tema: »Čas je, da grem  malo stran 
od računalnika.« Podteme: odhodi; vse je samo on-line, ni živega stika; 
moteče spreminjanje ureditve spletne strani. 6. tema: »A sem kaj spreg-
ledal?« Podteme: ni neverbalnih znakov; različnost članov, nestrinjanje.

Razvajanje ali zdravljenje: kvalitativna analiza uporabe komple-
mentarne in alternativne medicine (KAM). – Sodelavci univerze v So-
uthamptonu v Veliki Britaniji so izvedli delno strukturirane intervjuje s 
46 osebami (42 žensk, 4 moški, 2 osebi uporabljata po dve obliki KAM), 
ki so obiskovale klinike za aromaterapevtsko masažo (12 oseb), zeliščno 
zdravilstvo (3), homeopatijo (8), osteopatijo (13) ali refleksologijo (12); 
dve osebi sta obiskovali po dve terapiji in sta bili intervjuvani dvakrat.

Z analizo so odkrili dve večji temi, ki kažeta na to, kakšen pomen pri-
pisujejo uporabniki posameznim oblikam KAM: 1. KAM kot razvajanje  
in 2. KAM kot zdravljenje. Razvajanje je užitek in luksuz in ni name-
njeno lajšanju določenih zdravstvenih težav. Zdravljenje pa je namenje-
no preprečevanju, lajšanju ali zdravljenju določenih bolezenskih težav. 
Druga tema se deli na dve podtemi: alternativno zdravljenje kroničnih 
benignih bolezni (artritis, ekcem, astma, glavobol) v primeru nezado-
voljstva s konvencionalno medicino in komplementarno zdravljenje, če 
je bilo pojmovano kot dopolnilo konvencionalnemu zdravljenju (pri 
osteopatiji; hiropraktika).

Ta dva primera kažeta, da je tematska analiza sorazmerno preprost 
postopek klasifikacije gradiva (zapisov, izjav, opisov) brez večjih teore-
tičnih pretenzij ali pa, kot kažejo prejšnji primeri sinonim za kodira-
nje. Pripravljeni moramo torej biti na to, da imajo enaki izrazi – v tem 
primeru tematska analiza – v drugem kontekstu drugačen pomen, kot 
smo ga vajeni, ali kot se nam zdi bolje utemeljen.
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NARATIVNA ANALIZA

Naracija pomeni pripoved; narativno je pripovedno, pripovedovalno. 
Torej naj bi narativna analiza pomenila analizo pripovedi. Kaj je pripo-
ved? Zdi se, da je pač vse, kar pride kolikor toliko razločnega in poveza-
nega iz človekovih ust. Če bi bilo tako, bi bila narativna  analiza skoraj vse, 
kar smo doslej počeli v okviru kvalitativne analize kvalitativnega gradiva. 
Preden se malo bolj posvetimo temu vprašanju, nekaj razlikovanj. Nara-
tivno raziskovanje je najširši pojem, ki vključuje raziskovanje pripovedi 
kot procesa: od iskanja pripovedovalcev, preko zbiranja pripovedi, nji-
hovega zapisovanja, do analize. Narativna analiza, kot jo pojmujemo tu, 
je na koncu raziskovalnega procesa zbiranja pripovedovalnega gradiva.

Je izjava, ki jo je v intervjuju dala praktikantka zdravstvene nege  
o svojem doživljanju prakse, pripoved? So opisi doživljanja, ki so  
jih podali pacienti s kolostomo, pripovedi? Za prvo bi dejal, da je po-
ročilo, ki je precej oddaljeno od tega, kar pojmujemo kot pripoved  
v okviru tega pisanja. Drugo pa so poročila, ki so bližja pojmu pripove-
di. V čem je razlika?

Pripoved se od drugih podobnih opisov in poročil razlikuje po tem, da

1. se v glavnem odvija kot prosto pripovedovanje (ustno ali pisno) in 
ne kot odgovarjanje na vprašanja spraševalca (kot intervju);
2. opisuje časovno zaporedje v splošnem vzročno povezanih dogod-
kov iz preteklosti v sedanjost z nakazovanjem prihodnosti. Pripoved 
opisuje, npr. življenje osebe, preden je zbolela, okoliščine ob pojavu 
bolezni, fazo diagnosticiranja, operacije, rehabilitacije vse do urejanja 
življenja danes in pričakovanj glede prihodnosti;
3. v njej nastopa nosilec opisanih dogodkov, glavna oseba, akter ali 
žrtev (junak), npr. pacient, žrtev nasilja, zdravnik, sestra;
4. opisuje problematično situacijo, morda usodno, katere izid ni 
vnaprej gotov; ki se lahko razvije dobro ali slabo za junaka, npr. potek 
življenjsko nevarne bolezni, operacije in dogodkov po njej;
5. vsebuje zaplet, celo dramatičen zaplet, ko nastopijo okoliščine, ki 
ogrožajo junaka, npr. napačno ravnanje zaradi nepoučenosti, pobeg iz 
bolnišnice, neustrezno nego, ponesrečeno operacijo ipd.;
6. je skladno povezana (koherentna), tj. vse, kar je povedano, je v neki 
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zvezi z osrednjim problemom in zapletom in »poganja« zgodbo in  
pojasnjuje dogodke;
7. je, skratka, zgodba.

Nekateri dodajajo še, da se ob pravi pripovedi bralec ali poslušalec 
lahko identificira z junakom zgodbe.

Skratka, gre za besedilo, ki je zelo podobno literarnim proznim bese-
dilom, pripovedim, povestim, pripovedkam, novelam, romanu. Za nas 
je ključno, da se analize takih pripovedi lotimo podobno kot literar-
ni teoretik (kritik) analize literarnega besedila. Seveda lahko pripoved 
analiziramo tudi drugače, npr. po metodi prizemljene teorije ali temat-
ske analize. Toda s tem zapravimo odločilno prednost dejstva, da so 
»realne«, »dokumentarne« pripovedi v bistvu prav tako pripovedi kot 
»izmišljene«, literarne pripovedi, le da se nanašajo na nekaj, kar se je 
pripovedovalcu zares zgodilo in da pri opisovanju navajajo resnične, 
tudi preverljive okoliščine.

Zakaj smo dejali, da poročilo praktikantke o doživljanju prakse 15 ni 
pripoved v tem smislu, ni zgodba? Ta zapis je nastal kot zapis odgovo-
rov v intervjuju; praktikantka ni prosto »pripovedovala svoje zgodbe«, 
o tem, kaj je doživela na praksi. Poročilo navaja različne vidike doživlja-
nja, nima pa dovolj elementov zgodbe, kot smo jih našteli zgoraj: ni kro-
nološkega zaporedja, ni prikazana problemska situacija, ni »protiigre«, 
ni zapleta itd. Ta pripoved je preveč nepovezana, fragmentarna. Ali bi o 
tej temi, o študijski praksi, lahko povedali povezano pripoved? Lahko. 
Praktikantka bi lahko začela svojo pripoved kronološko, od priprav na 
prakso; opisala bi prvi dan na praksi, sprejem, dodelitev nalog in potem 
bi počasi peljala pripoved dalje do osrednjega dogodka, ki mu pripisuje 
največji pomen; opisala bi, kako je uspešno rešila strokovni problem, 
kako je doživljala uspeh za uspehom ali pa uspehe in neuspehe, kako se 
ji je utrdila odločenost, da ta študij dokonča, ali kako so se ji podrle vse 
iluzije in je zapadla v krizo glede izbire svojega poklica.

Do sedaj sem izraza »pripoved« in »zgodba« uporabljal bolj ali manj 
kot sinonima, čeprav sem nekoliko pogosteje in bolj poudarjeno upo-
15 Poročilo je v poglavju o tematskem kodiranju (str. 87): Primer zapisa intervjuja za 
analizo, Doživljanje prakse, intervju N. N. 
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rabil izraze »pripoved«, »pripovedovanje«, »analiza pripovedi«. To se 
nam lahko v prihodnje še kdaj zgodi, vendar je treba v nadaljevanju 
»pripoved« načelno razlikovati od »zgodbe«. V stavku »(jaz) pripove-
dujem zgodbo«, je »jaz« subjekt, »pripovedujem« predikat, »zgodba« 
predmet. Pripovedovanje in njegov proizvod, pripoved, je torej nekaj 
drugega kot zgodba. Zgodba je tisto, kar se je (zares) zgodilo. Pripo-
ved je poročilo o tem, kar se je domnevno zares zgodilo; je produkt 
pripovedovanja določenega pripovedovalca z določenega zornega kota. 
Zgodba je ena; pripovedi te zgodbe je več. Pridobimo lahko več verzij 
iste zgodbe. Kar se je zares zgodilo, nam ni v celoti dostopno v nobeni 
pripovedi, tudi v pripovedi neposrednega udeleženca ne, saj lahko pri-
poveduje le »svojo resnico«. Tako tudi Mojca Urek, ki se je na področju 
socialnega dela pri nas največ ukvarjala s proučevanjem naracij, piše, 
navezujoč se na Halla (1997): »... da so tudi zgodbe v socialnem delu 
dostopne predvsem skoz izvedbe, predstavitve, v katerih je treba prep-
ričati pomembna občinstva o njihovi resničnosti ...« V nadaljevanju 
Urek piše, da je pri obravnavi določenega primera na centru za social-
no delo, manjkal »glas te ženske in otrok ... tj. resna obravnava njihove 
verzije zgodbe« (Urek, 2011).

Namene analize pripovedi lahko v grobem razvrstimo v tri velike 
skupine: (1) spoznati nekaj o posamezniku in njegovem doživljanju 
in ravnanju, (2) o odnosih med ljudmi in (3) o delovanju družbenih 
institucij, organizacij, družbenih delnih sistemov in družbe o celoti. 
Pripovedi bolnikov s kolostomo (gl. Mesec, 1998) nam povejo nekaj 
o doživljanju teh ljudi in njihovih osebnostnih značilnostih, npr. o nji-
hovi občutljivosti, psihični odpornosti; o njihovem ravnanju, o njiho-
vih delovnih ali prostočasnih aktivnostih ipd. Povejo nam lahko nekaj 
o odnosu zdravstvenega osebja do bolnikov, ali specifičnih postopkih 

Slika 3: O tem, kar se je zgodilo, nastane več pripovedi
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priprave na operacijo. Povejo nam lahko kaj o organizaciji dela in o 
zdravljenju, kot dejansko poteka. Vse to pravzaprav še niso metodolo-
ška vprašanja, ampak vsebinska, teoretična ali praktična. Analizo torej 
lahko usmerimo v raziskovanje posameznika, medosebnih odnosov, 
družbene ureditve in družbenega delovanja.

Analiziramo lahko (1) vsebino pripovedi, (2) obliko pripovedi ali na-
čin pripovedovanja in (3) okoliščine (kontekst) pripovedovanja. Lahko 
tudi analiziramo manifestno ali očitno vsebino, tj. vsebino, ki je jasno 
razvidna iz pripovedi, in latentno ali prikrito vsebino, ki jo odkrijemo 
z analizo načina in okoliščin pripovedovanja. Pri slednjih dveh načinih 
analize skušamo torej »brati med vrsticami«, tj. sklepati o vsebini in 
pomenu iz načina in okoliščin pripovedovanja.

Vsebino pripovedi lahko analiziramo po postopkih tematske analize 
ali po metodi utemeljene teorije. Rezultat take analize bo seznam tem 
in podtem pripovedi in njihovih »modalitet«. V pripovedih bolnikov 
s kolostomo smo npr. našli med drugim naslednje teme: prve težave, 
pregledi, postavitev diagnoze, sprejem diagnoze, priprava na operacijo, 
doživljanje po operaciji itd. Pri vsaki od teh tem navedemo podteme, 
spremenljivke, in opišemo njihova stanja (modalitete). Pri tem nam v 
omenjenem primeru ni šlo za to, da bi odkrili »objektivno resnico«, 
ampak da bi ugotovili zvezo med določene vrste doživljanja in posledi-
cami za celotno življenje z boleznijo oziroma invalidnostjo. 

Pri analizi načina pripovedovanja ali strukture pripovedi se opira-
mo na spoznanja literarne teorije (in kasneje narativne metodologije) o 
vrstah in strukturi (delih) pripovedi in skušamo iz teh »literarnih« zna-
čilnosti pripovedi sklepati o njihovih vsebinskih vidikih. Pripoved je 
lahko bolj ali manj dramatična, bolj preprosta, linearna, ali pa zelo za-
pletena z več stranskimi pripovedmi ali več ravnmi. Morda bi v prvem 
primeru sklepali na prav tako bolj dramatičen, bolj čustven, prizadet 
način doživljanja bolnika, v drugem pa na bolj mirno, apatično ali v 
usodo vdano zadržanje. Pripoved je lahko podrobna ali površna, splo-
šna. V prvem primeru bomo morda sklepali, da je bolnik bolj občutljiv, 
bolj kompleksna osebnost, ali pa da je bilo to doživetje zanj bolj po-
membno. V drugem primeru pa da je bolj ravnodušen, vdan v usodo, 
ali da je bilo to doživetje zanj manj pomembno.
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Okoliščine, v katerih se odvija pripoved (ne zgodba), so zelo po-
membne. Pomembno je, komu je pripoved namenjena, komu jo oseba 
pripoveduje. Bolnik lahko o svojem doživljanju bolezni pripoveduje 
zdravniku, sestri, svojcem, kakemu zunanjemu strokovnjaku, razisko-
valcu ipd. V teh primerih se lahko pripovedi pomembno razlikujejo. V 
splošnem je dobro razlikovati okoliščine, v katerih je oseba zainteresira-
na za to, da poudari določene vidike pripovedi, od okoliščin, ko za to ni 
zainteresirana. Če zdravniku pripovedujemo o bolezni in okoliščinah, 
ko se je pojavila, bomo morda manj poudarili vse, kar bi kazalo na to, 
da smo z nespametnim ravnanjem sami zakrivili bolezen ali poškodbo. 
Drugače bomo o isti zgodbi pripovedovali prijatelju. Če bolnik sluti, da 
so med osebjem nasprotovanja, od katerih si morda obeta korist zase, 
bo »tožaril« pripadnike ene strani drugi. Radi slišimo, da je kolega kaj 
»zamočil« in nehote (in neprevidno) naklepamo tihe zarote, ki delujejo 
po načelu, »kjer se prepirata dva ...«

Okoliščine pripovedi moramo upoštevati ne le zato, da vemo, v 
katero smer je pripoved morda pristranska, ampak predvsem zato,  
ker tako odkrivamo značilnosti odnosov v okolju, kjer pripovedi nasta-
jajo: odnose moči, hierarhije, konflikte, norme in sankcije ipd. Besede, 
ki se izgovarjajo tiho, nedokončani stavki, govorjenje v prispodobah 
– vse to so kazalci osebnosti, medosebnih in družbenih odnosov, ki jih 
analitično uporabimo.

BIOGRAFIJA

Definicija. – V biografski raziskavi opišemo življenje, življenj-
sko pot enega posameznika bodisi z namenom, da čim bolj verno 
in dokumentirano ugotovimo podrobnosti njegovega življenja in 
ga skušamo razumeti (idiografski namen, zgodovinski namen; bi-
ografije pomembnih osebnosti) bodisi z namenom, da bi v življenju 
posameznika ugotovili obče značilnosti obdobja, v katerem je živel 
(nomotetski namen), opirajoč se pri tem na spoznanje, da so rav-
ni posameznega, posebnega in občega v medsebojnem dialektič-
nem odnosu, to je, da je v posameznem življenju vsebovano posebno 
(življenje njegove skupnosti/naroda) in obče (človeško) in v občem  
posebno in posamezno. 
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Vrste biografij. – Proučujemo lahko življenja naključno izbranih 
predstavnikov različnih družbenih kategorij ali pa življenja posame-
znikov, ki izstopajo po kakšni značilnosti. Razlikujemo lahko biogra-
fije in avtobiografije. Avtobiografija je opis lastnega življenja; napiše ali 
narekuje jo sama oseba, o kateri je govora. Biografija je opis življenja 
drugega, ne avtorja samega. V sodobnem času je pogosta tudi biogra-
fija, ki nastane v sodelovanju osebe, ki pripoveduje o svojem življenju 
in poklicnega pisca (pisatelja, novinarja, raziskovalca), ki to pripoved 
oblikuje v skladu z literarnimi kriteriji (biografije znanih športnikov, 
umetnikov, politikov). Raziskovalno biografijo razlikujemo od življe-
njepisa, ki ga človek piše za različne konkretne namene (zaposlitev, 
kandidaturo, kot dopolnilo bibliografiji).

Poleg avtobiografije in biografije ene osebe, obstajajo še druge  
vrste biografij:

Primerjalna biografija. Opišemo življenjski potek dveh ali več posa-
meznikov in jih primerjamo. Slovit klasičen zgled so Plutarhove bio-
grafije parov slavnih Grkov in Rimljanov.

Interpretativna biografija. Pisec biografije drugega se zaveda, da 
vnaša vanjo svoj pogled, zato lahko to svojo vlogo namenoma poudari. 
Biografija drugega je hkrati tudi avtobiografija pisca samega. »Osebe, 
o katerih pišemo, ustvarjamo, tako kot one ustvarjajo sebe, ko se opisu-
jejo« (Denzin, 1969: 82).

Metoda, postopek. – Biografija (avtobiografija) je lahko bolj ali 
manj dokumentirana. Lahko temelji zgolj na pripovedi ali opisu osebe 
o svojem življenju (pripovedna b.), lahko pa je dokumentirana z listi-
nami, fotografijami itd. (dokumentirana b.). Biografija je bolj ali manj 
interpretirana: pripoved lahko pustimo tako, kot je nastala, lahko pa 
raziskovalec interpretira posamezne dele biografije, dodaja svoje ko-
mentarje, izvaja sklepe o družbenih značilnostih, posplošuje ipd. V so-
cialnem delu se pojavljajo biografije predstavnikov različnih kategorij 
uporabnikov storitev socialnega varstva, napisane v različne namene 
(več o tem v M. Urek, 2011).



77

Raziskovalna biografija je kronološka (za razliko od literarne bio-
grafije, ki je svobodnejša v predstavljanju časovnega zaporedja, saj na-
letimo na pripovedi, v katerih ni strogega časovnega zaporedja). Lahko 
uporabljamo progresivno metodo, tako da začnemo z najzgodnejši-
mi spomini in napredujemo v naslednja obdobja; ali pa progresivno-
-regresivno metodo, tako da začnemo z določenim dogodkom in nato 
spodbujamo pripoved o prejšnjih in naslednjih dogodkih. Razdelimo 
jo na zaključena obdobja. Poudarimo pomembne, ključne ali prelomne 
dogodke (epifanija-razodetje) in njihov pomen za posameznika. Opi-
šemo širši zgodovinski in družbeni kontekst življenja posameznika,  
družbene razmere. 

Analiza biografije. – 1. Vidik ali namen biografije. V osnovi lahko 
razlikujemo dve vrsti namenov biografije: a. obračun življenja ob koncu 
življenja ali obračun nekega življenjskega obdobja in b. pregled razvoja 
ali spreminjanja kakega posebnega vidika življenja skozi vse življenje ali 
obdobje: izobraževalna pot, družinsko življenje, poklicno življenje (po-
klicna kariera socialne delavke), poslovna kariera, seksualno življenje 
in partnerstvo, športno udejstvovanje, umetniška kariera, potovanja. 2. 
Življenjski potek. a. Lahko ga prikažemo kvantitativno kot življenjsko 
trajektorijo, to je, časovno krivuljo, katere amplituda (višina) kaže bolj 
ali manj »pozitivno razpoloženje«, »stopnjo energije, vitalnosti, zado-
voljstva«, »stopnjo urejenosti ali neurejenosti, kaotičnosti življenja«, 
»optimizma-pesimizma«, »zagona-potrtosti«, »odprtosti, družabnosti –  
zaprtosti, osamljenosti ali samotnosti«, »zdravja-bolezni«, »užitka-
-trpljenja« ipd. b. Lahko ga razdelimo na različna obdobja. Običajno so 
to obdobja otroštva, mladosti, odraslosti, starosti, lahko pa jih poime-
nujemo po pomembnih dogodkih (šolanje, partnerstvo, družina, skrb 
za starše, boj z boleznijo ipd.) ali naslovimo metaforično. 3. Lahko se 
sprašujemo po razvoju doživljanja: pomembne spremembe doživlja-
nja, razvojne skoke, krize identitete, dezorganizacijo, obremenitve, 
negotovost. 4. Lahko preučujemo proces socializacije in individuaci-
je, to je premene, ki spremljajo prevzemanje obstoječih in/ali vsiljenih 
vrednot in norm ter uveljavljanje svojih norm in vrednot (»iskanje  
samega sebe«).

(Glej tudi poglavje o biografskem intervjuju.)
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ANALIZA DISKURZA

Pojem diskurza. – Ena od metod kvalitativne analize je analiza dis-
kurza. Kaj je diskurz? Etimološko izvira iz latinskega discurrere, raztek-
ati (se), razširjati, razbežati se, tekati sem in tja, ki se povezuje v koloka-
cijo s fama, glas, govorice – fama discurrit. To so torej govori, govorice, 
ali načini govorjenja, ki se razširijo v določenih družbenih krogih.  
– Diskurz je sistem izjav, pa tudi navad in institucionalnih struktur, ki 
temelje na istih vrednotah, na isti ideologiji. Je način kako ljudje do-
ločenega stanu ali poklica, ali ljudje na določenem položaju v družbi, 
določene družbene skupine ali kategorije, govorijo ali pišejo (zdravni-
ški diskurz, elitistični diskurz, anarhistični diskurz, mačistični diskurz, 
feministični diskurz ipd.). Diskurz obsega tako vsebino kot izbiro be-
sed in slog: vsebuje besede in misli, mišljenje in govorjenje, pa tudi kul-
turne navade, h katerim spadajo ustrezni pojmi in načini vedenja. Di-
skurzi so pogledi na svet ali na določene vidike sveta, kot se izražajo v 
govoru ali pisanju. Način, kako večina ljudi v kaki družbi zastopa skup-
ne nazore, o njih govori in se po njih ravna, spada k dominantnemu 
diskurzu in ga vzdržuje. Vsi diskurzi, ki obstajajo v kaki družbi, niso 
enako pomembni; nekateri med njimi bolj kot drugi vplivajo na jezik,  
mišljenje in ravnanje.

Dominantni diskurzi ustvarjajo socialno interakcijo, določeno jezi-
kovno skupnost in socialno-ekonomski kontekst in so po njih ustvar-
jeni. Govorimo o zdravniškem diskurzu, moškem diskurzu, gospo-
dovalnem diskurzu, liberalnem ali konzervativnem diskurzu ipd. Ko 
tisti, ki govori določen jezik, sprejme določene jezikovne oznake, ga 
te pri označevanju in komuniciranju z drugimi in pri tvorjenju njego-
vih predstav omejujejo. Človek z jezikom, z uporabo določenih besed 
in ne nekih drugih, strukturira tako lastno doživljanje »stvarnosti« kot 
tudi doživljanja drugih, s katerimi komunicira. Kadar skupina ljudi na 
zaupen, domač način govori med seboj in vzdržuje odnose, odraža ve-
lik del dogajanja med njimi dominantne diskurze in jih utrjuje. Ker so 
dominantni diskurzi nekaj tako domačega, jih imajo ljudje za samou-
mevne in sploh več ne zaznavajo, da so samo ena od več različic mo-
žnih diskurzov. Težko je take prevladujoče načine govorjenja postaviti 
pod vprašaj. Sodijo k identiteti večine članov vseh družb in vplivajo na 
njihova stališča in vedenje.
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Teorija diskurza je le eden od več epistemoloških pristopov, ki se 
sprašujejo po tem, kako se konstruira pomen. Izhaja iz opažanja, da 
obstaja več med seboj konkurirajočih pogledov na svet, ne le en sam. 
Namesto ene same glavne zgodbe in poskusov odkrivanja univerzal-
nih zakonov, ki so bili značilni za spoznavanje od razsvetljenstva dalje, 
se spoznavanje sedaj pojmuje kot večplastno, fragmentarno, odvisno 
od konteksta in lokalno. Spoznavanje se pojmuje bolj kot informativni 
pogovor več glasov kot pa veren posnetek tega, kar je »tam zunaj« (gl. 
poglavje o fenomenologiji). Teorija diskurza je eno od pojmovanj, ki 
se ga lahko uporabi za analizo odnosov med ljudmi in analizo praktič-
nih ravnanj, tudi ravnanj posameznih strok. Ta teorija, vsaj v rabi tis-
tih teoretikov, ki poudarjajo razslojenost družbe na »izkoriščevalce« in 
»izkoriščane«, »gospodujoče« in »podložne«, razlikuje dominantne di-
skurze in submisivne, podrejene, obrobne, potlačene diskurze. Domi-
nantni diskurz enačijo s samoumevnim, splošnim kulturnim okvirom, 
ki naj bi ga celotni družbi vsiljeval vladajoči razred in ki služi povsem 
konkretnim odnosom gospodovanja in vladanja. Določena prepričanja 
veljajo za naravna samo zato, ker zrcalijo interese najmočnejših druž-
benih skupin. Tudi v svetovanju, terapiji in socialnem delu naj bi bili 
pozorni na diskurze, ki vsiljujejo nazore gospodovalnih elit v nasprotju 
z nazori podrejenih in obstranskih slojev.

Za področje nege in socialnega dela je zgled različnih diskurzov raba 
besed, ki označujejo ljudi z določeno boleznijo. Vemo, da smo  v zad-
njih desetletjih priča spreminjanja nekaterih diskurzov, načinov govor-
jenja. Ne govorimo in ne pišemo več »epileptik, shizofrenik, organik, 
dementni«, ampak »človek z epilepsijo, shizofrenijo,  organsko poškod-
bo možganov, z demenco«. Verjetno se je prejšnji način govorjenja za-
čel v ozkih medicinskih krogih kot neke vrste okrajšan, ekonomičen 
način sporazumevanja med neposredno vpletenimi strokovnjaki (ne-
kako tako kot šaljivo mislimo, da se na hitro sporazumejo operaterji: 
»Kaj pa imamo danes? Tri želodce, pet slepičev.« ipd.). Zelo očitno je 
postalo, da je stari način govorjenja, stari diskurz, poudarjal eno od 
človekovih značilnosti ali težav, namreč njegovo prizadetost, zakrival 
pa je celoto človekove osebnosti in s tem izključeval človeka iz odnosov 
in dejavnosti. To je imelo za prizadete zelo otipljive negativne posledice 
na več področjih življenja. Pravimo, da se diskurz »defekta« umika dis-
kurzu »moči«, preostalih sposobnosti in kompetenc. 
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Dandanes se razširja »politično korektni« diskurz, ki vsebuje poleg 
upravičene spremembe rabe jezika v gornjem smislu tudi pretiravanja, 
s katerimi se skuša ublažiti in olepšati izraze, ki bi lahko kogar koli 
užalili ali prizadeli. »Invalidi« so postali »ovirani« ali »hendikepirani«, 
ker se pri tujki skrije negativna konotacija, ki izvira iz latinskega in-
-validus, neveljaven, neustrezen, in nadomesti s pozitivno, namreč, naj 
bi ti ljudje imeli prednost, kot jo imajo nekateri tekmovalci pri dolo-
čenih športih. Radi bi zamenjali besede, kot sta »starec« in »starka« z 
bolj všečnimi in birokratsko zvenečimi »starostnik« in »starostnica«, 
ne da bi uvideli, da ima vsak izraz svoje mesto v svojem kontekstu. 
Hemingwayeve novele »Starec in morje« pač ne moremo prekrstiti v 
»Starostnik in morje«. Korigirati skušajo starodavne pravljice, češ da 
prikazujejo patriarhalne odnose in ženske v podrejenih položajih (star-
ke so čarovnice), pa pri tem spregledujejo, da obstajajo tudi pripovedke 
o starodavnih in modernih junakinjah in modrih starcih in starkah. 
Spregledujejo tudi, da lahko napišejo nove pripovedke v svojem duhu, 
namesto da bi »čistili« stare.

Seveda samo s spremembo načina govorjenja ne bomo nenadoma 
čudežno odpravili vseh težav. Vendar vztrajna raba drugačnega načina 
govorjenja počasi le spremeni odnos. Stari pregovor »Beseda ni konj« 
moramo obrniti: »Beseda je konj«. Beseda lahko prizadene, beseda do-
loča naš odnos.

Analiza diskurza je torej metoda analize vsebine govorjenja ali pisa-
nja, s katero ugotavljamo odnose med govorci ali sodelujočimi v komu-
nikaciji, njihove namere in ideologije. Ugotavljamo, kako z izražanjem, 
z jezikom, z govorom, ljudje konstruirajo odnose in izražajo čustva. 

Primer analize diskurza: mačistični diskurz o spolnosti. – Kot pri-
mer diskurza, ki ga kritiki/kritičarke navajajo kot dominantni diskurz v 
naši kulturi, navajamo diskurz o spolnosti (Hare Mustin, 1994). Ta dis-
kurz vključuje govor o moškem spolnem nagonu; o ženski kot zapeljiv-
ki moških; o moških-slabičih; o terapevtskem zapeljevanju; o incestu 
med očetom in hčerko; o spolni svobodi; o enakosti. Diskurz gre takole:

• Ženska vzbudi spolni nagon moškega; njegov nagon je naraven in 
nepopustljiv, zato ga moški mora zadovoljiti in je pri tem nujno agre-
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siven; ženska je naravni objekt spolnega nagona moškega.
• Primer Dore (Freud). Dora se je pritoževala, da jo očetov prijatelj 

zapeljuje. Freud interpretira zadevo kot nevrozo, ki se je pojavila, 
ker so bile vzbujene njene potlačene spolne želje, in skuša to mnenje 
vsiliti Dori, ki nato zapusti terapijo. Freud je predpostavljal, da bi se 
morala čutiti vzradoščena, da so se ji vzbudile potlačene spolne želje, 
in počaščena, da jo je zapeljeval imeniten moški, ne pa da ji je bilo to 
neljubo vsiljevanje. 

• Slabič je moški, ki ga ne zanima nadvladovanje žensk in tekmovanje 
z drugimi moškimi. Seks mora vsebovati značilnosti lova, zasledova-
nja in zapeljevanja, sicer ni razburljiv in uspešen.

• Bostonsko pesnico in lepotico Anne Sexton je zapeljal terapevt. To se 
je razkrilo, ko je njena hčerka dala materinemu biografu na razpola-
go trakove s posnetki seans. Časopisje se je razpisalo o tem, da je ona 
s to »izdajo« kršila etične norme in spodkopala zaupanje pacientov 
v terapevte. Pri tem pa skoraj niso omenjali spolne zlorabe, ki jo je 
zagrešil terapevt.

• Incest očeta s hčerko se interpretira kot po svoje opravičljiva pos-
ledica dejstva, da oče ni našel zadovoljitve pri ženi. Pri dečkih, ki 
so jih zlorabili moški, se omenja kot najhujše to, da so bili na ta 
način postavljeni v položaj ženske, kar ogroža njihov razvoj v  
»prave« moške.

• Spolna svoboda se interpretira kot svoboden dostop do spolnosti za 
moškega in kot dolžnost ženske, da mu ustreže. Ženska nima pravi-
ce, da bi se čutila prevarano ali prizadeto zaradi nezvestobe moškega. 
Nezvestoba moškega se tolerira, nezvesta ženska pa je označena kot 
neodgovorna žena in mati.

• Spolna neenakost se minimizira. Primeri neenakosti naj bi bili nak-
ljučni, manj pomembni, delni, ali pa trdijo, da je neenakost naravna.

Naj dodamo pomisel k tej predstavitvi mačističnega diskurza. Kritiki 
oziroma kritičarke tega diskurza pravijo, da je ta diskurz dominanten. 
Morda je v tej obliki omejen na del družbe, na mačistično skrajnost 
moškega kontinuuma. Predstavljanje tega diskurza kot dominantnega 
je morda zgolj – feminističen diskurz. Mar se danes ženske ne prito-
žujejo čez poženščenje moških? So te, ki se pritožujejo, zaslepljene z 
dominantnim mačističnim diskurzom? Ali pa te ženske pritožbe izde-
lujejo moški, da bi lahko še naprej zatirali ženske?
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 POTEK RAZISKAVE

FORMULIRANJE PROBLEMA IN HIPOTEZ

Kako postaviti hipoteze? Kako jih preverjati? – Tako se je glasilo 
eno od vprašanj, ki so jih zastavile slušateljice zdravstvene nege. Od-
govor je odvisen od splošnega raziskovalnega pristopa, za katerega se 
bomo odločili. Ta je odvisen od tega, kolikšno stopnjo raziskanosti dane 
teme predpostavljamo. Ali drugače: ali se lotevamo teme nepoučeni, 
naivno, ali poučeni o dotedanjih raziskavah iste teme ali področja. To 
samo je odvisno od okoliščin in namena raziskave, predvsem od tega, 
ali je bolj za »domačo rabo«, za lastno orientacijo, ali ima bolj formalen 
značaj (magistrska naloga); ali imamo že empirično gradivo, ki je bilo 
morda zbrano s kakim drugim namenom, ali ga bomo zbrali posebej  
za to raziskavo.

(1) V prvem primeru izhajamo iz že zbranega gradiva, ali pa zbe-
remo gradivo na dano temo, ne da bi se prej seznanili z literaturo o 
temi. Primer takega postopka, ki je očarljiv prav zaradi vznemirljivega 
ustvarjalnega improviziranja, je bila naša analiza doživljanja prakti-
kantke zdravstvene nege (gl. zapis intervjuja s praktikantko). Na mizo 
smo dobili nepolno stran dolg zapis intervjuja z neko praktikantko, ki 
se je razgovorila ob vprašanju, kako je doživljala prakso. Intervju smo 
prebrali in se lotili kodiranja, tj. pripisovanja pojmov posameznim izja-
vam in nato urejanja teh pojmov, ne da bi prej formulirali kake hipoteze. 
In če se zdaj ozrem nazaj, in vprašam, kaj bi lahko bila hipoteza v tem 
primeru? Splošna hipoteza bi bila, da se v opisu doživljanja prakse po-
javljajo ta in ta področja in te in te spremenljivke (variable), s takimi in 
takimi stanji (modalitetami). Na primer: praktikantke se pogovarjajo 
med sabo, z mentoricami, z domačimi, kar pomeni, da se med prakso 
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delo in doživljanje neprestano NEFORMALNO ZRCALITA (REFLEK-
TIRATA), ali da imajo praktikantke FORMALNO (mentorica) IN NE-
FORMALNO (sodelavke) SOCIALNO OPORO. In druge hipoteze. To 
so hipoteze, ki imajo oporo v tem intervjuju in ki jih lahko preverjamo 
v naslednjih intervjujih.

(2) V drugem primeru, v primeru formalne raziskave, bomo, potem 
ko smo izbrali temo in je bila odobrena, pregledali relevantno literaturo, 
ugotovili, kaj je že in kaj še ni raziskano in postavili hipoteze. V neka-
terih primerih raziskav, ki sem jih navajal kot formalne zglede, so bile 
postavljene hipoteze. V raziskavi o tem, kako mladostniki v pediatrični 
bolnišnici uporabljajo prostor (Hutton, 2010), so izhajali iz splošne hi-
poteze, da obstajata »objektivni« in »subjektivni« prostor, »heteronom-
ni« in »avtonomni«. Z opazovanjem mladostnikov so to hipotezo pre-
verili in ugotovili, da drži: mladostniki uporabljajo vnaprej določeni in 
urejeni prostor na svoje individualne načine; eden tako, da ga v mejah 
možnosti opremi po svoje; drugi tako, da se giblje po vsem traktu in 
obiskuje druge; tretji tako, da zapušča svojo sobo in gre kiparit v prostor 
za obiske.

(3) Opozoril pa bi na tretjo možnost, ki je prav tako primerna za 
kvalitativne magistrske naloge. To je možnost, da namesto hipotez for-
muliramo problem, postavimo samo raziskovalno vprašanje. Tak način 
bi moral biti dopuščen pri kvalitativnih nalogah. Tako so storile raz-
iskovalke, ki so proučevale doživljanje svojcev pacientov, ki so jih po 
zastoju srca obravnavali s podhlajevanjem (hipotermijo) (Löf, 2010). 
V začetku raziskovanja so zastavile splošno vprašanje: kako svojci do-
življajo obravnavo s hipotermijo. Lahko bi bile formulirale hipotezo, 
npr.: »Doživljanje svojcev ima značilnosti stresnega odgovora« ali kaj 
podobnega. Če bi tako ravnale, bi si zaprle pot do odkritja zanimivih in 
pomembnih vidikov doživljanja, za katerega so značilni: nenadna spre-
memba življenja v celoti, občutek zaupanja in opore v osebju bolnišni-
ce, zaskrbljenost za prihodnost. Vsaka od teh novo odkritih dimenzij 
je še podrobneje razčlenjena. Če bi postavili hipotezo o stresu, bi pač 
»odkrili« ali »potrdili« stres – in nič drugega.

Prednost kvalitativnih raziskav je v odkrivanju novega, ne samo v 
preverjanju domnev. V dobrih kvalitativnih raziskavah se dogaja oboje.
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VZORČENJE ALI IZBOR RAZISKOVANCEV

Kako izbrati osebe za intervjuje? – Vprašanje, ki ga je zastavila štu-
dentka, zadeva izbor raziskovancev v kvalitativni raziskavi. Literatura 
obravnava to vprašanje pod naslovom »vzorčenje«. To se mi ne zdi prav 
posrečeno, saj ob tem izrazu takoj pomislimo na reprezentativni vzo-
rec, na slučajnostni vzorec, ki zagotavlja statistično reprezentativnost. 
Kvalitativne raziskave se ne lotevamo z namenom, da bi prišli do ugo-
tovitev, ki bi jih lahko statistično posplošili na kako populacijo. Opisa 
doživljanja ene same praktikantke ne moremo posplošiti na vse prakti-
kantke nekega letnika. V čem je tedaj njegova vrednost? Z analizo opisa 
doživljanja ene same praktikantke smo ugotovili veliko različnih zna-
čilnosti (dimenzij ali variabel) njenega doživljanja in jih grupirali po 
področjih; identificirali smo nekatere vidike doživljanja, ki so se nam 
zdeli pomembni za organizacijo in usmerjanje prakse v prihodnje, kot 
na primer, da se dogaja refleksija prakse (v prihodnje bi jo lahko na-
merno spodbujali in usmerjali), da obstaja socialna opora med prakso, 
da se pojavljajo čustveni pretresi; da se je praktikantka naučila teh in 
onih veščin, pridobila to in ono znanje. Ali se to pojavlja pri vseh ali ne, 
ne vemo. Ne vemo, ali se to pojavlja pri »povprečni« praktikantki, ali pa 
je bila ta izjemno občutljiva in doživljajsko razgibana. Toda vse to se je 
vsaj v enem primeru pojavilo. Možno je, da bi dodatni primeri razširili 
in poglobili ta opis.

V kvalitativni raziskavi torej skušamo odkriti čim več možnih zna-
čilnosti doživljanja in oblikovati vsebinsko bogat in povezan opis (po-
skusno teorijo) o doživljanju (ali o kaki drugi značilnosti). Ne gre nam 
za to, da bi ugotovili, kako široko ali kako splošno veljaven je naš opis.

Ta premislek nas vodi pri izboru raziskovancev. Izbrali bomo tiste, 
pri katerih lahko pričakujemo bogat opis; izbrali jih bomo toliko, ko-
likor zadošča, da bo opis dovolj bogat. Ali drugače, bolj »znanstveno«: 
pri kvalitativni raziskavi kriterij izbora subjektov ni statistična reprezen-
tativnost, ampak teoretična relevantnost. Vendar reprezentativnosti ne 
zanemarimo povsem. Tudi naše gradivo naj bi bilo reprezentativno, le 
da ne v smislu statistične reprezentativnosti, ampak v smislu dovolj ši-
rokega vsebinskega razpona in razpona doživljanja oziroma dogajanja. 
Lahko bi izbrali praktikantke, za katere domnevamo, da so imele »zah-
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tevno« prakso, in one z »manj zahtevno«; na oddelkih, kjer se srečujejo 
z eno vrsto opravil in obremenitev in na oddelkih, kjer se srečujejo z 
drugo vrsto opravil in obremenitev. Tako ravnamo z namenom, da bi 
dobili čim bolj diferenciran, raznolik opis, ne z namenom, da bi posplo-
šili ugotovitve na čim širšo populacijo.

Kako bomo torej izbrali raziskovance? Poiskali bomo tiste, za katere 
domnevamo, da bi nam lahko veliko poglobljenega povedali o temi, ki 
nas zanima. Lahko izberemo skrajne primere, pa tudi povprečne – vse 
z namenom dobiti bogat, raznolik opis.

Koliko naj jih izberemo? Toliko, kolikor zadošča za teoretično nasi-
čen opis, to je opis, ki je dovolj bogat in raznolik. Lahko imamo srečo in 
že po analizi enega samega intervjuja pridemo do zadovoljivo bogatega 
opisa (do »teoretične nasičenosti«). Če se nam zdi, da manjka še kakšen 
vidik, bomo dodajali intervjuje, dokler novi primeri ne dodajo nobene 
nove, pomembne informacije več. Kako bomo to presodili? Na določeni 
točki imamo občutek, da vemo dovolj; nimamo več vprašanj; ustavi se 
nam. Dajmo svoje ugotovitve v branje drugim, objavimo poročilo. Mor-
da se bodo oglasili drugi, razširili temo in dopolnili naše ugotovitve. 
Raziskovanje je kolektiven posel, ne moremo vsega opraviti sami. Ob 
tem je dobro pretehtati tudi, koliko časa in energije imamo za anali-
zo gradiva. Koliko poglobljenih intervjujev lahko analiziramo v danem 
času? Pravila ni. Po navadi pravim, da je včasih dovolj en sam intervju, 
več kot 30 jih ni treba in tudi ni mogoče analizirati v primernem času. 

Samo en primer? Krasno! – Včasih je za to, da dobimo sorazmerno 
bogato, gosto, nasičeno teorijo, dovolj že en sam primer, en sam bogat 
intervju, en sam opis primera. To še posebej velja za študije primera, naj 
bo posameznika, skupine, skupnosti ali organizacije.

Ko sem študentom razlagal o izboru enot (to je ustreznejša beseda 
kot »vzorčenje«, ki implicira statistično reprezentativnost, ne teoretične 
relevantnosti), so običajno spraševali: Koliko enot pa naj bi imel tak 
vzorec? Odgovoril sem: Ne veliko, nekaj, morda deset, pet, tri – lahko 
tudi eno samo. Trideset, kolikor velja pri statističnem vzorčenju za mali 
vzorec, je v kvalitativni raziskavi že veliko, preveč. Dobimo neobvladlji-
vo količino gradiva.
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Spregledal sem, da so se pri tem, ko sem rekel, da je včasih dovolj 
že en sam primer, nekaterim zasvetile oči. Aja, a eden? Ja, en sam. Ta 
moja nepozornost se mi je kmalu maščevala. Na mizo sem dobil di-
plomsko nalogo, tako rekoč za zadnji pregled pred velikim nastopom, 
s pripombo, da »nisem čisto sigurna, če je v redu. Ne vem, kako naj to 
skodiram.« Ko sem zadevo pregledal, bilo je nekaj o izbiri partnerja, 
stereotipni temi 23-letnih študentk, sem videl, da težava ni v kodiranju. 
Kolegica je izvedla intervju s parom partnerjev, vse skupaj na eni go-
sto tipkani strani. Kakor koli sem obračal, nisem mogel videti ničesar 
teoretično relevantnega mimo običajnih stereotipov o razumevanju in 
ljubezni. V čem je bila težava? Preskopo gradivo. Ja, saj ste rekli, da je 
dovolj en primer! – Ej, punca! 

Bila pa je še druga težava. Če nas npr. zanima, kako partnerja doži-
vljata sorazmerno veliko starostno razliko med njima, je dobro nekaj 
pozornosti posvetiti teoretični pripravi: na katerih dimenzijah lahko 
pričakujemo razlike zaradi starosti: lahko moti videz? Se pozna pri se-
ksu? So interesi različni? So prijatelji kompatibilni? So razlike v statusu, 
uporabi moči? – Ja saj ste rekli, da pri kvalitativni raziskavi ne smemo 
postavljati hipotez in da variable šele iščemo! – Mislite pa lahko, hudi-
ča! In delate! (Diskurz dominacije!)

Pa še res je, da je včasih dovolj že en sam primer. Pred kratkim mi 
je prišlo v roke poročilo, v katerem neka učiteljica opisuje svoje delo z 
učencem z avtizmom. Tudi na eni sami strani. Opisani sta dve časov-
no razmaknjeni epizodi. Opis je tak, da se je z analizo dalo prepoznati 
značilnosti metode. Nič usodnega, pa vendar koristno. Pa se spoznaj v 
tej čudni kvalitativni metodi!

Kombinacija teoretičnega in reprezentativnega izbora. – V okviru 
kvalitativne raziskave »vzorčimo« teoretično. To pomeni, da izbiramo 
primere glede na njihov potencialni teoretični pomen, pomen pri grad-
nji prizemljene (utemeljene), induktivne teorije. Lahko izbiramo tipič-
ne primere, raje pa kontrastne, ali primere, za katere domnevamo, da 
bodo dali podatke, ki bodo osvetlili kak teoretično pomemben vidik.

Ne belimo si glave, kako zagotoviti statistično reprezentativnost; pri-
merov ne izbiramo na način slučajnostnega vzorčenja. V raziskavi o 



87

učencih z učnimi težavami (Bohinc, 2011) pa so izvedli kombinacijo 
reprezentativnega in teoretičnega (kvalitativnega) vzorčenja.

K sodelovanju pri raziskavi so najprej povabili vse osnovne šole na 
področju Republike Slovenije, kot da bi želeli ugotovitve posploševati 
na to populacijo, če bi ob ustreznem nadaljnjem poteku vzorčenja se-
stavili vzorec, ki bi omogočal statistično posploševanje. To je osnovna 
težnja reprezentativnega vzorčenja. Na to vabilo se seveda niso odzvale 
vse šole; na koncu so upoštevali devet šol, ki so ustrezale določenim 
kriterijem in so porazdeljene po osmih regijah. Vzorec je po eni strani 
izbran namensko (ustrezanje kriterijem). Izbrali so šole, ki so že sode-
lovale s temi raziskovalnimi ustanovami in katerih predstavniki so se 
udeležili seminarjev na raziskovano temo. Poleg tega so šole na sodelo-
vanje pristale prostovoljno (samoizbor). Izbrali so šole, ki so pokazale 
interes, zanimanje za sodelovanje. To pa pomeni, da vzorec ni statistič-
no reprezentativen, čeprav zaznamo težnjo po reprezentativnosti. Poleg 
ljubljanske regije so upoštevali še sedem drugih slovenskih statističnih 
regij, torej skupaj osem od 12 statističnih regij. V drugem koraku so 
torej težili k stratificiranemu (slojevitemu) vzorcu, v katerem bi bili za-
stopani dve tretjini regij. V vsaki od izbranih regij so izbrali po dve šoli. 
Kako naj ocenimo to vzorčenje; kaj se lahko počne s takim vzorcem?

Poglejmo najprej, kako bi v danem primeru lahko potekalo repre-
zentativno vzorčenje. Populacijo vseh OŠ v RS bi razdelili po statistič-
nih regijah (12). Nato bi imeli dve možnosti:  (1) da upoštevamo vse 
regije (popis regij) ali (2) da izmed vseh regij na slučajnosten ali siste-
matičen način izberemo manjše število regij (recimo vsako drugo ali 
vsako tretjo). V naslednjem koraku bi iz regij, upoštevanih ali  izbranih 
v prejšnjem koraku, izbrali določeno število šol. Če smo v prejšnjem 
koraku upoštevali vse regije, bi bilo smotrno iz vsake regije izbrati do-
ločeno število šol bodisi slučajnostno (sistematično vsako peto, deseto 
npr.) bodisi tako, da bi jih najprej razdelili po slojih (po velikosti npr.) 
in sestavili stratificiran vzorec. Če smo v prejšnjem koraku izbrali le 
nekaj regij, bi – teoretično – v izbranih regijah lahko upoštevali vse šole, 
ali pa bi na slučajnosten način izbrali manjše število šol. V izbranih 
šolah bi potem iz populacije učencev z učnimi težavami izbrali učen-
ce za raziskavo. Imamo več možnosti: da populacijo učencev z učnimi 
težavami razdelimo po razrednih stopnjah in iz vsake stopnje izbere-
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mo nekaj učencev na slučajnosten način; ali pa omejimo populacijo na 
manjše število razrednih stopenj, morda celo na eno samo in bodisi 
izberemo učence na slučajnosten način, bodisi upoštevamo vse na tej 
razredni stopnji. Izbirati moramo najprej regije, nato šole, nato učence 
– vse slučajnostno (sistematično, stratificirano). Kar komplicirano, kaj-
ne? Tako bi dobili  reprezentativen vzorec slovenskih učencev z učnimi 
težavami. Ugotovitve na tem vzorcu bi lahko posplošili na vse slovenske 
učence z učnimi težavami.

To ni bil namen raziskave, ki jo navajamo. Njen namen je bil pri-
ti do ugotovitev o tem, kako izvajati »izvirne delovne projekte pomo-
či« z učenci z učnimi težavami. Namen je bil priti do spoznanj, kako  
to organizirati, kaj se dogaja z vpletenimi, kako to doživljajo,  
kakšne spremembe se pojavijo pri udeleženih. Spoznati so želeli  
mehanizem, če naj se grobo izrazim. Ni jih zanimalo, ali je ta meha-
nizem univerzalen; zanimalo jih je, kako so v tem in onem primeru 
povezana njegova kolesca. Bili bi zadovoljni že, če bi proučili en sam 
tak primer izvirnega delovnega projekta pomoči učencu z učnimi  
težavami. A dodatni primeri prinesejo širši vpogled v različne pote-
ke. Pri tem so morda razlike med takimi in drugačnimi šolami, med  
Štajerci in Ljubljančani, na primer. Morda. Ne preučujemo jih zato,  
da bi lahko posplošili na celo Slovenijo, ampak da bi odkrili različi-
ce, čim več različic, čim bolj pomembne različice delovanja osnovnega 
modela pomoči, ki se imenuje »izvirni delovni projekt pomoči«. Zato ta 
čudna kombinacija, ki se zdi protislovna. Raziskovalke niso hotele stati-
stično posploševati, ampak doseči teoretično nasičenost, ki ji je določena 
razpršitev opazovanj v prid.

Čisto malo pa je v igri tudi prizadevanje za legitimiranje projekta. Pri 
nas tako težko razumejo, da ni treba, da bi popisali celo Slovenijo, da bi 
prišli do česa pomembnega. In jim je – tistim, ki težko razumejo – všeč, če 
je več regij in več šol itd. Odrasli imajo radi številke, bi rekel Mali princ.

Kako pridobiti ljudi za sodelovanje? Kako zagotoviti anonimnost? 
– Vprašanje je bilo zastavljeno na seminarju medicinskih sester; to-
rej gre za zagotavljanje anonimnosti v raziskavah zdravstvene nege,  
na primer pri individualnih intervjujih s pacienti in svojci ali sploh  
pri objavljanju kakršnih koli podatkov o raziskovancih. Pravilo je  
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zdravorazumsko: prikrijemo vse podatke, po katerih bi lahko kdor 
koli nepoklican prepoznal osebo, na katero se podatki nanašajo.  
V odvisnosti od širine kroga ljudi, za katerega domnevamo, da lah-
ko pride do teh podatkov, določimo podatke, ki jih bomo prikrili.  
To so lahko poleg identifikacijskih in demografskih podatkov  
o osebi tudi podatki o njeni bolezni, ustanovi, kjer se je zdravila ipd.  
V splošnem je treba osebo že pred intervjujem seznaniti z načinom 
objave ali razširjanja podatkov, kakor tudi z načinom varovanja zau-
pnosti, po intervjuju pa ji dati v branje zapis pogovora z njo. Nato jo 
prosimo, da poda pripombe na zapis, ki ga popravimo v skladu z njimi.  
Pri tem se seveda lahko pogajamo, da ne bi izpustili ali spremenili  
delov besedila, ki so pomembni za razumevanje celote. Po možnosti 
damo raziskovancem v branje tudi končno poročilo ali vsaj tisti del 
poročila, v katerega je smiselno vključen pogovor z raziskovancem.  
Raziskovanci naj bi odobrili naše zapise intervjujev in tudi končno 
poročilo. To se v kvalitativni metodologiji imenuje »članska validaci-
ja« – misli se na člane skupnosti ali organizacije, v kateri smo izvajali  
raziskavo. Drugo je vprašanje, ali naj damo zapis intervjuja razisko-
vancu v podpis. Splošnega pravila o tem ni; presodili bomo glede  
na naravo teme in druge okoliščine, predvsem glede na tveganje mo-
rebitnih pritožb. Omeniti velja, da v pogovoru z raziskovancem ni  
dobro pretirano poudarjati, kaj vse smo ali bomo ukrenili v zvezi  
z varovanjem zaupnosti podatkov, da ga ne bi tako prestrašili, da bo raje 
odpovedal sodelovanje.

Motivacija za sodelovanje. – Raziskovanca prosimo, če bi nam nak-
lonil nekaj časa, da bi se pogovorili z njim o temi naše raziskave, npr. 
o tem, kako mu poteka življenje v domu starejših, s čim je zadovoljen 
in s čim malo manj. Pojasnimo mu, čemu bo raziskava služila. V na-
vedenem primeru bi rekli, da se trudimo izboljšati kakovost življenja 
v domu in da se bomo v ta namen pogovarjali z več stanovalci. Ljud-
je, posebno starejši, jemljejo take zadeve lahko preveč osebno. Mislijo, 
da smo iz kakega posebnega razloga prišli ravno k njemu. Če je res 
tako, lahko pojasnimo: K vam sem prišel, ker ste že dolgo v domu in 
dobro poznate razmere. Če pa ni tako, rečemo: pogovarjali se bomo z 
več stanovalci, takimi, ki bi vedeli kaj povedati o tem. Vi ste eden med 
njimi. Stanovalcu se lahko vzbudi tudi neupravičeno upanje, da bomo 
uredili kak njegov poseben problem. Če pove, kaj ga teži, ga pozorno 
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poslušamo, si zapišemo (če je primerno). Rečemo, da nismo pristoj-
ni za reševanje te njegove težave, ali pa da ta trenutek nismo prišli s 
tem namenom, da pa bomo obvestili pristojne (če se seveda strinja). To 
seveda tudi zares storimo. Potem ponovimo, kaj bi radi. Sogovorniku 
jasno povemo, da sodelovanje ni obvezno in da ga lahko brez posledic 
odkloni; lahko se tudi dogovorimo za drug termin. Ljudje pristanejo 
na pogovor iz občutka dolžnosti, solidarnosti, altruizma; iz zaupanja 
v to, da bodo s tem res prispevali k javnemu poznavanju ali izboljša-
nju razmer. Drugi načini »motiviranja« v takem okviru niso potrebni 
in so neprimerni, saj bi jih ljudje dojeli kot ponižujoče podkupovanje. 
Najboljša motivacija za sodelovanje v raziskavi je kakovosten odnos, ki 
smo ga s pacientom in svojci ustvarili ob rednem delu.

METODE ZBIRANJA EMPIRIČNEGA GRADIVA: PREGLED

Kakšne tehnike za zbiranje podatkov v kvalitativni raziskavi pozna-
mo, so spraševali študentje VŠZNJ. V splošnem razlikujemo dve vrsti 
metod, primarne in sekundarne. Primarne so tiste, s katerimi zberemo 
podatke neposredno v okviru dane raziskave; sekundarne so tiste, s ka-
terimi analiziramo podatke, ki so bili zbrani v okviru drugih raziskav 
ali z drugim namenom, kot je namen naše raziskave. To razlikovanje 
je pomembno za kvalitativne raziskave, saj se pogosto opirajo na že 
zbrano dokumentarno gradivo; gradivo, ki je bilo zbrano z drugačnim 
namenom, kot je namen dane raziskave, to pa pomeni, da nam ni po-
drobno znan kontekst nastanka gradiva, kar otežuje interpretacijo in 
lahko vodi do nesporazumov. Vsekakor pa so bili tudi sekundarni po-
datki zbrani z eno od različnih tehnik za zbiranje primarnih podatkov. 
Te tehnike lahko delimo na tiste, ki temeljijo na opazovanju in tiste, ki 
temeljijo na spraševanju oziroma zapisovanju intervjujev; tem pa do-
damo še dokumente, ki temeljijo na samoopazovanju, dokumente iz 
uradnih virov ipd. Naj samo naštejem nekaj tehnik:

A. OPAZOVANJE
1. nesistematično opazovanje, anekdotično zapisovanje
2. odkrito opazovanje s popolno udeležbo
3. odkrito opazovanje z delno udeležbo
4. odkrito opazovanje brez udeležbe
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5. prikrito opazovanje s popolno udeležbo
6. prikrito opazovanje z delno udeležbo
7. prikrito opazovanje brez udeležbe

B. SPRAŠEVANJE
1. nesistematično zapisovanje pogovorov
2. nestrukturiran (odprt) intervju
3. skupinski intervju
4. skupinska razprava, fokusne skupine
5. esej (prosti spis)

C. DOKUMENTI
1. dnevniki
2. pisma
3. osebni dokumenti
4. biografije, avtobiografije 
5. potopisi
6. dokumenti organizacije (zapisniki sestankov)
7. organizacijska poročila
8. časopisni članki
9. fotografije, video

10. risbe, slike
11. proizvodi materialne kulture

KVALITATIVNI ALI ODPRTI INTERVJU

Opredelitev. –  »Kvalitativni intervju« je nadrejeni pojem več različ-
nih vrst intervjujev, ki jim je skupna nestrukturirana ali manj strukturi-
rana in nestandardizirana oblika izvajanja. 16 Kaže, da nekateri pisci prav 
tekmujejo v naštevanju različnih vrst kvalitativnega intervjuja, tako da 
je množico oblik, ki se pojavljajo v literaturi, zaželeno skrčiti na nekaj 
najvažnejših ali najpogostejših. Prej pa navedimo osnovne skupne zna-
čilnosti kvalitativnega intervjuja (gl. Mesec, 2009). Te so: spraševanje je 
ustno, individualno, neposredno iz oči v oči; sprašujemo o subjektiv-
nem doživljanju; srečanje je enkratno ali večkratno; nestandardizirano, 

16 Ti izrazi so pojasnjeni v nadaljevanju.
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to je, od osebe do osebe različno, prilagojeno. Komunikacija je nepo-
sredna, verbalna, komplementarna, asimetrična. Omogočen je pogovor 
o pogovoru; pogovor o tem, kako se pogovarjava (metakomunikacija). 
Družbeni odnos je običajno umeten, z asimetrijo statusov raziskovalca 
in vprašanca; do pogovora pride na pobudo raziskovalca; vprašani je 
lahko predstavnik širše kategorije; njegovo sodelovanje je prostovolj-
no. Namen intervjuja je razumeti problem ali položaj vprašanca, nje-
govo doživljanje in/ali ugotoviti splošno pomembne značilnosti osebe 
ali položaja. Kot medosebni odnos je tak intervju kratkotrajen (lahko 
ponovljen), konvencionalen, funkcionalen in subjektivno doživet. Po-
membni pojavi pri izvajanju so transfer, kontratransfer in obramba 
jaza. Transfer je prenos pozitivnih ali negativnih čustev od vprašanca 
na spraševalca, ki v vprašancu vzbudi podobna čustva kot nekoč, v ot-
roštvu, kaka druga pomembna oseba vprašančevega življenja. Kontra-
transfer je prenos podobno vzbujenih čustev spraševalca na vprašanca. 
Obramba jaza pa označuje človekovo težnjo po ohranitvi ugleda ali 
dobrega mnenja o samem sebi.

Kvalitativni intervju obravnavajo tudi pod naslovi odprti intervju, glo-
binski intervju, pri čemer se pomeni le bolj ali manj prekrivajo, niso pa 
enaki. Nekateri bolj ali manj enačijo kvalitativni intervju z narativnim (pri-
povedovalnim) intervjujem oziroma imajo slednjega za prototip kvalita-
tivnega intervjuja (Lamnek, 1995: 70). Po naši presoji so poleg narativnega 
intervjuja še druge oblike intervjuja, ki niso narativne, so pa kvalitativne.

Pomembne vrste kvalitativnega intervjuja so: narativni biografski 
intervju, narativni tematski intervju, usmerjeni tematski ali fokusni 
intervju in etnografski ali terenski intervju. Druge vrste intervjujev se 
izvajajo v okviru posameznih strok (npr. v zdravstveni negi, zaposlit-
veni intervju) ali posameznih terapevtskih smeri (sistemski intervju, 
gestalt-intervju, psihoanalitični intervju, logoterapevtski intervju itd.). 
Ti intervjuji vodijo v smeri doseganja svetovalnih ali terapevtskih ciljev, 
značilnih za določeno metodo in jih tu ne obravnavamo.

Kako izvesti odprti intervju. – Tako so vprašale študentke VŠZNJ? 
(1) Najprej je dobro vedeti, da je individualni intervju ena izmed oblik 
raziskovalnega spraševanja. Raziskovalna spraševanja grobo delimo na 
tista, ki dajo gradivo, primerno za kvantitativno obdelavo, in tista, ki 
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dajo kvalitativno gradivo. Prva so v grobem bolj strukturirana, druga so 
manj strukturirana. Pri prvih običajno uporabljamo vnaprej pripravljen 
vprašalnik, to je seznam vprašanj, običajno zaprtih, z vnaprej navedeni-
mi možnimi odgovori. Anketiranje lahko izvedemo v obliki individu-
alnega intervjuja, skupinske ali množične (recimo poštne) ankete. Pri 
neposrednem strukturiranem intervjuju »iz oči v oči« vprašanja bere-
mo vprašancu in zapisujemo odgovore, ali pa vprašalnik izpolnjujemo 
skupaj z vprašancem, tako da oba hkrati gledata v vprašalnik, vprašanec 
odgovarja, spraševalec zapisuje. Tako izpolnjen vprašalnik potem kvan-
titativno obdelamo, tj. preštevamo istovrstne odgovore. V okviru kvali-
tativne raziskave izvedemo eno od kvalitativnih oblik spraševanja: indi-
vidualne intervjuje »iz oči v oči«, skupinsko razpravo (fokusne skupine) 
ali pisanje eseja (spisa). Intervjuje in razpravo po možnosti snemamo. 
Gradivo, ki ga zberemo na ta način, ima obliko pripovedi in ni priklad-
no za kvantitativno obdelavo, čeprav se iz njega s trudom dâ izvleči tudi 
kaj kvantitativnega. Obdelamo ga kvalitativno, tako da s postopnim ko-
diranjem oblikujemo pojme in jih povezujemo v pojmovne sklope.

(2) Vse to omenjam zato, ker pri začetnikih obstaja težnja, da se 
kvalitativnega intervjuja lotevajo na način kvantitativnega tako, da – v 
strahu, da bi jim zmanjkalo niti – pripravijo seznam vprašanj, čim bolj 
podrobnih, ki jih potem zastavljajo vprašancu. Tako si zaprejo mož-
nost, da bi dobili uporabno kvalitativno gradivo. Zakaj? Prvič, vpraša-
nja zastavljamo na osnovi tega, kar že vemo o zadevi oziroma, kar zani-
ma nas. Vprašanec morda o teh vprašanjih sploh ni razmišljal in so zanj 
nepomembna. Vprašanja so vnaprejšnje teme, so kode – vnaprejšnje, 
ne take, ki bi jih dobili z analizo iz zbranega gradiva; izhajajo iz nečesa, 
kar že vemo. S takim spraševanjem bomo dobili potrditev ali zavrnitev 
svojih domnev, ne bomo odkrili dosti novega. Drugič, z natančnimi 
vprašanji zavremo spontani miselni tok vprašanca. Zapremo si mož-
nost, da bi ugotovili, kako razmišlja, o čem, on sam, brez naše pobude 
in usmerjanja; kaj je pomembno zanj, kakšna je njegova »logika«. Če ga 
zasujemo s podrobnimi vprašanji, bo odgovarjal kratko, z »da« in »ne« 
in podobno; ne bo se razgovoril, ker ga prekinjamo z vprašanji.

(3) Zato se »odprtega intervjuja«, intervjuja, ki bo dal povezano 
pripoved, lotimo drugače. Vnaprej si zamislimo samo glavno temo ali 
manjše število tem, o katerih se bomo pogovarjali. Te teme si zapom-
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nimo; ne beremo vprašanj, ampak se pogovarjamo, ali bolje, »pozorno 
poslušamo«. To »pozorno poslušanje« imenujemo tudi »aktivno po-
slušanje« in je osnovna tehnika pogovora v socialnem delu in drugih 
podobnih strokah.

Vprašancu povemo, kaj nas zanima, nato pa pomolčimo, da lahko on 
spregovori. Zavzamemo držo, tudi držo telesa, s katero mu damo vede-
ti, da nas zanima, kar pripoveduje in da ga želimo razumeti. Razumeti 
pomeni ne ocenjevati, ne pozitivno ne negativno, ampak razumeti tudi 
stališča, s katerimi se ne strinjamo; razumeti, kako misli in zakaj tako 
misli. Pri takem pogovoru se skušamo izogniti ocenjevanju, svetovanju, 
poučevanju, argumentiranju, kritiziranju, analiziranju in diagnosticira-
nju, pa tudi hvaljenju. Ironične pripombe in posmeh so zelo neumestni. 
Tudi humor in »obračanje na hec« sta nezaželena, ker ju sogovornik 
lahko napačno razume. S svojo držo damo sogovorniku vedeti, da ga 
kot osebo sprejemamo, da se iskreno zanimamo zanj. Nekateri pripo-
ročajo, da mu ne sedimo nasproti, ampak raje ob njem ali pravokotno 
nanj. Sedenje nasproti naj bi pomenilo izzivalno držo, ki spodbuja k 
nasprotovanju in/ali obrambni drži vprašanca. Sedenje pravokotno na 
vprašanca ali ob njem pa naj bi napeljevalo na sodelovanje, skupno de-
javnost. Medtem ko se pogovarjamo, ga gledamo v oči, a ga ne »fiksira-
mo«. Ne zasujemo ga z besedami, ampak raje pomolčimo, da lahko on 
spregovori. Med pogovorom pritrjujemo, dajemo opogumljajoče pri-
pombe, ali dodajamo kratka vprašanja: »Aha.«, »Hm.«, »Ja, kar povej-
te.«, »A tako je to šlo.«. Tega ne počnemo mehanično in s »profesional-
nim nasmehom«. Pripoved spremljamo in če česa ne razumemo dobro, 
to takoj povemo: »Zdajle pa nisem čisto dobro razumel, kako je to šlo, 
kaj mislite.« Ponovimo za njim, da se prepričamo: »Aha, to pomeni, da 
ste ...« Ogibamo se pretirano čustvenih izrazov: »O, čudovito!«, »Sijajni 
ste!«, »Neverjetno!«. Če je povedal res kaj sijajnega in neverjetnega, mu 
bo iskrica v naših očeh povedala več kot afektirane besede. Pogovor 
lahko usmerjamo k temam, ki smo si jih zamislili: »No, zdaj se mi zdi, 
da kar dobro razumem, kako ste se vi počutili. Kaj pa vaši domači?«

Še nekaj vprašanj o odprtem intervjuju. – »Kako si pomagamo, da 
ne vplivamo preveč s podvprašanji na intervjuvanca,« je vprašala ko-
legica. Vprašanje se navezuje na moje pojasnjevanje, da pri odprtem 
intervjuju pustimo intervjuvanca, da prosto pripoveduje o temi, ki smo 
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mu jo nakazali. Čim manj naj bi se vpletali v njegovo pripoved.

