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Predgovor

Uvodna ideja je bila, da napiševa knjigo, ki bo zajela celotno kvalitativno raz-
iskovanje, a kaj kmalu se je izkazalo, da je ena knjiga premalo. Raziskovanje
in predstavljanje vsebin je pokazalo, da je o kvalitativnem raziskovanju treba
še kaj razmisliti in šele nato predstaviti ter napisati. Zato je osnutek knjige iz
dneva v dan postajal obsežnejši, čeprav je bilo zapisanih le nekaj stvari od
tistega, kar sva imeli namen vključiti, poudariti in morda tudi razjasniti. Tako
sva se odločili, da najino raziskovanje in pisanje o kvalitativnem raziskovanju
ločiva na dva ali tri dele.
Besedilo je tako uvod vproces kvalitativnega raziskovanja, odpredstavitve

nekaterih pojmov, teme, problema, namena, ciljev, oblikovanja raziskovalnih
vprašanj, vključevanja sodelujočih do predstavitve nekaterih tehnik in pripo-
močkov, ki jih lahko uporabimo, da pridemo do podatkov. Ostale so nam še
druge stopnje procesa, ki jih imava namen predstaviti javnosti in zanje nav-
dušiti raziskovalce in/ali učitelje ter študente, predvsem obdelava kvalitativ-
nih podatkov in njihova predstavitev.
Besedilo je najino skupno delo, saj se strinjava s trditvijo, da dve glavi več

vesta kot ena sama. Delo je nastalo tudi z upoštevanjem in vključevanjem
vseh, ki so pri nas, zlasti na pedagoškem področju, pisali o tej temi. Poskušali
sva upoštevati našo, slovensko, pedagoško raziskovalno tradicijo, ki ima kar
dolgo zgodovino, saj se je kvalitativno pedagoško raziskovanje začelo tudi
pri nas razvijati skoraj sočasno z razvojem po svetu. Pri pisanju sva tako upo-
števali kvalitativno pedagoškometodološko zgodovino, naše okolje oziroma
prostor – tu izpostavljava zlasti Univerzo na Primorskem, Pedagoško fakul-
teto (UP PEF) – pa tudi razvoj na drugih družboslovnih področjih v Sloveniji
in po svetu. Glede na sintezo in upoštevanje vseh navedenih dejavnikov je
nastalo to besedilo.
Zahvaljujeva se našim učiteljem oziroma profesorjem, ki so nas vpeljali v

metodologijo pedagoškega znanstvenega raziskovanja. Po abecedi izposta-
vljava: dr. Branko Čagran, dr. Borisa Kožuha, ddr. Barico Marentič Požarnik
in dr. Janeza Sagadina. S hvaležnostjo se jih spominjava in zahvaljujeva za
njihovo pedagoško ter znanstveno delo na področju metodologije pedago-
škega raziskovanja. Zato je to najino delo posvečeno prav njim.
Kolegicam in kolegom na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem, na

Oddelku za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete in Pedagoški fa-
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Predgovor

kulteti Univerze v Ljubljani ter tudi na Oddelku za pedagogiko Filozofske fa-
kultete in Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru pa želiva, da bi imeli zve-
dave in hvaležne študente ter kolege, ki bi jim sledili na področju pedago-
škega raziskovanja in ga razvijali naprej.
Omeniva naj tudi dr. Blaža Meseca, ki je pomembno vplival na razvoj pe-

dagoškega kvalitativnega raziskovanja pri nas, ter dr. Janeza Vogrinca, ki je
izdal knjigo o kvalitativnem raziskovanju na pedagoškem področju. Posebna
zahvala pa gre recenzentkama, dr. Jasni Mažgon in dr. Aniti Trnavčević, ki sta
tudi strokovnjakinji na področju kvalitativnega raziskovanja. Njima se lepo
zahvaljujeva za skrben pregled, koristne nasvete in predloge, ki so izjemno
pripomogli k izboljšanju nastalega dela.
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