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uvod





Kvalitativno raziskovanje kot sistematičen metodološki pristop k pri-
dobivanju znanstvenih spoznanj je razmeroma novo. V sodobnih hu-
manističnih in družboslovnih raziskovanjih uporabljamo kvalitativne 

metode na podoben način, kot so jih botaniki uporabljali v začetnih letih bi-
ološke znanosti: za zbiranje, opis in razlago vedenjskih, doživljajskih in ko-
munikacijskih vzorcev. Zanimajo nas fenomeni, pojavi in procesi, za katere 
še ne vemo, kako jih kvantitativno meriti. Mnogokrat nas ne zanima toliko 
rezultat procesa kot dinamika vznikanja oz. »notranje« življenje opazova-
nega fenomena. Kvalitativne metode uporabljamo tudi kot pilotske študije, 
ki nam pomagajo določiti relevantne kvantitativne spremenljivke. Na neka-
terih prodročjih (na primer raziskovanje človeškega doživljanja) pa sploh ni 
nobenega drugega dostopa do raziskovanega fenomena kot kvalitativni in-
tervjuji. 

Kljub temu, da večina sodobne psihologije sloni na kvantitativnih raziskoval-
nih pristopih, moramo vedeti, da so bili začetki psihološkega raziskovanja 
kvalitativni, novejši raziskovalni trendi pa so spet odkrili uporabnost tovr-
stnega pristopa. V zadnjih desetletjih je bilo objavljenih izjemno veliko uč-
benikov in priročnikov za kvalitativno raziskovanje. Ob študiju teoretskih 
osnov in metodoloških pravil pa je treba razumeti, da je kvalitativno raz-
iskovanje predvsem veščina, ki je ne moremo pridobiti brez praktičnega 
dela, izvajanja intervjujev in analize konkretnih podatkov.

Nekaj opomb: pri nekaterih pojmih sva v oklepaju pustila angleški origi-
nal, da se boste bralci lažje znašli pri prebiranju angleških virov. Na kon-
cu vsakega poglavja je navedenih tudi nekaj dodatnih virov za tiste, ki že-
lijo podrobneje raziskati posamezna področja kvalitativnega raziskovanja.

Urban Kordeš in Maja Smrdu
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Po Mesecu (1998) se kvalitativno in kvantitativno raziskovanje razliku-
jeta glede na značilnosti usmeritve in poteka raziskave. Te značilnos-
ti lahko razporedimo v tri širše skupine: (1) odnos do vprašanja, čigav 

položaj je izhodišče in težišče raziskave, raziskovalčev ali raziskovančev, in 
kaj je namen raziskave (strateške značilnosti); (2) potek raziskave (metodo-
loške značilnosti); (3) razmerje med raziskavo in teorijo (značilnosti obliko-
vanja teorije).

Kvalitativno raziskovanje išče intenziven ali dolgotrajen kontakt z vsako-
dnevnimi situacijami, ki so običajne, normalne, odražajo vsakdanje življenje 
oseb, skupin, družb, organizacij. V splošnem preučuje, kako ljudje v določe-
nih situacijah razumejo, razlagajo vsakodnevne dogodke in nanje tudi rea-
girajo. Raziskovalec želi dobiti celosten vplogled v kontekst, ki ga preučuje, 
njegovo logiko, ureditve in pravila. Želi »od znotraj« zajeti podatke o za-
znavah akterjev, in sicer s pozornostjo, empatičnim razumevanjem, tako, da 
odstrani vse predsodke (prekoncepcije) o raziskovanih področjih. Pri tem 
je raziskovalec glavni merilni instrument.

Ena najpogostejših kritik dosedaj prevladujočega (torej kvantitativnega) 
raziskovanja v psihologiji je, da temu primankuje pomembnosti za vsako-
dnevno življenje, saj ne vsebuje natančnih opisov podrobnosti primerov in 
njihovih konkretnih okoliščin. Raziskovanje subjektivnih pomenov in vsako-
dnevnega doživljanja ter delovanja je bistveno kot preučevanje pripovedi in 
pogovorov (Flick, 2009).

Poleg izbire ustreznih metod in teorij so glavne značilnosti kvalitativnega 
raziskovanja še: prepoznavanje in analiza različnih perspektiv; raziskovalče-
va refleksija o raziskavi kot o delu procesa produkcije znanja ter različnost 
pristopov in metod (Flick, 2009).

Večina analize je narejena v besedah, ki jih združujemo, razbijamo …, razi-
skovalec jih primerja, analizira, išče vzorce.

Potrebno je še opozoriti, da pri tovrstnem raziskovanju ne moremo rutini-
zirati postopkov, saj ni enoznačnih napotkov, formul, ampak so zgolj grobe 
oporne točke. Tudi zaradi tega je kvalitativno raziskovanje veščina, ki je ni-
kakor ne moremo usvojiti samo s preučevanjem toerije.

Torej, prva skupina značilnosti, po katerih se razlikujeta kvantitativno in 
kvalitativno raziskovanje, je skupina strateških principov. Strateški princi-
pi so (Mesec, 1998):

strateški principi kvalitativnega raziskovanja
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1. Večstranski motiv, sloneč na radovednosti:

 Preučujemo stvarne probleme oz. vprašanja, ki jih imajo ljudje, in se spra-
šujemo o njihovi glediščni točki glede določene situacije (osredotočeni na 
teoretične principe določene znanosti samo do določene točke). Razisko-
valec prisluhne ljudem, ki jih raziskuje, in ne raziskuje samo, kar zanima nje-
ga, ampak kar je pomembno z vidika raziskovanih oseb. 

Osnovni motiv kvalitativnega raziskovanja je radovednost, ki mora biti, za 
dosego relevantnih rezultatov, prisotna tako pri raziskovalcu kot pri razi-
skovancu. Pomemben motiv tovrstnega raziskovanja pa je tudi želja po ob-
vladanju in rešitvi praktičnih problemov.

2. Pogosto pridobimo različne podatke o subjektih raziskave:

- čeprav niso skladni s teorijo
- nepričakovane spremenljivke

To, da ostane raziskovalec odprt za raznolike podatke o družbeni stvarnos-
ti, je temeljni pogoj znanstvene objektivnosti in s tem raziskave. 

Raziskovalec zavzame bolj receptivno držo, držo pozornega poslušalca in 
opazovalca, katerega pozornost je enakomerno porazdeljena na različne 
ravni in vidike. Poskuša biti čim bolj dojemljiv (receptiveness), ohranjanje 
t. i. lebdeče pozornosti (po Freudu) je pomembnejše kot analitična pozor-
nost. Za doseganje takšne pozicije se mora raziskovalec zavedati, da njego-
vo znanje ni superiorno glede na znanje udeležencev. Raziskovalec se od-
povede vzvišenemu stališču znanstvenika.

3. Orientacija k celostnostni in kontekstu 

- Pri kvalitativnem raziskovanju preučujemo ljudi kot posamezni-
ke, skupine in skupnosti kot celote v njihovem realnem vsak-
danjem okolju oz. kontekstu, brez redukcije na socialne enote 
ali na posamezne entitete, spremenljivke (ne opazujemo samo 
posameznih elementov).

-  Vsak posameznik (skupina, skupnost) je neločljivo povezan s svo-
jim okoljem, ki tvori njegov družbeno-kulturni in naravni kon-
tekst. Ta pomembno vpliva na doživljanje in vedenje ljudi. Šele s 
poznavanjem narave kontekstov lahko razumemo ravnanje člove-
ka. V kvalitativni raziskavi tako vzamemo v razmislek tudi medi-
gro in integracijo opazovanih enot v enote višjega reda.
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Poleg treh osnovnih strateških principov je ima kvalitativno raziskovanje še 
naslednji temeljni značilnosti: 

- Istočasno poteka interakcija med empiričnim in konceptualnim, 
istočasno se odvijata dedukcija in indukcija. Ti procesi so zvezni. 

- Raziskovalec dobiva občutek za tako raziskovanje skozi večletno 
prakso, pridobivanje praktičnih veščin kvalitativnega raziskovanja 
je podobno učenju »obrti«.

Vaja

1. Za vsakega od strateških principov poiščite konkreten primer. 
Npr. princip orientacije h kontekstu oz. preučevanju v realnem 
okolju: preučujemo (opazujemo, beležimo, snemamo itd.) interak-
cijo med trenerjem in športnikom direktno na treningih. (Za razli-
ko od spraševanja akterjev izven situacije.)

2. V literaturi najdite kvalitativno raziskavo in poglejte, kako so raz-
iskovalci upoštevali strateške principe.

Priporočeno branje
Patton, M. Q. (2014) Qualitative Research & Evaluation Methods: Integra-

ting Theory and Practice (4 izd.). SAGE Publications. – zlasti 2. pogla-
vje.

Suter, W. N. (2012). Introduction to Educational Research: A Critical Thin-
king Approach, Second Edition. SAGE Publications – zlasti 4. Del.

Flick, U. (2008) Designing Qualitative Research. London: SAGE  Publica-
tions.

An introduction to qualitative research: http://faculty.cbu.ca/pmacintyre/
course_pages/MBA603/MBA603_files/IntroQualitativeResearch.pdf

Predstavitev kvalitativnega raziskovanja univerze v Plymouthu: http://
www.edu.plymouth.ac.uk/resined/qualitative%20methods%202/
qualrshm.htm

http://www.socialresearchmethods.net/kb/qual.php

Mayoux, L. Qualitative methods: http://www.proveandimprove.org/do-
cuments/QualMethods.pdf

http://srmo.sagepub.com/view/introduction-to-educational-research/SAGE.xml
http://srmo.sagepub.com/view/introduction-to-educational-research/SAGE.xml
http://faculty.cbu.ca/pmacintyre/course_pages/MBA603/MBA603_files/IntroQualitativeResearch.pdf
http://faculty.cbu.ca/pmacintyre/course_pages/MBA603/MBA603_files/IntroQualitativeResearch.pdf
http://www.socialresearchmethods.net/kb/qual.php
http://www.proveandimprove.org/documents/QualMethods.pdf
http://www.proveandimprove.org/documents/QualMethods.pdf
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Metodološki principi so značilnosti, ki prispevajo k utemeljenosti, celovi-
tosti, h kompleksnosti in k večstranskosti spoznanj.

Po Creswellu (2002) so glavne značilnosti kvalitativne raziskave naslednje:

- analiza in kodiranje podatkov, pomembnih za opis in razumevan-
je teme,

- interpretacija pomena informacij na osnovi osebne refleksije in 
preteklih raziskav,

- zaključno poročilo, ki vključuje razmislek o osebni pristranskosti 
in fleksibilni strukturi. 

Mesec (1998) pa opiše metodološke principe kvalitativnega raziskovanja 
skozi naslednje značilnosti:

1. Raziskava je izvedena v obliki sekvenčne analize (nadaljevanje krogov). 
V primerjavi s kvantitativno raziskavo, ki je običajno linearna, ima kvalita-
tivna raziskava spiralni potek: vedno je osnovana na določenih, v naprej 
oblikovanih predpostavkah (predrazumevanje). To usmeri k opazovanju 
in razumevanju udeleženca v raziskavi, preko katere preverimo predpost-
vake, kar zopet spremeni (pred)razumevanje, tako da se raziskovalec us-
meri k nadaljnemu preučevanju glede na novo vzpostavljeno razumevanje 
itd. – kar imenujemo hermenevtični krog. Tako poteka kot vrsta kratkih, 
zaporednih raziskovalnih ciklov ali sekvenc, v katerih si sledijo formuliranje 
problema oz. hipoteze, zbiranje gradiva in analiza, reformulacija problema 
ali formulacija novega problema, ponovno zbiranje gradiva, analiza itd. Vsak 
nov krog izboljša razumevanje raziskovane tematike oz. osebe. Hkrati se 
lahko ob vrnitvi na že uporabljeno glediščno točko odprejo novi vpogledi, 
saj se je tekom raziskave, spoznanja in razumevanja drugih glediščnih točk 
izboljšala občutljivost v iskanju novih vidikov razumevanja na že poznana 
dejstva in interpretacije. Hermenevtični krog označuje krožen proces ra-
zumevanja in interpretacije, ki vključuje zavedanje, da sta razumevanje ce-
lote in razumevanje delov vedno soodvisni dejavnosti. Z drugimi besedami: 
konstrukcija pomena celote ni mogoča brez razumevanja delov in razume-
vanje delov je odvisno od razumevanja celote (Schwandt, 2007).