Naj ponovim: če imamo vrsto konkretnih vprašanj, na katera želimo 
dobiti odgovor, potem odprti intervju ni ustrezna opcija. Raje sestavi-
mo vprašalnik in izvedimo strukturirani intervju. To bo pogosta situ-
acija v zdravstvu. Radi bi zvedeli, ali bolnik jemlje zdravila ali ne; ali 
kadi ali ne; ali skrbi za zadostno gibanje ali ne itd. Če bi to radi zvedeli, 
sestavimo vprašalnik in izvedimo strukturirani intervju. Če pa nas zani-
ma pacientovo doživljanje bolezni, celotna njegova življenjska situacija, 
njegovo obvladovanje življenja z boleznijo; če nas zanimajo njegovi po-
stopki samozdravljenja ipd., tedaj izvedimo odprti intervju. In tedaj se 
pojavi vprašanje, koliko naj se vpletamo. Odgovor je: čim manj; toliko, 
da sogovornika spodbujamo k pripovedovanju in usmerjamo k podte-
mam. Mogoče se sam ne bo spomnil, da bi govoril o samozdravljenju, 
zato ga v primernem trenutku vprašamo: si tudi sami na kak način laj-
šate bolečine? In potem pustimo, da pripoveduje o tem. Če odgovori 
s kratkim »da« in obmolkne, ga spodbudimo: »Malo več mi povejte o 
tem, kako to počnete.« Včasih zadostuje že to, da molčimo in ga vprašu-
joče gledamo, ob tem pa smo pričakujoče obrnjeni k njemu (receptivna 
drža). S to držo mu damo vedeti, da smo odprti zanj, da nam lahko 
zaupa, da imamo čas za pogovor in da pričakujemo, da se bo razgovoril. 
Ljudje velikokrat vstopamo v ordinacijo z občutkom, da zdravniku ali 
sestri krademo čas, saj smo samo en člen v dolgi čakajoči vrsti. Hitro 
zaznamo signale, ki nas v tem mnenju potrjujejo: zdravnikovo ali se-
strino nervozo, hitre gibe, ukvarjanje z drugimi opravki (prekladanje 
kartotek, telefoniranje ipd.). Če dobi pacient občutek, da želimo reči 
»hitro povejte, ker nimam veliko časa«, se seveda ne bo razgovoril.

Kako pogosto se uporabljajo intervjuji kot tehnika zbiranja podat-
kov v zdravstvu? – Domnevam, da se vprašanje nanaša na zbiranje po-
datkov v okviru raziskav, ne morda diagnostičnih ali drugih postopkov 
v zdravstvu. Tudi če tako zožim vprašanje, je odgovor: ne vem. Če bi 
vprašanje dalje omejili na kvalitativne raziskave v slovenskem zdravstvu, 
pa bi bilo to možno sorazmerno hitro ugotoviti. Iz pregleda kvalitativ-
nih raziskav v slovenski medicini (Rotar Pavlič, 2012) lahko posredno 
sklepamo, da je intervju prevladujoča metoda zbiranja podatkov. Ver-
jetno bi nekaj podobnega ugotovili, če bi pregledali objave v Obzorniku 
zdravstvene nege.
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Da bi vprašanje intervjuja zagledali v širšem kontekstu, si poma-
gamo s pregledom metod zbiranja podatkov s spraševanjem sploh. 
Različne oblike raziskovalnega spraševanja lahko razdelimo glede na 
dve dimenziji: strukturiranost in možnost meta-komunikacije. Glede 
na strukturiranost spraševanja (ali uporabljamo podroben vprašalnik 
ali ne) delimo spraševanja na strukturirana in nestrukturirana. Druga 
delitev je delitev glede na možnost meta-komunikacije, tj. pogovora o 
tem, kako se pogovarjamo, od česar je odvisno odpravljanje nesporazu-
mov. Pri pogovoru ali spraševanju je vedno dana možnost nesporazu-
ma. Pri nekaterih oblikah pogovora nesporazum lahko odpravimo, pri 
drugih pa te možnosti ni, ali pa je zmanjšana.

Če ti dve dimenziji kombiniramo, dobimo šest različnih tipov ali 
vrst raziskovalnega spraševanja. Med nestrukturirane oblike spadajo 
odprti osebni intervju, skupinska razprava in pisanje eseja; med struk-
turirane pa strukturirani osebni intervju, skupinska anketa in poštna 
anketa. To je seveda ena od možnih delitev; ni popolna, vendar po mo-
jem mnenju pokriva večji del načinov spraševanja. Seveda je možno 
posamezne tipe še naprej členiti, ali pa dodati kak način. Nestrukturi-
rane tehnike se uporabljajo v kvalitativnih raziskavah, strukturirane pa  
v kvantitativnih.

Gornje vprašanje se nanaša na intervju, to pomeni – v kvalitativ-
ni raziskavi – na odprti osebni intervju iz oči v oči. To je nestruktu-
riran način spraševanja, pri katerem je dana največja možnost meta-
komunikacije, to je, sporazumevanja glede možnega nesporazuma. 
To pomeni, da vprašanec, če ne razume vprašanja, lahko vpraša spra-
ševalca: Kako ste to mislili? Spraševalec pa, ki zasluti, da ga je vpra-
šanec napačno razumel, lahko reče: Imam občutek, da vi mislite 
na nekaj drugega kot jaz; kaj ste mislili? Te možnosti na primer pri  
poštni anketi ni.

Odprti osebni intervju se lahko izvaja na različne načine, ki gre-
do od manj strukturiranega do bolj strukturiranega; od bolj odprte-
ga do manj odprtega (ne pa popolnoma zaprtega). Kaj pravzaprav 
pomeni odprtost oziroma nestrukturiranost? Pri odprtem intervjuju 
ne uporabljamo vnaprej pripravljenega podrobnega seznama vpra-
šanj (po možnosti z vnaprej danimi možnimi odgovori), ampak le 
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tako imenovani opomnik, to je, kratek seznam najvažnejših tem, o 
katerih se želimo pogovarjati z vprašancem. V skrajnem primeru ni-
mamo niti tega, ampak vprašancu samo naznačimo temo, o kateri  
se želimo pogovarjati.

Druga značilnost odprtega intervjuja, ki deloma izhaja iz prve, je, da 
pustimo vprašanca, da sam govori in posegamo s podvprašanji samo, 
da ga spodbudimo k nadaljnjemu pripovedovanju (narativni ali pripo-
vedovalni intervju kot podvrsta odprtega intervjuja), ali da preusmeri-
mo pogovor na drugo temo.

Vprašanja za intervju. – Kolegica, ki skrbi za bolnike s kronično 
obstruktivno pljučno boleznijo (KOPB), je vprašala, kako pripravimo 
vprašanja za intervju. Govorimo o odprtem intervjuju z bolnikom s 
KOPB, velja pa tudi za odprti intervju v mnogih drugih situacijah. Od-
prti intervju se razlikuje od »zaprtega«, to je, strukturiranega in stan-
dardiziranega intervjuja, v katerem uporabljamo pri vseh vprašancih 
enak, vnaprej pripravljen vprašalnik po možnosti z vnaprej navedenimi 
možnimi odgovori. Torej bi bil nekoliko neprijazen odgovor na gornje 
vprašanje, da pri takem odprtem intervjuju ne pripravljamo vprašanj 
vnaprej. Zamislimo si samo temo, o kateri se želimo s človekom pogo-
varjati. V danem primeru nas zanima, kako človek živi s svojo bolezni-
jo; kako jo obvladuje; kako vpliva na njegovo življenje, kako ga omejuje, 
ali pa, nasprotno, kako so se mu s tem odprle nove življenjske možnosti. 
Ko govorimo o teh, pomislimo na ljudi s tetraplegijo, ki slikajo z usti. 
Bi slikali, če jim prizadetost ne bi odvzela drugih možnosti in odprla to 
novo možnost kot eno redkih preostalih?

Seveda si moramo biti na jasnem o namenu raziskave. Če nas zanima 
samo, ali se bolnik ravna po naših navodilih, ali jemlje zdravila, ali je 
opustil kajenje itd., bomo raje izvedli zaprti intervju. Pripravili bomo 
pet ali deset vprašanj o konkretnem ravnanju in v skladu z odgovori 
odkljukali, v kolikšni meri nas »uboga«. Seveda moramo vedeti tudi, 
kaj bomo potem s tem počeli. Če pa nas zanima njegovo življenje z 
boleznijo, okoliščine, v katerih živi in se zdravi; če nas zanima njegova 
motivacija za zdravljenje in podobno, s čimer bomo posredno dobili 
tudi odgovor na vprašanje o tem, zakaj se ne drži naših napotkov, je 
bolje, da izvedemo odprti intervju.
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Ko se torej srečamo z bolnikom in opravimo formalnosti, bomo pri 
odprtem intervjuju pogovor začeli nekako takole: »Dolgo se že nisva 
videla. Kako kaj shajate s to boleznijo?« Pričakujemo lahko, da bo od-
govoril prav na kratko, npr.: »Kar gre«, ali pa: »Bolj slabo je.« Lahko 
nadaljujemo tako, da ga vprašamo, če jemlje zdravila, ali pa, s čim se 
ukvarja v prostem času. Mogoče bi nadaljevali takole: »Malo mi povej-
te, kako preživljate dan. A v redu spite? Imate ponoči kakšne težave?« 
Potem pričakujemo, da bo opisal, kako je s spanjem, in nadaljujemo: 
»Kako pa gre potem, ko vstanete?« Itd. S takim načinom damo vpra-
šancu potrebno usmeritev in strukturo, hkrati pa v tem okviru lahko 
prosto pripoveduje. Pričakuje, da se bomo skupaj z njim pri opisovanju 
pomikali skozi ves dan. Ob tem se bomo dotaknili družinskih zadev; 
pogovor o tem lahko kasneje poglobimo. Pacient ni na milost in ne-
milost prepuščen našim vprašanjem, katerih zaporedja in namena ne 
pozna, ampak sam nadzira tok pogovora. Pogovor bomo snemali, ali 
po spominu obnovili in zapisali takoj po koncu in nato kvalitativno 
analizirali, to je, uredili po temah in kodah. Na ta način bomo dobili 
vpogled v pacientovo dojemanje smisla zdravljenja, v njegove zadržke 
do načina zdravljenja, v njegove posebne navade in okoliščine, materi-
alne in odnosne, družinske, ki olajšujejo in otežujejo zdravljenje. Bolje 
bomo razumeli njegovo motivacijo za zdravljenje.

Iz kakšnega sestrinega razpoloženja izvira zgornje vprašanje? Člo-
vek, ki se pripravlja na intervju, se boji, da mu ne bo »uspel«. Boji se, da 
ne bo vedel kaj vprašati; da bo zašel v zadrego, kako nadaljevati. Zato 
bi rad imel pred seboj spisek podrobnih vprašanj. Če bo taka vprašanja 
zastavljal enega za drugim, bo na vsako dobil kratek odgovor – prav 
primerno za kvantitativno obdelavo, ne pa za kvalitativno analizo. Po-
leg tega bo z vprašalnikom, v katerega pogleduje, ali ga drži pred seboj, 
ustvaril prepreko med seboj in bolnikom in mu dal ves čas vedeti, da je 
spraševalec strokovnjak, ki ve več. Pacient si bo mislil: saj vse veš bolje 
od mene, kaj me sprašuješ.

Če torej hočeš opraviti odprti intervju, svetujem: Razmisli o namenu 
raziskave, zamisli si temo, sprosti se in začni pogovor kot kateri koli 
vsakdanji pogovor, pri katerem te iskreno zanima doživljanje drugega 
človeka. Bo šlo?
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Trajanje odprtega intervjuja. – Koliko časa naj traja intervju, se 
glasi eno naslednjih vprašanj slušateljic zdravstvene nege. Ni vnaprej 
določenih meril za trajanje odprtega intervjuja. Lahko bi rekli: dokler 
oba zdržita. Trajanje torej ni omejeno s kakimi metodološkimi pravili, 
temveč le z okoliščinami in stanjem obeh sogovornikov. Ravnamo se 
po zdravorazumski presoji. Pogovora z bolnikom v postelji najbrž ne 
bomo vlekli v nedogled. Po drugi strani pa se ob živahnem starostniku, 
ki nam pripoveduje o svojem življenju, lahko dolgo zadržimo. Redko se 
bomo pogovarjali več kot eno uro, saj se ob tem oba sogovornika utru-
dita. Lahko naredimo odmor in potem nadaljujemo, ali pa se dogovori-
mo za ponovno srečanje. Eno izkušnjo pa naj vendarle poudarimo: če je 
intervju zelo kratek, ni dovolj gradiva za analizo. Za eno tipkano stran 
zapisa že mora biti. Zapis intervjuja s praktikantko zdravstvene nege, 
ki smo ga analizirali za vajo, je nekako na spodnji meji obsega, ki še 
omogoča analizo in da dovolj bogato poskusno teorijo. Toda spomni-
mo se analize Dan na psihiatriji, navedene v knjigi Uvod v kvalitativno 
raziskovanje ... Tam smo iz enega samega stavka »potegnili« daljnose-
žne sklepe – kot hipoteze za nadaljnje raziskovanje. Spomnimo se tudi 
metodološkega pravila nasičenosti: novo gradivo bomo dodajali toliko 
časa, da bomo imeli občutek, da ni treba nič več dodati; da je zgodba 
vsebinsko dovolj popolna in zaokrožena. To velja tudi za trajanje in-
tervjuja in njegovo podaljševanje. Ko imamo občutek, da je vprašanec 
povedal vse, kar o dani temi lahko pove, ali da smo mi zvedeli vse, kar 
potrebujemo, končamo pogovor.

Meje receptivnega (nevtralnega) intervjuja. – Kako obdržati re-
ceptivno držo, kljub temu da problem dobro poznamo? Naj najprej pre-
verim, če vprašanje dobro razumem. Vprašanje se nanaša na izvedbo 
odprtega intervjuja iz oči v oči. Spraševalec naj bi pri takem intervjuju 
zavzel receptivno držo, to je, naj bi predvsem pozorno poslušal in ne 
posegal v vprašančevo pripoved z izražanjem svojih mnenj in stališč. 
Tako vzdržen je težko biti, če spraševalec dobro pozna problematiko, 
sogovornik pa o tej problematiki izraža po mnenju spraševalca nere-
snična, nestrokovna, ali kako drugače nevzdržna stališča. To se rav-
no v zdravstvu rado pojavi, ko pacient utemeljuje, zakaj ne upošteva 
zdravnikovih navodil in ne sledi terapevtskim postopkom. Kako naj  
ravna spraševalec?
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Receptivna drža, drža nevtralnega poslušalca, je ena od možnosti, 
ne edina. Njej nasprotna je možnost dialoga, ki je lahko bolj ali manj 
strpen. Skrajna nasprotna možnost je prepričevanje.

Priporočanje receptivne drže zainteresiranega poslušalca, ki hoče 
vprašanca zgolj razumeti, ne pa spremeniti njegovih stališč, temelji na 
obče-metodološki ali meta-znanstveni normi nevtralnosti znanosti. 
Znanost naj bi bila nevtralna v odnosu do praktičnih človeških zadev, 
npr. do politike. Temu načelu so oporekali ravno kvalitativni metodo-
logi, a tu se ne moremo spuščati v razpravo na tej ravni. Izkoristimo 
priložnost, da to načelo omejimo prav ob gornjem primeru. Prav v gor-
njem vprašanju se namreč skriva dvom, kritika ali vsaj nujna omejitev 
načela nevtralnosti, omejitev metodološkega načela z etično normo. 
Dvom, ki temelji na izkušnji pri delu v zdravstvu. (Več v odstavku o 
konfrontacijskem intervjuju.)

NARATIVNI BIOGRAFSKI INTERVJU

Narativni biografski intervju ali pripovedovalni intervju je pripove-
dovanje vprašanca o poteku njegovega življenja na pobudo in v pri-
sotnosti spraševalca-raziskovalca. Nemški viri pripisujejo avtorstvo 
te metode Fritzu Schützeju, ki je najprej uporabljal termin »narativni 
intervju« pri raziskovanju političnih struktur in ga kasneje spremenil 
v »narativno biografski intervju« kot osrednji pojem biografskega razi-
skovanja (Schütze, 1983; po Mey&Mruck, 2010).

V socialnem delu bomo tovrstne pripovedi želeli slišati od upo-
rabnikov in socialnih delavcev samih. Zanima nas, kako je potekalo 
do sedaj življenje telesno oviranega človeka, slepega, kronično bolne-
ga, duševnega bolnika, alkoholika, matere samohranilke, brezdomca 
itd. Zanima nas življenje svojca prizadete osebe. Zanima pa nas tudi 
življenje socialne delavke ali medicinske sestre, ki se je pred kratkim 
upokojila, medsebojni vplivi poklicnega in zasebnega življenja. Zani-
malo nas bo, kako ljudje obvladujejo življenjske izzive; kako doživljajo 
svojo pot skozi institucije ipd. Zanimale nas bodo življenjske »trajek-
torije«, krivulje, ki kažejo življenjske vzpone in padce, širjenje ali ože-
nje življenjskega prostora in bogastva doživljanja; zanimali nas bodo  
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dejavniki, ki vplivajo na tak ali drugačen potek. Iz teh pripovedi se ho-
čemo učiti, da bi bolje delali.

Narativni biografski intervju izhaja iz predpostavke ali domneve o 
medsebojnem ustrezanju, vzporednosti (homologiji) doživetega in 
pripovedovanega. Imamo torej opraviti s tremi ali štirimi ravnmi: de-
janskim dogajanjem, doživljanjem tega dogajanja in spominskim ob-
navljanjem ter pripovedovanjem o tem doživljanju.

1. Odnos med dejanskim dogajanjem in doživljanjem tega dogajanja. 
Dejansko dogajanje (»stvar po sebi«) nam ni dostopno, tudi pripove-
dovalcu ni dostopno, požrl ga je čas. Tudi ko se je dogajalo, nam je bilo 
dostopno samo preko zavesti o njem, zavesti enega ali več ljudi, na ra-
šomonski način, preko pripovedovalčevega pogleda. Dostopna nam je 
zavest o tem dogajanju. Zgodovinarja zanima, kaj se je dejansko doga-
jalo. Zgodovinsko pripoved o tem konstruira po metodah svoje stroke, 
med katerimi je tudi biografska pripoved (ustna zgodovina, memoari). 
Primerja več pripovedi, preverja njihovo verodostojnost s pisnimi viri, 
sočasnimi uradnimi dokumenti, časopisnimi poročili ipd. hoteč rekon-
struirati (v kulturni zavesti) dejansko dogajanje. V drugih humanistič-
nih vedah, tudi v socialnem delu, ta motiv raziskovanja ni v ospredju. 
Zadovoljimo se s tem, da ugotavljamo vsebino zavesti (in druge zna-
čilnosti zavedanja), ne da bi preverjali, v kolikšni meri odslikava pred-
postavljeno resničnost. Biografski intervju v socialnem delu praviloma 
ni namenjen preverjanju verodostojnosti izjav in ugotavljanju »resnič-
nosti« navedb. To, česar se človek zaveda, je dovolj vredno izhodišče 
raziskave (gl. poglavji o simbolnem interakcionizmu in fenomenologiji, 
Thomasov teorem). Vendar vemo, da so ljudje različno občutljivi in do-
jemljivi; da je njihovo doživljanje bolj ali manj bogato; da so že v trenut-
ku doživljanja lahko pod vplivom različnih dejavnikov, ki zmanjšujejo 
njihovo dojemljivost za trenutno dogajanje. Najbolj očitni taki dejavniki 
so tisti, ki otopijo ali »premaknejo« (umetno intenzivirajo) doživljanje.

2. Odnos med preteklim doživljanjem in sedanjim spominskim obnav-
ljanjem tega doživljanja. Od dejansko doživetega v preteklosti do spo-
minsko obnovljenega v sedanjosti je precejšen prepad. Česa se spo-
minjam? Spominjanje (priklic ali rekolekcija) je podvrženo številnim 
dejavnikom, ki preoblikujejo prvotno zavedanje doživljanja. Ljudje 
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smo različno sposobni že apercepcije (dojemanja) in izražanja lastnega 
doživljanja v trenutku dogajanja, še bolj pa spominskega shranjevanja 
(retencije) in obnavljanja (rekolekcije). Ta dva procesa sta odvisna od 
osnovne spominske kapacitete, ki je pri različnih ljudeh večja ali manj-
ša že v mladosti in ki se s starostjo manjša. Podložna sta potlačevanju 
(represiji) vsebin, ki ogrožajo jaz, in drugim dejavnikom, ki vplivajo na 
jasnost doživljanja, zapomnjenje in priklic zapomnjenega.

3. Odnos med spominsko obnovljenim in pripovedovanim. Kljub vsem 
dejavnikom, ki zmanjšujejo popolnost spominjanja prvotno doživete-
ga, se nekateri ljudje presenetljivo dobro spominjajo svoje preteklosti. 
Vendar je od spominjanja do pripovedi tudi korak, ki preoblikuje spo-
min v pripoved. Pripoved je odvisna od pripovedovalčeve sposobnos-
ti pripovedovanja. Nekateri svoje misli lažje oblikujejo in izražajo kot 
drugi. Nekateri imajo smisel za dramatiziranje, za literarno oblikovanje 
pripovedi. Na pripoved vplivajo tudi aktualni interesi pripovedoval-
ca, ki so odvisni od konkretne pogovorne situacije ter statusa in vloge 
spraševalca (prikrivanje, olepševanje ipd.) oziroma institucije, v imenu 
katere nastopa.

V splošnem velja, da so te pripovedi le bolj ali manj verne besedne 
reprodukcije dejanskega doživljanja v času, ko se je le-to dogajalo. 
Morda samo ljudje z izrednimi sposobnostmi in notranje uravnove-
šeni dokaj verno pripovedujejo o svojem preteklem življenju. Pri dru-
gih lahko računamo na pomembna izkrivljanja, ne toliko po vplivom 
trenutnih interesov kot pod vplivom notranje psihične dinamike. Zato 
bi pravzaprav ne smeli videti kaj dosti koristi od spraševanja ljudi po 
besednem obnavljanju njihovih življenj, če ne bi veljalo tudi neko dru-
go dejstvo. Tisto, o čemer pripovedujejo, je minilo; ostal je le spomin 
in pripoved o preživetem; to je edino »dejstvo«, ki nam je na voljo. Je 
edino, kar je na voljo tudi pripovedovalcu. Človek uravnava svoje živ-
ljenje na osnovi svoje trenutne zavesti o preteklosti in sedanjosti, ne 
na osnovi tega, kar se je nekoč dejansko dogajalo. Če se ima za voj-
nega junaka, je to tisto, kar določa njegovo sedanjo samozavest, ne 
dejansko preteklo dogajanje, v katerem se morda sploh ni izkazal kot 
junak. Velja »Thomasov teorem«: Kadar oseba definira neko situacijo 
kot resnično, je ta situacija resnična po svojih posledicah. Konstruira-
na resničnost deluje. Delež »konstrukcije« ali »stopnja homolognosti« 
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med dejansko doživetim in po spominu obnovljenem in pripovedo-
vanem je lahko večji ali manjši. Stopnja verodostojnosti, kar je drug 
naziv za homolognost je večja ali manjša. Pripovedi ljudi o njihovih 
življenjih nas torej zanimajo kot njihov pogled na njihovo življenje,  
ne kot »objektivna resničnost«.

Kriteriji dobre pripovedi. – Kakšno je dobro gradivo? Kakšna je – z 
vidika raziskovalca – dobra pripoved? Pripoved je dobra, če je vero-
dostojna, čim bolj popolna, bogata podrobnosti, razmišljujoča, obsega 
opis konteksta, ne le lastno doživljanje, z jasno omejenimi epizodami, 
z jasnimi prehodi ali prelomnicami, dramaturško zgradbo in če je pre-
pričljiva. Pripoved je verodostojna, če kolikor mogoče zvesto odra-
ža prvotno doživljanje dogodkov in notranjih stanj; če je avtentična, 
pristna, nepotvorjena. Je popolna, če v njej ni večjih praznin, izpušče-
nih obdobij ali vidikov življenja. Življenje se odvija v času, na časovni 
osi in na različnih področjih notranjega doživljanja in zunanjih dogod-
kov in odnosov. Popolna je zgodba, ki zajame vse te dimenzije. Zgodba 
je dobra, zanimiva in prepričljiva, če vsebuje veliko podrobnosti, opisov 
situacij in dejanj. Je razmišljujoča, če pripovedovalec ne samo opisuje 
dogodke in doživljanje, ampak če jih tudi komentira in o njih razmišlja, 
medtem ko pripoveduje. Dobra pripoved opisuje kontekst dogajanja in 
širše družbene okoliščine individualne zgodbe. V njej lahko razloči-
mo posamezne epizode, ki so dobro omejene in same v sebi zaklju-
čene. Omejujejo jih jasne prelomnice ali prehodi. Skratka, dobra pri-
poved o lastnem življenju je pristna, primerno obsežna, gosto stkana,  
strukturirana in prepričljiva.

V socialnem delu se bomo pogosto pogovarjali z ljudmi, katerih pri-
povedi zaradi oviranosti pripovedovalca ne bodo ustrezale temu idealu 
»dobre« pripovedi, idealu z vidika družboslovnega raziskovanja. Pripo-
vedovanje življenjske zgodbe ima v takih primerih poudarjeno drugo 
funkcijo, ne le raziskovalne. Omogoča pripovedovalcu, da ustvari pre-
gled lastnega življenja in doživi sprejetost pri socialnem delavcu. (O 
tem več v Zaviršek, Zorn, Videmšek, 2002: 232 nasl.)

Psihološka dinamika intervjuja. – Zaželeni izid intervjuja je torej 
bogata, diferencirana, avtentična pripoved, izpoved ali komentar. De-
janski izid sega od omenjene bogate oblike do skromnega, nediferen-
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ciranega in zadržanega izida. Kakšen bo izid intervjuja, je odvisno od 
razmerja med dvema spremenljivkama – če nekoliko poenostavimo – 
med težnjo »povedati« in težnjo »ne povedati«. V števcu razmerja sta 
želja in pripravljenost povedati svojo zgodbo, izraziti svoje mnenje; v 
imenovalcu pa odpor do razkrivanja in bojazen pred izgubo ugleda ali 
samospoštovanja. Ljudje v splošnem radi govorimo o sebi ali izraža-
mo svoja mnenja. Taki izrazi nam pomenijo samopotrditev in osebno 
družbeno potrditev. Celo o svojih pomanjkljivostih, napakah in »gre-
hih« spregovorimo in se tako razbremenimo občutkov krivde oziroma 
doživimo, da smo sprejeti, taki kot smo. Pravijo celo, da se v večini 
primerov zločinci sami izdajo, ker neprevidno pripovedujejo ali nami-
gujejo o svojem dejanju. Po drugi strani pa se bojimo izpostaviti, da si 
ne bi zapravili ugleda in sprejetosti med drugimi in samospoštovanja 
in ostali z občutkom »praznih rok«, ker smo nekomu zaupali svoja in-
timna doživetja, on pa se je na našo pripoved odzval drugače, kot smo 
pričakovali in jo drugače uporabil. Neprimerno je, če raziskovalec oce-
njuje vprašanca ali moralizira o njegovi pripovedi. Osnovni pogoj, da se 
sogovornik odpre, je občutje varnosti in zaupanja. Če uspemo ustvariti 
tako vzdušje, da se bo sogovornik počutil varnega in sprejetega; če bo 
dobil občutek, da nam lahko zaupa, bomo dobili dobro pripoved. Ob 
tem je vendarle treba poudariti, da ima intervjuvanec lahko pretirana 
pričakovanja do spraševalca kot do zaupne osebe (doživljanje transfera) 
in mu zaupa več, kot bi sicer osebi, ki ne spada v njegov intimni krog. 
Ko pripovedovalec svoje življenjske zgodbe potem doživi, da spraše-
valec njegovo zgodbo »odnese« in jo morda objavi, čeprav anonimno, 
dobi občutek, da je ogoljufan, zlorabljen. Zato je nadvse pomembno, 
kako spraševalec v začetni fazi pogovora vprašancu pojasni, namen po-
govora in nadaljnjo usodo zaupane pripovedi in to pojasnilo po potrebi 
ponovi na koncu pogovora in dobi pristanek vprašanca za nadaljnjo 
uporabo zapisa pogovora (objavo ipd.).

Faze narativnega biografskega intervjuja. – Običajne so štiri faze: 1. 
Dogovor o sodelovanju, 2. Prosta pripoved, 3. Dopolnjevanje s spraše-
vanjem in 4. Povzemanje in zaključevanje.

1. Dogovor o sodelovanju. Ta faza ne poteka dosti drugače kot sicer prvo 
srečanje z udeleženimi v problemu pri socialnem delu sploh. Njen na-
men je sogovornika pridobiti za sodelovanje in skleniti z njim delovni 
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dogovor. Raziskovalec se predstavi, predstavi projekt, katerega del je 
intervju, njegov namen, pomen sogovornikovega sodelovanja in prosi 
sogovornika za sodelovanje. Pove, kaj je tema pogovora in zagotovi dis-
kretnost in anonimnost in predlaga časovni okvir intervjuja. Če sogo-
vornik pristane na sodelovanje, raziskovalec ponovi obveznosti enega 
in drugega sodelujočega. Recimo takole:

»Sem N. N., socialni delavec v Kliničnem centru. Izvajamo raz-
iskavo o tem, kako živijo ljudje z vašo vrsto kronične bolezni.  
Nameravamo se pogovarjati o tem z več prizadetimi ljudmi. Radi  
bi zvedeli čim več o tem, kako je potekalo vaše življenje od začetka 
do danes, da bi lahko priporočili smernice za delo v bodoče. Radi bi  
videli, da bi tudi vi sodelovali. Za nas je to zelo pomembno. Vaš na-
slov smo dobili od patronažne sestre, ki ste ji dovolili, da nam ga  
posreduje. Če dovolite, bi se celoten najin pogovor snemal, in bi ga  
kasneje prepisali. Najin pogovor je popolnoma zaupen in anonimen.  
To pomeni, da vaše ime ne bo zapisano na prepisu pogovora in da  
nikomur ne bom povedal, čigav je zapis pogovora. Govorite lahko  
popolnoma odkrito. Mene obvezuje k molčečnosti poklicna etika. 
Vašo pripoved bomo potem objavili v raziskovalnem poročilu brez  
navedbe vašega imena.  Se strinjate s tem? Predlagam, da bi se po 
današnjem pogovoru dobila še enkrat, da dopolniva in pregledava  
pripoved. Se strinjate s tem?«  Če sogovornik omahuje, prisluhnemo,  
kaj ga moti in ponovno pojasnimo. Če postavlja pogoje, se poga-
jamo. Ne silimo. Pogovarjamo se kot enak z enakim. Če sogovornik  
pristane, nadaljujemo: »Prosim vas, da mi opišete svoje življenje od za-
četka, kolikor se spomnite.«

2. Prosta pripoved. Potem pustimo, da sogovornik prosto pripovedu-
je in ga ne prekinjamo z vprašanji, razen če česa nismo dobro slišali 
ali razumeli. Med njegovim pripovedovanjem zavzamemo držo po-
zornega poslušanja (osnovna »tehnika« pogovora v socialnem delu). 
To pomeni, da pozorno spremljamo pripoved, tako da ves čas razu-
memo, kaj pripoveduje in sogovorniku tudi z mimiko in pritrjevanjem 
sporočamo, da spremljamo pripoved in da ga razumemo. Po potrebi 
ponovimo, kako smo razumeli, da bi preverili, če razumemo prav. Če 
sogovornik tekoče govori, ga ne prekinjamo. V tej fazi ne zastavljamo 
poglobitvenih vprašanj.
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3. Dopolnjevanje s spraševanjem. Če smo pozorno spremljali pripoved, 
smo tudi opazili, da je sogovornik preskočil kako obdobje, temo ali 
področje; da se je bolj razgovoril o določenih temah in manj o dru-
gih. Z dodatnimi vprašanji ga spodbudimo, da več pove o obdobjih 
ali temah, ki jih ni omenil. Opazili smo tudi neskladja in protislovja v 
njegovi pripovedi. Povemo, kako smo razumeli njegovo pripoved in ga 
pozovemo, da razjasni, kar je nejasno ali protislovno. Če smo zaslutili, 
da se ogiba kake teme, ga povprašamo o tem, vendar ne vztrajamo, če 
vidimo, da o tem nerad govori. Nikakor ne ocenjujemo njegovih dejanj 
in mišljenja; ne kritiziramo in ne moraliziramo. Če nas direktno izzove, 
npr. z vprašanjem: »kaj pa vi mislite o tem«, pošteno povemo, kaj misli-
mo, tudi da mislimo drugače kot on, da pa razumemo, zakaj tako misli,  
kot je povedal.

4. Povzemanje in zaključevanje. Ko se bliža konec predvidenega časa, 
povzamemo, kako smo razumeli njegovo zgodbo. Lahko poudarimo, 
kaj smo dojeli kot zanj pomembne dogodke in kaj so mu pomenili. 
Čim bolj zvesto se držimo njegovih besed, ne vnašamo svojih pogle-
dov, a poudarjamo pozitivno. Sogovornik naj odide z občutkom, da je 
bil razumljen, in da smo ga kot osebo sprejeli, ne glede na to, da nam 
je morda govoril o dejanjih, ki jih ne odobravamo, ali izražal mnenja, 
ki so drugačna od naših. Dogovorimo se za avtorizacijo prepisa inter-
vjuja. Ni nujno, da bi bila avtorizacija formalna, s podpisom; dovolj je, 
če vprašanec izjavi, da smo njegovo pripoved verno zapisali. Poročilo 
o raziskavi, katere del sta zapis in analiza intervjuja, lahko prav tako 
damo v branje intervjuvanemu, da ga potrdi v smislu uporabniške  
verifikacije.

Analiza pripovedi. – Kaj nas zanima pri zgodbi? Pripoved lahko 
analiziramo vsebinsko in oblikovno. Pri vsebinski analizi odgovarjamo 
na vprašanje, kaj je vsebina pripovedi. Odkrivamo teme pripovedi (te-
matska analiza) in konstruiramo pomembne pojme. Z vidika socialne-
ga dela je pomembno odkriti in opisati načine obvladovanja življenj-
skih izzivov in ugotoviti pomen pripovedovanja življenjske zgodbe  
za sogovornika.

Pri analizi smo pozorni na naslednje pojave: a. Na pripovedovalče-
ve komentarje lastnega življenjskega poteka (teoretske trditve). b. Na 
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konstrukcijo konteksta, to je sočasnega dogajanja, ki je spremljalo po-
sameznikovo življenje; opisovanje konteksta pojasnjuje dejanja pripo-
vedovalca, jih olepša ali upraviči. c. Na spominske izpade ali bledenje 
spomina, na določena obdobja življenja in opustitve pomembnih faz 
v pripovedi. To se lahko zgodi zaradi aktualne situacije intervjuja in 
pripovedovalčevega interesa. d. Navajanje razlogov ali upravičevanje 
preteklih dejanj, s čimer pripovedovalec brani samopodobo in samo-
spoštovanje. e. Življenjski nauk. Ob koncu pripovedi se lahko pojavi 
ocena preteklosti, ki povezuje pretekla doživetja s sedanjostjo in naka-
zuje usmeritev v prihodnosti. Kadar je pripovedovalni biografski in-
tervju del delovnega odnosa v socialnem delu, lahko socialna delavka 
pomaga sogovorniku povzeti pretekle izkušnje, da sogovornik opravi s 
preteklostjo in se obrne v prihodnost.

V analizi izrišemo in interpretiramo življenjsko črto (trajektori-
jo) glede na posamezna področja življenja (kariera, zdravje, socialna 
mreža ipd.). Trajektorija je črta, ki jo narišemo v koordinatni sistem,  
v katerem je na abscisni osi čas (leta), na ordinatni pa kvantitativna 
mera uspešnosti na posameznem področju (stopnja dosežene izobraz-
be po letih, dohodek, število oseb v socialni mreži, zdravstveno stanje 
ipd.). V življenjski pripovedi razločimo posamezna obdobja (periodiza-
cija); točke, ki pomenijo mejnike obdobij ali prehode med njimi. Ozna-
čimo obdobja ali trenutke posebnih obremenitev (bolezni, konflikti).  
Ugotovimo, kakšna je bila pomembnost posameznih področij življe-
nja za vprašanca (družina, dom, služba, šport ipd.); katere osebe so 
odigrale pomembno vlogo v njegovem življenju, naj bo ta pozitivna  
ali negativna. Opišemo njegovo socialno mrežo, njegov položaj v 
skupinah in organizacijah, konflikte z drugimi v družini, sorodstvu, 
službi ipd. Kot socialni delavci bomo posebno pozorni na načine ob-
vladovanja življenjskih obremenitev; na posledice obremenitev in po-
membne življenjske izkušnje. Opišemo pomembnejše spremembe in 
zasuke v življenju. Zanima nas, kako se je oblikovala človekova samo-
podoba; s kakšnimi notranjimi spopadi se je soočal. Nazadnje nas bo  
zanimalo, kako gleda na smisel svojega življenja; v čem vidi njegov  
smisel in kako ocenjuje svoje življenje kot celoto. Življenjsko zgod-
bo lahko analiziramo s katerega koli teoretičnega vidika, npr. kot 
diskurz; iščemo načine tolmačenja ali razumevanja lastne zgodbe  
(hermenevtični vidik) ipd.



108

Formalna analiza odgovarja na vprašanje o oblikovnih značilnostih 
pripovedi (kako je govoril). To so značilnosti, ki smo jih omenili, ko 
smo naštevali kriterije dobre pripovedi in se tičejo verodostojnosti, ob-
sega, podrobnosti, širine, členjenosti in prepričljivosti. Je govoril glad-
ko-z zatikanjem, lahkotno-premišljeno, zaupljivo-sumničavo, energič-
no-letargično, čustveno-hladno?

Rekonstrukcija biografije. – Celovit pogled na narativni biografski 
intervju in njegovo analizo, pogled, pri katerem so upoštevani vsi ele-
menti, poleg tega tudi zavest o kontekstu, pokaže, da pri tem intervjuju 
ne gre le za to, da raziskovalec dobi gradivo za svoje analize, ampak da 
je celoten postopek dogodek v življenju osebe, ki pripoveduje o svo-
jem življenju. Narativni biografski intervju z analizo vred, ki se sporoči 
intervjuvanemu, je proces rekonstrukcije njegove biografije kot pripo-
vedi o njegovem življenju. Raziskovalčeve intervencije (dodatna vpra-
šanja), povzemanje, branje in verifikacija zapisa intervjuja in predsta-
vitev končne analize (v smislu uporabniške verifikacije) so vse dejanja, 
ki vplivajo na pripoved, bodisi medtem ko se odvija bodisi po tem, po 
prebranem zapisu in analizi. Intervjuvanec pod vplivom teh dejanj in 
dogodkov spremeni svoj pogled na svojo pripoved in življenje – pri-
de do rekonstrukcije biografije. Če je bil izpolnjen pogoj zaupanja in 
pristnosti pri obeh sodelujočih, raziskovalcu in uporabniku, deluje 
ta rekonstrukcija v smeri jasnejšega definiranja življenja in okrepitve  
njegove smiselnosti.

Tehnike: preglednica življenja. – Preglednica življenja ali krono-
logija življenja je pripomoček, ki ga uporabljamo pri biografskem in-
tervjuju ali za njegovo analizo, da bi natančneje določili zaporedje in 
vrsto življenjskih dogodkov. Na listu A4-formata lahko obsega prib-
ližno 30 vrst in do 5 stolpcev. Vanjo vpisujemo življenjske dogodke 
na različnih področjih, npr. zaposlitve oz. kariero, družinske dogod-
ke, potovanja, športne dogodke ipd. Podobna je časovnim pregledni-
cam, kakršne najdemo v zgodovinskih knjigah. Videti je na primer  
takole (okrnjena):

LETO DRUŽINA SLUŽBA POTOVANJA ŠPORT
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Vprašanca prosimo, npr., naj nam pripoveduje, kako je potekalo nje-
govo življenje. Med intervjujem vpisujemo dogodke v tabelo, tako da 
zapišemo približen čas (leto) dogodka. Pri tem damo sogovorniku na 
voljo, bodisi da za določeno leto navede dogodke v družini, službi in v 
prostem času, bodisi da navede dogodke na določenem področju, kot 
so se zvrstili v celem življenju in potem preide na naslednje področje. 
Večinoma bodo ljudje kombinirali oba pristopa in skakali s področja 
na področje in z leta na leto. Tabelo izpolnjujemo skupaj z sogovor-
nikom, pri čemer običajno podatke zapisuje spraševalec, vprašanec pa 
ima vpogled v tabelo in lahko popravlja vnose.

Kdo se je prvi spomnil tega načina, ni znano. Tudi ne gre za 
kakšno posebno inovacijo, saj so ljudje od nekdaj sestavljali časov-
ne preglednice različnih vrst. Tudi sam sem na osnovi dokumen-
tacije sestavil podobno preglednico pri analizi primera dela z druži-
no, v kateri je bilo nasilje, in jo imenoval »sinhronična kronologija«. 
Avtor zgoraj navedene, približno posnete preglednice pa je A. L. Bell 
(2005), ki je na majhnem številu devetih intervjujev s tremi zakon-
skimi pari tudi raziskal značilnosti njene uporabe. (Njegova pregle-
dnica ima naslednje rubrike: Leto/starost/življenjski dogodek/zakon  
in družina/počitnice/odnosne zadeve). 

Preglednica naj bi bila v prvi vrsti pripomoček za spominski priklic 
oddaljenih dogodkov. Znano je namreč, da pri spominjanju deluje tako 
imenovana »teleskopska napaka priklica«: priklic oddaljenih dogodkov 
je pod vplivom dogodkov v sedanjosti; oddaljeni dogodek se zdi bližji, 
kot je v resnici. S pomočjo časovne preglednice naj bi korigirali to pri-
stranskost. Funkciji preglednice sta dve: 1. povečala naj bi veljavnost, 
zanesljivost in objektivnost podatkov in 2. olajšala ustvarjanje primer-
nega odnosa med spraševalcem in vprašancem in s tem izvedbo inter-
vjuja (Bell, 2005: 52–53).

Zdi se, da je ta tehnika prav primerna na področju socialne ge-
rontologije za raziskovanje življenjskih zgodb. Bell navaja, da je 
bila uporabljena pri raziskovanju zaposlitvene zgodovine in v me-
dicinskih raziskavah, kjer so s to tehniko ugotavljali dejavnike in 
dogodke, ki so se zgodili, preden se je pri posamezniku pojavila  
določena bolezen.
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Bell je poskusno izvedel intervjuje s tremi zakonskimi pari na nji-
hovih domovih. Pri prvih dveh parih je najprej intervjuval oba zakon-
ca hkrati, nato pa vsakega posebej, pri zadnjem paru pa je najprej in-
tervjuval vsakega posebej in nato oba skupaj. Po intervjujih je izvedel 
tematsko analizo s posebnim ozirom na to, kako je raba preglednice 
pozitivno ali negativno vplivala na kakovost podatkov in potek inter-
vjuja. Najprej je izvedel analizo vsakega intervjuja posebej, potem pa še 
primerjavo med intervjuji.

Zanimalo ga je, ali raba preglednice izboljša kakovost podat-
kov in ali izboljša zaupljiv odnos med spraševalcem in vprašancema  
in potek intervjuja.

Prvi vtis je bil, da je izpolnjevanje preglednice pomagalo intervju-
vancem, da so se spomnili posameznih dogodkov in njihovega za-
poredja, pri čemer so si pomagali tudi z datumi javnih dogodkov, ki 
so se jih spomnili. Ko pa sta zakonca skupaj izpolnjevala pregledni-
co, je prišlo do nesoglasij in raziskovalec je dobil vtis, da vse skupaj 
bolj moti potek intervjuja, kot da ga olajšuje. Pri enem paru, kjer 
sta zakonca izpolnjevala preglednico najprej vsak posebej, nato pa 
oba skupaj, je raziskovalec ugotovil, da se je ujemalo samo 6 datu-
mov od skupno 11, ki sta jih navedla. Prav tako se je šele na koncu 
po primerjavi obeh izpolnjevanj odkrila napaka enega od zakoncev. 
To pomeni, da ni jasno, v kolikšni meri preglednica izboljša točnost  
kronoloških navedb.

Pri izpolnjevanju preglednice stopi v ospredje časovna perspektiva; 
vprašanci razmišljajo o zaporedju dogodkov in s tem o spremembah 
v njihovem življenju, kar je pomembna tema. Istočasno pa jih to ne 
ovira, da se ne bi zavedali večje ali manjše pomembnosti dogodkov. Po 
drugi strani pa izpolnjevanje preglednice ni olajšalo pogovora o ob-
čutljivih zakonskih temah. Prej je omogočalo zakoncema, da se takim 
temam izogneta. Pokazalo se je tudi, da se vprašanci niso radi vračali na  
dogodke, ki so jih omenili prej, da bi se o njih bolj poglobljeno pogovo-
rili. Namesto tega  so začeli navajati dogodke, ki jih še niso bili navedli, 
da bi bila preglednica čim bolj popolno izpolnjena. Zdelo se jim je, da 
je poudarek na številu dogodkov in njihovem zaporedju, ne na pomenu 
in podrobnejšem razglabljanju o dogodkih.
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Celoten intervju je bil »osredotočen na dogodke«, ni pa se razvil 
pogovor o vsakdanjem življenju, ki poteka brez posebno pomembnih 
dogodkov. To »osredotočenost na dogodke« je spremljal dokaj stva-
ren odnos, pri katerem ni bilo dovolj možnosti za raziskovanje ču-
stvenega odnosa, kar pa bi bilo pri svetovalno usmerjenih intervjujih 
nujno. Zdi se, da izpolnjevanje preglednice prej ovira kot spodbuja  
poglobljen pogovor.

Sklenemo lahko, da je izpolnjevanje življenjske preglednice lahko 
prav koristna tehnika, kadar nam gre za ugotovitev stvarne krono-
logije dogodkov, manj koristna pa je, če se želimo pogovarjati o ču-
stveni in odnosni vsebini in pomenu dogodkov. Prav uporabna bo v 
biografskih ali avtobiografskih raziskavah, v zdravstvenih raziskavah, 
manj koristna pa pri raziskavah odnosov, njihovih čustvenih vidikov  
v svetovalni dejavnosti.

RAZISKOVALEC KOT RAZISKOVALNI INSTRUMENT  
IN KONFLIKTNI (KONFRONTACIJSKI) INTERVJU

Raziskovalec kot raziskovalni instrument. – Koliko subjektivne 
ocene raziskovalca je lahko prisotno, sprašuje slušateljica. Vprašanje ni 
ravno natančno in spet bom odgovarjal na tisto, kar jaz mislim, da misli 
slušateljica. Vprašanje govori o subjektivnem ocenjevanju. Subjektiv-
no je nasprotno od objektivnega. Objektivno oceniti nekaj pomeni 
oceniti glede na neko širše sprejeto ali pojasnjeno merilo. Ker govori-
mo o stroki zdravstvene nege, bi to pomenilo oceniti nekaj glede na v 
stroki širše sprejeta merila. Raziskovanec nam na primer opisuje neko 
svoje ravnanje, ki je po njegovem zdravilno (npr. uživanje določene 
hrane, prehranski režim, režim vadbe ipd.), po doktrini stroke pa ni 
priporočljivo. Na voljo imamo dve možnosti: 1. da podrobneje poiz-
vemo o tem, kako se zdravi in s kakšnim uspehom – morda se česa 
naučimo (tudi stroka se lahko moti ali pa je preveč ozkogleda); 2. da 
izrazimo svoje nestrinjanje z njegovim početjem in mu ga odsvetuje-
mo. Za katero možnost se bomo odločili, je odvisno od pomembnos-
ti zadeve, tj. zdravstvenega tveganja. Ne glede na to, kaj bomo storili, 
lahko v interpretaciji empiričnih ugotovitev zapišemo oceno: »Ljud-
je počnejo to in to, kar po doktrini stroke ni priporočljivo.« Pri tej  
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oceni smo se oprli na to, kar je zapisano in posredovano kot strokovna 
doktrina, torej na objektiven kriterij. 

Subjektivno oceniti nekaj pomeni oceniti nekaj na osnovi svojega 
kriterija, ki se ne opira na v stroki širše sprejeta merila, ampak izvi-
ra iz našega občutka, morda notranjega odpora do nekega ravnanja, 
osebne bojazni, čustvene prizadetosti, osebnih slabih izkušenj s takim 
ravnanjem in podobno. V takem primeru se moramo spomniti na na-
čelo kvalitativne metodologije, ki pravi, da je raziskovalec tudi razisko-
valni instrument. To pomeni, da je doživljajski odziv raziskovalca ob 
raziskovanju, odziv med intervjuji, v skupinski razpravi, ob srečanju 
z raziskovanimi in v podobnih situacijah tudi relevanten raziskovalni 
podatek. To dalje pomeni, da je zaželeno, priporočljivo, da raziskovalec 
opiše svoje doživljanje med raziskavo. Ta opis bo vseboval tudi njego-
ve »subjektivne ocene«, seveda pa naj bi vseboval tudi opis razlogov 
za te ocene. Raziskovalec se bo vsaj do določene mere razkril in to bo  
raziskavi v prid.

Opozoriti pa moramo, da mora raziskovalec opis svojega doživljanja 
jasno ločiti od drugih opisov, zapisov intervjujev in drugega gradiva. 
Nikakor ga ne sme vpletati med druge opise, ne da bi bilo popolnoma 
jasno, kaj je opis njegovega doživljanja in kaj doživljanja vprašancev.

Konfliktni (konfrontacijski) intervju. – Recimo, da nam vprašanec 
pripoveduje, kako se sam zdravi, pri tem pa opisuje početje, ki je po 
medicinski doktrini in vseh dosedanjih praktičnih izkušnjah spraše-
valke same neučinkovito ali zdravju škodljivo, torej nevarno. V takem 
primeru je res težko vzdržati receptivno držo, saj nas vprašanec kar 
vleče za jezik. In je ni treba vzdrževati; še več, moramo jo opustiti. Vpra-
šancu pustimo, da do konca opiše in utemelji svoje ravnanje (toliko 
se bomo že zadržali). Ko dobro razumemo, kako in zakaj uporablja 
škodljive načine samozdravljenja, mu povemo, kaj si kot strokovnjak 
mislimo o tej zadevi in mu svetujemo, naj svojo prakso opusti. Morda 
bomo s tem ogrozili odnos z njim, povzročili, da vprašanec ne bo več 
hotel sodelovati ne v tej, ne v kaki drugi raziskavi in bo odganjal vse 
anketarje in druge tečneže do konca svojega življenja. Kaj je alternati-
va? Naj vljudno molčimo in ga ne opozorimo na očitno nevarnost in 
škodo, ki si jo povzroča?
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Etična načela so važnejša od znanstvenih; omejujejo znanstvene ape-
tite. Če bi bilo drugače, ne bi obsodili medicinskih raziskav doktorja 
Mengeleja, ampak bi jih sprejeli kot prispevek k znanosti. Seveda pa 
moramo paziti, da ne bomo v razsvetljenski vnemi sami propagirali 
stališč, ki niso preverjena; da ne bomo sami vsiljevali svojih prepričanj 
in svoje vere. Kajti tudi med zdravstvenimi delavci se najdejo goreči 
zagovorniki nepreverjenih »alternativnih« praks. Ta nevarnost je celo 
večja od one prejšnje, da pustimo ljudi v zablodi, saj nastopamo s pozi-
cij avtoritete in svete prepričanosti o svojem strokovnem prav. 

Po drugi strani pa v razmislek tole vprašanje: Ali je prav, da so fiziki 
raziskovali razcep atoma in objavili izide, ali bi bilo bolje, ko bi svoje 
odkritje zakopali globoko v zemljo in obdali z trimetrskim betonskim 
oklepom in prenehali s takimi raziskavami, namesto da so morali z be-
tonskim oklepom obdati uničeni černobilski reaktor? A podobno vpra-
šanje bi lahko zastavili izdelovalcem kuhinjskih nožev, saj so bili z več 
kot enim njihovih izdelkov umorjeni ljudje.  

V času, ko so v nekaterih evropskih državah razsajale »rdeče briga-
de«, in ko so tudi naši mladeniči nosili na suknjiču priponko z Lenino-
vo sliko, se je revolucionarna strast prijela tudi nekaterih družboslov-
cev. Takrat so propagirali drugo vrsto konfrontacijskega intervjuja, to 
je, intervju ozaveščanja (Gilli, 1974). V pogovoru z delavcem, ki trdi, 
da je zadovoljen s svojim delom in podjetjem, naj bi ga ozavestili, da je 
slep za dejstvo, da ga kapitalist izkorišča in da s tem, ko ne izraža ne-
zadovoljstva s sistemom, samo podaljšuje obstoj nepravične družbene 
ureditve itd. Seveda bi ga po tej logiki kak drug anketar moral soočiti 
z dejstvom, da bo prišel v pekel, če ne bo veroval v Boga. Kot se mo-
ramo soočiti (konfrontirati) z respondentom, ki zagovarja znanstveno 
potrjene zdravju škodljive prakse, je povsem neprimerno v intervjuju 
»ozaveščati« o teh ali onih političnih vrednotah, ali jih propagirati.
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KVALITATIVNA ANALIZA KVALITATIVNEGA  
GRADIVA: KODIRANJE

Kvalitativno gradivo je mogoče analizirati kvalitativno ali kvantita-
tivno. Pri kvantitativni analizi kategoriziramo podobne izjave in ugo-
tavljamo, kako pogosto se pojavljajo izjave posameznih kategorij. V 
besedilu intervjuja s praktikantko zdravstvene nege, ki ga objavljamo 
spodaj, bi npr. preštevali izjave, ki pozitivno vrednotijo prakso in nji-
hovo pogostost primerjali s pogostostjo negativnih izjav. Jezikoslovci 
so, na primer, ugotavljali, kako pogosto se v srednješolskih učbenikih v 
posameznih zgodovinskih obdobjih pojavljajo Prešernove ljubezenske 
pesmi (Božič, 2010). To nedvomno osvetljuje »stanje duha« v posame-
znih obdobjih. Seveda pa od literarne teorije pričakujemo, da nam bo 
razložila pomen posameznih literarnih del, pri čemer številke niso kaj 
dosti pomembne. To velja tudi za druge vede.

S kvalitativno analizo kvalitativnega gradiva ugotavljamo pomen 
posameznih izjav, besed, povedi, odstavkov. V njih skušamo razbrati 
značilnosti, ki presegajo posamezno izjavo, ki jo pojmujemo kot kaza-
lec (indikator) splošnejše značilnosti. V stavku »Janez je udaril Petra« 
vidimo izraz Janezove agresivnosti. V izjavi bolnice v psihiatrični bol-
nišnici »zjutraj moram vpričo sestre vzeti tableto« vidimo nadzor zdra-
vstvenega osebja nad pacienti, omejevanje svobode ipd. V konkretnih 
izjavah skušamo videti bolj abstraktne značilnosti. Pravimo, da pri kva-
litativni analizi oblikujemo pojme ali koncepte; da konceptualiziramo. 
Postopek, po katerem to počnemo, se v strokovni latovščini imenuje 
kodiranje, pripisovanje pojmov k posameznim izjavam.

V nadaljevanju bomo na primeru pokazali potek analize kvalitativ-
nega gradiva, v tem primeru zapisa kratkega intervjuja praktikantke 
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zdravstvene nege. Zapisu intervjuja sledi kodiranje. Opisane so vrste 
kodiranja, predzadnja med njimi je selektivno kodiranje, pri katerem 
izmed množice pojmov izberemo najpomembnejše. Te v postopku 
odnosnega kodiranja razporedimo v določen red, npr. časovni, vzroč-
no posledični, pojmovno-hierarhični. Priporočljivo je, da si to uredi-
tev narišemo, saj predstavlja okostje poskusne teorije. Ob taki shemi  
napletemo poskusno teorijo.

POJEM KODIRANJA:  
POVEDI, TEME, POJMI-KODE, KATEGORIJE

Pri uvajanju študentov v kvalitativno analizo, pa tudi v strokovni li-
teraturi, sem opazil, da imajo ljudje težave pri razlikovanju teh pojmov. 
Jih je pa treba dobro razlikovati.

Poved je stavek (beseda, del stavka, več stavkov) v besednem gra-
divu; stavek, za katerega domnevamo, da ima svoj pomen. 17 Včasih je 
poved tudi ena sama, značilna beseda. Tako je npr. v dnevniku prosto-
voljke na oddelku psihiatrične klinike zapisan stavek: »Punca, ki je v 
torek prišla, odide danes domov ...« Beseda »punca« je poved, ker ima 
domnevno določen pomen. Označuje namreč položaj, s katerega pro-
stovoljka opazuje bolnice in o njih piše. Zanjo so »punce«, ne morda 
»ženske«, »gospe«, »gospodične« ali »bolnice, pacientke«. To pomeni, 
da piše o njih tako, kot se nagovarjajo same, na njihovi ravni, kot o sebi 
enakih (gl. Mesec, 1998).

Tema je širši vsebinski del besedila. Teme določimo po prvem bra-
nju ali pregledu besedila. Lahko jih določimo tudi vnaprej kot odprta 
raziskovalna vprašanja. V primeru, ki smo ga omenili zgoraj (dnevnik 
prostovoljke), smo našli te teme: izhodi kot sredstvo institucionalne 
obravnave, odnos med psihiatri in pacienti, pacientova poslovna spo-
sobnost in zdravljenje, vloga skupine pacientk na oddelku, odnos med 
pacienti in prostovoljci. Teme so deli besedila s podobno vsebino. Teme 
ne izražajo pomena, tako kot pojmi in kategorije. Formulacija »vloga 
skupine pacientk« ne izraža nobenega pomena (kakšna je ta vloga, kaj 

17  Izraz »poved« je tu uporabljen v nekoliko drugačnem pomenu kot v slovenski slovnici.
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pomeni pacientkam, ali kakšen je njen širši pomen), je zgolj oznaka 
vsebine; pove, da se besedilo nanaša na vlogo. Teme lahko določimo 
vnaprej kot odprta raziskovalna vprašanja na osnovi svojega zanimanja 
ali teoretičnih izhodišč. Vnaprej določene teme so lahko teme, ki dolo-
čajo časovno zaporedje: pred sprejemom v bolnišnico, v bolnišnici, po 
odpustu iz bolnišnice. Potem ko določimo te teme, jih prepoznamo in 
označimo v besedilu.

Pojem ali koda 18 je abstrakcija, ki izraža pomen povedi. V gornjem 
primeru (Mesec, 1998) je taka abstrakcija izraz »vrstniški nagovor«. 
Izraz ali poved »punca« pomeni torej »vrstniški nagovor«. »Vrstniški 
nagovor« je pojem. Ima globlji in širši pomen, kot zgolj beseda »pun-
ca«. Vrstniški nagovor opazimo tudi v drugih situacijah, ko slišimo, da 
se ljudje nazivajo s »kolegi«, »pobi« ipd. Pomeni, da se imajo med se-
boj za enakovredne. Tudi nadaljevanje stavka (povedi) interpretiramo, 
tj. mu pripišemo pomen ali pojem. »... ki je v torek prišla ...« pomeni, 
da je pacientka »novinka«. »Novinka« je pojem. Označuje družbeno 
vlogo, vlogo pacientke v skupini drugih pacientk. Novince srečamo v 
vseh organizacijah in institucijah. Njihov položaj je v marsičem podo-
ben. Nadaljevanje: »... odide danes domov ...« izraža presenečenje, celo 
ogorčenje, kot bi pacientke hotele reči: »komaj je prišla, pa gre že do-
mov«. Te besede pomenijo torej »začudenje«, »presenečenje«, »ogor-
čenje«. Zakaj »začudenje«, »ogorčenje«? Ker se to po mnenju »punc« 
ne bi smelo zgoditi. Tako pridemo do pojma »nepričakovanega« ali 
»nedopustnega dogodka ali ukrepa« (če upoštevamo, da pacientka ne 
odhaja samovoljno, ampak ji je izhod odobril zdravnik) in preko njega 
do pojma »kršitev norme ali pravila«.

Kategorija je v okviru dane interpretacije posebno pomemben po-
jem, običajno pojem višje ravni abstrakcije, sestavljen iz več drugih 
»nižjih« pojmov. »Nedopusten ukrep« je kategorija, je pojem s posebno 
»močnim« pomenom. Pomeni kršitev nekih pričakovanj, pričakovanj 
pacientk o tem, kako bi zdravnik moral ravnati. Taka pričakovanja so 
»norme vedenja ali ravnanja«. »Kršitev pričakovanj« ali »kršitev nor-
me« je kategorija, posebno močan, poveden pojem. V danem primeru 

18 Izraz »koda« ali »šifra« je izraz strokovne latovščine. Pri označevanju pomenskih 
povedi v besedilu namreč včasih uporabljamo okrajšave, kratice. Izjave, ki omenjajo 
»oskrbovanje«, označimo z »O«, socialne stike s »S« ipd.
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je šlo za kršitev pričakovanja ali norme, ki so jo imele pacientke; morda 
tudi za kršitev običaja ali norme, ki je veljala splošno v bolnišnici. Kaj je 
pojem in kaj kategorija, ni mogoče mehanično določiti; je stvar inter-
pretacije raziskovalca, njegove razgledanosti in občutka za to, kaj je bolj 
in kaj manj pomembno, kaj je pojem nižje ali višje ravni.

Naj odnos med povedjo ali opisom, pojmom in kategorijo razloži-
mo še na pojmih, ki se pojavljajo v pregledu raziskav inštituta IRSA 
(predzadnje poglavje). Človek ima prijatelje in znance; lahko jih našteje 
(poved). Če opiše še svoj odnos do njih in nariše odnose med njimi, do-
bimo nekakšen sociogram ali »socialno mrežo«. To je opisni pojem. So-
cialna mreža ima različne funkcije za to osebo (informacijsko, čustve-
no, storitveno pomoč). Je bogat pojem. Če pa vidimo v socialni mreži 
možnost družbenega uveljavljanja posameznika, njegovega vzpona in 
morda bogatenja preko »zvez in poznanstev«, tedaj v tej mreži lahko 
vidimo »socialni kapital«. To je kategorija, pojem s posebno pomemb-
nimi posledicami ali implikacijami.

Kako najdemo kode, sprašuje kolegica. Če bi vprašala, kje jih najde-
mo, bi pikro odgovoril: v glavi. Kode so pojmi, ki jih pripišemo konkret-
nim empiričnim, v pogovoru ali kako drugače dobljenim in zapisanim 
izjavam. Izmislimo si jih, vendar niso izmišljotine. Izjavo »O praksi se 
pogovarjam z domačimi« smo v poročilu praktikantke kodirali s koda-
mi POGOVOR O PRAKSI, REFLEKSIJA PRAKSE. Kako smo dobili te 
kode? Izmislili smo si jih, vendar ne čisto poljubno in samovoljno. Prva 
koda »pogovor o praksi« je preprosto prepisan del izjave, malce preob-
likovan iz glagola v samostalniško obliko. Je blizu temu, kar imenujemo 
»in vivo« koda, to je koda (beseda, pojem) dobesedno prevzeta iz empi-
rične izjave. Zdelo se nam je pomembno v skrajšani obliki zabeležiti, da 
se praktikantka pogovarja o praksi. Pogovor o praksi utegne imeti kak 
pomen v našem končnem opisu doživljanja prakse, v naši »poskusni 
teoriji« o doživljanju prakse.

Druge kode smo se lahko domislili samo, če smo prej kaj brali o stro-
kovni praksi. Saj to se pričakuje od človeka, ki bi rad na osnovi poročil 
praktikantk o praksi napisal kaj splošneje veljavnega. Pričakuje se, da 
bo prebral kakšno strokovno literaturo o tem vprašanju. Mogoče smo 
pri spremljanju literature o zdravstveni negi (ali kateri koli drugi stroki) 
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naleteli na knjigo, ki govori o refleksivni praksi. Morda smo videli samo 
njen naslov: Refleksivni praktik (Reflexive practitioner, Schön). Ta spo-
min na nekoč zaznani bežni vtis, je ob stiku s konkretno izjavo vodil do 
prebliska: saj to je to. Pogovarjati se o praksi pomeni zrcaliti ali reflekti-
rati prakso. Torej bomo to izjavo kodirali REFLEKSIJA PRAKSE. S tem 
smo tudi nakazali, da se ukvarjamo z istim ali podobnim vprašanjem 
kot tista knjiga; da lahko uporabimo tam opisana spoznanja. »Refleksija 
prakse« je pojem z močnim pomenom, z odločilnimi posledicami za 
dober praktični pouk.

Kaj pravzaprav počnemo, ko empiričnim izjavam pripisujemo poj-
me, kode? Ko pripisujemo pojme, vsakokrat, pri vsaki izjavi posebej, 
PRESKOČIMO z empirične ravni na pojmovno raven. Empirična ra-
ven je to, kar vidimo, slišimo, otipamo; to, kar je praktikantka rekla 
ali napisala. Na pojmovno raven preskočimo, ko se vprašamo, KAJ TO 
POMENI. Kaj pomeni dejstvo, da se z domačimi pogovarja o praksi? 
Pomeni, da v tem pogovoru podrži zrcalo svojemu ravnanju na praksi 
in doživljanju prakse – s tujko: da svoje ravnanje reflektira. Ponovno se 
zagleda; zagleda se tudi z očmi svojih domačih oziroma drugih sogo-
vornikov, kolegic, mentoric. S tem bolje vidi, kaj počne in kaj doživlja. 

Kaka druga praktikantka se morda ne pogovarja o praksi z nikomer. 
Morda le sama s seboj ali pa še to ne. Kaj to pomeni? Da ostajajo iz-
kušnje iz prakse »pokopane« v njej, neozaveščene, morda potlačene, 
na neki nižji, nezavedni čustveni ravni, na ravni krožnih samogovorov, 
nedostopne razumskemu ovrednotenju in usmerjanju. To da prakti-
kantke v vsakdanjih pogovorih reflektirajo prakso, je torej pomembno 
odkritje za vrednotenje in usmerjanje praktičnega pouka. 

Na videz nepomembna vsakdanja izjava, da se doma pač pogovarjajo 
o praksi, je odkrila pomembno značilnost praktičnega pouka.

VRSTE KODIRANJA IN POSTOPEK KODIRANJA

Predstavljajmo si, da je pred nami zapis intervjuja, ena ali dve tipkani 
strani, lahko seveda več. Postopek kodiranja, to je pripisovanja pojmov 
k izjavam v intervjuju in analize kod, obsega tematsko, odprto, osno, 
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selektivno in odnosno kodiranje. Po tem postopku ravnamo, če ne upo-
rabljamo računalniškega programa za kvalitativno analizo. 

ZAPIS INTERVJUJA IN PRIPRAVA NA KODIRANJE

1. Intervju zapišemo (transkribiramo). Na področju zdravstvene nege 
ga bomo v splošnem zapisali v knjižni slovenščini, ne v dialektu ali 
slengu, vendar blizu pogovornemu jeziku. V dialektu ali slengu zapi-
šemo intervju samo, če imajo tako zapisani izrazi poseben pomen, npr. 
pri zasvojenih ali pripadnikih kake subkulture. Pripravimo si beležko 
oziroma liste ali obrazce za zapise (kodirni, teoretični, operativni, gl. 
Mesec, 1998); prav priročni za ta namen so lističi (lahko samolepilni) 
treh različnih barv za vsako vrsto zapisov druge barve. Na kodirne li-
stiče bomo zapisovali kode in njihove definicije; na drugo vrsto lističev 
misli, ki imajo značaj teoretičnih razmišljanj; na tretjo pa opravila, ki 
jih moramo izvršiti (agenda).

2. Zapis intervjuja najprej preberemo, da si ustvarimo vtis o vsebini  in 
temah. Ob tem se nam morda že porodijo prve misli, o čem bo  govorila 
končna poskusna teorija. Lahko jih zapišemo (gl. poglavje Ustavi se in 
zapiši). Lahko naredimo začasni seznam tem, ki se pojavljajo v intervjuju.

TEMATSKO KODIRANJE

3. Če je intervju obsežen, ga uredimo po temah, tj. po vsebinskih ce-
lotah (o čem govori: npr. o življenju pred operacijo, zaznavanju bole-
zenskih znakov, preiskavah in diagnosticiranju, pripravi na operacijo 
itd.). Teme lahko z okrajšavami označimo na robu besedila, ali pa za-
pis intervjuja razrežemo in dele besedila, ki se nanašajo na isto temo 
nalepimo skupaj. V računalniku zapis intervjuja kopiramo in kopijo 
»razrežemo« s postopkom »copy-paste« v novo datoteko (če delamo v 
urejevalniku besedila). Teme še niso kode, pojmi, so samo pripovedne, 
vsebinske celote, poglavja v pripovedi. 

4. Intervju sedaj razdelimo na posamezne povedi. To so lahko stavki, 
deli stavkov (v priredjih ali podredjih) ali več vsebinsko povezanih 
stavkov. Povedi oštevilčimo z zaporednimi številkami. Ob strani po-
vedi pustimo dovolj prostora za vpisovanje pojmov ali kod. Najbolje 
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je, da si uredimo tabelo, v kateri so v enem stolpcu oštevilčene povedi, 
v naslednja dva ali celo tri stolpce pa vpisujemo kode različnih stopenj 
abstraktnosti.

