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POVZETEK 
 

V teoretičnem delu s stališča raziskovalnih metod predstavim pristop zajemanja in analiziranja življenjske 

zgodbe. Največ prostora namenjam avtobiografskemu narativnemu intervjuju, ki ga obširno predstavim 

-  opredelitve, značilnosti, metodološki pristopi, konkreten potek izpeljave ter navedem več različnih 

možnosti za analiziranje. Najbolj podrobno predstavim razlagalne pristope, ki temeljijo na hermenevtiki. 

Nadalje se ozrem na pozicijo pripovedovalca, poslušalca in interpreta zgodbe, opredelim prednosti 

pristopa, kakor tudi njegove pasti in omejitve ter dvome. Zadnje poglavje posvetim naslednjim 

vsebinskih elementom biografije/življenjske zgodbe: varovalnim in ogrožajočim dejavnikom v 

posameznikovem razvoju, konceptu psihične odpornosti in strategijam spoprijemanja. 

 

V empiričnem delu prenesem spoznanja iz teorije v prakso. Izvedem dva avtobiografska narativna 

intervjuja. Verbatima kvalitativno analiziram s štiri-stopenjskim eklektičnim modelom za rekonstruktivno 

hermenevtično analizo avtobiografskih narativnih intervjujev, ki sem ga oblikovala sama na podlagi 

različnih postopkov analize, predstavljenih v teoretičnem delu. Obsežna analiza prinese v prvi fazi 

ilustracijo življenjskega poteka za oba sogovornika v obliki časovnic. V drugi fazi analize za prvega 

sogovornika ugotovim, da so njegovi varovalni dejavniki povezani z uspešnimi umiki v izvendružinsko 

vzgojo ter da izvirajo tako iz njegove osebnosti kot iz okolja, ogrožajoči dejavniki izhajajo iz 

nefunkcionalne matične družine in nepriljubljenosti med vrstniki, vir psihične odpornosti je osebnost in 

podpora okolja (mladinski dom in prostovoljne organizacije), nefunkcionalne spoprijemalne strategije 

uporabljene v preteklosti sogovornik v sedanjosti nadomesti s funkcionalnejšimi. Iz druge biografije 

razberem, da so varovalni dejavniki povezani z vstopom sogovornice v funkcionalno partnersko zvezo s 

sedanjim možem, ogrožajoči pa z matično družino, doživljanjem pomanjkanja in nepredelanimi 

travmatičnimi izkušnjami, vir psihične odpornosti je osebnost in podpora okolja (dedka in babice v 

preteklosti, moža in njegove družine v sedanjosti), strategiji spoprijemanja sta laganje in prikrivanje, ki 

juizzove sram zaradi materialnega pomanjkanja. Tretja faza analize je poglobljena sekvenčna analiza, 

kjer iščem in razlagam latentne pomene sogovornikovih izjav. V prvi biografiji vseskozi spremljam proces 

sogovornikovega identitetnega spreminjanja, ki je osnovan na okrepljeni samopodobi. V drugi biografiji 

pa odkrijem, da želi sogovornica obračunati s preteklostjo in urediti sedanjost na način, da se vede 

popolnoma nasprotno od svojih staršev na vseh temeljnih življenjskih področjih (partnerstvo, 

starševstvo, preskrba, odgovornost do šole, dela). V analitičnem povzetku za vsakega sogovornika 

zberem pomembne ugotovitve, ki jih v zadnji fazi, primerjalni analizi, primerjam. 

 
Ključne besede: življenjska zgodba, kvalitativno raziskovanje, avtobiografski narativni intervju, 

hermenevtična analiza, psihična odpornost. 

  



 
 

ABSTRACT 
 

In the theoretical part of the thesis, the life-story acquisition and analysis as research methods are 

presented. The autobiographical narrative interview is presented most extensively; i.e., the definitions, 

characteristics, methodological approaches, the specific implementation, as well as different options for 

analysis. The narrative approaches based on hermeneutics are explained in most detail. Furthermore, 

the positions of the narrator, the listener and the interpreter of the life story are taken into 

consideration. The advantages, as well as the pitfalls, limitations, and doubts of this approach are 

defined. In the last chapter of the theoretical part, attention is given to the following content elements 

of the biography, or life story: the protective and the risk factors influencing an individual's 

development, the concept of psychological resilience, and coping strategies. 

 

In the empirical part of the thesis, the findings are moved from theory to practice. Two autobiographical 

narrative interviews were carried out. For a reconstructive hermeneutic analysis of the autobiographical 

narrative interviews, the verbatims were subjected to qualitative analysis, using a four-level eclectic 

model which I designed for this purpose on the basis of different analysis methods presented in the 

theoretical part of the thesis. In phase one, a comprehensive analysis gives an illustration of the life 

course of the two participants in the form of a timeline. In phase two of the analysis, it is ascertained for 

the first participant that his protective factors are related to successful withdrawals into extrafamilial 

education and are derived from his personality as well as from the environment. The participant's risk 

factors are derived from a dysfunctional biological family, as well as from peer unpopularity. The 

participant's source of psychological resilience is the participant's personality, as well as the supportive 

environment (a youth home and voluntary organisations). The participant substitutes the dysfunctional 

coping strategies from the past with the more functional ones. It is evident from the biography of the 

second participant that her protective factors are related to entering into a functional partner 

relationship with the participant's current husband, whereas the risk factors are related to the 

participant's biological family, to experiencing deficiencies, as well as to unprocessed traumatic 

experiences. The source of the participant's psychological resilience is the participant's personality, as 

well as the supportive environment (grandfather and grandmother in the past; the husband and his 

family in the present). The participant's coping strategies are lying and hiding facts. These are elicited by 

the shame of economic deficiencies. Phase three of the analysis presents an in-depth sequential 

analysis, where latent meanings of participants' statements are searched for and explained. In the 

biography of the first participant, the process of the participant's identity change can be seen 

throughout; this being based on the participant's enhanced self-image. In the biography of the second 

participant, it was revealed that the participant wants to process her past and sort her present 

experiences in a way completely contrary to the behaviour of her parents; this being seen in all basic life 



 
 

transitions (partner relationship, parenthood, provision for family, responsibility towards education and 

work). In the analytical summary, important findings on each participant were collected. In the last 

phase, which consists of the comparative analysis, these findings were then compared. 

 

Keywords: life story, qualitative research, autobiographical narrative interview, hermeneutical analysis, 

psychological resilience. 
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I.UVOD 
 
Ljudje smo popotniki, ki potujemo skozi življenje z nahrbtnikom, v katerem je spravljena naša življenjska 

zgodba. Teža nahrbtnika je odvisna od dogodkov, ki smo jih doživljali. Nekateri imajo majhne, lahke 

nahrbtnike, ki jih pri hoji ne ovirajo, drugi precej napolnjene in težke. Breme lahko pohodnika potiska k 

tlom in vleče nazaj, da stežka zmore vsakodnevne vzpone, lahko se celo kdaj zruši pod njegovo težo ali v 

najhujšem primeru omahne v prepad. Vsak pohodnik izbira svoje strategije za čim lažji prenos tovora. 

Nekateri se naučijo težo dobro razporediti, drugi znajo težke stvari sproti porabiti, smeti pa predelati in 

tako odvečno težo odlagati, tretji najdejo pomočnike v svoji okolici, ki jim pomagajo pri tovorjenju 

nahrbtnika, četrti uporabijo za hojo palice, kline, vrvi, lastne mišice in se postopoma vzpenjajo naprej, so 

pa tudi taki, ki kamen v nahrbtniku vztrajno nosijo, a ga znajo na razgledni točki postaviti ob poti, se nanj 

usesti, spočiti in premisliti o prehojeni in o nadalnji poti. Pot življenja je za vse nepredvidljiva. Različnismo 

si popotniki, različne so naše poti, nahrbtniki in spremljevalci, skupno nam je le to, da nosimo vsebino 

nahrbtnika – svojo edinstveno življenjsko zgodbo. 

 

Zgornja prisopdoba uvaja glavno temo diplomskega dela, ki je povezana z življenjskimi zgodbami ljudi. 

Zanimajo me predvsem popotniki, ki nosijo težke nahrbtnike, pa vendar so se naučili uspešnih strategij za 

premagovanje poti. Med takšne bi lahko umestila tudi svojo življenjsko zgodbo. Razmišljanje o njej me je 

pripeljalo na pot študija socialne pedagogike. S pričujočim diplomskim delom zaključujem en odsek te 

poti, in si hkrati odgovarjam na vprašanja, ki so me pred nekaj leti usmerila nanjo. 
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II. TEORETIČNI DEL 
 

1. O ZGODBAH IN NJIHOVEM POMENU 

 

Človek je s pripovedjo povezan od nekdaj, saj uporablja jezik kot osnovno sredstvo sporazumevanja. 

Odkar uporablja jezik, z njim tvori zgodbe. »Zgodb se ne moremo znebiti, sanjamo v zgodbah, 

fantaziramo v njih, spominjamo se, zamišljamo, upamo, obupujemo, verujemo, dvomimo, načrtujemo v 

zgodbah.« (Nastran Ule, 2000, str. 196). V zgodbah se pogovarjamo, mislimo, zgodbe živijo v knjigah, 

slikah, v znanosti, umetnosti, v vsakdanjosti. Od začetka 20. stoletja naprej imajo še eno nalogo. 

Postanejo sredstvo za oblikovanje posameznikove identitete. Kot pravi M. Nastran Ule (2000, str. 22), od 

takrat »Življenjska zgodba ni bila več zarisana vnaprej, vsak posameznik/ca je moral/a oblikovati svojo 

biografijo«. »Organizacija izkušenj dogodkov v pripovedi pa učinkuje tudi na ureditev vsakdanjega 

življenja ljudi in na interpretacijo njihovih prihodnjih izkušenj.« (Urek, 2005, str. 11). Sebstvo postane 

»refleksivni projekt« (Giddens, 1991, v Nastran Ule, 2000, str. 25 ) in »v moderni družbi se mora 

odraščajoči posameznik s pomočjo raziskovanja in rekonstrukcije svoje biografije vključiti v odraslo 

družbo« (Nastran Ule, 2000, str. 25). 