Moto: »Kadar razumemo bolje, bolje vprašamo.«

2. Pri kvalitativnem raziskovanju uporabljamo različne metode glede na 
različne perspektive. Torej je zanj značilno:

- uporaba več metod;

metodološki principi kvalitativnega raziskovanja
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- več vrst zbiranja podatkov;
- osredotočenost tudi na skrito, tiho znanje (Polanyi, 1967), ki je 

lahko zaznano skozi simbole, poezijo, ročne izdelke …, ter ne 
zgolj na propozicionalno znanje in ugotovitve; 

- v obzir se vzame več vidikov, ne zgolj lastnega: vsak od udeležencev 
ima svojo »teorijo« – preučiti (ali vsaj zaznati) poskušamo vse ter 
jih tudi vključiti 

3. Sodelovanje med raziskovalcem in raziskovancem oz. vključitev razisko-
valca

• V nasprotju z naturalističnimi pristopi se tu raziskovalec ne more 
pretvarjati, da ni vključen v raziskavo, da ne vpliva na raziskavo in 
da raziskava ne vpliva nanj (zopet: epistemiologija);

• zaradi tega se (običajno) raziskovalec ne izogiba kontaktu z 
udeležencem raziskave;

• tega se zaveda ter posledično poskuša čim bolj natančno opisati in 
podati refleksijo na soustvarjanje;

• epistemologija netrivialnosti;
• posledica vsega navedenega je, da rezultati raziskave niso končna 

resnica, temveč samo točka v spirali (prepletenosti) interpretacij. 

Metodološke značilnosti kvantitativnega raziskovanja lahko, z druge per-
spektive, opišemo tudi s pomočjo dveh procesov (Podlesek, 2014): 

(i) analitične indukcije, s pomočjo katere poskušamo izdelati us-
trezno hipotezo. Poteka tako, da sprva postavimo okvirno defin-
icijo problema, nato zberemo nekaj primerov, jih preučimo in 
postavimo hipotezo. Na osnovi slednje izbremo dodatne prim-
ere, da z njimi preverimo postavljeno hipotezo in jo reformulira-
mo. Ta krog ponavljamo, dokler hipoteza ni tako dobro izdelana, 
da ustrezno predstavlja čim več primerov. 

(ii) postavljanja teorije na podlagi podatkov. Prvi korak pri tem je zbi-
ranje podatkov, nato postavljanje kategorij, hierarhije kategorij, 
iskanje povezave med njimi ter končno postavitev teoretične 
sheme in taksonomije.
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Praktični napotki za kvalitativno 
raziskavo
V kvalitativnem raziskovanju preiskujemo samo enega (ali nekaj) primerov. 
Ne zanimajo nas posploševanja v obliki frekvenc določenega fenomena, 
ampak iščemo poti in načine organiziranja, strukture, izkušnje … Tako je 
praktično skoraj vsaka kvalitativna raziskava študija primera (Mesec, 1998).

Preden se lotimo kvalitativnega raziskovanja, je pomembno, da se zave-
damo, da je začetna točka vsake raziskave natančen in jasen opis poteka. 
Vsak pojem, zaključek, teorija … mora biti jasno utemeljen z elementi em-
piričnega materiala. Da bo vse to mogoče, si v procesu raziskave kar naj-
več stvari zapisujemo. Pri tem upoštevamo uporabnost in smiselnost raz-
ličnih vrst zapiskov.

Beležke: pri vsakem koraku raziskave si raziskovalec ustvarja tri tipe beležk:

- opazovalne beležke: te vsebujejo čim manj interpretacije in mora-
jo biti kar najbolj zanesljive;

- teoretične beležke: v teh poskušamo zavestno osmisliti oz. inter-
pretirati opazovalne beležke; 

- metodološke beležke: v njih zapisujemo potek raziskave, posto-
pek, morebitne težave v procesu raziskovanja, zbiranja, analize 
podatkov ipd. 

Pripovedni podatki: so surovi podatki, s katerimi lahko reproduciramo vede-
nje, dogodke, ki so se zgodili. Podani so v pisni obliki, v enakem časovnem 
zaporedju kot so se dogodki izvirno zgodili, brez interpretiranja. Navadno 
z njimi opisujemo celovite anekdote, z začetkom, potekom in koncem. Obi-
čajno se osredotočimo na eno glavno osebo in nanjo vezane dogodke, npr. 
komunikacijo ter reakcije drugih. Pomankljivost tovrstnih podatkov pa je, 
da včasih opazovalec, ki dela te zapise, ne opazi vsega in slabše sledi pote-
ku. Poleg tega pa jih je težko naknadno interpretirati (npr. težko naknadno 
razločimo, ali neko vedenje bolj označuje eno ali drugo emocijo).

Terenski zapisi: vključujejo tudi interpretacijo situacije. Veliko se uporablja-
jo v etnografskih študijah, kjer opisujemo neko kulturo in kjer nas zanima, 
kako ljudje strukturirajo svoje okolje. Opažanja so tako že na terenu trans-
formirana v podatke.
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Vaja

1. Razmislite o principu udeleženosti – na kakšne načine lahko 
raziskovalec vpliva na potek, analizo in rezultate raziskave. 

2. Najdite konkreten primer uporabe hermenevtičnega kroga 
(lahko iz svojega življenja ali pa najdite raziskavo, kjer je ta razvi-
den).

Priporočeno branje
Green, J. in Thorogood, N. (2014). Qualitative methods for health resear-

ch (3 izd.). Sage Publications. – zlasti 2. poglavje.

Suter, W. N. (2012). Introduction to Educational Research: A critical thin-
king approach (2 izd.). London: Sage Publications – zlasti 4. del. 

Lichtman, M. (2009). Qualitative research in education: a user’s guide. 
London: Sage Publications.

Flick, U. (2009). An introduction to qualitative research. London: 
SAGE  Publications
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raziskave





Kvalitativno razsikovanje je dinamičen, neurejen proces, ki združuje in 
povezuje: 

- probleme, teorije in metode, 
- raziskovalne načrte, strategije in tehnike,
- zbiranje in analizo podatkov. 

Posledično kvalitativne raziskave težje kot kvantitativne razdelimo na speci-
fične tehnike ali stopnje raziskovanja. Zaradi prilagajanja stvarnim situacijam 
mnogokrat namreč zaporedje raziskovalnih postopkov ni jasno. 

Zaradi kompleksnosti kvalitativnega raziskovanja lahko najdemo v literaturi 
veliko različnih tehnik in metod, predstavljenih pod množico imen ter opi-
sov. Med najpogostejšimi kvalitativnimi pristopi so: študija primera, etno-
metodologija, poskusna teorija (grounded theory), akcijsko raziskovanje, 
fokusne skupine, analiza diskurza, v zadnjem času pa še fenomenološke štu-
dije. Poleg tega pa lahko najdemo še celo množico drugih tehnik, pristopov, 
izpeljank itd. V Tabeli 1 lahko vidimo pregled nekaterih različnih kvalitativ-
nih metod po Lichtmanu (2009).

Tabela 1: Prikaz različnih primerov kvalitativnih raziskovalnih metod 
glede na različne avtorje (prirejeno po Lichtman, 2009).

Metoda Opis

Biografska (Smith, 1994) Ustvari zapis življenja ose-
be, ki lahko vključuje prikaz, 
portret, spomin, življenjske 
zgodbe, življenjsko zgodovi-
no, študije primera, avtobi-
ografije, dnevnike itd.

Konstruktivizem (Lincoln in 
Guba, 1985)

Raziskovalec kot pomočnik 
in udeleženec poskuša razu-
meti udeleženčeve perspek-
tive (konstrukcije) določe-
nega pojava.
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Metoda Opis

Analiza vsebine (Ericsson in 
Simon, 1985; Miles in Hu-
berman, 1994)

Osredotoča se na vzorce ali 
oblike, ki se pojavljajo v po-
datkih, vključno s predho-
dnimi in posledičnimi vzorci; 
lahko vključujejo prekrivanje 
prioritetnih konceptov ali 
kategorij podatkov.

Etnografija (Fetterman, 
1989)

Umetnost in znanost opi-
sa skupine ali »kulture« 
(str.11). Zanimajo jo napo-
vedni vzorci misli in vedenja 
ter abstrakcije skupnih izku-
šenj skupine.

Poskusna teorija (groun-
ded theory; Glaser in Stra-
uss, 1967; Corbin in Strau-
ss, 2008)

Ustvariti razlagalni model 
človeškega vedenja, ki sloni 
na podatkih; induktiven ra-
zvoj teorije, ki sloni na od-
nosih med kategorijami po-
datkov, katerih ustreznost je 
preizkušena.

Naratologija (Polkinghome, 
1988; Stanzel, 1988)

Spraševanje, usmerjeno na 
pripovedne oblike podatkov 
ali posledice v pripovedni 
obliki podatkov; zgodbi po-
dobna konstrukcija človeške 
izkušnje.

Udeleženo spraševanje 
(participative inquiry; Rea-
son, 1994)

Metode, pri katerih je razi-
skovalec aktivno vključen v 
raziskovalni fenomen.

Fenomenologija (Giorgi, 
1970)

Cilj je osvetliti pojav, ki nas 
zanima, v terminih osnov-
ne strukture izkušnje. Pojavi 
so opisani na osnovi podat-
kov, pridobljenih iz ustnih ali 
pisnih poročil o osebni iz-
kušnji.
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Metoda Opis

Simbolični interakcionizem 
(Blumer, 1986)

Predpostavlja obstoj iz soci-
alnega okolja oblikovanega 
sebstva, ki usmerja posame-
znikovo interakcijo z oko-
ljem.

 Da bi si poenostavili razumevanje kvalitativnega raziskovanja, je dovolj, da 
razumemo, da je empirični del vsake raziskave sestavljen iz dveh glavnih de-
lov: pridobivanja podatkov in analize. Če na primer pridobimo podatke z 
zbiranjem etnografskih virov, ta vrsta podatkov še ne določa načina analize. 
Ko pripravljamo ali opisujemo kvalitativno raziskavo, je torej pomembno, 
da se zavedamo:

o kakšna vrsta podatkov bo najbolje odgovorila na zastavljena ra-
ziskovalna vprašanja,

o kako bomo najbolje pridobili te podatke in
o kakšen bo najustreznejši način urejanja in analize dobljenih podat-

kov.

Vrste kvalitativnih podatkov: 

dnevniki, transkript intervjuja, videogradivo, etnografski podatki, poroči-
la strokovnjakov, ckeck-liste opazovanja, opisi doživljanja, biografije, anam-
neze itd.

Globinsko raziskovanje doživljanja
V kvalitativnem raziskovanju obstaja pri različnih pojmih terminološka zme-
denost in enako velja tudi za globinsko raziskovanje, saj za različne razisko-
valce označuje različne stvari. Za nekatere npr. predstavlja način raziskova-
nja v marketingu, sicer z intervjuji ena na ena, ki pa naj bi trajali med 10 in 
30 minut; za druge označuje zgolj čim večjo poglobitev v raziskovano tema-
tiko, preko enega intervjuja, z odprtimi vprašanji, ki naj bi spodbujala ude-
leženca k prostemu govoru (Cook, 2008); za tretje zopet nekaj drugega. Tu 
uporabljamo ta termin za obliko raziskovanja, ki bazira na ponavljajočih se 
intervjujih, zaradi česar so poimenovani »globinski intervjuji« (in-depth in-
terview). Osnovna značilnost globinskega raziskovanja je, da poskušamo 
vzpodbuditi udeležence raziskave k samo-raziskovanju področja. Udele-
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ženci, s tem, ko ponotranjijo raziskovalno vprašanje, postanejo sorazisko-
valci (co-researchers). 

Osnovne značilnosti:

- Ponavljajoči intervjuji (nemogoče je imeti globinsko raziskovanje 
samo z enim srečanjem). 

- Sogovornika oziroma soraziskovalca poskušamo zainteresira-
ti za zastavljeno raziskovalno vprašanje oz. vprašanja. To seveda 
pomeni, da pridejo v poštev samo vprašanja, ki so (vsaj potencial-
no) zanimiva tudi za udeležence in ne le za raziskovalce. Glob-
insko raziskovanje je res »globinsko« le v primeru, ko postane 
raziskovalno vprašanje dovolj pomembno udeležencu, da se mu 
posveti tudi sam.

- Vsako novo srečanje služi poglabljanu razumevanja raziskovane 
teme pri soraziskovalcu oziroma služi poglabljanu v poročilo 
soraziskovalca o individualnem samoraziskovanju v obdobju med 
intervjujema. To ga razilikuje od klasičnih etnografskih metod, 
kjer ponovljen intervju uporabljamo za preverjanje kredibilnos-
ti sogovornika. Pri globinskih intervjujih je spreminjanje odgov-
orov dober znak, še posebej, če kaže na to, da se sogovornik 
posveča samoraziskovanju in prihaja do vedno bolj poglobljenih 
in natančnih spoznanj.

Raziskovalec ima tako tri naloge: 

1. vzbuditi zanimanje za raziskovano temo pri udeležencu, 
2. ohranjati fokus na temo skozi intervju in 
3. odpirati prostor za udeleženčevo samoraziskovanje. 

Tretja funkcija je seveda najpomembnejša. Glavna umetnost globinskega in-
tervjuja je v tem, da smo se sposobni vzdržati mnenj, presojanj in z iskre-
nim zanimanjem damo prostor udeleženčevim poročilom. Raziskovalec se 
uri v tem, da postavi svoje znanje in mnenje v oklepaj in s tem zavzame po-
zicijo »ne vem«.