ODPRTO KODIRANJE

5. Beremo poved za povedjo in ob vsaki pripišemo eno ali več kod, iste 
ali različnih ravni abstraktnosti. Kode (pojmi) so v bistvu nazivi spre-
menljivk. Vsaka spremenljivka ima dve ali več modalitet, stanj ali vred-
nosti. Ko pripisujemo kode, si prizadevamo zapisati naziv spremenljivke 
in njene modalitete. Pri izjavi »Niso me psihično pripravili na operacijo« 
bomo zapisali »psihična priprava na operacijo: da, ne«; čeprav je v da-
nem primeru dejansko samo »ne«, se spomnimo tudi na možnost »da«. 
V nadaljevanju raziskave bomo morda primerjali obe vrsti pacientov, 
tiste, ki so jih pripravili, in tiste, ki jih niso. Pri odprtem kodiranju ne-
prestano primerjamo (angl. constant comparison) empirične izjave med 
seboj, da bi ugotovili, katere sodijo skupaj po pomenu, da bi jih lahko 
označili z isto kodo. Ugotavljamo pomenske razlike med njimi, da bi jih 
označili z drugo kodo, ali da bi v neki skupini izjav ugotovili podskupine.

OSNO KODIRANJE

6. Pri osnem kodiranju podrobneje analiziramo pojme, ki se nam zde 
pomembni. Ukvarjamo se z enim samim pojmom. Vprašamo se, katere 
so dimenzije nekega pojma, njegove modalitete, nadrejeni in podrejeni 
pojmi.  Osnega kodiranja ni mogoče popolnoma ločiti od odprtega ko-
diranja. V gornjem primeru smo že posegli v osno kodiranje. Ob kodi 
»psihična priprava« se spomnimo tudi, da lahko razlikujemo psihično 
in fizično pripravo; nadrejeni pojem obeh pa je »priprava na operacijo: 
psihična, fizična« – to kodo zapišemo v stolpec za bolj abstraktne poj-
me, saj je višje v hierarhiji pojmov. V raziskavi o doživljanju družbene 
krize, smo pri kodi »družbena kriza« razlikovali naslednje dimenzije: 
trajanje, razširjenost, globina.

SELEKTIVNO KODIRANJE

7. Pri selektivnem kodiranju izmed vseh pojmov izberemo tiste, ki 
se nam zdijo najbolj pomembni, najbolj vsebinski, povedni. To so 
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kategorije. V intervjuju o doživljanju prakse so take povedne kate-
gorije med drugim: doživljanje stresa, obvladovanje stresa, refleksija  
prakse, socialna opora.

ODNOSNO KODIRANJE

8. Pri tem se vprašamo, v kakšnem odnosu je dana kategorija do drugih 
kategorij ali pojmov; kaj so njeni vzroki ali kategorije, ki so časovno 
pred njo; kaj njene posledice, pogoji ipd. Vprašamo se o nadrejenem 
pojmu in oblikujemo pojmovno hierarhijo. Lahko narišemo odnose ali 
povezave med pojmi, npr. vzročno-posledične odnose; kaj je časovno 
pred čem drugim; kaj vpliva na kaj drugega, kaj je na višji ravni abstrak-
tnosti ipd. (ponazoritve in prikazi).

DEFINIRANJE

9. Kategorije in druge pomembnejše pojme definiramo. To lahko sto-
rimo tudi pred odnosnim razporejanjem. V definicijo kode sodijo vse 
izjave, ki smo jih kodirali z isto kodo. Temu seznamu izjav pa dodamo 
besedilo, v katerem skušamo izraziti bistveno vsebino teh izjav oziro-
ma te kode. Definirati pomeni namreč izraziti bistvo nekega pojma, ne 
samo našteti, kaj vse sodi pod ta pojem (obseg pojma) (Petrović, 1971: 
136; Uršič, Markič, 1997: 38). Lahko si pomagamo z obliko slovarskih 
definicij. Pri združevanju istovrstnih izjav bi nam zelo pomagal raču-
nalniški program za kvalitativno obdelavo. Poudarjam definiranje, ker 
je v literaturi običajno izpuščeno ali reducirano na naštevanje izjav ali 
nižjih pojmov, to je obsega kategorije, ne njene vsebine, si pa brez defi-
niranja osnovnih pojmov ni mogoče zamisliti konstruiranja teorije, ki 
naj bi jo ti pojmi sestavljali.

PISANJE POSKUSNE TEORIJE

10. Zapis kod oziroma kategorij z definicijami sestavlja že večji del po-
skusne teorije. Razporedimo jih po poglavjih (temah) in dodamo ve-
zno besedilo, da se pripoved gladko bere.

V nadaljevanju bomo nekoliko podrobneje predstavili posamezne 
vrste kodiranja.
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Opazil sem, da se nekateri zanašajo na to, da se bo rezultat pojavil 
kar sam po sebi, če bodo skrbno oštevilčili izjave, pripravili tri stolpce 
za vpisovanje kod ipd., da bo skratka mehanični postopek sam po sebi 
privedel do izida, do poskusne teorije. To se seveda ne bo zgodilo, če ne 
bomo razmišljali o pomenu posameznih besed ali izjav. Po drugi strani 
lahko brez vseh tabel in drugih pripomočkov, če le pozorno in pre-
mišljeno beremo intervju, pridemo do uporabnih pojmov, ki jih lahko 
povežemo v poskusno teorijo. Tako nekateri po branju intervjuja kar 
napišejo teoretične sklepe, ne da bi upoštevali vmesne korake konstru-
iranja,  poimenovanja in definiranja pojmov. Vse se odigra v njihovih 
genialnih glavah. Njihovi teoretični sklepi so lahko povsem sprejemlji-
vi, ni pa razviden proces sklepanja iz empiričnih izjav do sklepov. Zato 
se zavzemam za to, da bi postopek kodiranja zapisali v pregledni in raz-
vidni obliki, da bi bilo možno iz končne poskusne teorije preko definicij 
pojmov rekonstruirati, na katerih izjavah temeljijo posamezni pojmi ali 
kategorije. Taka preglednica kodiranja bi morala biti v dodatku poro-
čila o raziskavi kot nujna dokumentacija, tako kot so pri kvantitativni 
raziskavi excelove tabele, ki so osnova statističnih izračunov.

Med nami so tudi ljudje, ki so posebej nadarjeni za abstraktno miš-
ljenje. Vsi ti postopki kodiranja in kopiranja in lepljenja sem in tja, 
postopnega abstrahiranja in sklepanja se jim zdijo odveč, nepotrebni. 
Lepo, naj tak raziskovalec zapiše svojo teorijo in jo objavi. Kako bo od-
govoril na vprašanje, kako je prišel do nje? Moral bo posamezne pojme 
in trditve iz teorije podkrepiti z izjavami iz intervjuja. Primoran bo op-
raviti nekakšno vzvratno, post-festum kodiranje, rekonstrukcijo misel-
nih procesov, da bi utemeljil svojo teorijo. Znanstvenik mora za seboj 
pustiti sled poti do svojih globokoumnih sklepov, da omogoči drugim 
raziskovalcem preverjanje svojih teorij.



123

TEMATSKO KODIRANJE

Primer zapisa intervjuja za analizo

Doživljanje prakse, intervju N. N., 

»Kot študentka izrednega študija v programu zdravstvene nege VŠ-
ZNJ se počutim odlično, saj dobro sodelujemo med seboj in si poma-
gamo. Menim, da je ZN temeljni del našega poklica, zato moramo to 
obvladati, preden se osredotočimo na specialna področja zdravstvene 
nege. Klinična praksa mi je zelo všeč, saj se ravno s tem naučimo osno-
vo, ki jo lahko nadgrajujemo s kasneje pridobljenimi znanji.

Nelagodje mi povzroča trpljenje ljudi, ki vedo, da za njih ni pomo-
či. Med študenti se radi pogovarjamo o izkušnjah na klinični praksi, 
tako dobre, smešne kot tudi žalostne zgodbe, ki se v življenju žal do-
gajajo in se jim ne moremo izogniti. Tudi doma se včasih pogovarja-
mo o dogodkih, ki se dogajajo tekom prakse. Všeč pa mi je tudi to, 
da šolske mentorice kdaj govorijo o pripetljajih, ki se lahko zgodi-
jo vsem in takšne zgodbe poslušamo z odprtimi očmi in ušesi, saj so  
zelo zanimive.

Vedno me v veselje spravijo ljudje, ki so nam neskončno hvalež-
ni, če jim ponudimo le dotik, in nekaj časa, ki njim pomeni zelo ve-
liko. Tako kot so veseli trenutki so tudi žalostni, saj se hitro navežeš 
na pacienta, ki je v tvoji oskrbi in nenadna smrt ali poslabšanje te  
lahko zelo pretrese.

Pozitivni dogodki, ki se zgodijo na klinični praksi, so vsi novo tera-
pevtsko-tehnični postopki, ki jih v svojem poklicu nujno potrebujemo. 
Vsak pacient je drugačen in vsakega moramo obravnavati individual-
no, zato se veliko naučimo, tudi komunikacijo s pacienti.

V zdravstvu pa se lahko nalezeš raznih bacilov, bakterij, virusov, ki 
jih lahko prenesemo domov na svojce, kar pa ni ravno dobro, saj imajo 
nekateri izmed nas otroke ali pa stare starše, ki pa so toliko bolj dovzet-
ni za razne okužbe. Pri ZN se tega najbolj bojim, vendar če upoštevamo 
vsa pravila zaščite … itd. se to ne more zgoditi.
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Vsaka praksa posebej pa te izpopolni z izkušnjami. Osebno imam 
izkušnje v zdravstvu le preko prakse, saj ne delam na tem področju. 
S tem sem si pridobila veliko znanja, ki ga bom potrebovala v svojem 
poklicu. Spoznavamo različne oddelke, tudi zato, da se na koncu študija 
lažje odločimo na katerem področju bi delali in kje nas najbolj veseli. 
Strah pred napakami imamo vsi, vsaj na začetku, ko nimamo dovolj 
izkušenj in se šele učimo. Spomnim se, ko sem prvič vzela pacientu 
kri. Bilo me je zelo strah, tresla sem se, potila, nisem upala pičiti, ven-
dar s prakso pridobiš tudi samozavest in prepričanje, da dobro delaš  
in da si korektno opravil svoje delo.

Od klinične prakse pričakujem, da se naučim vse, kar bom rabila v 
mojem poklicu in da si bom pridobila samozavest in znanje, da bom 
lahko pacientu tudi kaj svetovala v zvezi z njegovo boleznijo.«

Teme

Zapis odprtega intervjuja, eseja, dnevniškega zapisa ali podobno ne-
strukturirano (neurejeno) gradivo ni urejeno po vprašanjih, po temah, 
vsebinskih točkah ali kako podobno. Gradivo nima podnaslovov, po-
glavij in podpoglavij. Obravnava več različnih tem, ki niso jasno ločene, 
ampak se prepletajo in so med seboj pomešane. Analizo besedila lahko 
začnemo z odprtim kodiranjem, tako kot kaže primer zgoraj. Opazil 
pa sem, da so na ta način pripisani pojmi različnih ravni abstrakcije in 
različnega logičnega statusa. Zato svetujem, da v besedilu najprej poi-
ščemo širše teme in presodimo, h kateri temi spada določena poved.

Da bi opredelili teme, se vprašamo, kaj oseba pripoveduje; o čem go-
vori. Tema je kakor naslov ali podnaslov dela intervjuja; je kakor vpra-
šanje, na katerega je odgovorjeno, ki pa samo ni razvidno.

Tema, o kateri govori praktikantka, so »pogovori o praksi«.

»Nelagodje mi povzroča trpljenje ljudi, ki vedo, da za njih ni 
pomoči. Med študenti se radi pogovarjamo o izkušnjah na kli-
nični praksi, tako dobre, smešne kot tudi žalostne zgodbe, ki se 
v življenju žal dogajajo in se jim ne moremo izogniti. Tudi doma 
se včasih pogovarjamo o dogodkih, ki se dogajajo tekom prakse. 



125

Všeč pa mi je tudi to, da šolske mentorice kdaj govorijo o pri-
petljajih, ki se lahko zgodijo vsem in takšne zgodbe poslušamo z 
odprtimi očmi in ušesi, saj so zelo zanimive.«

Praktikantka govori o »nevarnosti okužbe«, ki so ji izpostavljene 
praktikantke zdravstvene nege na praksi. To je druga tema.

»V zdravstvu pa se lahko nalezeš raznih bacilov, bakterij, vi-
rusov, ki jih lahko prenesemo domov na svojce, kar pa ni ravno 
dobro, saj imajo nekateri izmed nas otroke ali pa stare starše, ki 
pa so toliko bolj dovzetni za razne okužbe. Pri ZN se tega najbolj 
bojim, vendar če upoštevamo vsa pravila zaščite … itd. se to ne 
more zgoditi.«

Včasih bomo dobili občutek, da se »kode« in »teme« ne razlikujejo. 
Prav to se dogaja pri »tematski analizi«, kot jo pojmujejo v psihologiji, 
kot smo navedli spredaj. Če je oznaka naslov podpoglavja, ki vsebuje več 
še nekodiranih izjav, je to tema. Vprašanja v intervjuju običajno ozna-
čujejo teme intervjuja. Samo obrnemo jih iz vprašalne v trdilno obliko 
oziroma naslov. Vprašanje »Kako preživljate prosti čas« spremenimo v 
»Preživljanje prostega časa« kot naziv teme. Pod tem naslovom je bolj 
ali manj obširno besedilo o prostem času. Če je oznaka pojem, katerega 
naziv pripišemo posamezni izjavi ali celo delu izjave (povedi), je koda. 
Pri kodi lahko pripišemo njene možne modalitete (»možnost okužbe: 
da/ne«); temo bomo pa zapisali npr. takole: »O možnostih okužbe« – 
sledi več izjav o tej temi. Če bi v gornjem primeru napisali »preživljanje 
prostega časa: z družino, z drugimi, sam« bi poimenovali pojem. 

ODPRTO KODIRANJE

Kodirat  pomeni oblikovati in poimenovati pojme, ki jih lahko ab-
strahiramo iz empiričnih izjav, da bi iz njih nato zgradili poskusno te-
orijo – v tem primeru teorijo o tem, kako študijsko prakso doživljajo 
praktikantke. Ko kodiramo odprto, to pomeni, da izjavam v intervjuju 
pripisujemo nazive pojmov, kakor nam prihajajo na pamet po premi-
sleku. Ti pojmi ali kode so lahko bolj ali manj posrečeni in bolj ali manj 
uporabni za gradnjo teorije. Kateri so boljši in kateri slabši, se bo izka-
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Slika 4: Kodiranje intervjuja o doživljanju prakse zdravstvene nege

zalo spotoma, ko bomo začeli oblikovati teorijo. Nekaj pa bomo o tem 
rekli v nekaj naslednjih odstavkih. 

Tu je zgled odprtega kodiranja. Kode smo pripisovali na rob  
zapisa intervjuja:
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KODE: »IN VIVO« KODE IN STROKOVNE KODE

In vivo kode so besede, pojmi, ki jih uporablja intervjuvani in so obi-
čajno vzeti iz vsakdanjega jezika. Te besede dobesedno ali skoraj do-
besedno prepišemo iz besedila, ki ga kodiramo. Poglejmo prvi stavek 
intervjuja s praktikantko zdravstvene nege.

BESEDILO: »Kot študentka izrednega študija... se počutim odlično ...«
IN VIVO KODA: počutje, odlično počutje
Nadaljevanje stavka:
BESEDILO: »... saj dobro sodelujemo med seboj in si pomagamo.«
IN VIVO KODA: sodelovanje, dobro sodelovanje; medsebojna pomoč.
V nadaljevanju intervjuja:
BESEDILO: »Vedno me v veselje spravijo ljudje, ki so nam neskončno 
hvaležni.«
IN VIVO KODA: hvaležnost bolnikov

Strokovne kode ali strokovni pojmi so vzeti iz strokovnega ali znan-
stvenega jezika, jezika teorije. Med temi pojmi so določene razlike: 
nekateri so sicer vzeti iz strokovnega jezika, ki pa je vsakdanji jezik 
strokovnjakov, npr. nazivi pripomočkov, ki jih uporablja sestra. Drugi 
so vzeti iz določene teorije ali teoretične šole, usmeritve, npr. iz psiho-
analize (»prenos ali transfer«). Seveda so lahko vzeti iz različnih strok, 
zdravstvene nege, socialnega dela, pedagogike, psihologije, sociologije, 
ali iz njihovih disciplin. 

Primer kode iz vsakdanjega strokovnega jezika (ki je v tem smislu, 
da jo zgolj prepišemo hkrati tudi in vivo koda):

BESEDILO: »Vsak pacient je drugačen, in vsakega moramo obravnava-
ti individualno, zato se veliko naučimo, tudi komunikacijo s pacienti.«
KODE: individualna obravnava, komunikacija

Primer kode iz jezika pedagoške ali organizacijske teorije:

BESEDILO: »Med študenti se radi pogovarjamo (o praksi) ... tudi 
doma se pogovarjamo ...«
KODA: refleksivna praksa, komunikacija o praksi



128

BESEDILO: »... nenadna smrt ali poslabšanje te lahko zelo pretrese ... 
se lahko nalezeš raznih bacilov ... strah pred napakami ...«
KODE: nepričakovan dogodek, strah pred okužbo, strah pred napako, 
stres, psihofizična obremenitev.

Besedilo »Vedno me v veselje spravijo ljudje, ki so nam neskončno 
hvaležni« bi lahko kodirali s kodo »hvaležnost pacientov kot motivaci-
ja« ali »motivator«, saj gre očitno za enega od dejavnikov, ki motivirajo 
praktikantke za delo.

Vse te kode sicer lahko razlikujemo, ne moremo pa jih vedno na-
tančno ločiti; veliko je prekrivanja. Pomembno je, da skušamo v proce-
su kvalitativne analize besedila narediti korak od bolj konkretnih vsak-
danjih izrazov do bolj abstraktnih strokovnih pojmov in kategorij, ki 
jih nato povežemo v »poskusno teorijo«. Pripravljeni moramo biti na 
to, da se bodo iz množice manj uporabnih pojmov postopno izkristali-
zirali ključni pojmi. 

Ob tem velja opozoriti tudi na razlikovanje pojmov manifestne in 
latentne ravni, kar smo že omenili pri tematski analizi. To pomeni, da 
osnovni postopek pri oblikovanju pojmov ni samo abstrahiranje – od 
konkretnega do abstraktnega, od izjave do pojma – ampak tudi poglab-
ljanje od izraženega (napisanega) do pojmovanega, mišljenega ali čute-
nega, ki ni izraženo, ki je skrito, morda prikrito. Tu pride do izraza raz-
iskovalčeva sposobnost »branja med vrsticami«, njegova občutljivost in 
sposobnost sklepanja iz drobnih namigov (indikatorjev) na pomembna 
čustva in misli.  

VARIABLE IN MODALITETE

Zgoraj smo opisali tematsko kodiranje. Pri tematskem kodiranju (po-
imenovanju tem) identificiramo v gradivu širše teme ali poglavja; obi-
čajno obsegajo več povedi, več stavkov. Znotraj posameznih tem nato 
identificiramo pojme kot spremenljivke (variable) in njihove modalitete 
(ali vrednosti, če naletimo na kvantificirano variablo). Priporočljivo je, 
da ob dani spremenljivki napišemo tudi njene modalitete. Lahko na-
pišemo samo modaliteto, ki se dejansko pojavlja v besedilu, lahko pa 
dopolnimo dejanski nabor modalitet  z možnimi modalitetami.
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V prejšnjem poglavju je navedeno, da se praktikantke pogovarjajo o 
praksi – tema: POGOVORI O PRAKSI. Med drugim lahko znotraj te 
teme identificiramo naslednje pojme kot variable in modalitete:

BESEDILO: »Med študenti ...«, »Tudi doma ...«, »... šolske mentorice ... 
govorijo«
VARIABLA in MODALITETE: VRSTA POGOVOROV GLEDE NA 
SOGOVORNIKE: med študenti, s starši, z mentorico
BESEDILO: »... tako dobre, smešne kot tudi žalostne zgodbe ...«
VARIABLA in MODALITETE: VRSTA POGOVOROV GLEDE NA 
VSEBINO: smešno, žalostno; pozitivno, negativno; dobro, slabo
BESEDILO: »... se radi pogovarjamo ...«, »... saj so zelo zanimive ...«
VARIABLA in MODALITETE: VRSTA POGOVOROV GLEDE NA 
ZANIMIVOST: zanimivi, nezanimivi

V okviru teme NEVARNOSTI OKUŽBE najdemo naslednje variable 
in modalitete:

BESEDILO: »... se lahko nalezeš ...«
VARIABLA in MODALITETE: STRAH PRED OKUŽBO: prisoten, 
odsoten
BESEDILO: »... lahko prenesemo na svojce«
VARIABLA in MODALITETE: STRAH PRED PRENOSOM OKUŽ-
BE: prisoten, odsoten
BESEDILO: »... če upoštevam pravila ...«
VARIABLA in MODALITETE: UPOŠTEVANJE PRAVIL KOT 
OBRAMBA PRED OKUŽBO: upošteva, ne upošteva.

Variable in modalitete so pojmi-kode. Tudi tu velja, da bi mogoče kdo 
drug, z drugega vidika, z drugim namenom ali iznajdljivejši, uzrl druge 
variable in modalitete. V prvem primeru bi mu morda pozornost vzbudila 
formulacija »... se radi pogovarjamo ...« in bi v njej videl naslednjo variablo 
z modalitetami: »motivacija za pogovor: visoka, nizka; močna, šibka«.

KAKO UPORABIMO KODE

Kako uporabimo kode v raziskavi? Uporabimo jih pri pisanju po-
skusne ali tentativne teorije. Z izrazom »poskusna teorija« označuje-
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mo končni rezultat kvalitativne raziskave. Teorijo te vrste imenujemo 
»poskusna« ali »tentativna« (lat. tento ali tempto, poskušati); je prize-
mljena (utemeljena) teorija za razliko od »velike« teorije. Od te se 
razlikuje po tem, da si ne domišljamo, da je splošno veljavna, ampak 
upamo, da velja za neko povsem konkretno okolje, npr. za prakso, ki 
jo opravljajo študentke določene šole; za doživljanje bolnikov z dolo-
čeno vrsto bolezni na določenem oddelku določene klinike; za doži-
vljanje svojcev pacientov na določenem oddelku ipd. Ker tako teori-
jo lahko posplošujemo le na določeno omejeno okolje, jo imenujemo 
tudi »kontekstualna« ali »na okolje vezana« teorija. To pa ne pomeni,  
da ni tudi širše »uporabna«, če bralec (uporabnik teorije) prepozna  
v njej tudi položaj, razmere in doživljanje ljudi v svojem okolju. Tedaj 
lahko spoznanja take teorije prenese v svoje okolje. Taki teoriji pravimo 
»poskusna« tudi zato, da bi poudarili, da se zavedamo, da je zgolj začasno 
besedilo, katerega trditve je treba preveriti v nadaljnjem raziskovanju. 

Ko v poskusni teoriji opisujemo določeno kodo, ne navedemo vseh 
izjav, na katere se nanaša, ampak samo najbolj značilno, to pa v premem 
govoru, tj. v narekovajih. Tako je besedilo poskusne teorije, ki vsebuje 
definicije kod in povezovalne stavke, posejano z dobesednimi izjavami. 
Tak način pisanja da besedilu plastičnost, živahnost in prepričljivost.

V raziskovalnem poročilu, ki je oblikovano po shemi UPMRR (uvod, 
problem, metoda, rezultati, razprava), sledi poskusni teoriji (= rezulta-
tu) razprava. V razpravi se samokritično ozremo na svojo raziskavo in 
na poskusno teorijo; omenimo metodološke omejitve, drugačne možne 
razlage in predlagamo smeri nadaljnjega raziskovanja. 

OSNO KODIRANJE

Odprto kodiranje nam je dalo pojme različnih ravni abstraktnosti in 
bolj ali manj poglobljene, med njimi tudi posebno »močne« ali pove-
dne pojme, tj. kategorije. Seveda ne vemo vnaprej, kateri pojmi so ka-
tegorije; glede tega ni nobenega mehaničnega pravila. Nekateri pojmi 
nam pač več povedo; se izkažejo za bolj uporabne za nadaljnjo gradnjo 
teorije. Tem pojmom se v nadaljevanju analize posvetimo bolj podrob-
no. To storimo z osnim kodiranjem. Pri osnem (aksialnem) kodiranju 
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se »vrtimo« okrog pojma-kategorije kot okrog osi in iščemo njegove 
značilnosti. Prispodoba osnega kodiranja je vrtenje kolesa okrog osi. 
Os je pojem, napere (špice) pa povezujejo ta osrednji pojem z različni-
mi njegovimi značilnostmi.

A. Strauss (1987: 64–68) razlikuje tri postopke osnega kodira-
nja: (1) iskanje značilnosti kategorije oziroma dimenzij kategorije,  
(2) postavljanje in preverjanje domnev (hipotez) o pogojih, posledi-
cah, interakcijah in strategijah, ki so povezane s pojavom, ki ga ozna-
čuje določena kategorija, (3) iskanje odnosov (relacij) dane kategorije  
z drugimi kategorijami.

(1) Iskanje dimenzij kategorije. V raziskavi »Scenariji preživetja« 
(Mesec, 1998) smo za kategorijo »zaznavanje (družbene) krize« našli 
naslednje dimenzije: trajanje krize (kako dolgo človek že občuti kri-
zo), stopnjevanje krize (narašča, upada, stagnira), obseg krize (število 
potreb, ki jih ogrozi), globina krize (število potreb, ki se jim oseba od-
reče). – K tej točki spada odkrivanje vrst ali podtipov kategorije. Strau-
ss, ki je raziskoval delo sestre za intenzivno kardiološko rehabilitacijo, 
je pri osnem kodiranju kategorije »spremljanje (monitoring) klinične 
varnosti« odkril med drugim naslednje podkategorije: tehnično spre-
mljanje, spremljanje (nadzor) spremljevalca, spremljanje (nadzor) z 
vizualno primerjavo s standardom, spremljanje (nadzor) čustvenega 
dela, stalno »lebdeče« spremljanje, spremljanje (nadzor) bolnikovega 
vedenja, spremljanje trajektorije (krivulje) poteka bolezni itd.

(2) Pogoji, posledice, interakcije, strategije. Pri »spremljanju (mo-
nitoring) klinične varnosti« se vprašamo: pod kakšnimi pogoji,  v 
kakšnem primeru, bi intenzivirali spremljanje ali nadzor pacientove 
varnosti? Kateri pogoji nakazujejo povečano tveganje in potrebo po in-
tenzivnejšem spremljanju? Kakšno je tveganje; kakšne so možne posle-
dice pomanjkljivega spremljanja? »Pogoji, posledice, interakcije, strate-
gije« so sestavine Straussove »kodirne paradigme«, obrazca za iskanje 
primernih kod, tj. pojmov, ki se povezujejo z dano kategorijo.

(3) Odnosi z drugimi kategorijami. »Spremljanje (nadzor) klinične 
varnosti« se povezuje z drugimi vrstami zdravstvenih opravil ali nege: 
opravičevanje napak pri nadzoru, ocenjevanje tveganja, zagotavljanje 
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varnosti, zagotavljanje udobja, spremljanje delovanja naprav, čustveno 
delo. Povezuje se z drugo »močno« kategorijo, to je, »trajektorija« ali 
potek bolezni: faze bolezni, prelomnice, odločitve, kratkoročne in dol-
goročne naloge. S tem pa osno kodiranje že preide v odnosno kodira-
nje, ki ga obravnavamo posebej.

SELEKTIVNO KODIRANJE

Selektivno kodiranje sledi tematskemu, odprtemu in osnemu kodi-
ranju. Včasih mine med prejšnjimi fazami in to fazo kar precej časa, 
da se v raziskovalcu oblikuje misel, kaj je osrednja kategorija njegove 
raziskave. Spraševal sem se, zakaj je Strauss ta postopek imenoval »se-
lektivno« ali »izbirno« kodiranje. Mislim si, da zato, ker je pri njem 
ključno to, da sledi odločitvi o tem, kaj je osrednja kategorija raziskave 
oziroma izboru ključne kategorije. V nadaljnjem postopku raziskovalec 
sistematično poveže podrejene kategorije (pojme) ali podkategorije s to 
nadrejeno kategorijo. Nekatere teh podkategorij je odkril že prej, zdaj 
pa se sistematično in kolikor mogoče izčrpno trudi odkriti še druge 
(Strauss, 1987: 69).

Kot primer navaja Strauss analizo dela sestre pri rehabilitaciji po srč-
nem zastoju. V prejšnjih postopkih kodiranja, predvsem pri osnem ko-
diranju, sta se pojavili dve osnovni kategoriji: trajektorija bolezni (po-
tek, krivulja bolezni) in vrste sestrinega dela. Recimo, da se raziskovalec 
odloči, da bo v nadaljevanju proučeval vrste dela. V svojih zapiskih naj-
de indikatorje za naslednje vrste dela: (1) Delo z napravami – pri tem 
ni mišljeno vzdrževanje naprav, ampak delo z njimi, npr. vstavljanje 
infuzije. (2) Zagotavljanje varnosti pacienta; ne pa npr. zagotavljanje 
varnosti osebja ali okolja. (3) »Telesno delo« s pacientom; pri tem se 
pojavljata vsaj dve podvrsti: telesno delo, ki je povezano z aplikacijo 
naprav (pacienta je npr. treba obrniti na bok, da bi vstavili neko sondo), 
in telesno delo, ki s tem ni povezano (npr. razgibavanje, umivanje). (4) 
Informacijsko delo, npr. iskanje navodil v računalniku in  prebiranje 
navodil; dajanje informacij pacientu; zapisovanje podatkov; poročanje 
zdravniku – več podvrsti informacijskega dela. (5) Zagotavljanje paci-
entovega udobja, npr. prezračevanje, ugašanje luči, aplikacija pomirje-
val, uspaval. (6) Čustveno delo, npr. besedno pomirjanje pacienta.
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Pri selektivnem kodiranju se torej odločimo, kaj bo osrednja katego-
rija naše raziskave in nato poiščemo njene podkategorije, jih poimenu-
jemo in povežemo z nadrejeno kategorijo. To je prva faza selektivnega 
kodiranja. Ni nujno, da bi bila v raziskavi ena sama osrednja kategorija. 
Raziskava je lahko bolj kompleksna in se vrti okrog več osrednjih kate-
gorij oziroma vsebuje večstopenjsko pojmovno hierarhijo. Analizo (ko-
diranje) lahko nadaljujemo, tako da pri vsaki podkategoriji uporabimo 
obrazec osnega kodiranja (kodirno paradigmo), pri čemer odkrijemo 
nove podkategorije, nove dimenzije kategorij ipd. Skratka, naše tkanje 
postaja vse gostejše in bolje strukturirano.

Naj pripomnim, da naš namen ni zmesti začetnika z vsemi temi vrsta-
mi in nazivi kodiranja. To je pač način, ki ga predlaga eden od avtorjev 
utemeljene teorije. Vsakdo si lahko samostojno oblikuje svoj postopek. 
Vedeti moramo le, kaj hočemo, k čemu težimo. V empiričnih zapisih mo-
ramo poiskati pojme različnih ravni abstrakcije in zgraditi sistem odnosov 
med temi pojmi – empirično utemeljeno pojmovno  zgradbo ali teorijo.

ODNOSNO KODIRANJE

Odnosno kodiranje pomeni razvrščanje ključnih pojmov ali katego-
rij glede na časovno zaporedje dogodkov, glede na vzročno-posledično 
zaporedje, ali glede na hierarhični odnos. Na sliki 9 je prikazan diagram 
odnosov med pojmi študentske raziskave o študijski praksi. Medtem ko 
so študentke v seminarju poročale o svoji raziskavi,  sem na panoju risal 
odnosni diagram pojmov, ki so jih imenovali. To odnosno kodiranje je 
torej improvizirano, a vseeno prikazuje osnovne pojme in odnose med 
njimi. Model, kot imenujemo tako risbo, ki ponazarja umske vsebine, ima 
značaj časovnega poteka in hkrati vzročno-posledičnega. Ponazarja, kaj 
čemu sledi. To, kar časovno sledi, pa lahko (ne vedno) interpretiramo kot  
posledico predhodnega dogajanja.

Pri vsaki odločitvi, tako tudi odločitvi za prakso, je osnovno vpra-
šanje, kaj so, ali naj bodo, KRITERIJI odločitve. Glede na kaj se človek 
odloči; glede na kaj bo presodil, da je odločitev prava, dobra ali slaba? 
Pod kriteriji razumemo tudi OKOLIŠČINE, ki vplivajo na odločitev, 
kot je npr. število različnih možnosti (dostopnost alternativ).  V danem 
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primeru so študentje razdelili kriterije na NOTRANJE in ZUNANJE. 
Študent se lahko odloča bolj na osnovi zunanjih kriterijev,  kot so do-
stopnost učne baze (oddaljenost), znanstvo z zaposlenimi, morebitne 
ugodnosti. Lahko pa pri odločitvi prevladuje njegov  vsebinski interes, 
vrsta problematike (alkoholizem, duševna bolezen, spolna zloraba ipd.), 
kategorija uporabnikov (otroci, mladi, stari, bolniki, zaporniki itd.) ali 
vrsta institucije (službe) (šola, vzgojni zavod, center za socialno delo, 
bolnišnica, dom starejših občanov itd.).  Njegova odločitev bo odvisna 
od preteklih izkušenj s socialnim delom. To so lahko izkušnje s prakso 
v prejšnjem letniku, osebne izkušnje kot uporabnika storitev socialnega 
dela, sporočene izkušnje drugih (sorodniki, prijatelji, znanci) ipd.

Glede na vse to študent izbere učno bazo, kjer želi opravljati pra-
kso. IZBIRA UČNE BAZE je lahko naključna. Popoln začetnik si 
bo morda rekel: nekje pač moram začeti, vseeno mi je, kje. Ali pa 
bo njegova izbira oportunistična: šel bo na prakso v osnovno šolo n 
sproti njegovega stanovanja. Učno bazo lahko izbere na priporoči-
lo drugih, lahko pa samostojno na osnovi svojega interesa. Ko  pri-
de na učno bazo, se začne njegova praksa. Kako poteka? POTEK 
PRAKSE je odvisen od mentorja na učni bazi, sodelavcev in dejav- 
nosti. Vse to vpliva na IZIDE PRASKE, na to, česa se je praktikant 
naučil, kaj pridobil. Med izidi so konkretne izkušnje, znanje, veščine, 
spoznanja itd., zadovoljstvo ali nezadovoljstvo in  želje po nadaljevanju 
študija in dela v poklicu, ali pa, včasih, tudi  opustitev študija ali pre-
usmeritev. Vse to spada v kategorijo KARIERNE ŽELJE, ki  vsebujejo 
želje po nadaljevanju prakse, po vrsti zaposlitve oziroma preusmeritvi.

Pri odnosnem kodiranju si pomagamo z »obrazcem kodiranja« ali 
»kodirno paradigmo« (coding paradigm po Straussu). To je miselni pri-
pomoček, ki ga sestavljajo postavke ali vprašanja, ki si jih zastavimo z 
namenom, da bi čim bolj izčrpno ugotovili možne pomene ali vidike 
določenega pojma oziroma kategorije. Ta obrazec sestavljajo POGOJI, 
POSLEDICE, INTERAKCIJE in STRATEGIJE. Vprašamo se:

– POGOJ česa je ta kategorija? Ali pa: Pod katerimi pogoji se ta katego-
rija pojavi? Primer: Pogoj česa je nadzor ali spremljanje varnosti paci-
enta? Možen odgovor: Je pogoj USPEŠNEGA zdravljenja. Pod katerimi 
pogoji se pojavi nadzor varnosti? Odgovor: je stalen, vendar intenzi-
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viran, če se oceni, da je TVEGANJE za bolnika veliko. Kaj vpliva na 
boljši ali slabši nadzor? Možni odgovori:  USPOSOBLJENOST sestre, 
delovna OBREMENJENOST, ZAHTEVNOST primera, KAKOVOST 
naprav, ORGANIZACIJA dela ipd.

– Kaj so POSLEDICE te kategorije? Primer: Kaj so posledice pomanj-
kljivega nadzora varnosti? Kaj so posledice pretirano skrbnega nadzo-
ra? Kakšne so meje tolerance pri nadzoru varnosti? Možni odgovori: 
MOTNJE v zdravljenju, POSLABŠANJE bolezni, poslabšanje medse-
bojnih odnosov ipd.

– S katerimi drugimi kategorijami je dana kategorija v INTERAKCI-
JI? Primer: S katerimi drugimi kategorijami je v interakciji kategorija 
nadzora varnosti? Možni odgovori: s kategorijo OBREMENJENOSTI 
pri delu, s kategorijo MEDSEBOJNIH ODNOSOV v skupini; izvajalec 
nadzora je v interakciji Z BOLNIKOM, nadrejenim, sodelavci itd.

– Kakšne STRATEGIJE vključuje dana kategorija; kakšne strategije 
uporabljajo nosilci dane kategorije? Primer: Kakšne strategije upora-
bljajo izvajalci nadzora varnosti? Možen odgovor: definirajo KRITIČ-
NE TOČKE in PRIORITETE (npr. enakomeren tok infuzije) in to nad-
zorujejo neprestano (na minuto, 3 minute ipd.).

Vidimo, da so nas ta vprašanja opozorila na celo vrsto novih vidi-
kov, ki jih moramo upoštevati, ko raziskujemo NADZOR VARNOS-
TI BOLNIKA. Strauss poudari dvoje: (1) ni dovolj, da ob posameznih 
izjavah na robu pripišemo kode, kar pomeni, da v izjavi (postavki)  
»prepoznamo« indikator nekega pojma ali kategorije; pomisliti mora-
mo na druge pojme, ki so povezani s to kategorijo; (2) pri razmišljanju 
o teh drugih pojmih se opiramo na kodirni obrazec, ki olajša in us-
merja naše razmišljanje. Ta obrazec neprestano uporabljamo, tako da 
se vsadi v um kot spominski pripomoček. 

Slika 5: Vrste kodiranja
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 NEKAJ IZKUSTVENIH PRAVIL O KODIRANJU

To so izkustvena pravila, povzeta po Straussu (1987), na osnovi pre-
dlogov Barneyja Glaserja (1978) in nekoliko prirejena za našo rabo.

1. Zapise in podatke (prepise intervjujev, beležke opazovanj) shranjuj 
ločeno od analitičnih beležk. Jasno se morajo ločiti terenske beležke 
spraševalca ali opazovalca, oziroma raziskovalca v teh vlogah, od zapi-
sov raziskovalca v vlogi analitika. V zapisih lahko uporabimo navedke 
iz terenskih beležk oziroma prepisov intervjujev kot ilustracijo katego-
rij ali izhodišča teoretičnih propozicij. Na zapisih naj bo jasno označe-
no, na katera empirična gradiva se nanašajo. Včasih se zgodi, da je ista 
empirična izjava indikator dveh različnih pojmov; v takem primeru je 
za drugi pojem bolje poiskati drugo ilustracijo. Če so analitični zapisi 
jasno ločeni od empiričnega gradiva, hkrati pa je v njih to gradivo upo-
rabljeno v obliki navedkov, lahko poskusno teorijo pišemo direktno iz 
mozaika zapisov.
2. Vedno ko se vam med kodiranjem pojavi s tem povezana misel, jo 
zapišite, da se ne izgubi. Lahko naredite le kratko beležko, ki jo kasneje 
prepišete in dopolnite. Rezervirajte si čas za pregled zapisov in razmi-
šljanje, to je, ustvarjanje novih zapisov. Upoštevajte svoj osebni ritem in 
se mu prilagodite.
3. Če se vam že nekaj časa ni pojavila kakšna misel, začnite pisati 
asociacije na kakšno kodo. Navadno potem pisanje steče. Prav tako 
lahko prenehate s pisanjem zapisa, če vam beseda ne teče več. Dob-
ro se je nekoliko prisiliti k pisanju, a znati tudi popustiti, če ne gre,  
in »dati času čas«.
4. Zapise lahko kadar koli kasneje spremenite na osnovi novih uvidov. Pri 
tem si, če delate z računalnikom, stare verzije lahko shranite, ni pa nujno.
5. Naredite si seznam kod in ga dopolnjujte in od časa do časa preglejte 
z mislijo na povezave med njimi. Ko pišete zapise v kasnejših fazah razi-
skave, se vračajte k seznamu in pregledujte, zakaj ste kake kode opustili; 
ali so morda še relevantne, jih je mogoče kako vključiti v nova besedila.
6. Če so zapisi ob različnih kodah zelo podobni, jih primerjajte in bo-
disi ugotovite, po čem se kodi vendarle razlikujeta, bodisi ugotovite, 
da se ne razlikujeta. Če ne ugotovite razlik, je ena koda odveč, saj ima  
očitno isti pomen kot druga.
7. Če se v empiričnem gradivu ali interpretaciji pojavijo odstopanja od 
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nastajajoče teorije, jih z vso pozornostjo proučite. Morda je treba zbrati 
dodatno gradivo (izvesti nove intervjuje, ki bi osvetlili ta odstopanja), 
morda je interpretacija, ki odstopa, prenagljena in neutemeljena. V za-
pisu mora biti jasno razvidno, kaj je podatek in kaj domneva. Nejasnos-
ti je treba razčistiti takoj, da ne bi trditev utemeljevali na domnevah in 
neosnovani intuiciji.
8. Zapisovanja ne končajte prehitro, ko se vam zdi, da se ugotovitve 
stekajo v določeno teorijo; zapišite pomisleke, ugovore, druge možne 
interpretacije. Vaše razmišljanje naj ostane odprto.
9. Zapisujte razmišljanje o pojmih in odnosih med pojmi ne o osebah. 
Na koncu bo nastala teorija, sestavljena iz bolj ali manj abstraktnih poj-
mov in izjav o njihovih odnosih, ne poročilo o tej ali oni osebi.
10. Če imate o kaki reči dve nasprotni ideji, ju zapišite ločeno. Jasno 
se morata razlikovati. Če ju opišete v istem zapisu, nastane zmešnjava.
11. Ko imate občutek, da ste izčrpali vse, kar je mogoče povedati o kaki 
kategoriji, jo označite z oznako »nasičeno« (saturirano).
12. Bodite prilagodljivi glede tehnik zapisovanja; upoštevajte svoja 
osebna nagnjenja glede oblike in načina zapisovanja.

KODIRANJE JE KONCEPTUALIZACIJA

Zdaj lahko povzamemo in poudarimo bistvo kodiranja: to je obli-
kovanje pojmov ali konceptualizacija. Konceptualizacija je ustvarjanje 
pojmov iz empiričnih zapisov (izjav, povedi, opažanj). Kodiranje je teh-
nika, s pomočjo katere ustvarjamo in poimenujemo pojme različnih 
ravni abstraktnosti in globine in različno pomembne za končni smoter 
raziskave; ta smoter je oblikovanje prizemljene ali utemeljene teorije o 
določenem izseku družbene stvarnosti.

Vrnimo se k zapisu intervjuja s praktikantko zdravstvene nege.

Človek, ki je postavljen pred nalogo, da kodira ta (ali podoben) zapis, 
sprva ne ve, kaj se od njega pričakuje; čemu naj ob rob pripisuje kode –  
besede, ki naj označujejo dele besedila; kaj naj si misli o besedilu; kaj 
pravzaprav se pričakuje od njega. Nekateri brez posebnega razmišljanja 
pripisujejo besede, ki jim pridejo na um, nekako po metodi prostega aso-
ciiranja, z namenom, da se rešijo na(d)loge, ki ji ne vidijo pravega smisla. 
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Drugi vzamejo zapis kot mnenje študentke o njeni praksi. Skuša-
jo razbrati, ali je njeno mnenje o praksi pozitivno ali negativno; ali 
meni, da je praksa dobra ali slaba; se je dobro počutila ali ne; ji je ko-
ristila ali ne. Skušajo oceniti prakso. V najboljšem primeru nastane 
na koncu nekakšen seznam plusov in minusov, pozitivnih in negativ-
nih značilnosti prakse, prednosti in pomanjkljivosti. To ni neupora-
ben rezultat analize intervjuja. Ni pa tisto, kar naj bi bil pravi rezultat  
kvalitativne analize. 

Tretji, ti so na vseh praktičnih strokovnih področjih (negi, soc. delu, 
pedagogiki) redki, skušajo razumeti, kaj se na praksi dogaja. Skušajo 
razumeti, kateri procesi potekajo: kako študentka doživlja prakso; kaj 
se dogaja v njenem umu ali njeni duševnosti; kako se spreminja njen 
odnos do dela, ki ga opravlja, do poklica; kaj se dogaja na učni bazi, 
med sodelavkami; kako se študentka vživlja v novo okolje. Ko bodo 
skušali odgovoriti na ta vprašanja, ne bodo mogli samo ponoviti, kar 
je študentka izjavila, ampak bodo morali – da ne bi stopicali na mestu 
in se vrteli v krogu – v njenih izjavah videti nekaj več. Ne bo dovolj, če 
bodo v izjavi »pogovarjamo se o praksi« videli samo »pogovor o pra-
ksi«. To ne pove nič novega, ničesar ne doda prvotni izjavi. Kodirati 
bodo morali, npr. »sodelovanje«. To je že boljše. Še boljše bi bilo, če 
bi kodirali »pogled na prakso«, »obravnavanje prakse«, ali kot smo že 
navedli, »refleksija prakse«. To je pravi pojem, kategorija. Tak pojem 
poveže naše razmišljanje z obstoječo teorijo; odpre nam pot do drugih 
razmišljanj o isti stvari. (O refleksivni praksi glej Schön, 1983/2016).

Ne zanima nas teorija, ampak praksa, pogosto slišim od medicinskih 
sester in socialnih delavk in delavcev. Ta stavek me ujezi. Teorija vodi 
do prakse; njen končni namen v praktičnih strokah je izboljšanje pra-
kse. Izboljšali jo bomo lahko z boljšim razumevanje tega, kar se med 
prakso dogaja. Teorija strokovnih ved se oblikuje s preučevanjem pra-
kse. Če bi tistega, ki je naredil seznam pozitivnih in negativnih plati 
prakse, vprašali, zakaj je nekaj ocenil pozitivno in drugo negativno, bi 
moral pojasniti, kako, na kakšen način, po kakšnem mehanizmu, zna-
čilnost, ki jo je ocenil kot pozitivno, prispeva h končni uspešni praksi 
– in enako za negativno značilnost, kako ogroža doseganje ciljev dob-
re prakse. Moral bi izraziti svoje razumevanje prakse, moral bi izraziti 
svojo teorijo. Da bi bilo to teoretiziranje prepričljivo, bi se moral opreti 
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na empirično dobljene izjave in opažanja, a jih pojmovno nadgraditi. 
Skratka, moral bi uporabiti abstraktne pojme – konceptualizirati. Če bi 
praktika vprašali, zakaj dela tako, kot dela, bi moral utemeljiti svoje po-
stopke. To, kar bi povedal, je njegova teorija o njegovi praksi. Ni nobene 
prakse brez kake teorije.

Najtežje in najbolj zaželeno je v empiričnem gradivu odkriti pove-
dne, vsebinske, »močne« pojme ali kategorije. Zato še nekaj zgledov.

PRIMER KONCEPTUALIZACIJE: PRAKSA ZDRAVSTVENE NEGE

V istem zapisu intervjuja s praktikantko najdemo še druge močne 
pojme ali kategorije poleg pojma REFLEKSIVNA PRAKSA.

Drugi tak pojem je SOCIALNA OPORA. Praktikantka pravi:  
»... dobro sodelujemo med seboj in si pomagamo«, »se radi pogo-
varjamo o izkušnjah«, »se pogovarjamo doma«, »šolske mentorice ... 
govorijo o pripetljajih«. Deloma so to iste izjave, ki smo jih že upo-
števali  pri pojmu REFLEKSIVNA PRAKSA. Nič ne de. Tu gre zdaj 
za drug vidik. Ko smo konstruirali pojem refleksivne prakse, smo bili  
pozorni na to, da se o praksi pogovarjajo. Zdaj pa smo pozorni 
na to, da imajo na praksi in ob njej okrog sebe krog ljudi: kolegice,  
mentorico, domače. Z vsemi temi ljudmi so v stikih, z njimi se pogo-
varjajo o praksi. Ti ljudje sestavljajo njihovo socialno oporno mrežo,  
katere funkcija je socialna opora. 

Če bi upoštevali samo kolegice in mentorico in morda sodelav-
ke na delovnem mestu (ki sicer niso omenjene), bi to poimenova-
li s pojmom KOLEGIALNA OPORA ali s še ožjim VRSTNIŠKA  
OPORA, če bi upoštevali samo druge praktikantke. Ti trije pojmi  
sestavljajo pojmovno hierarhijo:

SOCIALNA OPORA

KOLEGIALNA OPORA

VRSTNIŠKA OPORA
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Zakaj je SOCIALNA OPORA pomemben pojem, kategorija? Stvar 
je precej očitna: zato, ker praksa doseže svoj namen samo, če obstaja 
taka opora. Praktikantke se na praksi srečajo z novimi izzivi, naletijo 
na težave, včasih na hude obremenitve (npr. smrt pacienta), ki jih lahko 
obvladajo samo ob pomoči drugih in ob njihovi empatični podpori. 
Ko mislimo na izboljševanje pogojev prakse, moramo upoštevati tudi 
zagotavljanje in izboljševanje socialne opore.

Tretji pomemben pojem so OBREMENITVE (STRES), pojem-dvoj-
ček s pojmom socialne opore. Praktikantka omenja »žalostne trenutke«, 
ko se »navežeš na pacienta ... in nenadna smrt ali poslabšanje te lahko 
zelo pretrese«; »lahko se nalezeš raznih bacilov ...«; temu se pridruži 
»strah pred napakami« in novi izzivi: »spomnim se, kako sem prvič vze-
la pacientu kri. Bilo me je zelo strah, tresla sem se, potila, nisem upala 
pičiti ...« Lep opis psihofizičnega stresa. S pojmom obremenitev povezan 
močan pojem bi bil POKLICNO ali DELOVNO TVEGANJE, ki vsebuje 
tveganje okužbe, tveganje poškodbe, sestre ali bolnika; čustveno tvega-
nje (čustveni pretres), socialno tveganje (izguba statusa, službe) ipd. 

PRIMER KONCEPTUALIZACIJE:  
LJUDJE Z DOLGOTRAJNIMI PSIHOSOCIALNIMI STISKAMI

Študentka socialnega dela, Alenka Grošičar (1999), je za svojo semi-
narsko nalogo izvedla intervju s članom stanovanjske skupine za ljudi z 
dolgotrajnimi psihosocialnimi stiskami. Posamezne izjave v tem pogo-
voru je kodirala (jim pripisala pojme), kasneje pa smo začetne bolj opi-
sne pojme nadomestili z bolj abstraktnimi in teoretično pomembnimi 
in izrazili v obliki definicij (gl. naslednje poglavje).

Začetno kodiranje:

OSAMLJENOST – V Polju ne moreš spoznati prijateljev.

KONCENTRACIJA RAZLIČNE PROBLEMATIKE – Tam so Ijudje z 
različnimi problemi ...

STRAH PRED REAKCIJO DRUŽBE – ... Bojijo se, kaj bodo rekli Ijud-
je, bojijo se stigme, posmehovanja in ponižanja ...
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UPORABITI INTELIGENCO ALI PROPASTI – V Polju moraš upo-
rabiti IQ – sile nobene, drugače propadeš. – Tisti, ki je v bolnici, če je 
inteligenten, postane diplomat, če ne, gre pa v dom za stare.

ODSOTNOST OBČUTKA STIGMATIZIRANOSTI – Nikoli se nisem 
počutil stigmatiziranega ...

ODLOČANJE V ROKAH PSIHIATROV – O tem, kdo je nor, odloča 
bog – on pa ima takšno šibo, da »na psihiatrovo rit paše«. –... vedno 
se ne moreš strinjati s psihiatrom – včasih ti »presede«, napišeš pesem 
in vse skupaj skritiziraš ... – Psihiater večkrat reagira napačno, če mu 
direktno poveš, kako je s tabo ...

PREPUŠČENOST SAMEMU SEBI – V bolnici te zadržijo 2, 3 mesece, 
nato pa marš gremo in znajdi se, kot veš in znaš ... ... če ne najdeš nič, 
greš lahko v dom za stare ali k prijateljem, če jih imaš ...

PRISILA IN KONTROLA – V bolnici ne trpijo lenuhov – delajo po 
principu: delaj in moli! – Tam ne bi mogel dolgo zdržati. preveč je prisi-
ljevanja ... – V bolnici je glede reda in discipline sama prisila.

DOBRA OSKRBA – Imajo pa dobro – hotelsko oskrbo ... – ... hotelsko 
hrano – po želji, tudi za vegetarijance ...

ANONIMNOST, NEOSEBNOST – Nismo le številke kot v bolnici.

OMEJENA SVOBODA – V bolnici tudi ni bilo toliko svobode ... – V 
bolnici je vzpostavljena večja kontrola – težko narediš kaj mimo osebja ...

Te kode smo kasneje definirali (gl. spodaj) in jih ob tem tudi nado-
mestili s poglobljenimi in bolj abstraktnimi pojmi.

PRIPOMOČKI IN PONAZORITVE POJMOVNEGA MIŠLJENJA

Pri raziskavi si radi pomagamo z grafičnim ponazarjanjem odnosov 
med spremenljivkami. Zelo preprost način registracije napredovanja 
naše konceptualizacije so POJMOVNE MREŽE. V teh beležkah smo že 
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omenili MISELNE VZORCE. Tretji način upodobitve naših razmišljanj 
so upodobitve odnosov med pojmi ali kategorijami, ki jih v strokovni 
latovščini imenujemo MODELI odnosov med spremenljivkami. Te tri 
kategorije so rangirane glede na to, kakšno strogost mišljenja ali logič-
no strogost zahtevajo. 

MREŽE OSEBNIH POJMOV 

so najmanj stroga, najbolj odprta in igriva oblika predstavljanja 
mišljenja, uporabna za najrazličnejše namene. Izhajajo iz posebne  
pedagoške doktrine o učnem procesu v šoli, lahko jih pa uporabimo 
tudi za spremljanje raziskovalnega procesa. 2. MISELNI VZORCI so 
nekoliko strožja oblika, saj predstavljajo že določeno sistematizacijo 
pojmov, čeprav vključujejo še pojme, ki jih bomo morda v nadaljeva-
nju opustili. 3. Logično najstrožja in najbolj dosledna predstavitev so 
MODELI ODNOSOV med spremenljivkami. Pri njihovi konstrukciji 
se dosledno držimo pravila, da predstavljamo pojme, to je raziskovalne 
koncepte, in odnose med njimi. Ti diagrami so logično najbolj »čisti«.

Pojmovne mreže so eden od načinov zapisovanja napredovanja v 
konceptualizaciji in konstruiranja poskusne teorije. S pojmovno mrežo 
primerjamo, kaj se je spremenilo v našem nazoru pred raziskavo in po 
njej. Kaže, da so jih najprej uporabljali v pedagogiki. Uporabljajo se 
za kvalitativno evalvacijo učnega procesa, kot kaže spodnji primer, ki 
ga, če zamenjamo besedo »učenci« z besedo »raziskovalci«, uporabimo 
lahko za opis izidov raziskave.

Učenci izdelajo pojmovno mrežo danega področja PRED učno dejav-
nostjo (samostojno učenje, učiteljeva razlaga, ogled, raziskovalno delo 
ipd.), lahko MED njo, in vsekakor PO njej. Primerjava pojmovne mreže 
pred učno dejavnostjo in po njej pokaže, kaj je učenec pridobil. Uče-
nec lahko v pogovoru z učiteljem dopolnjuje svojo začetno pojmovno 
mrežo, ali pa učenci skupaj dopolnjujejo mrežo, ki je narisana na tabli.

Navajam primer uporabe pojmovne mreže pri poučevanju in eval-
vaciji pouka (Lelliot, 2009). Učenci 7. in 8. razreda (v JAR) so obiskali 
astronomski observatorij. Pred tem jim je učitelj dejal, naj narišejo poj-
movno mrežo o VESOLJU, ZVEZDAH IN PLANETIH. Ta pojem naj 
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bo v oblačku v središču mreže. Okrog tega naj razporedijo vse pojme, 
na katere se spomnijo, in naj jih smiselno povežejo. Kar je nastalo, je 
podobno miselnemu vzorcu a bolj ohlapno. A kot sredstvo evalvacije 
je prav tako dobro. 

Vidimo, da je uporabljenih več barv. Prvotno mrežo, pred obiskom 
observatorija, so učenci napisali z modro. Potem se je učitelj individu-
alno pogovarjal z učenci. Med pogovorom in po njem je učitelj prvotno 
mrežo dopolnil oziroma vpisal pripombe na istem listu z drugo barvo 
(rdečo). Po obisku observatorija so mrežo ponovno dopolnili (sivo). 
Potem se je učitelj še enkrat pogovarjal z vsakim posebej in mrežo 
spet dopolnil (zeleno). Taka mreža omogoča učencu in učitelju slediti  
dopolnjevanje znanja o osrednjem pojmu.

Pojmovne mreže učencev so zelo individualne. Pedagoška teorija, na 
kateri temelji ta primer, namreč sodi, da znanje ni nekaj objektivnega, 
kar bi morali vsi osvojiti na enak način v enaki obliki, ampak da vsak 
učenec novo znanje povezuje s povsem svojskim obstoječim znanjem. 
Zato te pojmovne mreže imenujejo »Pojmovne mreže osebnega pome-
na« (angl. personal meaning map; Falk, 2003); morda bi bil primernejši 
naziv »Osebna pojmovna mreža« ali »Mreža osebnih pojmov«(MOP).

Slika 6: Primer pojmovne mreže (po Lelliot, 2009)
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Ko začenjamo raziskavo z določeno temo, recimo doživljanja prakse 
ali šolanja v celoti, se lahko vprašamo, kaj o tej temi že vemo, ali kaj nam 
pride takoj na misel. Zapišemo te pojme, nato pa med raziskavo to mre-
žo dopolnjujemo in prestrukturiramo v skladu z novimi spoznanji. Če 
pojme, dobljene v posameznih fazah raziskave, označimo z različnimi 
barvami, nam na koncu raziskave pogled na to »plahto« pokaže, kako 
smo napredovali in kaj odkrili oziroma, katera spoznanja pridobili.

Vse to si lahko rišemo za osebno rabo. Raziskavi pa je v korist, če vse 
to rišemo tako, da se bodo v gradivu spoznali tudi drugi in da te beležke 
in skice shranimo kot formalno dokumentacijo v raziskavi.

MISELNI VZORCI 

V literaturi, ki mi je bila dostopna, nisem našel primerov uporabe 
miselnih vzorcev pri analizi kvalitativnega gradiva. Vendar mislim, da 
so nadvse koristno pomagalo.

Spodaj je primer uporabe miselnega vzorca pri analizi intervjuja s štu-
dentko zdravstvene nege o njenem doživljanju prakse. Prva slika kaže moj 
prvi improvizirani poskus, druga slika pa isti miselni vzorec, narejen z ra-
čunalniškim programom za miselne vzorce Mind Mapper 5.0 Professional.

Slika 7: Del miselnega vzorca ob kodiranju doživljanja prakse zdravstvene nege
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DIAGRAMI POTEKA (FLOW DIAGRAMS)

Diagrami poteka so pogosta vrsta prikazov ali ponazoritev. Prikladni 
so za prikazovanje časovnega zaporedja dogodkov in vzročno-posle-
dičnega zaporedja. 

Slika 8: Celoten miselni vzorec ob kodiranju doživljanja prakse zdravstvene nege

Slika 9: Primer modela odnosov med spremenljivkami (pojmi) v raziskavi  
o odločanju študentov socialnega dela za prakso
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Slika 9 je nastala ob spremljanju poročila skupine študentov social-
nega dela o raziskavi, kako študentje izbirajo področje prakse in učno 
bazo, kako ocenjujejo potek prakse in kako je ta vplivala na njihove 
karierne želje in načrte.

DEFINIRANJE POJMOV

Ko smo govorili o analizi kvalitativnega gradiva po metodi prize-
mljene ali utemeljene teorije, smo bežno omenili definiranje pojmov 
kot korak v analizi. Obnovimo si zaporedje. V prepisu intervjuja po-
iščemo teme, nato besedilo kodiramo, nato kode uredimo v smiselne 
pojme in kategorije, ki jih nato definiramo, na koncu pa vse skupaj ses-
tavimo v sistematičen red in povežemo v pripoved – poskusno teorijo. 
Kot zgled prve faze, kodiranja, sem med drugim navedel izsek iz semi-
narske naloge o članih stanovanjske skupine ljudi, ki so se bili zdravili v 
psihiatrični bolnišnici. Iz njihovih pripovedi je avtorica izdelala teorijo 
o razliki med bivanjem v bolnišnici in v stanovanjski skupini, katere 
bistvo je razlika med heteronomnim (od zunaj vsiljenim) in avtonom-
nim (po stanovalcih samih oblikovanim) redom.

Prvi korak analize je – potem ko smo teme razčlenili na enote – 
prosto ali odprto kodiranje, to je pripisovanje pojmov izjavam, po  
vrsti ob besedilu. 

Drugi korak je urejanje kod (pojmov) v širše celote (kategorije), pri 
čemer pod pojmi še vedno pišemo prvotne izjave. Te izjave so pravza-
prav empirična definicija pojmov. Za vsak pojem vemo na osnovi iz-
jav, ki jih vključuje, kaj pomeni v okviru te raziskave. V računalniških 
programih kvalitativne obdelave so pojmi definirani na ta način. Če 
kliknemo določen pojem (kodo) in nato »definiraj«, se izpišejo izjave, 
ki smo jih kodirali s tem pojmom. To pa ne zadosti pogoju logike, da 
mora definicija izraziti bistveno vsebino pojma 

Je neka nejasnost v zvezi z definiranjem pojmov (kod). Strauss (1987) 
nikjer ne piše o definiranju pojmov kot posebnem opravilu. Dejansko 
pa navaja opise (definicije) pojmov (kod) na več mestih, predvsem v 
poglavju o selektivnem kodiranju, kjer navaja primere opisov kod, tj., 
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po našem, definicij pojmov (str. 71–74) in takoj za tem v podpoglavju 
z naslovom »Uporaba kod pri pisanju za objavo« (str. 75–78). Sam pa 
sem – takrat še nisem poznal omenjenega Straussovega dela – menil, da 
je logično, da poimenovanju pojmov (kodiranju) sledi definiranje teh 
pojmov. V knjigi Uvod v kvalitativno raziskovanje (Mesec, 1998) sem v 
splošnem pregledu metode gradnje utemeljene teorije predvidel defini-
ranje pojmov kot posebno opravilo, ki sledi kodiranju. Definicije poj-
mov so zapisane tako, da so neposredno primerne za objavo v okviru 
končne poskusne teorije.

Kot primer, kako Strauss opisuje pojme, navajam opis pojma v zvezi z 
osnovno kategorijo »obravnavanje bolečine« (angl. pain management). 
Podkategorije te osnovne kategorije so med drugim: lajšanje bolečine, 
zmanjšanje bolečine na najmanjšo možno mero (minimizacija), izraža-
nje bolečine, nadzor izražanja bolečine, presoja bolečine, ideologije o 
bolečini, obtožbe o zanemarjanju, obtožbe o nekompetentnosti, urav-
noteženje lajšanja bolečine ipd.

Zapis (Strauss, 1987: 71): »... Terciarna bolečina in taktika minimizaci-
je ..., 20. feb., str. 9: Bolnica, ki se je doma opekla, vse vrste bolečin zaradi 
same opekline, ali sekundarna bolečina zaradi presaditve kože, pri dnev-
nih dejavnostih. Zaradi bolečine pri premikanju ramen in nadlahti se ne 
more sama počesati in ima težave pri oblačenju. Občutljivost v predelu 
vratu pomeni, da ne more nositi oblek z zaprtim ovratnikom, ampak 
samo odprte. Koža na opečeni roki je izjemno nežna, kar pomeni, da 
ima lahko samo obleke s kratkimi rokavi, ki pa razkrivajo grde brazgoti-
ne, kar moti druge (reakcije na simptom, povezan z bolečino). Prijateljica 
ji je dala obleko brez rokavov in je prenaredila nekaj njenih oblek, tako 
da se lahko obleče s čim manj bolečinami. Zmanjševalec bolečin? ...« 

To in podobne opise ali definicije navaja S. v poglavju o selektivnem 
kodiranju. Jasno je, da je definicije nekje treba zapisati, prav tako pa, 
da samo kodiranje, tj. pripisovanje pojmovnih nazivov empiričnim po-
stavkam, še ni definiranje in da gre torej za dva različna postopka, kar 
bi moralo biti razvidno. Iz Straussovega opisa pa je tudi razvidna oblika 
definicije. Ne gre za kako slovarsko-formalno definicijo, ampak za opis 
empiričnega stanja (dogajanja), ki je kodirano z določeno kodo, v tem 
primeru s kodo »terciarna bolečina in taktika minimizacije«.
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Definicije pojmov v raziskavi o stanovanjski skupini oseb z dol-
gotrajnimi psihosocialnimi stiskami (Grošičar, 1999):

OSAMLJENOST (ŠIBKA SOCIALNA MREŽA): Uporabnik v psi-
hiatrični bolnišnici ne more spoznati pravih prijateljev, pač pa ostaja,  
s kupom problemov in težav, bolj ko ne, osamljen in zaprt vase.

VEČPROBLEMSKOST (KONCENTRACIJA RAZLIČNE PROBLE-
MATIKE): Vsak posameznik, ki se znajde na psihiatriji, prinese s seboj 
kup problemov, težav in stisk, ki jih, ker se znajde v problemsko močno 
obremenjeni sredini, raje zadrži zase in premleva v sebi.

STRAH PRED STIGMATIZACIJO:  Uporabnike psihiatrije navadno 
pesti močan strah pred negativnimi odzivi družbe – bojijo se, kaj bodo 
ljudje o njih govorili, strah jih je stigme, posmehovanja in ponižanja.

STRATEGIJA NADIGRANJA USTANOVE (UPORABITI INTELI-
GENCO ALI PROPASTI): Če kot pacient psihiatrične bolnišnice rav-
naš inteligentno, preudarno in pametno, lahko to obrneš sebi v prid in 
narediš nekaj zase. V primeru uporabe sile in agresije pa lahko sledi le 
regresija in propad.

STRATEGIJA NEPODLEGANJA STIGMI: Nikdar se ni počutil 
kakorkoli stigmatiziranega in odrinjenega. Psihiatrična izkušnja mu 
ni nikdar »zastrupila« življenja do te mere, da bi se zaradi nje počutil 
manjvrednega, slabšega od drugih. To verjetno ni splošna izkušnja.

HETERONOMNO ODLOČANJE (ODLOČANJE V ROKAH PSI-
HIATROV): O tem, kdo je »nor«, v psihiatrični bolnišnici odloča psi-
hiater, ki se mu ni moč zoperstaviti, ali mu glede njegovih domnev in 
ugotovitev ugovarjati. Uporabnikom ob tem preostanejo druge strate-
gije izražanja svojega mnenja in kritike – npr. pisanje pesmi.

STATUS OBSTRANCA (DRUŽBENA RAVNODUŠNOST, PRE-
PUŠČENOST SAMEMU SEBI): Uporabniki se, če nimajo sorodnikov 
ali drugih, ki bi jim bili blizu, po odpustitvi iz bolnišnice lahko znajdejo 
v hudih eksistenčnih težavah. Mnogi so prepuščeni samim sebi in od-
visni od lastne iznajdljivosti.
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REPRESIVNOST INSTITUCIJE (PRISILA IN KONTROLA): Bol-
nišnični sistem je tog, poln kontrole in prisiljevanja.

PROTISLOVJE MED DOŽIVLJANJEM REPRESIJE IN DOBRE 
OSKRBE: Oskrba in hrana, ki jo nudijo uporabnikom v psihiatrični 
bolnišnici, je na pohvalni ravni – primerljivi celo s hotelskimi standardi.

INSTITUCIONALNO ANONIMIZIRANJE : Uporabniki morajo 
z vstopom v psihiatrično bolnišnico sprejeti »vlogo številke«, kar že 
vnaprej izključuje pristno delo s posameznikom, saj ta (v veliki meri) 
»ne obstaja več«.

OMEJENA SVOBODA: Možnosti uporabnikov v bolnišnici so okr-
njene in omejene. Čeprav so odrasli Ijudje, osebje kontrolira in nadzo-
ruje skorajda vsak njihov korak.

Iz pripovedi članov stanovanjske skupine, v katero so prišli po bi-
vanju v bolnišnici (ali pa vanjo občasno, ob krizah, še odhajajo), je 
raziskovalka izdelala teorijo o razliki med bivanjem v bolnišnici in v 
stanovanjski skupini. Bistvo te poskusne teorije je razlika med hetero-
nomnim (od zunaj vsiljenim) in avtonomnim (po stanovalcih samih 
oblikovanim) redom.

Dodati moramo, da gre za izraze doživljanja respondentov, ne za 
sodbo raziskovalca o instituciji. Predstavniki bolnišnice bi lahko za-
gotavljali, da v njihovi ustanovi ni represije, da je samo skrb za red, a 
mimo sodbe pacientov, da se čutijo »zatirane«, ne morejo. Ti doživljajo 
režim v ustanovi kot represivnega in to pogojuje njihovo vedênje, ne 
prepričanje osebja, da ni represije (Thomasov teorem!).