 

Pripovedovanje je informiranje in hkrati interpretiranje, saj občinstvu (vidnemu, nevidnemu) 

pojasnjujemo pomen (Urek, 2005). S pripovedovanjem zgodb ljudje razvijamo skupno razumevanje 

stvari in urejamo kompleksnost sveta (prav tam). »Sposobnost posameznika, da gradi in ohranja 

kontinuiran narativni potek biografije, pripomore k razreševanju eksistenčnih vprašanj identitete sebstva 

tj. vprašanj, ki zadevajo temeljne parametre človekovega življenja in na katere tako ali drugače 

odgovarjamo.« (Nastran Ule, 2000, str, 197). Posameznik mora nenehno integrirati dogodke, ki se 

dogajajo v zunanjem svetu in jih uvrščati v nenehno zgodbo o samem sebi (prav tam). Brunner (1986, v 

Nastran Ule, 2000) meni, da je zavedanje dogodkov okrog nas v obliki zgodb glavni način zavedanje 

dejanj in dogodkov v nas in okrog nas. Čut za narativnost nam omogoča vzpostavitev zveze med 

doživljanjem sebe in doživljanjem drugih v socialnem svetu okrog nas (prav tam). Avtor (prav tam) 

ugotavlja, da ležijo izvori narativnosti v zgodnjem otroštvu posameznika. Narativni način razumevanja 

sveta je zanj zgodnji kategorialni sistem, v katerem se organizira človeško izkustvo, popolnejša oblika 

tega pa pomeni način po katerem urejamo realnost. Narativnost smiselno poveže stalnost in 

spremenljivost osebne identitete posameznika (MacIntyre, 1981, v Nastran Ule, 2000). Po njegovem 

mnenju smo ljudje neke vrste igralci v zgodbah, ki jih sami uprizarjamo s svojim življenjem (prav tam). M. 

Nastran Ule (2000) povzame, da je narativnost na dva načina temeljnega pomena za človekovo 

eksistenco. »Prvič je človeška eksistenca zaradi svoje vpletenosti v globalni življenjski načrt urejena na 

način zgodb. Človeško življenje samo sebe predstavlja kot živo zgodbo, ki jo lahko razumemo. Drugič pa 
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lahko to živo enotnost življenja izrazimo skozi razne zgodbe, ki eksplicirajo implicitno življenjsko zgodbo.« 

(Nastran Ule, 2000, str. 200). Tako te zgodbe prispevajo k organizaciji življenja. »Narativna perspektiva 

človeškega življenja vsebuje spoznanje, da je življenje smiselna celota, ki jo lahko izrazimo v zgodbah, pa 

tudi obogati se, če se tako izraža.« (Widdershoven, 1994, v Nastran Ule, 2000, str. 200). Zgodba je 

samonanašajoč se (avtoreferencialni) pomenski sistem, saj se zgodbe predstavljajo kot smiselne celote 

posameznih odlomkov, ki se nanašajo druga na drugo in s tem prispevajo k smislu vse zgodbe, po drugi 

strani pa odlomki dobivajo smisel od celote zgodbe (Nastran Ule, 2000). 

 

Predstavljeno nam pokaže na eksistenčen pomen zgodb za človeka ali kot enostavno strne Currie (1998, 

v Hall, 2001, str. 191) »Sploh ni pretiravanje, če rečemo, da so ljudje živali, ki pripovedujejo, 'homo 

fabulans' – pripovedovalci in interpreti pripovedi.« 

 

 

2. ZGODBE V RAZISKOVANJU 

 

»Zgodbe so ljudje proučevali, še preden so našle mesto v družbenih vedah. Študije pripovedništva 

poznamo že vsaj od Aristotela dalje, vse do danes pa so neko vrsto ali obliko pripovedi v svojih okvirih 

prepoznale že skoraj vse družbene vede in številni poklici.« (Urek, 2005, str. 12-13). 

 

2.1. Zgodovinski pregled raziskovanja zgodb 

 

M. Urek (2005) piše, da se je zanimanje za pripoved s polja književnosti in literarne teorije najprej 

preselilo na področje psihologije, sociologije, zgodovine, antropologije, etnologije idr. in od tam še na 

področje nekaterih strok, od katerih vsaka po svoje definira in operira z narativnim. 

 

»Biografska metoda se je kot kvalitativni pristop k raziskovanju izoblikovala skozi različne discipline. 

Izhaja iz tradicije interpretativne paradigme, ki jo je razvila čikaška šola sociologije1 v 20. letih 20. 

stoletja. Razvila se je kot inovativna metoda za pojasnjevanje družbenih pojavov, povezanih z 

vprašanjem spola, migracij oziroma v zgodovinskih študijah starostnih kohort. Za prelomno raziskovalci 

navajajo študijo Williama Isaaca Thomasa in Floriana Znanieckija »The Polish Peasant in Europe and 

America« iz leta 1918, ki jo je v sistematizaciji uporabe biografskih materialov za sociološko raziskovanje 

nasledila »The Jack Roller« Clifforda R. Shawa iz leta 1930.« (Pajnik in Bajt, 2009, str. 70). Študije čikaške 

sociološke šole (1920-1930) so se gibale znotraj specifičnega teoretskega okvirja simboličnega 

                                                           
1
Z izrazom chicaška (čikaška) šola označujemo skupino sociologov, ki so v 20. in 30. letih 20. stoletja poučevali in 

delovali na oddelku za sociologijo Univerze v Chicahu (Vogrinc, 2008). Predstavniki čikaške šole so: Thomas, W.I., 
Park, R., Anderson, N., Znaniecki, F., Wirth, L., Cressy, P., Shaw, C. in drugi (prav tam). 
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interakcionizma, poleg tega pa so s pomočjo kvalitativne avto/biografske metode osredotočale na 

specifične socialne procese, ki so se navezovali predvsem na vprašanja odklonskosti (mladinsko 

prestopništvo, potepuštvo, kriminal, itn.), množičnih gibanj in družbenih sprememb (sprememb v družbi 

in singularnem življenju) (Bertaux, 1981, v Sedmak, 2001). Pripadniki čikaške šole so s svojimi 

raziskavami javnosti omogočili, da vidi svet s perspektive tistih, ki so bili do tedaj redkokdaj slišani: 

kriminalci, emigranti, pripadniki različnih marginalnih skupin, istospolno usmerjeni, ženske itn. (Vogrinc, 

2008). Težnja kvalitativnih raziskovalcev po tem, da poskušajo razumeti perspektive vseh oseb, ki so 

vključene v raziskavo, je spremenila t.i. »hierarhijo kredibilnosti« (Bogdan in Biklen, 2003, str. 17. v 

Vogrinc, 2008): idejo, da so mnenja in pogledi ljudi, ki imajo moč in oblast pomembnejši od mnenj in 

pogledov navadnih ljudi, pojasnjuje Vogrinc (2008). 

 

»The Polish Peasant« predstavlja prvi sistematični poskus biografske analize, povezovanja objektivnih 

dejavnikov, ki opredeljujejo določeno situacijo, z njeno subjektivno interpretacijo (Pajnik in Bajt, 2009). 

Omenjena knjiga poudarja prav osebne zgodbe in je prelomna tudi zato, ker osmisli uporabo biografske 

metode na primeru marginaliziranih skupin (prav tam). »Metoda ne predpostavlja 'družbene 

normalnosti', ampak preučuje izkušnje v obdobjih družbenih sprememb in kriz, da bi v prostor vnesla 

nove prakse in prispevala k preprečevanju izključevanja.« (Pajnik in Bajt, 2009, str. 70). »Je 

'protihegemonski 'poskus dati glas izključenim; pomeni prakticiranje 'zgodovine od spodaj' (bottom-up).« 

(Apitzsch in Inowlocki, 2000, v Pajnik in Bajt, 2009, str. 70). »Tako so družboslovne raziskave z biografsko 

metodo postale tudi pomembno sredstvo, s katerim so družbeno marginalni in brezpravni ljudje prišli do 

javnega glasu.« (Urek, 2005, str. 15). 

 

»Kvantitativno raziskovanje je v ameriški sociologiji ob koncu 30. let 20. stoletja zasenčilo kvalitativne 

analize, med njimi biografsko metodo, ki je kljub povečanemu zanimanju za njeno uporabo v socioloških 

raziskavah v 40. in 60. letih prejšnjega stoletja sčasoma izgubila prednostni položaj, ki ga je imela v 

čikaški šoli.« (Pajnik in Bjat, 2009, str. 70). Njeno ponovno renesanso zasledimo v 70. in 80. letih, ko je 

bila že delno presežena kontroverza med kvantitativnimi in kvalitativnimi pristopi (prav tam). K temu je 

prispevala erupcija 'nove' socialne zgodovine z vnosom 'preteklosti vsakdanjega življenja', z vpeljavo 

zgodovine 'od spodaj' in s predstavitvijo zanemarjenih zgodovinskih subjektov oziroma nemih, utišanih 

skupin (»muted grups«, Ardener, 1975) (Rener, 1993). 

 

»Teoretski in praktični pomen biografskega raziskovanja se je od 70. let uveljavil zlasti pod vplivom 

francoskega (post)strukturalizma, britanske sociologije in nemške fenomenologije, ki so sooblikovali 

metodo, kakršno poznamo danes.« (Chamberlayne idr. 2000, v Pajnik in Bajt, 2009, str. 71). Ti vplivi so v 

metodi povezali objektivno s subjektivnim, izostrili pomen individualnega in subjektivne izkušnje, pri 
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čemer so izhajali iz predpostavke, da med biografijami in družbo deluje vzajemen proces vplivanja 

(Pajnik in Bajt, 2009). 

 

M. Pajnik in V. Bajt (2009) pišeta, da se je vzporedno s kritikami metoda vse bolj uveljavljala na primer v 

feminističnih študijah, kjer so jo uporabljali za problematiziranje neenakosti med spoloma, tematiziranje 

položaja žensk na trgu dela in v družini; metoda je odpirala vprašanja seksualnosti, materinstva, rojstva, 

ipd. To je bilo obdobje intenzivnih razprav o etiki intervjuvanja: narativni intervju se je pokazal kot 

terapevtska metoda v primeru izražanja emocij, travmatičnih izkušenj (prav tam). Vogrinc (2008) pa 

obrnjeno govori o prispevku feminizma k razvoju kvalitativnega raziskovanja, ki je bil največji konec 70. 

in v začetku 80. let prejšnjega stoletja. Raziskovalci, ki so izhajali iz feministične teorije, so večji pomen 

začeli pripisovati odnosu med raziskovalcem in raziskovanim (prav tam). Poleg feminizma Vogrinc (2008) 

predstavi še vpliv postmodernizma, katerega največji prispevek je bil postavitev interpretacije in vloge 

interpreta kot središča raziskovanja in kritične teorije, ki se je v raziskovanju zavzemala za priviligiranje 

tistih, ki so na obrobju. Verjeli so namreč, da lahko z raziskovanjem pomagamo revnim in k zmanjšanju 

socialne neenakosti in nepravičnosti (prav tam). 