Ravno zaradi tega je globinski intervju zelo podoben fenomenološkemu - 
raziskovalec ni več ekspert, ampak je samo tisti, ki omogoči prostor za ek-
spilkacijo (Petitmengin, 2006) neartikuliranih in do zdaj neozaveščenih vse-
bin udeleženca. Poleg tega je ravno raziskovanje doživljajskega polja tisto 
področje, kjer je najbolj pomembno, da iz udeležencev naredimo sorazi-
skovalce.
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Globinski intervju

Koncept globinskega intervjuja temelji na dejstvu, da ljudje slabo pozna-
mo svoje doživljanje in razloge za svoja dejanja. Da bi jih spoznali, je treba 
ustvariti prostor za razpiranje doživljanja in ga s ponavljajočim poizvedova-
njem o pomenu udeleženčevih odgovorov postopno širiti. Ne zadovoljimo 
se torej s prvim odgovorom, ki navadno predstavlja ustaljeno udeleženče-
vo samopredstavitev, ampak povabimo udeleženca v proces samorazisko-
vanja - kolikor to dopuščajo meje njegove intime. 

Opolnomočenje sogovornika

S to metodo postane udeleženec aktivni soraziskovalec, ki se zaveda razi-
skovalnega vprašanja in skozi celoten proces raziskovanja skupaj z nami išče 
odgovore nanj. 

Pri globinskem raziskovanju ni dovolj, da udeleženci pristanejo na sodelo-
vanje. Izbrati je potrebno takšne sogovornike, ki jih ta vrsta raziskovanja, 
predvsem pa izbrana tema, zanima. Kot smo že omenili, postane udeleže-
nec soraziskovalec, ki se v teku raziskave poglobi v zastavljena vprašanja. 
V primeru raziskave doživljanja stikov z mediji, lahko npr. udeleženec opi-
še tudi razmišljanje o tem kaj ga odbija oz. kaj privlači in kakšne so njegove 
potrebe (Kordeš, Černigoj in Lah, 2011).

 Robi opisuje vpliv raziskave na njegovo doživljanje: prve dni je bil veliko 
bolj prisoten in je neprestano spraševal kako in kaj počne/razmišlja/
doživlja. Zadnji dan pa se je »očitno že navadil« in ni več povsem pris-
oten.

Poglobljeno raziskovanje mogokrat pripelje do ugotovitve, da so naše ideje 
o sebi (o vzrokih zakaj počnemo kar počnemo) površne.  

Potek raziskave
Glavna značilnost poteka raziskave je krožnost, kar pomeni, da lahko po-
stopek pridobivanja podatkov ponavljamo, kadar iz analize razberemo, ka-
tere podatke bi še potrebovali (t. i. sekvenčna analiza). 

Tipična kvalitativna raziskava je sestavljena iz naslednjih faz:

1. Iz radovednosti ali interesa ali potrebe se porodi raziskovalna tema.



32

osnove kvalitativnega raziskovanja

2. Študija razpoložljivih virov: kaj se do sedaj ve o problemu, ki se ga 
želi preučevati, kaj je bilo že narejeno v tej smeri in na kakšen način. Na tej 
točki si raziskovalec tudi odgovori na vprašanje: kdo in zakaj bi želel razis-
kovati oz. več vedeti o tej določeni temi.

3. Opredelitve problema

V tej fazi se razmišlja tudi o možnih rešitvah in njihovih posledicah. 

• Analiza socialne situacije.
• Refleksija, zakaj smo se odločili za raziskovanje določenega pro-

blema, razlaga teoretičnega ozadja in predrazumevanja.
• Na koncu te faze oblikujemo raziskovalna vprašanja, na katera naj 

bi raziskava odgovorila. 

4. Zasnova raziskave, ki vključuje

- Izbiro metod pridobivanja podatkov, ki bodo najbolje odgovorile na zas-
tavljena raziskovalna vprašanja:

o metodo (metode) zbiranja podatkov in s tem tudi izbor potrebnih 
pripomočkov: intervju, fokusne skupine, vprašalnik, projekcijske 
tehnike, dnevniška tehnika, opazovanje, opazovanje s posegom 
(etnografsko in akcijsko raziskovanje), pregled že zbranih podatk-
ov (zgodovinski viri),

o ustrezen način urejanja in analize pridobljenih podatkov (analiza 
vsebine, analiza diskurza itd.) glede na izbrane tehnike.

- Način izbire udeležencev oz. raziskovalnih enot: 

o vzorčenje po principu snežene kepe (znanci pripeljejo znance), 
o večstopenjsko vzorčenje, 
o stratificirano vzročenje, 
o kriterijsko vzorčenje (kvotno), 
o obetajoče (vzameš tisto, kar te trenutno pritegne in nekaj obeta), 
o kombinirano, 
o verižno vzorčenje: identificira se znance iz željenih ciljnih skupin 

in se jih prosi, da nas napotijo k nekomu iz iste skupine. Tako do-
bimo udeležence, ki nam zaupajo (saj smo stik z njimi vzpostavi-
li preko znancev), hkrati pa jih ne poznamo osebno, kar omogoči 
dovoljšnjo mero raziskovalne distance.
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- Vzorčenje: Iz množice virov podatkov izberemo vzorec in s tem 
omejimo zbiranje podatkov. Izbor strategije vzorčenja je odvisen od vseh 
predhodnih korakov, zlasti pa od izbrane raziskovalne teme in raziskoval-
nega vprašanja (Flick, 2009): 

o teoretično vzorčenje (postopno, krietriji vzorčenja se razvijajo 
tekom raziskave, ob procesih zbiranja in interpretacije podatkov), 

o kompleten izbor (vsi pripadniki določene skupine),
o vzorčenje ekstremnih primerov,
o vzorčenje tipičnih primerov,
o vzorčenje maksimalne variacije (samo nekaj primerov, vendar čim 

različnejših),
o  vorčenje primerov, ki intenzivno odražajo pojav,
o homogeni primeri, 
o vzorčenje kritičnih primerov (kadar je odnos primerov povsem 

jasen ali kadar so primeri specifično pomembni za funkcioniranje 
programa, ki se ga vrednoti)

o vzorčenje občutljivih primerov (za predstavitev pozitivnih zak-
ljučkov v evalvaciji največje učinkovitosti, potem te primere 
poskušamo integrirati),

o vzorčenje glede na pripravnostnost (convenience; izbor primer-
ov, do katerih se v danih okoliščinah najlažje pride),

o potrjujoči in nasprotni primeri itd. 

Če ne drugače, je pri opisu rezultatov priporočljivo izbrati različne vrste 
primerov: tipičen primer (za potrditev domnev), primer za katerega obsta-
ja večja verjetnost, da bomo z njim svojo domnevo ovrgli (saj s tem poka-
žemo tudi na omejitve zaključkov), in izjemen primer. Slednji nam poma-
ga ovrednotiti zaključke, njihovo skladnost o glavnih vzorcih. Izpostavljanje 
izjemnih primerov pa nam pomaga tudi prečistiti konstrukte. Za razliko 
od statističnga vzorčenja (za kvantitativno raziskovanje), ki omogoča razi-
skovalcu reprezentativno sliko različnih značilnosti populacije, pa teoretič-
no vzorčenje, omogoča reprezentativno sliko različnih vidikov informacij ali 
vedenja, ki je porazdeljeno v populaciji. 

Kar je pomembno pri izboru strategij vzorčenja, je razmislek, ali nam bo 
izbrani vzorec lahko omogočil bogate in pomembne podatke. Odločanje 
o vzorčanju vedno niha med ciljem, raziskati čim več izbranega področja 
(tj. širino), in med ciljem čim bolj poglobljene analize (tj. globino). Osnovni 



34

osnove kvalitativnega raziskovanja

možnosti izbire glede na to sta izbor več pojavov znotraj ene enote analize 
(kar omogoči bolj globinski vpogled in večjo možnost ponovljivosti) ali iz-
bor več enot analize (kar nam omogoči večjo posplošljivost in zanesljivost).

5. Empirični del: zbiranje empiričnih podatkov.

Preden se lotimo zbiranja, je potrebna priprava instrumentov, kot so chec-
k-lista opazovanj, seznami, usmeritve za intervju, vprašalniki ipd. Razmisliti 
velja tudi, kako bomo beležili, posneli zbiranje podatkov. 

Med raziskovanjem je potrebno voditi natančen dnevnik poteka raziskave 
(research log).

6. Urejanje materiala 

V tej fazi pripravimo gradivo za analizo in nadaljno shranjevanje. Arhiviramo 
material (osnovni register, formirani dokumenti), pri čemer moramo upo-
števati tudi etične vidike (kvalitativnega raziskovanja), predvsem da so in-
formacije o udeležencih raziskave ustrezno zaščitene. 

7. Kvalitativna analiza in interpretacija

V poteku analize in interpretacije imamo v mislih sledeče: 

- iskanje notranjih odnosov, formuliranje pravil, oblik, teoretične 
razlage; 

- dokumentiranje vsakega koraka;
- povezava kvalitativnih in kvantitativnih podatkov (če imamo obe 

vrsti podatkov);

→ po potrebi se vrnemo na fazo 3, 4, ali 5 (sekvenčna analiza).

Ta faza raziskovanja je podrobneje opisana v naslednjih poglavjih.

8. Poročilo oz. poročanje

Poročilo je kodiran zapis, ki je odvisen od namena: lahko je zabavno, znanst-
veno, moralistično, aktivistično. Zavzamemo lahko različne pozicije: prizna-
vajočo (priznamo subjektivnost pogleda, opisujemo metode na pošten 
način), impresionistično (osebno, brez teorije, pripovedno, da bi bralec čim 
bolj podoživel izkušnjo). Stil naj bo jasen, jezik pa preprost. Zaključke pri-
kažemo tako tekstovno kot s slikovnimi prikazi.
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Standardna oblika poročila predvideva:

- teoretičen pregled in opis izvora raziskave;
- formulacijo problema, namena, problema in hipotez (v kontekstu 

drugih raziskav);
- opis metode (opis osnove in kako je nastala, opis instrumen-

tov (kar je ključno za veljavnost), opis poteka terenskega dela), 
z opozorilom o sekvencah. Opišemo tudi raziskovalni načrt, 
vzorčenje, postopek selekcije podatkov in analize ter odnos z 
udeleženci;

- ugotovitve, interpretacijo in primerjave z obstoječim znanjem;
- diskusijo z zaključki in predlogi ter retrospektivna odkritja (kaj 

smo se naučili), osebna občutja (komentarji), ideje, reflektivni 
pregled (zakaj smo podali določene zaključke);

- vire.

Poročilo mora tako vsebovati:

- opis socialnega in zgodovinskega konteksta, v katerem so bili po-
datki zbrani;

- opis zgodovine raziskave: kaj je bilo storjeno, kdo je to storil in 
kako, kako so se ključni koncepti porajali v času, katere spremen-
ljivke so se pojavile, katere izginile, katere kode so vodile do vpo-
gleda v situacijo;

- artikulacijo zaključkov, opis njihovih širših pomenov (ideje, akcijs-
ka vrednost).

9. Zbiranje povratnih informacij in konsenzualna validacija

Ta korak je v kvalitativnem raziskovanju zelo pomemben, saj je eden od 
načinov preverjanja veljavnosti zaključkov raziskave. Povratne informacije 
(in s tem veljavnost) lahko pridobivamo tako v fazi osnovanja raziskave kot 
v fazi pridobivanja podatkov in v fazi zaključevanja. Ta korak upošteva kro-
žno soodvisnost med opazovalcem/raziskovalcem in udeležencem.
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Vaja

1. V literature najdite kvalitativno raziskavo in opišite, kako so 
vzorčili avtorji.

2. Razmislite o svoji raziskavi in kako bi izvedli ter opisali vzorčenje.

3. V literature najdite raziskavo in preglejte, v kakšni obliki je po-
dano, kateri fazam raziskovalnega procesa je posvečene največ po-
zornosti.

Priporočeno branje
Merkens, H. (2004). Selection procedures, sampling, case construction V 

U. Flick, E. Kardorff in I. Steinke (ur.). A companion to qualitative re-
search. London. SAGE Publications.

Patton, M.Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods.Lon-
don. SAGE Publications.

Creswell, J. W. (2009). Research design: Qualitative, quantitative, and 
mixed methods approaches. Thousand Oaks: Sage.

Spletna stran Robert Wood Johnson Foundation. Qualitative Research: 
guidelines project. http://www.qualres.org/HomeSamp-3702.html.
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Kvantitativni/kvalitativni podatki
Tabela 2: Prikaz primerov kvantitativnih in kvalitativnih podatkov in 
različnih načinov njihovega pridobivanja 

Kvantitativni Kvalitativni
Podakti Starost, število članov …, 

majhna/velika skupina, slabo/
dobro povezana,

testi, strukturirani vprašalni-
ki, standardizirani zaprti in-
tervjuji (lestivca, kvocient) 
…, 

FMRI-slike, EEG

Prevodnost kože, tempera-
tura …

Čustvo: dobro/slabo, 8 od 
10, …

Opis primera

biografija

Zapis poznetka pogovora

Minutni (protokol) srečanja

Dnevnik …

Raziskava Deskriptivna

Inferetna:

Testiranja hipotez

Korealcije

Primerjave

Evalvacije

Testi (analiziranje psihome-
tričnih značilnosti)

 Od pilotske do kvantitativne 
študije (za določanje spre-
menljvk)

Raziskava kvalitativnih vzor-
cev/dinamike

Poglobljene raziskave (mne-
nja, odnosi, pogledi … doži-
vljanje)

Verifikacija kvantitativnih te-
orij

vrste in načini pridobivanja kvalitativnih podatkov
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Načini pridobivanja kvalitativnih 
podatkov
a) Intervju

Obstaja več delitev vrst intervjujev, pri čemer je najpogostejša delitev gle-
de na strukturiranost, v katero pa ne moremo vedno razvrstiti vseh vrst in-
tervjujev, saj sta njihova izvedba in način spraševanja lahko pomembno po-
gojena s kontekstom.