USTAVI SE IN ZAPIŠI 

Pravilo »ustavi se in zapiši (angl. stop and memo)« je eno najpo-
membnejših, če ne celo najpomembnejše postopkovno načelo kvalita-
tivne analize: karkoli počneš, vedno bodi pripravljen zapisati misel, ki 
se ti je porodila. Preveč rade hitro pobegnejo in se lep čas ne vrnejo,  
če sploh kdaj.
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Celia Orona (Orona, 1997) je v različnih fazah raziskovanja izgube 
identitete pri demenci uporabljala zapise (angl. memos) v različne na-
mene. V začetku raziskave, si je na način prostega asociiranja zapisovala 
različne misli, ki so se ji porodile ob branju intervjujev, ne oziraje se na 
slovnična pravila in obliko. Nato je zapisovala, da bi premagala zavrtost 
v mišljenju.  Včasih se je odločila za pisemsko obliko; kot da nekomu 
piše o tem, kar počne in o tem, da ji ne gre. Navideznega naslovnika je 
spraševala in si v njegovem imenu zastavljala vprašanja. Z zapisi je nato 
dokumentirala začetke konceptualizacije. Zapisovala si je posamezne 
epizode, ki so ji vzbudile pozornost med intervjuji in jih skušala osmis-
liti, povezati s cilji raziskave. »V moji pisarni so bili povsod raztreseni 
listki različnih oblik in velikosti, dokler jih nisem nekoč zmetala na kup 
v kotu svoje mize. Nato je nastopil trenutek, ko sem začutila, da bi jih 
bilo dobro prebrati. Zakopala sem se v listke in jih začela razporejati v 
različne kategorije ... (str. 178).«

Dobro je razlikovati tri kategorije zapisov glede na namen: operativ-
ne, kodirne in teoretične (Mesec, 1998). V operativnih zapišemo, kaj 
je treba storiti (npr. katero literaturo pogledati, s kom izvesti intervju, 
koga konzultirati ipd.); kodirni zapisi so beležke, ki nastajajo ob kodira-
nju, nazivi pojmov, sheme odnosov med pojmi, dimenzionalne analize, 
definicije pojmov; slednji bi lahko sodili že med teoretične zapise, za-
pise, v katerih formuliramo stavke bodoče poskusne teorije. Predlagal 
sem tudi, da zapisov ne bi pisali na poljubne lističe, ampak z namenom 
boljše organizacije na vnaprej pripravljene obrazce, ki vsebujejo osnov-
ne podatke o raziskavi, predvsem pa podatke, kot so datum zapisa in 
ime zapisovalca. 

Vse to sem pisal, preden mi je v roke prišla knjiga A. Straussa (Stra-
uss, 1987). Bil sem vesel, ko sem videl, da nisem zgrešil in da je tudi on, 
pionir utemeljene teorije, podobnih misli. 

Strauss (1987: 109–129) poudarja pomen zapisov pri odkrivanju, 
razvijanju in formuliranju utemeljene teorije. Podobno kot mi, razli-
kuje več vrst zapisov glede na njihovo funkcijo, posveča pa se, seveda, 
predvsem teoretičnim, tistim, ki vsebujejo misli o nastajajoči uteme-
ljeni teoriji. K zapisom šteje tudi sorazmerno obsežna besedila, tudi 
besedila v pripravljalni fazi raziskave. Njegovo geslo je: »Ne čakaj,  
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da se pojavi muza.«, kar pomeni, ne čakaj, da se bo pojavil genialni 
navdih, raje sproti zapisuj prebliske, misli, pomisleke, vprašanja. Opo-
zarja tudi, da je raziskovalec ves čas v notranjem dialogu sam s seboj;  
če pa raziskavo izvaja skupina, se dialog razvija v skupini. V tem pri-
meru so zapisi nujno sredstvo komuniciranja; postanejo sporočila v  
interni komunikaciji med člani tima. »Neprestan notranji dialog – kajti  
to, navsezadnje, pomeni misliti,« pravi Strauss (str. 110).

Na osnovi izkušenj s študenti, ki niso vedeli, kako naj se lotijo razi-
skave, sem jim v zadnjem obdobju začel svetovati, naj – potem ko so se 
odločili za določeno temo ali problem – na eni strani napišejo verjeten 
ali možen odgovor na problem, vnaprej, preden storijo kar koli druge-
ga. Ta zapis predrazumevanja ima funkcijo izhodiščnih ohlapnih hipo-
tez, ki se v nadaljevanju preverjajo; poleg tega pa pomaga študentu, da 
se premakne z mrtve točke in mu da občutek, da o zadevi že nekaj ve. 
Zdaj sem odkril, da sta nekaj takega že pred davnim časom svetovala 
Becker in Geer (1960), z njima pa se strinja tudi Strauss. Primeri zapi-
sov, ki jih navaja Strauss, so precej dolgi in jih tu ne morem navajati. 
Lahko jih samo povzamem. Nastajali so v raziskavi o vplivu tehnologije 
na delo v bolnišnicah.

Zapisal je uvodno razmišljanje s seznamom vprašanj, na katera želi 
v raziskavi odgovoriti. Sledi zapis, ki ima značaj razmišljanja o nevar-
nostih, tveganjih in njihovih možnih virih (naprave, bolnik, osebje, 
organizacija). Zapis o alarmnih sistemih na napravah, ki se upora-
bljajo pri zdravljenju (kdaj se sproži alarm; kaj se zgodi, če se zaradi 
napake ne sproži). Bežen zapis o skladiščenju naprav (ali so pri roki, 
ko jih potrebujejo). Obsežen zapis o načinih zagotavljanja udobja 
pacientom. Zapis o vlogi zakonca (svojca) in kako se njeno/njegovo 
delo s pacientom razlikuje od dela formalnega oskrbovalca. Pozor-
nost raziskovalca je vzbudila hektična dejavnost (angl. busywork) žene 
v skrbi za bolnega moža, ko je morala urejati zadeve z zdravstvenim  
zavarovanjem – zapis o tem.

Zapisi, ki jih navaja Strauss, so naslednjih vrst: začetni usmerjeval-
ni zapis, preliminarna analiza kategorije, razmišljanje o vidiku ureditve 
oddelka, preblisk o neki kategoriji, zapis o pomenu kategorije za celotno 
teorijo, najava nove kategorije, odkritje novega pojava, vidika nege ipd.
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POSKUSNA TEORIJA

Namesto da bi teoretizirali o teoriji, naj kar navedemo zgled posku-
sne teorije. Ker je v nadaljevanju namenjeno posebno poglavje prikazu 
kvalitativnih raziskav, ki se končajo s poskusno teorijo, naj na tem mes-
tu zadostuje en sam primer.

POSKUSNA TEORIJA O DOŽIVLJANJU PRAKSE ZDRAVSTVENE NEGE 19 

Faze dogajanja na praksi. Iz intervjuja, ki smo ga analizirali, ni raz-
viden časovni potek klinične prakse s poudarkom na tistih vidikih, ki 
so povezani s subjektivnim doživljanjem praktikantk. Domnevamo, 
da bi celotno obdobje prakse lahko razdelili na naslednje faze: prihod 
na oddelek, seznanjanje s sodelavkami, delovnimi nalogami; verjetno 
najprej opazovanje sodelavke ali mentorice pri delu, nato prvi samos-
tojni poskusi manj zahtevnih opravil; postopna rutinizacija opravil; in 
na koncu zaključevanje, pospravljanje in poslavljanje. To domnevo ve-
lja preveriti pri naslednjih intervjujih.

Vloge praktikantke. 20 Ob dejstvu, da je bil intervju izveden s štu-
dentko izrednega študija, ki ji je študijska praksa edini stik s stroko 
(»Jaz osebno imam izkušnje v zdravstvu le preko prakse, saj ne delam 
na tem področju.«), se zastavlja vprašanje o razliki v doživljanju pra-
kse pri rednih in izrednih študentkah in o razlikah v organizaciji pra-
kse za ti dve skupini. Poleg tega si lahko zastavimo vprašanje o različ-
nih vlogah, ki jih zavzame praktikantka, kot so: vloga novinke, vloga  
pomočnice starejši sestri, vloga »rezervne delovne moči«, »deklice za 

19 Izpuščeni so podatki o uvrstitvi praktičnega pouka v kurikulumu, pedagoški smotri 
in druge sestavine učnega načrta praktičnega pouka, ki bi sicer kot opis konteksta sodili 
v uvodni del poskusne teorije o doživljanju praktikantk.
20 Podnaslovi poskusne teorije so teme.
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vse« ipd. Pri tem mislimo na dejansko izvajane in doživete vloge, ne 
na vloge, predvidene z učnim načrtom. O tem v tem intervjuju ni po-
datkov, bi pa bilo pomembno ugotoviti odstopanja dejanskih vlog od 
predvidenih v učnem načrtu.

Čustveno doživljanje. Čustveno doživljanje praktikantke lahko grobo  
razdelimo na pozitivna, prijetna, in negativna, neprijetna čustva. Ob 
tem opazimo, da so občutja ob nekaterih dogodkih ambivalentna. Med 
pozitivnimi smo zasledili prijetno občutje ob praktikantkini naveza-
nosti na bolnika ali bolnico (»… saj se hitro navežeš na pacienta …«); 
prijetno občutje ob izrazih hvaležnosti pacienta (»Vedno me spravi-
jo v veselje ljudje, ki so nam neskončno hvaležni, če jim ponudimo 
le dotik …«); veselje ob tehničnih pridobitvah (»Pozitivni dogodki …  
so vsi novi terapevtsko-tehnični postopki …«). Navezanost na pacienta 
je tudi vir žalosti, ob poslabšanju stanja ali smrti (»… nenadna smrt 
ali poslabšanje te lahko zelo pretrese«). Med drugimi neprijetnimi ob-
čutji sta strah pred napakami (»Strah pred napakami imamo vsi, vsaj 
na začetku, ko nimamo dovolj izkušenj … ko sem prvič vzela pacientu 
kri, bilo me je zelo strah, tresla sem se, potila, nisem upala pičiti …«) 
in strah pred infekcijo (»V zdravstvu se lahko nalezeš raznih baci-
lov, bakterij, virusov, ki jih lahko prenesemo domov na svojce … tega  
se najbolj bojim.«).

Doživljanje stresa. Nekateri dogodki, kot že omenjena prekinitev 
navezanosti na pacienta zaradi poslabšanja njegovega stanja ali smrti, 
imajo značaj stresnega odgovora, tj. obremenilnega negativnega občut-
ja (»… te lahko pretrese.«). Pa tudi prva izkušnja s kasneje preprostim 
in običajnim opravilom odvzema krvi ima vse značilnosti fizičnega 
stresnega odgovora (»… zelo strah, tresla sem se, potila …«).

Kritične točke. To pomeni, da obstajajo pri opravljanju praktičnega 
dela določene kritične točke, tj. situacije in opravila s povečanim tvega-
njem za pacienta in/ali za praktikantko in sodelavke. To so situacije, ko 
praktikantka lahko z nerodnim, neveščim ali nestrokovnim posegom 
ali obravnavo prizadene pacienta ali mu škodi; po drugi strani pa situ-
acije, ko sama zaide v stresno stanje. Take kritične situacije so nedvom-
no poslabšanje stanja pacienta ali njegova smrt, kar smo že omenili. K 
poslabšanju stanja sodijo, kot si lahko mislimo, nepričakovani zapleti 
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in urgentna stanja. Ta v intervjuju niso posebej omenjena, jih pa lah-
ko domnevamo. Prav tako lahko domnevamo, da pride do kritičnih 
situacij zaradi dogodkov na oddelku, kot so nepredvidena odsotnost 
zdravnika ali drugega člana osebja. Pomislimo lahko tudi na zunanje 
dejavnike, kot so izpad elektrike, razne ujme in podobno. Tudi te do-
mneve bi bilo dobro preveriti v naslednjih intervjujih. Na domnevna 
kritična dogajanja je seveda treba praktikantke pripraviti.

Socialna opora. Pomembna ugotovitev, ki izhaja iz intervjuja, je, da 
imajo praktikantke ob stresnih dogodkih socialno oporo, to je, čustve-
no in stvarno pomoč. To oporo najdejo pri kolegicah (vrstniška opora), 
domnevno pri mentoricah in pri domačih oziroma v svojem širšem 
socialnem krogu (prijatelji). O vrstniški opori in opori pri sodelavkah 
sklepamo iz izjav, kot npr. »… dobro sodelujemo med seboj in si poma-
gamo«. Lahko tudi domnevamo, da dobijo tako oporo pri mentoricah 
na oddelku in v šoli, čeprav to v intervjuju ni omenjeno neposredno, 
posredno pa (glej odstavek Refleksija prakse). 

Pridobljeno znanje. Iz izjave praktikantke, da se razveseli novih teh-
ničnih pridobitev, lahko sklepamo, da si praktikantke pridobijo znanje 
o tehničnih postopkih in napravah. Iz izjave »… če upoštevamo vsa 
pravila zaščite« (pred okužbo) sklepamo, da si pridobijo te vrste znanje. 
Pridobijo si izkušnje o delu s pacienti, o komuniciranju s pacienti in o 
nujnosti individualne obravnave (» Vsak pacient je drugačen in vsa-
kega moramo obravnavati individualno, zato se veliko naučimo, tudi 
komunikacije s pacienti.«). Ni podatkov o možnostih razbremenitve 
praktikantk v kritičnih, stresnih situacijah. Praktikantke si pridobijo 
znanje o socialni strukturi oddelka ali bolnišnice, o organizaciji, raz-
ličnih področjih, oddelkih. To znanje pomaga pri poklicni usmeritvi 
v prihodnje (»Spoznavamo različne oddelke, tudi zato, da se na koncu 
študija lažje odločimo, na katerem področju bi delali in kje nas najbolj 
veseli.«). Praksa prispeva k osebnostni rasti, razvoju in strokovni samo-
zavesti (»… vendar s prakso pridobiš tudi samozavest in prepričanje, da 
dobro delaš in da si korektno opravil svoje delo.«). Kaže, da praksa, kot 
jo doživlja intervjuvanka, v precejšnji meri ustreza njenemu pričakova-
nju: »Od klinične prakse pričakujem, da se naučim vse, kar bom rabila 
v mojem poklicu in da si bom pridobila samozavest in znanje, da bom 
pacientu tudi kaj svetovala v zvezi z njegovo boleznijo.« 
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Pomembni pojmi. Naj še enkrat izpostavimo pojme, ki pomembno 
opisujejo doživljanje praktikantke: občutiti hvaležnost pacientov je oči-
tno močan motivator za to delo; navezanost na bolnika ali bolnico je 
eno temeljnih doživetij sočutja (empatije), osnovna vez med ljudmi, 
osnova etike; doživljanje stresa in obvladovanje stresa ob pomoči dru-
gih ljudi, doživetje socialne opore, naj bo ta spontana ali organizirana; 
doživetje strokovne kompetentnosti in stremljenje k njej; doživetje so-
delovanja. Vse to so pomembna doživetja uvajanja v poklic (poklicna 
iniciacija) ne le za strokovno usposabljanje, ampak za osebnostno rast. 

Refleksivna praksa. Najpomembnejša ugotovitev tega intervjuja, naj-
pomembnejša z vidika organizacije prakse, je ugotovitev, da se klinična 
praksa zdravstvene nege odvija kot refleksivna praksa, tj. kot praktično 
delo, ki se sproti ozavešča. Ne poteka kot prakticistično brezglavo izva-
janje ali urjenje postopkov, ampak kot uvajanje in urjenje, o katerem 
se sproti pogovarjamo; ki ga sproti ozaveščamo in ocenjujemo, da ga 
izboljšujemo. Ti pogovori, ta refleksija, kot jih lahko učeno imenujemo, 
potekajo med praktikantkami (vrstniška refleksija), sodelavkami višje-
ga ali nižjega ranga, med praktikantkami in mentoricami na oddelku in 
v šoli in v pogovorih praktikantke z domačimi in prijatelji (»Tudi doma 
se včasih pogovarjamo o dogodkih, ki se dogajajo tekom prakse. Všeč 
pa mi je tudi to, da šolske mentorice kdaj govorijo o pripetljajih, ki se 
lahko zgodijo vsem in takšne zgodbe poslušamo z odprtimi očmi in 
ušesi, saj so zelo zanimive.«). Ta intervju nam je pomagal spoznati, da 
se praksa zdravstvene nege odvija kot refleksivna praksa in da prav ta 
vidik praktikantke cenijo. O praksi, o negi, se pripovedujejo zgodbe. To 
spoznanje naj bi prispevalo k še bolj zavestnemu in namernemu spod-
bujanju refleksije, pogovorov o praksi med sodelujočimi.

Ocena prakse. Naj poudarimo, da osnovni namen intervjuja ni bil 
oceniti prakso, ampak opisati in razumeti doživljanje praktikantke. To 
poudarjamo zato, ker se vse prevečkrat privajeno usmerimo v ocenjeva-
nje, sprejemanje ali zavračanje nečesa, manjkrat v opis in razumevanje. 
Vendar je prav težnja k razumevanju osnovna težnja raziskovalca, ki naj 
bi to težnjo spodbujal tudi pri intervjuvancih. Če želimo oceno prakse, 
bi lahko sestavili lestvice po različnih vidikih (značilnostih) prakse in 
jih ocenili številčno ali opisno. Glede na to, da to ni bil namen raziskave, 
naj zadostuje izjava intervjuvanke: »Klinična praksa mi je zelo všeč.«
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KAKOVOST KVALITATIVNE RAZISKAVE –  
PRVA POMOČ

Kvalitativno (interpretativno) raziskovanje ni samo dopolnilo kvan-
titativnega (pozitivističnega) raziskovanja, ampak se je razvilo pred-
vsem kot kritika kvantitativnega pozitivističnega raziskovanja. To po-
meni tudi, da ni preprosto prevzelo pozitivističnih kriterijev kakovosti  
raziskave, ampak je oblikovalo svoje kriterije kakovosti, ki vsebuje-
jo kritiko pozitivističnih kriterijev, ne kot zavračanje teh kriterijev,  
ampak kot njihovo nadgradnjo oziroma obravnavanje z drugega  
zornega kota.

Tokrat se bomo izognili razpravi o kritiki pozitivizma, navedli bomo 
samo nekaj najosnovnejših načinov, kako v kvalitativni raziskavi zago-
tavljamo in utemeljujemo njeno kakovost kot znanstvene raziskave – za 
prvo pomoč.

Pozitivistični kriteriji znanstvenosti raziskave, njene znanstve-
ne kakovosti, so: (1) notranja veljavnost, (2) zunanja veljavnost  
ali posplošljivost, (3) zanesljivost in (4) objektivnost. Interpretativ-
na (kvalitativna) metodologija te kriterije kritizira in jih tudi drugače  
poimenuje, v bistvu pa oba pristopa težita k istim vrednotam. Razi-
skava naj bi bila po interpretativnem nazoru (1) kredibilna, (2) rele-
vantna, (3) sledljiva ali konsistentna, (4) potrdljiva ali konfirmabilna.  
Včasih se zdi, da gre samo za sprevračanje besed, a v tem sprevra-
čanju besed se skriva drugačen pogled na spoznavanje stvarnosti.  
Ne pozabimo, da nas v kvalitativni raziskavi zanima predvsem  
doživljanje ljudi, njihova subjektivnost; od tod razlike v pojmovanju 
kriterijev kakovosti raziskave.
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Kako opredeljujemo in dosegamo te kriterije kakovosti?

1. Kredibilnost (notranja veljavnost). Raziskava je kredibilna, če smo v 
postopku raziskovanja dosegli primerno stopnjo zaupanja med nami, 
raziskovalci, in raziskovanimi; če se ljudje prepoznajo v opisih; če se 
raziskovanec strinja z našim opisom njegovega doživljanja; če ljudje 
prepoznajo pojave, ki jih opisujemo. Kredibilnost povečamo s triangu-
lacijo (več vrst podatkov, več raziskovalcev, različna teoretična izhodi-
šča, več metod); s člansko validacijo (strinjanje raziskovanih z opisom); 
z uspešno integracijo ali pojasnitvijo negativnih primerov (ki navide-
zno nasprotujejo naši teoriji) in nekaterimi drugimi postopki.

2. Relevantnost ali prenosljivost (zunanja veljavnost). Raziskava je 
prenosljiva, če bralec ugotovi, da njeni opisi in njena spoznanja velja-
jo tudi v njegovem kontekstu; če javnost (bralci, potrošniki raziska-
ve) presodi, da so ugotovitve splošneje veljavne, prenosljive v druga 
okolja. Prenosljivost izboljšamo z izborom tipičnih primerov, tipič-
nih okolij raziskave. Velja pa tudi, da pri kvalitativnem raziskovanju 
prenosljivost ni vedno naš cilj; pri idiografskih raziskavah skušamo 
samo bolje razumeti posamezen primer, pogosto na osnovi poznavanja  
splošnih zakonitosti.

3. Sledljivost (zanesljivost). Raziskava je sledljiva (zanesljiva), če je v 
raziskovalnem poročilu jasno in razločno opisana pot do ugotovitev; če 
lahko drug raziskovalec sledi pripovedi in pride do istih ali primerljivih 
ugotovitev; če so postopkovne odločitve jasno razvidne in utemeljene; 
če so sodbe v raziskavi logično skladne (sistematičnost). Sledljivost po-
večamo z večjo natančnostjo opisa raziskovalnega postopka od začetne 
zamisli do sklepov.

4. Potrdljivost (konfirmabilnost) (nepristranskost, objektivnost). Razi-
skava je konfirmabilna, če je v njej opisano pristno doživljanje subjekta 
in če je bil raziskovalec subjektivno vključen (sodoživljanje; razisko-
valec kot raziskovalni instrument). Konfirmabilnost se poveča s pove-
čanjem zaupanja med raziskovalcem in raziskovanim in subjektivno 
vključenostjo raziskovalca, opisom njegovega doživljanja in refleksijo 
odnosa med raziskovalcem in raziskovanim.
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Pomembne so naslednje besede: potrditev s strani članov,  
prenosljivost, opis poti, zaupanje.

Raziskava je dobra, če se prizadeti strinjajo z ugotovitvami o njiho-
vem doživljanju, delovanju in nazorih; če bralec raziskovalnega poroči-
la na njegovi osnovi bolje razume svojo situacijo ali pojave, ki jih pozna; 
če bolje razume položaj, motive, nazore in delovanje raziskovanih; če 
lahko natančno sledi raziskovalnemu postopku; če je opis logičen in 
sistematičen; če je raziskovalec vzpostavil zaupanje med seboj in razi-
skovanimi in če je opisal svoje doživljanje med raziskavo. Raziskovalec 
lahko izrazi tudi svoj morebiti drugačen nazor o raziskovanih, vendar 
naj bo v takem primeru jasna razlika med nazorom raziskovalca in raz-
iskovanih.

Vprašanje o kakovosti kvalitativne raziskave se je v seminarju zasta-
vilo kot vprašanje o njeni zanesljivosti: 

Nekateri avtorji zagovarjajo, da je kriterij zanesljivosti težko oziroma 
nemogoče doseči, saj je ponovljivost situacije nemogoča. Zanesljivost raz-
iskave je eden od več kriterijev kakovosti, »dobrosti« ali znanstvenosti 
raziskave; drugi kriteriji so veljavnost (kredibilnost), objektivnost (pre-
nosljivost) in drugi. V okviru »kvantitativnega« raziskovanja definira-
mo, da je raziskava zanesljiva, če so zanesljiva njena ugotavljanja dej-
stev oziroma če so zanesljivi njeni merski postopki. Merski postopek je 
tem bolj zanesljiv, čim bolj podobne rezultate dâ ob ponovljenih mer-
jenjih iste značilnosti na isti populaciji. Zanesljivost se torej nanaša na 
stabilnost rezultatov oziroma na njihovo nespremenljivost v času ozi-
roma – če merimo lastnost, ki se v času napovedljivo spreminja (veča 
ali manjša) – napovedljivo spreminjanje; v slednjem primeru je merilo 
zanesljivosti korelacija med ponovljenimi meritvami.

Problem ugotavljanja zanesljivosti, ki je omenjen v vprašanju, tj., 
da ni mogoče ponoviti situacije, velja tudi za kvantitativno raziskavo. 
Strogo vzeto nobena posamezna situacija ni v celoti ponovljiva, celo 
pri naravoslovnem eksperimentu ne. Ni mogoče natanko ponoviti vseh 
pogojev eksperimenta. Gre za to, ali so ponovljive bistvene značilnosti 
situacije. Kaj je bistveno, pa sklepamo iz dosedanjih raziskav. V tem 
smislu so meritve v naravoslovju ponovljive, v družboslovju pa mnogo-
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krat sploh ne vemo, katere so bistvene značilnosti neke situacije in kaj 
mora ostati konstantno, da bi lahko rekli, da imamo opraviti z enako, 
čeprav ne isto situacijo. (Prav razlika med pojmoma »enako« in »isto« 
lepo nakaže, v čem je problem; ponovljena situacija nikoli ni ista, je pa 
lahko enaka po bistvenih značilnostih.)

Pri kvantitativnih raziskavah problem ugotavljanja zanesljivosti, tj., 
da situacije ne moremo ponoviti, rešimo na primer tako, da koreliramo 
odgovore na lihih postavkah testa z onimi na sodih (metoda dveh polo-
vic – »split-half« - metoda), ali pa tako, da primerjamo rezultate dveh ali 
več slučajnostnih vzorcev, vzetih iz iste populacije. Čim bolj podobni so 
ti rezultati, tem bolj zanesljiva je tehnika merjenja.

Problem ponovljivosti torej ni samo problem kvalitativnih raziskav. 
Gotovo pa je pri teh še bolj poudarjen, zato ker pri kvalitativni raziskavi 
pogosto iščemo prav posebne, individualne, izjemne značilnosti situ-
acije, osebe ali skupine. Po definiciji take izjemne situacije ni mogoče 
ponoviti. Zdi se, da je v takem primeru protislovno zahtevati zaneslji-
vost opisa, saj ta predpostavlja – vsaj idealno – ponovljivost situacije. 
Kako naj torej ugotovimo, ali so naši opisi zanesljivi? Ali je ta zahteva 
sploh upravičena, smiselna? Kaj pomeni zanesljivo opisati enkraten, 
neponovljiv zgodovinski dogodek, če zanesljivost definiramo kot po-
novljivost ugotovitev? 

Tu se srečamo z velikim razponom kvalitativnih raziskav, ki vklju-
čujejo tako idiografske kot nomotetske raziskave; prve skušajo čim bolj 
verno opisati enkraten dogodek, druge skušajo odkriti splošne zako-
nitosti. Ali lahko zanesljivost definiramo tako, da bi upoštevala oboje?

Razprave o kakovosti kvalitativnih raziskav, ki so mi bile doseglji-
ve (Seale 1999; Flick 1998; Denzin&Lincoln 1994), predpostavljajo, da 
nam gre pri raziskovanju za odkrivanje splošnih zakonitosti; ti avtorji 
se ne ukvarjajo z zanesljivostjo zgodovinskih raziskav, ki pojasnjujejo 
posamezne dogodke.

Ker se zavedajo problema ponovljivosti in da bi razlikovali ta pro-
blem pri kvalitativnih raziskavah od istega problema pri kvantitativnih, 
so pojem zanesljivosti nadomestili s pojmom »avditabilnost«. »Avdit« 
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je izvirno »pregled računov«, torej računovodska revizija ali inšpekci-
ja. »Avditabilnost« je torej tako stanje računov, ki omogoča pregled in 
presojo, ali so v redu. Mislim, da bi bil vsebinsko ustrezen prevod, da 
gre za »sledljivost«.

Raziskava je zanesljiva, če je sledljiva, to je, če lahko za njene ugo-
tovitve pokažemo empirično gradivo, na katerem temeljijo, in posto-
pek sklepanja, ki je do njih privedel. Drug vidik zanesljivosti kot av-
ditabilnosti je doslednost klasificiranja ali kodiranja. In tretji vidik je  
dejanska ponovljivost.

Doslednost kodiranja povečamo s konstantnim primerjanjem kod 
(kar je osnovno pravilo kodiranja), tako da se kode jasno razlikuje-
jo med seboj in da se množice izjav, ki sodijo pod posamezne kode, 
ne prekrivajo. Doslednost kodiranja povečamo, če pri opazovanju in 
opisovanju interakcij uporabljamo konkretne ne abstraktnih izrazov. 
Pravimo, da pri opazovanju uporabljamo »nizko inferenčne deskrip-
torje«, ne »visoko inferenčnih«. Primer: Bolje je, če zapišemo »Janez 
je udaril Petra«, kot če zapišemo »Janez je izrazil agresijo do Petra«.  21 

Doslednost kodiranja povečamo, če uporabimo več koderjev, ki se pri 
kodiranju glede vsake kode uskladijo.

Raziskava je sledljiva, če lahko drug raziskovalec sledi pripovedi in 
pride do istih ali podobnih ugotovitev. V poročilu o raziskavi mora biti 
povsem razvidno opisana pot od začetka do konca raziskave, predvsem 
od empiričnega gradiva preko kodiranja, oblikovanja pojmov in kate-
gorij do zaključnih ugotovitev oziroma do poskusne (tentativne) teori-
je. Sled raziskovalnih odločitev mora biti jasna; jasno mora biti, kaj je 
raziskovalec storil in zakaj. Zgodba mora biti notranje skladna, logična.

V nekaterih primerih je možno zanesljivost ugotovitev preverjati s 
ponovitvijo raziskave. Tu seveda ne bo šlo za ponovitev »v enakih po-
gojih«, ampak zgolj za približno ponovitev. Taki so bili poskusi, da bi 
preverili pretekle antropološke raziskave s ponovnim obiskom. Neki 
etnolog je obiskal Samoo, da bi preveril ugotovitve Margaret Mead 
o odraščanju na Samoi (Coming of Age in Samoa). Drugi je ponovno 

21  Pri kodiranju pa bomo ta opis označili kot »agresivno dejanje«.
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obiskal predmestje Chicaga, v katerem se je odvijala Whyteova razi-
skava o družbi na uličnem oglu (Street Corner Society). V obeh pri-
merih te replikacije niso bile uspešne, saj sploh niso bile ponovitve, 
zgolj ponovni obiski istega kraja. Vsi pogoji so se spremenili, vključno  
z metodo opazovanja. 

Zanesljivost kvalitativne raziskave torej lahko povečamo z dosledno-
stjo kodiranja in sledljivostjo vseh sklepov, to je, popolno transparen-
tnostjo. K temu prispevajo na primer vnaprej izdelani pripomočki, kot 
so obrazci za zapise ipd. (Mesec 1998).

Iz povedanega sledi, da je o zanesljivosti mogoče smiselno govoriti 
tudi pri zgodovinskih raziskavah. K večji zanesljivosti le-teh prispeva 
čim večje število relevantnih virov, njihova ureditev po relevantnosti, 
kakor tudi logično povezovanje informacij iz različnih virov.
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POVEZOVANJE KVALITATIVNIH  
IN KVANTITATIVNIH RAZISKAV

Metodologija kot veda o načinih družboslovnega in humanistične-
ga raziskovanja se deli na tri sloje glede na naraščajočo ali pojemajočo 
splošnost njenih problemov (Milić, 1965): najbolj splošna so episte-
mološka ali občemetodološka vprašanja, kot npr. ali je za proučevanje 
človeških zadev primerna naravoslovna metoda, ali pa bi morali gle-
de na to, da je človek zavestno bitje, ki osmišlja sebe in svet, uporabiti 
druge metode. Na drugi ravni proučuje metodologija različne splošne 
metode, kot so opazovanje, spraševanje, eksperiment, etnografijo, ak-
cijsko raziskovanje ipd. Na tretji ravni proučuje praktično načrtovanje 
raziskav, njihovo organizacijo, raziskovalne tehnike, instrumente ipd. 
O odnosu med kvalitativnim in kvantitativnim raziskovanjem je mo-
goče razpravljati na vseh teh treh ravneh. Na občemetodološki ravni 
se vprašanje odnosa med njima ustrezneje preimenuje v vprašanje o 
odnosu med objektivističnim oziroma pozitivističnim naravoslovnim 
pristopom na eni strani in interpretativnim pristopom na drugi strani. 
Na ravni splošnih metod in na ravni tehnik pa na odnos med postopki, 
s katerimi pridobivamo in analiziramo kvantitativne podatke, in po-
stopki, s katerimi pridobivamo in analiziramo kvalitativne podatke.

Če sodimo, da je edino »znanstveno«, če v družboslovju uporablja-
mo naravoslovne metode, ki uporabljajo merjenje pojavov in stremijo 
k matematičnemu idealu »ekzaktnosti« (točnosti), bomo kvalitativnim 
metodam odrejali podrejen položaj v okviru objektivističnega kvanti-
tativnega raziskovalnega načrta. Če sodimo, da je za preučevanje druž-
be in človeka, zaradi njegove zavestne, osmišljujoče narave, primerna 
interpretativna metoda, in da je ugotavljanje »kajstva« in »kakosti«, 
kvalitet (variabel) pred njihovim merjenjem, bomo kvantitativne me-
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tode umestili v širši okvir kvalitativne raziskave. Lahko pa tudi dopuš-
čamo, da ima vsaka od obeh splošnih metodologij »svoj prav« in ima-
mo raziskovanje obeh vrst za enako »znanstveno«. To pomeni, da ne 
izključujemo ne ene ne druge metode, pač pa jima v okviru konkretnih 
raziskovalnih načrtov odrejamo njihovo mesto: enkrat bo kvalitativna 
raziskava podrejena kvantitativni, bo njeno dopolnilo; drugič ji bo nad-
rejena in bo kvantitativna dopolnilo kvalitativne; tretjič bosta obe vrsti 
raziskav potekali neodvisno druga od druge a povezano, ukvarjajoč se 
z istim področjem ali problemom vsaka na svoj način. 

Primer odnosa prve vrste je kvantitativna anketna raziskava, pri ka-
teri najprej izvedemo kvalitativno raziskavo. Intervjuvamo manjše šte-
vilo oseb, te intervjuje kvalitativno analiziramo, da bi ugotovili, katere 
spremenljivke se sploh pojavljajo v odnosu do določenega problema. 
Na tej osnovi sestavimo standardiziran vprašalnik, s katerim zbere-
mo podatke na reprezentativnem vzorcu populacije, jih kvantitativno 
analiziramo in ugotovitve posplošimo. Nejasnosti, nenavadnosti in 
protislovja v podatkih pojasnimo tako, da izvedemo kvalitativno raz-
iskavo, v kateri podrobneje sprašujemo teoretično izbran vzorec oseb, 
pri katerih se nadejamo dobiti osnovo za pojasnitev »nenavadnih« ali  
nepričakovanih podatkov. 

Primer kvalitativne raziskave, ki vključuje kvantitativno, je akcijska 
raziskava. Ta predstavlja širok kvalitativni okvir, znotraj katerega lahko 
pripravimo in izvedemo povsem standardizirano kvantitativno pov-
praševanje. Njegove rezultate pa obravnavamo v akcijskoraziskovalni 
skupini, jih interpretiramo in te interpretacije kvalitativno analiziramo.

Povsem lahko si predstavljamo, da bi v raziskavi o tem, kako paci-
enti-mladostniki uporabljajo prostor v bolnišnici, izvedli opazovanje, 
opisali načine uporabe prostora in jih kvalitativno interpretirali, hkrati 
pa bi izvedli standardizirano anketo, ki bi dala kvantitativne podatke, ki 
bi jim sledila kvantitativna analiza.

V zadnjem času se vse bolj uveljavlja pragmatičen pogled na odnos 
med kvalitativnim in kvantitativnim pristopom, stari metodološki spor 
o tem, kateri pristop je ustreznejši, se je pomaknil v ozadje. V znanosti so 
dobrodošle vse ugotovitve in interpretacije, ki osvetljujejo dani problem. 
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Odločilna za »enakopravno« vlogo kvalitativnega pristopa in njego-
vo nadrejeno, podrejeno ali prirejeno uporabo glede na naravo pro-
blema, je skrb za izdelavo kriterijev »znanstvenosti« in spoštovanje  
teh kriterijev. 

Mogoče bo koristno, če iz didaktičnih razlogov dodam definicije no-
vih pojmov pristopa, ki povezuje kvalitativne in kvantitativne metode, 
opirajoč se na članek sociologinj Hlebec in Mrzel (Hlebec, Mrzel, 2011, 
gl. tudi poglavje s pregledom raziskav IRSA).

Dvofazni raziskovalni načrt: vrsta sukcesivnega raziskovalnega 
načrta, pri katerem si sledita faza kvalitativnega in faza kvantitativ-
nega raziskovanja v kakršnem koli zaporedju. Običajno izvedemo  
kvalitativno raziskavo kot pripravo na kvantitativno ali kot pojasni-
tev izidov kvantitativne. Logično možni so poleg enofaznega (bodi-
si kvalitativna bodisi kvantitativna raziskava) tudi več kot dvofazni 
načrti, npr. trofazni, v katerem s kvalitativno raziskavo ugotovimo 
najprej, katere variable so relevantne, o teh variablah potem pobe-
remo kvantitativne podatke, ki jih nato interpretiramo s pomočjo  
kvalitativne raziskave.

Integracija metod: povezana, zaporedna ali hkratna uporaba kvali-
tativnih in kvantitativnih metod v istem raziskovalnem načrtu.

Metodološki eklekticizem: metodološko paberkovanje, uporaba raz-
ličnih raziskovalnih metod in tehnik, ki morda izvirajo iz epistemološko 
nasprotnih nazorov, ne da bi pri tej uporabi skušali biti epistemološko 
dosledni in ekskluzivni. Nasprotje: metodološki ekskluzivizem.

Metodološki ekskluzivizem: metodološki nazor, ki zahteva logično 
doslednost in skladnost epistemološke, metodološke in metodično-
-tehnične ravni metodologije; npr. behaviorizem, ki izključuje meto-
do introspekcije zaradi načelnega stališča, da »mentalno« ni dosegljivo 
objektivnemu opazovanju. Nasprotje: metodološki eklekticizem.

Simultani raziskovalni načrt: načrt, pri katerem se kvalitativna in 
kvantitativna raziskava določenega problema izvajata hkrati, sočasno, 
vendar tako, da se njuna spoznanja na koncu povežejo.
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Sukcesivni (fazni) raziskovalni načrt: načrt, pri katerem si sledijo 
faze kvalitativnega in faze kvantitativnega raziskovanja v različnih za-
poredjih, tako da se njihova spoznanja na koncu povežejo; najpogostej-
ši je dvofazni raziskovalni načrt.

Ugnezdeni raziskovalni načrt: načrt, pri katerem ena vrsta razisko-
vanja, kvalitativnega ali kvantitativnega, predstavlja širši ali nadreje-
ni okvir, znotraj katerega se izvaja raziskava druge vrste: kvalitativna  
znotraj kvantitativne ali obratno. Predstava ugnezdenosti ne velja le za 
raven raziskovalnega načrta, ampak tudi za epistemološko raven; na-
zor, da je za raziskovanje človeških in družbenih zadev edino primerna 
interpretativna metoda, lahko vključuje kvantitativne metode, vendar 
znotraj interpretativnega okvira – in obratno.
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UVELJAVLJANJE KVALITATIVNEGA RAZISKOVANJA

Imam občutek, da se pri nas vse preveč uporablja kvantitativna meto-
da. Je kvalitativna zapostavljena? Ali je ni mogoče tako množično upo-
rabiti? Kakšno veljavo imajo kvalitativne raziskave glede na objavo? Ali 
ima kvalitativna raziskava res manjšo težo kot kvantitativna? 

Vprašanje je zahtevno in nanj ni mogoče izčrpno odgovoriti na tem 
mestu, saj bi tak odgovor obsegel primerjavo obeh metod glede na različ-
ne vidike metodologije raziskovanja vključno z njeno zgodovino. Posku-
sim torej na kratko in se pri tem omejim na področje zdravstvene nege.

Nimam podatkov o razširjenosti obeh metod. (Bilo bi pa to zanimi-
vo raziskati, saj so viri dostopni, npr. bibliografija člankov s povzetki, 
objavljenih v Obzorniku zdravstvene nege in drugih strokovnih časopi-
sih). Nekoliko je to vprašanje osvetlil članek Danice Rotar Pavlič o kva-
litativni metodi v slovenski medicini (Rotar Pavlič, 2012, v: Adam idr., 
2012), iz katerega je razvidno, da so se kvalitativne raziskave v sloven-
ski medicini začele kontinuirano pojavljati šele po letu 2000 oz. 2005. 
Tudi sam imam vtis, da se kvalitativna metoda pri nas sicer vse bolj 
uveljavlja (Adam idr., 2012), da pa se kvantitativna metoda uporablja 
pogosteje kot kvalitativna. Razlogov za to je več.

Eden od njih je narava stroke zdravstvene nege in tudi drugih so-
rodnih »humanih« ved. Zdravstvena nega vključuje dva vidika: zdra-
vstveno tehničnega in odnosnega. Zdravstveno tehnični vidik se na-
naša na uporabo tehničnih postopkov, odnosni pa v ožjem pomenu na 
odnos med zdravstvenim delavcem in pacientom. Pri odvzemu krvi ali 
kakem drugem posegu mora sestra obvladati tehnični postopek, poleg 
tega pa mora znati pacienta umiriti, mu pojasniti postopek, vzbuditi za-
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upanje ipd. Za proučevanje naravnih procesov, ki se odvijajo »sami od 
sebe«, neodvisno od opazovalca, je primerna objektivna, kvantitativna 
metoda. Pri proučevanju odnosa ljudi do teh procesov ali odnosov med 
ljudmi pa je kvalitativna metoda nepogrešljiva. Rotar Pavličeva (2011) 
navaja raziskavo o tem, zakaj zdravniki splošne prakse neupravičeno 
predpisujejo antibiotike (Zaletel-Kragelj, Božikov, 2010, po Rotar Pa-
vlič 2012). V taki raziskavi nas zanima, kaj si pri tem mislijo zdrav-
niki, kako upravičujejo svoje ravnanje, kakšne so njihove »vsakdanje 
teorije«. Težko si predstavljam, da pri raziskovanju tega pojava ne bi 
uporabili kvalitativne metode, kot si ne morem predstavljati, da bi z 
intervjuji raziskovali biološki proces, ki vodi do »prilagoditve bakterij« 
na antibiotike. Zanimanje za raziskovanje zavesti udeleženih, njihovega 
doživljanja, medosebnih odnosov v zdravstvu je sorazmerno novo, saj 
je naravno, da se je medicina osredotočala na raziskovanje bioloških 
procesov pri boleznih in zdravljenju, nega pa prav tako bolj na tehnič-
no-postopkovni kot na odnosni vidik. Zato ni bilo potrebe po uporabi 
kvalitativnih metod.

Toda tudi sociologija in psihologija sta svojo znanstvenost uteme-
ljevali, tako da sta prevzeli kvantitativno, naravoslovno metodo. (Ne-
katere druge družboslovne vede, kot so etnologija, antropologija idr.  
so v večji meri ohranile svoj kvalitativni značaj in bile zato neupraviče-
no obravnavane kot »zgolj opisne«; prim. npr. pomembne antropološke  
teorije: Levy Strauss, Taylor.) Kvalitativna metoda se je razvila v okvi-
ru družboslovja deloma že v samem začetku družbenih ved, deloma  
pa kot reakcija na pozitivizem, ki se je pri proučevanju družbenih po-
javov opiral na naravoslovne metode. Družbeni ali duhovni pojavi  
se namreč razlikujejo od naravnih pojavov po tem, da vključujejo za-
vedajoče se ljudi, ki osmišljajo svet okrog sebe in iščejo smisel. Zato bi  
jih morali proučevati z drugimi metodami kot obnašanje podgan. 
Marsikaj, kar velja za človeka, se da ugotoviti s preučevanjem podgan,  
ne pa prav tistega, kar se dogaja v človeku kot zavestnem, duhov-
nem, kulturnem bitju, ki osmišlja svet okrog sebe. Zato je Trste-
njak upravičeno zavrnil behavioristično psihologijo kot »podganjo  
psihologijo«. To je psihologija, ki v imenu naravoslovno, objektivi-
stično pojmovane znanstvenosti reducira človeka na biološko bitje in 
spregleduje njegove bistvene komponente kot samozavedajočega se 
bitja. Kvalitativna, interpretativna metoda se je torej pojavila kot kri-
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tika prevladujoče pozitivistične, kvantitativne metode v družboslovju.  
Ni pričakovati, da bo sprejeta z odprtimi rokami.

Kvalitativni metodi očitajo, da je »manj znanstvena«; vendar se ta 
očitek opira na kriterije kvantitativne metodologije, ki s tem samo sebe 
proglaša za »bolj znanstveno«. Kvantitativna metoda se osredotoča na 
preverjanje hipotez. Kvalitativna metoda naj ne bi imela tako dobro 
izdelanih postopkov za preverjanje hipotez. To velja preiskati; nisem 
prepričan, da je hipoteze o doživljanju mogoče preverjati z enakimi po-
stopki kot hipoteze o opazljivem vedenju. Še pomembneje se je vpra-
šati: Od kod izvirajo hipoteze? »Kvantitativci« pravijo, da jih izpeljemo 
iz teorije. Teorija je zapisana in objavljena posplošitev iz dosedanjih 
raziskav. A kakšna je dosedanja teorija, ki domnevno pojasnjuje, zakaj 
zdravniki predpisujejo antibiotike? Morda take teorije sploh še ni; jo 
je šele treba ustvariti. To je sicer možno storiti tako, da si raziskovalec 
izmisli teorijo »v naslanjaču«; bolje empirično utemeljeno pa je, če o 
tem povprašamo zdravnike in ugotovimo, kakšne so njihove »vsakda-
nje teorije«, s katerimi utemeljujejo svoje ravnanje. Kvalitativna metoda 
torej prispeva k ustvarjanju teorij, iz katerih izpeljemo hipoteze, ki jih 
nato preverjamo. Kvalitativna metodologija tudi oblikuje svoje kriterije 
»znanstvenosti«, ki vključujejo pozitivistične kriterije in jih nadgrajuje-
jo, kot smo pokazali v prejšnjem poglavju. Današnja kvalitativna meto-
dologija ima izdelane metodološke postopke in kriterije in, to si upam 
trditi, v ničemer ne zaostaja za kvantitativno. Zapostavljanje kvalitativ-
ne metode je torej vse manj upravičeno.

Res pa je, da postopki kvalitativnega raziskovanja niso tako me-
hanični kot pri kvantitativnem raziskovanju. Zahtevajo več oseb-
ne občutljivosti in iznajdljivosti in sprotnega prilagajanja gradivu.  
Za kvantitativne raziskave imamo npr. izdelane zbirke merskih in-
strumentov za različna področja in različne spremenljivke. Uporabiš 
merski instrument iz priročnika, vložiš podatke v računalnik, klikneš 
na nekaj gumbov, računalnik ti prikaže rezultate. Samo še prebrati  
jih moraš znati (ali pa prosiš za pomoč tistega, ki to zna) in raziskava  
je opravljena. Pri kvalitativni raziskavi moraš že takoj z mučnim  
razmišljanjem oblikovati kode – temu se ne moreš izogniti, četu-
di potem vse skupaj vpišeš v računalnik, ki sam dela naprej. Malo se  
šalim, a mislim resno.
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Da kvantitativna metoda še vedno prevladuje, je torej posledica pred-
metne usmerjenosti določenih področij (na naravni svet v nasprotju z 
družbeno-kulturnim, odnosnim), seznanjenosti s kvalitativno metodo-
logijo in institucionalnih praks. Še beseda o teh slednjih. Kvantitativne 
raziskave imajo izdelane postopke, ki v največji možni meri avtomati-
zirajo raziskovalni postopek, kot je razvidno iz zgornjega zgleda. Ker 
so zaradi izdelanih postopkov marsikdaj bolj udobne in zahtevajo manj 
truda, tudi manj znanja (čeprav so navidezno »kunštne«, ker vsebujejo 
poplavo mehanično produciranih številk), so bolj priljubljene. Če ho-
čete hitro diplomirati, se ne lotite kvalitativne raziskave. Ne izvajajte 
intervjujev, ne obdelujte jih, ne konstruirajte »poskusne teorije«. Vze-
mite vprašalnik iz priročnika (domnevajte, da je smiseln), anketirajte 
ljudi (njihove odgovore vzemite kot suho zlato), vse ostalo bo opravil 
računalnik. Za to, da bi več uporabljali kvalitativno metodologijo je 
potrebna odločitev ustanove (šole), da bo spodbujala njeno uporabo. 
To pa pomeni, da učitelji ne bodo vsiljevali kriterijev znanstvenosti 
»kvantitativne metodologije«, ampak da se bodo poučili o kvalitativnih 
kriterijih znanstvenosti in kot mentorji skrbeli, da bodo v nalogah ti 
kriteriji upoštevani.

Sicer pa velja: Bodi pogumen! Drzni si! Sapere aude!
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PRIMERI KVALITATIVNIH RAZISKAV

OD ODPRTEGA KODIRANJA DO POSKUSNE TEORIJE:  
KVALITATIVNA ANALIZA INTERVJUJA  

O STEREOTIPIH O STARIH

Z didaktičnim namenom objavljam primer odprtega kodiranja in-
tervjuja, ki ga je v okviru svoje izpitne naloge Stereotipi in vzgoja pri 
predmetu Kvalitativna metodologija izvedla slušateljica magistrskega 
študija socialne gerontologije na AME ECM, gospa Martina Novak. 
Vprašanja, opis intervjuvanke in zapis intervjuja je prispevala ona, ko-
diranje in poskusno teorijo B. Mesec.

Intervju smo izvedli s študentko družboslovne smeri, ki živi na 
kmetiji, v času študija pa v mestu, stara je 20 let. Je izredno živahna, 
prijazna in ustvarjalna. V prostem času rada bere in hodi v hribe.  
Pomaga prostovoljno otrokom, ki imajo učne težave. Živi z očetom, 
ki je star 59 let in doma kmetuje, z mamo, stara je 52 let in hodi v  
službo, ter tremi sestrami, vse so še študentke, ter starimi starši. Sta-
ra mama je gospodovalna, stara je 82 let in skrbi sama zase, ata pa je  
star 91 let in tudi še skrbi sam zase. Živijo v družinski hiši (270 m2). 
Odnos med družinskimi člani je dober, na ravni kulturnega dialoga  
z včasih napornim prilagajanjem drug drugemu. Delo na kmetiji si de-
lijo in pomagajo drug drugemu. Vzgoja otrok je potekala po načelu 
»moli in delaj«.

Vprašanja za intervju:

Ali so v okolju, kjer živiš, prisotni stereotipi?
Kako stereotipi vplivajo na pričakovano kakovost življenja starejših?
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Kaj občutiš ob tem, ko se stare ocenjuje na podlagi stereotipov?
Morda veš, od kod izvirajo stereotipi?
Kaj bi bilo potrebno spremeniti?
Misliš, da bi se lahko stereotipom izognili?
Koga stereotipi najbolj prizadenejo in kako se kaže oz. izraža prizadetost?
Kdaj si se srečala s stereotipi?
Kako vzgajati otroka pod vplivom stereotipov?
Katere napake ne boš ponovila pri vzgoji svojih otrok, 
kateri stereotip je tebe zaznamoval?
Misliš, da so tudi mladi žrtve stereotipov o starejših? 

Odgovori:

1. »Živim na vasi in stereotipi so prisotni, še bolj kot v mestu.«

2. »Stereotipi, dajejo starejšim neke vrste potuho, zdaj si pa star in bo-
lan. Mirno moraš čakati na smrt. Prisotnost stereotipov povzroča strah, 
že zdaj slišim, ko govorijo: ja, ko boš stara, boš videla, kako je. Stereoti-
pe zaznavam negativno, saj sporočajo samo slabe stvari. Marsikaj sploh 
ni res, a ker velja stereotip, ko si star, si bolan. Mnogi starejši so vitalni, 
a zaradi stereotipa mislijo, da so bolni. Zaradi stereotipov, mi mladi 
tudi dojemamo staranje in starost kot bolezen. A je le del naravnega 
procesa, skozi katerega naj bi šel vsak.«

3. »Opažam, da je nekaterim starejšim všeč, da so stereotipi, ki jih 
označujejo. Takšni se smilijo sami sebi in želijo oz. pričakujejo pomi-
lovanje okolice. Ko bom nekoč stara, ne želim, da me ocenjujejo na 
podlagi stereotipov, saj se mi zdi predalčkanje stvari in predpisovanje 
določenih lastnosti ljudem zastarelo in neumno. Tudi v starosti ima-
mo skrite talente, s katerimi bogatimo življenje ljudem okrog nas.  
Ne podpiram pomilovanja.«

4. »Ne vem, od kod izvirajo. Toda mislim, da so nastali po principu 
ljudskih pravljic, prenašali so se ustno. Zavedati se moramo, da je v 
nekaterih stereotipih tudi resnica. S staranjem pride tudi bolezen in po-
zabljivost, kar se tudi lahko znanstveno dokaže.«

5. »Mislim, da bi morali ljudje nehati zidati zidove, si prisluhniti, pus-
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titi drug drugemu, da diha, nehati govoriti o generacijah in poudarjati 
razlike. Vsi smo ljudje, razlika je samo v tem, v kateri fazi zorenja smo.«

6. »Stereotipom se ne moremo izogniti. Že od rojstva so nam jih priv-
zgajali. Stereotipi so neke vrste vodilo v našem življenju. V vseh fazah 
življenja so, včasih zaradi stereotipov vemo, kaj pričakovati, kar je dob-
ro. Tukaj je tudi problem, saj če je prisoten stereotip, ga prevzamemo in 
ne mislimo s svojo glavo.«

7. »Ljudje smo na starost izredno alergični, ko smo najstniki, si že-
limo biti starejši, ko smo starejši, si želimo biti mlajši. V zrelejši fazi 
razvoja stereotipi ljudi izredno prizadenejo, saj morajo biti bolni, po-
zabljivi, nazadnjaški, živeti v domu in čakati na smrt. Če nisi tak, si 
še bolj izpostavljen stereotipom. Kaže se kot zaprtost, zasanjanost,  
osamljenost, zamerljivost.«

8. »S stereotipi sem se srečala, ko sem bila stara 6 let in smo šli  
na obisk v dom, mami mi je rekla, da so tukaj vsi bolni, zato so  
tudi v domu. V spominu mi je ostala gospa, ki sem ji pomagala pri 
hranjenju. Imela je izredno miren in spokojen obraz, na katerem  
je bil nasmeh.«

9. »Vzgoja otrok je najtežja stvar na svetu, ni nobene prave šole, ki 
bi te lahko na to pripravila. Kako vzgojiti? Ne vem, mislim, da klica 
rade poganja in raste sama. Tako je tudi z otroci, pomembno je, da 
jih naučimo spoštovanja in mišljenja s svojo glavo, tako tudi ne bodo  
podvrženi stereotipom.«

10. »Stari so bolni, zato jih je potrebno spoštovati. Ja nekateri so res, 
niso pa vsi. Sem mnenja, da si morajo spoštovanje prislužiti, saj v živ-
ljenju nam ni nič dano. Za odnos se je pa potrebno še posebej truditi.«

11. »Nas mladih je strah starosti, nepričakovanega, za kar so krivi  
tisti, ki so nam za zgled, saj nam slikajo končno sliko, ki je nejas- 
na in polna nejasnosti in slabih obetov. Stereotipi nas nezaved- 
no zaznamujejo.«
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METODOLOŠKA OPOMBA

Gornji polodprti intervju s študentko sociologije, intervju z več 
precej določnimi vprašanji in sorazmerno kratkimi odgovori ni ide-
alno izhodišče kvalitativne empirične raziskave. Odgovori ne odražajo  
samo neposredne izkušnje vprašanke s starimi ljudmi in njihovim po-
ložajem in obravnavo v družbi, ampak kažejo sledi sociološkega znanja,  
sociološke terminologije in ozaveščenosti. Zato so nam bili neka-
teri pojmi že kar položeni v misel in je nadaljnja analiza videti bolj 
kot razprava med sociologi in ne kot opis in sistematizacija izvirne  
izkušnje. A to je v današnjem času, ko so tudi tako imenovani laiki 
medijsko »zastrupljeni« s strokovno terminologijo, najbrž neogibno, 
čeprav ni zaželeno.

Prvo fazo tematske analize smo v tem primeru preskočili, ker pov-
sem določna vprašanja hkrati označujejo osnovne teme in bi bilo nji-
hovo preimenovanje iz vprašalnih stavkov v naslove »poglavij« zgolj 
nepotrebna formalnost.

Slika 10: Miselni vzorec analize o stereotipih (izsek iz delovnega lista)
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ANALIZA

1. faza
ODPRTO KODIRANJE

Zaradi jasnosti so kodam (z velikimi črkami) dodana razmišljanja  
ob kodi (»Ustavi se in zapiši«).

1. Ali so v okolju, kjer živiš, prisotni stereotipi?

»Živim na vasi in stereotipi so prisotni …«

OBSTOJ STEREOTIPOV V BIVALNEM OKOLJU: DA, NE
NEPOSREDNO ZAZNAVANJE STEREOTIPOV V BIVALNEM 
OKOLJU: DA, NE

Komentar: vprašanka potrjuje obstoj stereotipov v svojem bivalnem 
okolju; to pomeni, da jih opaža pri ljudeh; da jih neposredno zaznava v 
njihovih izjavah, vedenju, ravnanju. Lahko se vprašamo: kako se stereo-
tipi izražajo? Kako opazimo njihov obstoj, njihove značilnosti? O tem v 
tem besedilu ni še nič. Smo pozorni na ta vidik, morda o tem poizvemo 
pri naslednjem intervjuju.

»… še bolj kot v mestu.«

LASTNOSTI STEREOTIPOV:
– RAZŠIRJENOST: VEČJA, MANJŠA
– IZRAZITOST (JASNOST)): VEČJA, MANJŠA
– TOGOST: VEČJA, MANJŠA
– VPLIVNOST: BOLJ VPLIVAJO NA VEDENJE, MANJ  
VPLIVAJO NA VEDENJE

Komentar: Vprašanka primerja stereotipe: po njenem so v njenem, 
tradicionalnem, vaškem okolju bolj prisotni kot v mestu. Kaj pomeni ta 
»še bolj prisotni«? So bolj razširjeni? Bolj vztrajni, trdni? Bolj izraziti, 
poudarjeni, jasni? So bolj togi, vztrajni, nespremenljivi? Bolj vplivajo 
na ravnanje ljudi? Pomembno je, da je vprašanka s tem odprla temo o 
lastnostih, značilnostih stereotipov. Pomislimo, kako bi merili različne 
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njihove značilnosti. – Ta primer kaže, da so kode različnih vrst. Koda 
»lastnosti stereotipov« je nadrejeni pojem; členi se na več značilnosti ali 
spremenljivk (npr. »razširjenost«). Ob vsaki spremenljivki so navedene 
njene možne modalitete (npr. »večja, manjša«).

2. Kako stereotipi vplivajo na pričakovano kakovost življenja starejših?

»Stereotipi, dajejo starejšim neke vrste potuho, zdaj si pa star in bolan. 
Mirno moraš čakati na smrt.«

FUNKCIJE STEREOTIPOV
– »POTUHA«, UPRAVIČEVANJE RAVNANJA: SE POJAVLJA, SE 
NE POJAVLJA
– STEREOTIPNA VLOGA STAREGA ČLOVEKA: OBSTAJA, NE 
OBSTAJA
– PREVZEMANJE STEREOTIPNE VLOGE: JO PREVZEMAJO, JE 
NE PREVZEMAJO
– DIREKTIVNOST (PRISILNOST) STEREOTIPNE VLOGE: 
VEČJA, MANJŠA
– STEREOTIP KOT PRIČAKOVANO VEDENJE: SE POJAVLJA, 
SE NE POJAVLJA
– PASIVIZACIJA STAREJŠEGA: SE POJAVLJA, SE NE POJAVLJA
– NORMATIVNA NARAVA STEREOTIPA: JE, NI; BOLJ IZRAZI-
TA, MANJ IZRAZITA

Komentar: Vprašanka omeni izredno pomembno funkcijo stere-
otipov, da namreč upravičujejo pasiviziranje starega človeka, ali celo 
preprečujejo njegovo aktivnost. Stereotipi delujejo kot bolj ali manj po-
sredna pričakovanja glede vedenja starejšega človeka; določajo, kaj se 
za starega človeka spodobi in kaj ne. Imajo značaj norme. Ta pričako-
vanja so lahko bolj ali manj direktivna, preskriptivna (predpisovalna), 
ukazovalna, prisilna. Več stereotipnih pojmovanj hkrati določa vlogo 
starega človeka v družbi, ki je potemtakem lahko bolj ali manj togo do-
ločena. Kakemu starejšemu človeku je to lahko dobrodošlo opravičilo, 
da se zateče v lagodnost in pasivnost; da »počiva«, ker se je v življenju 
že zadosti »trudil« in »utrudil«, »nagaral« ipd. Drugi pa to doživi kot 
prisilno odrinjanje v kot. Ker stereotip deluje kot norma, kot pravilo 
obnašanja, je odstopanje od tega pravila sankcionirano. Staremu, ki bi 
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bil še vedno rad aktiven, očitajo, da se dela mlajšega, kot je v resnici, se 
norčujejo iz njega, ga opravljajo, češ da se sili med mlade; da ne more 
prepustiti vajeti mlajšim, da vztraja kljub temu, da ne more več spre-
mljati novosti ipd.

»Prisotnost stereotipov povzroča strah, že zdaj slišim, ko govorijo: ja, 
ko boš stara, boš videla, kako je.«

ODNOS STARIH DO SAMIH SEBE:
– SAMOPOMILOVANJE: DA, NE
– VPLIV STEREOTIPOV NA MLADE
– NEUPRAVIČEN STRAH PRED STAROSTJO: DA, NE
– PRIČAKOVANJA MLADIH GLEDE LASTNE STAROSTI:  
OBSTAJAJO, NE OBSTAJAJO; POZITIVNA, NEGATIVNA

Komentar: V zgornjem stavku zaznamo dve misli. Prva je, da ste-
reotipna pričakovanja ne vplivajo samo na starejše, ampak tudi na 
pričakovanja mladih do lastnega staranja in jim povzročajo bo-
jazni, ki so lahko bolj ali manj (ne)upravičene. Druga misel je, da 
tudi stari sami doživljajo starost kot nekaj neprijetnega, nezažele-
nega in v tem razpoloženju svarijo mlade, kaj da jih čaka. Zaznamo  
samopomilovanje starih.

»Stereotipe zaznavam negativno, saj sporočajo samo slabe stvari.«

– STEREOTIPI: NEGATIVNI, POZITIVNI
– ZAZNAVANJE STEREOTIPOV: NEPRISTRANSKO,  
PRISTRANSKO; REALNO, POPAČENO

Komentar: Vprašanka sicer v tej izjavi zatrjuje, da stereotipe zaznava 
samo negativno, a to nas vodi vsaj do vprašanja, ali obstajajo tudi po-
zitivni stereotipi. V nadaljevanju vprašanka sama navaja tudi pozitivne 
vidike starosti in morda so te navedbe del pozitivnega stereotipa o sta-
rosti. Je torej sama s seboj v protislovju; JE njena prva ocena stereotipov 
prenagljena? To nas vodi do vprašanja, kako zanesljivo je naše zaznava-
nje in ocenjevanje stereotipov pri drugih ali v družbi sploh. Ali stereo-
tipe drugih zaznavamo realno, take kot so, ali popačeno, pristransko? 
Iz tega slede vprašanja o tem, v kakšni smeri je to zaznavanje popačeno, 
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kaj vpliva na popačenje ipd. Ne govorimo torej o tem, kakšni so stereo-
tipi, ampak kako jih dojemamo, ali take kot so, ali popačeno, npr. tako, 
da vidimo samo negativne vidike stereotipa, ne pa pozitivnih.

»Marsikaj sploh ni res, a ker velja stereotip, ko si star, si bolan. Mnogi 
starejši so vitalni, a zaradi stereotipa, mislijo, da so bolni.«

OCENJEVANJE STEREOTIPA
– USTREZNOST STEREOTIPA: VEČJA, MANJŠA

Komentar: Tu se ponovi tema o prisilnosti stereotipa, o stereotipu 
kot normi. Hkrati vprašanka zanika stereotipno pojmovanje, da so sta-
ri bolni. Ocenjuje stereotip, koliko ustreza realnosti. Seznam lastnosti 
stereotipa se razširi s pomembno značilnostjo, to je, koliko stereotip 
ustreza resničnosti. Po definiciji stereotip ni ustrezna podoba resnično-
sti, resničnih značilnosti starih, ampak neupravičeno posplošena slika.  
To posploševanje pa je lahko bolj ali manj (ne)upravičeno. O neka-
terih značilnostih starih obstajajo raziskovalni podatki, tako da je 
mogoče zanesljivo reči, kaj v resnici velja za večino ali za povprečje.  
»Upadanje kratkoročnega spomina« bi recimo bila taka raziskovalno 
potrjena značilnost starejših. Toda bistvo stereotipnega zaznavanja ni 
toliko v tem, da neupravičeno posplošujemo (iz nekaj primerov na 
vse), ampak v tem, da konkretni posamezni osebi vnaprej pripišemo  
lastnosti razreda oseb, v katerega spada. Tudi če so te lastnosti res-
nično lastnosti povprečja ali večine, za to osebo morda ne veljajo.  
Morda je edina od vseh oseb te starosti na svetu, ki se je pri sedem-
desetih letih uspela naučiti celotno Miltonovo pesnitev Izgubljeni 
raj (o čemer sem pisal na svojem blogu 22). Stereotipno presojati po-
meni, da temu človeku pripišemo slab spomin, ker to pač velja za vse  
druge njegove starosti.

22 John Basinger, profesor umetniške besede na Three rivers community college v Mid-
dletownu, Connecticut, ZDA, se je ob upokojitvi leta 1993, tedaj star 58 let, odločil, 
da se bo na pamet naučil epsko pesnitev Johna Miltona, Izgubljeni raj, ki je izšla leta 
1667 in sicer drugo izdajo, ki obsega 12 knjig, 10.565 verzov, 60.000 besed. Pesnitev 
imamo tudi v slovenskem prevodu Marjana Strojana (Cankarjeva založba, zbirka Bela 
krizantema, 2003). Po osmih letih je leta 2001 Basinger dosegel svoj cilj. Poemo je na 
pamet javno recitiral tri dni, vsak dan 8 ur. Od tedaj dalje jo po delih vsak mesec javno 
recitira ob različnih priložnostih. V celoti jo je doslej izvedel dvakrat, leta 2001 in 2008 
ob Miltonovi 400-letnici. https://nautil.us/this-man-memorized-a-60000_word-po-
em-using-deep-encoding-2-237097/



178

To pomeni, da sicer lahko ugotavljamo ustreznost stereotipa, tako da 
stereotipna pojmovanja primerjamo z raziskovalnimi ugotovitvami, da 
pa so tudi »ustrezni« stereotipi (torej tisti, ki samo ponavljajo razisko-
valne ugotovitve za povprečje ali večino starostne kategorije) še vedno 
stereotipi, če ta pojmovanja uporabimo tako, da posamezni osebi, ki 
spada v dani razred, pripišemo te lastnosti, ne da bi se v konkretnem 
primeru prepričali, če smo do tega upravičeni.

»Zaradi stereotipov mi mladi tudi dojemamo staranje in starost kot 
bolezen. A je le del naravnega procesa, skozi katerega naj bi šel vsak.«

LASTNOSTI STEREOTIPOV
VSEBINA STEREOTIPA:
– STAROST JE BOLEZEN
– STAROST JE ČAKANJE NA SMRT

Komentar: Do sedaj vsebina starostnega stereotipa ni bila omenjena 
oziroma se ves čas omenja samo, da je starost bolezen. Druge vsebine 
še niso bile omenjene. Kodo »vsebina stereotipa« uvrstimo med »last-
nosti stereotipov«, ki bi jih torej lahko razdelili na vsebino in formo in 
oblikovali takole pojmovno hierarhijo: lastnosti stereotipov se delijo na 
vsebinske (npr. »Starost je bolezen«) in formalne, tj. razširjenost stere-
otipa, togost, vplivnost ipd.

Staranje in starost nista bolezni, ampak naravni proces. Tudi bolezen 
je naravni proces, zato ni jasno, kaj pravzaprav hoče vprašanka reči. 
Morda hoče reči, da starost pač ni bolezen, da je naravno, nebolezensko 
dogajanje. Torej oporeka stereotipu. Tako izjavo bomo uvrstili k »oce-
njevanju« ali »vrednotenju« stereotipa.