 

Družbene vede so v postmodernizmu doživele narativni (biografski) preobrat, ki je poudaril pomen 

»malih«, lokalnih, kontekstualnih zgodb *petits récits+ in ob enem izrazil nezaupanje do velikih temeljnih 

teorij o svetu (Urek, 2005).»Poudarek ni več na resničnosti in objektivnosti zgodb, pač pa na njihovi 

konstrukciji in interpretaciji. Resničnost postane odvisna od interakcijskih pogojev pripovedovanja in 

poslušanja, od pogajanja o pomenih.« (Urek, 2005, str. 15). V postmodernizmu se pojavi interes za 

»skrite glasove«, ki so ga družboslovne raziskave z biografsko metodo izkoristile za to, da so družbeno 

marginalni in brezpravni ljudje prišli do javnega glasu (prav tam). M. Urek (2005) kot posebej dragocene 

izpostavi avtobiografije2 ljudi, ki so preživeli psihiatrično obravnavo in bivanje v psihiatrični bolnišnici. Iz 

njih izvemo veliko o osebnem doživljanju norosti, odpre se individualni pogled na stanja nerazumnosti, 

prinašajo pa tudi pogled od znotraj – v bolnišnične postopke in psihiatrično logiko (prav tam). 

»Avtobiografski zapisi iz psihiatričnih bolnišnic so še zlasti zanimivi zaradi razlike, ki postane očitna, in 

sicer med bolnišničnim pogledom na psihiatrično pacientko in njenim lastnim pogledom nase.« (Urek, 

2005, str. 239). 

 

»Obdobje postmodernizma in uveljavljanje kulturnih študij sta osebno izkušnjo postavila v ospredje 

sociološkega raziskovanja.« (Pajnik in Bjat, 2009, str. 71). »Narativna resnica« je postala osrednji 

element analiz (prav tam). »V tem obdobju so metodo intenzivno začeli uporabljati tudi v psihoanalizi, ki 

                                                           
2
V slovenskem prostoru najbolj znana dela Tanje Lamovec na primer eseji v knjigi Kako misliti drugačnost, črtice v 

Zgodbah z roba norosti. 
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je poudarila potrebo po preučevanju latentnih pomenov pričevanja, kar se je ohranilo kot pomembna 

dimenzija analize biografskih zgodb.« (prav tam). 

 

Biografski pristop se danes uporablja v najrazličnejših družboslovnih kakor tudi v drugih disciplinah. 

Presega razmejitve med sociologijo, antropologijo, psihologijo, lingvistiko, zgodovino, socialnim delom in 

pedagogiko in tako predstavlja pomemben primer trans-disciplinarnosti (Riemann, 2003, v Pajnik in Bajt, 

2009). 

 

»V zadnjih dveh desetletjih sta opazna porast metodološke literature3 in povečana uporaba 

kvalitativnega raziskovanja v različnih disciplinah, kar prinaša fragmentacijo pristopov k zbiranju in 

analizi podatkov.« (Pajnik in Bjat, 2009, str. 72). »Določene vrste podatkov pridobivajo vse večjo 

veljavnost, na primer osebne naracije, življenjske zgodovine in drugi dokumenti življenja, teksti in 

dokumentarni viri, filmi, video in fotografske podobe, materialna kultura in tehnološki artefakti ter 

govorjeni diskurz.« (Atkinskon, 2005, v Pajnik in Bajt, 2009, str. 72). 

 

Socialna pedagogika pri vključevanju biografskega pristopa ni zaostajala za drugimi disciplinami, čeprav 

je bila v svojem bistvu verjetno vseskozi tesno povezana z življenjskimi zgodbami uporabnikov oz. si je 

brez tega sploh ne moremo predstavljati. Za mejnik uporabe zgodb v socialno pedagoškem raziskovanju 

v Sloveniji lahko označim leto 1996, ko se je začel aplikativni raziskovalni projekt z naslovom 

»Socialnopedagoške diagnoze – samopercepcija in samoprezenatcija  otrok in mladostnikov s težavami v 

socialni integraciji kot osnova za oblikovanje individualnih vzgojnih načrtov« (Kobolt, 1999). Potekal je do 

leta 1998 pod vodstvom Alenke Kobolt in je bil finančno podprt s strani Ministrstva za znanost in 

tehnologijo RS (prav tam). »Namen naloge je bil ugotoviti, kako je mogoče samopredstavitev mladostnic 

in mladostnikov uporabiti za namen diagnostike in načrtovanje vzgojnega delovanja. V nalogi so bili 

izvedeni in obdelani intervjuji z večjim številom mladih s težavami v socialni integracij.« (Rapuš Pavel, 

1999a, str. 49). Raziskovalna naloga je sledila trendom iz tujine4, kjer so podobne raziskave že izvajali. 

Takoj lahko zaznamo, da je bil namen pridobivanja in analiziranja življenjskih zgodb (pridobljenih s 

samopredstavitvami) točno določen in ciljno usmerjen, saj so služile kot dopolnilo diagnostični oceni in 

izhodišče za oblikovanje individualnih vzgojnih načrtov, kar je v primerjavi z drugimi disciplinami 

                                                           
3Od slovenskih avtorjev so mi pri pripravi tega besedila prišla pod roko naslednja dela: 
Fikfak, J., Adam, F. in Garz, D. (ur.). (2004). Qualititative research. Different perspektives, emerging trends.  
Ljubljana: Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU. Velja omeniti še, da je knjiga nastala kot nasledek 
mednarodne konference o kvalitativnem raziskovanju, ki je potekala novembra 2000, na Bledu (Fikfak, 2004a). 
Mesec, B. (1998). Uvod v kvalitativno raziskovanje v socialnem delu. Ljubljana: Visoka šola za socialno delo. 
Vogrinc, J. (2008). Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 
 
4 Müller, Nemčija, Model “dela s primerom”, 1994; Van Der Doef, Nizozemska, Interdisciplinarni model klasifikacije 
in tretmana, 1992; Mollenhauer in Uhlendorff, Nemčija, Socialnopedagoška diagnoza, 1995. (Rapuš-Pavel, 1999a). 
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posebnost socialne pedagogike. Trend v socialno pedagoški diagnostiki je še vedno obdelava gradiva s 

t.i. kodiranjem (glej na primer Kobolt, 1999; Rapuš Pavel, 1999b; Muršič, 2001; Rapuš Pavel in Kobolt, 

2008). Vendar menim, da bi lahko pogumneje uporabljali tudi samo hermenevtično analizo. Kot 

ugotavljata A. Kobolt in J. Rapuš Pavel (2007, str. 61) »Hermenevtično-fenomenološka orientacija 

predstavlja pristop k razumevanju in načrtovanju socialnopedagoških intervencij ob izhodiščnem 

razumevanju življenjskih izkušenj s strani uporabnikov, kakor jih strukturirajo in kakor so osmišljene s 

strani uporabnikov.« 

 

2.2. Zgodbe v luči kvalitativne metodologije 

 

Življenjske zgodbe raziskujemo s kvalitativnim raziskovalnim pristopom. S pojmom kvalitativna raziskava 

označujemo raziskavo, pri kateri sestavljajo temeljno izkustveno gradivo, zbrano v raziskovalnem 

procesu, besedni opisi ali pripovedi in v kateri je to gradivo tudi obdelano in analizirano besedno in brez 

uporabe merskih postopkov, ki dajo števila, in brez operacij nad števili (Mesec, 1998). 

 

Glavne značilnosti kvalitativnega raziskovanje predstavljajo aksiomi Gube in Lincolnove (2004, str. 17-38, 

v Vogrinc, str. 13)  

 realnost je skonstruirana s strani subjekta, zato obstajajo različne interpretacije iste proučevane 

situacije (vsak posameznik si oblikuje svojo interpretacijo proučevane situacije, le-ta pa ni 

odvisna samo od znanja, izkušenj, vrednot in drugih značilnosti posameznika, ampak tudi od 

konkretnega zgodovinskega, kulturnega in političnega konteksta) 

 raziskovalec in raziskovani sta neločljivo povezana 

 raziskava je vedno vrednotno odvisna (vrednotam in njihovemu vplivu na raziskovane rezultate 

se ne moremo izogniti) 

 rezultatov raziskovanja ne moremo posploševati neodvisno od časa in prostora oziroma 

okoliščin, v katerih smo jih dobili 

 ni mogoče ločiti vzroka od posledice, saj je med vsemi elementi v nekem situacijskem kontekstu 

stalna interakcija 

 poudarek je na posploševanju iz posameznega na splošno (indukcija) 

 

Mesec (1998) pravi, da je prvo načelo kvalitativne metodologije, naj raziskovalec prisluhne ljudem, ki jih 

raziskuje. Pomembno naj mu bo, kar je pomembno raziskovanim (prav tam). Raziskovani subjekt mora 

priti do besede (prav tam). To naj raziskovalec zagotovi tako da: svoja prizadevanja usmeri na stvarne 

življenjske probleme ljudi in ne na odmaknjene akademske probleme, pri raziskovanju mora biti odprt za 

vsestransko različne podatke o raziskovanih, preučuje naj jih v njihovem življenjskem kontekstu (prav 

tam). 
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Poglavitne značilnosti kvalitativnega raziskovanja so po Sagadinu (1991, v Koštal, 1999): 

 

 Kvalitativno raziskovanje raziskuje kakovost situacij, dejavnosti, procesov, proizvodov, odnosov 

med ljudmi, idr. 

 uporablja kvalitativne raziskovalne tehnike, predvsem take, ki opravljajo svojo vlogo neposredno 

v rokah samega raziskovalca. Po taki vlogi prednjačita zlasti nestrukturirano opazovanje z 

raziskovalčevo udeležbo in nestrukturiran intervju. Za zbiranje podatkov je značilna 

komunikacija med raziskovalci in osebami raziskovanih situacij 

 ključni dejavnik v raziskovanju je raziskovalec, ki osebno, na kraju samem spoznava socialno 

okolje 

 raziskovanje je usmerjeno bolj v induktivno analizo podatkov in pridobivanje hipotez, kot v 

vnaprejšnje deduktivno postavljanje hipotez in njihovo kasnejše preverjanje 

 raziskovanje se usmerja na problem manjšega obsega, bolj v obliki študije primerov 

 raziskovanje temelji na interpretativni (naturalistični, fenomenološki, hermenevtični) paradigmi, 

s poudarkom na razumevanju raziskovanih situacij z vidika njihovih udeležencev (akterjev). 