1. strukturirani

Avtor: Donald Paterson

Pomeni v procesu spraševanja formalizirano metodo tako glede vsebine 
(vprašanja zaprtega tipa), zaporedja kot načina posredovanja in oblikovanja 
vprašanj. Zanj so značilni tudi pričakovani odgovori.

• Psiholog postavlja specifična vprašanja s standardno vsebino po 
vnaprej določenem vrstnem redu.

• Prevladuje intervjuvarjevo neposredno aktivno vplivanje na in-
tervjuvanca.

• Obstajajo kriteriji za ocenjevanje odgovorov in pravila za upora-
bo dodatnih vprašanj po potrebi.

2. Manj strukturirani:

- Delno strukturiran oz. polstrukturiran intervju 
- fokusirani (fokus skupine)
- klinični
- nedirektivni

Delno sturkturiran intervju je najpogostejša oblika pridobivanja kvalitativ-
nih podatkov. 

Vprašanja so odprtega tipa, lahko sledijo določenemu predhodnemu okvi-
ru in razporedu ali pa so popolnoma prosta. 

S tem tipom lahko dobro preiščemo novo področje raziskovanja, saj lah-
ko odkrijemo, kje so problemi, kako ljudje gledajo nanje, kako se o tem po-
govarjajo (kakšno terminologijo uporabljajo v zvezi s tem, na kakšni rav-
ni razumejo pojav). Tak intervju je fleksibilnejši, z njim se bolj približamo 
afektivni in vrednostni ravni, odgovori so bolj spontani, konkretni, samood-
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krivajoči in osebni. Analiza pa je veliko težja in traja dlje. Lahko uporabimo 
analizo vsebine ali pa uporabimo zgolj neposredne navedbe, ki dobro od-
ražajo teme raziskave. Zavedati se je potrebno še, da so rezultati različnih 
intervjujev težko primerljivi. 

Fokusirani intervju: pozornost je osredotočena na določeno izkušnjo in 
njen učinek. Raziskovalec torej ve, kaj želi preučevati, področje je oprede-
ljeno, prost pa je način postavljanja vprašanj in trajanje intervjuja. Razisko-
valec vodi intervju. 

Klinični intervju: Uporabi se ga v primeru, kadar raziskovalca zanima šir-
še občutenje osebe, njeni motivi, življenjske izkušnje. Raziskovalec sprašu-
je glede na lastno postavljeno strukturo. Pod takšen intervju uvrščamo npr. 
anamneze. 

3. Drugi načini intervjuja:

- Odprt/narativen intervju/življenjska zgodba 
- Nedirektivni intervju
- Fenomenološki intervju

Odprt/narativen intervju/življenjska zgodba:

Ta oblika intervjuja se izvaja ena na ena, intervju je nestrukturiran po svo-
ji naravi. Njegov namen je pridobiti udeleženčev podroben pogled na po-
memben dogodek (ali dogodke), kot ga je doživel udeleženec. Intervjuvar 
naj bi imel zelo majhen delež interakcijskega vključevanja v komunikacijo. 
Tako namreč poskuša zmanjšati vsak vpliv, ki ga lahko ima na udeleženče-
ve besede. Kljub temu pa ima lahko intervjuvar opomnike (prompts), ki so 
oporne točke, s katerimi si pomaga vzdrževati ustrezen toka intervjuja. 

Nedirektivni intervju: 

Izvira iz nedirektivne psihoterapije (avtor: Carl Rogers). Pobudo prevze-
ma intervjuvanec sam, ki naj bi čim bolj prosto in spontano izražal svoja ob-
čutja, doživljanje, brez posebnega spraševanja. Intervjuvar zgolj spodbuja 
pogovor o neki temi, ne sprašuje pa neposredno. Pokaže pa empatičnost, 
sprejemanje in prepoznavanje intervjuvančevih občutij. Začetna faza razgo-
vora je namenjena izmenjavi informacij o namenu intervjuja, srednja faza je 
namenjena raziskovanju in razgradnji tega namena, v zaključni fazi pa razi-
skovalec povzame vsebino pogovora in morebitni dogovor o naslednjih ko-
rakih. Intervjuvar si lahko pomaga z nekaterimi ustaljenimi vprašanji, kot 
so: »Torej čutite, da … «, »Povejte mi kaj več o temu.«, »Zakaj?«, »Ali ni to 
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zanimivo?«, ali z izrazi aktivnega poslišanja, kot je npr. »Aha. « Sprejemajo-
če in dopuščujoče ozračje naj bi oljašala izražanje osebnih pogledov in do-
življanja brez strahu pred neodobravanjem in zavračanjem. 

Fenomenološki intervju 

Glavna usmeritev intervjuja je fenomenološka redukcija. Za to vrsto inter-
vjuja se vedno izbere konkretno izkušnjo in se čim bolj poglobi v doživljan-
je le-te. Giorgi (2009) pravi, da je cilj fenomenološkega intervjuja pridobitev 
čim bolj popolnega opisa preučevanega doživljanja. Zanima nas človeko-
vo doživljanje in ne intepretacije, sodbe, mnenja, temveč samo, kako je 
biti ta oseba v tej situaciji. Pri tem si pomagamo z vprašanji kot: »Kako je 
to bilo?« , »Kaj doživljate pri tem?« , »Kaj je živo (v doživljanju)?« , »Kaj vas 
zanima?«  Intervjuvanec, ki se da v procesu intervjuja »v oklepaj« (bracke-
ting), se osredotoča na različna področja doživljanja, npr. na telo, čustva, 
doživljanje različnih čutil (vid, sluh, okus …), misli, energijo, ipseiti (ipseity – 
se nanaša na implicitno kakovost prvoosebne zavesti, tj. implicitnega zave-
danja, da se vse izkušnje artikulirajo v prvoosebni perspektivi kot »moja« 
izkušnja).

Priporočljivo je predhodno srečanje (pred dejanskim intervjujem), ki da 
možnost vzpostavitve zaupanje z udeležencem. Tekom le-tega se pregle-
da tudi morebitne etične pomisleke in vprašanja, lahko se predstavi razis-
kovalno vprašanje ter se pridobi ustrezno formalno privoljenje udeleženca. 

Dve osnovni vrsti fenomenološkega intervjuja sta:

- eksplikativni intervju (po Claire Petitmengin)
- deskriptivno vzorčenje izkustva (DVI, kot ga npr. uporablja Rus-

sell T. Hulrburt)

Eksplikativni intervju je razvil Vermerge, podrobno pa ga je opisala kogni-
tivna znanstvenica Claire Petitmengin (2006). Medtem ko je vsebina podre-
jena preučevanju fenomena samega, pa so proces intervjuja in njegove zna-
čilnosti jasno določeni skozi naslednje točke:

- stabilizacija pozornosti
- usmeritev pozornosti od »kaj« h »kako« 
- premik od splošnih reprezentacij k posamezni izkušnji
- retrospektivna obravnava žive izkušnje 
- usmerjanje pozornosti k različnim dimenzijam izkušnje 
- poglabljanje opisa do zahtevanega nivoja natančnosti 
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  - posamezniku lastna ubeseditev 
  - zaupen odnos z intervjuvarjem

Oba zagovarjata retrospektivno podoživetje realne situacije, skozi katero 
se lahko osredotočimo na različne dimenzije doživljanja in se v te čim bolj 
poglabljamo. Poudarjata pa tudi, da mora biti za ustrezno izvedbo tovrstne-
ga intervjuja raziskovalec dobro izurjen in da mora biti med njim in intervju-
vancem vzpostavljeno zaupanje.

Deskriptivno vzorčenje izkustva (ang. descriptive experience sampling) je 
metodološko najbolj dodelana vrsta fenomenološkega raziskovanja. Osre-
dotoča se na raziskovanje »čiste« strukture doživljanja, na osnovne gradni-
ke oziroma vzorce, ki sestavljajo posameznikovo izkustvo. Osnovna zami-
sel deskriptivnega vzorčenja izkustva (DVI) je čim natančnejši opis strukture 
doživljanja, ne glede na pomen, ki mu ga doživljajoči pripisuje. Cilj DVI je se-
staviti nekakšno enciklopedijo osnovnih doživljajskih elementov in povezav 
med njimi. DVI lahko primerjamo z geološkim sondiranjem tal: na naključ-
nih mestih vzamemo vzorce, ki jih potem v laboratoriju prečistimo in ana-
liziramo. Pri DVI v naključno izbranih trenutkih analogno sondiramo (vzor-
čimo) izkustvo.

Sondiranje je v praksi izvedeno tako, da udeleženec med obdobjem razi-
skovanja s seboj nosi napravo, ki nežno zazvoni 7- do 10-krat na dan ob na-
ključno izbranih trenutkih. Udeleženci poskušajo »zamrzniti« doživljanje tik 
pred piskom – to storijo tako, da ga čim bolj natančno opišejo v priročno 
beležko. (Obstajajo seveda tudi modernejše različice te metode, ki vklju-
čujejo dlančnike – to vrsto smo uporabili v naši raziskavi.) Ne več kot 24 ur 
po zadnjem vzorcu se udeleženec sreča z raziskovalcem in skupaj skozi dia-
loški proces poskušata čim natančneje opisati doživljanja v izbranih trenut-
kih. Raziskovalci posebej poudarjajo, da jih ne zanimajo preveč razlage, tudi 
ne postavljanje izkustev v širši kontekst – udeleženca vzpodbujajo, naj se 
osredotoča na strukturo (vprašanje kako in ne kaj). Takšen proces se po-
novi nekajkrat, navadno 3–4 zaporedne dni, vse dokler udeleženec ne pos-
tane izurjen opazovalec (in opisovalec) svojega izkustva (Kordeš idr., 2012). 

Utemeljitelj metode DVI Russell Hurlburt (Hurlburt in Heavy, 2006) je z 
analizo tako pridobljenih doživljajskih podatkov prišel do neke vrste leksi-
kografske zbirke najpogostejših doživljajskih kategorij. Opis vsake katego-
rije je opremljen z naslednjimi podatki: naslov, kratek opis »čistega feno-
mena«, primer(i), različice (opis potencialnih podkategorij), razlikovanje 
(napotki za razlikovanje od podobnih fenomenov), primeri razlikovanja, 
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opombe. Vsak fenomen je opisan s prvimi tremi podatki, ostali pa so do-
dani po potrebi.

b) Opazovanje 

Opazovanje je neposrednejše kot pa podajanje verbalnih odgovorov. Znan-
stveno lahko postane, ko služi določenemu raziskovalnemu namenu, ko je 
načrtovano, ko je sistematično spremljamo in ko ga lahko podvržemo kon-
troli veljavnosti in zanesljivosti. 

Opazujemo lahko:

- Fizične sledi (npr. opazovanje grafitov na javnih mestih, opazovan-
je obrabljenosti preprog, štetje pločevink piva v smeteh). Pred-
nost teh je, da nanje raziskovalec ne more subjektivno vplivati, 
pomankljivost pa je morebitna slabša veljavnost (npr. ne vemo, 
kdo je povzročil sledi, v kakšnih pogojih so nastale).

- Ljudi, njihovo vedenje, medosebno interakcijo, odnose, neverbal-
no komunikacijo in tudi stališča.

Ločimo več vrst opazovanja, npr. glede na strukturiranost opazovanja (manj 
strukturirano, sistematično), glede na odkritost ali prikritost opazovanja in 
glede na vlogo opazovalca v odnosu do opazovanih (udeleženo, delno ude-
leženo ali neudeleženo). Vrsta opazovanja pa je tudi samoopazovanje oz. 
introspekcija.

Glede na strukturiranost je lahko opazovanje:

- nestrukturirano: popoln, neomejen opis vsega, kar se je zgodilo 
(npr. zgodovina); etologija – opisi vedenj oziroma specifičnih mo-
toričnih reakcij opazovanega organizma; ekološka opazovanja – 
naštetje vseh opaženih vedenj v času (razpon vedenj);

- strukturirano/sistematično: zahteva vnaprejšnje poznavanje rel-
evantnih vedenj, vnaprej določena spremljanja vedenja in kate-
gorije, checkliste; lahko si pomagamo tudi s telemetrijo in drugimi 
merilnimi napravami. 

To, na kakšen način bomo opazovali, je odvisno tudi od izbire opazovane-
ga vedenja. To lahko opravimo na podlagi predhodnega manj formalnega 
opazovanja in oblikovanja širokih kategorij. Postavimo lahko enote vede-
nja (molekularne, npr. gib roke, ali molaren – postavljene v kontekst, npr. 
gre v šolo, dela nalogo). Ko imamo izbrane kategorije, je priporočljivo, da 
jih opredelimo. Opredelitev mora biti popolna, izdelana. Vsebuje naj tudi 
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tipične primere, mejne primere in primere, ki ne sodijo v kategorijo. Kate-
gorije preverimo v pilotski študiji (Podlesek, 2014).