3. Kaj občutite ob tem, ko se stare ocenjuje na podlagi stereotipov?

»Opažam, da je nekaterim starejšim všeč, da so stereotipi, ki jih ozna-
čujejo. Takšni se smilijo sami sebi in želijo oz. pričakujejo pomilovanje 
okolice. Ko bom nekoč stara, ne želim, da me ocenjujejo na podlagi stere-
otipov, saj se mi zdi predalčkanje stvari in pripisovanje določenih lastnos-
ti ljudem zastarelo in neumno. Tudi v starosti imamo skrite talente, s ka-
terimi bogatimo življenje ljudem okrog nas. Ne podpiram pomilovanja.«
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ODGOVOR STARIH NA STEREOTIPE O NJIH: SPREJEMANJE, 
ZAVRAČANJE
SPREJEMANJE/ZAVRAČANJE STEREOTIPA O STARIH  
(STAROSTI)
SPREJEMANJE/ZAVRAČANJE STEREOTIPNE OCENE NJEGA 
SAMEGA
SPREJEMANJE/ZAVRAČANJE STEREOTIPNE VLOGE
MOTIVI SPREJEMANJA STEREOTIPNE VLOGE –  
SEKUNDARNA KORIST
MOTIVI ZAVRAČANJA STEREOTIPNE VLOGE

Komentar: Starejši lahko sprejme ali zavrne stereotipno oznako, 
sprejme ali zavrne stereotipno vlogo. Lahko se strinja ali ne strinja, da 
so stari nasploh taki in taki (»sprejemanje/zavračanje stereotipa o sta-
rih/starosti«) oziroma, da je on, ker je star, tak in tak (»sprejemanje/
zavračanje stereotipne ocene njega samega«). Vprašanje je, kakšne so  
posledice strinjanja/nestrinjanja s stereotipom oziroma stereotipno 
vlogo in kakšni so motivi za strinjanje/nestrinjanje. Pri tem je naj-
brž razlika, če gre samo za strinjanje/nestrinjanje z vsebino stereotipa  
(s trditvami, ki ga sestavljajo) ali če gre za strinjanje/nestrinjanje z 
vlogo, ki jo vsiljujejo staremu. Če človek ne sprejme stereotipne vloge  
starca, je verjetno deležen negativnih sankcij okolja, v obliki pri-
toževanja, opravljanja ipd. Ohrani pa osebno integriteto, ostane,  
kar je, ne glede, ali ustreza pričakovanjem drugih. Če pa sprejme ponu-
jeno vlogo, se brez trenja vključi v družbo, in uživa v tem, da ga drugi 
pomilujejo (sekundarna korist).

4. Morda veste, od kod izvirajo stereotipi?

»Ne vem, od kod izvirajo. Toda mislim, da so nastali po principu ljud-
skih pravljic, prenašali so se ustno. Zavedati se moramo, da je v nekaterih 
stereotipih tudi resnica. S staranjem pride tudi bolezen in pozabljivost, 
kar se tudi lahko znanstveno dokaže.«

OSEBNA TEORIJA O IZVORU STEREOTIPOV 
PRENAŠANJE STEREOTIPOV: USTNO VZTRAJANJE 
IN ZASTARELOST STEREOTIPOV 
USTREZNOST STEREOTIPA 
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PREVERJANJE USTREZNOSTI STEREOTIPA 
PROCESI V ZVEZI S STEREOTIPI: GL. ZGORAJ

Komentar: Tu se ponovno pojavi ideja o ustreznosti stereotipa  
in o njegovem preverjanju s primerjavo z »znanstvenimi« ugoto- 
vitvami. Mnenje, da stereotipi nastajajo kot pravljice (ki jim ne  
vemo izvora), imamo lahko za osebno teorijo vprašanke. Morda  
misli, da se prenašajo ustno kot pravljice. Ostaja vprašanje o  
njihovem izvoru. Pozorni postanemo na različne PROCESE, ki  
potekajo v zvezi s stereotipi: prenašanje, ohranjanje (vzdrževanje),  
preverjanje ipd.

5. Kaj bi bilo potrebno spremeniti?

»Mislim, da bi morali ljudje nehati zidati zidove, si prisluhniti,  
pustiti drug drugemu, da diha, nehati govoriti o generacijah in poudar- 
jati razlike. Vsi smo ljudje, razlike je samo v tem, v kateri fazi  
zorenja smo«.

SPREMINJANJE STEREOTIPOV
PREPREČEVANJE STEREOTIPIZIRANJA
NAČINI SPREMINJANJA:
– NE DIFERENCIRATI
– NE KATEGORIZIRATI
– NE ETIKETIRATI
– POUDARJATI ENAKOST LJUDI
– PRISLUHNITI, PUSTITI BITI = OPAZITI INDIVIDUALNOST
STAROST KOT ZORENJE
NAPAKE MIŠLJENJA PRI STEREOTIPIZIRANJU

Komentar: Pomembna misel. Razlika med stereotipom (pro-
dukt) in stereotipiziranjem (proces). Stereotip: mentalna slika zna-
čilnosti neke družbene skupine (prevladujoče značilnosti, povpreč-
ne, običajno neupravičeno pretirano posplošene). Stereotipiziranje: 
a. Kategoriziranje in pripisovanje lastnosti določeni skupini – lahko  
upravičeno, ker pač prevladujejo. b. Pripisovanje skupinskih last-
nosti posameznemu članu skupine – to je bistvo stereotipiziranja  
kot zgrešene prakse.
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Pojavljata se dve NAPAKI MIŠLJENJA: a. neupravičeno posploševa-
nje iz lastnosti nekaterih na lastnosti večine ali vseh. b. neupravičeno 
pripisovanje skupinskih lastnosti (ki so lahko večine).

Morda se stereotipiziranja kot kategoriziranja in ne vedno upraviče-
nega posploševanja značilnosti družbene kategorije ne da preprečiti, ker 
gre za »normalno« delovanje uma  – tipiziranje. Lahko pa z ozavešča-
njem o naravi stereotipiziranja to preprečimo ali omilimo. Kako? Da ob 
srečanju s posameznikom (iz določene kategorije, npr. starim) suspen-
diramo zavest o stereotipu in pozorno »prisluhnemo« njegovi individu-
alnosti; pozorni smo na njegove posebne lastnosti, načine vedenja itd.,  
ki se razlikujejo od stereotipnih ali večinskih.

6. Mislite, da bi se lahko stereotipom izognili?

»Stereotipom, se ne moremo izogniti. Že od rojstva so nam jih priv-
zgajali. Stereotipi so neke vrste vodilo v našem življenju. V vseh fazah 
življenja so, včasih zaradi stereotipov vemo, kaj pričakovati, kar je dobro. 
Tukaj je tudi problem, saj če je prisoten stereotip, ga prevzamemo in ne 
mislimo s svojo glavo.«

NEOGIBNOST STEREOTIPOV
NEOGIBNOST STEREOTIPIZIRANJA?
FUNKCIJA STEREOTIPOV: VODILO, USMERJANJE (ORIENTA-
CIJA), OMOGOČAJO PREDVIDEVANJE
RAVNANJE S STEREOTIPI, UPRAVLJANJE STEREOTIPOV
OZAVEŠČANJE O STEREOTIPIH
NE AVTOMATIČNO PREVZEMATI STEREOTIPOV

Komentar: Ponovi se to, kar smo predvideli zgoraj. Stereoti-
pi so neizogibni, izvirajo iz načina delovanja uma; so funkcional-
ni do določene mere, morda kot prva groba orientacija. Potem 
se je treba ozavestiti, da stereotipiziramo in vključiti pozornost 
na lastnosti posameznika, ki je pred nami; iz avtomatskega pilo-
ta preklopimo na ročno upravljanje. To je ključna ideja upravlja-
nja stereotipov kot avtomatičnega odziva uma na kompleksnost si-
tuacije: iz avtomatičnega odziva preiti k pozornemu raziskovanju  
dejanskega dogajanja.
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7. Koga stereotipi najbolj prizadenejo in kako kaže oz. izraža  
prizadetost?

»Ljudje smo na starost izredno alergični, ko smo najstniki, si želimo biti 
starejši, ko smo starejši, si želimo biti mlajši. V zrelejši fazi razvoja stereo-
tipi ljudi izredno prizadenejo, saj morajo biti bolni, pozabljivi, nazadnjaš-
ki, živeti v domu in čakati na smrt. Če nisi tak, si še bolj izpostavljen ste-
reotipom. Kaže se kot zaprtost, zasanjanost, osamljenost, zamerljivost.«

POSLEDICE STEREOTIPIZIRANJA
RAZLIKA MED FUNKCIJAMI IN POSLEDICAMI: FUNKCIJE 
VSAJ ZAČASNO KORISTNE, POSLEDICE UGODNE  
IN NEUGODNE, KORISTNE IN NEKORISTNE
ZVEZA MED ZORENJEM IN STAROSTJO
AMBIVALENTEN ODNOS DO STARANJA: V ZAČETKU ZAŽE-
LENO, NATO NEZAŽELENO
POSLEDICA STEREOTIPIZIRANJA (= ETIKETIRANJA,  
SILJENJA V VLOGO): ČUSTVENA PRIZADETOST, ODPOVED 
ŽIVLJENJU, ŽIVOTARJENJE V STEREOTIPNI VLOGI,  
PATOLOGIZIRANJE

Komentar: Stereotipi nastanejo, ker tako pač deluje naš um, da kate-
gorizira, tipizira in pripisuje lastnosti kategorijam. Funkcija je prilago-
ditvena, redukcija kaotičnih vtisov, negotovosti, predikcija dogajanja, 
obnašanja, ravnanja. Stereotipi so zato nujni in vsaj začasno koristni, 
ker s stereotipiziranjem zmanjšamo zmešnjavo vtisov in približno na-
povemo, kaj lahko pričakujemo. Če s stereotipiziranjem nadaljujemo 
in ne prilagajamo mišljenja in ravnanja posebnostim situacije oziroma 
lastnostim posameznika (če ne preklopimo z avtomatičnega pilota na 
ročno upravljanje), ima to škodljive posledice za prizadetega in za od-
nos z njim. Posledice dejstva, da smo posamezniku vsilili stereotipno 
vlogo »nemočnega starca«, so zanj lahko pogubne: čustvena prizade-
tost, prevzem vloge, pasivizacija, izguba dostojanstva, oženje in izguba 
življenjskih funkcij, vitalnosti, propad.

Zanimiv je splošen ambivalenten odnos do starosti: kot otroci in 
mladostniki si želimo biti starejši, v zrelih letih pa postaja staranje 
vse bolj nezaželeno. Morda se premalo zavedamo prednosti starosti,  
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življenjskih manifestacij v starosti. Morda tudi na bolezen in trpljenje 
gledamo preozko in ne vidimo, da se tudi ob njiju človek oblikuje.

8. Kdaj si se srečala s stereotipi?

»S stereotipi sem se srečala, ko sem bila stara 6 let in smo šli na obisk 
v dom, mami mi je rekla, da so tukaj vsi bolni, zato so tudi v domu. V 
spominu mi je ostala gospa, ki sem ji pomagala pri hranjenju. Imela je 
izredno miren in spokojen obraz, na katerem je bil nasmeh.«

PRENAŠANJE STEREOTIPOV: S STARŠEV NA OTROKE
STEREOTIPIZIRANJE: PRIMER
PRESENEČENJE, ZAZNAVANJE INDIVIDUALNE POTEZE
SPREMINJANJE STEREOTIPOV
RELATIVIZIRANJE STEREOTIPA

Komentar: Zelo pomembno. Deklica, neukalupljen svež otroški um, 
je zaznala individualno potezo gospe; presenetilo jo je, da je imela – 
kljub temu, da je bila nedvomno bolna in nemočna – »izredno miren 
in spokojen obraz«. Presenečenje ob odkritju individualne poteze, ki 
ni v skladu s pričakovanjem na osnovi (sporočenega) stereotipa. Res 
je, da je bila gospa bolna in je bila zato v domu, kakor je stereotipno 
napovedala mama, vendar je ob tem imela neko lastnost, ki je bila tako 
v neskladju s stereotipnim pričakovanjem, da je deklico presenetila. 
Mamina stereotipna predstava je bila, lahko domnevamo, v glavnem 
ustrezna: v domu so res bolni ljudje, morda ne vsi, večina prav gotovo. 
Toda to, da so bolni, ne pomeni, da je to tudi pri vsakem posamezniku 
edina ali prevladujoča značilnost, ki zasenči vse drugo. Gospejin spo-
kojen nasmeh je presijal njeno nemoč in bolezen. Skozenj je sijala njena  
osebnost, njena življenjska drža.

To pomeni, da ni treba, da bi se s stereotipom spopadali tako, da 
bi pobijali posamezne njegove sestavine, zgrešene trditve in pred-
stave (ki pa niso nujno zgrešene). Z njim se spopademo tako, da 
pozorno prisluhnemo in dojamemo individualnost; da se odpre-
mo človeku kot posamezni osebi; da se sami pri sebi ovemo, kaj nas 
je presenetilo, kajti preseneti nas tisto, kar ni v skladu z vnaprejšnjo  
sliko, stereotipom.
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9. Kako vzgajati otroka pod vplivom stereotipov?  

»Vzgoja otrok je najtežja stvar na svetu, ni nobene prave šole, ki 
bi te lahko na to pripravila. Kako vzgojiti? Ne vem, mislim, da kli-
ca rada poganja in raste sama. Tako je tudi z otroci, pomembno je, da 
jih naučimo spoštovanja in mišljenja s svojo glavo, tako tudi ne bodo  
podvrženi stereotipom.«

UPRAVLJANJE STEREOTIPOV, DELO S STEREOTIPI, URAV-
NAVANJE STEREOTIPOV
SPOŠTOVANJE OSEBE, ODPRTOST ZA DRUGEGA
SAMOSTOJNO MIŠLJENJE, RAZMIŠLJANJE NE PREVZEMA-
NJE OBRAZCEV

Komentar: Nadaljevanje prejšnje teme. Vprašanka odgovarja zelo 
modro. Njenim odgovorom ni veliko dodati; lahko jih samo malo na-
tegnemo na znanstveno kopito. Ključni misli sta: »klica rada poganja 
in raste sama« in »pomembno je, da jih naučimo spoštovanja in mišlje-
nja s svojo glavo«. Klica rada poganja in raste sama – izraz temeljnega 
načela osebne avtonomije, avtopoetičnosti in temeljnega zaupanja v 
moč otrokovega naravnega etičnega razvoja, če so le okoliščine kolikor 
toliko primerne oziroma če se le v njegovem življenju pojavi »klica« 
dobrega. Ta »klica«, ki jo moramo vsaditi je spoštovanje drugih (zlato 
načelo: ne stori drugemu, kar ne želiš, da bi bilo storjeno tebi) in mišlje-
nje z lastno glavo – ob srečanju z drugim čim prej izklopi avtomatskega 
pilota samoumevnosti in stereotipov.

10. Katere napake ne boš ponovila pri vzgoji svojih otrok, kateri  
stereotip je tebe zaznamoval?

»Stari so bolni, zato jih je potrebno spoštovati. Ja nekateri so res, niso 
pa vsi. Sem mnenja, da si morajo spoštovanje prislužiti, saj v življenju 
nam ni nič dano. Za odnos se je pa potrebno še posebej truditi.«

STEREOTIPNA VLOGA
FUNKCIJA STEREOTIPNE VLOGE: PRIPIS STATUSA
PRIPISANI STATUS
ZASLUŽENI STATUS
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Komentar: Bilo je že vse povedano, zato je odgovor kratek. Morda 
lahko dodamo še misel, da so stereotipne vloge udobno zatočišče za tis-
te, ki se jim ne da več truditi. V sociologiji razlikujemo družbeni status, 
ki si ga človek pridobi, zasluži (zasluženi status) in družbeni status, ki se 
mu pripiše na osnovi nekih drugih njegovih značilnosti (pripisani sta-
tus). Zakonitemu potomcu kralja se brez njegovih zaslug pripiše status 
kraljeviča, bodočega kralja. Tako se lahko človeku na osnovi njegovih 
let pripiše status starca, ki zasluži spoštovanje in lahko upravičeno po-
čiva, ne glede na to, ali se je v življenju kaj trudil ali ne in ali si je zaslužil 
kakšno posebno spoštovanje. Zato nekateri starejši radi poudarjajo, da 
so stari, in zato izkušeni, modri ipd. ne glede na to, ali je to res.

11. Misliš, da so tudi mladi žrtve stereotipov o starejših?

»Nas mladih je strah starosti, nepričakovanega, za kar so krivi tisti, ki 
so nam za zgled, saj nam slikajo končno slike, ki je nejasna in polna neja-
snosti in slabih obetov. Stereotipi nas nezavedno zaznamujejo.«

PREVZEMANJE STEREOTIPOV:
NEZAVEDNO PREVZEMANJE STEREOTIPOV

Komentar: Ponovi se ena prejšnjih tem, da negativni stereotipi sta-
rosti kot bolezni in trpljenja povzročajo pri mladih bojazen pred sta-
rostjo. Novost je misel, da nas stereotipi zaznamujejo nezavedno; da jih 
torej prevzemamo, ne da bi vedeli. Gre za – v prvi potezi – nezavedne 
mehanizme mišljenja in tudi nezavedno vtisnjenje stereotipnih vsebin.

Slika 11: Miselni vzorec tem in pojmov raziskave o stereotipih o starosti
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 2. faza
DEFINICIJE KOD

OBSTOJ IN IZVOR STEREOTIPA

»Stereotip« je pojem (umska vsebina), ki navaja lastnosti, po katerih 
se neka skupina ali kategorija ljudi (običajno tista, ki ji nosilec stereo-
tipa ne pripada) razlikuje od drugih skupin (običajno tiste, ki ji nosilec 
stereotipa pripada).

ZAZNAVANJE STEREOTIPOV V BIVALNEM OKOLJU (DA, 
NE): Zaznavanje prisotnosti stereotipov o starosti v bivalnem okolju;  
potrjevanje obstoja stereotipov. Rečemo »zaznavanje«, ker gre za 
mnenje vprašanke, njeno dojemanje. »Živim na vasi in stereotipi so  
prisotni …«

OSEBNA TEORIJA O IZVORU STEREOTIPOV: Mnenje posame-
znika o tem, zakaj v zavesti ljudi nastanejo, se oblikujejo stereotipi o 
neki družbeni kategoriji. Domneve o izvoru ali nastanku stereotipov 
so lahko različne. Pričujočo »teorijo« bi lahko imenovali »mitološka« 
– domneva, da je stereotip o starih ljudeh nastal nekako tako kot pra-
vljice, morda so njegove osnove v opisu likov starcev in stark v pravlji-
cah. Zanimiv napotek za raziskovanje. »Ne vem, od kod izvirajo. Toda 
mislim, da so nastali po principu ljudskih pravljic.«

AMBIVALENTEN ODNOS DO STARANJA (V ZAČETKU ZAŽE-
LENO, NATO NEZAŽELENO) Taka narava življenja vnaša vanj nego-
tovost, ki jo razrešujemo tako, da povečujemo kontrast med mladostjo 
in starostjo, iz česar se razvije »kult mladosti« in »strah pred starostjo«, 
kar napeljuje na »uživanje mladosti«, podaljševanje mladosti. – »Ljudje 
smo na starost izredno alergični, ko smo najstniki, si želimo biti starej-
ši, ko smo starejši, si želimo biti mlajši.«

LASTNOSTI STEREOTIPA

»Lastnosti stereotipa« so nadrejeni pojem, ki vsebuje več konkretnih 
značilnosti (atributov) stereotipa, kot so naštete spodaj.
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VSEBINA STEREOTIPA: Trditve, ki sestavljajo stereotipno pojmo-
vanje določene družbene kategorije, npr.

• STAROST JE BOLEZEN »Zaradi stereotipov mi mladi tudi dojema-
mo staranje in starost kot bolezen. A je le del naravnega procesa, 
skozi katerega naj bi šel vsak.«

• STAROST JE ČAKANJE NA SMRT »Mirno moraš čakati na smrt.«

STEREOTIPI (NEGATIVNI, POZITIVNI): Stereotipna pojmovanja 
lahko z določenega vrednotnega vidika ocenimo kot pozitivna ali nega-
tivna. Pojmovanje »Starost je bolezen« je negativno; pojmovanje »Stari 
so modri« je pozitivno. Celoten stereotip sestavljajo tako pozitivna kot 
negativna pojmovanja; ena ali druga lahko prevladujejo. »Stereotipe za-
znavam negativno, saj sporočajo samo slabe stvari.

• USTREZNOST STEREOTIPA (VEČJA, MANJŠA): Resničnost ste-
reotipa – razlika med dejanskimi značilnostmi starih kot skupine in 
stereotipnimi pojmovanji. Vsako skupino ali kategorijo prebivalstva 
je mogoče opisati z agregatnimi ali globalnimi merami, kot so pov-
prečja, odstotki ipd. Če bi empirično ugotovili, da ima večina starih 
nad 65 let vsaj eno diagnosticirano kronično stanje ali bolezen, bi 
bila stereotipna sodba »Stari so bolni« v okviru take opredelitve bo-
lezni ustrezna, resnična. – »Zavedati se moramo, da je v nekaterih 
stereotipih tudi resnica. S staranjem pride tudi bolezen in pozablji-
vost, kar se tudi lahko znanstveno dokaže«. – »Marsikaj sploh ni res, 
a ker velja stereotip, ko si star, si bolan.«

FORMALNE LASTNOSTI STEREOTIPOV: Nasprotje vsebinskih 
postavk; lastnosti, kot so: sestavljenost stereotipa, polarnost, razširje-
nost, togost (odpornost proti spreminjanju) ipd. Lahko jih delimo na 
lastnosti samega pojma (mentalne strukture) in značilnosti njihovega 
obstoja v družbi, kot so razširjenost, preskriptivnost, vplivnost ipd.

• SESTAVLJENOST STEREOTIPA (VEČJA, MANJŠA): število trdi-
tev, sodb, ki jih vsebuje, npr. stari ljudje so izkušeni, modri, premi-
šljeni, pozabljivi, bolni itd.
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• POLARNOST: stereotip je UNIPOLAREN, če vsebuje samo pozitiv-
ne ali samo negativne trditve: »Stereotipe zaznavam negativno, saj 
sporočajo samo slabe stvari.« Stereotip je BIPOLAREN, če vsebuje 
trditve dveh nasprotnih smeri ali polov, pozitivne in negativne.

• IZRAZITOST (JASNOST, PREGNANTNOST; VEČJA, MANJŠA): 
stereotip je izrazit (pregnanten), če vsebuje jasne in trdne (brezpri-
zivne) sodbe v obliki gesel ali nalepk, npr. »Starost je bolezen«, »Sta-
rost je nadloga«, »betežni starec« ipd.

• TOGOST (VEČJA, MANJŠA): odpornost stereotipa proti  
spreminjanju.

• RAZŠIRJENOST (VEČJA, MANJŠA): število ljudi ali obseg popula-
cije, ki prevzame stereotip v celoti ali delno. Trditev vprašanke impli-
cira večjo ali manjšo »prisotnost«, to je razširjenost stereotipa. – Ste-
reotipi so prisotni (na podeželju) »… še bolj kot v mestu.«

• VPLIVNOST (VEČJA, MANJŠA): v kolikšni meri stereotipna poj-
movanja usmerjajo mišljenje in vedenje ljudi; kakšne so posledice 
stereotipa. »Mnogi starejši so vitalni, a zaradi stereotipa, mislijo, da 
so bolni.« – »Zaradi stereotipov mi mladi tudi dojemamo staranje in 
starost kot bolezen.«

• PRESKRIPTIVNOST (DIREKTIVNOST, PRISILNOST) STEREO-
TIPA (VEČJA, MANJŠA): v kolikšni meri stereotipno pojmovanje 
izraža pričakovanja glede obnašanja, predpisuje vedenje, deluje kot 
norma. – »Stereotipi, dajejo starejšim neke vrste potuho, zdaj si pa star 
in bolan. Mirno moraš čakati na smrt.« – »Mnogi starejši so vitalni, 
a zaradi stereotipa, mislijo, da so bolni.« – »Stari so bolni, zato jih je  
treba spoštovati.«

FUNKCIJE STEREOTIPA

»Funkcije stereotipa«: nadrejeni pojem, ki označuje »prilagoditve-
ne« učinke stereotipa; ti so lahko pozitivni ali negativni; isti stereotip je 
lahko z enega vidika pozitiven, z drugega negativen.
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• PREDVIDEVANJE: Stereotipi urejajo in poenostavljajo zapleteno 
in kaotično resničnost in omogočajo predvidevanje na osnovi kate-
goriziranja in tipiziranja. – »V vseh fazah življenja so, včasih zaradi 
stereotipov vemo, kaj pričakovati, kar je dobro.«

• ORIENTACIJA: Isto kot zgoraj. – Stereotipi so neke vrst vodilo v 
našem življenju. V vseh fazah življenja so, včasih zaradi stereotipov 
vemo, kaj pričakovati, kar je dobro.

• ZAŠČITA: S tem ko stereotip predpiše zaželeno ravnanje do stereoti-
pizirane skupine in stereotipno vlogo, to skupino zaščiti. Seveda je to 
vsiljena zaščita, ki pa vendarle mnogim ustreza. – »Stereotipi dajejo 
starejšim neke vrste potuho …«

• UPRAVIČEVANJE RAVNANJA (»POTUHA«, SE POJAVLJA, SE 
NE POJAVLJA): Stereotip kot pojem, misel, kognitivna struktura, 
usmerja ravnanje in ga upravičuje. – »Opažam, da je nekaterim sta-
rejšim všeč, da so stereotipi, ki jih označujejo. Takšni se smilijo sami 
sebi in želijo oz. pričakujejo pomilovanje okolice.« Lahko si tudi za-
mislimo, da mlajši opravičujejo svoje izrivanje starejših, češ da so 
nazadnjaški, ali da ne sledijo tehnološkemu razvoju.

• PREDPISOVANJE STEREOTIPNE VLOGE STAREGA ČLOVEKA 
(SE POJAVLJA, SE NE POJAVLJA):  Stereotipi niso samo kognitivna 
struktura, ampak vsebujejo tudi pričakovanja glede obnašanja dru-
gega. – »Mirno moraš čakati na smrt.«

• PRIPISOVANJE STATUSA:  V sociologiji razlikujemo pripisani 
družbeni status in zasluženi družbeni status.

• PRIPISANI STATUS: Družbeni položaj, ki se osebi pripiše na osnovi 
njene pripadnosti določeni kategoriji. V dedni monarhiji se zakoni-
temu moškemu potomcu kralja pripiše status kraljeviča, bodočega 
kralja, ne glede na druge njegove lastnosti (bebavost). Tako se člove-
ku na osnovi njegove starosti pripiše višji ali nižji družbeni položaj 
ne glede na druge njegove lastnosti. »Stari so bolni, zato jih je potreb-
no spoštovati. Ja, nekateri so res, niso pa vsi.«
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• ZASLUŽENI STATUS: Družbeni položaj, ki si ga oseba pridobi s 
svojim ravnanjem in prizadevanjem: s študijem, delom, premišlje-
nim ravnanjem ipd. – »Sem mnenja, da si morajo spoštovanje pris-
lužiti, saj v življenju nam ni nič dano.«

PROCESI

Procesi, kot so nastajanje, prenašanje, spreminjanje stereotipov.

NASTAJANJE STEREOTIPOV: Oblikovanje stereotipnih pojmov 
v posameznikovi zavesti kot tudi medosebno in družbeno utrjevanje 
stereotipa. – »Ne vem, od kod izvirajo. Toda mislim, da so nastali po 
principu ljudskih pravljic, prenašali so se ustno.«

ZAZNAVANJE STEREOTIPOV (NEPRISTRANSKO, PRI-
STRANSKO; REALNO, POPAČENO): Proces, v katerem posameznik 
zazna, doume, da v družbenem okolju obstaja stereotip o starih in sta-
rosti. Vprašamo se, ali v tem okolju res obstaja stereotip do starih, ali 
je ta vtis morda napačen. Zaznavanje stereotipa je lahko bolj ali manj 
realno, točno. – »S stereotipi sem se srečala, ko sem bila stara 6 let in 
smo šli na obisk v dom, mami mi je rekla, da so tukaj vsi bolni, zato so  
tudi v domu.«

OCENJEVANJE USTREZNOSTI STEREOTIPA:  Ugotavljanje raz-
like med realnim stanjem in stanjem, kot ga zatrjuje stereotip; razlika 
med empiričnimi ugotovitvami in neupravičenimi posplošitvami.  Iz-
ražanje dvoma v trditve, ki jih vsebuje stereotip. Stereotip lahko nekri-
tično prevzamemo, lahko pa podvomimo v trditve, ki jih vsebuje. To 
pomeni, da ocenjujemo ustreznost stereotipa. – »Marsikaj sploh ni res, 
a ker velja stereotip, ko si star, si bolan. Mnogi starejši so vitalni, a zara-
di stereotipa, mislijo, da so bolni.«

PREVERJANJE USTREZNOSTI STEREOTIPA: Postopek ugotavlja-
nja razlike med sodbami stereotipa in empirično ugotovljenimi dejstvi. 
– »… kar se tudi lahko znanstveno dokaže.«

SPREJEMANJE/ZAVRAČANJE STEREOTIPA O STARIH (STA-
ROSTI):  Proces zavestnega osvajanja ali zavračanja stereotipa. Človek 
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lahko stereotip sprejme, ga ima za ustrezno sliko realnosti, se po njem 
ravna, lahko pa spozna, da gre za popačeno sliko realnosti, ga zavrne, 
se po njem ne ravna. Razlikovati od PREVZEMANJA, ki je nehoteno, 
celo nezavedno. Kako poteka ta proces? – »Opažam, da je nekaterim 
starejšim všeč, da so stereotipi, ki jih označujejo.«

MOTIVI SPREJEMANJA STEREOTIPA, STEREOTIPNE VLOGE:

• SEKUNDARNA KORIST: V psihoterapiji znan pojem, ki označuje 
psihološko (in/ali tudi materialno) korist, ki jo ima oseba od resnič-
ne ali navidezne bolezni, npr. da je deležen pozornosti, skrbi, nege; 
da mu ni treba opravljati določeni opravil ali sploh delati; da dobi 
invalidnino ipd. To je lahko motiv, da se človek sprijazni z vlogo »ne-
močnega starca«. – »Opažam, da je nekaterim starejšim všeč, da so 
stereotipi, ki jih označujejo. Takšni se smilijo sami sebi in želijo oz. 
pričakujejo pomilovanje okolice.

• ZAŠČITA: Podobno kot sekundarna korist, le da je poudarek bolj 
na zaščiti pred obremenitvami z delom, stresom, čustvenimi pretresi 
ipd. Tradicionalno je bil staremu v družini odmerjen njegov »kot«, tj. 
del prostora, v katerem ni bil moten.

MOTIVI ZAVRAČANJA STEREOTIPA, STEREOTIPNE VLOGE:

• IDENTITETA, OSEBNO DOSTOJANSTVO: Človek z izoblikovano 
identiteto se zaveda svoje posebnosti, svojih posebnih lastnosti in se 
ne podredi stereotipnemu obravnavanju,  naj bo star ali – prospek-
tivno – mlad. – »Ko bom nekoč stara, ne želim, da me ocenjujejo na 
podlagi stereotipov, saj se mi zdi predalčkanje stvari in pripisovanje 
določenih lastnosti ljudem zastarelo in neumno.«

• SPOŠTOVANJE DRUGEGA (KOT SEBE SAMEGA): je osnov-
ni motiv ozaveščenega človeka, da zavrača stereotip o starih in se 
odpre realni stari osebi. – »Za odnos (s starim) se je pa potrebno  
še posebej truditi.«

PREVZEMANJE STEREOTIPOV:  Proces, v katerem kot del socia-
lizacije ali inkulturacije (prilagajanja na novo družbeno okolje) z uče-
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njem ali posnemanjem vzorov prevzamemo stereotipna pojmovanja in 
ravnanja družbenega okolja; večinoma nehote in celo nezavedno. Raz-
likovati od SPREJEMANJA.

• NEZAVEDNO PREVZEMANJE STEREOTIPOV: Prevzemanje ste-
reotipov je verjetno večji del nezavedno; vsekakor večinoma nena-
merno, čeprav se stereotipi prenašajo tudi v formalnem šolskem siste-
mu – omenjene so bile pravljice, ki vsebujejo stereotipe o starih, dalje 
stereotipno navajanje k spoštovanju do starih, bontonu do starih itd. –  
»Stereotipi nas nezavedno zaznamujejo.«

PRENAŠANJE STEREOTIPOV

• USTNO, DRUGAČE: »… prenašali so se ustno.«

• S STARŠEV NA OTROKE: »S stereotipi sem se srečala, ko sem bila 
stara 6 let in smo šli na obisk v dom, mami mi je rekla, da so tukaj vsi 
bolni, zato so tudi v domu.«

OHRANJANJE STEREOTIPOV: Obstoj in vzdrževanje stereotipnih 
predstav in ravnanj v času. Kako se ohranjajo, vzdržujejo? Kako se spre-
minjajo, odmrejo? Se ohranjajo zato, ker so funkcionalni vsaj za eno 
stran?

STEREOTIPIZIRANJE: Stereotip je mentalna struktura, način miš-
ljenja o starih kot kategoriji. Stereotipiziranje je presojanje konkretnega 
posameznika na osnovi stereotipa, tj. zanemarjanje njegovih posebno-
sti in upoštevanje zgolj lastnosti, ki jih vsebuje stereotip.

POSLEDICE STEREOTIPOV Nenamerni, neprilagoditveni in nega-
tivni učinki za razliko od funkcij, ki pomenijo vsaj za eno stran in zača-
sno neko korist. Morda problematično razlikovanje: funkcije-disfunkcije.

POSLEDICE STEREOTIPIZIRANJA

• PASIVIZACIJA STAREJŠEGA: Izločanje, samoizločanje starejšega 
iz vsakdanjih opravil in prizadevanj; trpno prenašanje ukrepov dru-
gih; nasprotje od aktivacije ali proaktivnosti.
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ODNOS STARIH DO SAMIH SEBE

• SAMOPOMILOVANJE: Vzbujanje občutka prikrajšanosti, prizade-
tosti, bolezni in nemoči pri samem sebi. »Stereotipi, dajejo starejšim 
neke vrste potuho, zdaj si pa star in bolan.«

• ČUSTVENA PRIZADETOST, ODPOVED ŽIVLJENJU, ŽIVOTAR-
JENJE V STEREOTIPNI VLOGI, PATOLOGIZACIJA: Zanemar-
janje ali opuščanje zadovoljevanja potreb ali stremljenja v skladu z 
željami. »V zrelejši fazi razvoja stereotipi ljudi izredno prizadenejo, 
saj morajo biti bolni, pozabljivi, nazadnjaški, živeti v domu in čakati 
na smrt. Če nisi tak, si še bolj izpostavljen stereotipom. Kaže se kot 
zaprtost, zasanjanost, osamljenost, zamerljivost.«

• VPLIV STEREOTIPOV NA MLADE
• NEUPRAVIČEN STRAH PRED STAROSTJO: Bojazen, ki se pojavi 

ob misli na starost ali vživljanju v prihodnje staranje. »Prisotnost ste-
reotipov povzroča, strah, že zdaj slišim, ko govorijo: ja ko boš stara, 
boš videla, kako je.« – »Zaradi stereotipov mi mladi tudi dojemamo 
staranje in starost kot bolezen. A je le del naravnega procesa, skozi 
katerega naj bi šel vsak.«

SPREMINJANJE STEREOTIPOV  
(RAVNANJE S STEREOTIPI, UPRAVLJANJE STEREOTIPOV)

NEOGIBNOST STEREOTIPOV: Stereotipom kot mentalnim tvor-
bam se ne moremo izogniti, ker um deluje tako, da kategorizira in ti-
pizira; in ker se te mentalne strukture družbeno prenašajo, utrjujejo 
in ohranjajo. – »Stereotipom, se ne moremo izogniti. Že od rojstva so  
nam jih privzgajali.«

SPREMINJANJE STEREOTIPOV: Iz negativnega v pozitivno ali 
obratno, dodajanje, odvzemanje karakteristik. Če so stereotipi neogib-
ni, ker naš um ne more drugače delovati, ni smiselno pričakovati, da 
človek ne bo kategorizira in tipiziral. Lahko pa se izognemo pretirane-
mu poudarjanju razlik, ne pa zavedanju razlik. Nerazlikovanje, neka-
tegoriziranje in neimenovanje niso realne opcije. To pa ne pomeni, da 
do stereotipov ne moremo biti kritični. – »Mislim, da bi morali ljudje 
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nehati zidati zidove, si prisluhniti, pustiti drug drugemu, da diha, ne-
hati govoriti o generacijah in poudarjati razlike. Vsi smo ljudje, razlika 
je samo v tem, v kateri fazi zorenja smo.«

KRITIČNOST DO STEREOTIPOV: Čeprav so stereotipi do določe-
ne mere neogibni, to ne pomeni, da jih moramo nekritično prevzemati; 
ozaveščamo lahko njihovo naravo in preverjamo njihov ustreznost kot 
prevladujočih značilnosti kategorije starih, torej kot orientacijo.

VIDETI POZITIVNE ZNAČILNOSTI STAROSTI

• SKRITE SPOSOBNOSTI: V starosti ima človek možnosti, ki so mor-
da premalo znane in upoštevane (»cvetje v jeseni«). – »Tudi v staros-
ti imamo skrite talente, s katerimi bogatimo življenje ljudem okrog 
nas. Ne podpiram pomilovanja.«

• STAROST JE OBLIKA ČLOVEKOVEGA ZORENJA: Pozitivno 
pojmovanje starosti kot oblike človekovega dozorevanja (»do smrti 
se učimo«) kot nasprotje negativnega stereotipa. (Starost) »je le del 
naravnega procesa, skozi katerega naj bi šel vsak.« »Vsi smo ljudje, 
razlike je samo v tem, v kateri fazi zorenja smo.«

OPUŠČANJE STEREOTIPOV

OZAVEŠČANJE O NAPAKAH MIŠLJENJA PRI TVORJENJU  
STEREOTIPOV:
• NEUPRAVIČENO POSPLOŠEVANJE: Osnovna napaka mišljenja 

pri tvorjenju stereotipov, sklepanje iz majhnega števila primerov na 
lastnosti celotne kategorije.

NEAVTOMATIČNO PREVZEMATI STEREOTIPOV: Če nismo 
ozaveščeni o stereotipih, jih prevzemamo samodejno kot druge druž-
bene samoumevnosti, o katerih se ne sprašujemo. Samodejno prevze-
manje stereotipa ni nujno; o vsem v življenju se lahko vprašujemo, vse 
preverjamo, se o vsem odločamo. Glede na to, da stereotipi niso »pra-
vični« do ljudi, je etična dolžnost, da se o njihovi utemeljenosti sprašu-
jemo. – Tukaj je tudi problem, saj če je prisoten stereotip, ga prevzame-
mo in ne mislimo s svojo glavo.«
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SPODBUJANJE SAMOSTOJNEGA MIŠLJENJA, NE PREVZEMA-
NJE OBRAZCEV: Tu je pozitivno formulirana zgornja zahteva. »… po-
membno je, da jih naučimo spoštovanja in mišljenja s svojo glavo, tako 
tudi ne bodo podvrženi stereotipom.«

STEREOTIPIZIRANJE: Stereotipiziramo, če konkretni osebi pripi-
šemo stereotipne lastnosti, ne da bi videli, da od njih odstopa, da zanjo 
ne veljajo; ne da bi videli, da je posebna osebnost. Razlikovati prevze-
manje stereotipov kot mentalnih struktur (mišljenja) od stereotipizira-
nja kot uporabe teh pojmov pri srečanju s posamezno osebo. Stereoti-
piziranju kot takemu procesu se moramo izogniti; to je etična zapoved, 
ki izhaja iz norme spoštovanja posameznika kot osebe.

PREPREČEVANJE STEREOTIPIZIRANJA: Iz gornjega sledi, naj bo 
prava tarča naših prizadevanj STEREOTIPIZIRANJE, stereotipi sami 
pa v obliki preverjanja njihove ustreznosti glede na empirične podatke 
o prevladujočih značilnostih starih.

• PRISLUHNITI DRUGEMU, PUSTITI BITI = OPAZITI INDIVI-
DUALNOST: Etična zahteva. »… si prisluhniti, pustiti drug druge-
mu, da diha ...«

• ZAZNATI PRESENEČENJE, ZAZNAVANJE INDIVIDUALNE PO-
TEZE: Presenečenje je oblika čudenja, ki je izvir problematiziranja 
samoumevnosti, kar so preneseni stereotipi. Vodi do zaznavanja in 
priznanja odklonov od pričakovanega, samoumevnega, stereotipne-
ga, do priznanja individualne posebnosti in do spoštovanja posa-
mezne osebe. – »V spominu mi je ostala gospa, ki sem ji pomagala 
pri hranjenju. Imela je izredno miren in spokojen obraz, na katerem  
je bil nasmeh.«

• SPOŠTOVANJE OSEBE, ODPRTOST ZA DRUGEGA: Etična zahte-
va in mentalna naravnanost. Odprtost za drugega pomeni, da suspen-
diramo (»damo v oklepaj«, »lebdijo v oblaku«) vsakdanje samoumev-
nosti in stereotipe in smo dovzetni za to, kar se dogaja pred našimi 
očmi ne glede na to, kar vemo ali pričakujemo o človeku kot članu 
neke kategorije. – »… pomembno je, da jih naučimo spoštovanja in 
mišljenja s svojo glavo, tako tudi ne bodo podvrženi stereotipom.«
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III

POSKUSNA TEORIJA

O STEREOTIPIH DO STARIH

Poskusna teorija, ki jo predstavljamo, je zgolj poskus interpretacije 
intervjuja, ki smo ga navedli zgoraj, po načinu »utemeljene teorije« po 
Glasserju in Straussu (1967). Ne izhaja iz socialno psiholoških spoznanj 
o naravi pripisovanja in stereotipov in ne preverja teh spoznanj, čeprav 
se jih delno dotika. V prvem približku zgolj izreče, ureja in povezuje 
misli intervjuvanke v povezano pripoved, ki naj bi imela tudi praktično 
usmerjevalni pomen.

OBSTOJ IN IZVOR STEREOTIPA

ZAZNAVANJE STEREOTIPOV V BIVALNEM OKOLJU.  »Stereo-
tip« je pojem (umska vsebina), ki vsebuje opis ali naštevanje lastnosti, 
po katerih se neka skupina ali kategorija ljudi (običajno tista, ki ji oseba, 
ki izraža stereotip, ne pripada) razlikuje od drugih skupin (običajno tis-
te, ki ji oseba, ki izraža stereotip, pripada). Izjava »Stari so izkušeni« naj 
bi bila zgled takega stereotipa. Če smo pozorni, lahko v svojem okolju 
zaznamo take stereotipe do različnih družbenih skupin ali kategorij. 
Lahko, na primer, potrdimo ali zanikamo obstoj takih stereotipov do 
starih. Pri tem se zavedamo, da je to vtis, ki ga imamo o svojem okolju 
in da imajo drugi lahko drugačen vtis. Uporabljamo besedo »zaznava-
nje«, ker gre za naše dojemanje. (»Živim na vasi in stereotipi so prisotni 
…«) Če človeka vprašamo, zakaj ali kako stereotipi nastanejo, ali od 
kod izvirajo, bo kot odgovor navedel svoje mnenje, ki ga imamo lahko 
za njegovo osebno teorijo o izvoru stereotipov.

OSEBNA TEORIJA O IZVORU STEREOTIPOV je torej mnenje po-
sameznika o tem, zakaj nastanejo, se oblikujejo stereotipi o neki druž-
beni kategoriji v zavesti ljudi, ali od kod izvirajo. Domneve o izvoru 
ali nastanku stereotipov so lahko različne. Lahko opiše »teorijo«, ki 
bi jo lahko imenovali »mitološka« – domneva, da je stereotip o starih 
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ljudeh nastal nekako tako kot pravljice, morda so njegove osnove v opi-
su likov starcev in stark v pravljicah. (»Ne vem, od kod izvirajo. Toda 
mislim, da so nastali po principu ljudskih pravljic.«) To je zanimiv na-
potek za raziskovanje besedil pravljic; verjetno bi v njih res našli precej 
utemeljitev za domnevo, da so v pravljicah zapisani davni stereotipi o 
starih ljudeh, ki so se potem po tej poti prenašali iz roda v rod.

AMBIVALENTEN ODNOS DO STARANJA. Do starosti in staranja 
so ljudje vedno imeli ambivalenten odnos. Po eni strani so stare ljudi 
cenili zaradi življenjskih izkušenj, po drugi strani jim je oslabelost in 
nemoč starih nalagala dodatne neželene obveznosti. Bali so se lastne 
starosti, ker so z njo povezani usihanje življenjskih moči, bolezen in 
na koncu smrt. Taka narava starosti vnaša negotovost v odnos do nje; 
to negotovost razrešujemo tako, da v mislih povečujemo kontrast med 
mladostjo in starostjo, iz česar se razvije »kult mladosti« in »strah pred 
starostjo«, kar napeljuje na »uživanje mladosti«, podaljševanje mlados-
ti. (»Ljudje smo na starost izredno alergični, ko smo najstniki, si želimo 
biti starejši, ko smo starejši, si želimo biti mlajši.«)

Obstoj starostnega stereotipa torej lahko zaznamo, ga potrdimo ali 
zanikamo; glede njegovega izvora pa lahko navedemo le to, da ima naj-
brž svoje korenine v preteklosti, ko je bila družbena vloga starih ljudi 
drugačna kot danes. Morda pa stereotip nastaja vedno znova.

LASTNOSTI STEREOTIPA

Starostni stereotip je torej mentalna struktura, predstava v našem 
umu, poenostavljen pojem o tem, kakšni so stari ljudje in kaj lahko od 
njih pričakujemo in kaj lahko pričakujemo od lastne starosti. »Lastnos-
ti stereotipa« so nadrejeni pojem, ki vsebuje več konkretnih značilnosti 
(atributov) stereotipa, kot so naštete spodaj.

VSEBINA STEREOTIPA: To so trditve, ki sestavljajo stereotipno 
pojmovanje določene družbene kategorije, v našem primeru starih lju-
di. Nekatere teh trditev so na primer: »Starost je bolezen« (»Zaradi ste-
reotipov mi mladi tudi dojemamo staranje in starost kot bolezen. A je 
le del naravnega procesa, skozi katerega naj bi šel vsak.«);»Starost je ča-
kanje na smrt« (»Mirno moraš čakati na smrt.«). Navedeni trditvi spo-
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ročata nekaj negativnega o starosti. Lahko pa si zamislimo, da obstajajo 
tudi pozitivne trditve o starosti, ki so prav tako del starostnega stereo-
tipa. Stereotipna pojmovanja lahko z določenega vrednotnega vidika 
ocenimo kot pozitivna ali negativna. Pojmovanje »Starost je bolezen« 
je negativno; pojmovanje »Stari so modri« je pozitivno. Celoten stere-
otip sestavljajo lahko tako pozitivna kot negativna pojmovanja; ena ali 
druga lahko prevladujejo. Po sodbi nekaterih vsebujejo stereotipi samo 
negativne trditve.(»Stereotipe zaznavam negativno, saj sporočajo samo 
slabe stvari.«) V zvezi z vsebino stereotipa, to je s trditvami, ki jih vse-
buje, je umestno vprašanje, koliko te ustrezajo resničnemu stanju.

USTREZNOST STEREOTIPA: Ustreznost stereotipa ali njegova res-
ničnost ali upravičenost je razlika med dejanskimi značilnostmi starih 
kot skupine in stereotipnimi pojmovanji. Vsako skupino ali kategorijo 
prebivalstva je mogoče opisati z agregatnimi merami, kot so povprečja, 
odstotki ipd. Če bi empirično ugotovili, da ima večina starih nad 65 let 
vsaj eno diagnosticirano kronično stanje ali bolezen, bi bila stereoti-
pna sodba »Stari so večinoma bolni« v okviru take opredelitve bolezni 
v grobem ustrezna, resnična, čeprav morda nenatančna. (»Zavedati se 
moramo, da je v nekaterih stereotipih tudi resnica. S staranjem pride 
tudi bolezen in pozabljivost, kar se tudi lahko znanstveno dokaže«. 
– »Marsikaj sploh ni res, a ker velja stereotip, ko si star, si bolan.«) V 
konkretnem primeru nimamo podatkov, po katerih bi presodili, koliko 
stereotipna izjava, da so stari bolni, ustreza resničnosti.

FORMALNE LASTNOSTI STEREOTIPOV:  Poleg vsebine ima 
stereotipno pojmovanje tudi določene formalne lastnosti, kot so na 
primer: sestavljenost stereotipa, polarnost, razširjenost, togost (od-
pornost proti spreminjanju) ipd. Lahko jih delimo na lastnosti samega 
pojma (mentalne strukture) in značilnosti njihovega obstoja v druž-
bi, kot so razširjenost, normativnost, vplivnost ipd. Prve so lastnosti 
stereotipa kot mentalne strukture in druge so lastnosti družbenega  
vplivanja stereotipa.

Stereotip kot mentalna struktura je lahko bolj ali manj SESTA-
VLJEN, to je, vsebuje več ali manj trditev, npr. stari ljudje so izkušeni, 
modri, premišljeni, pozabljivi, bolni itd. Druga njegova značilnost je 
POLARNOST. Stereotip je UNIPOLAREN, če vsebuje samo pozitivne 
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ali samo negativne trditve: (»Stereotipe zaznavam negativno, saj sporo-
čajo samo slabe stvari.«) Stereotip je  BIPOLAREN, če vsebuje trditve 
dveh nasprotnih smeri ali polov, pozitivne in negativne. Dalje: stere-
otip je lahko bolj ali manj IZRAZIT (pregnanten, jasen). Izrazit je, če 
vsebuje jasne in trdne (po videzu brezprizivne) sodbe v obliki gesel ali 
nalepk, npr. »Starost je bolezen«, »Starost je nadloga«, »betežni starec« 
ipd. Stereotip je lahko bolj ali manj TOG, trdoživ, odporen na spremi-
njanje. Glede na svoje družbene značilnosti je stereotip lahko bolj ali 
manj RAZŠIRJEN; deli ga večje ali manjše število ljudi, večji ali manjši 
del populacije, kar implicira trditev: Stereotipi so na podeželju priso-
tni »… še bolj kot v mestu.« Lahko je bolj ali manj VPLIVEN, to je, v 
kolikšni meri stereotipna pojmovanja usmerjajo mišljenje in vedenje 
ljudi; kakšne so posledice stereotipa. »Mnogi starejši so vitalni, a zaradi 
stereotipa, mislijo, da so bolni.« – »Zaradi stereotipov mi mladi tudi 
dojemamo staranje in starost kot bolezen.« Pomembna značilnost ste-
reotipa je, da izraža pričakovanja glede obnašanja, predpisuje obnaša-
nje, ravnanje ljudi v odnosu do stereotipizirane skupine. To je njegova 
PRESKRIPTIVNOST (NORMATIVNOST, DIREKTIVNOST, PRISIL-
NOST), ki je lahko večja ali manjša. Stereotip deluje kot norma vedenja 
oziroma ravnanja. »Stereotipi, dajejo starejšim neke vrste potuho, zdaj 
si pa star in bolan. Mirno moraš čakati na smrt.« – »Mnogi starejši so 
vitalni, a zaradi stereotipa, mislijo, da so bolni.« – »Stari so bolni, zato 
jih je treba spoštovati.«

FUNKCIJE IN DISFUNKCIJE STEREOTIPA

FUNKCIJE

Stereotipi ne bi nastajali in se ohranjali, če ne bi imeli določene prila-
goditvene funkcije v življenju posameznika in družbe; če ne bi prispeva-
li k ohranjanju in morda lajšanju posameznikovega in družbenega živ-
ljenja. Seveda moramo biti pri razpravljanju o funkcijah previdni, saj je 
določen učinek lahko z enega vidika pozitiven, funkcionalen, z drugega 
pa disfunkcionalen. Navedimo nekaj funkcij starostnega stereotipa.

– USMERJANJE (ORIENTACIJA) IN PREDVIDEVANJE: Stereotipi 
urejajo in poenostavljajo zapleteno in kaotično resničnost in omogoča-
jo predvidevanje na osnovi kategoriziranja in tipiziranja. – »Stereotipi 
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so neke vrst vodilo v našem življenju. V vseh fazah življenja so, včasih 
zaradi stereotipov vemo, kaj pričakovati, kar je dobro.«

• ZAŠČITA: S tem ko stereotip predpiše zaželeno ravnanje do stereoti-
pizirane skupine in stereotipno vlogo, to skupino zaščiti. Seveda je to 
vsiljena zaščita, ki pa vendarle mnogim ustreza. – »Stereotipi dajejo 
starejšim neke vrste potuho …«

• UPRAVIČEVANJE RAVNANJA: Stereotip upravičuje ravnanje, v 
tem primeru umik in pasivizacijo starih. – »Opažam, da je nekate-
rim starejšim všeč, da so stereotipi, ki jih označujejo. Takšni se smi-
lijo sami sebi in želijo oz. pričakujejo pomilovanje okolice.« Lahko 
si tudi zamislimo, da mlajši opravičujejo svoje izrivanje starejših, češ 
da so nazadnjaški, ali da ne sledijo tehnološkemu razvoju.

• PREDPISOVANJE STEREOTIPNE VLOGE STAREGA ČLOVE-
KA: Stereotipi niso samo kognitivna struktura ampak vsebujejo tudi 
pričakovanja glede obnašanja drugega. – »Mirno moraš čakati na 
smrt.« To pomeni, da predpisujejo zaželeno vedenje starega človeka, 
njegovo stereotipno vlogo.

• PRIPISOVANJE STATUSA:  V sociologiji razlikujemo pripisani 
družbeni status in zasluženi družbeni status. PRIPISANI STATUS je 
družbeni položaj, ki se osebi pripiše na osnovi njene pripadnosti do-
ločeni kategoriji. Tako se človeku na osnovi njegove kronološke sta-
rosti pripiše višji ali nižji družbeni položaj ne glede na druge njegove 
lastnosti. »Stari so bolni, zato jih je potrebno spoštovati. Ja, nekateri 
so res, niso pa vsi.« ZASLUŽENI (pridobljeni) STATUS je družbeni 
položaj, ki si ga oseba pridobi s svojim ravnanjem in prizadevanjem: 
s študijem, delom, premišljenim ravnanjem ipd. – »Sem mnenja, da 
si morajo spoštovanje prislužiti, saj v življenju nam ni nič dano.«

DISFUNKCIJE

Za razliko od funkcij, ki pomenijo vsaj za eno stran in začasno neko 
korist, so disfunkcije nenamerni, neprilagoditveni in negativni učinki 
stereotipov. V analiziranem primeru nakazane disfunkcije stereotipa 
so: PASIVIZACIJA starejšega, ki se sprijazni s stereotipno vlogo »ne-
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močnega« in s tem povezano SAMOPOMILOVANJE (»Takšni se smi-
lijo samim sebi in želijo oziroma pričakujejo pomilovanje okolice.«), 
skrajnem primeru tudi ČUSTVENA PRIZADETOST, ODPOVED 
ŽIVLJENJU, ŽIVOTARJENJE V STEREOTIPNI VLOGI, PATOLOGI-
ZACIJA (»V zrelejši fazi razvoja stereotipi ljudi izredno prizadenejo, 
saj morajo biti bolni, pozabljivi, nazadnjaški, živeti v domu in čakati na 
smrt. Če nisi tak, si še bolj izpostavljen stereotipom. Kaže se kot zapr-
tost, zasanjanost, osamljenost, zamerljivost.«)

Stereotipi negativno vplivajo tudi na mlade in povzročajo NE-
UPRAVIČEN STRAH PRED STAROSTJO (»Prisotnost stereotipov 
povzroča, strah, že zdaj slišim, ko govorijo: ja, ko boš stara, boš vide-
la, kako je.« –»Zaradi stereotipov mi mladi tudi dojemamo staranje 
in starost kot bolezen. A je le del naravnega procesa, skozi katerega  
naj bi šel vsak.«)

PROCESI

Pri tem mislimo na procese, kot so nastajanje, prenašanje, spremi-
njanje stereotipov.

NASTAJANJE STEREOTIPOV: Stereotipi nekako nastanejo v posa-
meznikovi in družbeni zavesti, oblikujejo se stereotipni pojmi. Kako 
prihaja do tega, ne vemo, ponudili pa smo že razlago, da so se staro-
stni stereotipi oblikovali že v davni preteklosti in se prenašali iz roda v 
rod. (»Ne vem, od kod izvirajo. Toda mislim, da so nastali po principu 
ljudskih pravljic, prenašali so se ustno.«) Morda je to zvračanje krivde 
na preteklost neupravičeno, saj kaže, da se stereotipen odnos oblikuje  
v vsaki generaciji znova.

ZAZNAVANJE STEREOTIPOV: Proces, v katerem posameznik za-
zna, doume, da v družbenem okolju obstaja stereotip o starih in staros-
ti. Vprašamo se, ali v tem okolju res obstaja stereotip do starih, ali je ta 
vtis morda napačen. Zaznavanje stereotipa je lahko bolj ali manj realno, 
točno. Zaznavanje stereotipa je prvi korak do tega, da zavzamemo do 
njega kritičen odnos. (»S stereotipi sem se srečala, ko sem bila stara 6 
let in smo šli na obisk v dom, mami mi je rekla, da so tukaj vsi bolni, 
zato so tudi v domu.«)
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OCENJEVANJE USTREZNOSTI STEREOTIPA IN PREVERJANJE 
NJEGOVE USTREZNOSTI: Ugotavljanje razlike med realnim stanjem 
in stanjem, kot ga zatrjuje stereotip; razlika med empiričnimi ugoto-
vitvami in neupravičenimi posplošitvami. Izražanje dvoma v trditve, 
ki jih vsebuje stereotip. Stereotip lahko nekritično prevzamemo, lah-
ko pa podvomimo v trditve, ki jih vsebuje. To pomeni, da ocenjujemo 
ustreznost stereotipa. (»Marsikaj sploh ni res, a ker velja stereotip, ko 
si star, si bolan. Mnogi starejši so vitalni, a zaradi stereotipa, mislijo, da 
so bolni.«) Ustreznost stereotipa lahko empirične preverimo – ugotovi-
mo razliko med sodbami stereotipa in empirično ugotovljenimi dejstvi 
(»… kar se tudi lahko znanstveno dokaže«).

SPREJEMANJE/ZAVRAČANJE STEREOTIPA O STARIH (STAROS-
TI): Proces zavestnega osvajanja ali zavračanja stereotipa. Človek lahko 
stereotip sprejme, ga ima za ustrezno sliko realnosti, se po njem ravna, 
lahko pa spozna, da gre za popačeno sliko realnosti, ga zavrne, se po njem 
ne ravna. Razlikovati od PREVZEMANJA, ki je nehoteno, celo nezave-
dno. Proces sprejemanja ali zavračanja stereotipa je verjetno drugačen pri 
starih, ki so »označenci« stereotipa, kot pri mlajših, ki so »označevalci«. 
Za »označevalce« je stereotip udobno poenostavljanje resničnosti, ki pa 
je lahko krivično do »označenih« starih in ima zanje negativne posledice. 
Zato je pomembno predvsem vprašanje, iz kakšnih motivov se stari sami 
sprijaznijo z negativnim stereotipom, ki jih označuje. 

MOTIVI SPREJEMANJA STEREOTIPA, STEREOTIPNE VLOGE: 
Nekateri od teh motivov so naslednji:

• SEKUNDARNA KORIST: V psihoterapiji je to znan pojem, ki ozna-
čuje psihološko (in/ali tudi materialno) korist, ki jo ima oseba od 
resnične ali navidezne bolezni, npr., da je deležna pozornosti, skrbi, 
nege; da ji ni treba opravljati določeni opravil ali sploh delati; da dobi 
invalidnino ipd. To je lahko motiv, da se človek sprijazni z vlogo »ne-
močnega starca«. (»Opažam, da je nekaterim starejšim všeč, da so 
stereotipi, ki jih označujejo. Takšni se smilijo sami sebi in želijo oz. 
pričakujejo pomilovanje okolice.«)

• ZAŠČITA: Je podoben motiv kot sekundarna korist, le da je pouda-
rek bolj na zaščiti pred obremenitvami z delom, stresom, čustvenimi 
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pretresi ipd. Tradicionalno je bil staremu v družini odmerjen njegov 
»kot«, tj. del prostora, v katerem ni bil moten.

MOTIVI ZAVRAČANJA STEREOTIPA, STEREOTIPNE VLOGE:  
Te motive obravnavamo tako pri mlajših, ki se stereotipom upirajo kljub 
temu, da jim vsaj na prvi pogled poenostavljajo realnost, kot pri starejših, 
ki jih zavračajo, kljub temu, da jim odmerjajo sorazmerno miren »kot«.

• IDENTITETA, OSEBNO DOSTOJANSTVO: Človek z izoblikovano 
identiteto se zaveda svoje posebnosti, svojih posebnih lastnosti in se ne 
podredi stereotipnemu obravnavanju, naj bo star ali – v predvidevanju 
– mlad.  (»Ko bom nekoč stara, ne želim, da me ocenjujejo na podlagi 
stereotipov, saj se mi zdi predalčkanje stvari in pripisovanje določenih 
lastnosti ljudem zastarelo in neumno.«) Star človek zavrača stereoti-
pno vlogo iz istega motiva, saj mu vsiljuje identiteto, ki ni njegova.

• SPOŠTOVANJE DRUGEGA (KOT SEBE SAMEGA): je osnovni mo-
tiv ozaveščenega človeka, da zavrača stereotip o starih in se odpre realni 
stari osebi. (»Za odnos /s starim/ se je pa potrebno še posebej truditi.«)

PREVZEMANJE STEREOTIPOV: Proces, v katerem kot del socia-
lizacije ali inkulturacije (prilagajanja na novo družbeno okolje) z uče-
njem ali posnemanjem vzorov prevzamemo stereotipna pojmovanja 
in ravnanja družbenega okolja; večinoma nehote in celo nezavedno. 
Razlikovati od SPREJEMANJA, ki predpostavlja zavestno odločitev. 
Prevzemanje stereotipov je verjetno večji del NEZAVEDNO, vsekakor 
nepremišljeno in večinoma nenamerno, čeprav se stereotipi prenašajo 
tudi v formalnem šolskem sistemu – omenjene so bile pravljice, ki vse-
bujejo stereotipe o starih, dalje stereotipno navajanje k spoštovanju do 
starih, bontonu do starih, kar vse predpostavlja kategoriziranje (»Stere-
otipi nas nezavedno zaznamujejo«).

PRENAŠANJE STEREOTIPOV. Stereotipi se iz roda v rod prenašajo 
ustno, pa tudi z literaturo (pravljice ipd.) (»… prenašali so se ustno.«) 
in drugimi mediji. Prenašajo se S STARŠEV NA OTROKE (»S stereoti-
pi sem se srečala, ko sem bila stara 6 let in smo šli na obisk v dom, mami 
mi je rekla, da so tukaj vsi bolni, zato so tudi v domu.«) pa tudi v drugih 
okoljih socializacije.
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OHRANJANJE STEREOTIPOV:  Stereotipne predstave in ravnanja 
se ohranjajo v času. Kako se ohranjajo, vzdržujejo; kako se spreminjajo, 
odmrejo; se ohranjajo zato, ker so funkcionalni vsaj za eno stran – na 
vsa ta vprašanja nimamo odgovorov v analiziranem gradivu.

STEREOTIPIZIRANJE: Stereotip je mentalna struktura, način mišlje-
nja o starih kot kategoriji. Stereotipiziranje je pripisovanje vnaprejšnjih 
lastnosti družbeni skupini in presojanje konkretnega posameznika na 
osnovi stereotipa, tj. spregledovanje ali zanemarjanje njegovih poseb-
nosti in upoštevanje zgolj lastnosti, ki jih vsebuje stereotip kategorije.

SPREMINJANJE STEREOTIPOV

(RAVNANJE S STEREOTIPI, UPRAVLJANJE STEREOTIPOV)

Stereotipom kot mentalnim tvorbam se ne moremo izogniti, ker um 
deluje tako, da kategorizira in tipizira; in ker se te mentalne struktu-
re družbeno prenašajo, utrjujejo in ohranjajo – NEOGIBNOST STE-
REOTIPOV (»Stereotipom, se ne moremo izogniti. Že od rojstva so  
nam jih privzgajali«).

SPREMINJANJE STEREOTIPOV: Če so stereotipi neogibni, ker naš 
um ne more drugače delovati, ni smiselno pričakovati, da človek ne bo 
kategoriziral in tipiziral in si prizadevati za to. Lahko se izognemo pre-
tiranemu poudarjanju razlik ne pa zavedanju razlik. Nerazlikovanje, ne-
kategoriziranje in neetiketiranje niso realne opcije. To pa ne pomeni, da 
do stereotipov ne moremo biti kritični in da jih ne moremo obvladovati. 
(»Mislim, da bi morali ljudje nehati zidati zidove, si prisluhniti, pustiti 
drug drugemu, da diha, nehati govoriti o generacijah in poudarjati razli-
ke. Vsi smo ljudje, razlika je samo v tem, v kateri fazi zorenja smo.«) Oza-
veščamo se lahko o njihovi naravi in preverjamo njihovo ustreznost kot 
prevladujočih značilnosti kategorije starih, torej kot orientacijo. Drža, 
usmerjena na prevladovanje stereotipov, naj bi imela naslednje elemente:

1. VIDETI POZITIVNE ZNAČILNOSTI STAROSTI. Starost je obdob-
je, ko se človek upokoji, ko je prost delovnih obveznosti in ko lahko 
vsaj del svojega časa posveča dejavnostim, ki ga veselijo. V tem času 
lahko odkrije svoje SKRITE SPOSOBNOSTI. V starosti so možnosti, 
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ki so morda premalo širše znane (»cvetje v jeseni«), ki pa jih izpri-
čujejo številni starejši, ki so po upokojitvi začeli »drugo kariero«, ko 
so se posvetili interesom, ki se jim prej niso mogli. (»Tudi v starosti 
imamo skrite talente, s katerimi bogatimo življenje ljudem okrog nas.  
Ne podpiram pomilovanja«.)

2. STAROST JE OBLIKA ČLOVEKOVEGA ZORENJA. Pozitivno 
pojmujemo starost kot obliko človekovega dozorevanja (»do smrti se 
učimo«); to pojmovanje je nasprotje negativnega stereotipa. V starosti 
dobi človekova osebnost zadnje poteze, ki dopolnijo človekov značaj; ki 
so lahko prava pozlata značaja. (/Starost/ »je le del naravnega procesa, 
skozi katerega naj bi šel vsak.« »Vsi smo ljudje, razlika je samo v tem, v 
kateri fazi zorenja smo.«)

3. OZAVEŠČANJE O NAPAKAH MIŠLJENJA PRI TVORJENJU STE-
REOTIPOV. Osnovna napaka je NEUPRAVIČENO POSPLOŠEVA-
NJE. Da je neupravičeno, lahko prepričljivo pokažemo z empiričnimi 
študijami, ki odkrivajo prave značilnosti populacije starih.

4. NEAVTOMATIČNO PREVZEMATI STEREOTIPOV: V vzgojnem 
procesu je treba mlade opozarjati, naj ne prevzemajo stereotipov avto-
matično, naj jih dojemajo kritično, jih preverjajo. SPODBUJANJE SA-
MOSTOJNEGA MIŠLJENJA je pomembna obramba pred nekritično 
rabo in prenašanjem stereotipov. (»Tukaj je tudi problem, saj če je pri-
soten stereotip ga prevzamemo in ne mislimo s svojo glavo.« – »… po-
membno je, da jih naučimo spoštovanja in mišljenja s svojo glavo, tako 
tudi ne bodo podvrženi stereotipom«.)

PARADOKS STEREOTIPA

Stereotipi so neogibni, stereotipiziranje kot označevanje posamezni-
ka s stereotipnimi oznakami kategorije, v katero spada, pa ne.

STEREOTIPI so pojmi, so mentalne slike značilnosti neke družbe-
ne skupine ali kategorije, ki jih imamo za prevladujoče in so običaj-
no neupravičeno pretirano posplošene. Stereotip je lahko bolj ali manj 
ustrezen. To pomeni, da so posamezne lastnosti, ki sestavljajo vsebi-
no stereotipa, v resnici lahko prevladujoče lastnosti pripadnikov dane 
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kategorije (pri starih npr. bolezen, slabši kratkoročni spomin ipd.).  
V skrajnem primeru si lahko zamislimo stereotip, ki bi povsem ustre-
zal empiričnim ugotovitvam o prevladujočih značilnostih dane kate-
gorije. Bi to pomenilo, da moramo tak »stereotip« zavrniti? Nikakor 
ne, saj bi to pomenilo, da zavračamo korektno ugotovljena empirič-
na dejstva. Naša kritika je torej lahko usmerjena na tiste sestavine 
stereotipa, ki so pretirane, ki niso v skladu z resničnim stanjem. Lah-
ko jih korigiramo. Smo s tem uspešno opravili s stereotipom in z 
njim povezano problematiko? Čutimo, da ne. Problem ni pred-
vsem pristranskost stereotipa, njegova nekorektnost, neustreznost. 
Problem je pripisovanje značilnosti stereotipa določene kategorije  
posamezniku te kategorije.