 

  



Cvetko, E. (2014). Avtobiografski narativni intervju 

9 
 

Veliko o kvalitativni paradigmi pove primerjava s kvantitativno, ki jo Guba in Lincolnova (1988, v Sagadin, 
1991) po katerih jo povzemam, imenujeta primerjava med konvencionalno in alternativno paradigmo: 

 

Tabela 1: Primerjava med konvencionalno in alternativno paradigmo 

(Guba in Lincoln, 1988, v Sagadin, 1991) 

 

Konvencionalna (pozitivistična, naravoslovna) 

paradigma 
Alternativna (naturalistična) paradigma 

Ontološka predpostavka o obstoju objektivne 

realnosti, neodvisne od človekove percepcije 

Realnost je mnogovrstna 

Realnost je singularna, obstoji v naravi, deljiva je 

na dele, ki jih je mogoče raziskovati ločeno od 

celote, raziskovanje konvergira s svojimi spoznanji 

proti tej (singularni) realnosti. 

Mnogovrstne realnosti so tvorbe ljudi kot akterjev, 

obstajajo le v človeških duševnostih, ni jih mogoče 

»razkosati«, zato jih lahko raziskujemo le celovito, 

raziskovanje pa divergira z vključitvijo večjih 

akterjev.  

Med raziskovalcem in predmetom raziskovanja ni 

odvisnosti, raziskovalec poskrbi za ustrezno 

objektivno ločenost obeh. Odnos je neodvisen. 

Loči vsaj naslednje ravni razmerja med 

raziskovalcem in predmetom raziskovanja: 

a) odziv (raziskovane osebe) 

b) motnja (raziskovalčeva intervencija) 

c) interakcija (raziskovani pojav prav toliko moti 

raziskovalca kot raziskovalec moti pojav). 
Odnos je interaktiven, vzajemen. 

Primeren izid raziskovanja je serija posplošitev ali 

zakonov, ki so neodvisni od časa in kraja oz. 

okoliščin 

Pomen časa in okoliščin je neizogiben.Raziskovalec 

lahko (kot izid) pričakuje le od časa in okoliščin 

odvisen niz delovnih hipotez, ki dajejo podlago za 
razumevanje posamezne enkratne situacije 

Med pojavi so vzročno-posledične zveze in za 

preučevanje le teh je najprimernejši kontrolirani 
eksperiment 

Med vsemi elementi v nekem situacijskem 

kontekstu je stalna interakcija – govoriti o vzročno 
posledičnih zvezah je brez pomena. Možno je 

dobiti le vpogled v kompleksno dogajanje v smislu 

njegovega razumevanja, za ta namen je 

najprimernejše opazovanje na kraju samem 

Raziskovanje je lahko vrednostno nevtralno, 

neodvisno od vrednot 

Vrednotam in njihovemu vplivu na raziskovalne 

rezultate se ne moremo izogniti 

 

Kvalitativno raziskovanje je induktivno raziskovanje - pomeni, da obravnava pomene kot njih same in 

želi, da bi teorija »vzklila« iz njih samih (van den Hoonaard, 2004, v Slavec Gradišnik, 2005). Takšna 

opredelitev je sprejemljiva ob naslednjih epistemoloških značilnostih kvalitativnega raziskovanja, ki jih 

navaja Will C. van den Hoonaard (2004, v Slavec Gradišnik, 2005): gre za posebno razumevanje značaja 

podatkov in njihove obravnave, za priznanje kompleksnosti družbenega okolja, za izogibanje 

vnaprejšnjemu znanju iz literature, za poudarjeno natančnost in iskanje deviantnih oziroma negativnih 

primerov, da raziskovalec vnaprej ne pozna vseh podatkov, ki jih bo zbral (kar pomeni, da kvalitativna 
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raziskava ni nikoli dokončana/na). Navedeno zahteva nenehne samopremisleke in izjemno občutljivost 

in pozornost raziskovalcev, saj njihova naloga ni potrjevanje ali zavračanje hipotez, temveč proces 

odkrivanja – bolj odklonov kakor pravilnosti oziroma norm, ki utegnejo povedati več o raziskovanem 

družbenem okolju, v katerem sicer obstaja hierarhija vrednot in norm ravnanja (Slavec Gradišnik, 2005). 

 

»Zgodovina kvalitativnega raziskovanja pokaže, da pripoved (pridobljena s tehnikami intervjuja, zbiranja 

življenjskih zgodovin, dnevniških zapisov itn.) spremlja kvalitativno raziskovanje že od njegovih 

začetkov.« (Urek, 2005, str. 250). Danes imajo pomembno mesto v narativnem družboslovnem 

raziskovanju t.i. biografske raziskave (Urek, 2005). Tipi pripovedi, ki spadajo v to skupino ali kot pravi 

Plummer (1983, v Urek, 2005) človeški dokumenti ali dokumenti o življenju so: življenjske zgodovine, 

ustno izročilo, dnevnik, pismo, fotografija, film, literatura. Središče njihovega raziskovanja je življenjska 

zgodba, poročilo človeka o njegovem lastnem življenju, z njegovimi besedami (prav tam). Življenjske 

zgodbe pa se razkrivajo z raznimi viri: z biografijami, avtobiografijami, s pismi, z dnevniki, z intervjuji in 

podobno (prav tam). V družboslovnem raziskovanju ločujemo med dolgimi in kratkimi življenjskimi 

zgodbami (Urek, 2005). »Dolge življenjske zgodbe so obširna in podrobna življenjske poročila, ki jih je 

mogoče dobiti v dolgotrajnejšem obdobju pod subtilnim vodstvom raziskovalca ali raziskovalke, ki 

pripoved subjekta bodisi zapisuje ali snema. V najpopolnejšem pomenu metoda vključuje še vodenje 

raziskovalnega dnevnika, intenzivno opazovanje subjektovega življenja, intervjuje z njegovimi bližnjimi, 

pisma, fotografije in druge dokumente.« (Urek, 2005, str. 256). Pogosteje imamo opraviti s kratkimi 

življenjskimi zgodbami, pridobljenimi z odprtimi vprašalniki ali s poglobljenimi intervjuji, ki trajajo od pol 

ure do treh ur (Urek, 2005). Ločimo še naturalistične življenjske zgodbe, ki nastanejo naravno (npr. 

pismo bralcev, spomini starejše osebe) in raziskovalne, ki so načrtno spodbujene s strani raziskovalca 

(prav tam). 

 

Primernost kvalitativnega pristopa za razumevanje življenjskih zgodb lahko celostno razberemo iz zapisa 

A. Kobolt in J. Rapuš Pavel (2007, str. 59-60), ki pravita »Kvalitativen pristop je zelo primeren za 

odkrivanje informacij o človeških izkušnjah, še posebej, kadar smo o njih slabo seznanjeni. Omogoča nam 

odkrivati ozadje fenomenov, ki so nam slabo poznani. Naravnanost razumevanja pred vedenjem je eden 

osnovnih razlogov za uporabo kvalitativnega pristopa. Metode kvalitativnega pristopa nam omogočajo 

intervencijo in neposreden prispevek uporabnikov, ki je oblikovan v njihovem lastnem jeziku, kar 

omogoča strokovnjaku možnost razumevanja pomenov in interpretacij subjektov. Kvalitativni pristop ne 

le da omogoča razumevanje uporabnikovih izkušenj, upošteva tudi kako so izkušnje interpretirane in 

osmišljene. S tem ko smo dovzetni za neposreden prispevek s strani uporabnikov in upoštevamo njihov 

jezik, nam kvalitativni pristop dovoljuje bolj neposredno razumevanje njihovih izkušenj.« 
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2.3. Teoretske podlage raziskovanja zgodb 

 

2.3.1. Paradigmatska ozadja kvalitativnega raziskovanja 

 

Paradigmatska ozadja kvalitativnega raziskovanja so po Vogrincu (2008): interpretativna paradigma, 

konstruktivizem, simbolični interakcionizem in fenomenologija. Vse paradigme izhajajo iz predpostavke, 

da so za preučevanje družbenih pojavov potrebni drugačni postopki kot za proučevanje naravoslovnih 

pojavov (Vogrinc, 2008). »Zagovorniki interpretativne paradigme si prizadevajo razumeti ravnanje 

proučevanih oseb, zato se osredotočajo na proučevanje subjektivnega pomena določenega dejanja iz 

vsakodnevnega življenja ljudi. Predmet družboslovnih ved naj bi bil tako celoten človek, eden izmed 

osrednjih ciljev raziskovanja pa spoznati raziskovano situacijo iz perspektive njenih udeležencev. 

Fenomenološko usmerjeni raziskovalci se raje kot na proučevanje objektivne stvarnosti osredotočajo na 

proučevanje človekovih izkušenj te realnosti. Zanje je vsakdanje življenje namreč najpomembnejša 

realnost in je podlaga za vse druge realnosti. Ob tem pa je treba dodati še konstruktivistično izhodišče, 

po katerem ne obstaja objektivna stvarnost, ampak je znanje o svetu konstrukt vsakega posameznika. To 

pomeni, da lahko obstajajo različne perspektive iste stvarnosti. Zagovorniki simboličnega 

interakcionizma poudarjajo, da je mogoče družbo dojeti in pojasnjevati le kot rezultat interpretativnega 

delovanja ljudi, ki delujejo povezani v celote družbenih odnosov. Družbeno življenje se oblikuje, vzdržuje 

in spreminja na podlagi pomenov, ki jih pripisujejo ljudje posameznim dogodkom oziroma stvarem iz 

njihovega življenja, in sicer v sodelovanju z drugimi ljudmi.« (Vogrinc, 2008, str. 29). 

 

Interpretativna paradigma in fenomenologija sta med predstavljenimi najtesneje povezani z 

raziskovanjem zgodb. Namenjam jima nekaj vrstic več. 

 

2.3.1.1.Interpretativna paradigma 

 

Kvalitativno raziskovanje temelji na interpretativni paradigmi. Izraz »Versthen« (razumevanje) je v 

sociologijo vpeljal nemški sociolog Max Weber (2004, v Vogrinc, 2008), čigar metodologija se opira na 

teorijo družbe. Menil je, da moramo družbo opisati kot medsebojno interakcijo med pomeni, ki jih imajo 

dejanja subjektov iz katerih družba sestoji (prav tam). »Pojasniti« pomeni dojeti smiselni okvir, v 

katerega sodi po svojem subjektivno mišljenem smislu dejansko razumljivo delovanje (Vogrinc, 2008). 

Weber (2004, v Vogrinc, 2008) si je prizadeval za interpretativno razumevanje družbenega dogajanja 

oziroma subjektivnega pomena določenega dejanja iz vsakodnevnega življenja ljudi. Izhaja iz 

posameznika in meni, da se družba lahko dojame samo kot proizvod ali način organizacije specifičnih 

delovanj posameznikov (prav tam). Pri raziskovanju, ki temelji na interpretativni paradigmi, je poudarek 

na razumevanju in interpretaciji raziskovanih situacij, procesov, odnosov, ravnanj in drugega iz 
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perspektive njihovih udeležencev (Vogrinc, 2008). Raziskovalcem je pomembno, kako posamezniki vidijo 

in interpretirajo določeno situacijo, zanimajo jih njihove domneve, motivi, razlogi, cilji, vrednote, ipd. 