Primer: »otrok sedi« = »otrok sedi, pri tem se ne igra, se ne pogovarja, ne 
izvaja nobene aktivnosti, pasivno drži tolažilni object (npr. medvedka)«

Opazovanje lahko specifično usmerjamo npr. glede na: 

· vzorčenje dogodkov oz. pojavljanje določenega vedenja – čakamo 
na en sam pomemben dogodek, ga intenzivno opišemo (npr. nek 
ritual); 

· čas – pozornost na vedenje v točkah v času, časovnih intervalih 
(ali se vedenje odvija v celem intervalu ali v delu intervala), pojav-
ljanja vseh vedenj znotraj enega časovnega intervala;

· simulacijo – snemanje sproženega vedenja v simuliranih situacijah.

Opazovanje je odvisno tudi od vloge, ki jo ima raziskovalec v odnosu do 
opazovanih (udeleženo, delno udeleženo ali neudeleženo). Prednosti ude-
leženega opazovanja sta, da imamo s tem večji dostop do osebnih dogod-
kov, stališč, mnenj in da je vpliv opazovalca manjši. Pomanjkljivost pa je kon-
flikt vlog, ki se pri tem zgodi.

Pri kvalitativnem raziskovanju bomo raje kot druge vrste opazovanje upo-
rabljali odkrito opazovanje z delno ali popolno udeležbo (Mesec, 1989).

Pomanjkljivosti opazovanja (Podlesek, 2014):

- Vpliv zavedanja: Opazovane osebe se običajno opazovanja zave-
dajo (če je to odkrito), s tem lahko opazovalec vpliva na zbrane 
podatke (če vanje vključujejo svojo interpretacijo, če opazovanec 
pozna hipoteze raziskave).

- Zanesljivost: znotraj opazovalca je lahko ogrožena zaradi nihanja 
pozornosti, utrujenosti, vaje. Različni opazovalci naj bi opazili po-
dobne stvari (stopnja ujemanja), opažanja naj bi bila ponovljiva v 
času (test-retest), uporaba kakršne koli snemalne naprave naj bi 
omogočala višjo zanesljivost.

- Veljavnost: Ta govori o tem, kako merjene spremenljivke odraža-
jo konstrukte. Veljavnost ogroža zavedanje opazovancev, da so 
opazovani (določeni problemi zato zahtevajo skrito opazovanje).

- Etični problemi: v skritih opazovanjih opazovanci ne dajo privol-
jenja v sodelovanje v raziskavi in tudi ne morejo odstopiti od 
sodelovanja. Pretehtati moramo, kolikšna je verjetnost identifik-
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acije oseb (prostorov), če objavimo rezultate, kako zelo kršimo 
zasebnost opazovancev.

- Potrebna je dolga vaja, previdnost pri interpretiranju.

Prednosti opazovanja:

· uporabno predvsem tam, kjer bi zavedanje sodelovanja v raziska-
vi vplivalo na rezultate,

· uporabno je tam, kjer vemo, da ljudje ne bi hoteli ustrezno odgov-
oriti (zaradi strahu ali sramu),

· uporabno je zaradi kompleksnosti realnih življenjskih situacij in 
kompleksnosti komunikacije.

Podatki, ki jih bomo dobili iz opazovanja, so odvisni tudi on našega načina 
zapisovanja le-teh:

• pripovedni tip podatkov (anekdotski zapisi, field notes)
• checkliste (pogostost, trajanje, intenziteta)

Ob tem je potrebno biti pozoren na vpliv opazovalca.

Snemani podatki: postanejo podatki, ko jih spravimo v obliko, ki se jo da 
analizirati. Prednosti tega so: da je poceni, zanesljivejše, opazimo lahko več 
detajlov, avtomatično je vgrajeno merjenje časa. Ljudje so danes že navajeni 
snemanja, tako da je vpliv tega manjši. Pomanjkljivosti: osebe se premikajo, 
lahko se kaj postavi mednje in kamero, vprašanje etičnih in zakonitih impli-
kacije pri »skritih« raziskavah. Snemanje v laboratoriju je lahko še posebej 
učinkovito, ker lahko vnaprej pripravimo kamere in okolje.

Check-liste: Z njimi merimo prisotnost oz. odsotnost vedenj, trajanje, lahko 
zajamemo kar precej različnih vedenj, navadno dobimo frekvenčne podat-
ke (kolikokrat se je v nekem časovnem intervalu pojavilo določeno vede-
nje). Lahko pa merimo tudi trajanje, intenzivnost (z ocenjevalnimi lestvica-
mi) in kvaliteto vedenja.

Dnevniški zapiski: To je vsako beleženje podatkov v času. Podatki so lahko 
zelo različni: samoporočilo, poročila o drugih. Lahko jih producira več ljudi, 
lahko so verbalni, slikovni ali multimedijski podatki. Primer: beleženje na-
kupa pralnega praška – oseba odkljuka na pripravljenem listu; ali zgolj na-
piše poročilo o nakupih v zadnjem letu. Lahko pa so to tudi poročila o de-
janjih, mislih, občutjih, sanjah. Dnevniški zapiski slonijo na samoopazovanju 
(introspekciji).
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Prednosti: naloga je razumljiva, ob pravilnih navodilih lahko podatke prido-
bivamo dolgo časa brez posredovanja raziskovalca, malo stroškov, časov-
no urejeni podatki, zaporedje vedenj, čustev, malo vpliva raziskovalca na to 
zaporedje; omogočanje zbiranja intimnih podatkov, še posebej, kadar so pi-
sani spontano.

Pomanjkljivosti: nepopolnost poročanj, osip udeležencev; dnevniki, pisani 
za javnost, lahko prikazujejo pisatelja v manj negativni luči; kontrola (vpra-
šljiva je resničnost podatkov, kdaj so zapisani, ali so zapisani vsi pojavi); po-
datki so lahko pod vplivom raziskave, zavedanje lahko spremeni perspekti-
ve udeležencev; ni primerno za otroke, slabovidne.

Postopek:

• izbor medija beleženja (verbalni zapisi, avdiosnemanje), priprava 
odgovornih listov

• navodila udeležencem (anonimnost, zaupnost, poudariti potrebo 
po resnici, natančnosti, sprotnosti beleženja)

• kontakt med zbiranjem (razčiščevanje kategorij, opominjanje; po 
telefonu); vzdrževanje beleženja s pozornostjo, karticami, majhni-
mi plačili, nagradami, beeperjem

• analiza (pri odprtih beleženjih – analiza vsebine, pregled podatk-
ov v času, profili, skupine profilov; iskanje splošnih vzorcev - glede 
na problem raziskave)

c) Viri

Dokumentarno gradivo o predmetu raziskave delimo glede na to, na koga 
se nanaša – na osebne in organizacijske (skupinske, skupnostne) dokumen-
te, glede na to, ali so predpisani (dolžnostni), pa na uradne in neuradne (for-
malne, neformalne; Mesec, 1998).

Vrste zgodovinskih virov:

• poročanja po spominu
• zgodovinski/arhivski zapisi: 
 o osebni zapisi: dnevniki, šolski spisi, avtobiografije, pisma ...,
 o medijski zapisi (časopisi, TV...), 
 o uradni zapisi: statistični (popisi), birokratski (nacionalni, vladni, 

parlamentarni, v bolnišnicah, šolah, športnih klubih, katastrskih 
knjigah, kadrovskih službah ...), npr. psihološke značilnosti oseb – 
inteligenčni kvocient, osebnost, anksioznost, stališča; pri tem se 
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zastavlja vprašanje, ali so definicije pojmov pri zaporednih zapisih 
enake,

 o knjige (romani, igre, pesmi, zgodbe, dnevniki, avtobigrafije, bi-
ografije) in manuskripti.

•  artefakti: stavbe, spomeniki, monumenti, izdelki, pohištvo, orod-
ja, igrače; slike na vazah, obleke; ljudske pripovedi

• arhivi, tudi arhivski podatki preteklih raziskav (anket – vključujejo 
sociodemografske podatke, stališča, mnenja o določenih socialnih 
in političnih temah).

•  vidni zapisi: slike, fotografije, risbe, risanke ...

Uporabnost: 

- pri generiranju teorij (npr. kaj povzroča holokavst, diskriminacijo, 
katera vedenja je izzval nek naravni pojav), 

- za testiranje hipotez: dostop do podatkov, ki jih zaradi praktičnih, 
etičnih razlogov težko preučujemo (agresije, konflikti, redki do-
godki), 

- poceni.
- za spremljanje dolgih časovnih serij – spremljanje spremembe 

(npr. s pregledom poročil o več raziskavah – metaanalizo), 
- za identifikacijo kontrolne skupine – ljudje, ki niso izkusili tarčnega 

dogodka, so pa podobni tistim, ki so ga; v takem primeru morda 
lahko poiščemo vzroke določenim odkritjem,

- prednost je tudi, da so bili podatki zbrani z nekim drugim namen-
om, zato niso okuženi z raziskovalnimi hipotezami; dobro pred-
stavljajo fenomene, kot se pojavljajo v naravnem okolju. 

Problem: 

- Vprašljiva je objektivnost gradiva – ali to res odraža stvari tako, 
kot so se zgodile, take, kot so bile? 

- Sovplivajoče spremenljivke: zapisi so odvisni ne le od variiranja 
dogodkov, pač pa tudi od politike, postopkov policije, javnega za-
vedanja nekega problema/sprememb. 

- Ni možna dobra vzročna razlaga – zaradi vpliva tretjih spremenl-
jivk. 

- Preživetje/selekcija materiala: material določene vrste se izgublja, 
propada.
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Spomin: Na spomin vpliva tudi trenutno stanje. Kronološko zaporedje do-
godkov ni nujno pravilno predstavljeno (avtobiografski spomin ima hierar-
hično strukturo).

Reprezentacijski viri podatkov: pozitivno, ker jih ne sproži raziskovalec, am-
pak že obstajajo – torej nanje ne vpliva raziskovalec, zbiralec podatkov. 
Ni pa nujno, da so ustrezen odraz dogodkov, čustev, stališč ... Posledič-
no je potrebno razumeti, kako so zapisi nastali (v kakšnih okoliščinah, pod 
kakšnimi pritiski, motivi, namerami). 

Vaja

1. V literaturi najdite kvalitativno raziskavo in poskušajte identifi-
cirati, katere metode so bile uporabljene in katere bi še lahko bile 
uporabljene.

2. Razmislite o svoji raziskavi in katere metode zbiranja podatkov 
bi izbrali.

3. Razmislite, katere so glavne etične dileme pri vsaki metodi zbi-
ranja podatkov.

Priporočeno branje
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Kodiranje

Postopek kvalitativne analize teksta s ciljem utemeljene teorije je najsta-
rejša in najbolj uveljavljena oblika kodiranja, njena avtorja sta Glaser in 
Strauss.

Namen:

- odkriti strukturo, oblike, zakonitosti 
- razlaga

Kodiranje je analiza, saj členimo in združujemo različne podatke. Potrebu-
jemo ga, ker teorije ne moremo narediti iz surovih podatkov, ob tem da je 
cilj kodiranja ravno na dejstvih sloneča, poskusna teorija (grounded theo-
ry). Kodiranje uporabljamo, kadar je masa surovih podatkov prevelika, saj 
kode pospešijo analizo. 

Kodiranje je najosnovnejši proces pri tvorbi poskusne teorije. Kodiranje je 
lahko izvedeno vrstico za vrstico, stavek za stavkom, odstavek za odstav-
kom, stran za stranjo, poglavje za poglavjem itn. Manjša kot bo enota ana-
lize (npr. ena vrstica teksta), številnejše deskriptivne kategorije bodo nas-
tajale na začetku. Analiza vrstice za vrstico nam zagotavlja, da je naša analiza 
dejansko utemeljena v podatkih in da so kategorije višjih ravni ter kasneje 
teoretične formulacije dejansko nastale iz podatkov. 

Kodiranje je postopek kategoriziranja enot kvalitativnega gradiva. Začne-
mo s konkretnimi povzetki izbranih enot gradiva (pojmi, koncepti oz. ka-
tegorije nižjega reda) in nadaljujemo v smer večje splošnosti in abstrak-
cije (kategorije višjih redov). Kode so zapisi, ki označujejo pomen besed, 
fraz, stavkov, odstavkov (so metafore zanje, jih povzamejo, pogosto so kar 
okrajšave osnovnega koncepta, ki ga predstavljajo). Z uporabo kod lahko 
kasneje hitreje združimo pomensko sorodne dele. Kode lahko variirajo od 
opisnih do inferenčnih, lahko nastajajo po konceptualnih okvirih (teoretična 
osnova) ali sproti med analizo (empirična osnova; Podlesek, 2014). 