STEREOTIPIZIRANJE je pripisovanje skupinskih lastnosti (lastnos-
ti kategorije) posameznemu članu skupine oziroma kategorije. Neka la-
stnost je lahko lastnost večine članov dane kategorije, ni pa lastnost 
konkretnega člana, s katerim imamo opraviti. Stereotipiziramo, če 
konkretni osebi pripišemo lastnosti kategorije, ki ji pripada (stereotip), 
ne da bi videli, da od njih odstopa, da zanj ne veljajo; ne da bi videli, da 
je posebna osebnost. Stereotipiziranju kot takemu procesu se moramo 
izogniti; to je etična zapoved, ki izhaja iz norme spoštovanja posame-
znika kot osebe.

Iz tega sledi, naj bo prava tarča naših prizadevanj stereotipiziranje, 
stereotipi sami pa v obliki preverjanja njihove ustreznosti glede na em-
pirične podatke o prevladujočih značilnostih starih.

Kako se ogniti stereotipiziranju?

1. PRISLUHNITI DRUGEMU, PUSTITI BITI = OPAZITI INDIVIDU-
ALNOST (FENOMENOLOŠKO STALIŠČE): Ko se srečamo s starim 
človekom, suspendiramo, damo v oklepaj to, kar smo slišali ali prebrali 
o starosti in starih ljudeh, kakšni da so, in pozorno prisluhnimo temu 
staremu človeku pred seboj, se prepustimo vtisom, ki prihajajo od nje-
ga; on je resničnost, ki jo spoznavamo. Ne poskušamo ga presojati in ne 
ukalupiti v neke vnaprejšnje sheme, ampak mu pustimo biti, kakršen 
je in kakor je; seveda v mejah možnega (»… si prisluhniti, pustiti drug 
drugemu, da diha …«).
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2. ZAZNATI PRESENEČENJE PRI SAMEM SEBI, ZAZNATI INDI-
VIDUALNE POTEZE DRUGEGA: V našem umu so samoumevnosti, 
ki smo jih sprejeli s socializacijo in življenjem v družbi; posebna vrsta 
teh samoumevnosti so stereotipi. Ko se srečamo z drugim, nas to ali 
ono na njem preseneti. Presenečenje (čudenje, gr. thaumazein, čuditi 
se) je dragocen dogodek, ki nas opozori na človekovo enkratnost, po-
sebnost, in nam pomaga preprečiti stereotipiziranje (»V spominu mi je 
ostala gospa, ki sem ji pomagala pri hranjenju. Imela je izredno miren 
in spokojen obraz, na katerem je bil nasmeh.«).

3. SPOŠTOVANJE OSEBE, ODPRTOST ZA DRUGEGA: Če se rav-
namo po tem splošnem etičnem načelu, se bomo lažje uprli težnji po 
stereotipiziranju. Zaznali bomo individualnost drugega – INDIVIDU-
ALIZACIJA (»… pomembno je, da jih naučimo spoštovanja in mišlje-
nja s svojo glavo, tako tudi ne bodo podvrženi stereotipom«).

SKLEP

Stereotipi so umska bližnjica pri urejanju kaotičnih vtisov resnič-
nega sveta. So kot avtomatski pilot, ki mu prepustimo krmarjenje na 
odprtem morju. Ko pa pridemo v obalne vode z otočki, plitvinami in 
čermi, moramo izključiti avtomatskega pilota in preiti na ročno kr-
marjenje. Avtomatski pilot je stereotipiziranje; ročno krmarjenje je 
individualizacija. Bistvo obvladovanja stereotipov je, da znamo od ste-
reotipov preiti k zaznavanju in upoštevanju posebnosti individualne 
osebe, ne glede na to, kako ustrezen se nam zdi stereotip o skupini, ki  
ji oseba pripada.

KVALITATIVNE RAZISKAVE V SOCIALNI GERONTOLOGIJI

Doktorski študentje socialne gerontologije na Alma Mater Euro-
pea – Evropski center Maribor so v času mojega sodelovanja prispeva-
li nekaj zanimivih kvalitativnih seminarskih nalog. Predstavljam jih 
v povzetkih s poudarkom na pojmih, s katerimi so zajeli pojavnost, 
kot so jo vprašanci izražali v intervjujih. Kdor ima veselje, lahko za 
vajo te pojme uredi (odnosno kodira) v precej sestavljeno poskusno 
teorijo o doživljanju starejših v domačem in institucionalnem okolju  
(meta-analiza).
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Mateja Berčan v svoji na intervjuju s starejšo gospo temelječi razi-
skavici, Pomen medgeneracijskega povezovanja, potrjuje, da stari težijo 
k povezovanju z mladimi zaradi dveh svojih teženj, tesno povezanih 
z njihovim osebnostnim jedrom, njihovo identiteto. Prva je težnja po 
sporočanju mladim svojih življenjskih izkušenj in spoznanj, zapustiti 
sled, in druga je težnja razumeti mlade, iti s časom, kljub starosti ne 
zastareti. Navdušujoča konceptualizacija!

Brezner-Stegne je obravnavala Prenos znanja upokojenih strokov-
njakov na osnovi intervjujev z upokojenimi strokovnjaki. kot da bi na 
posebnem področju hotela nadaljevati študijo svoje prej omenjene ko-
legice. Z osebnega vidika sodelujočih je težnja po prenosu znanja iz-
raz težnje »zapustiti sled«, z vidika organizacije pa nuja, da se ohrani 
znanje v organizaciji, saj z vsakim strokovnjakom, ki odide, v delovni 
organizaciji umanjka tudi njegovo znanje. Odhajajočim strokovnjakom 
je v največje zadovoljstvo in potrditev, če lahko v zaupljivem odnosu z 
mladimi, doživijo, da jih mladi z zanimanjem poslušajo in jim sledijo 
(doživetje upoštevanosti, pomembnosti).

Gabrijela Drobne se je v študiji Prilagajanje na upokojitev pogumno 
soočila sama s seboj v procesu upokojevanja in svojo zgodbo primerjala 
z zgodbo druge strokovnjakinje v podobnem položaju (medvrstniška 
primerjava). Ta raziskovalna samorefleksija ji je ublažila osebno stisko 
ob upokojevanju, ko je v odnosu do delodajalcev doživela upokojenski 
status kot stigmo in diskriminacijo.

O podobni aroganci vodstva organizacije poroča Aleksandar Pavlo-
vić, ki je v nalogi Upokojevanje vrhunskih strokovnjakov intervjuval me-
dicinsko sestro kot vrhunsko strokovnjakinjo z neverjetno razvejano in 
uspešno kariero in opisal njeno upokojevanje, ki nikakor ni bilo lahko 
in brez napetosti, nekaj zaradi politike (ZUJF) nekaj zaradi človeških 
zoprnij (upokojevanje kot proces). V nalogi je izpostavljen problem 
upokojevanja vrhunskih strokovnjakov, za katere velja večstranska am-
bivalentnost ob upokojevanju: po eni strani se zavedajo svojih vrhun-
skih izkušenj, se čutijo še vsaj delno delovno sposobni in motivirani, 
po drugi strani pa vedo, da so že presegli zahtevano delovno dobo 
in upokojitveno starost, na njihovo delovno mesto pa čakajo mlajši  
(upokojitvena dilema: se upokojiti ali ne).
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Karmen Romih je v raziskavi Spolno življenje starostnikov v instituci-
onalnem varstvu opozorila na dejstvo, da je spolnost tudi v starosti in v 
domu še vedno pomemben del življenja, da pa se spolno udejstvovanje 
spremeni v smeri »romantizacije«: stari še doživljajo ljubezen, telesna 
spolnost pa se omeji (romantizacija spolnosti).

Andreja Šut se je za nalogo Branje kot dejavnik kakovosti življe-
nja pogovarjala s krajevno »znamenitostjo«, preprosto, neizobraženo 
žensko, ki si je z vztrajnim vseživljenjskim branjem različne literature 
in pripovedovanjem zgodb ustvarila v svojem okolju posebno vlogo in 
status pripovedovalke, mnenjske voditeljice in svetovalke (družbene 
vloge starih, vloga mnenjskega vodje). Tako je pokazala, kako načitan 
človek, ki svoje znanje podaja na zanimiv način, postane povezovalec 
družbe in olajševalec medsebojnega komuniciranja.

Trije intervjuji s stanovalci doma starejših so bili Nataši Zalokar 
(Pomen druženja v instituciji) dovolj, da je prepričljivo pokazala, kako 
dom za starejše ni hiralnica in zadnja postaja, ampak v svojem bistvu 
za marsikoga prostor novih možnosti, v katerem se ozrejo na preteklo 
življenje in ga ovrednotijo (izpostavi kriterije vrednotenja življenja) 
najdejo nove družabnike, nove navezanosti in ljubezni, nove dejavnosti 
in nov smisel življenja (osmišljanje življenja).

Tanja Žmavc (Ženski pogled na starost) je z originalno metodo poka-
zala, kako se s starostjo intervjuvanke spreminja pogled na prihajajočo 
starost od brezbrižnosti in izogibanja misli na »grozečo« starost v smeri 
vse bolj pozitivne in vse bolj realne podobe starosti. Ugotovila je tudi, 
da se ženske pripravljajo na starost na različne načine: z vzdrževanjem 
telesne in mentalne kondicije, z varčevanjem in zavarovanjem ter raz-
ličnimi prostočasnimi dejavnostmi.

Želimir Bertić v svoji nalogi Upokojevanje in prilagajanje na upo-
kojevanje obravnava dva primera predčasnega ali nenačrtovanega 
upokojevanja »zaradi sile zakona«, enega v javnem sektorju zaposle-
ne medicinske sestre, ki se je morala upokojiti z 62 leti in 40 leti de-
lovne dobe; in drugega, delavca v državnem podjetju, starega 64 let 
s 44 leti delovne dobe. Oba sta – kljub temu da sta dosegla ali pre-
segla upokojitveno starost in delovno dobo – upokojitev doživela 
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kot ukrep, ki je bil v nasprotju z njunimi pričakovanji in načrti (do-
živetje upokojitve kot neželene, nepravične). Tak način upokoji-
tve povzroči življenjsko obremenitev, za katero so najprej značilni 
občutki frustriranosti, ker se je končala zaposlitev, ki jo je prizadeti 
želel nadaljevati; občutek neizkoriščenih vrednih delovnih poten-
cialov (občutek zavrženosti) in nenadno poslabšanje materialnega 
položaja zaradi nizke pokojnine. Postopoma pride do preusmeritve 
pozornosti na nove življenjske možnosti: nove možnosti sodelovanja 
v družini, v skupnosti (prostovoljno delo) in nove dejavnosti v naravi  
(npr. vrtnarjenje).

Tea Coif je prišla do podobnih ugotovitev v raziskavi Doživlja-
nje upokojitve: prilagoditve novemu življenjskemu slogu. Tudi njen 
sogovornik, ki se je upokojil regularno in pripravljal na upokoji-
tev, najprej izpostavi, da se po upokojitvi pojavi občutek zavrženos-
ti. Ta občutek je verjetno izrazitejši pri ljudeh, ki so bili na vodilnih 
ali vodstvenih položajih, ali pa so bili strokovnjaki, po upokojitvi pa 
se nenadoma nihče več ne zmeni zanje. Tak odnos naj ne bi bil uni-
verzalen, saj v nekaterih drugih državah upokojene strokovnjake 
in bivše vodilne vključujejo kot svetovalce v njihovih delovnih or-
ganizacijah – dodelijo jim častno vlogo in s tem tudi omogočijo, da 
posredujejo svoje izkušnje mlajšim generacijam (družbena vloga  
upokojencev: aktivna, pasivna).

Drug vidik, ki je izpostavljen v tem primeru, je proces prilagajanja 
na upokojitev (upokojitev kot proces). Življenje po upokojitvi se lahko 
začne z omenjenim slabim občutkom odvečnosti, zavrženosti, nepo-
trebnosti in s spremljajočimi občutki frustriranosti, razočaranja in jeze. 
Morda so ti občutki povezani s pretiranimi pričakovanji do družbene-
ga okolja, ki naj bi upokojenemu izkazovalo spoštovanje, hvaležnost za 
njegove zasluge ipd. Slej ko prej pa se novi upokojenec znajde v limbu, 
v nekakšni praznini: stare službe z vsem, kar jo je spremljalo, ni več, 
nov življenjski slog pa se še ni oblikoval in utrdil. To je kritično pre-
hodno obdobje, ko je človek na razpotju: ali se bo zapustil, se polenil, 
ali vdal pijači oziroma sploh postal pasiven, ali pa se bo vzel v roke in 
vpeljal aktivni življenjski slog samouresničevanja. Intervjuvančev pri-
mer bi bil lahko šolski primer aktivnega, ozaveščenega strukturiranja  
novo pridobljenega časa.
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Tomaž Lenart je v nalogi Zadovoljevanje socialnih potreb starejših 
primerjal doživljanje stanovalke doma starejših in doživljanje stanoval-
ca bivalne (stanovanjske) skupnosti, da bi ugotovil, v kateri od teh dveh 
oblik bivanja so socialne potrebe stanovalcev bolje zadovoljene. Tega 
v resnici ni mogel ugotoviti, kajti na obliko bivanja in na zadovoljitev 
potreb vpliva predvsem psihofizično stanje osebe, skratka zdravstve-
no stanje in preostale zmožnosti. V obeh primerih, na obeh lokacijah, 
so potrebe stanovalcev njihovemu stanju primerno dobro zadovoljene. 
Stanovalka doma potrebuje več pomoči, je v večji meri odvisna od po-
moči (neavtonomna), se pa tudi sama, lahko bi rekli, da »s poslednji-
mi močmi«, aktivno vključuje v različne dejavnosti (samoaktivnost) in 
skrbi, da se ne zapusti (skrb za ohranjanje samostojnosti). Stanovalec 
bivalne skupnosti je bolj pri močeh in v polni meri uživa avtonomijo 
v tej obliki bivanja; pomemben del njegovega življenja je pomoč par-
tnerki (partnerska pomoč, skrb); par je kar zgleden primer nesebične 
ljubezni (agape) v starosti.

Damir Poljak se v nalogi Predsodki in stereotipi o uporabi infor-
macijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v tretjem starostnem ob-
dobju dotakne štirih tem: pozitivnih posledic IKT, negativnih posledic 
IKT, edukacije za uporabo IKT in medijske podobe starih in starosti. 
Nova doba, za katero je značilna razširjenost IKT, ni šla mimo starej-
ših; tudi starejša generacija v večji ali manjši meri uporablja pamet-
ne telefone in računalnike. Med pretežno pozitivnimi posledicami je 
»stalna in vsepričujoča (ubikvitarna) povezanost oziroma doseglji-
vost za IKT«. IKT olajšuje komunikacijo, v smislu zmanjšanega na-
pora in hkrati odvzema skrb za to, kaj se v danem trenutku dogaja s 
svojci ali prijatelji (stalna obveščenost), vsekakor izboljšuje posredno 
povezanost. Na gospodarskem področju in v družbenih službah po-
večuje produktivnost. Hkrati pa IKT reducira neposredne osebne 
stike, kar prizadeti doživljajo kot osiromašenje osebnih odnosov; 
povzroča upad družabnosti. Pride do pojava, ki bi ga lahko imeno-
vali zapredenost v svoj svet, do nekakšnega tehnološko pogojenega 
avtizma, IKT-avtizma (»digitalizem«), ko ljudje za isto mizo buljijo 
vsak v svoj mobi, ali hodijo po cesti kot mesečniki, ki se ne zaveda-
jo neposrednega okolja. Težava starih v odnosu do IKT je poleg ome-
njene spremembe kulture medosebnih odnosov pomanjkanje znanja 
za uporabo IKT zato je povsem umesten predlog za lokalno zasno-
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vane in izvajane programe usposabljanja (usposabljanje za uporabo 
IKT). Intervjuvanca menita, da je medijska podoba starih in starosti  
slej ko prej slaba.

Nataša Štandeker v nalogi z naslovom Upravljanje s starostjo v zdra-
vstveni negi obravnava pomembno vprašanje spopadanja s spremem-
bami pri negi v domovih za stare spričo staranja prebivalcev, stanoval-
cev domov in negovalnega osebja samega (prilagajanje nege starim, 
posebnosti nege starih). Staranje populacije in stanovalcev domov in 
staranje negovalnega osebja, kar pomeni večanje zahtev in hkratno 
zmanjševanje zmožnosti, bi – če teh sprememb ne bi upravljali – vo-
dilo do znižanja kakovosti storitev in do pregorevanja osebja zaradi 
stresa. Da ne bi prišlo do tega, je potrebno do teh sprememb zavzeti 
proaktiven pristop in jih upravljati (upravljanje nege starih). Na osno-
vi intervjujev s starejšo bolničarko v domu starih in direktorico nege je 
ugotovila, da se upravljanje sprememb v domovih v glavnem sklada s 
teoretičnim modelom, ki upošteva štiri ravni upravljanja s starostjo: 
osebnostno, družbeno, kolektivno in organizacijsko.

Na družbeni ravni se s spremembami spopademo tako, da jih sku-
šamo predvideti in zagotoviti primerne kapacitete (kadre, sredstva) za 
njihovo obvladovanje. Na organizacijski ravni gre za spreminjanje de-
lovnega časa, urnikov, postopkov, tehnologije. Na kolektivni ali medo-
sebni ravni poskrbimo za dobre odnose med zaposlenimi in vodstvom, 
preprečevanje diskriminacije zaradi starosti in za sodelovanje zapo-
slenih pri uvajanju in obvladovanju sprememb. Na osebnostni ravni 
ukrepamo za zmanjševanje stresa in za njegovo obvladovanje oziroma 
razgradnjo posledic s skupinskimi refleksijami, skrbjo za osebno men-
talno higieno, relaksacijo in rekreacijo.

Jurica Veronek v nalogi z naslovom Telesna dejavnost kot pomemben 
faktor življenjskega zadovoljstva v starosti prikazuje dva skrajna primera 
odnosa do telesne dejavnosti: 81-letnega moškega, ki je bil že v ak-
tivnih letih športno dejaven in je tudi po upokojitvi redno vsak dan 
telesno aktiven, in 73-letno žensko, ki je povsem nedejavna in pre-
življa svoje dneve ob TV in občasnih obiskih pri prijateljici. Moški je 
veder, vesel, optimističen, z izrazito pozitivnim odnosom do življenja. 
Ženska je nezadovoljna in toži zaradi različnih zdravstvenih težav. 
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Moški meni, da telesna dejavnost izrazito pozitivno vpliva nanj in da 
se zaradi nje počuti 20 let mlajšega. Ženska meni, da ni sposobna za te-
lesno dejavnost in da je taka dejavnost v njenih letih – breme. Situacijo 
obeh raziskovancev bi lahko ponazorili z modelom spirale, moškega s 
pozitivno in ženske z negativno spiralo (pozitivni začarani krog vs. 
negativni začarani krog). Pri moškem vodi telesna dejavnost do boljše 
kondicije in ta do občutka vitalnosti in večje samozavesti ter veselja do 
vadbe, čemur sledi še bolj prizadevna telesna dejavnost. Pri ženski vodi 
telesna nedejavnost do upada kondicije, do občutka stalne utrujenosti, 
zdravstvenih težav, nesposobnosti za gibanje in preko racionalizacije, 
da je telesna dejavnost preveliko breme za starega človeka, do še manj-
še aktivnosti in še večjih zdravstvenih težav (učinki, posledice telesne 
dejavnosti-nedejavnosti).

Mara Županić, Zadovoljstvo starejših ljudi s kakovostjo življenja in 
socialno oporo krajevne skupnosti. Teme: način opravljanja dnevnih 
dejavnosti, priljubljene dejavnosti, obvezne dejavnosti (delo), druž-
beno sodelovanje, zdravstveno stanje, zadovoljstvo z zdravstvenimi 
storitvami, materialni položaj, odnosi z družino, stališče do odhoda 
v dom. Starejši lahko potrebuje ali ne potrebuje pomoči drugega pri 
večjem ali manjšem številu dnevnih opravil telesne nege ali gospodinj-
skih opravil (potrebe po pomoči, vrsta potrebne pomoči, izvajalec 
pomoči). Pomoč mu lahko nudijo drugi člani družine, sosedje, pri-
jatelji ali pa institucije (patronaža). Dnevne dejavnosti bi lahko raz-
delili na pridobitno ali prostovoljno delo,  delo kot obvezo znotraj 
družine (varovanje otrok ipd.) in neobvezna opravila in hobije (delo 
na vrtu). Opazimo težnjo, da s starostjo upadata zmožnost in priprav-
ljenost za pridobitno delo ali dogovorjena, obvezna opravila znotraj 
družine; pride do opuščanja dela in obveznosti. Prav tako zaznamo 
nenaklonjenost sodelovanju v formalnih organizacijah civilne druž-
be, umik v zasebnost. Pri ocenjevanju kakovosti svojega življenja se 
ljudje primerjajo bolj s slabšimi možnostmi kot z boljšimi (»lahko bi 
bilo slabše« – primerjava navzgor-navzdol) in so s svojim življenjem 
zadovoljni. Občutku, da si družini v breme, bi se želeli izogniti: smrt 
je boljša možnost kot biti v breme družini. Do sprememb svojega 
videza so stari lahko bolj ali manj ravnodušni; so bolj ali manj spri-
jaznjeni z njimi. Glede zadovoljstva z zdravstvom opazimo nasprot-
je med zadovoljstvom z osebnim zdravnikom in nezadovoljstvom 
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s sistemom. Glede odhoda v dom pa nekateri vidijo to kot realno in 
sprejemljivo zadnjo možnost, drugi pa nikakor ne želijo v dom (spre-
jemanje-nesprejemanje namestitve v dom), upajo, da jih bo oskrbo-
vala družina in se pri tem sklicujejo na svoje »roditeljske« zasluge  
in pravice (recipročnost).

Sanja Zoranić, Kakovost življenja žensk v tretjem življenjskem obdob-
ju in telesna dejavnost. Po upokojitvi se marsikdo znajde v nekakšni 
praznini (limb), počuti se izgubljenega, ker nima več prejšnjih obve-
znosti. Morda je njegov pogled uprt v preteklost in žaluje za nekdanji-
mi zaposlitvami in sodelavci. Potem pa spozna, da pokoj odpira nove 
možnosti, novo svobodo in nove izbire. Ena od teh novih možnosti je 
telesna dejavnost, ki je lahko bolj vsestranska in ji lahko namenimo 
več časa kot pred upokojitvijo. Ugotavljamo, da je ena od možnosti, 
da se telesna dejavnost zmanjša in vsebinsko omeji; druga možnost 
je, da človek nadaljuje s prejšnjo ravnijo telesne dejavnosti in tretja 
možnost, da se telesni dejavnosti bolj posveti, da ji nameni več časa, 
in da je telesno dejaven na več različnih načinov. Upoštevati pa mo-
ramo, da živimo v družbi, kjer še marsikje velja norma, naj starejši 
človek ne bo telesno dejaven, naj se ne napreza, naj raje počiva, saj 
si je to s preteklim delom zaslužil. To pričakovanje okolja lahko za-
vira pripravljenost starejših, da bi bili telesno dejavni. To verjetno v 
še večji meri velja za ženske kot za moške, saj se v nekaterih okoljih 
ženskam ni spodobilo ukvarjati se s športom. Ne preseneča, da ena od 
naših intervjuvank pravi, da bi se ukvarjala s tekom, a se boji, da bi 
jo obrekovali, se ji posmehovali – to pomeni, da je telesna dejavnost 
negativno sankcionirana. Med telesnimi dejavnostmi starejših žensk 
se pojavljajo sprehodi, tudi daljši, kjer se telesna dejavnost lahko zdru-
žuje z družabnostjo; dalje vrtnarjenje in poljedelstvo in – nekoliko 
nedoločno – bivanje zunaj, ki vključuje različna opravila zunaj hiše; 
in nazadnje tudi športne dejavnosti, kot je tek. Telesno dejavnost sta-
rejših žensk podpirajo njihove vrednote samostojnosti, neodvisno-
sti, koristnosti za družino, skrb za telesni videz, predvsem pa skrb 
za zdravje. Podpira jo tudi družina, če so odnosi dobri. Če podporni 
dejavniki prevladajo nad zaviralnimi, se lahko ženska posveča telesni 
dejavnosti in razvije se pozitivni začarani krog: s svojo dejavnostjo 
prispeva k vse boljši kondiciji, boljšemu zdravju in uspešnosti svoje 
dejavnosti (produktivnosti), kar jih motivira za nadaljevanje telesne 
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dejavnosti. Ženske subjektivno doživljajo telesno dejavnost izrazito 
pozitivno in ji pripisujejo svoje dobro počutje, zdravje in mladostnost  
tudi v zelo poznih letih.

Mirjana Telebuh, Vključenost v družabne dejavnosti in zadovoljstvo 
starih ljudi. Teme: vrsta družabnih dejavnosti, razlika med vključeno-
stjo pred in po upokojitvi, vključenost, ovire vključevanju, družabne 
dejavnosti in kakovost življenja. Starejši ženski, ki sta bili intervju-
vani, navajata različne dejavnosti, ki naj bi sodile med družabne de-
javnosti: izlete, potovanja, kulturne dejavnosti, sodelovanje v cerkvi, 
v civilno-družbenih organizacijah, pa vse do preproste družabnosti 
ob kavi. V primerjavi z življenjem pred upokojitvijo je družabno živ-
ljenje po upokojitvi lahko pestrejše zaradi večje svobode in več časa, 
lahko pa manj pestro, predvsem zaradi izgube zakonca, slabega zdrav-
ja ipd. Tudi na tem področju bi lahko oblikovali podoben model od-
nosov med pojmi kot v primeru telesne dejavnosti. K podpornim in 
pospeševalnim dejavnikom družbenega udejstvovanja sodijo: ve-
ljavno družbeno vrednotenje družabnosti kot nečesa pozitivnega, 
vrednota vključevanja in prispevanja h kakovosti življenja v svojem 
okolju, kot tudi spodbudno stališče družine. Zaviralni dejavniki so: 
slabo zdravstveno stanje oziroma oslabelost (utrujenost), šibko ma-
terialno stanje, dolžnostne zaposlitve v družini (varstvo otrok, skrb 
za gospodinjstvo), strah družine pred poškodbami (npr. na izletih). 
Če pospeševalni dejavniki prevladajo in se starejši človek vključuje v 
družabne dejavnosti, to prispeva k njegovemu občutku vključenosti 
in pripadnosti, krepi se njegova socialna oporna mreža, prispeva k 
informiranosti in splošni razgledanosti – skratka, k večji kakovosti 
življenja. Če prevladajo zaviralni dejavniki, se star človek vse bolj izoli-
ra, kar povzroča pri njem občutke osamljenosti, izključenosti, odveč-
nosti. Ima pa tudi realno manj informacijske, emocionalne in stvarne  
opore v svojem okolju. 

Melita Sajko Dobrobit starejših oseb v medgeneracijskem stiku z 
mladostnicami-prostovoljkami. – Teme: pomembni dogodki v življe-
nju starih, doživljanje bivanja v domu, doživljanje mladih, motivacija 
za sodelovanje s prostovoljkami. Starejši stanovalki doma doživljata 
veliko razliko med starimi in mladimi (generacijska razlika), ki iz-
virajo iz drugih družbenih okoliščin (ni vojne, revščine) in drugač-
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ne, bolj dopustljive vzgoje (socialna razlika, slojna razlika; dejav-
niki slojne razlike: vzgoja). Mladi naj bi bili bolj sproščeni, polni 
življenja, veseli, svobodnejši, a vseeno vljudni; po drugi strani pa 
tudi pretirano razpuščeni, nespoštljivi, nevzgojeni. Sodelovanje s 
prostovoljkami je prijetno in koristno. Prostovoljke nudijo stvarno, 
emocionalno in informacijsko pomoč: starejšim berejo, jim pove-
čujejo tekste v računalniku, da jih lažje sami berejo, se pogovarjajo 
o prebranem; seznanjajo jih z novo tehnologijo; preženejo dolgčas, 
vnašajo vedrino in prijetno razpoloženje v skupino. V stiku z nji-
mi se starke počutijo mlajše. Pomoč je recipročna: stanovalke doma 
učijo mlade ročnih del, jim posredujejo življenjske moralne nauke,  
modrosti in usmeritve.

Naše predstave, umske slike, določajo naš odnos do starosti drugih 
in do svoje starosti. Slušateljico doktorskega študija socialne geronto-
logije na AME ECM, Ireno Stojak, je zanimalo, kako si predstavljajo 
starost mladi (predstave mladih o starosti). V okviru svoje seminar-
ske naloge Odnos mladih do starejših ljudi je intervjuvala dva študen-
ta, stara 19 in 23 let, od katerih prvi (študent A) živi s starši in staro 
mamo na deželi, drugi (študent B) pa živi sam v mestu in dela s sta-
rejšimi pacienti. Lahko rečemo, da ima prvi študent (A) neposredno 
izkušnjo z zdravo starejšo osebo v tradicionalnem ruralnem okolju, 
drugi pa zgolj posredno izkušnjo z zdravimi starimi v urbanem oko-
lju, toda neposredno izkušnjo z bolnimi starimi (neposredna-po-
sredna izkušnja s starimi). Lahko torej primerjamo mentalni sliki 
obeh študentov kot sliki, ki sta se oblikovali pri neposredni izkušnji 
z zdravimi starimi (v ruralnem/tradicionalnem okolju) in neposre-
dni izkušnji z bolnimi starimi (v urbanem/modernem okolju). Lah-
ko domnevamo, da je najpomembnejši dejavnik razlik v mentalni 
predstavi, ki si jo človek oblikuje, njegova izkušnja z zdravim ali bol-
nim starim človekom, poleg tega pa neposrednost izkušnje in vrsta  
okolja, v katerem živi. 

V intervjuju sta študenta odgovarjala na vprašanja, kakšne asociacije 
se jima vzbudijo, ko pomislita na starejšo osebo; kako si predstavljata 
sebe v starosti; in kako mediji prikazujejo starejše. Prvo vprašanje naj 
bi vzbudilo kognitivne in emocionalne elemente predstave o starih kot 
drugih (starostna podoba drugega); drugo kognitivne in emocionalne 
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elemente predstave o sebi-starem (lastna prospektivna starostna po-
doba); tretje pa predstavo medijev, ali »javnosti«, posplošenega Druge-
ga, o starih in starosti (medijska podoba starosti).

Mlajša oseba z neposredno izkušnjo z relativno zdravim starim 
človekom, ki še živi v tradicionalni ruralni družini, si je ustvarila 
pozitivno sliko o starosti, o starostni identiteti drugega (»svetla sta-
rost«). Starejši človek je družaben, redoljuben, izkušen, varčen, toda 
tudi pozabljiv in bolehen. Za vsako od teh značilnosti je možno najti 
konkretne primere iz življenja starejše osebe, s katero intervjuvanec 
živi. Mlajša oseba z neposredno izkušnjo z bolnimi starimi v insti-
tuciji pa oblikuje nasprotno podobo (»temna starost«). Starejši člo-
vek je potrt, odvisen od drugih, podhranjen, nepomičen, reven, in-
kontinenten. Tudi za te lastnosti je možno najti konkretne zglede in 
vzroke v življenju starih, s katerimi ima vprašanec opravka (svetla in  
temna slika starih).

Predstavi o lastni starosti se pri obeh vprašancih razlikujeta v isti 
smeri, tako da se nam vsiljuje domneva, da izkušnja s »svetlo« ali »tem-
no« starostjo vpliva na oblikovanje predstave o lastni starosti. Predstava 
o lastni starosti študenta A je ambivalentna: po eni strani pričakuje, 
da bo imel veliko vnukov, se veseli upokojitve, prostega časa za hobije, 
za učenje novih reči; po drugi strani pa se boji, da ne bo več mogel 
početi stvari, ki jih je rad počel; da bo postal pozabljiv in da bi doživel 
izgubo partnerice. Študent B pa obrambno odganja misel na svojo sta-
rost (»premlad sem, da bi razmišljal o starosti«), in ohranja negativno 
predstavo: boji se odvisnosti od drugih, pootročenja, slabšanja spo-
mina in, lahko dodamo, vsega tistega, kar vidi pri svojem vsakdanjem  
delu s starimi bolniki.

Te razlike so pričakovane, saj odražajo zelo različne življenjske izkušnje.

Kako študenta vidita medijsko podobo starih? Njuni percepciji sta 
precej podobni in se zlivata v skupno podobo. Za medijsko prikazova-
nje starih sta značilni stereotipizacija in diskriminacija. Stereotip, ki 
se uveljavlja v medijih, kaže stare kot nesposobne (v kvizih so starejši 
manj uspešni), nesamostojne (potrebne pomoči, odvisne od drugih) in 
ranljive. Seveda je treba dodati, da tak vtis nastane zaradi obravnave 



218

resničnih problemov starosti, kot so demenca, onemoglost ipd. Na dis-
kriminacijo opozarjajo dejstva, kot so, da »v vseh pomembnih medij-
skih prispevkih ni starih ljudi«; da stare prikazujejo v zvezi z reklamira-
njem zdravil ali kozmetike.

Te ugotovitve so seveda lahko samo izhodišče, hipoteze, za bolj 
poglobljene raziskave, vendar hipoteze, ki niso izmišljene, ampak so 
pridobljene na empiričnem gradivu.

Študentska naloga z naslovom Generacijsko zaznavanje stereotipov 
(Livija Pogačnik Jarec) obravnava primer sobivanja treh generacij v 
isti hiši. V skladu z navadami Slovencev v prejšnjem stoletju so starši v 
70. letih zgradili hišo s tremi etažami »za vse večne čase«. Nekaj časa je 
potem kazalo, da bosta stara dva ostala v hiši sama (kot se je zgodilo v 
mnogih družinah), saj so hoteli potomci na svoje. Potem pa je nasto-
pila kriza in trenutno si v danem primeru delijo hišo tri generacije: v 
pritličju sta stara starša (babica 78 in dedek 75), v prvem nadstropju, ki 
je tudi v lasti starih staršev, živi vnuk (25) s partnerko (25), v drugem 
nadstropju pa v lastnem stanovanju hči (47) z možem (48). Najmlajša 
dva imata dva prostora, spalnico in dnevni prostor s kuhinjskim ko-
tom, kopalnico pa uporabljata skupaj s starima.

Problem raziskave: »Ali in kako stereotipi in konfliktne situaci-
je vplivajo na odnose mlajših oseb do starejših oseb?« Predstavljen je 
intervju z vnukom, ki je odgovarjal na 5 odprtih vprašanj, med njimi 
na vprašanje »Ali zaznate problem, povezan s katerim od stereotipov?« 
in »Ali sami kdaj občutite, da imajo stari starši do vas predsodke ...?« 
Vnuk je med drugim odgovoril, da stereotipi so, vendar »naša dva nis-
ta nič pozabljiva«, sta pa vsak po svoje »nazadnjaška«; mogoče kdaj 
»osamljena«; zdi se, da bi želela več »pozornosti« in »družabnosti«. A 
vse to navaja bolj v povezavi z njunimi medosebnimi odnosi kot pa, da 
bi bili to njegovi stereotipi. Paradoks stereotipa je v tem, da pogosto 
izkušnja s posameznim primerom negira stereotipno predstavo o ka-
tegoriji, v katero spada posamezen primer. »Stari so pozabljivi, ampak 
naša dva nista«. Kljub temu se stereotip ohrani. V vsem ostalem inter-
vjuju, ki obsega tipkano stran in pol, pa govori o njihovih odnosih v 
zvezi z babičino pretirano težnjo po nadzorovanju vnuka s partnerko v 
stanovanju, ki je last starih staršev.
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Vprašanje o stereotipih ne ustreza dejanski problematiki obravna-
vane družine. Problem bi lahko zastavili takole: Kako živijo skupaj tri 
generacije, tri družine, pod isto streho? Kako vzdržujejo skupno življe-
nje, kako rešujejo spore; kakšne težave se pojavijo, kako jih obvladajo; 
kaj imajo skupnega? Pravi problem raziskave je »skupno življenje treh 
generacij v isti hiši« ali še natančneje »upravljanje skupnega življenja 
treh generacij v isti hiši« (v sodobni slovenski družbi). 

Raziskava se nadaljuje bolj v smeri iskanja praktičnih rešitev dane 
družinske situacije kot v smeri raziskovalnih posplošitev. Zaključi se z 
nasveti, ki so praktično verjetno povsem primerni (dogovorili naj bi se 
o razdelitvi prostorov, o ureditvi kopalnice v pritličju, finančnem pri-
spevku mlajših pri preureditvi ipd.), kaj se iz tega primera lahko na-
učimo o drugih podobnih, pa ni jasno. V kvalitativni študiji primera 
izhajamo iz načela, da posamezen primer kaže neko splošno značilnost. 
Raziskujemo ga prav zato, da bi v posameznem z domiselnim abstrahi-
ranjem odkrili posebno in/ali obče. 

SOŽITJE MED GENERACIJAMI: POSKUSNA TEORIJA

Naj nadaljujem razmišljanje o prejšnjem primeru. Ne da bi na dol-
go in široko razlagal postopek, se mi zdi, da bi lahko na osnovi inter-
vjuja z vnukom, navedenega v seminarski nalogi, oblikoval naslednjo  
poskusno teorijo:

Sožitje treh generacij v isti hiši
Med avtonomijo in heteronomijo
(med samostojnostjo in nadzorom)

V drugi polovici prejšnjega stoletja, ko so bile v glavnem odpravljene 
posledice 2. svetovne vojne in so se življenjske razmere izboljšale, si 
je veliko družin zgradilo svoje družinske hiše. Kot bi prenašali vzorce 
snovanja kmečkih gospodarstev, so ne le na podeželju, ampak tudi v 
mestih in predmestjih gradili sorazmerno velike, večnadstropne dru-
žinske hiše, namenjene skupnemu bivanju več generacij. Nekaj časa je 
potem kazalo, da se mlajše generacije odseljujejo na svoje, v velikih hi-
šah pa ostajajo samo stari lastniki (to je ponekod problem še danes). 
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Zaradi pomanjkanja stanovanj za mlade in vse dražjih najemnin in sta-
novanj poteka sedaj tudi obraten proces: mlajše družine, ki so se bile 
že odselile od starih, se vračajo, in hiše, zgrajene za več generacij, se 
ponovno polnijo.  K ponovni oživitvi hiš prispeva tudi vse daljša ži-
vljenjska doba. Tako je vse več primerov, ko v isti hiši živi več generacij, 
od starih staršev preko družin njihovih otrok do družin vnukov.

Ob tem se seveda zastavlja vprašanje, kakšno je njihovo sožitje. 
Verjetno obstaja več vzorcev sožitja, ki zapolnjujejo kontinuum od 
skrajne distanciranosti, ko so med družinami samo najnujnejši stiki 
(ali konflikti), do skrajne povezanosti, ko več družin živi v sožitju kot 
velika družina, večgeneracijska, sicer notranje členjena, a vendar tesno 
prepletena in povezana družinska skupnost. Večina takih večgeneracij-
skih družinskih ureditev je verjetno na sredi med tema skrajnostma.

To pomeni, da se v njih spopadajo na eni strani težnje po večji po-
vezanosti, na drugi pa težnje po manjši povezanosti oziroma po večji 
distanciranosti. Ti težnji sta prisotni tako v odnosih med družinami, 
kot v odnosih znotraj družin. Poglejmo najprej, kako je to v odnosih 
med družinami. Vnuk s partnerko teži k osamosvojitvi (»definitivno 
si vsak želi živeti sam v svojem gospodinjstvu«; »itak si vsak želi na 
svoje...«; »želel bi iti na svoje, da bi lahko imel družino«, tj. otroka; bi-
vanje v skupni hiši »se mi ne zdi perspektivno«). Po drugi strani si stara 
zakonca želita večje povezanosti, kar dojema tudi vnuk (»mogoče sta 
kdaj malo osamljena«; »babi je bolj družabna«; »mislim, da je vse bolj 
povezano s pozornostjo in pomanjkanjem družabnosti«). Starejši, po-
sebno babice, skušajo na različne načine pomagati mlajšim (kuhajo, 
pospravljajo), ali pa si izprosijo različne usluge mlajših (»babi mi da 
telefon za napolnit«). To gre včasih tako daleč, da skušajo stari pove-
zanost zagotoviti ali povečati na načine, ki mlade motijo (»ko je babi 
hodila stikat k nama in nama pospravljat ...«). Zdi se, kot da babica, po-
sebno, če je upokojena, pogosteje odigra vlogo povezovalke družine. V 
odnosih znotraj družine so tudi nekateri bolj povezovalni, drugi pa bolj 
distancirani (vnuk ugotavlja, da se »dedi bolj ukvarja sam s sabo«). Vse 
to prispeva k dinamiki v večgeneracijskem sožitju.

Poseben vidik so statusne razlike, ki izvirajo iz starostnih razlik. 
Stari starši se težko sprijaznijo, da so odrasli ne samo njihovi otro-
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ci, ampak tudi vnuki; da je vnuk mlad (ali ne več prav mlad) odrasli. 
Nekdanje statusne razlike, ki so nastale zaradi starostnih razlik, se z 
odraščanjem otrok in vnukov zmanjšajo. Stari so relativno vse bližje 
vnukom, tj. vse nižje; vnuki vse višje. To izgubljanje statusa je bole-
če. Naravno je, da skušajo stari starši to nekako nadoknaditi. Njihov 
trdno, tudi pravno zagotovljen status, je lastništvo hiše. Ponekod stari 
vse do smrti ne odstopijo, ali ne odprodajo hiše ali njenega dela po-
tomcem – ohranjanje statusa/povezanosti z lastništvom. Drugod 
pa svoj status nekdanjega lastnika oziroma tistega, ki je hišo zgradil 
(»onadva sta to hišo zgradila, to je njuno življenje, jaz to razumem«), 
uveljavljajo z nadzorom nad dogajanjem v hiši ali okoli nje (uvelja-
vljanje statusa z nadzorom). Včasih se ta nadzor omejuje na zadeve, 
povezane z ureditvijo hiše in njene okolice (gradbeni posegi ipd.) – 
nadzor urejanja hiše – včasih pa skušajo nadzirati opravila drugih v 
hiši ali okoli nje, skrbijo za hišni red, ali pa neposredno posegajo v 
njihovo stanovanje (opisan je primer, ko je babica v odsotnosti vnuka 
in njegove partnerke stikala po njunem stanovanju – katerega lastni-
ca je še vedno ona – in brez njune vednosti ali dovoljenja »posprav-
ljala« – prikrit nadzor). Tak pristop vodi do konflikta in nasprotnih 
potez, kjer se izkaže, da zna mlada generacija bistro, a žal včasih tudi 
nespoštljivo in za starega ponižujoče zavarovati svojo avtonomijo (v 
opisanem primeru je vnuk babici dokazal, da je v njuni odsotnosti 
vstopila v njuno stanovanje, tako da je vrata prelepil s selotejpom in  
ga našel pretrganega). 

Seveda je tu poleg uveljavljanja statusa in moči (»komandiranje«) 
prisotna tudi skrb za domnevno »nedoraslega« vnuka oziroma sina ali 
zapoznela vzgoja (»mislim, da me hočeta mami in oči še vedno imeti 
pod nadzorom«; »me kar morajo vprašati, če sem zaklenil, da naj pa-
zim, ko grem kam z avtom in podobno«).

Imamo torej na eni strani pri mladih željo po samostojnosti, po 
»iti na svoje«, na drugi pa pri starih strah pred zapuščenostjo, osa-
mljenostjo hkrati s težnjo po podrejanju, patroniziranju mlajših, 
po vkalupljanju v njihove stare kolesnice. Če je ta težnja po nadzo-
ru in patroniziranju premočna, stari nehote in v nasprotju s svoji-
mi željami, odženejo mlade stran (paradoks težnje po zadržanju  
mladih v bližini).
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Povezanost treh generacij se lahko zagotavlja na več različnih na-
činov. V danem primeru je v ospredju poskus povezovanja z nad-
zorom s strani najstarejše generacije, tj. z vsiljevanjem njunih pred-
stav o redu, medsebojnih vlogah in načinu sožitja. Nekoliko bolj v 
ozadju je pristop srednje generacije, ki predlaga skupni pogovor kot 
sredstvo povezovanja in dela na odnosih. Najmlajša generacija nasto-
pa s svojo ustrežljivostjo, pripravljenostjo pomagati in razumno  
zadržanostjo ob sporih.

Kako večgeneracijska, navidezna velika družina, ureja te napeto-
sti? Kako uspejo ne samo preživeti skupaj, ampak živeti kakovostno 
življenje, morda bolj kakovostno in človeško polno, kot bi bilo nji-
hovo življenje, če bi vnuki živeli ločeno od stari staršev? Načini so 
verjetno zelo različni, a iz analiziranega primera lahko povzamemo  
nekatere med njimi.

Kaže, da je koristno, da se v začetku, ko pride do položaja, ko se 
odločijo za skupno bivanje, določijo jasne meje med generacijskimi 
družinami (»takrat smo se zmenili vse okrog položnic in stvari, ki jih 
onadva pričakujeta od naju«); da se doseže dogovor o skupnem biva-
nju. Ko se kasneje pojavijo težave, je osnovno sredstvo pogovor vseh 
prizadetih (»... sta mi rekla, da se bomo usedli in pogovorili«). Ves čas 
je dobro tudi, da se ima človek v oblasti, da nadzoruje svoje ravnanje 
in deluje premišljeno (»Sam pa poskušam ohranjati zdravo mejo razu-
ma ...«), tako da ravna konstruktivno, vendar se ne pusti podrejati in 
ne dovoli poseganja v avtonomijo znotraj svojih meja tolerance (»... se 
jim nekako ne poskušam pustiti, po drugi strani pa jim povem, kaj me 
moti«). Ob vsem tem pomaga poleg čustvene navezanosti tudi pov-
sem realističen račun pozitivnih in negativnih plati skupnega življenja 
(»vsaka stvar ima svoje prednosti in svoje slabosti«; »še ena prednost 
je, da me sedaj babica pričaka s kosilom, kadar jo pokličem«; »sem raje 
med svojimi kot pa v bloku med neznanci. S svojimi se lahko pogovo-
rim, ker smo družina ...«).

Analizirani primer je razkril del dinamike večgeneracijske družine, 
ki poteka med spoštovanjem avtonomije delnih družin, povezoval-
nimi prizadevanji članov, obojestransko pomočjo, konstruktivnim 
reševanjem konfliktov in skupnimi dogodki, ki utrjujejo sožitje.
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STEREOTIPI O STAROSTI IN ZAPOSLOVANJE:  
POSKUSNA TEORIJA

Na osnovi intervjuja študentke magistrskega študija socialne geron-
tologije, AME ECM Maribor, Lidije Breznik, sem po kodiranju izjav 
napisal naslednjo poskusno teorijo.

Poskusna teorija 
O starostnih stereotipih, diskriminaciji in zaposlovanju

Ko govorimo o stereotipnem dojemanju starosti, običajno mislimo 
na stereotipe, ki jih imajo drugi o starih ljudeh. Kako pa gledajo na ste-
reotipe o starosti stari ljudje sami? Domnevamo lahko, da ti stereotipe 
o njih sicer poznajo, da pa so nagnjeni k temu, da negativne stereotipe 
zavračajo, pozitivne pa sprejemajo. Kakšen je torej pogled »od znotraj«?

Nekaj vpogleda v to smo dobili na osnovi intervjuja s 56-letno vi-
soko izobraženo žensko, ki je trenutno brezposelna in išče zaposlitev. 
56-letnica sicer nedvomno sodi v kategorijo starejših delavk, ni pa še 
presegla 65 let, ki so zaradi ureditve upokojevanja pri nas tudi nekakšen 
mejnik, nad katerim naj bi človek veljal za starega.

Najprej poglejmo razliko (ali sorodnost) med pogledom od zunaj in 
pogledom od znotraj ali pogledom ocenjevalca in ocenjevanega same-
ga, razliko med STEREOTIPOM in SAMOPODOBO starejšega člo-
veka (ki lahko vključuje tudi dele stereotipa). Stereotipno sliko sestavlja 
nekaj »nalepk«, lastnosti, ki naj bi bile tipične za stare. Stereotipi o sta-
rosti so pozitivni in negativni. K pozitivnim sodijo prepričanja, da so 
stari izkušeni, modri. Kot delavci so odgovorni, zanesljivi, disciplinira-
ni, strokovno izkušeni, poznajo delovanje organizacije ipd. K negativ-
nim značilnostim stereotipa sodijo prepričanja, da so stari nazadnjaški, 
pozabljivi, togi (neprilagodljivi), pasivni, osamljeni, bolni in le čakajo 
na smrt. Kot delavci naj bi bili manj storilni, več odsotni, težje se nau-
čijo novih veščin, težje se prilagajo spremembam delovnega procesa in 
tehnološkim novostim.

Ko soočimo te stereotipe z doživljanjem starih, nas preseneti dej-
stvo, da se stari (po »uradni« opredelitvi – blizu upokojitvene starosti 
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in po njej«) ne počutijo stare (»Nisem iztrošena, nisem stara. Sem nekje 
na sredini. Nisem niti prizadeta, če mi kdo reče, da sem stara, ker se 
tako ne počutim.«) – zavračanje nalepke starosti. To občutje je sicer 
odvisno od naraščajoče starosti in prizadetosti, vendar je presenetljivo 
splošno. Ko govorijo o sebi, starejši bolj poudarjajo celoto svoje osebe 
in življenja kot kak poseben vidik. Poudarjajo svojo življenjsko izku-
šenost in zrelost, pregled nad življenjem in sprejemanje njegovih pri-
jetnih in manj prijetnih plati (»Sem izkušena, odgovorna, zrela oseba 
... imam nadzor nad sabo in svojim življenjem.«). S tem poudarijo širše 
sprejemanje življenja, prilagodljivost v nekem globljem pomenu kot 
zgolj prilagajanje na tehnološke spremembe (»Znam se prilagoditi tudi 
npr. monotonemu delu, ker pač mora biti opravljeno.«) Slednja trditev 
razodeva tudi zrel odnos do življenja, v katerem niso samo prijetnosti, 
ampak tudi manj prijetne dolžnosti, ki pa jih je treba opraviti (dolžno-
stna etika – hedonistična etika).

Če starejšega človeka neposredno vprašamo za mnenje o starostnih 
stereotipih, tako pozitivnih kot negativnih, bo nekatere potrdil, druge 
pa zanikal. Navsezadnje stereotipi niso izmišljotine, ampak nastanejo 
na osnovi neupravičenega in pretiranega posploševanja resnično opa-
ženih značilnosti. Tako bo verjetno potrdil tiste vidike stereotipa, ki so 
v skladu z njegovo samopodobo, torej lastnosti, za katere meni, da jih 
ima tudi sam, npr. da so starejši delavci izkušeni, strokovno podkovani, 
zanesljivi, pripadni (»Strinjam se, da smo izkušeni; da imamo razvite 
vrednote, kot so pripadnost, odgovornost, zanesljivost ...«). Nasprotno 
bo zavrnil tiste vidike, ki jih tudi pri sebi ne opaža: da niso motivirani 
za delo in izpopolnjevanje, da so veliko odsotni z dela (»... se ne stri-
njam, da nimajo motivacije ter primerne izobrazbe ... da se ne želijo 
strokovno usposabljati ... da so preveč odsotni ...«). Sprejema pa tis-
te negativne vidike stereotipa, ki jih opaža tudi pri sebi: nepoznavanje 
sodobnih pripomočkov, neznanje jezikov ipd. (»Se pa strinjam, da ne 
obvladamo tujih jezikov in da je prisotno pomanjkanje veščin za nove 
tehnologije.«). Tu torej opazimo posploševanje iz svojega primera na 
druge oziroma ocenjevanje stereotipa na osnovi svojih lastnosti.

Kako so stereotipi povezani z diskriminacijo, posebej z diskrimina-
cijo pri zaposlovanju? So starejši delavci diskriminirani? Izvedeni inter-
vju odkriva več vidikov diskriminacije. Razlikujemo lahko več vrst dis-
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kriminacije glede na to, kdo ima moč odločanja, moč, da diskriminira. 
Diskriminirajo lahko mlajši starejše (starostna diskriminacija); starejši 
ene vrste starejše druge vrste (»Moja mama je npr. na vprašanje, ali bi 
šla v dom za upokojence ... odgovorila, da se z onimi v domu res ne 
bo družila.«) – diskriminacija glede na rezidenco, status; diskrimini-
ra lahko »družba«, neopredeljeni in posplošeni »drugi«, množica, npr. 
stranke, uporabniki storitev (»Moja starejša kolegica na sprejemnem 
okencu je ugotovila, da ima manj dela kot mlajša, ker se stranke obi-
čajno postavijo v vrsto mlajše.«) – uporabniška diskriminacija; diskri-
minira delodajalec, ki izbira med prijavljenimi za razpisano delovno 
mesto – zaposlitvena diskriminacija.

Diskriminacija je dalje lahko odkrita ali prikrita (indirektna). Zara-
di družbeno-političnega obsojanja diskriminacije sploh se manj sreču-
jemo z njenimi odkritimi oblikami, vse pogosteje pa se pojavlja v prik-
ritih oblikah. V razpisih za prosta delovna mesta, se pojavljajo pogoji 
ali izražajo pričakovanja, za katera je precej verjetno, da jih starejši ne 
izpolnjujejo oziroma jim ne ustrezajo (»Znanje dveh jezikov za delov-
no mesto, kjer to ni potrebno, znano pa je, da starejši delavci ne znajo 
jezikov ...; opis: mlad, energičen, ambiciozen delovni kolektiv – ali ni 
nakazano, da iščejo enakega sodelavca ...«).

Poseben (morda odločilen) problem pri zaposlovanju starejših de-
lavcev pa niso značilnosti, ki so po stereotipni predstavi lastnosti starih, 
ampak dejstvo, da so starejši delavci dražji, ker je zaradi upoštevanja 
delovne dobe v plači njihova plača višja kot plača mlajšega delavca na 
enakem delovnem mestu. Zato bi bilo zgrešeno diskriminacijo na 
tej osnovi pripisati samo vplivu starostnih stereotipov. Gre za prep-
rost račun stroškov brez kake psihologije – sistemska, ekonomska 
diskriminacija. Psihologija (in sociologija) pa se pojavljata, ko je tre-
ba to diskriminacijo upravičiti, jo »prodati« prizadetemu kandidatu 
in javnosti. Tu se pojavljajo  tehnike »pojasnjevanja« in »prepričeva-
nja« – tehnike odvračanja starega: »... ko se na razgovoru delodaja-
lec z mano pogovarja o moji bodoči pokojnini in o tem, ali ni boljše 
za mene, da sem na Zavodu za zaposlovanje, kot pa da delam; ali pa 
mi pojasnjuje, kako dolga delovna doba vpliva na višino moje plače.« 
Stereotipna pojmovanja pridejo prav pri upravičevanju diskriminacije  
iz ekonomskih razlogov.
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In tako pridemo do osnovnega paradoksa zaposlovanja starejših. 
Čim bolj skušamo starejše zaščititi ali pravično poplačati z dodatkom 
na delovno dobo in morda drugimi obremenitvami delodajalcev iz 
naslova delovnega staža ali starosti, tem bolj otežujemo njihovo zapo-
slovanje in s tem ogrožamo njihovo socialno varnost. In tem več mož-
nosti dajemo mladim, ki se tudi težko zaposlujejo. Izhod? »Splošno pa 
menim, da ni glavni problem v starosti iskalcev dela« in stereotipih ali 
diskriminaciji, »ampak v tem, da je delovnih mest na razpolago prema-
lo in da je močno prisoten klientelizem.« Izhod torej ni v psihologiji, 
vzgoji in informiranju o starosti, ampak v ekonomiki, družbeni struk-
turi in delovanju družbeno-političnega sistema.

ŽIVLJENJSKE ZGODBE ŠTUDENTK SOCIALNEGA DELA

V tej raziskavi (seminarski nalogi) je skupina petih študentk (Tama-
ra Grabovica, Brina Križaj, Anja Lešnik, Aleksandra Korelec, Adrijana 
Kralj) želela odgovoriti na vprašanje, ali morda doživetja študentk v ot-
roštvu in odraščanju vplivajo na izbiro študija socialnega dela. Pred-
vsem so mislile na možne osebne travmatične izkušnje v družini ali pa 
na izkušnje s prizadetimi ljudmi. Ob tem jih je zanimalo tudi njihovo 
mnenje o šoli in počutje v njej. Sestavile so vprašalnik z odprtimi vpra-
šanji in intervjuvale osem študentov, po dva iz vsakega letnika od prvega 
do četrtega. Pogovore so snemale s pametnim telefonom, posnetke pre-
pisale dobesedno (v dialektu, slengu – kar je zabavno), jih kodirale in se-
stavile poskusno teorijo. V tem povzetku upoštevam samo tisti del ugo-
tovitev, ki se nanaša na predhodne izkušnje, izpuščam del z mnenji o šoli. 

Širši okvir raziskave je vprašanje o vzrokih in motivih izbire štu-
dija socialnega dela. V splošnem te vzroke in motive lahko razdelimo 
na značilnosti osebe, ki se odloča, njenega življenjskega okolja na eni 
strani in na značilnosti študija in bodočega dela na drugi strani. Na 
odločitev delujejo potisni dejavniki (angl. push) in dejavniki privlač-
nosti oziroma odbojnosti študija in poklica (angl. pull). Gledano z vi-
dika subjektivnega doživljanja so na eni strani predhodna doživetja, 
povezana z naravo študija, na drugi strani pa predstave o naravi bodo-
čega študija in poklica. Odločitev je odvisna od usklajenosti izkušenj, 
teženj in interesov osebe z zaznanimi značilnostmi študija in poklica.
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Predhodne izkušnje, ki bi lahko vodile do odločitve za študij soci-
alnega dela, lahko razčlenimo na pasivne in aktivne. Oboje so lah-
ko neposredne in posredne. Neposredne pasivne izkušnje so osebne 
travmatične izkušnje in netravmatične izkušnje drugih, ki so mor-
da uporabniki pomoči, posredne pa so od drugih oseb sporočene  
izkušnje te vrste.

Neposredne izkušnje. Osebne travmatične izkušnje (negativne) v 
družini ali izven nje so doživetja zlorabe, družinske patologije, pa tudi 
izkušnje diskriminacije v družbi. V zvezi s travmatičnimi izkušnjami se 
pojavlja ZANIKANJE ali OMALOVAŽEVANJE, tudi v protislovni zve-
zi ZANIKANJA IN HKRATNEGA PRIZNANJA takih izkušenj. »Sicer 
jaz osebno v otroštvu nisem glih doživela neke travmatične izkušnje ... 
sem edino doživela to, da je oči dost pil; nikol ni bil nasilen ali kaj, 
ampak je to povzročil velik krega in joka ... bilo je kar krizno, ker se je 
dogajal že dost pogosto ...«

Negativno izkušnjo zunaj doma opisuje intervjuvanka takole: »Se ni-
sem mogla takoj vključiti v družbo (v vrtcu).«

Netravmatične (pozitivne) izkušnje so izkušnje s prizadetimi 
osebami ali osebami, ki potrebujejo pomoč (»uporabniki«) bodi-
si v družini (sorojenci) bodisi zunaj nje. Te izkušnje so bodisi pa-
sivne, tj. zgolj prisotnost oziroma seznanjenost s tako osebo, bodisi 
aktivne, tj. pomoč, svetovanje in podobno (izkušnja pomoči). »Sta 
mela starša pred mano hendikepiranega otroka ... Sta me že od male-
ga učila, da ni nič narobe, če je kdo hendikepiran, da takim ljudem 
je treba pomagati.« Tako pri pasivnih izkušnjah, to je, zgolj sožitju s 
prizadeto osebo, kot pri aktivnih, to je, pri pomoči, so očitni NAK-
LONJENOST, EMPATIJA, SOČUTJE. To so čustva in nagnjenja, ki 
jih zasledimo pri študentkah socialnega dela in so vplivala na njihovo  
izbiro študija.

Posredne izkušnje so pripovedi drugih oseb (družinskih članov, so-
rodnikov, znancev) o njihovih izkušnjah ali o izkušnjah ljudi, ki jih poz-
najo, ali o katerih so slišali pripovedovati. »Kolega je bil pri psihologu, 
ker je bil debeli, pa se je sekiral.« »Njen (mamin) foter je bil res nasi-
len.« »Moja prijateljica je bila v enem zelo nezdravem odnosu z enim 
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fantom ...« Tudi pripovedi o travmatičnih izkušnjah drugih ali izkušnjah 
s pomočjo, naj bo laično ali strokovno, izzovejo EMPATIČEN ODZIV 
pri študentkah.

Izkušnja pomoči. Razlikujemo dajanje pomoči in prejemanje pomo-
či. Pri obeh imamo lahko pozitivne ali negativne izkušnje. Prejemanje 
pomoči. Pomoč je lahko neformalna ali formalna. Nobena od inter-
vjuvanih študentk ni imela sama izkušenj s terapijami ali stika s social-
nimi delavkami, poročajo pa o znancih, ki so imeli take izkušnje (glej 
zgoraj). Dajanje pomoči. Študentke so pred vpisom že imele izkušnje 
z dajanjem pomoči v institucionalnih okvirih ali zunaj njih. Izkušnje s 
prostovoljnim delom: »... v gimnaziji sem hodila v bolnico, na pedia-
trični oddelek ...« Izkušnje s pomočjo sošolcem: »Velikokrat sem po-
magala komu se učit.« »Prijateljica je bila v rejniški družini; njena teta 
in partner sta se nad njo fizično in psihično izživljala. In sem ji pač rek-
la, lej tuki moraš pa ti narediti korak naprej in iti na socialo.« Druženje 
z osebami, ki so odrinjene na družbeni rob: »Ljudje imajo predsodke, 
da so odvisniki ful nasilni, ampak jaz z njim nisem imela take izkušnje, 
prej obratno ...« Pomoč telesno oviranemu: »... in tud k sm bla pr njem 
u šoli, sm se tok dobr počutila med vsemi ostalimi, res.«

Refleksija in samorefleksija. V zvezi z izkušnjo s prizadetostjo, naj 
bo osebna ali prizadetost drugih in predvsem ob izkušnji pomoči dru-
gim, naj bo prejeta ali dana pomoč, pride do refleksije, ocene prejete 
pomoči in samorefleksije doživljanja. Ocenjujejo sebe in svoje spo-
sobnosti (samoocena sposobnosti za poklic): »... nimam predsodkov 
/do uporabnikov/ pa strahu, lažje jih poslušam ...« Ali pa: »... mislim, 
da se me stvari preveč dotaknejo ...« Študentka se sprašuje o svoji spo-
sobnosti dajanja pomoči, o svojem doživljanju, čustvih in o njihovem 
obvladovanju. »Tak sem se znala postavit v njihovo kožo, in mi je blo 
tok grozn, skoz sem razmišljala, kaj lahko jaz temu človeku poma-
gam, vsaj da mu za en procent dan polepšam.« Pojavi se potreba po 
znanju, po strokovnem dajanju pomoči, ki pomeni za prejemnika 
pomoči olajšanje težave, dajalca pomoči pa zavaruje pred poklicno 
izgorelostjo. »Mislim, da se me stvari preveč dotaknejo. In zdi se mi, 
da mi bo fakulteta pomagala, da bom lahko stvari vidla iz bolj profesi-
onalnega vidika.« Pride do prvih spoznanj o načinu nudenja pomoči: 
»Fajn je, da pokažeš neka čustva.« Tako tematizirajo dajanje pomoči  
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kot metodični problem. Svoje izkušnje z dajanjem pomoči so doživele 
kot uspešne in notranje zadovoljujoče (doživetje izpolnitve).

Opora drugih (staršev, prijateljev) ali njihovo nasprotovanje je ob 
vsem povedanem pomemben dejavnik odločitve za študij (»... bi rekla, 
da so me /starši/ podpiral pri moji odločitvi ...«).

Lahko torej rečemo, da imajo študentke socialnega dela, preden se 
vpišejo v ta študij, neposredne osebne ali posredne, za študij relevantne, 
izkušnje različnih vrst, tako pasivne (»travmatične« ali »uporabniške«) 
kot aktivne (dajanje pomoči). Te izkušnje lahko vplivajo na njihovo od-
ločitev za študij socialnega dela. Olajša jo tudi podpora staršev. Po vpi-
su so značilnosti študijskega programa, šole in učnega osebja doživele 
kot potrditev pravilnosti svoje odločitve.

POSKUSNA TEORIJA O ŽIVLJENJU Z MOTNJO  
AVTISTIČNEGA SPEKTRA (MAS)

(na osnovi izpovedi osebe z MAS)

Morda se bo zdelo nenavadno, da smo za analizo in »izdelavo« po-
skusne teorije uporabili v časopisu brezdomcev, Kralji ulice, objavljeno 
izpoved osebe z avtistično motnjo. V resnici psihološka ali sociološka 
analiza vsebine časopisov ni neobičajen postopek, le da smo morda bolj 
vajeni kvantitativne analize vsebine, pri kateri razvrstimo dele besedila 
v vnaprej določene ali naknadno oblikovane kategorije in nato prešte-
jemo število besedil po kategorijah, da bi na tej osnovi sklepali o idejni 
usmeritvi članka ali časopisa. Novinarji se v svojih komentarjih pogos-
to sprašujejo po pomenu posameznih izjav, recimo politikov, in iščejo 
skrite pomene izrečenih besed. To pomeni, da besedilo analizirajo kva-
litativno. Na voljo pa so tudi kritične, znanstvene analize »ženskega« 
tiska, čeprav niso izvedene po metodi, ki jo priporočamo tu (glej npr. 
Hrženjak idr., 2002). Torej ne bi smelo biti nič nenavadnega, če za iz-
hodišče kvalitativne analize vzamemo objavo v časopisu, še posebej, če 
gre za osebno izpoved nekoga. Saj to je povsem legitimno kvalitativno 
empirično gradivo, spis ali esej. Ne razlikuje se od zapisa intervjuja ali 
avtobiografske pripovedi. V kvalitativni analizi se torej lahko urite ob 
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v časopisih objavljenih osebnih izpovedih – tega gradiva je posebno v 
»ženskih« revijah in časopisih na pretek in bi bilo neprimerno, če bi 
ga omalovaževali (Ona, Ona plus, Jana, Naša žena, Zadovoljna, Mična, 
Eva, Liza, Lady, Cosmopolitan, Bazar itd.). 

Izpoved osebe z MAS

Slika 12: Fotokopija kolumne iz Kraljev ulice
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Poskusna teorija o življenju z motnjo avtističnega spektra

Motnja avtističnega spektra, med katere spada Aspergerjev sindrom, 
je vseživljenjsko stanje, ki se kaže v tem, kako posameznik razume sebe, 
svet okoli sebe, kako procesira informacije in vzpostavlja odnose z  
drugimi ljudmi.

Življenje oseb z motnjo avtističnega spektra od rojstva dalje lahko 
razdelimo časovno na obdobje pred diagnosticiranjem motnje in po-
sledično strokovno obravnavo in na obdobje po njej vse do aktualnega 
stanja. Lahko ga razdelimo na različne vidike, predvsem na objektivno 
dogajanje in subjektivno doživljanje.

OTROŠTVO

Funkcioniranje otroka

Za vedenje oziroma funkcioniranje otroka z MAS je značilno nekaj 
posebnosti. Ena od njih je ZATOPLJENOST v trenutno igro ali dejav-
nost in s tem povezano PERSEVERIRANJE (»Z eno samo igračko sem 
se znala igrati tudi po več ur na dan.«). Druga značilnost je ODMIK 
OD REALNOSTI, ZASANJANOST (»Kot otrok sem se velikokrat za-
sanjala v budnem stanju … sem v svojih mislih nekam odplavala.«); 
ŽIVLJENJE V DOMIŠLJIJSKEM SVETU (»Izmišljala sem si zgodbe, 
ki sem jih pripovedovala svoji igrački.« … Bila sem prisotna, prisebna 
pa ne.«); PRISOTNOST, A NE PRISEBNOST.

Pri teh otrocih opazimo, da so RAJE V DRUŽBI ODRASLIH kot 
vrstnikov, verjetno zato, ker se počutijo bolj varne in sprejete (»Zelo 
rada sem imela družbo starejših ljudi.«). Zaradi kontrasta med njihovo 
kronološko starostjo in vedenjem, dajejo neobičajen vtis ODRASLEGA 
OTROKA (»Z drugimi sem se pogovarjala kot odrasla oseba.«).