(prav tam). 

 

Predstavitvi interpretativne paradigme dodajam še nekaj izsekov iz razmišljanja Dušana Rutarja (1996) o 

interpretaciji, ki so hkrati temelji hermenevtike o kateri pišem v nadaljevanju: 

 

 interpretacijski proces sam daje navodila za interpretiranje (Dilthey, 1980, v Rutar, 1996): ne 

moremo vnaprej predvidevati, kaj bodo izjave, ki smo se jih namenili razložiti, pomenile. 

»Interpretacijski proces je podoben pustolovščini, kjer ne moremo vedeti, kam bomo prišli« 

(Rutar, 1996, str. 48). Vendar smo dolžni razložiti tudi samo pustolovščino za nazaj, če želimo 

popoln interpretacijski proces (prav tam). 

 interpret je podvržen nevarnosti, da zapade v interpretacijske modele oziroma sheme, ki so 

določujoče, saj vsebujejo načine razumevanja izjav (prav tam). Dobro razumevanje izjav pomeni, 

da jih razumemo na kompleksen način, kar je pogosto v nasprotju z domnevnimi avtorjevimi 

namerami (prav tam). Bistvo interpretacijskega procesa je v odprtosti do novih interpretacij 

(prav tam). 

 odprtost za razumevanje avtor (prav tam) imenuje volja do razumevanja: to je volja do 

reinterpretacije vsake interpretacije. Volja do razumevanja odpira prostor resnici in ga ob enem 

zagotavlja (prav tam). Volja do razumevanja je tesno povezana z umetnostjo interpretacije, še 

več, prva je pogoj drugi (prav tam). 

 umetnost interpretacije je resnica, ki ni odvisna samo od volje do razumevanja, ampak je tudi 

etično dejanje, ali kot bi rekel Nietzsche (1983, v Rutar, 1996): resnica je dosegljiva samo 

krepostnim ljudem, t.j. ljudem, ki se znajo prilagajati resnici, to so ljudje, ki znanje spreminjajo 

glede na kriterije, ki jih postavlja resnica. Teh kriterijev ne moremo poznati vnaprej, zato sta 

odprtost za interpretacijo in volja do razumevanja ključna pogoja za razumevanje resnice (prav 

tam). 

 branje besedila je produkcija pomena: bralec ne ponavlja istih gest kot avtor, pri branju je 

svoboden in zato tudi odgovoren za interpretacije (prav tam). Produktivna interpretacija je 

destruktivna, saj jo zanimajo pogoji, ki so omogočili nastanek izjave (prav tam). Izjavo razumemo 

po tem, ko smo jo razgradili (prav tam). 

 avtor besedila ni samo tisti, ki je besedilo napisal, ampak tudi tisti, ki ga bere in interpretira (prav 

tam). Pred branjem besedilo nima pomena, zato govorimo o interpretaciji kot o proizvodnji 

pomena (prav tam). 

 eden izmed pogojev za razumevanje izjav so predpostavljene izjave, ki v besedilu niso izrečene  

(prav tam). Izjava nam namigne, kako naj jo razumemo, od nas pa je odvisno, ali bomo namig 
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sprejeli (prav tam). Zavrnitev namiga ne pomeni, da izjave ne razumemo, saj se pri interpretaciji 

lahko sklicujemo na neke druge predpostavljene izjave, v odnosu do katerih izjavo razumemo 

(prav tam). Obstaja torej boljše in slabše razumevanje, etičnost interpretacije pa je v njeni 

vztrajnosti (prav tam). 

 besedilo drži skupaj subjektova verovanja, zato je interpretacija besedila odvisna tudi od analize 

teh verovanji in emocij, ki jih podpirajo (prav tam). Interpretacija kot proizvodnja pomena ima 

nalogo, da sooči besedilo z njegovimi metaforičnimi in retoričnimi koreninami (Schrift, 1990, V 

Rutar, 1996). Dobra interpretacija je tista, ki sooči besedilo ali izjave z njegovim cinizmom, slaba 

je tista, ki tega ne stori (Rutar, 1996). 

 

2.3.1.2. Fenomenologija 

 

Fenomenologija je bila prvotno razumljena kot veda o pojavih, fenomenih, ki odkriva razliko med resnico 

in videzom (Sruk, 1995, str. 115, v Vogrinc, 2008, str. 25). V družboslovju je fenomenološko perspektivo 

utemeljil Edmund Husserl, s pomočjo katere je želel utemeljiti filozofijo kot strogo znanost (Vogrinc, 

2008). Nadalje jo je razvijal sociolog in filozof Alfred Schutz (prav tam). Fenomenologija označuje 

postopek, ki je usmerjen k spoznavanju pojavnosti, danosti, to je k stvari sami (prav tam). »Pri metodi 

gre za 'postavitev v oklepaj' določenih potez izkustva, za opustitev vseh predpostavk in tako za 

predstavitev čistih bistev« (Palmer, 1995, str. 506). 

 

Za Schutza (2004, str. 120, v Vogrinc, 2008, str. 26) so bili osrednji za graditev fenomenološko 

usmerjenega družboslovja koncepti, ki jih ljudje uporabljajo, da bi svet naredili razumljiv. Menil je (prav 

tam, str. 27), da lahko družbene pojave razumemo le tako, da jih prevedemo v shemo človeških vzgibov, 

človeških sredstev in ciljev, v shemo človeškega načrtovanja – v kategorije človeškega delovanja. 

»Fenomenološki pristop omogoča razkrivanje, kaj je posameznik izkusil, opisuje tiste aspekte situacije, ki 

jih je doživel skozi lastno izkušnjo« (Kobolt in Rapuš Pavel, 2007, str. 60). V središču fenomenološkega 

zanimanje je posameznikova izkušnja, njena pozicija v kontekstu časa in prostora ter pomen, ki ji ga 

pripiše posameznik (Kobolt in Rapuš Pavel, 2007). »Doživljene izkušnje in pomeni, ki jih posameznik 

izpostavi v pripovedi, so odvisni od procesov reflektiranja in interperetiranja, ki potekajo z namenom 

osmišljanja izkušnje. Če želimo razumeti posameznika in njegov svet izkušenj, moramo biti odprti za 

proces pripisovanja pomenov tem izkušnjam.« (Kobolt in Rapuš Pavel, 2007, str. 60). Vogrinc (2008) 

dodaja, da lahko družbeno realnost razumemo le na podlagi človekovih izkušenj vsakdanje realnosti, ki 

je zanj najpomembnejša realnost in podlaga za vse ostale realnosti.  
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Skozi to optiko je raziskovalec človek med soljudmi, zato njegovo znanstveno delovanje temelji na 

sodelovanju, ki poteka prek vzajemnega vplivanja in vzajemne kritike (Schutz, 2004, str. 110, v Vogrinc, 

2008, str. 28). »Fenomenološko usmerjenim raziskovalcem je tisto, za kar ljudje mislijo, da je resnično, 

pomembnejše, kot objektivna realnost, ker tisto, v kar ljudje verjamejo, vpliva na njihovo delovanje, 

zadnje pa ima realne posledice« (Sagadin, 1991, str. 346, v Vogrinc, 2008, str. 29). 

 

2.3.2.Teoretski pogledi na pripoved 

 

2.3.2.1. Strukturalizem 

 

»Strukturalizem vidi vse družbene entitete kot produkte globljih struktur, ki podpirajo družbo« (Hall, 

2001, str. 192). Sistem je pomembnejši od posameznega izraza (Hall, 2001). Pomen zgodbe je postavljen 

znotraj komponent teksta in njegovega odnosa do osnovnih struktur, na katerih temelji zgodba (prav 

tam). »Za to vrsto analize je značilno, da v celoti zanemari dejansko vsebino zgodbe in se popolnoma 

posveti obliki. /…/ Bistvena je struktura odnosov med enotami, ki se ohrani, ne glede na to, kateri del 

izberemo.« (Eagleton, 1983, str. 95, v Hall, 2001, str. 193). 

 

2.3.2.2. Postmodernizem 

 

Lyotard (1997, xi, v Hall, 2001) meni, da se postmodernizem v jedru ukvarja s krizo legitimnosti velikih 

pripovedi in nakaže zanimanje za male pripovedi. Raziskovalce zanimajo lokalne pripovedi, ki jih vidijo 

kot izziv uveljavljenim pozicijam in teorijam, kot zgodbe emancipacije in osvoboditve, ki razkrivajo 

resnično življenje ljudi (Hall, 2001). 

 

2.3.2.3. Teorija socialne interakcije 

 

Se ukvarja z vsakdanjimi zgodbami v smislu pogovora (Sacks, 1992, v Hall, 2001), institucionalnega 

govora (Bazerman in Paradis, 1991, v Hall, 2001) ali kot del biografskih intervjujev (Lieblich, Trival-

Mashiah in Zilbuer, 1998, v Hall, 2001). Pristopi so usmerjeni k lokalni produkciji zgodb v pogovorih in k 

temu, kako s takimi pripovednimi izvedbami ravnamo v interakciji (Hall, 2001). Š.Razpotnik (2007) pravi, 

da postane predmet našega opazovanja namesto uporabnika naša konverzacija z njim, interakcija med 

nama, ki jo v danem trenutku soustvarjava in to je edina realnost, do katere imava oba hkrati 

neposreden dostop. Vir razprave je povezava med lokalnim in globalnim, ki nalaga spraševanje, kako 

natančno je treba analizirati zgodbo v smislu sekvenc pogovora, kot celotno govorno situacijo ali širše 

kulturno (Hall, 2001). Pomembna je interpretacija zgodbe v kontekstu in reakcije, ki jo pripoved izzove 

(prav tam). 
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Hall (2001) predstavi tri pristope k pripovedi: pripoved kot struktura, kot kultura in kot izvedba 

(performance). Teoretske pozicije se med seboj prekrivajo, a vendar avtor kot najuporabnejšo izpostavi 

zadnjo, ki opozarja na vsakodnevno konstrukcijo realnosti (prav tam). 