Kodiranje vzorcev: na podlagi ponavljajočih se regularnosti v tekstu razlaga-
mo, zaključujemo. S kodiranjem pojavov povzemamo dele besedila, združu-
jemo te povzetke v manjše množice, teme oz. konstrukte. Lahko iščemo 
vzorce, ki se ponavljajo pri eni osebi, predvsem pa vzorce, ki se ponavljajo 
pri različnih udeležencih raziskave. Navadno najdemo približno štiri vzorce, 
ki so pogosto povezani, govorijo pa o: temah (pogosto opaženih vedenjih, 
normah, odnosih) ali vzrokih (razlagajo). 
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Slika 1: Splošni prikaz faz kodiranja teksta.

Obstajajo razlike v načinih, kako raziskovalci poskusne teorije (PT) pristo-
pajo k procesu kodiranja. Pri večini začetno odprto kodiranje vsebuje ge-
neriranje večinoma deskriptivnih opisov dogodkov ali fenomenov, iz teh 
oznak oziroma opisov vzniknejo kategorije nižjih redov. Da bi vzpostavi-
li povezave med kategorijami ter jih integrirali v analitične kategorije višje-
ga reda, lahko uporabimo t. i. paradigmo kodiranja. Paradigma kodiranja 
senzibilizira raziskovalca za različne načine, na katere so kategorije lahko 
povezane druga z drugo. Pomaga nam urediti naše kategorije na smiseln 
in heirarhičen način, pri čemer nekatere kategorije tvorijo jedro, druge pa 
periferijo. Na tem mestu se raziskovalci PT razhajajo med seboj. Nekate-
ri, npr. Strauss in Corbin, predlagajo uporabo paradigme kodiranja, ki se 
eksplicitno fokusira – in s tem usmerja tudi raziskovalca – na manifestacijo 
»procesa« in »spremembe« v podatkih. To naredimo tako, da podatkom 
zastavimo določena vprašanja: o kontekstu, znotraj katerega je kategorija, 
o odnosnih strategijah, ki jih uporabljajo udeleženci, da bi obvladali katego-
rijo, in o posledicah takšnih odnosnih strategij. Drugi, npr. Glaser, pa svari-
jo pred uporabo paradigme kodiranja, ki predvideva pomembnost določe-
nih konstruktov (kot sta »proces« ali »sprememba«). Namesto tega naj bi 
bila uporabljena kater akoli paradigma kodiranja, če jo implicirajo podatki. 
Glaser identificira širok rang teoretičnih kod, ki bi potencialno lahko prišle v 
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poštev, ko so kategorije nižjih ravni integrirane. Kakorkoli že, po tem pogle-
du so podatki sami najboljši izvor relevantnih teoretičnih kod (Willig, 2013).

Vodenje kodirne dokumentacije
Pri postopku kodiranja je pomembno voditi kodirno dokumentacijo (Gla-
serjev moto: »Stop and memo!«). Pri tem si pomagamo z različnimi tehni-
kami:

- Zapis idej (memo): to je zapis teoretiziranja, idej o kodah in nji-
hovih odnosih, ki jih raziskovalec dobi med kodiranjem. »Memo-
ji« različne dele podatkov, ki se zdijo podobni, skupni, povežejo v 
smiselno celoto, v splošnejši koncept. Tovrstne ideje zapisujemo 
zase, da dobimo celostno sliko in da nam ideje ne uidejo. 

- Zapis srečanja, v katerem pregledamo dosedanje ugotovitve: 
srečanje s kolegom, osebami, ki so dale podatke, da bi povzeli tre-
nutni status raziskave. Srečanje vodi raziskovalec preko vprašanj, 
odgovore nanje pa si zapisuje.

- Vmesni povzetek dosedanjega dela: zajema sintezo spoznanj ra-
ziskovalca o primeru in izpis problemov, ki ostajajo odprti. Ses-
tavlja ga povzetek terenskih zapiskov, prepisov le-teh, postopka 
kodiranja, prvih prikazov in zaključkov, poleg tega pa še pregled 
kvalitete podatkov, ki podpirajo zaključke in načrt za nadaljnje ko-
rake raziskave. Najbolje je, če se ga naredi približno na tretjini 
raziskave, saj pomaga urediti misli. Hkrati lahko na tej točki ra-
ziskave še vnesemo ustrezne popravke. Izdela se lahko tudi tabe-
lo, v kateri se hitro odkrije, kateri podatki, relevantni za raziskavo, 
še manjkajo.

- Vinjeta: je osredotočen povzetek tipičnih dogodkov, ki dobro 
predstavljajo obravnavani problem. Je pripovedna struktura, pri-
kazana kot zgodba, omejena na kratko časovno obdobje, na nekaj 
ključnih akterjev. Vinjeta je odraz poteka dogodka v vsakodnev-
nem življenju, kaže, kaj je bilo povedanega ali storjenega v nara-
vnem zaporedju dogodkov. 

- Vnaprej strukturirani primer: kadar je dobro izdelan konceptualni 
okvir in raziskovalna vprašanja (vzorec …), izdelamo primer (vse 
prikaze, pripovedne dele), še preden začnemo zbirati podatke. 
To je okvir za podatke, vanj se jih samo umešča. Terenske zapise 
se tako lahko neposredno kodira (že na terenu, brez vmesnega 
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prepisa zapiskov) in prikaže podatke. Postopek se ponavlja, dok-
ler se ne zbere dovolj dokazov. 

Principi analize kvalitativnega gradiva
Kvalitativna analiza je interpretacija. Raziskovalec pri tem ne sme pozabiti, 
da je ustvarjalec (izumitelj) in ne nepristranski opazovalec. Kljub temu, da 
je kvalitativna analiza na nek način subjektivna, pa obstaja nekaj smernic, ki 
lahko veljajo za vse. Ob tem se je potrebno zavedati, da tudi če natančo sle-
dimo navodilom za kodiranje, ni nujno, da bomo ustvarili teorijo. 

Bistven del analize je stalno preverjanje, stalno spraševanje, prilagajanje 
gradivu (in ne sledenje vnaprejšnjim sodbam/teoretskim modelom – glej 
strateške principe).

Glavne lastnosti:

- pripis kod zapisom, ki jih dobimo z opazovanjem ali intervjuji;
- zapis refleksij in drugih pripomb na rob;
- urejanje in pregled materialov, identifikacija podobnih fraz, pov-

ezav med spremenljivkami, vzorcev, tem, razlik med podskupi-
nami, običajnih zaporedij;

- izoliranje teh vzorcev in procesov, skupnih značilnosti in razlik, 
nato jih ponovno prenesemo na teren k novemu zbiranju podat-
kov;

- postopno izdelovanje majhne množice posplošitev, ki pokrivajo 
konsistentnosti v podatkih;

- konfrontiranje posplošitev z obstoječimi teorijami in konstrukti.

Ločimo lahko tri splošne usmeritve pristopov k analizi kvalitativnih podat-
kov:

• interpretivizem – teži h globljemu razumevanju preučevanih oseb 
in k empatiji. Raziskovalec je od objekta preučevanja enako dis-
tanciran kot njegovi poročevalci;

• socialno antropološki pristop – opisen, išče vedenjske regular-
nosti v vsakodnevnih situacijah (vzorce, jezik, pravila), preučuje 
uporabo jezika, artifakte, rituale, odnose;

• akcijsko raziskovanje – terenska raziskava je povezana s takojšnjo 
povratno informacijo in akcijo.
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Proces kodiranja
1. Ureditev gradiva

• Transkribiranje teksta
• Izbira delov teksta, ki ga bomo analizirali ali ovrednotili kot 

pomembnega 

2. Definiranje kodirnih enot

• Razbitje teksta na komponente (kodirne enote): najbolje je, da iz-
beremo enote razumno (razumne enote)

3. Odprto kodiranje (prosto opisovanje pojmov)

Formiranje t. i. kod (kategorij) prvega reda

• Naštevanje, seznam različnih asociacij, povzetkov, antonimov … 
(brainstorming)

4. Zbiranje povezanih pojmov v kategorije višjih redov

• Primerjava pojmov, tako da ugotovimo, kateri se nanaša na pove-
zan fenomen – to združimo v širše kategorije. 

• (lahko združimo še dodatne opise (»psihično nasilje« in »teles-
no nasilje« lahko združimo v »nasilje«) ali pa lahko uporabimo na-
dredne pojme (npr. »omejitev« in »medosebna pomoč« združi-
mo v »krizne intervence«))

Osno kodiranje

• Ponovna vzpostavitev hierarhije med kategorijami in podkate-
gorijami 

5. Selekcija in definiranje pomembnih pojmov in kategorij 

a) Med velikim številom pojmov in kategorij izbremo pomembne. 

b) Definiramo pojme in kategorije – določimo njihov pomen. 

• Na tej točki obrnemo proces prejšnje faze: zberemo dele teksta, 
ki so združeni v istem pojmu/kategoriji. 

• Raje definiramo samo kategorije, ker jih je manj. 
• Definicija – pomeni, da se določi podredne »fenomene« .
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6. Odnosno kodiranje in oblikovanje poskusne teorije  

• Prej dobljene kategorije postavimo v odnose. 

Odnosi se lahko vzpostavljajo glede na različne dimenzije:

- vzrok-posledica
- čas (prej-potem)
- krožnost

… in številne druge možnosti

Odkrite odnose med kategorijami poskušamo povezati v smiselno struktu-
ro in jo čim bolj jasno in utemeljno opisati. Temu pravimo poskusna teori-
ja (grounded theory). 

Poskusna teorija (oz. utemeljena teorija) nastane na empirični osnovi, je 
kontekstualno vezana in je postopno (skozi proces raziskave, sprotno pre-
verjanje dotedanjih domnev, po potrebi gradnja novih in ohranjanje od-
prtosti za nove pojme) utemeljena. Predstavlja ponavljajoče se značilnosti 
dogodkov, interakcij, komunikacij itd. Poskusna teorija je teorija omejenega 
dosega, to pomeni, da se zavedamo, da ni splošna ampak, da velja za dolo-
čen kontekst.

Za Glaserja in Straussa so ključne komponente prakse PT naslednje: 

- simultana vpletenost v zbiranje podatkov in analizo
- konstruiranje analitičnih kod in kategorij iz podatkov, ne iz vna-

prejšnjih logično izpeljanih hipotez
- uporaba konstantno komparativne metode, ki vsebuje oblikovan-

je primerjav skozi vsako fazo analize
- napredovanje razvoja teorije skozi vsak korak zbiranja podatkov 

in analize
- pisanje beležk, zapiskov z namenom izboljšati kategorije, specifi-

cirati njihove značilnosti, definirati razmerja med kategorijami in 
identificirati vrzeli

- vzorčenje, usmerjeno h konstrukciji teorije, ne k reprezenta-
tivnosti populacije

- izpeljava pregleda literature po razvoju neodvisne analize

Vpletenost v te procese pomaga raziskovalcem kontrolirati njihov razisko-
valni proces in dvigniti analitično moč njihovega dela. Cilj Glaserja in Stra-
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ussa je bil premakniti kvalitativno raziskovanje preko deskriptivnih študij v 
domeno pojasnjevalnih teoretičnih okvirov, tako da se omogoči abstrak-
tno, konceptualno razumevanje preučevanega fenomena (Charmaz, 2006).

Dodatne smernice za zaključevanje kodiranja
Pri zaključevanju (formiranju teorije) si lahko pomagamo z vprašanj,i kot 
sta: Kaj se dogaja? Kaj je povezano s čim? Pri integraciji različnih delov po-
datkov iščemo skupne vzorce in teme, tako da preiskujemo, kaj se večkrat 
pojavlja, lahko združujemo objekte (osebe, razmere, dejanja …) v katego-
rije po podobnosti. Poleg tega pa po intuiciji presojamo, kaj je verjetno in 
smiselno (Podlesek, 2014). 

Uporaba metafor: so delna abstrakcija (npr. otrok v praznem gnezdu), re-
ducirajo podatke, bodimo pozorni, kaj pomenijo ljudem, na njihove impli-
citne pomene. 

Štetje: Uporabljamo, kadar nam koliko je nečesa lahko pove nekaj o kvaliteti 
pojava, kadar želimo hitro videti, kaj imamo v velikem kupu podatkov (de-
lež nekega pojava, trendi v času), za prevernjanje hipotez (npr. pri indeksu 
ustreznosti, ki označuje število ljudi, ki se strinjajo z zaključkom) in za zava-
rovanje pred pristranskostjo (morebitno neujemanje z intuitivnimi zaključ-
ki).

Primerjanje/kontrasti: primerjava spremenljivk, primerov, izidov (učinkov), 
časovnega poteka; praktična pomembnosti razlik.

Členjenje spremenljivk: delimo jih na dele, čimprej v analizi, vendar ne pre-
več podrobno. 

Prenos specifičnega v splošno: povezovanje podobnosti v koncept višjega 
reda, abstrakcija.

Faktoriziranje: reduciranje podatkov, iskanje vzorcev, latentnih spremen-
ljivk, poiščemo jih intuitivno. 

Iskanje odnosov med spremenljivkami: Ko je A visok, je B visok (direktna 
povezanost). Ko je A visok, je B nizek (obratna povezanost). Najprej je zra-
sel A, nato tudi B (vzročna povezanost). Najprej je zrasel A, nato B, nato je 
še malo A (krožna, nerekurzivna povezanost).