Družbeni položaj

MAS je genetsko pogojena motnja, ki se pojavlja neodvisno od 
socialnih okoliščin in pogojev oseb, pri katerih se pojavi. To pome-
ni, da bomo otroke s to motnjo našli v vseh družbenih slojih in ti-
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pih družin. Vendar to ne pomeni, da socialne okoliščine niso po-
membne za življenje oseb s to motnjo, za ublažitev ali oteževanje 
motnje in socialnega funkcioniranja osebe. Opora, ki jo osebe doži-
vljajo v družini (vrtcu, šoli), ali nasprotno, zapostavljanje in izola-
cija, vplivajo na funkcioniranje osebe in njeno doživljanje sebe in  
svojega življenja.

– Družina

Rojstvo otroka, pri katerem starši in družinski člani postopno spoz-
navajo, da je drugačen, povzroči v družini spremembe (o katerih nima-
mo podatkov), ki pa v glavnem vodijo do tega, da družina v celoti ali 
njen del (po možnem razpadu družine) posveča POSEBNO SKRB pri-
zadetemu otroku (»… mi je mamica v otroštvu zelo veliko brala …«), 
da bi spodbudili manj razvite funkcije.

– Vrstniki, vrtec in šola

Zaradi svoje drugačnosti in delno SAMOIZOLACIJE (»… zelo rada 
sem se igrala sama …«), jo že v vrtcu vrstniki IZLOČAJO, vzgojite-
lji pa AKTIVNO DISKRIMINIRAJO, to je IZOLIRAJO od vrstnikov 
(»Že v vrtcu me je od drugih vrstnikov izolirala tudi vzgojiteljica. … 
se vzgojiteljici ni dalo ukvarjati z mano … me je poslala stran od dru-
gih vrstnikov rekoč: Tukaj bodi in se sama igraj.«). Ti otroci so od-
rinjeni na rob družbe, MARGINALIZIRANI (»Tako sem bila že kot 
otrok diskriminirana in potisnjena na rob družbe.«). Izpostavljeni 
so ZASMEHOVANJU, NORČEVANJU s strani vrstnikov (»V času 
svojega šolanja sem bila zaradi svoje drugačnosti zelo zasmehova-
na. Sošolci so se iz mene pogosto norčevali …«) in ODSOTNOSTJO  
OPORE pri vzgojiteljih.

Doživljanje v otroštvu

– Zavedanje same sebe

Otrok sam se že zgodaj začne zavedati svoje drugačnosti in se 
spraševati o vzrokih (»Že kot otrok sem bila drugačna od vrstnikov. 
Vedno sem se spraševala, zakaj je temu tako, a odgovora na to vpra-
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šanje ni in ni bilo.«). To SAMOZAVEDANJE DRUGAČNOSTI je 
hkrati posledica dejanske genetsko pogojene drugačnosti in pos-
ledica primerjanja z drugimi in odnosa drugih do otroka. Samo-
zavedanje na splošno vsebuje ZAVEDANJE O LASTNOSTIH, ki 
jih oseba vrednoti pozitivno ali negativno (»Zelo hitro sem sprego-
vorila. Moj govor je bil zelo dobro razvit.«); omenili smo že samo- 
zavedanje drugačnosti.

– Zavedanje svojega družbenega položaja in njegovih posledic

Že zelo zgodaj (v vrtcu) se otrok začne zavedati svojega posebnega 
položaja med vrstniki in v ustanovi, svoje IZOLIRANOSTI, MARGI-
NALIZIRANOSTI, DISKRIMINIRANOSTI (omenjeno zgoraj). Zara-
di takega svojega položaja doživlja ČUSTVA PONIŽANJA (»Počutila 
sem se ponižano in zatrto.«) in NEMOČI (»Kot otrok nisem mogla sto-
riti ničesar.«). 

– Posledice družbene diskriminacije

Ena od posledic je UMIK VASE IN DOMIŠLJIJO (»… mi ni v ot-
roštvu preostalo drugega, kot da sem si prijatelje dobesedno namislila, 
saj realnih žal nisem imela … imela vedno več navideznih prijateljev 
…«). Druga posledica so HUDE ČUSTVENE STISKE (»… kar me je 
privedlo do zelo hude čustvene stiske ...«), zaradi katerih je potrebna 
STROKOVNA POMOČ (»… sem na koncu petega razreda osnovne 
šole pristala na otroškem oddelku psihiatrične bolnice … kjer sem bila 
hospitalizirana tri mesece.«).

Iz celotnega opisa dogajanja je razvidna ČUSTVENA AMBI-
VALENTNOST do vrstnikov in do vključevanja v družbeno oko-
lje. Oseba si po eni strani želi vključiti, imeti prijatelje (»… sem se 
večkrat poskusila vključiti v družbo … realnih prijateljev žal ni-
sem imela …«), po drugi pa družbe vrstnikov ne želi (»Nisem ma-
rala biti v družbi vrstnikov …«). V tem spletu je težko ločiti vzrok 
in posledico, saj obe vrsti doživljanja in realnega stanja pogojujeta  
druga drugo.

S tem se konča predobravnavno obdobje.
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STROKOVNA OBRAVNAVA IN DIAGNOZA 

– Postopek diagnosticiranja

Čustvene stiske pripeljejo osebo z MAS do tega, da sama ali svojci (če je 
oseba otrok) poiščejo strokovno pomoč. Začne se PROCES DIAGNOSTI-
CIRANJA. V tem času je oseba v NEGOTOVOSTI (v LIMBU, vicah). Med 
možnimi diagnozami so različne duševne bolezni, npr. shizofrenija (»Moja 
psihiatrinja je sprva sumila, da imam shizofrenijo… «) – TEHTANJE DI-
AGNOZ. Končno pride do ODLOČITVE ZA DIAGNOZO. Oseba dobi 
diagnozo, strokovno psihiatrično nalepko. Nenadoma ni več samo oseba z 
imenom in priimkom, ampak oseba z MAS, dobi NOVO IDENTITETO.

– Doživljanje diagnoze

Sedaj VE, KDO JE (DOŽIVETJE IDENTITETE kot uvrstitve). To 
doživi kot olajšanje, pojasnitev zapletene situacije (»Ob diagnozi sem 
čutila marsikaj, predvsem pa zelo veliko olajšanje, saj sem z njo dobila 
odgovor na svoje življenjsko vprašanje, zakaj sem drugačna od svojih 
vrstnikov in pravzaprav od vseh ljudi okoli sebe.«). Sporočitev diagnoze 
pomeni ZMANJŠANJE NEGOTOVOSTI. Sporočitev diagnoze doživi 
kot ŽIVLJENJSKI PREOBRAT; doživi jo USODNOSTNO. Natančno 
vzeto, še vedno ne ve, »zakaj je drugačna«, še vedno ne ve za vzroke 
svoje drugačnosti. Ve, kako se njena drugačnost imenuje. Oseba čuti, 
da diagnoza še ni razjasnitev, zato išče, kaj ta diagnoza pomeni (»… kaj 
moja diagnoza sploh pomeni …«) – ISKANJE POMENA DIAGNOZE. 
Ugotoviti je treba, kako je ta motnja videti strokovno opisana; kakšni so 
njeni biološki vzroki; ali jo je mogoče zmanjšati, ukrotiti, OBVLADA-
TI; kakšne so njene posledice za življenje. Ko je to iskanje pri kraju – in 
seveda že med tem –, poteka proces SPREJEMANJA SVOJE DRUGAČ-
NOSTI, sebe kot »drugačne« (»Bilo je zelo težko, da sem svojo dru-
gačnost tudi resnično sprejela, za to sem potrebovala kar nekaj let.«). 
Sprejeti se, pomeni razlikovati med osebo in diagnozo; med osebo in 
drugačnostjo kot atributom te osebe. Ko intervjuvanka pravi, da je spre-
jela svojo drugačnost, pri tem razlikuje med seboj, med svojim sebstvom 
ali osebo in neko značilnostjo te osebe, ki je, da ima MAS, Aspergerjev 
sindrom. Ona je in ni samo avtistka, samo Aspergerjev sindrom; je ose-
ba, ki ima med drugim to, kar strokovnjaki imenujejo motnjo.
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OPIS IN DOŽIVLJANJE MOTNJE PRI ODRASLEM

– Opis motnje

Kakšna je pravzaprav MAS, Aspergerjev sindrom? Kako se izraža pri 
odrasli osebi? Pri različnih osebah se najbrž izraža na različne načine,  
a pri obravnavani osebi ima naslednje poteze. Na senzorni ravni  se 
pojavljajo POSEBNOSTI V SLUŠNI ZAZNAVI (»osebe z MAS lah-
ko slišimo tudi do deset zvokov hkrati, in to je včasih zelo moteče«).  
Na intelektualni ravni, se te osebe verjetno porazdelijo po celotnem  
razponu inteligentnosti; dokazano so bili nekateri avtisti genial-
ni; NISO UMSKO PRIZADETE (»Ne morem reči, da sem neumna,  
ker to ne drži …«). Osebe z MAS doživljajo čustva domnevno kot os-
tali. Toda: ČUSTEV NE ZNAJO PRIKRIVATI in jih hliniti (»Veselja,  
žalosti, začudenja ali katerega koli drugega čustva, ki ga v tistem  
trenutku ne čutim, ne znam igrati.«). Posebna značilnost njihove  
osebnosti je zatorej neposrednost, DIREKTNO VERBALNO IZ-
RAŽANJE MNENJ O DRUGIH (»… sem zelo direktna oseba,  
kar pomeni, da vsakemu človeku povem v obraz, kar si mislim o njem,«). 
Kako izraža svoja čustva v »jaz«-stavkih, pa iz izpovedi ni razvidno.

V funkcionalnem pogledu imajo te osebe precej težav (»V vsako-
dnevnem življenju imam zelo veliko izzivov.«). Osebe lahko opravlja-
jo različna dela, so lahko ZAPOSLENE (»… se vozim v službo …«), 
imajo pa TEŽAVE PRI UPORABI PROMETNIH SREDSTEV (»Zelo 
neprijetna mi je vožnja z avtobusom ali vlakom … vlak mi je pregla-
sen … ne čutim se sposobno voziti avtomobila.«). TEŽAVE IMAJO 
PRI URADNIŠKIH OPRAVILIH (»Težave imam tudi pri urejanju do-
kumentacije na banki, pošti in socialnih službah.«). Težko jim je, če 
se znajdejo v množici; TEŽKO PRENAŠAJO GNEČO, MNOŽICO 
(»Težko prenašam gnečo v trgovinah, zaradi katere včasih doživim tudi 
panični napad.«). Pojavljajo se torej občasni NAPADI PANIKE. Pri-
zadeti se trudijo, da bi te težave sčasoma obvladali (»To sedaj zmorem 
nekako izpeljati sama, sem pa potrebovala veliko let, da sem usvoji-
la vožnjo z avtobusom.«) – PRIZADEVANJE OBVLADATI TEŽA-
VE; TEŽAVA KOT IZZIV. Želijo si, da bi jih obvladali (»Si pa močno 
želim, da bi se mi nekega dne uspelo peljati sami z vlakom.«). Želijo  
si SAMOSTOJNOSTI. 
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– Viri opore in pomoči

Kako obvladujejo te težave? Kakšno pomoč in oporo imajo? Načine 
obvladovanja lahko razdelimo na samoobvladovanje in pomoč drugih. 
Pri samoobvladovanju lahko pomaga NADOMESTNI PREDMET, ki 
simbolizira vez s pomembno osebo, npr. igrača, medvedek (Paniko 
»rešujem z objemanjem svojega plišastega prijatelja, ki ga imam ved-
no v torbici … v takšnem stanju namreč vedno potrebujem občutek 
ljubezni in varnosti, predvsem pa občutek, da nisem sama, temveč da 
je nekdo ob meni.«). Želijo si tudi paniko obvladati sami (»… zato mo-
ram znati svoje panične napade obvladati sama.«). Pomočniki osebe 
z MAS so bližnji, svojci (»To rešujem skupaj z mamico …«), pa tudi 
drugi (»… prostovoljko na Društvu ASPI …«), morda naključni so-
potniki, ki so dovolj občutljivi, da zaslutijo stisko take osebe (»Pred-
vsem občutek, da nisem sama, temveč da je nekdo ob meni. Zelo mi 
pomaga tudi topel objem sočloveka, vendar po navadi ni ob meni ni-
kogar, ki bi ga za objem lahko prosila …«). Osebe z MAS najdejo oporo 
tudi v strokovnih institucijah (»… česar se učim na psihoterapiji, ki jo  
tedensko obiskujem.«).

– Vpliv motnje na družbeni položaj

Motnja vpliva na družbeni položaj teh oseb. Niso samodejno SPRE-
JETE (»Težko sem sprejeta zaradi svoje iskrenosti, direktnosti in ker 
ne znam podajati svojega mnenja na družbi sprejemljiv način.«); so  
MARGINALIZIRANE (»Sebe v družbi pa vidim bolj na robu, saj me je 
sama odvrgla na marginalo.«). Vendar si SPREJETOSTI ŽELIJO (»Za 
sebe bi si želela, da bi me družba sprejela takšno, kot sem. Da to, da 
imam AS, ne bi bila ovira pri sklepanju prijateljstev; da ne bi bila pri-
siljena živeti na robu, ampak da bi bila lahko, tako kot vsi ostali ljudje,  
del današnje družbe.«). Vendar osebe z MAS niso nujno samo nebog-
ljene, TRPNE ŽRTVE svoje motnje. Lahko si DEJAVNO PRIZADE-
VAJO, da bi svoje družbeno okolje seznanile z naravo svoje motnje in s 
svojimi potrebami in željami (»Svojo vlogo v družbi vidim tako, da jih 
učim sprejemati drugačnost … in da ravno drugačni ljudje z drugačni-
mi pogledi na življenje in svet prinašamo barve.«). 
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SKLEP

Ljudje z MAS so osebe, ki so kljub svoji motnji in številnim težavam, 
ki so za njih izzivi, sposobne v družbi ob opori drugih samostojno delo-
vati, delati in se preživljati in prispevati družbi tudi tako, da seznanjajo 
druge s svojo drugačnostjo in tako utrjujejo človečnost. So ljudje, ki 
tako kot vsi drugi stremijo k neodvisnemu življenju in iščejo svoj pros-
tor pod soncem. Z besedami osebe s to motnjo: »… ne glede na to, kako 
drugačni smo si med seboj, smo vsi ljudje … in vsak od nas potrebuje 
ljubezen in občutek, da je od nekoga ljubljen. Zato poskusimo svojo 
ljubezen deliti z drugimi, kajti le tako jo bomo dobili tudi sami.« 
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KVALITATIVNE RAZISKAVE INŠTITUTA  
ZA RAZVOJNE IN STRATEŠKE ANALIZE (IRSA)23 

Kmalu bo minilo petdeset let, kar smo se ob raziskovanju rakitniških 
kolonij za otroke z motnjami vedenja in osebnosti seznanili z disertaci-
jo Franeta Adama, Kvalitativna metodologija in akcijsko raziskovanje, 24 

ki je nakazala in spodbudila novo metodološko smer raziskovanja na 
več področjih družboslovnih in humanističnih ved. Izkušnje z upora-
bo te metode v socialnem delu sem zbral v knjigi Uvod v kvalitativno 
raziskovanje v socialnem delu (1998) 25.  Ob prelomu tisočletja, novem-
bra 2000, je bil s strani Inštituta SAZU za slovensko narodopisje or-
ganiziran mednarodni simpozij o kvalitativnem raziskovanju na Bledu 
(nov. 2000), 26 ki je pokazal široko vertikalno razslojenost in področno 
razvejanost metode v mednarodnem prostoru. Deset let je minilo od 
zbornika prispevkov več avtorjev, Kvalitativno raziskovanje v interdi-
sciplinarni perspektivi v okviru Inštituta za razvojne in strateške analize 
(IRSA, 2012). 27 Pred tem je bil leta 2004 ustanovljen Inštitut za razvoj-
ne in strateške analize (IRSA). 

Kot je na predstavitvi zbornika Kvalitativno raziskovanje v interdisci-
plinarni perspektivi poudaril Frane Adam, sta pobudi za njegovo izdajo 
23 Za pomoč pri iskanju gradiva za to poglavje se zahvaljujem Franetu Adamu in Maruši 
Gorišek. 
24 Frane Adam (1980). Kvalitativna metodologija in akcijsko raziskovanje. Doktorska dis-
ertacija. Sveučilište u Zagrebu. – Frane Adam (1982). Kvalitativna metodologija in akcijsko 
raziskovanje v sociologiji. Časopis za kritiko znanosti, 10, 53-54: 132–244.
25 Blaž Mesec (1998). Uvod v kvalitativno raziskovanje v socialnem delu. Visoka šola za so-
cialno delo. Ljubljana.
26 Jurij Fikfak (ed.), Frane Adam, Detlef Garz (2004). Qualitative Research: different per-
spectives, emerging trends. Ljubljana: Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Založ-
ba ZRC: Fakulteta za socialno delo; Mainz: Pädagogisches Institut, Johann Gutenberg  
Universität.
27 Frane Adam e tal. (2012). Kvalitativno raziskovanje v interdisciplinarni perspektivi. Inšti-
tut za razvojne in strateške analize. Ljubljana.
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pravzaprav čudenje (ki je klasičen aristotelovski motiv za modrovanje 
in raziskovanje), kako hitro se je kvalitativna metodologija uveljavila v 
našem prostoru, in potreba, da bi zaznamovali nov val prizadevanj na 
tem področju. Od 70. let dalje se je kvalitativno raziskovanje uveljavilo 
na družboslovnih področjih, razširilo pa se je tudi na nedružboslovna 
področja, kot so medicina, biomedicina, dodal bi še zdravstveno nego. 
Že raziskave avtorjev »utemeljene teorije«, Glaserja in Straussa (Strau-
ssa in Corbinove) so segle na področje medicine in zdravstvene nege, 
tako da nove aplikacije na tem področju pravzaprav nadaljujejo neko 
tradicijo širjenja kvalitativnih metod na nova področja raziskovanja.

Bistveno za to metodologijo je, da je – kljub temu, da je tehnična 
raven raziskovanja in analize relativno neodvisna od epistemološke – 
vendarle kot taka epistemološka kritika in nadgradnja pozitivistične 
metode. Tako imenovani kvalitativni pristop ne zamenjuje pozitivistič-
ne metode, ampak jo vključuje in obenem presega na način heglovske 
»Aufhebung«. Zato je danes zelo aktualna kombinacija kvalitativnih 
in kvantitativnih metod, pa spet ne mehanična »souporaba«, ampak 
se razvijajo metodologije, ki skušajo smotrno povezati obe metodi v 
okviru dane raziskave.

Kvalitativna metoda se je uveljavila zunaj družboslovnih in huma-
nistični ved v več drugih vedah in strokah, med njimi izrazito nara-
voslovno orientiranih, kot je, na primer, medicina, predvsem iz dveh 
razlogov: zaradi prispevka te metodologije k strokovni refleksiji in k 
nastajanju novih ved o ravnanju. V socialnem delu, medicini, zdra-
vstven negi in sorodnih strokah in vedah so kvalitativne metode pri-
spevale k razvoju kazuistike, analize posameznih primerov, pri katerih 
so se dotlej raziskovalci omejevali na opise, ki jim je včasih sledil skok 
v teoretično posplošitev brez razvidnih, zapisanih, vmesnih korakov 
postopne konceptualizacije, kar je dotedanjemu načinu posploševanja 
dajalo značaj neprepričljivega »umovanja«, opisi primerov pa so služili 
le kot ilustracija globokoumnih posplošitev. 

Uveljavljanje kvalitativne metodologije je sovpadalo s prizadevanjem 
nekaterih »pol-profesij« (semi-professions) in »pol-znanosti«, kot so jih 
tradicionalno imenovali, med njimi socialnega dela in zdravstvene nege, 
da bi nadgradile svoje izobraževalne sisteme, in se razvile v profesije z 
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možnostjo doseganja najvišjih akademskih nazivov in kompetenc. Zato 
so morale razviti svojo raziskovalno osnovo, hkrati s tem pa tudi prevre-
dnotiti svoj podrejeni položaj v strukturi ved. Vse strokovne vede se raz-
vijajo s kritično raziskovalno refleksijo svoje prakse. Sociološke (psiho-
loške, antropološke idr.) teorije jim pridejo prav, vendar tok informacij 
ni enosmeren navzdol in obsega ne enega samega, ampak več krogov. To 
pojmovanje se popolnoma ujema z nazorom o spremenjenem odnosu 
med »teorijo« in »prakso«. »Praksa« socialnega dela, kot tudi drugih 
podobnih strok, ima svojo lastno teorijo, ki jo gradi z raziskovanjem 
same sebe, in ne izhaja samo iz teorij temeljnih ved kot aplikacija.

Kvalitativna metodologija je, dalje, utemeljila spoznavanje in upo-
števanje laičnih teorij, ne samo teorij strokovnjakov-praktikov, ampak 
tudi teorij uporabnikov. Vabila je k participativnemu raziskovanju in k 
upoštevanju raziskovalca kot raziskovalnega instrumenta. Odločilen pa 
je bil morda premik od velike teorije k malim, kontekstualno vezanim 
teorijam, premik, ki je omogočil izdelovanje »teorij za domačo rabo«, 
malih zgodb, ki so osvetljevale konkretno delo brez velikih pretenzij 
po univerzalni veljavnosti pač pa z nabojem, ki omogoča prenosljivost 
(transferabilnost), prilagojeno posnemanje v drugih kontekstih. Vse to 
je dejansko pomenilo paradigmatično spremembo v samozavedanju 
»praktičnih« ved. Ta »sinergija« kvalitativne metodologije in uveljavlja-
nja praktičnih ved kot raziskovalne samorefleksije stroke je bila osnovni 
razlog, da se je ta metodologija uveljavila in razširila v različnih strokah.

Zgoraj omenjeni zbornik dejansko pomeni razširitev, poglobitev 
in posodobitev pogleda na kvalitativno metodologijo. Njegova vsebi-
na se zgrinja okrog naslednjih področij: 1) odnosa med kvalitativno 
in kvantitativno metodologijo, 2) preučevanja narave utemeljene teo-
rije, 3) uporabe kvalitativne metode na ne-družboslovnih področjih, 
4) preskusa računalniških tehnik obdelave in analize in 5) odnosa med 
kvalitativno metodo in akcijskim raziskovanjem.

Novost, ki jo prinaša, je med drugim razprava o odnosu med kvali-
tativno in kvantitativno metodo. »Odkrivanje utemeljene teorije« Gla-
serja in Straussa je nastalo kot kritika dotlej skoraj izključne usmeritve 
raziskav na kvantitativno preverjanje vnaprejšnjih hipotez. Kvalitativna 
metoda je bila pojmovana kot pomožno sredstvo v pripravi kvantitativne 
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raziskave ali pojasnjevanju njenih izidov. Omenjena avtorja sta se vpra-
šala, kako nastane teorija – mimo izmišljanja v naslanjaču (angl. arm-
chair theorizing) – in se zavzela za »odkrivanje«, to je, oblikovanje teorije 
iz empiričnega gradiva, ne zgolj preverjanje hipotez, izpeljanih iz že ob-
stoječe teorije. S tem sta postavila kvalitativno metodo oblikovanja nove 
teorije ob bok metodi njenega preverjanja kot enakovredno metodo. 

Valentina Hlebec in Maja Mrzel (2011: 65–96) v omenjenem zbor-
niku ugotavljata, da je spoštovanje različnih paradigmatskih izhodišč 
in raznolikosti metod, kvantitativnih in kvalitativnih, na vseh stopnjah 
raziskovalnega procesa postala norma raziskovalne skupnosti. Vse več 
je raziskav, ki hkrati uporabljajo kvalitativne in kvantitativne metode, 
induktivna in deduktivna logika v cikličnem in iterativnem raziskoval-
nem procesu (Hlebec, Mrzel 2011: 66). Pojmi, ki sestavljajo »novi me-
todološki jezik« so med drugim: metodološki eklekticizem, integracija 
metod, fazni raziskovalni načrt, ugnezdeni raziskovalni načrt. Nekda-
nje, razvojno nujno, tekmovanje metod se je umaknilo sodelovanju.

Kavčičevo (Matic Kavčič) opozorilo glede »utemeljene teorije« (angl. 
grounded theory), da »... ne gre zgolj za metodo v ožjem pomenu, še 
manj samo za vrsto analize kvalitativnih podatkov ali tehniko zbiranja 
podatkov, pač pa za celosten raziskovalni znanstveno-spoznavni pri-
stop«, je seveda upravičeno (2011: 163). Pri gradnji utemeljene teorije 
se ne opiramo samo na indukcijo, temveč se v njej pojavljata prav tako 
tudi dedukcija in verifikacija. Kavčič tudi omenja dilemo glede vloge 
predznanja: ga suspendirati in »se odpreti gradivu«, ali pa je teoretsko 
izhodišče dobrodošlo. Opozarja tudi na praktično uporabnost raziska-
ve v kontekstu, kjer je nastala.

V medicini kot stroki in vedi je poleg naravoslovnega in tehnično-me-
dicinskega pomemben odnosni vidik, za katerega raziskovanje so primer-
ne kvalitativne metode. Danica Rotar Pavlič navaja primere s področja 
medicine: v kombinaciji s kvantitativnim pristopom je bila kvalitativna 
metodologija uporabljena pri proučevanju predpisovanja antibiotikov, 
raziskovanju sporazumevanja med zdravnikom in bolnikom preko tretje 
osebe (svojca), ki ni redek primer komunikacije v zdravstvu; pri razi-
skovanju zdravstvenega vedenja in stališč v težje dostopnih skupnostih, 
npr. romski, o samozdravljenje Romov; podobno tudi zdravstvenih težav 
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in doživljanja delavcev, ekonomskih imigrantov; na področju duševnega 
zdravja. Tonka Poplas Susič predstavlja uporabo metode fokusnih sku-
pin in delfske metode pri kvalitativnem raziskovanju v medicini.

Kot na vseh drugih področjih so tudi v kvalitativnem raziskovanju 
koristen pripomoček računalniški programi, ki pa istočasno lahko 
pomenijo zoževanje ustvarjalnosti pri analizi kvalitativnega gradiva z 
vnaprej predvidenimi privzetimi poteki analize. Urša Lamut omenja 
različne vrste kvalitativnih analiz, podrobneje pa prikazuje kvalitativ-
no vsebinsko analizo z računalniškim programom ATLAS.ti in metodo 
GABEK (ki jo je razvil Josef Zelger na Univerzi v Innsbrucku, z njim pa 
so se seznanile tudi nekatere naše raziskovalke na FSD) in računalni-
škim programom WINRELAN, razvitem v podporo tej metodi. »Pred-
nost uporabe programov za kvalitativno analizo se kaže predvsem v 
razbremenitvi raziskovalca z opravili, ki jih izpelje program veliko učin-
koviteje (npr. iskanje besed/ odstavkov, priklic kodiranih delov besedila 
in/ali kod) (Friese, cit. Po Lamut,  2004).« »Toda, da lahko raziskovalec 
presodi, kateri izmed ponujenih računalniških programov mu najbolj 
ustreza pri analizi podatkov, je koristno (če ne celo priporočljivo), da 
sprva izvede analizo podatkov brez uporabe računalniških programov.« 
Računalniški program »ne more nadomestiti presoje raziskovalca«. 

Pred izdajo tega zbornika in v naslednjih letih je bilo na IRSA izvede-
nih več raziskav, v katerih je bila v taki  ali drugačni obliki uporabljena 
kvalitativna metoda. Po dosegljivih virih (objave, poročila in dokumen-
tacija ADP) smo pregledali nekaj zaključenih projektov, da bi dobili vtis 
o naravi kvalitativne metode, njeni funkciji ali prispevku k doseganju 
ciljev raziskave, odnosu do teorije in prispevku k razvoju metode. Na-
merno smo se ognili naštevanju objav raziskovalcev IRSA v domači in 
tuji strokovni publicistiki; omenimo naj le, da so številne tudi v tujih ča-
sopisih in zbornikih, kar je delno razvidno iz opomb k posameznim razi-

28 »Dioscuri« je naziv za mitološka dvojčka Kastorja in Poluksa, ki v tem primeru sim-
bolizirata dvojno, vzhodno-zahodno naravo Evropske unije.
29 Adam, F. in Tomšič, M. (2009). Razširitev na vzhod, razširitev na zahod: Kulturna 
srečanja v evropskem gospodarstvu in družbi po vstopu v EU [Podatkovna datoteka]. 
Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP – IDNo: DI-
OSCU07. https://doi.org/10.17898/ADP_DIOSCU07_V1. – ADP: Naslov podatkovne 
datoteke: DIOSCU07 – Razširitev na vzhod, razširitev na zahod, intervjuji »Prenos 
znanja in kompetenc« (Field 3) [transkripti], 2007. 
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skavam. Slog poročanja smo prilagodili didaktični naravi celotnega dela, 
katerega poglavje je ta pregled. Upoštevali smo kronološki red raziskav. 

Razširitev na vzhod, razširitev na zahod (DIOSCURI) 28 (2009)29

Še v okviru Centra za teoretsko sociologijo Fakultete za družbene 
vede je bila v okviru kompleksne mednarodne raziskave o »srečanju 
kultur« ob priliki združevanja vzhodne in zahodne Evrope izvedena 
tudi slovenska raziskava. V skupni evropski raziskavi so skušali identi-
ficirati glavne tipe kulturnih stikov med evropskim vzhodom in zaho-
dom v obdobju po širitvi; ugotoviti glavne ovire v medkulturni komu-
nikaciji ter strategije za premagovanje teh ovir in opisati področja, na 
katerih države, nove članice EU, lahko prispevajo k poživitvi ekonom-
ske kulture EU. Odgovoriti so skušali na vprašanje, v kolikšni meri so 
novi hibridni kulturni vzorci, ki so nastali v Vzhodni Evropi, združljivi 
oz. nezdružljivi s prevladujočimi zahodnimi kulturnimi vzorci. Razi-
skava je potekala v devetih evropskih državah: Bolgariji, Hrvaški, Če-
ški, Madžarski, Poljski, Romuniji, Srbiji in Črni gori in Sloveniji. 

Metodologija tega projekta, kot je opisana v sklepnem poročilu, 30 
je bila po načrtu v več pogledih zgledno kvalitativna v smislu upora-
be kvalitativnih metod »odkrivanja teorije«. V delno strukturiranih 
poglobljenih intervjujih so zbrali in preučili pripovedi o resničnih med-
kulturnih srečanjih partnerjev z vzhoda in zahoda. Na njihovi osnovi 
naj bi izdelali poskusno tipologijo srečanj med vzhodnimi in zahodni-
mi partnerji na področju gospodarstva, uprave in znanosti (šolstva).

Raziskava ni izhajala iz določnega teoretičnega okvira, nasprotno, 
izrecno se je ogradila od obstoječih teorij globalizacije in modernizaci-
je, tranzicije in socialnega kapitala in skušala iz pripovedi o resničnih 
srečanjih akterjev konstruirati »ex-post in ne ex-ante generalizacije«. 31

30 Janos Matyas Kovacs, Violetta Zentai (Compiled by). Eastern Enlargement – Western 
Enlargement.
Cultural Encounters in the European Economy and Society After the Accession – DI-
OSCURI, Final report.
European Commission 6th Framework, Program Specific Targeted Research Projects 
(STREP), 7th Priority: Citizens and Governance in a Knowledge-based Society. Pro-
ject no. CIT2-CT-2004-506024. Central European University Budapest Foundation  
Hungary, 2007.
21 Kovacs in Zentai, op. cit. str. 18.
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V središču zanimanja je bila kulturna izmenjava znotraj dežel, na-
tančneje, konkretna osebna srečanja podjetnikov, strokovnjakov in 
ekonomistov na treh področjih, v gospodarstvu, državni upravi, razi-
skovanju in ekonomskih šolah. Zajeti so bili lastniki podjetij, direktorji, 
državni uslužbenci, diplomati, univerzitetni profesorji, vidni novinarji 
itd. Vzorčenje je bilo tematsko ne slučajnostno.

Izvedli so globinske, narativne intervjuje, opazovanje z udeležbo, 
študije primera, primerjalne analize in analizo medijskih vsebin, pov-
prečno v vsaki državi 90 intervjujev, 9 študij primerov, dve analizi me-
dijev in en pregled literature, kar je bila osnova za deset primerjalnih 
analiz v končnem poročilu.

V intervjujih so pri vprašancih skušali izzvati pripovedi o pričakova-
njih pred srečanjem z ljudmi druge kulture, o stvareh, ki so jih prese-
netile, o zadregah v komunikaciji, kulturnih šokih, kulturnih razlikah, 
trenjih, konfliktih med poslovnimi partnerji, o strategijah obvlado-
vanja in premoščanja nesporazumov, skratka od morebitnega odpora 
in razlik v sprejemanju in asimilaciji, h kulturnim kompromisom in 
ustvarjanju hibridne kulture. Ob tem naj bi opisali okoliščine medkul-
turnih srečanj (prizorišča, značilnosti srečajočih se ipd.).

V vsaki deželi so izvedli po 3 študije primerov na vsakem od treh 
področij. Študije naj bi dale gost opis kulturnih srečanj v posameznih 
institucijah, kot so velike banke, večja podjetja, svetovalna podjetja, 
razvojni projekti, programi izmenjave, fakultetni oddelki ekonomije, 
inštituti. »Upali smo, da bo vsaka študija primera stala na svojih no-
gah in delovala kot svojski raziskovalni proizvod in ne le grobo gradivo 
za primerjavo.« 32 Uporabili so več metod (angl. multimethod), to je, 
intervjuje, fokusne skupine, življenjepise, zgodovino institucije itd. Iz-
vajalci so dobili napotke za »gost opis« (po Geertz, 1973). V študijah 
so skušali rekonstruirati zgodbe medkulturnih srečanj in jih evalvirati.  
Raziskovalci so bili pozvani k »pogumnim sklepom«, oblikovanju no-
vih pojmov in tipologij, za razumevanje analiziranih primerov. V štu-
dije primerov naj bi vključili celo neuspešne pristope in napake, saj so 
to prav tako podatki, vredni upoštevanja.

32 Kovacs in Zentai, op.cit. str. 20.
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Poleg tega so analizirali časopisne članke, ki so omenjali pristopna 
pogajanja z EU in problematiko v zvezi s podjetji iz EU v posamezni 
deželi (analiza vsebine).

V slovenskem delu raziskave so med drugim izvedli osebne pol-
strukturirane intervjuje (plus samoizpolnjevalni intervju poslan po 
elektronski pošti) na namenskih vzorcih posameznikov iz poslovnih, 
politično-diplomatskih in znanstvenih področij (tuji in domači mene-
džerji, politiki in diplomati, domači in tuji, ter zastopniki različnih eko-
nomskih šol v Sloveniji; n=86). 

Iztočnice za intervju so vsebovale oceno znanja in usposobljenosti slo-
venske javne uprave; oceno motiviranosti slovenskih državnih uradnikov 
na višjih pozicijah /profesionalizem (npr. stopnja učinkovitosti in odgovor-
nega opravljanja svojega dela); mnenje o spremembah javne uprave v ob-
dobju vključevanja v EU; organizacijska struktura / kultura slovenske javne 
uprave/primerjava z EU; elitizem in korupcija v slovenski javni upravi.

Vprašalnik za polstrukturirani intervju s tujci je med drugim vseboval 
vprašanja o percepciji organizacijske klime, menedžerskem slogu, nacio-
nalnih in regionalnih običajih in tradicijah, komuniciranju znotraj podje-
tja, stikih s slovenskimi menedžerji, lokalnimi politiki in člani politične eli-
te. Naj navedemo primer vprašanja: »Na katerih področjih menedžmenta 
bi se lahko obe strani (tuji podjetnik in domači partner) učili druga od 
druge?« Ali: »Kako dojemate in kako bi ocenili ravnanje slovenskih sode-
lavcev in delavcev in razlike (če so) med vašim in njihovim načinom ve-
denja glede komuniciranja in odnosov – je bolj formalno ali neformalno, 
spontano; se bolj ali manj identificirajo s podjetjem; kakšna je stopnja zau-
panja med zaposlenimi – zaupajo bolj sodržavljanom ali tujcem?« (prevod 
iz angl. je provizoričen, op. pis.). Intervjuji so bili transkribirani.  

Izidi študije so objavljeni v povzetkih študij primerov po treh pod-
ročjih (gospodarstvo, uprava, ekonomska veda) in bi njihovo povze-
manje preseglo namen in okvir tega poglavja. Navedimo samo primer 
konceptualizacije privatizacije v Poljski, kjer naj bi bil pri ustanavlja-

33 Pawel Kaczmarczyk and Mikolaj Lewicki: »Lost in transformation”« Cultural encoun-
ters in multinational corporations investing in Central and Eastern Europe. V: Kovacs 
in Zentai, op. cit. v op. 8.
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nju multinacionalk značilen vzorec »hibridizacije« kot »globinske in-
terakcije med lokalno kulturo in univerzalnimi normami in težnjo po 
standardizaciji v okviru družb«. Iz hibridizacije izvira nova strategija 
delovanja kot neprestanega redefiniranja okoliščin in prevzemanja viš-
jih tveganj, ob tem pa oblikovanje novih identitet akterjev kot »zahod-
njaških vzhodnjakov in vzhodnjaških zahodnjakov«. 33 

Lokalna in regionalna razvojna jedra (2010) 34 35  

Kot razvojna ali inovativna jedra so v raziskavi pojmovani: univerza z 
inštituti; inkubatorji, razvojne agencije, tehnološki parki, podjetja in od-
ločevalci (»policy-makers«) v njihovem socio-kulturnem kontekstu. V 
raziskavi naj bi preučili razvojne potenciale, akterje inovacij in podpor-
ne institucije (kot so inkubatorji in tehnološki parki), kako se v neki re-
giji oblikujejo, kako med seboj sodelujejo ter komunicirajo (formalno in 
neformalno), zlasti z vidika prenosa znanja in dela na skupnih projektih 
ter kakšno vlogo imata pri tem civilna družba in nevladne organizacije. 

Opravili so sekundarno analizo podatkov o človeških virih, paten-
tih, številu novih podjetij, prisotnosti R&R oddelkov ter akademskih 
in drugih inštitutov, o številu inkubatorjev, tehnoloških parkov in ra-
zvojnih agencij v posameznih (statističnih) regijah. Temu so sledili ne-
formalni razgovori s predstavniki regionalnih inovacijskih sistemov v 
štirih statističnih regijah, ki so jih izbrali za poglobljeno preučevanje. 
Na tej osnovi so oblikovali vprašalnike za intervjuje in fokusne skupine 
ter izvedli 19 intervjujev in štiri fokusne skupine (ter okroglo mizo o 
razvojnih potencialih v Pomurju). 

34 Frane Adam (2010). Lokalna in regionalna razvojna jedra, Zaključno poročilo o 
rezultatih raziskovalnega projekta Projekt L5-0654, IRSA in Fakulteta za uporabne 
družbene študije v Novi Gorici. – Adam, F. (2010). Lokalna in regionalna razvojna 
jedra [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih 
podatkov. ADP – IDNo: RAZJED10. https://doi.org/10.17898/ADP_RAZJED10_V1 – 
Adam, F. et al, Inovativna jedra v regionalnem razvoju, Vega, Ljubljana, 2010.
35 Adam, F., & Westlund, H. (2013). Introduction: the meaning and importance of so-
cio-cultural context for innovation performance. In F. Adam & H. Westlund (Eds.), 
Innovation in socio-cultural context. Routledge. COBISS.SI-ID: 31831645.
Frane Adam: Measuring national innovation performance: the Innovation Union 
Scoreboard revisited.(Springer Briefs in economics), Heidelberg, Ljubljana, 2014.
Frane Adam, Hans Westlund (urednika): Innovation in Socio-Cultural Context.  
Routledge, New York, 2013.
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Gradivo za vpogled v empirični del raziskave sestavljajo: vprašalni-
ki, transkripti in povzetki intervjujev in fokusnih skupin. Vprašalnik 
za podjetja je, na primer, vseboval naslednje teme: Struktura/kultura 
in opis delovanja podjetja, inovativno okolje (pomen okolja, v katerem 
deluje podjetje za razvoj, inovativnost), komunikacijski procesi znot-
raj podjetja, komunikacija z drugimi relevantnimi institucijami/akterji 
(prenos znanja), povezovanje na lokalnem in regionalnem nivoju. 

Te teme so razčlenjene in vprašancem so bila delno zastavljena od-
prta vprašanja, delno pa ponujene vnaprejšnje kode (kategorije), kot je 
razvidno na primer iz naslednjega podvprašanja v okviru teme o struk-
turi-kulturi podjetja: »Kako poteka delo: individualno ali timsko oz. 
projektno. Kako poteka odločanje, sprejemanje odločitev …? Kakšno 
vlogo ima hierarhija, kaj je osnova za avtoriteto in voditeljstvo (znanje, 
podjetnost, starost oz. izkušnje, kapital, dobre zveze …? Kaj smatrajo za 
poslanstvo podjetja? Katere vrednote so v ospredju? Delujejo v smislu 
kratkoročne ali dolgoročne perspektive (ali razmišljajo o rasti podjetja 
in novih zaposlitvah), stopnja identifikacije s podjetjem. Je bolj izražen 
individualizem ali kolektivizem? Se čutijo del lokalnega ali globalnega 
prostora (oz. obeh).«

Vnaprej ponujene kode so v tem primeru: individualno-timsko, naš-
teti kriteriji avtoritete, kratkoročna-dolgoročna perspektiva, individua-
lizem-kolektivizem, lokalno-globalno.

Na osnovi zbranega gradiva so med drugim ugotovili, da so vzpostav-
ljeni mehanizmi za inovacijski preboj, prihaja tudi do zgostitve ustvar-
jalnih kadrov, ki bi tvorili potencialna razvojna jedra. Še vedno pa niso 
rešena vprašanja razvojnih prioritet, ni prave koordinacije in sinergije 
med posameznimi elementi inovacijskega sistema; preveč je birokrat-
skega načina delovanja, premalo fleksibilnosti, odzivnosti, povezanosti 
znotraj in zunaj regije. Skratka, možnosti za razvoj še niso izkoriščene 
razen nekaj izjem. V nobeni od proučevanih regij (z delno izjemo) niso 
odkrili integrativnih vlog, akterji inovativne dejavnosti so še vedno re-
lativno neusklajeni in šibko povezani.

Dobili so dovolj gradiva za oblikovanje treh hipotez o odvisnosti mo-
bilizacije in realizacije razvojnih in inovativnih potencialov v določeni 
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lokaciji ali regiji. Ta je 1) odvisna od obstoja posameznika ali skupine, 
ki deluje povezovalno in spodbujevalno; 2) od kritične mase kreativnih 
skupin (poklicev) ter 3) od koordinacije in usklajenega delovanja vseh 
pomembnejših delov RIS. 

Ugotovimo lahko, da so uporabljene kvalitativne metode pripomogle 
k smiselnim ugotovitvam v skladu s cilji projekta. Prednost kvalitativne 
metode v primerjavi s statistično analizo je, po sodbi raziskovalcev, da 
dâ poglobljeno in tudi aktualizirano sliko dogajanj. Na ta način je mož-
no zajeti tudi neformalne vidike interakcij med akterji in institucijami, 
ki so pomembne za učinkovito delovanje regionalnega inovacijskega 
sistema. Druga prednost tega pristopa je v tem, da pridejo do izraza raz-
lične interpretacije dogajanj in ukrepov, ki se izvajajo v regiji ali občini.

Z vidika tehnike kvalitativne obdelave in analize zapisov polstruk-
turiranih intervjujev in fokusnih skupin lahko ugotovimo, da sta bila 
uporabljena delno vnaprejšnje (z vprašanji), delno naknadno (pri od-
prtih odgovorih) tematsko kategoriziranje odgovorov in sklepni povze-
tek glede na osnovna raziskovalna vprašanja. 

Model raziskave (spremenljivke in odnosi med njimi) je deskripti-
ven-opis razvojnih potencialov in kritika stanja po vnaprejšnjih katego-
rijah (obstoj akterjev razvoja/inovacij, kritična masa, zgostitev, določitev 
prioritet, sinergija-povezovanje, odzivnost, integracija, koordinacija).

Pri analizi gradiva so v glavnem uporabili kategoriziranje po modali-
tetah vnaprej danih dimenzij, v manjši meri odkrivanje novih dimenzij, 
medtem ko pogrešamo sintetične postopke, kot je oblikovanje tipologij 
(večdimenzionalnih kombinacij).  

Hipoteze kot predlog za nadaljnje raziskovanje implicirajo vzroč-
no-posledični model z aktualnim potencialom kot neodvisno spre-
menljivko, integracijo, kritično maso in koordinacijo kot posredni-
škimi spremenljivkami in realizacijo (inovacijski preboj?) kot odvisno  
spremenljivko.

Uporabljeni pristop je v glavnem v skladu s premisami ustvarjanja 
utemeljene teorije: izhaja iz empiričnih kvalitativnih podatkov, ki so 



249

zbrani na osnovi nereprezentativnega (namenskega, teoretičnega?) 
vzorčenja in odprtega, čeprav v tem primeru dokaj izdelanega eklek-
tičnega teoretičnega okvira oziroma predrazumevanja (ne povsem iz-
delane teorije) in vodi preko tematskega kategoriziranja do hipotez, ki 
pomenijo osnovo za oblikovanje teorije. Ali bo ta nastala z nadaljnjim 
kvalitativnim ali/in kvantitativnim preverjanjem, je odprto vprašanje. 
Vsekakor daje tovrstna raziskava bolj podroben in poglobljen vpogled 
v stanje kot zgolj analiza statističnih podatkov.

Kognitivna mobilizacija in inovacijska zmogljivost starih in novih članic 
EU in socialni kapital inovatorjev (2013) 36

Izhodišče raziskovanja je koncept kognitivne mobilizacije ali mobi-
lizacije znanja 37 ali poznanstvenja družbe ob hkratnem podružbljanju 
ali kontekstualizaciji znanja, ki ne pomeni samo prizadevanja za upo-
rabo znanstvenega in tehnološkega znanja, ampak tudi sposobnost za 
kritično refleksijo o tveganosti znanstvenih odkritij in tehnoloških apli-
kacij. Večji del projekta je kvantitativne narave, saj se posveča vprašanju 
merjenja inovacijske zmogljivosti, pretresu kazalnikov in indeksov; del 
projekta je tudi metaanaliza metodoloških pomanjkljivosti in kakovosti 
podatkov iz mednarodnih primerjalnih študij in anket. 

Kot razberemo iz zaključnega poročila raziskovalnega projekta, je bil 
eden od glavnih ciljev analizirati dosežke in pomanjkljivosti merjenja 
nacionalne inovacijske ter raziskovalno-razvojne uspešnosti v okviru 
Evropske unije (proučevanje metodoloških in konceptualnih vidikov in-
dikatorskih baz in lestvic, ki merijo inovacijsko ter raziskovalno-razvoj-
no uspešnost posameznih držav); opozoriti na razlike med članicami EU, 
zlasti pa opisati razloge za slabšo inovacijsko sposobnost novih članic EU. 
Poleg tega je bil cilj predlagati popravke posameznih kazalnikov inovacij-
ske uspešnosti z uporabo metaanalize ter bolj kontekstualnega pristopa. 

36 INOVACIJE – Kognitivna mobilizacija in inovacijska zmogljivost – primerjava starih 
in novih članic EU1 Zaključno poročilo raziskovalnega projekta – 2015 Poročilo:ARRS-
RPROJ-ZP-2015/229, str. 1–5. 
37 Prvič opredeljen v Adam et al. 2005.
38 Angelca Ivančič, Darka Podmenik, Alja Adam, Ana Hafner (2013). Independent In-
ventors and their Position in the National/Regional Innovation System: A Case study 
of Slovenia, v: Frane Adam, Hans Westlund (ed.), Innovaton in Socio-Cultural Contest. 
Routledge, London. 
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Del projekta je kvalitativne narave, in sicer raziskava socialnega 
kapitala samostojnih inovatorjev v Sloveniji v primerjavi z drugimi 
skupinami inovatorjev in v kontekstu mednarodnih analiz. 38 Samos-
tojni inovatorji namreč prispevajo okoli 40 % vseh prijavljenih do-
mačih patentov, ne uživajo pa dovolj podpore v institucionalnem in  
neformalnem okolju.

Raziskava se je usmerila na preučitev dveh dimenzij inoviranja 
v družbenem kontekstu. Ugotoviti so skušali, kakšna je sposobnost 
ustvariti socialni kapital kot facilitatorja inovacij in kateri so podporni 
mehanizmi sodelovanja pri inoviranju.

Izbrali so namenski vzorec 22 inovatorjev, članov Društva aktivnih 
slovenskih inovatorjev (ASI). Pri tem so kot inovatorja šteli osebo, ki 
je imela sprejet vsaj en patent oziroma dizajn. Vključeni so bili tako 
podjetniki kot individualni inovatorji. Izbrani so bili iz dveh starostnih 
kategorij, prve do 40 let in druge nad 50 let. Starostni razpon v vzorcu 
je segal od 23 do 92 let, s povprečno starostjo dobrih 55 let. Izbranih je 
bilo 17 moških in 5 žensk (ženske so namenoma nadreprezentirane). 
Izvedeni so bili neposredni osebni intervjuji na osnovi predloge z odpr-
timi vprašanji (transkripti intervjujev in fokusne skupine). 39 Navajamo 
nekaj primerov vprašanj iz predloge oziroma vprašalnika za intervju, iz 
katerih je razvidna trdna predhodna struktura kategorij:

»Opis vstopa v inovatorsko dejavnost … Osebne motivacije, »talent« … 
Vzpodbude iz okolja – institucionalne ter »pomembni drugi« … 

Povezanost s poklicem … s formalno izobrazbo (izobraževanjem) … 
 z neformalno izobrazbo (izobraževanjem).

Podpora družinskih članov, prijateljev, katerih: … Podpora institucij, 
organizacij – katerih in kakšna …

Finančna zagonska sredstva, ki ste jih potrebovali … Tehnološka 
sred stva, ki ste jih potrebovali … : Druga sredstva in infrastrukturo, 
katero … 
39 V Arhivu družboslovnih podatkov je 15 transkriptov intervjujev, 15 povzetkov in-
tervjujev, 1 transkript fokusne skupine, 1 povzetek fokusne skupine.
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Se pogosto srečujete z ljudmi, ki jih zanima vašo delo?

Ocenjujete, da imate manjši krog prijateljev in sogovornikov, vendar 
pogoste stike z njimi?

Ali imate zelo razvejano mrežo ljudi, s katerimi ste občasno v stiku?

Ali od njih dobivate nove informacije, podporo za delo? Ali vas uvaja-
jo v nove stike?« 40

Splošna ugotovitev raziskave je, da inoviranje ni ne ovirano ne spodbu-
jano in je stvar posameznega inovatorja, koliko uresničuje svojo nadar-
jenost in zavzetost, ki se pri nekaterih kaže že v otroštvu. Mlajši se bolj 
zavedajo pomena mreženja in so bolj usmerjeni k podjetništvu. Inova-
torji ustvarjajo zunaj formalnih (zbirokratiziranih) podpornih struk-
tur, se pa udeležujejo bolj odprtih oblik, kot so sejmi inovacij. Zaupanje 
v institucije je v splošnem nizko, inovatorji bolj zaupajo neformalnim 
stikom med strokovnjaki. Kot »edino podporno okolje« so poudarili 
vlogo društev inovatorjev (ASI), ki se povezujejo v mednarodno zvezo 
International Federation of Innovator’s Assotiations (IFIA). Pri vredno-
tenju uspešnosti inovacij za inovatorje ni glavni kriterij finančna uspeš-
nost produkta, ampak presojajo uspešnost po individualnih kriterijih. 
Nacionalno in/ali regionalno podporno okolje deluje predvsem za pod-
jetja (start-up), ne pa za individualne inovatorje.

Posebno pozornost so raziskovalke posvetile vprašanju inovatorske 
dejavnosti žensk, ki so v vzorcu manjšina, čeprav so namensko na repre-
zentirane glede na njihovo manjšo pogostost v populaciji. Ugotavljajo, da 
v sedanjem pojmovanju inoviranja prevladuje predstava naravoslovno-
-tehnoloških inovacij, medtem ko je spregledano področje socialnih ali 
širše humanih inovacij, kjer se v večji meri izraža ženska inovativnost. Za-
vzemajo se za redefiniranje pojma inovacije in inovativnosti. Poudarile so 
vlogo družine kot podpornega sistema, posebno pri mladih inovatorjih.

40 Podmenik, Darka in skupina. Uspešnost samostojnih inovatorjev v Sloveniji [datote-
ka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Inštitut za razvojne in strateške analize [izdelava], 
2010. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani,

Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2011. ADP – IDNo: 
USI10.https://doi.org/10.17898/ADP_USI10_V1.
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Diplomanti v času družbene krize: kako do ustrezne zaposlitve? (2013) 41 42

Glavni namen raziskave je iskanje odgovorov na vprašanje, ali je mo-
goče zmanjšati negotovost zaposlitvenih izidov za mlade z visokošolsko 
izobrazbo; in to s samo-vlaganji v (dodatno) izobraževanje, informira-
nje, mreženje, predvsem z vlaganji v individualni človeški in socialni 
kapital. Pozornost je osrediščena na prehode mladih (diplomantov) iz 
izobraževanja v zaposlitev tako v evropskem kot slovenskem prostoru 
vključno s primerjavami obeh prostorov. V prvem desetletju tega stole-
tja se je namreč povečala izobraženost prebivalcev evropskih držav, še 
posebej mladih, zmanjšala pa so se jamstva, da višja izobrazba zagota-
vlja boljše zaposlitve. Za pridobitev ustrezne zaposlitve so postajale vse 
bolj pomembne neformalne veščine in znanja ter sposobnost nadgra-
jevanja formalnih zanj. Te nove zahteve so še posebej prizadele popu-
lacijo mladih iskalcev prve zaposlitve, v času ekonomske krize 2008 pa 
vse bolj tudi tiste z najvišjimi stopnjami izobrazbe. Začele so se razpra-
ve in raziskave t. i. pre-izobraženosti mladih; njihove nezaposlenosti 
in neustreznega zaposlovanja ter porasta prekarnih zaposlitev. Tako je 
obstajalo že kar nekaj gradiva, podatkov in teoretičnih predvidevanj 
(kot so kritike t. i. družbe znanja; predpostavke o nastajanju novega 
razreda prekarno zaposlenih; teorije prehodov mladih iz izobraževanja 
v zaposlitev, idr.). V tem okviru je raziskava epistemološko zastavljena 
kot kombinirana; deduktivno – induktivna; izhajajoča iz že obstoječe-
ga spoznavnega okvira in določenih teorij ter hkrati oblikujoča (nove) 
teoretične ugotovitve, predvsem glede vloge človeškega in socialnega 
kapitala v procesu zaposlovanja mladih, visoko izobraženih.

Metodološko je raziskava kombinirana, pretežno kvantitativna, z 
dopolnilno uporabo kvalitativnih tematsko strukturiranih intervjujev. 
Glede definicijo integrativnega kvalitativno-kvantitativnega pristopa v 
tej knjigi (str. 119) lahko rečemo, da je potekala po ugnezdenem raz-
iskovalnem načrtu. Kot kvantitativna metoda je uporabljena analiza 
sekundarnih podatkov iz evropskih podatkovnih baz in raziskav z na-

41 Besedilo tega podpoglavja je prispevala Darka Podmenik.
42 Podmenik, Darka in skupina. Uspešnost samostojnih inovatorjev v Sloveniji [datote-
ka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Inštitut za razvojne in strateške analize [izdelava], 
2010. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distri-
bucija], 2011. ADP – IDNo: USI10.https://doi.org/10.17898/ADP_USI10_V1.



253

menom ugotavljanja vrst in oblik vlaganj študentov/študentk v človeški 
in socialni kapital ter vpliva kompetenc, pridobljenih med študijem na 
zaposlitvene izide po diplomi. Analiza pridobljenih podatkov je zas-
tavljena komparativno, pridobljene so primerjave med državami EU, 
vključno s Slovenijo. 

Kot za eno od držav z zaostreno problematiko zmanjšanih zaposlit-
venih možnosti za najvišje izobražene mlade je izvedena študija pri-
mera Slovenije, v kateri je uporabljen anketni vprašalnik za slovenske 
študente/študentke najbolj izpostavljenih študijski smeri, tj. humani-
stike in družboslovja. Rezultati predhodne analize statističnih podat-
kov za Slovenijo so namreč pokazali, da študentje/študentke teh smeri 
na dolgi rok drsijo v negotove zaposlitve, celo brezposelnost. Izvedeni 
sta bili dve časovni študiji primera; prva je potekala leta 2005/2006, 43 
druga leta 2010/2011 44 45, z uporabo enakega anketnega vprašalnika na 
enako določenem vzorcu slovenskih študentov/študentk višjih letnikov 
družboslovja in humanistike (pribl. 120 vprašanih v vsaki). Rezultati 
študij so omogočili generaliziran sklep, da študentje/študentke študij-
skih smeri, po katerih že več let ni ustreznega povpraševanja na trgu 
dela, niso signifikantno povečevali vlaganj v človeški in socialni kapital 
kot tudi ne v individualni socialni kapital. So pa uporabili svoj indivi-
dualni socialni kapital za pridobitev nekaterih kompetenc, ki bi lahko 
izboljšale njihov položaj na trgu dela po končani diplomi. 

Za podrobnejši vpogled v stanje, ki je bilo ugotovljeno in za vsaj del-
ni odgovor na vprašanje, kako je to mogoče, so bili uporabljeni kvalita-
tivni delno tematizirani intervjuji; v prvi študiji za študente/študentke 
omenjenih smeri (pribl. 10), vzorčenih po metodi valeče se kepe (angl. 
snow ball); v drugi študiji pa za že diplomirane humaniste/-tke in druž-
boslovce/-ke, ki so ostali brez ustrezne zaposlitve in našli oziroma iskali 
inovativne zaposlitvene niše (pribl. 10). Intervjuji so bili zvočno po-

43 Podmenik Darka, Černigoj Sadar Nevenka, Ivančič Angelca, 2006. Evalvacija naložb 
v izobrazbeni kapital in mladinski trg dela. Končno poročilo raziskave CRP. Inštitut 
Nove revije – zavod za humanistiko, Ljubljana.
44 Podmenik Darka, 2012. Pripravljenost slovenskih študentov in študentk (t. i. tržno 
nedeficitarnih študijskih smeri) na prehod v zaposlitev. Raziskovalno poročilo, Inštitut 
IRSA, Ljubljana.
45 Podmenik Darka, 2013. Diplomanti v času družbene krize. Kako do ustrezne zapos-
litve?, str. 225, Inštitut IRSA, Ljubljana.
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sneti, transkribirani, transkripti so bili tematsko in selektivno kodirani. 
Rezultati analize intervjujev so uporabljeni v (objavljenih) tekstih kot 
dokumentacijsko, dokazno potrjevalno ali pojasnjevalno gradivo (Npr. 
Namesto zaključka: zaposlitveni in karierni obrati slovenskih diplo-
mantov in diplomantk, v Podmenik, 2013: 179.).

Majhna in srednje velika visokotehnološka podjetja (VTP) (2014) 46

Kot lahko povzamemo po Uvodu v monografijo o tem projektu, so v 
njem proučevali povezavo organizacijske kulture, socialnega kapitala in 
prenosa znanja v okviru majhnih in srednje velikih visokotehnoloških 
podjetij. Raziskava izhaja iz dveh hipotez. Prva pravi, da glede organi-
zacijske strukturiranosti in organizacijske (poslovne) kulture obstaja-
jo – v percepciji respondentov – razlike med VTP in drugimi podjetji. 
Druga pa pravi, da imajo VTP več stikov z akademskimi institucijami 
kot z drugimi podjetji. Iz teh hipotez izhaja, da gre za deskriptivno raz-
iskavo, ki naj odkrije razlike med dvema kategorijama podjetij in ki naj 
opiše (kvantitativno: več-manj) stike ene vrste teh podjetij.

Vprašalnik je vseboval šest tematskih sklopov: pomen raziskovalno-
-razvojne dejavnosti (RRD) in percepcija podjetja, povezovanje oz. tip 
omrežij in prenos znanja, epistemološka skupnost, notranja organiza-
cija dela in organizacijska kultura, vključevanje novih članov ter ocena 
poslovne uspešnosti. V raziskavi so uporabljeni tudi drugi podatkovni 
(sekundarni) viri, tako domači, kot mednarodni.

Izbrali so neslučajnosten, nereprezentativen vzorec enajstih majhnih 
in srednje velikih visokotehnoloških podjetij (VTP). Vzorec naj bi bil 
»relevanten«, kar je lahko druga oznaka za »teoretičen« ali namenski, 
tj. izbran tako, da so v njem po pričakovanjih predstavljena osnovna 
področja oziroma dimenzije, kot izhaja iz teorije ali predrazumevanja. 
Podjetja, ki so predmet raziskave, se ukvarjajo zlasti z dvema podro-
čjema, z razvijanjem programske in strojne opreme ter izdelovanjem 
natančnih merilnih inštrumentov. Izbrana so bila na podlagi poiz-
vedovanj v različnih bazah in člankih v medijih. Vzorec je vključeval 

46 Adam, Frane; Gojkovič, Uroš; Hafner, Ana; Ivančič, Angelca; Pustovrh, Toni; Zajc, Joži-
ca. Visokotehnološka podjetja – vpliv organizacijske kulture in socialnih omrežij na prenos 
znanja. 2. Dopolnjena izdaja, IRSA, Ljubljana 2014. – ADP – IDNo: VTPOD14, 2013.
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podjetja iz različnih vej gospodarstva (storitve, proizvodnja in pod-
jetja različnih velikosti. To pomeni, da so želeli zajeti široko območje  
možne variabilnosti.

Podatke so zbrali s poglobljenim osebnim intervjujem s predstavniki 
podjetij s pomočjo polzaprtega vprašalnika oziroma predloge za inter-
vju. Intervjuji so bili posneti z diktafonom. Razen v enem primeru, so 
vsi respondenti člani vodstva (ustanovitelji) podjetja.

Iz transkriptov so bili napravljeni povzetki. Preglednica povzetkov 
intervjujev vsebuje eno- do dvostavčne povzetke kategorizirane po 
vnaprejšnji kategorialni shemi (ki ustreza temam intervjuja) za vsako 
podjetje (preglednica: podjetje/tematsko področje oz. dimenzija). Na-
vedene so naslednje kategorije: pomen raziskovalno-razvojne dejavno-
sti (RRD) in percepcija podjetja, povezovanje in prenos znanja (socialni 
kapital), notranja organizacija ter organizacijska kultura, epistemolo-
ška skupnost (znanje), vključevanje novih članov, poslovna uspešnost.

Povzetki za prvo (računalniško) podjetje v tabeli so videti, na primer, 
takole:

Pomen RRD in percepcija podjetja: Močna raziskovalna skupina, kot 
podpora končnim izdelkom oz. storitvam. Sebe pojmujejo kot inženir-
sko podjetje, ki pretežno prodaja storitve. 

Povezovanje in prenos znanja (socialni kapital): S fakultetami (fizi-
ka, elektrotehnika, računalništvo) obstaja veliko formalnih in nefor- 
malnih stikov. 

Notranja organizacija ter organizacijska kultura: Ploska hierarhija, po-
udarek na večopravilnosti zaposlenih. Podpirajo nekonvencionalno 
razmišljanje. Napake služijo kot učno sredstvo. 

Epistemološka skupnost: Pomembno je specialistično znanje. Zaposle-
ni se ukvarjajo z več področji, zato dajejo poudarek na interdisciplinar-
no povezovanje. Kulturnih preprek pri zaposlovanju ni. 
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Vključevanje novih članov: Formalna izobrazba je merilo, čeprav fak-
tično predznanje ni ključen dejavnik. Novi člani so vključeni v razvit 
sistem notranjega izobraževanja. 

Poslovna uspešnost: Ozko specializirani. Uspešnost in inovativnost sta 
neposredno povezani.

Nadaljnje sklepanje se je odvijalo ob inspekciji te tabele.

Raziskovalci sklenejo, da sta se izhodiščni hipotezi delno potrdili; v 
VTP je večji poudarek na timskem delu, manj na hierarhičnih odnosih 
in več je medsebojnega usklajevanja. Ob tem pa so raziskovalci odkri-
vali tudi druge odnose. Ugotovili so, da lahko VTP razdelijo na tista, ki 
so bolj poslovno-tržno usmerjena in tista, ki so bolj podobna razisko-
valnim skupinam, kar se da sklepati iz povezav z drugimi podjetji na 
eni strani oziroma z univerzami in javnimi inštituti na drugi. Ugotovi-
li so tudi, da so nekatera VTP bolj odvisna od državnih subvencij (in 
nepovratnih sredstev EU) naročil državne uprave in javnih projektnih 
razpisov, druga pa manj.

Opazimo lahko, da so raziskovalci izhajali iz trdno določenega teore-
tičnega okvira, o čemer priča dobro strukturirana in podrobna predlo-
ga za pol-strukturirani intervju. Model raziskave je deskriptiven, opis 
modalitet na različnih dimenzijah vnaprej danih področij (skupin di-
menzij). Znotraj področij so nekatere dimenzije dane vnaprej, nekatere 
pa ne in so kot relevantne odkrite v raziskavi.

Za ilustracijo naj navedemo seznam dimenzij omenjenih pod 
»notranjo organizacijo in organizacijsko kulturo«: ploska-stopenj-
ska hierarhija, specializiranost-večopravilnost zaposlenih, kon-
vencionalno-nekonvencionalno razmišljanje, sankcioniranje na-
pak-napake kot učno sredstvo, procesno, linearno-projektno delo, 
spodbujanje ustvarjalnosti-navajanje na rutinskost, projektna or-
ganizacija-procesna organizacija, zaposleni lastniki-zaposleni niso 
lastniki, obstoj oddelkov-ni oddelkov, formalno komuniciranje-
-neformalno komuniciranje, enosmerna-dvosmerna komunikacija (vodstvo-
-zaposleni), pogajanja-ukazi, delitev znanja-zadrževanje znanja, gibkost  
organizacije-togost itd.
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Podatki so sintetizirani v tipološko razliko med VTP in drugimi 
podjetji (kar zatrjuje ena od hipotez), poleg tega pa se znotraj VTP 
odkrijeta dva tipa, podjetja, ki so po svoji strukturi in delovanju bli-
že akademski sferi, raziskovalnim inštitutom in podjetja, ki so bliže 
drugim tržno usmerjenim podjetjem. Dimenzije prve tipologije (VTP-
-druga podjetja) so predvsem način dela: individualno-timsko; hierar-
hija: obstaja-je ni, ploska organizacija; smer komuniciranja: enosmerno 
(navzdol)-dvosmerno. Dimenzije druge tipologije so: usmerjenost: tr-
žna-akademska oz. vrsta stikov: z gospodarskimi podjetji-z akademski-
mi, raziskovalnimi inštituti.

Pomemben del te raziskave je kvantitativna in kvalitativna anali-
za vsebine novinarskih prispevkov v treh slovenskih časnikih (Delo, 
Dnevnik, Finance). Kvantitativna tematska analiza je pokazala nasled-
nji rang tem glede na obseg: predstavitev vodstva in zaposlenih; go-
spodarska rast oz. uspešnost podjetja; nagrade, priznanja, tekmovanja; 
uvoz-izvoz in sodelovanje s tujino; zaposlovanje; predstavitev podjetja; 
splošno o gospodarski rasti; uspeh v gospodarski krizi; predstavitev 
produkta; PR-dogodek v podjetju.  

V kvalitativni diskurzivni analizi so skušali odkriti ključna sporočila 
(»makropropozicije«) objavljenih medijskih poročil. Ta so v povzetku: 
»da visokotehnološka podjetja prinašajo dodano vrednost in uspešno 
poslujejo ter povečujejo prodajo in gospodarsko rast«; »da je visoko-
tehnološko podjetje uspešno, ker je globalno usmerjeno in prisotno na 
svetovnem trgu«; »da so podjetja uspešna, ker imajo vizijo za delovanje 
v prihodnosti in vlagajo v razvoj«; da nagrade »pomenijo priznanje za 
dobro poslovanje, pa tudi možnosti za napredek, razvoj in povečevanje 
poslovne uspešnosti«; da so predstavniki vodstva »ključni kompetenten 
vir informacij ne le o podjetju, temveč tudi o gospodarstvu in družbeno 
aktualnih razmerah na splošno«. 47 V medijih je predstavljena organi-
zacijska kultura VTP z nehierarhično strukturo, odprto organizacijsko 
klimo, prenosom znanja, komuniciranjem in sodelovanjem s sodelavci 
in vključevanjem mladih sodelavcev.