 

 

3. AVTOBIOGRAFSKI NARATIVNI INTERVJU 

 

3.1. Razvoj, opredelitve in značilnosti 

 

Začetek razvoja biografskega narativnega intervjuja lahko umestimo v zahodnonemško sociologijo v 70. 

leta prejšnjega stoletja med raziskovalce, ki so bili kritični do takrat prevladujočega pozitivističnega 

raziskovanja (Pajnik in Bajt, 2009). »V metodološkem razvoju biografskega raziskovanja v Nemčiji imata 

ključno vlogo Fritz Schütze in bielefeldska sociološka delovna skupina, ki je delovala v 70. letih, ko je 

Schütze razvil model za obliko odprtega tipa intervjuja in postopek za analizo narativnih tekstov.« (Pajnik 

in Bajt, 2009, str. 75). Vogrinc (2008), piše, da je začetek 80. let prejšnjega stoletja na nemških tleh 

zaznamoval predvsem razvoj dveh tehnik zbiranja podatkov, in sicer pripovednega intervjuja (Schütze, 

1977, v prav tam) in objektivne hermenevtike (Oevermann in drugi, 1979, v prav tam). Obe tehniki 

zbiranja podatkov sta spodbudili številne raziskave na biografskem področju, rezultati, pridobljeni z 

njima, so odpirali vprašanja veljavnosti in posplošljivosti ugotovitev, količina in nestrukturiranost 

podatkov sta spodbudila raziskovalce k uporabi računalnika v okviru kvalitativnega raziskovanja in 

razvoju računalniških programov, namenjenih kvalitativni analizi podatkov (prav tam). »Schützev model 

se je pozneje, do 90. let, razvil v osrednjo interpretativno raziskovalno metodo biografske analize.« 

(Apitzsch in Siouti, 2007, str.4, v Pajnik in Bajt, 2009, str. 75).  

 

»Narativni intervju je kot metoda kvalitativnega raziskovalnega pristopa nestrukturirani poglobljeni 

intervju, ki predpostavlja situacijo, v kateri se intervjuvance kot partnerje v komunikaciji spodbuja k 

temu, da povedo svojo (življenjsko) zgodbo. Temeljni namen je rekonstrukcija družbenih dogodkov s 

perspektive sogovornikov, ki zgodbo podajo na najbolj neposreden način.« (Pajnik in Bajt, 2009, str. 75). 

  

Teoretiki biografskega pristopa (Riemann, 2003, v Pajnik in Bajt, 2009) razlikujejo med narativnim 

intervjujem in avtobiografskim narativnim intervjujem. Narativni intervju se je skozi zgodovino 

uporabljal predvsem za raziskovanje drugačnih (zastrtih) vprašanj v družbenih procesih, avtobiografski 

narativni intervju pa je osredotočen predvsem na življenjsko zgodovino intervjuvanca (oziroma njene 

dele) (prav tam). 
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Nölke (1999), uporablja izraz individualni biografski narativni (pripovedni) intervju, ki pa ga lahko enačim 

z zgoraj omenjenim avtobiografskim narativnim intervjujem. Avtor ga opredeli kot primernega za 

razumevanje skritih pomenskih struktur in njihovega biografskega vpliva (prav tam). 

 

Mesec (1998), ga obravnava kot tradicionalno tehniko v okviru splošnega obrazca za nestrukturiran ali 

delno strukturiranega intervju, ki ga imenujemo tudi odprti intervju. Pri tej obliki spraševanja 

uporabljamo le vodilo ali predlogo za intervju, to je seznam okvirnih tem, ne pa podrobnih vprašanj 

(prav tam). »Spraševalec in vprašanec sta v neposrednem stiku iz oči v oči, tako da lahko v največji možni 

meri odkrijeta nesporazume pri komunikaciji in se sporazumeta o pomenu sporočil.« (Mesec, 1998, str. 

80).  

 

V socialno pedagoškem delu se za takšen način pridobivanja podatkov pogosteje uporablja 

polstrukturirani intervju (Kobolt, 1999), polstrukturirani/delno strukturiran (terenski) intervju (Rapuš 

Pavel, 1999b), za katerega je v rabi izraz samopredstavitev oz. samoprezentacija5 (Kobolt, 1999). Razlog 

za delno strukturo pogovora je v potrebi po vključitvi tem, specifičnih za populacijo otrok in 

mladostnikov s težavami v socialni integraciji (ki so v institucionalni oskrbi). Njihova samopredstavitev je 

namenjena dopolnitvi diagnostične ocene in oblikovanju individualnega vzgojnega načrta. Kot piše A. 

Kobolt (1999), samopredstavitev namreč omogoča verodostojen vpogled v različna področja 

(samodoživljanje, odnos in doživljanje družine, šole, vrstnikov, interesnih dejavnosti, usmerjenosti v 

prihodnost) pa tudi v načine, s katerimi otroci/mladostniki obvladujejo svojo življenjsko umeščenost. 

Vzgojiteljem/učiteljem omogoča poglobljeno razumevanje posameznikove subjektivne in objektivne 

življenjske in doživljajske umeščenosti in je utemeljen dodatni vir pri oblikovanju individualnih vzgojnih 

načrtov (prav tam). A. Kobolt in J. Rapuš Pavel (2009) še pojasnita, da daje takšna pripoved možnost 

vpogleda v značilnosti individualnih biografij, v spremembe, subjektivne pomene, pričakovanja, bojazni, 

vrednotenja in načine spoprijemanja z življenjsko situacijo. 

 

Z izjemo strukture je polstrukturiran intervju v nekaterih značilnostih podoben (avto)biografskemu 

narativnemu intervjuju, ki jih predstavljam v nadaljevanju. 

 

 

                                                           
5
Kot sinonimi se v socialni pedagogiki uporabljajo še izrazi samoocena (Uhlednorff, 1999; Rapuš Pavel, 1999b), 

samorazlaga (Uhlendorff, 1999; Kobolt, 1999), samopredstavitev/samoprezentacija (Uhlendorff, 1999; Kobolt, 

1999; Rapuš-Pavel, 1999b, Muršič, 1999; Rapuš Pavel in Kobolt, 2008; Slana, 2009), samopercepcija (Kobolt, 1999), 

samorefleksija (Rapuš Pavel, 1999b) in samoopis (Rapuš Pavel, 1999a). Pomenijo način pridobitve podatkov, ki 

omogoča pogled v življenjski svet posameznika (Rapuš Pavel, 1999a). 
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Značilnosti biografskega pristopa in avtobiografskega narativnega intervjuja so: 

 

 Biografski pristop temelji na pojmovanju biografije kot socialnega konstrukta (Apitzsch in Siouti, 

2007, v Pajnik in Bajt, 2009), osrednje vprašanje je, kako ljudje producirajo biografijo v različnih 

družbenih situacijah in kulturnih okoljih, katere pogoje, pravila in vzorce lahko opazimo v tem 

procesu ter kaj nam ti povedo o specifičnem družbenem pojavu (Pajnik in Bajt, 2009). 

 Biografski pristop postavlja v ospredje intervjuvance in raziskuje njihovo strokovno znanje na 

obravnavanem področju6 (Pajnik in Bajt, 2009). Biografski narativni intervju omogoča natančen 

vpogled v izkušnje in se v nasprotju s standardiziranim intervjujem izogne tveganju krožnosti 

znanja (prav tam). 

 Specifičnost Schützevega pristopa k biografskemu raziskovanju in opredelitvi narativnega 

biografskega intervjuja je v odkrivanju strukturnih procesov skozi življenjske zgodbe (Pajnik in 

Bajt, 2009); poudarek je na zlitju teoretičnih in metodoloških vprašanj (Riemann, 2003, v Pajnik 

in Bajt, 2009). Avtorja zanima, kaj imajo ljudje povedati in kako povejo svojo zgodbo (formalne 

lastnosti pripovedi) (Pajnik in Bajt, 2009). Nölke (1999) meni, da je v skladu s prosto pripovedjo 

prav igra med osnovno pripovedjo in nenarativnimi deli (npr. opisi, razlagalne pasaže, 

vrednostne izjave) še posebej pomembna za kasnejši proces vrednotenja in za analitično 

razumevanje. 

 Vloga intervjuvarja je minimizirana ob hkratnem vzpostavljanju situacije, ki omogoča čim bolj 

pristno podajanje naracije s perspektive intervjuvanca (Pajnik in Bajt, 2009). Gre za t.i. 

extempore pripoved, ki je ne sekajo raziskovalčevi posegi (Slavec Gradišnik, 2005). 

 Uporablja se specifičen tip vsakodnevne komunikacijske interakcije, ki zaobjema pripovedovanje 

zgodb in poslušanje, s čimer se doseže manj vsiljeno in torej bolj pristno podajanje zgodbe 

(Pajnik in Bajt, 2009). 

 »Izjemnega pomena je poslušanje oziroma vloga intervjuvarja kot aktivnega poslušalca, ki v 

zgodbo ne posega, dokler intervjuvanec jasno ne nakaže konca svojega podajanja.« (Pajnik in 

Bajt, 2009, str. 76). Nölke (1999) pravi, da postane intervjuvar med poslušanjem »zainteresiran 

empatični poslušalec« in šele takrat, ko vprašani konča svojo pripoved (npr. z neko kodo), lahko 

intervjuvar postavi dodatno narativno podvprašanje, pripovedi pa nikakor ne prekinja. 

Kazmierska (2004) opozarja, da to nikakor ni lahka naloga, saj smo navajeni spraševati kot je to 

običajno v klasični metodi, po drugi strani pa nas ovira navada vsakdanjega komuniciranja, ki 

izključuje tišino. Težavnost se še poveča v interakcijsko problematičnih situacijah kot so trenutki 

                                                           
6
Omenjeno značilnost odlično predstavi članek Grebenc, V. (2001a). Ekspertiza na podlagi izkušnje in prepovedana 

vednost v pripovedih uživalcev drog. Socialno delo, 40(2-4), 105-117. 
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dolge tišine in trenutki izražanja čustev (prav tam). Težavno je tudi zatreti naravne težnje po 

takojšnji postavitvi vprašanja za več informacij in razjasnitvi (prav tam). 

 Bistvenega pomena je jezik, katerega izbiro prepustimo intervjuvancu; izraža naj se v jeziku, ki 

mu najbolj ustreza (Pajnik in Bajt, 2009). »Na podlagi predpostavke, da bo sogovornikova 

perspektiva najbolje zaobjeta prav skozi pripoved, ki jo vodi sam in v svojem spontanem jeziku, 

se narativni intervju loči od vnaprej strukturiranih shem vprašanje-odgovor« (Pajnik in Bajt, 

2009, str. 76). Za pripovedi uživalcev drog je na primer bistvenega pomena izražanje v žargonu, 

ugotavlja V. Grebenc (2001a). 

 »Potek pripovedi je relativno neodvisen od intervjuvarja, katerega vloga je, da zbrano posluša. 