Iskanje intervenirajočih spremenljivk: Nepričakovane povezave spremen-
ljivk – iščemo vmesne. 
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Gradnja logične verige dokazov: Več zaporednih korakov (A predhodi B, ta 
predhodi C, nato sledi D). Preverjamo veljavnost vseh posameznih kora-
kov. Veriga mora biti popolna in se mora zdeti smiselna.

Nekateri računalniški programi za pomoč 
pri kodiranju
Z računalnikom si pomagamo v različnih fazah kvalitativnega raziskovanja: 
pri ustvarjanju beležk na terenu (refleksije, terenski zapisi), transkripciji, 
urejanju besedila (popravljanje, širjenje, revizija zapisov), kodiranju (pripis 
ključnih besed delom besedila za kasnejše shranjevanje), shranjevanju (ure-
jenega besedila v organizirani bazi), pri iskanju in priklicu gradiva (lokalizira-
nje pomembnega dela besedila), povezovanju podatkov (povezovanje de-
lov besedila, oblikovanje kategorij, gruč, mreže), pisanju refleksij o nekem 
vidiku, analizi vsebine (zaporedja, lokacije besed ali fraz …), prikazovanju 
podatkov (v matrikah, mrežah, kar olajša interpretacijo, iskanje zaključkov, 
verifikacija, razvoj teorije), prikazu teoretičnih konceptov z diagrami ter pri 
pripravi poročila.

Priporočljivi programi: 

- za kodiranje: HyperQual, The Ethnograph, Kwalitan
- za shranjevanje: Sonar Professional, Orbis, askSam, Text Collec-

tor, Metamorph
- za povezovanje podatkov: ATLAS, HyperQual, HyperReserach
- za prikaze: AQUAD, ATLAS, Orbis
- za konceptualne diagrame: Inspiration, MetaDesign, MECA, 

SemNet
- za formuliranje teorij: AQUAD, ATLAS, QCA, NUDIST, Hyper-

RESEARCH

Hierarhično strukturiranje nudita NUDist in Kwalitan, mrežno pa ATLAS 
in SemNet.
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Vaja

1. Vzamite del teksta in ga kodirajte. Najprej poskušajte odkriti 
podobne izjave in jih parafrazirajte tako, da se izognete identične-
mu parafraziranju (povzemanje vsebinske analize).

2. Raziščite tri različne računalniške programe kodiranja, preverite 
njihovo uporabnost, prednosti in pomankljivosti.

3. Najdite članek s kvalitativno raziskavo, v kateri je bila postavlje-
na poskusna teorija in si natančneje poglejte proces skozi katerega 
so avtorji (oz. avtor) prišli do te.

Priporočeno branje
Glaser, B. G. & Strauss, A. L. Izvlečki iz: The Discovery of Grounded The-

ory: Strategies for Qualitative Research: http://andrewcerniglia.com/
documents/The_Discovery_of_Grounded_Theory.pdf 

Glaser, B. G. & Strauss, A. L. (1999). The Discovery of Grounded Theory: 
Strategies for Qualitative Research. Aldine Transaction.

Gibbs, G. (2007). Analyzing qualitative data. London: SAGE Publications.

Flick, U. (2009) An introduction to qualitative research. London: 
SAGE  Publications.

Atlas.ti http://www.atlasti.de/index.html 

N6   http://www.qsrinternational.com/ 

NVivo  http://www.qsrinternational.com/ 

Maxqda http://www.maxqda.com

Surrey University CAPDAS Project: www.soc.surrey.ac.uk/caqdas

http://andrewcerniglia.com/documents/The_Discovery_of_Grounded_Theory.pdf
http://andrewcerniglia.com/documents/The_Discovery_of_Grounded_Theory.pdf




analiza kvalitativnih 
podatkov – študija 
primera kot primer 
grupiranja po časovnici





Študija primera je način raziskave, ki vključuje določen sodoben feno-
men znotraj konteksta stvarnega življenja (Yin, 1984). Vključuje po-
drobno in poglobljeno raziskavanje udeleženca (primera) kot tudi z 

njim povezanega konteksta (Creswell, 2009). Uporabljamo jo za raziskova-
nje zaokroženega dogajanja v družbeni entiteti, z uporabo raznolikih metod 
in tehnik. Gradi na predpostavki, da preučevanje enega samega primera 
privede do odkritja obrazcev ravnanja, ki jih lahko povežemo v samo v sebi 
skladno strategijo ravnanja. Ponavljanje obrazcev v okviru ene same študi-
je utrjuje zaupanje v njihov obstoj in v njihovo povezanost s kontekstom. 
Kljub temu pa velja opozoriti, da so ugotovitve ene študije primera prva in 
ne zadnja beseda na določenem področju raziskovanja. Sledile naj bi ji štu-
dije nadaljnjih primerov, ki bi utrdile zaupanje v ugotovitve prve s ponovi-
tvijo opažanj in ugotovitev, predvsem pa z razpredenjem mreže nadaljnjih 
povezav med pojmi (Mesec & Čačinovič-Vogrinčič, 1998). Študija primera je 
zlasti uporabna, kadar želimo raziskati določeno področje, problem ali si-
tuacijo, ki nas zanima v globino (Patton, 1987). Tako običajno izberemo do-
ločen primer, ki nas posebno zanima, in ga redno opazujemo tekom časa. 
Primer je običajno povezan z nekim procesom. Primer je lahko en sam ali 
ena skupina ipd., tako da ločimo več vrst študije primera: 

- Notranja študija primera se izvaja, ker želi raziskovalec bolje ra-
zumeti določen primer in ne ker bi ta predstavljal druge primere 
ali ilustriral določeno značilnost. 

- Instrumentalne študije primerov vključujejo pregled primera, da 
bi dobili vpogled v problem ali refinirali teorijo. 

- Multiple študije primera vključujejo raziskavo številnih primerov, 
da bi razumeli širši fenomen ali splošno stanje. Pri teh uporablja-
mo več virov podatkov. 

- Primerjalna študija primera: Poudarja primerjavo znotraj kontek-
sta in primerjavo različnih kontekstov. Uporablja se predvsem, 
kadar nas zanima, kako značilnosti znotraj konteksta vplivajo na 
nekaj, npr. uspešnost programa. Pomaga nam pri oblikovanju us-
treznih intervenc za doseganje želenega cilja. 

Grupiranje po časovnici
Kot primer grupiranja lahko navedemo analizo študije primera z grupira-
njem po časovnicah.

analiza kvalitativnih podatkov – študija primera ...
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Študija primera, kot jo bomo obravnavali tu (in kot je najpogosteje), je ana-
liza primera enega procesa skozi eno zaključeno časovno obdobje (npr. 
analiza psihoterapevtskega procesa skozi določeno število seans, primer 
procesa socialnega dela, zdravljenja, delovanja neke skupine skozi eno šol. 
obodbje itd.). V fenomenomološki študiji primera je analiza doživljajskega 
vzorca, ki pa lahko traja tudi samo nekaj minut (npr. 10 minut), vedno ča-
sovno omejena.

Analiza po časovnici nam v prvi vrsti pokaže pogostosti dogodkov in izme-
njavo dogodkov različnih vrst. To je preprosta, a uporabna tehnika za re-
fleksijo dela na primeru. Ugotovitve, do katerih pridemo, same po sebi 
niso pretresljive, ko pa posamezne značilnosti razporejanja dogodkov pri-
merjamo in povežemo med seboj ter jih interpretiramo, nam osvetlijo po-
membne značilnosti v razvoju dogajanja pri obravnavi primera (Mesec in 
Čačinovič-Vogrinčič, 1998). 

Podatki za takšno vrsto analize primera zajemajo vse, kar lahko zberemo o 
tem procesu; npr. če preučujemo socialni proces, so podatki vse od dnev-
nikov, etnografskih primerov (fotografije, obleke), dnevnika terapevtov, do 
poročila o intervencah, anamneze itd. in to spremljamo glede na čas.

Slika 2. Shematski prikaz spremljanja različnega gradiva v študiji pri-
mera, tekom določenih časovnih enot. 

Na sliki 2 pravokotniki predstavljajo zbirko vsega gradiva, različne barve 
črt znotraj teh pa različno vrsto gradiva, npr. oranžna – dnevniške zapiske, 
modra – poročilo o intervenci itd. Iz te slike vidimo, kako zgoščeno je bilo 
dogajanje v določenem časovnem obdobju in katera so bila ta časovna ob-
dobja.
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Slika 3. Shematski prikaz spremljanja izbrane vrste gradiva v študiji 
primera, tekom določenih časovnih enot

V nadaljevanju naredimo delne časovnice, ki vzamejo samo del gradiva npr. 
dnevniške zapiske (oranžna barva). V povezavi z analizo interakcij gradiva 
in vedenj, katere namen je odkrivanje ponavljajočih se obrazcev interakcije 
(smo pozorni tako na to, kar se je pojavilo, kot na to, kar se ne pojavlja, pa 
bi se lahko), lahko odkrijemo dimenzije, ki kot celota sestavljajo določeno 
situacijo, morda strategijo dela, intervenco ipd. (ki morda ni omejena le na 
preučevani primer). Tako lahko na osnovi Slike 3 npr. ugotovimo, da je ude-
leženec vedno pisal dnevnik, ko je bil pri socialni delavki. S tem dobimo eno 
vedenjsko povezavo, ki jo lahko nadalje podrobneje preučimo. Tako lahko 
iz različnih časovnih obdobij in razmerij med podatki sklepamo o določe-
nih odnosih (koda je čas).

Vaja

1. Za vsako od vrst študije primera najdite praktičen primer, ki bi 
ga lahko preučevali.

2. Najdite konkreten primer, ki bi ga najbolje raziskovali po meto-
di grupiranja po časovnici.

3. Razmislite o prednostih in pomankljivostih študije primera.

Priporočeno branje
Flyvberg (2002): Five misunderstandings about case-study research: hht-

tp://flyvbjerg.plan.aau.dk/Publications2006/0604FIVEMISPUBL2006.
pdf

Spletna stran univerze v Koloradu o študiji primera: http://writing.colo-
state.edu/guides/guide.cfm?guideid=60

http://writing.colostate.edu/guides/guide.cfm?guideid=60
http://writing.colostate.edu/guides/guide.cfm?guideid=60
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Creswell, J. (2009). Research Design; Qualitative and Quantitative and 
Mixed Methods Approaches. London: SAGE.

Thomas, G. (2011). How to do your Case Study. Thousand Oaks: Sage Pu-
blications..

Goodrick, D. (2014). Comparative Case Studies. Methodological Briefs: 
Impact Evaluation 9, Florence: UNICEF Office of Research: http://de-
vinfolive.info/impact_evaluation/ie/img/downloads/Comparative_
Case_Studies_ENG.pdf



veljavnost in zanesljivost





Glede na interpretacijsko in večinoma udeleženo (participatorno) 
naravo kvalitativnega raziskovanja so pri ocenjevanju veljavnosti in 
zanesljivosti tovrstnega raziskovanja v veljavi drugačni kriteriji kot za 

kvantitativno raziskovanje. Obstaja več pogledov na to, kako interpretira-
ti veljavnost in zanesljivost kvalitativnih raziskav (glej Vogrinc, 2008); poleg 
tega je za ocenjevanje na kvalitativnem področju značilna bogata razdelitev 
načinov ocenjevanja veljavnosti in zanesljivosti.

Veljavnost

Veljavna je analiza, katere ocene in trditve podpirajo pridobljeno gradivo. 
Veljavnost kvalitativne raziskave lahko ocenjujemo s pomočjo več podka-
tegorij, npr.:

Konstrukcijska  veljavnost; ali res merimo to, kar mislimo, ali se konstrukti 
(oz. mere kontruktov) dejansko vedejo tako, kot predvideva teorija? Kon-
strukcijska veljavnost mora veljati za vse teoretične pojme, ki jih uporabi-
mo v teoriji; je glavna za oceno splošne veljavnosti raziskave in postavlje-
ne teorije.  

Notranja veljavnost; ali so vzročne povezave resnične; zanima nas vero-
dostojnost, avtentičnost, smiselnost, dober opis stanja, dobra teoretična 
podlaga, dobro ovrednotenje; ali je opis poglobljen, podprt s kontekstom, 
ali je bralcu verjeten, smiseln, se podatki povezujejo s teoretičnimi katego-
rijami, konstrukti, so odkritja notranje koherentna, koncepti sistematično 
povezani, ali so pravila določanja konceptov eksplicirana, so opredeljena 
negotova področja, negativni dokazi razrešeni, alternativne razlage prever-
jene, povratne informacije udeležencev pozitivne – zaključki ustrezni, na-
povedi pravilne.

Zunanja (ali se lahko uporabi v različnih situacijah); posplošljivost, možnost 
prenosa zaključkov na druga okolja, primere; lastnosti vzorca, obravnava 
omejitev posploševanja, širina vzorca, prikazan potencialni prenos, ujema-
nje s predhodno teorijo, raziskovalec ni posegal v naravne dogodke, pre-
dlagana področja preverjanja zaključkov, možnost ponovitve.