47 Op. cit. v op. 18, str. 95–105. 
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To je primer kvalitativne raziskave, ki izhaja iz dokaj čvrstega izho-
diščnega okvira, ki pa je dovolj odprta, da omogoča odkrivanje novih 
dimenzij in njihovega sintetiziranja v tipologije in hipoteze za nadaljnje 
raziskovanje. 

Državljanska znanost: sodelovanje dijakov pri raziskovanju (2018) 48

Preučevanja možnosti sodelovanja med raziskovalci in državljani je 
vodilo do raziskovanja možnosti sodelovanja dijakov srednjih šol (gim-
nazij) pri raziskovanju ekološke problematike. 

Projekt izhaja iz koncepta državljanske znanosti oziroma pri-
zadevanja po poznanstvenju družbe in podružbljanju znano-
sti. To izhaja iz sodobne potrebe po regulaciji uporabe znan-
stvenih spoznanj, da bi ustrezala družbenim potrebam in ne bi 
vodila v zlorabe na eni strani, na drugi pa ustreza potrebi znanstve-
nikov, da bi bolje usmerjali svoje raziskovanje k resničnim potrebam 
posameznih okolij (kar je eno od strateških priporočil kvalitativne  
metodologije). 49

Ta problematika je glede na nebrzdano prodiranje tehnike v te-
meljno naravo človečnosti epohalnega pomena, saj pomeni priza-
devanje po nadzoru zlorab in smiselni uporabi sodobne tehnologi-
je v skladu s potrebami ljudi in naravo človeka. Temu se pridružuje 
podnebna in ekološka ogroženost, ki zahteva aktivacijo državljanov 
v teh izzivih. Po eni strani gre za kontekstualizacijo znanosti, prib-
ližanje raziskav in uporabe raziskovalnih rezultatov konkretnim 
družbenim okoljem, po drugi za vključevanje aktivnih državljanov  
v znanstveno raziskovanje. 

Poskus z vključevanjem dijakov v znanstveno raziskovanje je ek-
splorativni projekt, ki naj bi dal usmeritvene podatke za nadaljeva-
nje teh prizadevanj. »Participativni eksperiment« na področju eko-
logije je bil izveden v 5 slovenskih srednjih šolah s petimi skupinami  

48 Frane Adam, Barbara Tomšič, Science at high schools – collaboration between re-
searchers and students, RSC Volume 10, Issue 2, May 2018, 105–119.
49 Bl. Mesec, Metodologija raziskovanja v socialnem delu, II del, VŠSD Ljubljana  
1997, str. 6.
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dijakov. 50 Uporabljene so bile različne metode zbiranja empiričnih po-
datkov: predstavitev z razpravo, analiza vsebine in skupinska razprava 
o podatkih ankete. Vprašalnik je vseboval tri področja in 10 odprtih 
vprašanj, s katerimi naj bi ugotovili poznavanje ekologije, vire znanja in 
samooceno znanja. Rezultati kažejo, da se dijaki o vprašanjih ekologije 
pogovarjajo doma, da spremljajo medijska poročila in spletne strani, 
redkeje pa se o tem pogovarjajo z vrstniki oziroma sošolci. Okoli 60 % 
jih meni, da okoljsko problematiko poznajo zelo dobro in da zadostuje, 
da lahko oblikujejo svoje mnenje in ga izražajo. Večino znanja prido-
bijo pri pouku biologije, geografije in ekologije (ne v vseh šolah enako) 
omenjajo tudi kemijo in sociologijo. O tem se raje pogovarjajo po druž-
benih medijih, kot pa bi se aktivno angažirali v interesnih krožkih ali 
OCD; navajali so, da se aktivno ne angažirajo, ker je to brez učinka. V 
neki skupini so dejali, da je znanje o ekologiji šolsko, teoretično, vsilje-
no od zunaj, tako da se niso pripravljeni s tem ukvarjati še doma. Dijaki 
so šolsko usmerjeni in pragmatični glede ekoloških vprašanj. Bolj malo 
se zanimajo za globalna vprašanja. V šoli dobijo precej informacij, ki pa 
se ne povezujejo interdisciplinarno. Prevladujoče stališče do ekologije 
je pasivno. Ob tem so med šolami velike razlike v kurikulih.

V tem projektu so zbrali različne kvalitativne in kvantitativne po-
datke. Pogovori z učitelji so pokazali, da so med šolami velike razlike 
tudi glede odprtosti navzven in za pobude, ki prihajajo iz okolja. Kljub 
visoki samooceni znanja (anketa), je le malo zanimanja za poglobljeno 
obravnavanje tega področja. Izvedena je bila tudi »skupinska feedback 
razprava«, v kateri so dijaki ene skupine razpravljali o rezultatih vseh 
petih skupin iz različnih šol. To je metodološka inovacija z elemen-
ti metaanalize. Dijaki so bili s tem postavljeni v vlogo raziskovalcev,  
ki naj iz empiričnega gradiva več predhodnih skupinskih razprav s pri-
merjanjem (ki po tehnični plati ni bilo sistematično – stalno primer-
janje, constant comparison) izluščijo splošna spoznanja. Izkazalo se je, 
da pridobijo v šoli teoretično znanje, ki je sorazmerno razdrobljeno po 
predmetih in neorganizirano. Prav tako je le šibko izražena družbena 
zavzetost. Gimnazije so v kognitivnem in družbenem smislu precej za-
50 V objavi beremo, da je bil to načrt »z elementi kvazi-eksperimenta«, a vrsta  
tega eksperimenta ni podrobneje predstavljena z razporeditvijo odvisnih in  
neodvisnih spremenljivk. To bi lahko pomenilo, da beseda »eksperiment« ni upora-
bljena v strogo tehničnem pomenu ampak bolj vsakdanje kot »poskus sodelovanja  
ali vključevanja«.
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prti sistemi, kljub temu, da nekateri učitelji skušajo preseči predmetno 
izoliranost in povezovati interdisciplinarno in iskati druge načine pou-
čevanja in raziskovanja, za kar je le malo spodbud. 

V sklepu raziskovalci ugotavljajo potrebo po inovativnih izobraže-
valnih pristopih. Poznanstvenje družbe in kognitivna mobilizacija naj 
bi se povezovali v »eksperimentu državljanske znanosti« (angl. citizen 
science experiment, CSE), pri čemer je soustvarjanje ključni dejavnik 
motivacije in predanosti.

Z metodološkega vidika gre za kvalitativno raziskavo, v kateri so 
bile uporabljene različne metode zbiranja empiričnega gradiva (angl. 
multimethod): pogovori z učitelji, anketa med učenci, skupinska raz-
prava in kot inovacija skupinska razprava z elementi metaanalize več 
prejšnjih razprav qua raziskav, kar pomeni, da so dijaki prevzeli vlogo 
raziskovalcev v duhu državljanske raziskovalne skupine (angl. citizen 
science group). V čem je bil »feedback« element (povratno sporočilo) 
te razprave pravzaprav ni jasno. Pogrešamo metodično refleksijo dela 
z dijaki kot državljansko skupino z izkoriščanjem skupinske dinamike 
za aktivacijo, motiviranje in vzdrževanje aktivnosti. V raziskavi so bolj 
poudarjeni vsebinski, opisni vidiki poučenosti, motiviranosti in aktivi-
ranosti mladih državljanov kot metodični: kako jih motivirati, aktivira-
ti in kako voditi državljanske raziskovalne skupine.

Raziskava je odkrila vrsto konceptov, kot npr. avtonomno vs. heterono-
mno pridobljeno znanje, naučeno (kopirano) znanje vs. aktivno pridoblje-
no znanje, aktivno družbeno angažiranje vs. pasivnost, usmerjenost v iz-
polnjevanje šolskih zahtev vs. usmerjenost v družbeno delovanje, lokalna 
usmerjenost vs. globalna usmerjenost, povezanost znanj vs. nepovezanost, 
povezanost šol vs. nepovezanost, povezanost predmetov vs. nepovezanost.

Pokojninska vrzel med ženskami in moškimi (2020) 51

Raziskava je izhajala iz dosedanje ugotovitve, da imajo ženske v pov-
prečju nižjo pokojnino kot moški (pokojninska vrzel) in je skušala to 

51 Frane Adam, Igor Bahovec, Darka Podmenik, Emanuela Kristan, Maruša Gorišek. 
Pokojninska vrzel med ženskami in moškimi. Poročilo o rezultatih kvalitativne analize. 
Inštitut za razvojne in strateške analize, Ljubljana 2020. 
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vrzel pojasniti z razlikami v izobrazbi, karieri, napredovanjem, doda-
tnim delom in odsotnostjo z dela zaradi skrbi za otroke in družino. Po-
leg tega so raziskovalke in raziskovalce zanimala stališča do upokojitve, 
pokojnine in poznavanje pokojninskega sistema. Postavili so hipote-
ze, v skladu s katerimi na pokojninsko vrzel vplivajo višanje izobrazbe 
žensk, razlike v vrsti kariere žensk s terciarno izobrazbo, katerih delež 
se povečuje, na eni strani, na drugi pa še vedno krajšanje kariere žensk 
zaradi skrbi za otroke in družino, manjše možnosti prejemanja različ-
nih dodatkov k plači in variabilnega dela prihodka.

Podatke za preveritev hipotez so dobili z izvedbo osmih fokusnih 
skupin s skupno 64 udeleženci, poleg moderatorja in zapisnikarja (za-
radi pandemije izvedene delno kot video konference).

Pri vzorčenju skupin so upoštevali: regijo udeleženca (osrednjeslo-
vensko, obalno-kraško, jugovzhodno in pomursko regijo); demograf-
ske značilnosti udeleženk in udeležencev (spol, starost, izobrazbo, za-
poslitveni status, možne zaposlitvene oblike, udejstvovanje v družini, 
različne možne (dodatne) oblike izobraževanja). Prizadevali so si zajeti 
populacijo s čim bolj raznolikimi lastnostmi. Tako so med udeleženci 
in udeleženkami predstavniki in predstavnice različnih generacij, stari 
od 23 do 76 let, z različnimi zaposlitvenimi statusi in zaposleni na raz-
lične načine, tudi brezposelne osebe, študentke in študenti ter upoko-
jenci in upokojenke.

V vseh fokusnih skupinah so bili tako moški kot ženske, razen v dveh 
kontrolnih, izključno »moški« in izključno »ženski«. Fokusne skupine 
so bile ob predhodnem soglasju zvočno posnete, vsebina pa analizirana 
prek zapisov pogovorov in povzetkov.

Prepisi razprav so bili analizirani tematsko in kategorialno, pri čemer 
so bile teme vnaprej zadane skupini z vprašanji, tako da se je analiza 
odvijala kot kategoriziranje modalitet odgovorov. 

Teme so bile: iskanje prve zaposlitve, načrtovanje kariere, karierne 
spremembe, karierni razvoj in napredovanje, karierna stagnacija in 
nazadovanje, kriteriji odločanja za zaposlitev (glavni kriteriji glede na 
spol in druge vidike), predhodno in aktualno razmišljanje o pokojnini, 
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pomen upokojitve, želja po upokojiti (čas, razlogi), poznavanje pokoj-
ninskega sistema in načina določanja pokojnine.

Ključne razlike med ženskami in moškimi niso vezane na spol sam 
po sebi, pač pa na prisotnost družine oziroma otrok, kar je še vedno 
domena žensk. Ženske se pogosteje odločajo za skrajšan delovni čas, 
za zaposlitve s fleksibilnim delovnim časom, saj je ženskam »kariera« 
tudi skrb za otroke in družino. Raziskovalci napovedujejo, da se bo 
pokojninska vrzel manjšala, predvsem zaradi višje izobrazbe žensk, da 
pa ne bo popolnoma izginila, ker bodo ženske še vedno v večji meri  
skrbele za družino. 

Raziskava se sklene z ugotovitvijo, da imamo lahko izhodiščne de-
lovne hipoteze za potrjene. Poleg tega je potrjena tudi hipoteza, da se 
ženske zaradi večjih možnosti samorazvoja in razvoja delovnega okolja 
pogosteje odločajo za subjektivne karierne poti na račun objektivnih, s 
tem pa posledično za nižje nagrade, vključno s pokojninami. 

Prikazana raziskava je na prvi pogled zgledna kvalitativna raziskava 
s povsem uporabnimi rezultati in predvidevanji. Se mi pa ob njej zas-
tavljajo tri vprašanja: prvo se nanaša na odnos med ustvarjanjem in 
preverjanjem hipotez, drugo na odnos med teoretičnim in reprezenta-
tivnim vzorčenjem in tretje na odnos med kvalifikacijo (qualis – kak-
šen) in kvantifikacijo.

1. Ustvarjanje in preverjanje hipotez. Po pojmovanju teoretikov 
utemeljene ali prizemljene teorije (Glaserja in Straussa), naj bi ta ne 
služila preverjanju hipotez, ampak njihovemu odkrivanju iz empirič-
nega gradiva. Vendar je očitno, da obravnavana raziskava izrecno pre-
verja v začetku navedene hipoteze o razlikah med moškimi in ženska-
mi glede vprašanj, povezanih s kariero in upokojevanjem. Pomeni to, 
da je zgrešila osnovni namen kvalitativne raziskave na način uteme- 
ljene teorije, to je, da bi ustvarila teorijo? 

Ob zahtevi Glaserja In Straussa se zastavi vprašanje, kako pridemo 
do izhodiščnega empiričnega gradiva, iz katerega naj bi s konstantnim 
primerjanjem ustvarili pojme in kategorije kot gradnike prizemljene 
poskusne (tentativne) teorije. Očitno ne izhajamo iz praznine, ampak 
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iz nekega predrazumevanja področja zanimanja, ki nam omogoča obli-
kovati vprašanja za intervjuje ali fokusne skupine in vsebinsko usmeriti 
razpravo. Vprašanja, namenjena fokusnim skupinam v dani raziskavi, 
izvirajo iz predrazumevanja, ne iz kake formalizirane teorije. V tej raz-
iskavi postavljene hipoteze so pravzaprav jedrnato izraženo predra-
zumevanje. Analiza je celo, med drugim, na koncu navrgla hipotezo 
o odnosu med subjektivno in objektivno kariero, ki v začetku ni bila 
formulirana, torej je odkrila neki možni odnos. To pomeni, da zahteve 
o izogibanju začetnemu postavljanju hipotez ne gre jemati pretirano 
formalistično. Vsako vprašanje v intervjuju izhaja iz neke domneve, 
čeprav ta ni eksplicirana v začetku in navedena kot hipoteza. Je pa res, 
da je lahko v enem vprašanju skritih več hipotez, kar pomeni, da omo-
gočajo bolj odprto iskanje, ki ni vnaprej zoženo.

2. Teoretično in reprezentativno vzorčenje. V kvalitativni raziskavi 
naj bi teoretično vzorčenje preferirali pred reprezentativnim, ki je zna-
čilno za kvantitativne raziskave. In vendar je v dani raziskavi izražena 
težnja po reprezentativnem vzorcu z upoštevanjem regije, spola, sta-
rosti itd. z upoštevanjem različnih dejavnikov, ki bi lahko vplivali na 
karierne in upokojitvene modalitete. Natančneje: gre za predstavljenost 
vseh domnevno relevantnih neodvisnih spremenljivk, ne za kvantita-
tivno reprezentativnost. Udeleženci fokusnih skupin niso bili izbrani 
glede na modalitete odvisne variable (značilnosti kariere, vrsta zaposli-
tve, pomen upokojitve itd.), ampak glede na neodvisne variable (spol, 
starost itd.). V kvalitativni raziskavi naj bi predvsem oblikovali pojme 
in kategorije, tj. karierne in upokojitvene modalitete (stanja odvisnih 
variabel), kot so npr. v dani raziskavi: subjektivna in objektivna kari-
era, heteronomna in avtonomna izbira kariere, karierna mobilnost ali 
ustaljenost, nagnjenost h kariernemu tveganju ali preferiranje karierne 
gotovosti, preudarna vs. oportunistična ali naključna izbira kariere, ka-
rierni napredek vs. karierna stagnacija, trdi (dohodek, položaj, moč) vs. 
mehki (zanimivost, vzdušje, prijazno okolje) kriteriji izbire zaposlitve 
itd. Na koncu naj bi raziskava vodila do kategorije »ženskega« in »mo-
škega« kariernega in upokojitvenega »sloga« in eksplikacije dimenzij 
tega sloga (osno kodiranje). Tem kategorijam, ki so imenitne iznajdbe 
raziskovalk in raziskovalcev, bi se bilo vredno še bolj posvetiti, jih pri-
zemljiti z izjavami udeležencev (kar je poročilu primerno dovolj naka-
zano) in analizirati njihove dimenzije. Ugotavljanje vpliva drugih neod-
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visnih spremenljivk na odvisne je v kvalitativni raziskavi sekundarnega 
pomena, še posebno, če je raziskava namenjena primerjavi po spolu, 
kot eni od njih. Edini, z vidika kvalitativne metodologije legitimni na-
men zajemanja zelo raznolikega vzorca, je, da bi odkrili čim več raz-
ličnih pojmov, kategorij in modalitet na danem vsebinskem področju.

3. Kvalifikacija in kvantifikacija v kvalitativni raziskavi. V mojem 
razumevanju kvalitativne analize ta pomeni ustvarjanje pojmov (kate-
gorij) iz empiričnega gradiva in nato teoretičnih propozicij in posku-
sne (tentativne) teorije. Vse brez kvantifikacije, to je oblikovanja sodb 
o kvantiteti (pogostosti, razširjenosti, prevalenci), kake značilnosti. 
Ko raziskovalec odkrije, ali oblikuje pojem »karierne usmerjenosti« 
za razliko od »usmerjenosti v zaposlitev«, in morda ob tem ugotovi, 
da je prvo našel pogosteje pri moških intervjuvancih kot pri ženskah 
(na nereprezentativnem vzorcu z majhnim numerusom, vzorcu, ki ni 
namenjen kvantitativni generalizaciji), ima več možnosti, kako to izra-
ziti. Strogo vzeto ne bi smel zapisati: »med ženskami je manj karierno 
usmerjenih«. Vzorec ni statistično reprezentativen, da bi lahko tako 
posploševali. Lahko ustvari pojem »spolna razlika v karierni usmerje-
nosti« in prepusti kvantitativni raziskavi (ali kvantitativnemu delu eno-
vite raziskave), da izmeri velikost te razlike. Izkušnja s poučevanjem 
kvalitativne analize kaže, da začetnik pri tem opravilu rad zapiše gornji 
stavek o tem, kje je nečesa več ali manj kot drugod, kar sem imenoval 
(nezaželen) zdrs v kvantifikacijo. 

Prav ob obravnavani raziskavi pa sem dojel, da je tako stališče pre-
strogo in preveč omejujoče. Dana raziskava je namenjena prav ugota-
vljanju razlik med spoloma glede kariere in upokojevanja, pri čemer 
je domnevno veliko razlik kvantitativnih, ob tem, ko se izrisujeta dva 
različna karierna ali zaposlitvena sloga, ki sta po naravi povsem kvalita-
tivno različni kategoriji. Naročnik te raziskave ne bi bil zadovoljen samo 
s konstatacijo značilnosti kariere ali zaposlitve, saj so te pri obeh spolih 
v večini primerov kvalitativno iste, se pa razlikujejo v kvantiteti. Za oba 
spola velja določena upokojitvena starost ali delovna doba, a pomemb-
na je razlika v njenem trajanju (kvantiteti). Ali to pomeni, da bi bila za 
ugotavljanje razlik med spoloma že a priori primernejša kvantitativna 
raziskava? Prav obravnavana raziskava me je prepričala, da ne, čeprav bi 
bilo kvantitativno nadaljevanje morda koristno, ni pa nujno. 
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Skrivnost je v pojmovanju kvantifikacije. Običajno ob tem pojmu po-
mislimo na anketno raziskavo ali sekundarno analizo in preštevanje od-
govorov. Kvantifikacija naj bi pomenila izražanje s številkami (frekven-
cami). Več intervjujev ali skupinska razprava ali fokusne skupine pa prav 
tako omogočajo kvantifikacijo – ne statistično-numerične, ampak manj 
natančno, a vendar v bistvu kvantitativno-nenumerično. V metodolo-
škem jeziku izraženo: dopuščajo »merjenje« z ordinalno lestvico, kar po-
meni z izrazi »več« ali »manj« in podobnimi. V intervjujih se določene 
izjave ponavljajo, v fokusnih skupinah je razvidno, ali pa se doseže v raz-
pravi soglasje, da je med ženskami več takih, ki preferirajo skrajšan de-
lovni čas zaradi skrbi za družino, kot med moškimi. To je »nenumerična 
skupinska konsenzualno validirana kvantifikacija«; njene ugotovitve bi 
potrdila tudi najbolj skrbna statistična raziskava. Te vrste so kvantifika-
cije v obravnavani raziskavi. Seveda bi jih bilo zaradi gotovosti dobro 
statistično preveriti, čeprav morda zadoščajo za praktično usmeritev.

Meritokracija in družba znanja – med simulacijo in realnostjo (2021)

Naj k opisu že objavljenih raziskav dodamo še povzetek izvedene 
raziskave, a še ne objavljene disertacije Maruše Gorišek, ki tako opisuje 
svoj raziskovalni postopek: 

»Kvalitativna analiza meritokracije na ravni različnih družbenih 
podsistemov temelji na polstrukturiranih intervjujih. Z uporabo inter-
vjujev želimo pridobiti poglobljen uvid v razumevanje meritokratskih 
principov v posameznih institucijah in sferah ter uporabo meritokrat-
skih principov. Ker pri intervjujih ne gre le za nevtralno zbiranje po-
datkov, ampak tudi za interakcijo dveh oseb, so zbrani podatki odvisni 
od konteksta, fokus intervjuja pa tako niso le aktivnosti posameznika,  
pač pa tudi razumevanje teh aktivnosti in njihovega ozadja.

Glede na raziskovalna vprašanja in tematiko analize smo kot naj-
bolj relevantno izbrali metodo polstrukturiranih intervjujev. Uporaba 
enakega vprašalnika na vseh respondentih omogoča večjo kredibilnost 
zbranih podatkov, hkrati pa ne gre za popolnoma strukturirane inter-
vjuje, pri katerih imajo respondenti omejene možnosti odgovarjanja. 
Načrtovanje in izvedba intervjujev sta potekala v okviru temeljnega 
projekta Meritokracija in družba znanja – med simulacijo in realnostjo 
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na Inštitutu za razvojne in strateške analize. Oblikovali smo vprašalnik, 
ki vsebuje pet vsebinskih sklopov: nivo organizacije: vprašanja glede 
kadrovanja in kriterijev pri zaposlovanju in napredovanju; nivo podsis-
tema: vprašanja glede kompetenc, potrebnih za uspeh v sferi; kriteriji 
za določanje vodstvenih položajev; nivo države: ocena pomena posa-
meznikovih kompetenc na njegovo napredovanje, pomena izobrazbe v 
družbi in družbene mobilnosti; kompetence: vprašanja glede bistvenih 
kompetenc v sodobnem svetu ter za dobro družbe, pomen specifičnega 
in interdisciplinarnega znanja ter etike in integritete; mednarodno oko-
lje: ocena meritokracije v drugih državah; vprašanje glede uspešnosti in 
razvitosti držav, ki se bolj osredotočajo na izbiro kompetentnih ljudi ter 
primerjalna uvrstitev Slovenije.

Ciljna skupina intervjuvancev so bili posamezniki na vodilnih po-
ložajih v sferah zdravstva, raziskovanja, visokotehnoloških podjetij in 
javne uprave. V testni fazi so bili izvedeni trije intervjuji, glede na ka-
tere smo malenkostno spremenili vprašalnik. Vprašalnik je dodan med 
priloge te disertacije. Intervjuji so potekali med novembrom 2019 in 
marcem 2020. Skupaj je bilo izvedenih 15 intervjujev, od tega trije po 
elektronski pošti, 12 pa v živo.

Po koncu zbiranja podatkov so bili vsi intervjuji transkribirani in 
anonimizirani. Posameznemu intervjuvancu smo določili kodo na pod-
lagi zaporedne številke in sfere, iz katere prihaja. Sledilo je kodiranje in 
analiza intervjujev v več fazah. V prvi fazi smo intervjuje obravnavali 
kot celoto in pri podrobnem branju določili ključne kode po induktiv-
nem pristopu, torej glede na tematske poudarke, ki so se v besedilu po-
javljali pogosto. Te kode smo nato glede na tematsko sorodnost združili 
v kategorije, ki so nam služile kot okvir za nadaljnje postopke analize. 
V drugi fazi smo intervjuje analizirali v skupinah glede na sfero inter-
vjuvanca, saj so bile v ospredju podobnosti znotraj posamezne sfere in 
razlike med različnimi sferami. Opravili smo ponovno kodiranje, pri 
čemer smo znotraj posamezne tematske kategorije iz prvega koraka, 
aplicirali nove kode, ki smo jih prav tako oblikovali po induktivnem 
pristopu na podlagi vsebinskih poudarkov intervjuvancev. Rezultate 
intervjujev v poglavju prikazujemo glede na tematske kategorije. Med 
prilogami disertacije je tudi splošna pregledna tabela z vsebinskimi 
povzetki opravljenih intervjujev.«
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SKLEP

Ob gotovo ne dovolj poglobljenem pregledu raziskav, ki se razvrščajo 
v več kot desetletnem obdobju – in predstavljajo impresivno vrsto kva-
litativnih raziskav – opazimo nekaj njihovih skupnih značilnosti. Vse te 
raziskave izhajajo iz zelo razdelanih in trdnih teoretičnih okvirov, za ka-
tere je beseda »predrazumevanje« res preskromna, čeprav praviloma ne 
gre za določne (avtorske) teorije ampak za eklektične konceptualizacije. 
V vseh so uporabljeni prav tako iz teorije izhajajoči dobro strukturirani 
vprašalniki ali predloge za intervjuje ali fokusne skupine. V nekaterih 
primerih vsebujejo vprašalniki tudi zaprta vprašanja s stopnjevanimi 
možnimi odgovori. Vsem vprašancem so zastavljena ista vprašanja, kar 
omogoča primerjavo več vprašancev, ali še določneje: ustreza temeljne-
mu načelu kvantitativne metode »isto merilo za vse subjekte«. Intervjuji 
in razprave so posneti in transkribirani, njihovi prepisi so shranjeni in 
dostopni. V nekaterih raziskavah (v intenci pa praviloma) so intervjuji 
povzeti, tudi tabelirani v tabeli »odvisne variable/subjekti (podjetja)«. 
Nadaljnja obdelava v smislu odkrivanja novih spremenljivk in moda-
litet ni zabeležena. Pogosto so odkrite (ali vnaprej v sklepe položene) 
tipologije (akademska podjetja-tržna podjetja; individualni inovator-
ji-inovatorska podjetja ipd.). Vzorčenje je praviloma namensko (nekaj 
na način »snežne kepe«), teoretično, tj. po zastopanosti ključnih neod-
visnih variabel; v nekaterih raziskavah so dimenzije iste, kot bi bile pri 
reprezentativnem stratificiranem vzorčenju. V interpretaciji (poročilih, 
objavah) so pogoste preproste kvantifikacije (da je nečesa več ali manj). 
Te raziskave delno potrjujejo vnaprejšnje hipoteze, delno vodijo do no-
vih hipotez in praktičnih predlogov.

Če bi razvrstili kvalitativne raziskave po metodoloških kriterijih na 
kontinuumu, so te raziskave pretežno na nasprotnem polu od raziskav, 
ki so omenjane ali opisane v Odkrivanju utemeljene (prizemljene) teori-
je Glaserja in Straussa, pri katerih je pozornost usmerjena v odkrivanje 
novih pojmov in kategorij. Vprašanje je, ali je taka narava predstavlje-
nih kvalitativnih raziskav bolj znamenje prilagajanja obstoječi organi-
zaciji raziskovalnega dela in pričakovanjem posameznih naročnikov, ali 
pa razkriva temeljno zagato kvalitativne metode kot odkrivanja novih 
konceptov, tipologij, teorije, namesto preverjanja ali potrjevanja obsto-
ječih. Do te zagate prihaja mogoče zaradi teoretične prenasičenosti, saj 
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ni več področja, ki ne bi bilo že tako ali drugače »opojmljeno«, teore-
tično obdelano. Morda je rešitev te zagate ravno v kontekstualizaciji, 
tj. v odkrivanju konceptov, ki so primerni za določeno okolje, in ki se 
razlikujejo od konceptov, ki skušajo doseči splošno veljavnost. Prakti-
čen test analitičnih postopkov teh raziskav bi bil ponovna obdelava po-
sameznih intervjujev z enim od računalniških programov, ki zahtevajo 
jasno podreditev posameznih izjav določeni kategoriji. Taka obdelava 
bi prispevala k razvidnosti analitičnih postopkov (ki jih je možno tudi 
shraniti v podatkovni zbirki) za razliko od »skoka v umovanje«.
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POSKUSNA TEORIJA O REALIZACIJI INOVACIJSKIH 
POTENCIALOV V OKVIRU REGIJE  

(NA OSNOVI RAZISKAVE IRSA)

Ta teorija je »izdelana« na osnovi enega od več intervjujev v okvi-
ru raziskave Inštituta za razvojne in strateške analize (IRSA) o lokal-
nih in regionalnih razvojnih jedrih (2010) 52 z didaktičnim namenom 
pokazati, kako poteka tako razmišljanje. Tako teorijo konstruiramo s 
pričakovanjem, da jo bomo ob gradivu drugih intervjujev v isti raz-
iskavi dopolnjevali ali morda popolnoma spremenili, in tako posto-
poma napredovali do sestavljene in vsaj v osnovnih elementih dob-
ro utemeljene teorije, ki pa je odprta za nadaljnje kvalitativno ali  
kvantitativno preverjanje.

Teorija izhaja iz zdravorazumske domneve, da večji inovacijski po-
tencial vodi do večje realizacije, do več inovacij. Pri tem puščamo ob 
strani naravo, vrsto, zahtevnost inovacij. Ob strani puščamo tudi em-
pirično utemeljevanje te domneve bodisi s časovnim sledenjem, pri 
katerem dokazujemo, da večanje potenciala vodi posledično do več in 
boljših inovacij, bodisi z vzvratnim sklepanjem po korelaciji, da je tam, 
kjer je več inovacij, tudi večji (pretekli) potencial. Ker se (v tem okviru) 
ne sklicujemo na druge empirične raziskave, je tudi definicija inova-
cijskega potenciala zdravorazumska. Inovacijski potencial presojamo 
na individualni ravni po usposobljenosti posameznika, njegovi moti-
vaciji (usmerjenosti v inoviranje) in njegovih preteklih (realiziranih) 
inovacijah, na družbeni ravni (ravni podjetja, organizacije, regije) po 
številu in usposobljenosti potencialnih inovatorjev, tj. strokovnih ka-

52 Adam, F. (2010). Lokalna in regionalna razvojna jedra [Podatkovna datoteka]. Lju-
bljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP – IDNo: RAZJED10. 
https://doi.org/10.17898/ADP_RAZJED10_V1.
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drov, usmerjenih v inoviranje in po obstoju in dejavnosti družbenih 
dejavnikov (struktur, institucij), ki spodbujajo in podpirajo inoviranje. 
V tej poskusni teoriji skušamo dopolnjevati to provizorično definicijo. 

RAZVOJNI INOVACIJSKI 53 POTENCIAL REGIJE (POTENCIAL INOVA-
CIJSKEGA PREBOJA) – DEJAVNIKI

Nekaj pozornosti naj posvetimo izrazom v intervjuju, za ka-
tere se zdi, da opisujejo isti pojem, a ker so različni, morda vse-
bujejo različne predstave. »INOVACIJSKI POTENCIAL« 54 smo 
provizorično definirali zgoraj kot možnost uresničenja takih ali 
drugačnih inovacij. »RAZVOJNI INOVACIJSKI POTENCIAL RE-
GIJE« pomeni možnost, da v dani regiji pride do več ali manj ino-
vacij. »INOVACIJSKI PREBOJ« je (patetična metaforična) oznaka 
za nenaden pojav inovacij, kjer jih prej ni bilo, ali za nenaden pojav  
večjega števila inovacij. 

– Inovacijski potencial gospodarstva

Po čem se presoja obstoj inovacijskega potenciala? Navedeni so štirje 
dejavniki oziroma štiri značilnosti, dimenzije, tega potenciala: OBSTOJ 
VISOKOTEHNOLOŠKIH PODJETIJ (»Potencial je. Tisto, iz česar mi 
izhajamo, je, da imamo nekaj izjemnih podjetij v regiji, ki so po vseh 
kriterijih visoko tehnološka.«); 55 INDUSTRIJSKA TRADICIJA (»... da 
tukaj je neka industrijska tradicija, ki smo jo uspeli narediti v zadnjega 
pol stoletja«) in KRITIČNA MASA STROKOVNJAKOV (»… obsta-
ja neka kritična masa strokovnjakov«). K temu potencialu sodi tudi 
OBSTOJ VISOKIH ŠOL (»… to/obstoj akademske sfere/je nujno.«). 
Navedena so podjetja farmacevtske in avtomobilske industrije. Kljub 
temu da jedro razvoja v avtomobilski industriji poteka v drugi državi, je 
še dovolj možnosti za inovativne aplikacije (»... ne glede na to, da se lo-
čen razvoj opravlja v tujini, je tukaj še vedno  veliko aplikativnega …«).

53 V intervjuju je izraz »inovativni«, ki v duhu slovenščine pomeni »nov«, »nov poten-
cial«, kar pa ne ustreza mišljenemu pojmu. Temu ustreza izraz »inovacijski potencial«, 
to je potencial, ki se tiče inovacij, potencial inovacij, ali možnosti inovacij. Prav tako ni 
ustrezno »inovativna jedra«, čeprav so morda res na novo nastala in imajo novo obliko, 
ampak »inovacijska jedra«, tj. jedra, v katerih prihaja do inovacij.
54 Z velikimi črkami pišemo pojme in kategorije te teorije ob prvi navedbi ali definiciji.
55 Vse navedbe so izjave v obravnavanem intervjuju.
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– Inovacijski potencial visokega šolstva (akademska afera)

Visoko šolstvo je del inovacijskega potenciala, vendar mora biti 
usmerjeno k tehnološkim inovacijam, k ustvarjanju proizvodov za trg. 
(»Menite, da je ključno, da se v tej regiji pojavlja akademska sfera, se 
pravi tudi visokošolske institucije. – Ne da je samo ključno, to je nuj-
no, to je nek pogoj … Mora pa biti to znanje usmerjeno k rezultatom. 
Sama akademska sfera sama po sebi še nič ne prinese. – Mi vidimo aka-
demsko sfero kot podporo gospodarskim družbam, tistim, ki so že na 
trgu, ali pa zaradi nekega znanja, ki se v tem prostoru pojavlja, da bodo 
nastala neka nova podjetja. Tako vidimo akademsko sfero. Ne samo 
akademsko, ampak zelo orientirano k rezultatom.«).

Inovacijski potencial torej je, obstaja. Morda so, poleg omenjenih, še 
drugi kazalci tega potenciala, ki utrjujejo to prepričanje. Vendar to ni do-
volj, da bi se potencial realiziral. Natanko vzeto tega pravzaprav ne vemo. 
Morda so poleg potenciala tudi že realizirane inovacije (SPONTANA 
REALIZACIJA POTENCIALA). Skoraj si ni mogoče misliti, da jih ob 
tako razviti industriji in tolikih strokovnjakih ne bi bilo. A prav tako je 
upravičena zdravorazumska domneva, da se potencial ne realizira čisto 
sam od sebe, ali pa se ne realizira v polni meri; konkretno, posamezni 
inovatorji morda imajo zamisli, a jih ne izrazijo, ne izdelajo, ne prijavijo; 
za to potrebujejo spodbude, vodenje, oporo; potrebujejo DRUŽBENE 
»MEHANIZME« ZA SPODBUJANJE INOVATIVNOSTI. Morda neka-
teri strokovnjaki sploh ne pomislijo na možnost, da bi inovirali, pa bi se 
v drugačnih pogojih, vzdušju in podpori lotili tega. Ena takih opor je 
regionalna gospodarska zbornica (PODPRTA REALIZACIJA).

VLOGA REGIONALNE GOSPODARSKE ZBORNICE PRI INOVIRANJU

Poslanstvo regionalne gospodarske zbornice je povezovanje gospo-
darstva v regiji, izboljševanje poslovnega okolja, podpiranje in pomoč 
podjetjem s širokim naborom najrazličnejših storitev, kar posledično 
omogoča večjo gospodarsko rast v regiji. Na področju inoviranja so 
njene funkcije (FUNKCIJE GOSPODARSKE ZBORNICE) spodbuja-
nje in opora posameznim inovatorjem; povezovanje akterjev inovacij-
ske dejavnosti v regiji in zagotavljanje pretoka znanja med akademsko  
sfero in gospodarstvom.
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– SPODBUJANJE IN OPORA POSAMEZNIM INOVATORJEM

Odkrivanje inovatorjev in inovacij in začetna spodbuda

V zbornici so pozorni na pojavljanje inovacij: bodisi sami odkrije-
jo inovatorja (ODKRIVANJE INOVATORJEV), ali pa imajo odprta 
vrata za predstavitve posameznih inovacij. Ko se seznanijo z inovaci-
jo, sprožijo nadaljnje dejavnosti, da bi se inovacija realizirala (»… če 
detektiramo neko zadevo, ali če nam jo kdo predstavi, smo mi tisti, 
ki sprožimo nadaljnje aktivnosti.«). Vendar se omejijo na ZAČETNO 
SPODBUDO in ne spremljajo neposredno celotnega procesa izdelave 
in prijave inovacije (»Da organiziramo neke začetne sestanke, posvete, 
da odpremo neko debato. Potem ko pa se zadeva začne kompletirati /?/, 
bolj ko začne zoreti, ko postaja konkretna, manj smo prisotni. Tako, da 
tisti začetni »push« je naš.«).

Motiviranje inovatorjev: »dan inovacij«

Na osnovi intervjuja sklepamo, da inovatorji niso vedno dovolj 
PRODORNI, ASERTIVNI; da oklevajo z izdelavo in prijavo inova-
cij; da so morda premalo samozavestni; da se premalo zavedajo širše-
ga pomena osebnega zgleda, ki naj tudi druge motivira k inoviranju 
(ZADRŽANOST INOVATORJEV). Zato potrebujejo spodbudo pri 
SEZNANJANJU OKOLJA Z INOVACIJO in pri končni prijavi paten-
ta ali dizajna. (»Vendar je tista faza, da inovacijo narediš in po drugi 
strani, da prepričaš inovatorja, da inovacijo prijavi (MOTIVIRANJE 
ZA PRIJAVO INOVACIJE), tukaj se mi zelo pojavljamo, se pravi, da 
ga zmotiviramo, da svojo inovacijo predstavi širše, ne pa da jo ima 
samo v svojem tovarniškem krogu, da ga seveda trži ...«) Zbornica 
omogoča inovatorjem, da predstavijo svojo inovacijo širšemu krogu 
(JAVNA PREDSTAVITEV INOVACIJE) in jih spodbuja k temu. V 
ta namen prirejajo »dan inovacij« kot posebno institucijo (»… da ga 
predstavi tudi v sklopu naših akcij, se pravi našega dneva za inovacije 
…«) (INSTITUCIONALIZIRNA PREDSTAVITEV INOVACIJE). Ob 
tem se zavedajo širšega pomena spodbujanja posameznikov in javnih 
predstavitev inovacij za ozaveščanje okolja, dvigovanje samozavesti 
in ustvarjanja družbenega ozračja, ki je naklonjeno inovacijam (»… 
se na ta način pomaga ozaveščati okolje in dvigovati neko samoza-
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vest prebivalcev regije, da jim damo na ta način vedeti, kaj vse smo 
zmožni v tej regiji, kaj vse smo že naredili, na to smo lahko ponos-
ni.«). Druge možne OBLIKE PREDSTAVITEV INOVACIJ so razstave  
in sejmi inovacij.

– POVEZOVANJE AKTERJEV INOVACIJSKE DEJAVNOSTI V REGIJI

Zbornica se izrecno dojema kot POVEZOVALKO INOVACIJSKIH 
DEJAVNOSTI v regiji (»Mi se vidimo predvsem kot povezovalec v pro-
storu, kot nek začetni impulz … začetni »push« je naš.«). Povezovanje 
je dveh vrst: tisto, ki poteka med avtonomnimi subjekti (podjetji, orga-
nizacijami javnega sektorja, organizacijami civilne družbe) v medse-
bojnih dogovorih; tisto, za katerega daje pobudo kak osrednji nosilec 
(gospodarska zbornica, občina, fakulteta ipd.) – AVTONOMNO-HE-
TERONOMNO POVEZOVANJE.

– povezovanje med podjetji

V obravnavani regiji prihaja do spontanega povezovanja med podje-
tji, domnevno na enakopravni, avtonomni osnovi zaradi zasledovanja 
skupnih interesov. Tak interes je npr. gradnja infrastrukturnih objektov 
(avtoceste) (»Da /prihaja do povezovanj med podjetji/. To se kaže že pri 
določenih vprašanjih, ki so širšega pomena /pri teh/ je ta enotnost zelo 
velika, če hočemo v nekem nastopanju do infrastrukturnih vprašanj.  
/npr./ Avtocesta, doseže /se/ konsenz in enotnost«).

– povezovanje z lokalno skupnostjo (občino) in civilno družbo

GZ se povezuje z občino (»Če so lokalne skupnosti občine, vsekakor 
imamo stike.«), medtem ko glede povezovanja z organizacijami civilne 
družbe (OCD) ni jasnega odgovora (»Ne vem, kaj razumete pod civilno 
sfero.«) in intervju zaide v pojasnjevanje filozofije povezovanja (CILJI 
POVEZOVANJA).

– cilj (filozofija) povezovanja

Ima dva vidika: preseganje zaprtosti vase (»v svoj vrtiček«) in ob tem 
zbrati in osrediniti znanje – koncentracija znanja.
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– preseganje zaprtosti vase

»Izhodišča našega delovanja so odprtost, transparentnost in vse, kar 
počnemo, delujemo na način, da ne posegamo na področja, ki jih je v pre-
teklosti že nekdo opravljal kvalitetno, ampak odpiramo nova področja. 
Tako presegamo neke ozke vrtičke (PRESEGANJE ZAPRTOSTI VASE). 
Tako, da naše poslanstvo je široko. Tukaj smo odprti za vsako dobro po-
budo.« Osnovna težnja je torej preseganje zaprtosti, vrtičkov – odprtost in 
povezovanje. To stališče nas navede na misel o obstoju različnih vrst regij, 
tistih, kjer so se ozavestili o pomenu aktivnega, namernega pospeševanja 
inovativne dejavnosti, in tistih, kjer je inovatorstvo prepuščeno samemu 
sebi oziroma se zanj morda brigajo samo znotraj podjetij oz. organizacij.

– doseči koncentracijo znanja

»Potrebno je doseči neko koncentracijo znanja, zato ker tam, kjer je 
znanje, se potem tudi nekaj dogaja. Mora pa biti to znanje usmerjeno 
k rezultatom.« Tej misli intervjuvanega predstavnika GZ ni kaj dodati 
– je bistvena za celotno strategijo na trg usmerjenega inoviranja. Kon-
centracija znanja je razumljena kot povezovanje teoretičnega, akadem-
skega znanja s tehnološkim in podjetniškim znanjem, ki se dogaja v 
INOVACIJSKIH JEDRIH oziroma ki vodi do vzpostavitve teh jeder.

– PRETOK ZNANJA MED AKADEMSKO SFERO IN GOSPODARSTVOM

Govorimo o inovacijah v povezavi z industrijo, torej v prvi vrsti o 
visokotehnoloških inovacijah, inovacijah visoko strokovno usposoblje-
nih inovatorjev. Torej gre za odnos med (visoko) teorijo in (visoko) 
prakso, za odnos med akademskimi institucijami (visokimi šolami, 
fakultetami, akademskimi inštituti) in gospodarstvom (visokotehnolo-
škimi podjetji). Ta odnos je konkreten in vreden obravnave, ker vodi 
do oprijemljivih izidov. Na to velja biti posebej pozoren, če se v regiji 
ustanavljajo nove visoke šole.

– strokovne sekcije kot prostor srečevanja teorije in prakse 

V obravnavani regiji so v okviru gospodarske zbornice razvili me-
hanizem srečevanja in povezovanja teorije in prakse (STRUKTURE 
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POVEZOVANJA, POVEZOVALNE DEJAVNOSTI). To povezovanje 
se dogaja v okviru organizacijske strukture, to so »sekcije« v okviru 
zbornice (»Mi imamo narejeno neko podstat za pretok znanja, to so 
sekcije.«). Sekcije so oblikovali kot organizacijsko obliko za povečanje 
konkurenčnosti podjetij. Obstajajo »sekcije za kakovost, inovativnost, 
okolje, energijo, informatiko za zaposlene. In namen sekcije je rav-
no to, da se združujejo strokovnjaki iz različnih področij, izmenjuje-
jo znanja …« V sekcije se lahko včlani vsakdo, ki se zanima za dano 
področje tudi predstavniki različnih šol (»Tudi šolstvo vključujemo 
v delovanje naših sekcij. Se pravi vključimo šolstvo in to vse sfere, 
osnovnošolsko, srednješolsko in višješolsko.«). Sekcije imajo dvoni-
vojsko strukturo. »Sekcijo formalno vodi izvršilni odbor, ki je nekje 
10-članski in znotraj teh članov je seveda tisti najpogostejši in največ-
ji pretok, znanje (ORGANIZACIJA POVEZOVALNE STRUKTURE, 
ORGANIZACIJSKA KULTURA POVEZOVALNE STRUKTURE).« 
Osnovna izmenjava znanja se torej dogaja v desetčlanskem izvršilnem 
odboru sekcije. Poleg tega pa so širšemu krogu namenjene druge ob-
časne oblike (POVEZOVALNE DEJAVNOSTI): izobraževanja (tečaji), 
posveti in posebna institucija, namenjena inovacijam, »dnevi inovacij« 
(»Se pa sekcije širše odprejo, vsake toliko časa in sicer z organizaci-
jo različnih izobraževanj s področja, za katero delujejo, ali posvetom 
na to temo, ali pa tako imenovanih dnevom ali kaj podobnega … 
imamo pa že posvet koncipiran na ta način, da je v prvem delu bolj 
akademske narave, v drugem pa strokovni del v smislu dobre prakse  
(POVEZOVALNE DEJAVNOSTI).

– USPEŠNOST DELOVANJA GZ

Razvoj povezovalne strukture ima svojo ČASOVNO DINAMIKO, od  
katere je odvisna tudi opredelitev uspešnosti delovanja. Povsem hipotetič-
no bi lahko zdravorazumsko navedli dve fazi: začetno ali fazo uveljavljanja 
in fazo zrelega delovanja. Dosežek uvajalne faze je PREPOZNAVNOST 
STRUKTURE V OKOLJU. Dosežke faze zrelega delovanja pa bi po pri-
čakovanju lahko merili s številom in zahtevnostjo (kakovostjo) inovacij 
(patentov) in z ekonomskimi kazalci kot posledico uspeha na trgu.

(»Imate kakšen konkreten primer, ko je vaše podjetje pripomoglo k 
nastanku nekega visoko tehnološkega projekta? – Ne, v tem trenutku 
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bi bilo to še preambiciozno reči … ker /GZ/ deluje /šele/ leto in pol. 
To je prekratka doba. Lahko pa rečem, da smo uspeli v tem času dati 
zelo močan signal v okolje, da smo igralci, regijski igralci, da se tukaj 
dogajajo neke nove zgodbe in da so kot take atraktivne in aktualne in 
opažamo povečano zanimanje na naših dogodkih. … zbornica /se je/ 
v dveh letih zelo dinamično umestila v prostor in da je postala regio-
nalni partner. To so besede naših članov, kar pomeni seveda, da smo si 
znali izboriti svojo pozicijo v tem prostoru.«) Nova oporna struktura 
je postala PARTNER ORGANIZACIJAM V OKOLJU, postala je člen, 
morda celo središče INOVACIJSKE MREŽE ali MREŽE AKTERJEV 
USTVARJALNOSTI (»Mi bi želeli, da smo prepoznavni kot eden iz-
med kreativnih akterjev v prostoru.«).

DOSEGANJE CILJEV LIZBONSKE STRATEGIJE,  
PRIDOBIVANJE EVROPSKIH SREDSTEV

Lizbonska strategija, ki so jo leta 2000 sprejeli in 2004 revidirali 
in dopolnili voditelji držav, članic EU, je strategija razvoja EU v naj-
bolj konkurenčno, dinamično ter na znanju temelječe gospodarstvo 
na svetu. Strategija obsega ekonomsko, družbeno in okoljsko po-
dročje. V skladu z njo je vsaka država izdelala nacionalni načrt izva-
janja reform in o njegovem izvajanju redno letno poroča; tako tudi  
na regionalni ravni.

– doseganje ciljev Lizbonske strategije

V obravnavani regiji te cilje nekatera podjetja presegajo, sodeč po 
samooceni glede na delež sredstev za razvoj (»Če je recimo v Lizbonski 
strategiji zabeleženo, kakšen je bil delež sredstev za razvoj, potem ne-
katera podjetja to že znatno presegajo.«). V krajevnih skupnostih (ob-
činah) je ta naravnanost manj očitna (»Predvsem pogrešam, kar je ne-
odvisno od Lizbonske strategije, večjo razvojno naravnanost lokalnih 
skupnosti.«). (RAZVOJNA USMERJENOST)

– uspešnost pridobivanja sredstev iz evropskih skladov

Podobno je stanje pri pridobivanju sredstev iz evropskih skla-
dov: posamezna podjetja so pri tem uspešna, za regijo v celoti pa 



277

tega ni mogoče trditi (»Kot regija ne, kot posamezna podjetja in  
posamezni primeri pa ja«).

– podporne strukture za pridobivanje sredstev EU

Vzrok za zaostajanje regije kot celote naj bi bil v odsotnosti strukture, 
organa, celo podjetja, ki bi se specializiralo za pridobivanje evropskih 
sredstev (»… nimamo nekega večjega podjetja, ki bi bilo specializirano 
za delanje na tem segmentu.«). Na tem insistirajo (»… Razvojni center 
/je/ eden večjih, ampak je to bistveno premalo … Razvojni center izvaja 
en del svojega poslanstva izvaja projekte, to je v redu, vendar je prostora 
še veliko več na trgu.«). Tudi Gospodarska zbornica opravlja del teh 
nalog, na primer izobraževanja (»Delno mi to izvajamo. Podporo iz-
vajamo v tem smislu, da izvajamo izobraževanja … Se pa nekako manj 
spoznamo kot sami pisci projektov.«). Zaznamo torej RAZPRŠENOST 
PODPORNIH DEJAVNOSTI ZA PRIDOBIVANJE SREDSTEV EU in 
POTREBO PO PODJETJU ZA PRIPRAVO PROJEKTOV ZA RAZPI-
SE (»Mogoče je tu Razvojni center eden večjih, ampak je to bistveno 
premalo, da bi lahko suportirali s tistim podpornim delom izvedbe pro-
jektov za kandidiranje za razpis, za priprava projektov za razpis …«).

Vloga države

S podpisom Lizbonske strategije se je država obvezala k doseganju 
ciljev te strategije. S tem v zvezi so bila izražena različna stališča. Po 
enem naj se država NE VMEŠAVA (»Izpostavljeno je bilo včeraj, da naj 
jih samo pusti pri miru in bo v redu.«). Po v intervjuju izraženem sta-
lišču, pa naj bi država SELEKTIVNO PODPIRALA razvojna prizade-
vanja podjetij in regij (»Država mora suportirati določene stvari. ... Ne 
pa čakati, da bo država pomagala.«). Pobuda mora priti s strani regije.

SKLEP

Pokazali smo, da je mogoče na osnovi enega samega intervju-
ja pod predpostavko določenega predznanja in predrazumevanja 
konstruirati provizorično teorijo o neki temi ali področju, teori-
jo, ki bi jo ob naslednjih intervjujih dopolnjevali in spreminjali do  
»teoretične nasičenosti«. 
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Slika 13: Inovacijska strategija regije
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KVALITATIVNO RAZISKOVANJE  
V DIGITALNEM SVETU 

Še vedno mislim, da je za tistega, ki se prvič loteva kvalitativne ana-
lize kvalitativnega gradiva (bi šlo s KVALANA, QALANA?) najbolje, 
da se je loti »peš«, tj. s papirjem in pisalom v roki. Računalniški pro-
grami za kvalitativno analizo (za DIGIKVALANO) olajšajo nekatera 
mehanična opravila, ne morejo pa nadomestiti razmišljanja, ki je s 
svinčnikom in radirko v roki lahko bolj mirno in osredotočeno, kot pri 
klikanju na ikonice in živčnem popravljanju napačnih klikov ob boju z 
vsiljivimi varovalnimi programi, ki neprestano prečesavajo nosilce po-
datkov, in z občasnimi pozivi k ponovnemu zagonu računalnika, ker 
se je ravno vpisala posodobitev sredi prizadevnega kodiranja in inter-
pretiranja. Toda. Toda danes ne moremo mimo vseh teh računalniških 
čudes. Postala so neogibna sestavina vsakdanjega dela in – roko na srce 
– z v Wordu natipkanim prepisom intervjuja se dela lepše kot z na roko 
napisanim. To stanje je vredno premisleka.

Računalnik tako ali tako uporabljamo, tudi za kvalitativno analizo, 
le da morda ne uporabljamo posebnih programov, ki so narejeni prav v 
ta namen. V poglavju, kjer so predstavljeni primeri kvalitativnih analiz, 
je kot prva navedena analiza Od odprtega kodiranja do poskusne teo-
rije: stereotipi o starih. To je popolnoma dokončana kvalitativna anali-
za enega intervjuja o tej temi. Zapisana je od opisa okoliščin, vprašanj 
za intervju, preko zapisa odgovorov in kodiranja do poskusne teori-
je. Je zapis celotne kvalitativne analize, opravljene brez posebnega, v 
ta namen izdelanega programa, toda zapisana na računalniku. Upora-
bili smo samo navaden urejevalnik besedila MS Word. Ta primer po-
meni, da lahko opustite papir in svinčnik, tudi če se analize lotevate 
prvič; odprite datoteko Worda, prenesite vanjo nekje drugje posnet in 
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zapisan intervju in začnite označevati, kopirati in lepiti (copy-paste), 
vmes pa razmišljajte, kaj počnete. To ne bo računalniška kvalitativ-
na analiza (DIGIKVALANA), ampak z računalniškim urejevalnikom  
besedila napisana analiza. 

Računalniški monitor je okno v svet, v računalniški svet še posebej. 
Posebni programi za kvalitativno analizo sploh niso edini koristni pri-
pomoček v tem digitalnem svetu. Raziskavo v celoti, kvalitativno ali 
kvantitativno, vse faze, ne le analize, lahko izvedemo, ne da bi vstali od 
računalnika. Izbrskamo intervjuje, shranjene v arhivu družboslovnih 
podatkov (ADP) ali kaki drugi arhivski bazi (s tem nadomestimo ne-
posredni osebni intervju), prekopiramo si razpravo na kakem forumu 
(nadomesti nam fokusno skupino), analiziramo lahko izjave na čivka-
ču (twitter), obrazniku (facebook), ali drugem družbenem omrežju, 
prekopiramo si kak spletni dnevnik (blog) itd. itd. Z brskalnikom po 
znanstvenih publikacijah si izbrskamo relevantno literaturo, jo anoti-
ramo in tako pripravimo kritičen pregled literature. Da bi si pretegnili 
noge, lahko gremo malo ven in s telefončkom posnamemo kak po-
govor, ga s programom za prepoznavanje govora (voice recognition) 
prepišemo v bralno obliko in naprej obdelujemo. S tem smo na hitro 
nakazali osnovno misel, ki jo lahko podrobneje sistematično prikaže-
mo s pomočjo miselnega vzorca, ki urejeno prikazuje naše pomočnike   
v digitalnem svetu.

Začnimo kar s tem, kar je najbolj pri roki. Vsi imamo naložen pro-
gram Office MS Windows. Z Wordom lahko pišemo, označujemo dele 
besedila z različnimi barvami, kopiramo, lepimo dele besedila v nove 
datoteke itd. Celotno kvalitativno obdelavo in analizo lahko izvedemo 
v urejevalniku besedila, kot smo že pokazali. Posamezne dele besedila, 
kode in zapise, lahko razvrstimo po času, po abecedi ali po zaporedni 
številki. Poiščemo določene besede, avtomatično dopišemo druge. Ni, 
da ni. V Excellu si uredimo sezname: intervjuvanih oseb z odnosnimi 
podatki, seznam transkriptov, kod, zapisov itd. Nekaj podobnega lahko 
počnemo v Accessu, kjer lahko vsakemu intervjuju namenimo poseben 
obrazec, v katerega vnašamo odgovore s kodami. Končni umotvor, po-
skusno analizo in poročilo v formatu UPMRD (uvod, problem, meto-
da, rezultati, diskusija) predstavimo v Powerpointu ali napišemo v kaki 
predlogi (template) programa za tiskovine (Publisher).
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Druga skupina programov je za pisca tega poglavja vsaj delno, a kar 
navdušujoče odkritje. Navdušujoče, če se pustiš zapeljati čarom digital-
nega sveta. V program Evernote lahko spravljamo vse, kar zanimivega 
poberemo na spletu, pa svoje glose, dnevniške zapise itd. Njegova ču-
dovita lastnost je, da lahko vse uredimo po ključnikih (geslih ali tagih), 
kar nam omogoča s klikom priklicati vse zapise, ki sodijo pod isto ge-
slo, ali isti pojem. Če bi vsako izjavo v intervjuju vpisali kot poseben za-
pis in ji pripisal njeno kodo kot geslo (tag), bi lahko v vsakem trenutku 
priklicali seznam vseh izjav, ki sodijo pod določeno geslo ali kategorijo. 
Različne dokumente, ki nastanejo v analizi, kot so, zapisi intervjujev, 
zapis kod, zapisi komentarjev ali definicij, je mogoče zapisati v poseb-
ne »dnevnike«. Nekaj podobnega je mogoče početi tudi v programu 
OneNote. Te programe si je mogoče zgolj uporabniško, brez posebnega 
programerskega znanja, z nekaj preudarnosti in spretnosti prilagoditi 
za namen kvalitativne analize. Seveda pa bi bilo tako slalomiranje med 
programi precej nerodno.

V to skupino posebnih programov, ki pa niso izrecno namenjeni 
prav digitalni kvalitativni analizi, sodi tudi Mindmapper, program za 
izdelavo miselnih vzorcev, s katerim sem ustvaril sliko, ki jo komen-
tiram. Ob osrednjem pojmu ali kategoriji vpišemo podrejene ali pri-
rejene pojme več ravni abstrakcije. Program omogoča poleg radialnih 
razporeditev tudi linearne časovne ali vzročno posledične ipd. Seveda 
ne gre kar takoj gladko. Preučiti je treba navodila, se truditi s prvimi 
poskusi; ko pa steče, je ustvarjalno, prijetno in nagrajujoče. Z aplika-
cijo Mendeley poiščemo članke o temi, ki nas zanima. Vpišemo »so-
cial work handicapped« in se nam »zlistajo« članki o tej temi. Nisem 
raziskoval, katere publikacije pokriva to orodje; verjetno je njegov 
krog omejen, a moj prvi poskus je bil kar zadovoljiv. Ni edini vir za 
iskanje literature, je pa dober vir. Scrivener je menda najboljši pro-
gram za pisatelje in druge pišoče. Medtem ko pišemo neko poglavje, 
imamo na monitorju ves čas pregled čez vse dele besedila, ki smo jih 
napisali doslej. Pisatelj kriminalke tako ne more med poglabljanjem v 
stranske zgodbe pozabiti, kdo je storilec. Kvalitativni analitik pa ima 
ves čas pred očmi vse dokumente analize in lahko s stalnim primer-
janjem (constant comparison) iterativno dopolnjuje svoj kategorialni 
sistem. Authorea je program za objavljanje in branje ter komentiranje 
pred-objav. Poročilo o svoji raziskavi lahko tam pred-objavimo in pre-
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beremo komentarje drugih raziskovalcev. Kaže, da trenutno prevla-
dujejo objave z naravoslovnih področij, veliko jih je iz medicine. Tudi 
ne vem, če je mogoče objavljati v slovenščini in kakšen smisel bi to 
imelo glede na predvideno skromno število potencialnih odzivov. Naj 
omenim še PDF-bralnike (PDF-readers), ki omogočajo pisanje opomb 
(anotacij) k različnim besedilom, kar pride prav pri raziskovanju lite-
rature, lahko pa si zamislimo, da bi naložili besedilo intervjuja, barv-
no označili posamezne izjave, ki sodijo v isto kategorijo, jim pripisali 
kode kot anotacije, tako anotirane dele intervjuja pa prekopirali v novo 
datoteko v urejevalniku besedila. Bralniki omogočajo tudi pretvarja-
nje besedil iz PDF-oblike (Portable Document Format) v druge oblike  
in nazaj v PDF.

Vse te pripomočke (omenili smo samo nekatere v množici podob-
nih) lahko uporabimo, če se hočemo igrati kvalitativno analizo. Neka-
teri so zastonj, pri drugih pa nam po običajnem mesecu dni zastonjske 
rabe ponudijo stalno pomoč, ki pa seveda stane, a je cena znosna, s 
popustom za študente, šolnike in raziskovalce. 

Posebni programi za kvalitativno analizo so tako v gornji razpore-
ditvi šele na tretjem mestu po nujnosti uporabe. Vse postopke analize 
lahko izvedemo brez njih. Njihova prednost je, da so večino teh po-
stopkov, ki bi jih lahko izvajali v različnih aplikacijah, spravili pod eno 
streho in da skušajo upoštevati prav vse potrebe in muhe raziskoval-
cev. Njihova druga prednost je, da olajšajo preglednost in rokovanje z 
večjo množino podatkov. Pri vsem, kar smo prej omenjali, smo ime-
li pred očmi obdelavo in analizo enega samega besedila. To ni redka 
situacija pri kvalitativnem raziskovanju, vendar pa imamo običajno 
vendarle opraviti z nekoliko večjim številom besedil, čeprav ne s tako 
velikim kot pri kvantitativnih raziskavah, katerih zanesljivost temelji na  
čim večjem numerusu. 

Nekaj tovrstnih programov je navedenih na miselnem vzorcu.  Za 
utemeljeno oceno bi si morali podrobno ogledati vsakega posebej, kar 
ni namen tega pisanja. Ob površni seznanitvi pa imamo vtis, da so ti 
programi nedvomno koristni za analizo več primerov, ko začnemo pri 
ročni analizi izgubljati pregled nad gradivom. Povsem razvidno pos-
tane ponavljanje istovrstnih izjav, njihovo množenje in kopičenje, kar 
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seveda utrjuje zanesljivost kodiranja. Omogočajo natančno evidenco 
oseb, raziskovalcev in raziskovanih, gradiv (intervjujev, prepisov, za-
pisov). S samodejnimi grafičnimi prikazi odnosov med pojmi ali ka-
tegorijami nam olajšajo oblikovanje sklepne teorije. Ob tem pa nas 
ne ovirajo pri pisanju: zapišemo lahko definicije, razmišljanja in nas 
vodijo pri pisanju poročila. Ob tem nas možnosti kvantifikacije (preš-
tevanja primerov, izjav, kod itd.) ne smejo zavesti v kvantitativni na-
čin razmišljanja. Namen kvalitativne analize – tudi računalniške – je 
odkrivanje, ustvarjanje novih pojmov, ne preštevanje pojavljanj istega 
pojma. Naj ponovim botanično metaforo: pri kvalitativni analizi je 
več vredno, če odkrijemo redko cvetlico, kot če preštejemo, koliko je 
marjetic na travniku. Seveda se prednosti programov pokažejo šele po-
tem, ko smo se jih naučili uporabljati. To uvajanje pa je lahko naporno  
in zahteva svoj čas.

To je en del digitalne pokrajine. Ta pokrajina je namreč tudi zak-
ladnica podatkov za analizo. Po eni strani so to raziskovalni podatki, 
shranjeni v arhivih, kot npr. ADP – naš arhiv družboslovnih podatkov. 
Drugi vir so različni blogi in spletne strani, polno lepo zapisanega gra-
diva. V enem prejšnjih poglavij smo opravili kvalitativno analizo časo-
pisnega članka, izpovedi osebe z avtistično motnjo. Tovrstnih osebnih 
izpovedi je na spletu veliko; obstajajo celo spletni portali, namenjeni 
prav osebnemu izpovedovanju. 

Poleg izkoriščanja deponiranih podatkov nam računalnik omogo-
ča spletno komunikacijo preko spletne pošte (e-mail), krajših sporo-
čil (Messenger), tudi individualnih pogovorov v realnem času (Skype) 
in skupinsko komunikacijo (Zoom, MS Teams), kar smo spoznali in 
obvladali med epidemijo. Izvajamo lahko individualne intervjuje  
in fokusne skupine. 

In last not least: pogovore lahko snemamo zvočno in slikovno 
in zvočne posnetke avtomatsko prepišemo v bralno obliko s po-
močjo aplikacije za prepoznavanje govora (speach recognition). 
Skratka, kaže da je prava »ročna analiza« odšla na smetišče zgodo-
vine. Tako ali drugače uporabljamo računalniške aplikacije. Mo-
goče je najbolje, da si to priznamo in začnemo čim prej uporabljati  
računalniške programe.
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Slika 14: Kvalitativno raziskovanje v digitalnem svetu
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dostnicami-prostovoljkami. 

Livija Pogačnik Jarec, Generacijsko zaznavanje stereotipov. 

Lidija Breznik, Vpliv stereotipov na zaposlovanje starejših.



FSD

Alenka Grošičar, Stanovanjska skupina za ljudi z dolgotrajnimi psiho-
socialnimi stiskami.

Tamara Grabovica, Brina Križaj, Anja Lešnik, Aleksandra Korelec, 
Adrijana Kralj, Motivi izbire študija socialnega dela.



QUALITATIVE RESEARCH IN THEORY AND PRACTICE

Abstract in English

Blaž Mesec's second book on qualitative research is based on: 
comments he made on students’ seminar papers and additional elabo-
rations and summaries; notes for lectures given at various faculties sin-
ce he has retired; and what he wrote on his blog »Kvalitativno« chiefly 
intended for students as extracurricular material. The key purpose of 
all of the mentioned writing was didactic: with numerous examples, 
Mesec tried to show how to analyse verbal material in order to derive 
concepts and conceptual categories from it as components of ‘contextu-
al’ or ‘grounded tentative’ theory; namely, generalisations that are use-
ful for orientation while operating in a concrete environment and for 
further verification as hypotheses that should lead to further generali-
sations. In the theoretical chapters, Mesec discusses the epistemological 
sources of qualitative analysis – symbolic interactionism, phenomeno-
logy and hermeneutics, before providing an overview of methodologi-
cal approaches such as case study, thematic analysis, grounded theory, 
narrative analysis and biography. Qualitative research and qualitative 
data generation methods are outlined next, followed by a description 
of coding techniques (techniques for abstracting the essential meaning 
of statements). Examples of analytical procedures and several tentative 
theories are then presented. The book concludes with an overview of 
qualitative research conducted by the Institute for Development and 
Strategic Analysis in Ljubljana in the almost 20 years of its existence.
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Izr. prof. dr. Blaž Mesec, upokojeni zaslužni profesor Univerze v 
Ljubljani, doktor psiholoških znanosti, je svojo službeno pot začel na 
nekdanjem Inštitutu za sociologijo in filozofijo pri Univerzi v Ljubljani 
in nato nadaljeval na nekdanji Višji šoli za socialne delavce, ki je nato 
prerasla v Visoko šolo za socialno delo in nazadnje postala Fakulteta 
za socialno delo. Predaval je Metodologijo raziskovanja v socialnem 
delu s statistiko in vodil Raziskovalni seminar. Predaval je tudi Teori-
je socialnega dela in v okviru specialističnega študija tudi druge pred-
mete. Bil je nosilec več raziskav ali sodelavec. V letih 1996 do 2002 je  
bil dekan te šole.

Asist. dr. Tamara Rape Žiberna je asistentka pri predmetih Metodo-
logija raziskovanja v socialnem delu I: Načrtovanje raziskave, Metodo-
logija raziskovanja v socialnem delu II: Kvalitativne raziskave (nosilka 
obeh predmetov je prof. dr. Liljana Rihter), Statistika (nosilec prof. dr. 
Aleš Žiberna), Raziskovanje delovnega okolja, mentorica študentom v 
okviru prakse in pri diplomskih delih na Fakulteti za socialno delo v 
Ljubljani. Sodeluje pri raziskovalnih projektih fakultete.
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Kvalitativno raziskovanje 
v teoriji in praksi

Blaž Mesec s sodelovanjem Tamare Rape Žiberna
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