Metoda narativnega intervjuja namreč temelji na domnevi, da so ljudje sposobni pripovedovati o 

svojih izkušnjah.« (Pajnik in Bajt, 2009, str. 76). 

 Pripoved kljub vsemu ni brez strukture, sledi določeni sproti nastajajoči shemi (Pajnik in Bajt, 

2009) oziroma »pripovedovanje sledi univerzalnim pravilom, ki usmerjajo proces produkcije 

pripovedi kar je Schütze poimenoval 'notranje pripovedne zahteve'« (Bauer, 1994, str. 4, v Pajnik 

in Bajt, 2009, str. 76). Sociolingvista Labov in Waletsky (1967, V Hall, 2001) sta preučevala 

vsakdanje zgodbe mladostnikov in ugotovila, da vsebujejo šest značilnih delov: povzetek, ki 

vpelje poanto ali predmet pogovora, smer, ki določa sceno, zaplet, ki pokaže problem in ga je 

treba rešiti, oceno, ki pokaže pomembnost problema, rešitev, v kateri se razreši problem  in 

sklep, ki označi konec zgodbe. V najpreprostejšem smislu ima zgodba tri med seboj povezane 

dele, začetek, sredino in konec in povezava med posameznimi deli ustvarja napetost (Hall, 

2001). Sestavljena je iz niza dogodkov, ki je običajno kronološko urejen, njen cilj pa je razviti 

poanto ali moralo (prav tam). Pripovedovalec sledi notranji težnji po strukturiranju pripovedi. 

Crago (1981, V Hall, 2001) ugotavlja, da že pripovedi dvoletnih otrok vsebujejo osnovne 

elemente konstrukcije zgodbe. 

 Pripovedovana življenjska zgodba oblikuje svoj »geštalt« (celoto) kot pravi Nölke (1999). To pa 

doseže z naslednjimi sestavnimi elementi oziroma deli: oblikovanje geštalta, kondenziranje, 

detajliranje in sekvenčna struktura (prav tam). Načelo oblikovanja geštaltov (celot) pomeni, da 

sobesednik predstavi pripoved s poimenovanjem vseh pomembnih delnih dogodkov, ki jih 

podaja, ter z označitvijo začetka in konca dogodkov (prav tam). Načelo kondenzacije vodi k 

dejstvu, da »obstaja težnja povedati le bistvo doživetih zgodb, dogodkov in tistega, kar vodi k 

razumevanju nastanka in bistvenih posledic življenjskih vozlišč« (Schütze, 1983, str. 572, v Nölke, 

1999, str. 429). »Načelo detajliranja se kaže v tem, da pripovedovalec med predstavljenimi 

dogodki razvije povezovalne poteze do takšne mere, da poslušalec – interakcijski partner, lahko 

razume dogodek v njegovi časovni, vzročni in intencionalni povezanosti.« (Nölke, 1999, str. 429). 

Sekvenčna struktura pripovedi pa kaže sistematično regularnost, dinamiko in urejenost (Nölke, 

1999). 
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 Zbiranje podatkov na podlagi narativnega intervjuja temelji na teoretični predpostavki 

Hermannsa (1987, v Kazmierska, 2004) ki pravi, da obstaja enakost med strukturo 

organiziranosti izkušenj življenjskih dogodkov in strukturo avtobiografske pripovedi. Kar pomeni, 

da so faze biografije doživete v posameznikovem realnem življenju v enakem vrstnem redu 

rekonstruirane v strukturi pripovedi (Kazmierska, 2004).  

 

3.2. Metoda in potek 

 

»Metoda narativnega intervjuja se je razvijala postopoma, skozi razprave med člani bielefeldske 

raziskovalne skupine in s samorefleksijo ter na podlagi izkušenj z intervjuvanjem.« (Pajnik in Bajt, 2009, 

str. 77). »Nastajala je skozi priprave, pogovore, razmišljanja in praktične izkušnje, o katerih so 

razpravljali v delovni skupini.« (Riemann, 2003, v Pajnik in Bajt, 2009, str. 77). Razvoj tega tipa intervjuja 

je živ še danes (Pajnik in Bajt, 2009). Zahteva namreč nenehno prespraševanje in pridobivanje praktičnih 

izkušenj ter s tem postopno izpopolnjevanje metodologije (prav tam). V zadnjih letih raziskovalci z 

britanske University of East London razvijajo BNIM metodo, t.j. biografsko narativno interpretativna 

metoda izvajanja tehnike in analize biografskega narativnega intervjuja (Chamberelayne idr. 2000; 

Wengraf in Chamberlayne, 2006, v Pajnik in Bajt, 2009). Izhajajo iz metodologije, ki se je na podlagi 

Schützeve metode v zgodnjih 90. letih uveljavila v Nemčiji (prav tam). 

 

Pristop poudarja pomen izhodiščnega vprašanja, ki spodbudi začetek pripovedovanja oziroma omogoči 

prostor za nemoteno naracijo intervjuvanca (Pajnik in Bajt, 2009). Avtorici (prav tam) predstavita dva 

primera vprašanj. Prvi je zastavljen širše in se uporablja za pridobivanje življenjskih zgodb, drugi pa se 

osredotoča na specifično vrsto izkušenj, ki jih ima intervjuvani in je zato zastavljen ožje. 

 

»Na začetku bi vas prosila, če mi lahko zaupate vašo življenjsko zgodbo. Ne bom vas prekinjala. Prosim 

vas, da mi poveste zgodbo s svojimi besedami; tisto, kar se vam zdi najbolj pomembno. Ko boste končali, 

vas bom vprašala, če me bo kaj posebej zanimalo.« (Pajnik in Bajt, 2009, str. 77). 

 

»Zanimajo me življenjske zgodbe posameznikov, moških in žensk, ki so prišli v Slovenijo, in njihove 

izkušnje na trgu dela. Prosila bi vas, da mi poveste svojo zgodbo, do danes; vse kar vam je osebno 

pomembno in je povezano z vašim delom. Začnite po vaši želji in prosim, da si vzamete čas. Poslušala 

bom, ne bom vas prekinjala. Morda si bom kaj zabeležila za vprašanja pozneje. Ko boste končali s 

pripovedjo, bom zastavila še kakšno vprašanje.« (Pajnik in Bajt, 2009, str. 78). 

 

 



Cvetko, E. (2014). Avtobiografski narativni intervju 

20 
 

M. Pajnik in V. Bajt (2009) izredno natančno in celostno opišeta vse faze poteka biografskega 

narativnega intervjuja. »Začne se s pripravljalno predfazo, ko se je treba seznaniti s področjem in 

oblikovati osnovna vprašanja, na katera želimo v raziskavi odgovoriti. Sledi začetna faza, ko se izoblikuje 

začetna tema pripovedi; faza osrednje pripovedi, ki poteka brez prekinitev s strani intervjuvarja; faza 

vprašanj, ki jih po končani pripovedi intervjuvar dodatno zastavi; in zaključna faza klepeta po koncu 

intervjuja.« (Pajnik in Bajt, 2009, str. 78). 

 

Sledi opis dogajanja v posameznih fazah, ki ga v celoti povzemam po avtoricah Pajnik in Bajt (2009), 

razen kjer posredno citiram druge avtorje. 

 

PREDFAZA: V pripravljalni fazi je potreben razmislek o osrednjih vprašanjih, ki vodijo raziskavo. Gre za 

obvezno spoznavanje s poljem raziskovanja, saj je za izvedbo intervjuja nujno, da intervjuvar pozna in 

razume širši kontekst teme raziskovanja. Pripravljalna faza je namenjena vzpostavitvi odnosa zaupanja 

med intervjuvancem in raziskovalcem in je nujna za sam dogovor o intervjuju in pomembna za potek 

intervjuja. Schützeve raziskave so pokazale, da to pomeni tudi predstavitev raziskovalca, ki ne more 

ostati »nedotakljiv«. Terenske izkušnje7 avtoric so pokazale, da intervjuvanci preverjajo kredibilnost 

raziskovalk. Pomembno je, da raziskovalec/ka pojasni namen raziskave in zakaj je prišlo do ideje za 

intervju. Intervjuvanec mora dobiti občutek, da ima intervju smisel, da je vreden njegovega časa, 

predvsem pa, da je njegova zgodba pomembna (Riemann, 2003, v Pajnik in Bajt, 2009). 

 

ZAČETNA FAZA: Pomeni predstavitev osrednje teme. Kontekst raziskave je vedno na enak način 

razumljivo razložen vsem sodelujočim, saj lahko razlike v predstavitvi in začetnih nagovorih vplivajo na 

potek pripovedi. Intervjuvance je treba vprašati, ali dovolijo, da se intervju posname za namene 

raziskave, saj se snemanje na podlagi zavezanosti etičnim načelom lahko izvede samo v primeru 

privolitve. Prav tako se intervjuvancem razloži, da bo posnetek transkribiran. Izkušnje avtoric kažejo, da 

je ponujena možnost, da intervjuvanci transkripcijo preberejo in jo komentirajo, dobro sprejeta in 

utrjuje zaupanje. V tem primeru je priporočljivo, da intervjuvance opozorimo na specifičnosti 

dobesednega zapisa govora. Ta namreč pogosto preseneti, saj se razlikuje od zapisanih tekstov, kar gre 

pri govorjeni besedi za drugačno tvorbo stavkov in preskoke v poteku misli. Izkušnje Pajnikove in Bajtove 

kažejo, da je za pripoved izrednega pomena razumevanje metode, zavedanje sogovornika, da ima na 

voljo dovolj časa, prav tako pa je dodatna vzpodbuda za pripovedovanje zanimanje intervjuvarja za 

zgodbo. Pomembno je tudi, da je tema kljub odprtemu začetnemu vprašanju dovolj jasno zastavljena. 

                                                           
7Avtorici, obe zaposleni na Mirovnem inštitutu, sta sodelovali v mednarodnih projektih FeMiPol (Integration of 
Female Immigrants in Labour Market in Society (2006-2008) in Primts (Prospects for Integration of Migrants from 
»Third Countries« and their Labour Market Situations (2008-2010), kjer sta pridobili izkušnje z uporabo metode 
biografskega narativnega intervjuja.  
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Pogosta je namreč »zmota, da narativno intervjuvanje pomeni, da se intervjuvancu pusti pripovedovanje 

o čemerkoli kar izbere« (Riemann, 2003, str. 24, v Pajnik in Bajt, 2009, str. 80). 