Konceptualna: gradnja skladnih konstruktov in teorij – ločena odkritja po-
vežemo, poimenujemo vzorec, identificiramo konstrukt. 

Medkoderska: preverjanje zanesljivosti kodiranja – ali različni ocenjevalci za 
iste dele besedila uporabljajo enake kode.

veljavnost in zanesljivost
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Ekološka: zadoščeno ji je takrat, ko je raziskava opravljena v naravnem 
okolju oz.  kadar lahko ugotovitve raziskave prenesemo v resnične življen-
jske okoliščine in situacije, v katerih se raziskovani pojav spontano odvija.

Konsenzualna validacija – proces preverjanja raziskovalčevih parafraz (vča-
sih pa tudi interpretacij) z udeleženci. 

Zanesljivost

Pomeni neodvisnost, stabilnost v času in stabilnost med več raziskovalci ter 
metodami. Odgovarja na vprašanja: ali so vprašanja in raziskovalni načrt ja-
sna, je vloga raziskovalca na terenu jasno opredeljena, ali so si podatki iz 
več virov podobni, ali je teoretični okvir jasen, kakšna je primerljivost pro-
tokolov zbiranja podatkov pri več raziskovalcih, ujemanje kodiranja. 

Nekateri drugi standardi za kvaliteto zaključkov kvalitativne raziskave:

• objektivnost – moč potrditve, refleksija raziskovalca (jasno zave-
danje svoje udeleženosti pri raziskovanju), jasna slika tega, kako 
bi lahko drugi ponovili raziskavo; dobro opisana metoda, opisa-
no zaporedje zbiranja podatkov in analize, povezanost zaključk-
ov s prikazi, ali je raziskovalec ekspliciral svoja pričakovanja, vred-
note, pristranskosti in kako bi te lahko vplivale na raziskavo, ali so 
bile upoštevane alternativne razlage, ali so podatki shranjeni in 
dosegljivi za preverjanja drugih.

• uporabnost – ali uporabniki odkritja razumejo, so jim dosegljiva, 
ali so jih sposobni uporabiti, etična vprašanja (ali lahko komu ko-
ristimo oziroma škodimo), ali akcija potem res prinese kakšne do-
brobiti, ali se uporabnikom zdi koristna, da lahko na podlagi ra-
ziskave nekaj spremenijo. 

Testiranje zaključkov – kako povečati 
zanesljivost in veljavnost 
Povečati zaupanje v zaključke. Ohranjati je potrebno objektivnost, paziti, 
da se ostaja pri zaključevanju odprt ter da se ne zaključuje na osnovi impli-
citnih teorij in na osnovi pričakovanj oz. želja. Pri tem nam lahko pomaga 
konstantno spraševanje: Katerim podatkom lahko najbolj verjamemo? Po-
magamo si s tem, da sledimo modelu »4 R (representability, reactivity, reli-
ability, repeatability)« – reprezentativnost, reaktivnost, zanesljivost, pono-
vljivost.
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Preverjanje reprezentativnosti – reprezentativnost se zmanjša ob: specifič-
ni izbiri udeležencev (npr. samo visoko izobraženi – če da, je to potrebno 
obrazložiti v poročilu), nekontinuiranemu spremljanju (odsotnost razisko-
valca), vnaprejšnjim implicitnim hipotezam, ki jih ne ozavestimo ter nerazu-
mevanju vprašanj s strani udeležencev.

Triangulacija: veljavnost se poveča, če uporabimo več metod zbiranja po-
datkov, več vrst podatkov, več virov podatkov, več raziskovalcev. To nam 
omogoča ustrezno omejitev zaključkov, vendar pa lahko nastane problem 
pri neskladnih ocenjevalcih ali virih. 

Obtežitev podatkov: nekateri podatki so boljši kot drugi, npr. tisti, ki so 
zbrani po ponovljenih kontaktih, ki so bili spontano, takoj sproducirani, 
zbrani v neformalnem okolju, ko je bil udeleženec sam z raziskovalcem; ki 
so zbrani na osnovi opaženih vedenj, aktivnosti; ki jih je zbral vešč razisko-
valec, ipd. Zaključke delamo na osnovi boljših podatkov.

Preverjanje odstopanj nam pokaže meje zaključkov: pomen izjem (outlier-
jev) – kdo so izjeme, zakaj; ekstremni primeri – so pristranski primeri, zasle-
dovanje presenečenj – če se nekaj zgodi nepričakovano, se lahko vprašamo 
o svojih pričakovanjih, hipotezah, predpostavkah, lahko revidiramo teori-
jo; iskanje negativnih dokazov – primerov, ki se z zaključki ne ujemajo, delež 
teh, zakaj se ne ujemajo.

Preverjanje razlag: če-potem – Nekaj (»če«) naredimo, pogledamo, ali se del 
»potem« uresniči. Lahko več »če«-jev, en »potem«;  neupoštevanje povezav 
prek tretje spremenljivke; ponovitev odkritja – s triangulacijo ali retestom ali na 
drugem vzorcu, preverjanje alternativnih razlag – iščemo dokaze tudi za dru-
ge razlage, povratna informacija udeležencev – fenomenološka veljavnost in 
povzemanje (debriefing), lahko že med zbiranjem podatkov, predvsem pa 
na koncu raziskave; udeležencem pokažemo rezultate s kratko razlago.

Vaja

1. Razmislite, kako bi v svoji raziskavi uporabili triangulacijo.

2. V poglavju so na kratko opisane različne vrste veljavnosti, ven-
dar različni avtorji uporabljajo in izpostavljajo različne vrtse veljavno-
sti ter jih tudi različno poimenujejo. Primerjajte vrste veljavnosti gle-
de na različne avtorje (npr. Maxwell, J. A.; Anderson, G. L., Herr, K. 
in Nihlen, A. S.; Guba, E. G. itd.).

3. V znanstveni reviji najdite kvalitativno raziskavo in poglejte kako so 
avtorji (oz. avtor) zagotovili njeno ustrezno veljavnost in zanesljivost. 
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Priporočeno branje
Robert Wood Johnson Foundation. Qualitative research: guidelines 

project:

http://www.qualres.org/HomeEval-3664.html 

http://www.qualres.org/HomeLinc-3684.html 

Vogrinc, J. (2008). Kvalitativno raziskovanje v pedagoškem področju. Ljubl-
ljana: PEF, UL. (6. poglavje)

http://www.qualres.org/HomeEval-3664.html
http://www.qualres.org/HomeLinc-3684.html
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Etika je pomembna v vsakem raziskovanju, v kvalitativnem pa, zaradi 
večje bližine z udeleženci, večje poglobljenosti podatkov in soudeleže-
nosti raziskovalca, še toliko bolj. Etika je vključena v vsaki fazi razisko-

valnega procesa - od odločanja o tematiki, do izbire vzorca, eksperimental-
nega dela raziskave in poročanja o ugotovitvah:

- Izbira raziskovalne teme in oblikovanje raziskovalnih vprašanj: na-
men raziskave naj bi bil poleg pridobitve znanstvene vrednosti 
novega potencialnega znanja, tudi izboljšanje  človeške situacije, ki 
se jo raziskuje.

- Načrtovanje raziskave: načrtujemo tudi način pridobitve inform-
iranega soglasja udeležencev, zagotovitev zaupnosti in načrtovan-
je možnih posledic raziskave za udeležence.

- Izvedba raziskave: udeležencem morajo biti oznovne značilnosti 
in proces raziskave jasni in tudi jasno sporočena, pri čemer je po-
trebno upoštevati tudi posledice interakcije z raziskovalcem oz. 
raziskovalno situacijo (npr. stres med intervjujem in vpliv na sam-
opodobo). Zagotovljena morata biti ustrezna zaupnost in zaseb-
nost.

- Analiza podatkov: zagotavljanje zaupnosti v procesu transkribi-
ranja in kodiranja (kdo to počne, kdo ima dostop do informacij) 
ter preverjanje interpretacij z udeleženci.

- Poročanje o izsledkih raziskave: zopet je ključen ustrezen 
nivo ohranjanja zaupnosti in razmislek o možnih posledicah za 
udeležence.

Če pogledamo še iz vidika upoštevanje etičnih izhodišč, ne glede na fazo 
raziskave, potem moramo, za vzdrževanje ustreznega etičnega nivoja, po-
leg že povsem ustaljenih etičnih principov raziskovanja kot so: splošno upo-
števanje zakonodaje, anonimnost, pravičnost in zaupnost, upoštevati še 
naslednje:

1. Predpogoj za raziskavo je jasno podano soglasje udeležencev za 
sodelovanje. Pri tem mora biti ideleženec ustrezno seznanjen z 
raziskavo, soglasje mora biti podano prostovoljno in mora ga po-
dati oseba, ki je tega formalno sposobna (Flick, 2009). Posebna 
previdnost pri temu je potrebna pri t.i. ranljivi populaciji, ki zaje-
ma osebe, ki se formalno niso več ali pa še niso sposobni odloča-
ti o vseh vidikih svojega življenja, npr. otroci, osebe z motnjo v 
duševnem razvoju, starostniki z demenco ipd. 
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2. Pri zbiranju podatkov poskušamo ne povzročati kakršnekoli škode 
udeležencem raziskave. Medtem, ko je samo po sebi to povsem 
razumljivo, pa se lahko pojavi problem npr. pri preučevanju tež-
jih ali napredujočih bolezni, ker lahko to udeležencem povzroči 
stisko. 

3. Biti pravičen do udeležencev pri analizi podatkov. Podane inter-
pretacije morajo povsem sloneti na podatkih (npr. izjavah v in-
tervjuju) in ne smejo vsebovati vrednotenja in ocenjevanja na 
osebni ravni. Tudi zaradi tega (ne samo zaradi veljavnosti) je 
pomemben del raziskave podajanje in iskanje povratne infromaci-
je udeležencev na naše zaključke.

4. Phranjanje zaupnosti pri poročanju. Bralci poročila ne smejo pre-
poznati identitete kateregakoli udeleženca (vključno npr. z or-
ganizacijo – razen če ni drugače dogovorjeno), zato je potrebno 
ustrezno prikriti oz. šifrirati specifične podrobnosti, ki bi lah-
ko prispevale k razkritju idnetitete. Pomembno je tudi ustrezno 
shraniti in zaščititi dostopnost do podatkov (npr. posnetke, tran-
skripte intervjujev ipd.).

5. Posebno pozornost je potrebno posvetiti kontekstu. V splošnem 
podatki kvalitativne raziskave vsebujejo več informacij o kontek-
stu posameznega udeleženca, zlasti če v poročilo vključujemo 
tudi transkribirane dele intervjujev. Posledično je potrebno biti 
pri tem še toliko bolj previden, da se ustrezno zaščiti identieteto 
udeležencev.

6. Zagotoviti ustrezno znanstveno kvaliteto raziskave.

Raziskovalna etika je pomemben del načrtovanja in izvedbe raziskave. 
Večkrat ni mogoče najti lahke in splošne rešitve k tovrstnim problemom 
in dilemam, pomagata pa večja refleksija in občutjivost. Razmišljanje o etič-
nih dilemah bi moralo raziskovalcu pomagati k večjemu razmisleku o razi-
skavi in k bolj poglobljenemu razumevanju vloge udeležencev.  Za to je pri-
poročljivo razmisliti kako bi se sami počutili kot udeleženci v svoji raziskavi. 
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Vaja

1. Najdite kvalitativno raziskavo in določite kako so avtorji upo-
števali etična izhodišča.

2. Razmislite o lastni raziskavi in kako bi v njej upoštevali etične 
principe.

3. Razmislite katera ključna vprašanja bi vam pomagala pri načrto-
vanju ustreznega upoštevanja vsakega od etičnih principov. Na pri-
mer: pri   pridobivanju informiranega soglasja bi si lahko pomagali z 
naslednjimi vprašanji: Na kakšen način naj pridobim soglasje? Je do-
volj, če ga pridobim ustno ali bi ga moral pridobiti tudi pisno? Kdo 
mi mora dati soglasje, udeleženci ali njihovi nadrejeni/skrbniki…? 
Koliko informacij o raziskavi moram posredovati v naprej in s ka-
terimi informacijami lahko počakam? Kako bi se tega lotil v razisko-
vah kjer imajo raziskovalci malo vnaprejšnega védenja o poteku in-
tervjujev in raziskave? Itd.

Priporočeno branje
Etične smernice The British Psychological Society: http://www.bps.org.

uk/system/files/documents/code_of_ethics_and_conduct.pdf

Etične smernice The Social Research Association: http://the-sra.org.uk/
research-ethics/ethics-guidelines/ in http://the-sra.org.uk/wp-con-
tent/uploads/ethics03.pdf

Etični kodeks Društva psihologov Slovenije: http://www.dps.si/tl_files/
DOCUMENTS/eticni%20kodeks%20DPS.pdf

Hopf, C. (2004). Research ethics and qualitative research. v U. Flick, E. 
Kardorff in I. Steinke (ur.). A companion to qualitative research. Lon-
don: SAGE Publications.

Allmark, P. (2002). The ethics of research with children. Nurse research, 
10: 17-19.
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