 

FAZA OSREDNJE PRIPOVEDI: Traja od trenutka, ko intervjuvanec začne s pripovedjo do konca pripovedi, 

ki jo sam zameji s t.i. »kodo«. »Koda« je jasen signal, da je pripoved končana, izražena pa je lahko s 

premorom, z neverbalno komunikacijo ali besedilnim sporočilom, ki naznani konec pripovedi (npr. »To je 

to.«). V tej fazi je naloga intervjuvarja aktivno poslušanje, ki mora biti zbrano, saj je pripoved iztočnica za 

vprašanja, postavljena v naslednji fazi. Poslušanje mora biti brez verbalnih posegov oziroma morajo ti 

biti minimalni, razen občasnega izražanja sledenja zgodbi, na primer z verbalnim »mhm« ali »ja«, s 

kimanjem, z očesnim stikom, odprto telesno držo, ipd. Pomembno je, da je sogovornik sproščen in da ga 

intervjuvar s svojo prisotnostjo vzpodbuja k pripovedovanju. Intervjuvar si lahko dela beležke o 

pripovedi, ki bodo v naslednji fazi podlaga za oblikovanje vprašanj. Pomembno je, da si intervjuvar 

zapomni oziroma zabeleži izraze, ki jih sodelujoči uporablja, da v fazi vprašanj ne bi vodili k izbiri 

diskurzivnih praks. Faze osrednje pripovedi se ne sme prekinjati. Šele ko sogovornik nakaže konec 

pripovedi, lahko intervjuvar poseže z vprašanjem, s katerim se najprej prepriča, ali je sogovornik res 

končal s pripovedovanjem. Primer vprašanja je: »Je to vse?«. Intervjuvar mora pred tem počakati na 

»kodo«, saj so daljši premori med pripovedovanjem pričakovani in ne pomenijo nujno konca pripovedi. 

 

FAZA VPRAŠANJ: Sledi koncu osrednje pripovedi, ko je intervjuvanec končal svojo pripoved in ko se je 

intervjuvar prepričal, da je osrednja naracija zares izčrpana. Pri postavljanju vprašanj je potrebna 

posebna skrb, saj se morajo vprašanja nanašati na pripoved. Odsvetovana so neposredna vprašanja po 

mnenju, odnosu ali vzrokih za pojave (tipi vprašanj »Zakaj?«), prav tako intervjuvar ne sme opozarjati na 

morebitna neskladja, kar bi lahko ustvarilo vtis preverjanja verodostojnosti oziroma zasliševanja. Faza 

vprašanj je zastavljena na podlagi aktivnega poslušanja pripovedi iz prejšnje faze, kar omogoči 

intervjuvarju sestavo vprašanj na podlagi že povedanega. Prvi nabor vprašanj se lahko nanaša zgolj na 

dogodke oziroma teme, ki so bile omenjene v pripovedi. Intervjuvar tako prevede raziskovalna vprašanja 

v jezik intervjuvanca in vzpodbudi dodatno pripoved. Fazi vprašanj, ki so izoblikovana na podlagi 

pripovedi intervjuvanca, lahko sledi še faza vprašanj, ki jih intervjuvar postavi, da bi zadostil potrebam 

raziskave. Ta vprašanja lahko vnesejo »nov material« (Rieman, 2003, str. 24) in omogočijo analizo glede 

na zastavljena namen in cilj raziskave. Pomembno je, da se takšnih vprašanj ne zastavi na začetku; po 

končani pripovedi in izčrpani prvi fazi vprašanj pa se intervjuvancu lahko zastavi vprašanja, ki 

vzpodbujajo k dodatnim opisom in argumentiranim izjavam. 

 

ZAKLJUČNA FAZA: Pomeni prekinitev snemanja intervjuja. Odsotnost snemanja lahko spodbudi 

sodelujoče k večji sproščenosti, prispeva dodatno pripoved oziroma omogoči klepet z intervjuvancem. 

Naloga intervjuvarja je, da dragocene informacije o poteku intervjuja in morebitnih dodatnih 
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informacijah, pridobljenih v zaključni fazi intervjuja in v samem postopku dogovarjanja za intervju, zapiše 

v terenski dnevnik čim prej po koncu intervjuja. Terenski dnevnik je dragocen vir dodatnih informacij, ki 

dopolnjujejo intervju tudi z vtisi intervjuvarja. Intervjuvanci pogosto izrazijo željo po zakritju določenih 

delov pripovedi oziroma o podrobnostih govorijo zgolj v neformalnem pogovoru po koncu intervjuja. 

Intervjuvar mora takoj oceniti, katere informacije so pomembne in jih v skladu z etičnimi načeli vključiti v 

terenski dnevnik oziroma zapisati, da je v zaključni fazi klepeta prišlo do pogovora o stvareh osebne 

narave. Izkušnje terenske skupine, kjer sta sodelovali Pajnikova in Bajtova potrjujejo pomen terenskega 

dnevnika za raziskavo. Terenski dnevnik je dragoceno gradivo, ki je v pomoč pri večji preglednosti nad 

zbranim biografskim materialom in rabi kot analitični pripomoček v frazi analize intervjujev. Obstoječa 

literatura o narativnem intervjuju terenskega dnevnika praviloma ne poudarja, čeprav ta pomembno 

osmisli terensko izkušnjo vsakega posameznega intervjuja in je zato nujen dodatek k biografski narativni 

raziskavi. 

 

3.3. Analiza biografskega narativnega intervjuja 

 

Po zgoraj opisani metodi pridobimo gradivo za raziskavo. Temu sledi prepis posnetega intervjuja oz. 

verbatim, ki predstavlja material za analizo. Mesec (1998) opozori na pazljivost že pri samem 

prepisovanju gradiva »na čisto«. To je že prvi poseg v gradivo, saj že sam izbor gradiva pomeni 

parafraziranje (prav tam). Transkribirani zapiski so »nova realnost«, izhodiščno besedilo za analizo, zato 

mora biti zapis metodično premišljen (prav tam). Avtor (prav tam) predlaga, da si zapišemo pravila, ki se 

jih nameravamo pri prepisovanju držati (na primer o popravljanju pravopisnih napak, obdržanju 

narečnih ali slengovskih izrazov). Tudi Pajnikova in Bajtova (2009) pišeta, da je za dosledno transkripcijo 

zvočnega zapisa intervjuja treba določiti, kako natančno naj se beleži podrobnosti govorjene besede, kot 

so barva glasu, spremljajoči smeh ali vzkliki, čustveno pripovedovanje ipd. »Kako natančen je prepis, je 

odvisno od tega, koliko je namen raziskave odvisen od analize neverbalnih elementov intervjuja. Čeprav 

se pri tematskem transkribiranju omejimo zgolj na zapis besed, je natančnost izjemnega pomena, saj se 

mora transkripcija povsem ujemati z govorjeno pripovedjo na zvočnem zapisu.« (Pajnik in Bjat, 2009, str. 

84). Bauer (1996, v Pajnik in Bajt, 2009) priporoča, da raziskovalci sami naredijo nekaj transkripcij, saj so 

te prva faza analize, izkušnja transkribiranja pa je poleg izvedbe intervjuja pomemben element analize 

narativnega intervjuja. 

 

M. Pajnik in V. Bajt (2009) pišeta, da mora analiza biografskega narativnega intervjuja upoštevati 

značilnosti »biografskega strukturiranja«, ki povezujejo individualno in družbeno. Wolfram Fischer-

Rosenthal (2000, str. 117-118, v Pajnik in Bjat, 2009, str. 81) pa poudarja, da mora analiza v izhodišču 

upoštevati naslednje značilnosti: 
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 multirelacijskost: nanaša se na dogodke, odnose med njimi, ki zahtevajo neprestano 

reinterpretacijo; 

 časovno umeščenost: osvetljuje kronološki čas in prinaša nove časovne umestitve, kot se 

pojavljajo v naraciji; 

 je interpretativni, odprt proces 'postajanja' (becoming); 

 je dialoški in interaktivni proces, ki opredeljuje neko dogajanje in ustvari projekcijo za prihodnje; 

 biografska naracija je interpretativna in konstrukcijska, analiza pa prinaša rekonstrukcijo 

povedanega; 

 biografija prinaša zgodovino in osvetljuje individualne zmožnosti; 

 biografska komunikacija je proces ustvarjanja pomenov različnih dogodkov, osmišljanja 

življenjskih obdobij, ipd.; 

 biografija premošča razdor med posameznikom in družbo, je dejavna struktura v obeh sferah. 

 

Vogrinc (2008) predstavi štiri oblike analiziranja kvalitativnega gradiva: 

 

1) (kvantitativna) vsebinska analiza 

2) semiotična analiza 

3) hermenevtična analiza 

4) kvalitativna vsebinska analiza - kodiranje. 

 

Sieder (2004) pravi, da so trenutno v uporabi številne različne metode za analiziranja tekstov. Če 

nekoliko poenostavimo, jih lahko razdelimo v dve skupini: v prvo sodijo različne variante vsebinske 

analize, ki selektivno preučujejo besedila glede na raziskovalne kategorije in s tem reducirajo besedilo, v 

drugo pa sekvenčne tekstovne analize, ki gledajo na tekst kot na celoto tudi v smislu, kako je bil 

proizveden (prav tam). Prvi tip analiz besedila »razreže« - dobesedno in metaforično – in izvzame 

posamezne dele, med tem ko druge zavrže, bodisi ker so irelevantni glede na raziskovalna vprašanja ali 

ker ne ustrezajo nobeni od predhodno postavljenih kategorij (prav tam). Ta postopek vsebinske analize 

je dobro poznan v sociologiji in je lahko kvalitativen, kvantitativen ali kombinacija obojega (Mayring, 

1995, v Sieder, 2004). Avtor (2004) meni, da je glavna pomanjkljivost te vrste analize, da ni zmožna 

odkriti nič drugega kot kar je bilo s teoretičnimi kategorijami določeno vnaprej. Verjetnost potrditve 

posameznih delov teorij je tako mnogo večja kot odkrivanje novih hipotez (prav tam). 
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Za lažje sledenje načinom analize podatkov v nadaljevanju predstavljam pregledno shemo. 

 

Shema 1: Različni pristopi kvalitativne analize podatkov (po Vogrinc, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri analizi biografskega narativnega intervjuja lahko uporabimo več kot eno razlagalno prakso, kar je 

značilnost »aktivnega intervjuja« (Holstein in Gabrium, 1997, v Razpotnik, 2008). Oznaka aktivni intervju 

pomeni, da so podatki analizirani na način, ki predstavi dinamično prepletenost vsebinskega in 

strukturnega vidika intervjuja (Razpotnik, 2008). Ta pristop razume odgovore in komentarje govorca kot 

načine konstruiranja vidikov realnosti in sicer prek pogovora, na katerega gledamo kot proces 

ustvarjanja pomena (prav tam). 

 

*** 

 

V nadaljevanju najprej predstavim kvalitativno vsebinsko analizo – t.i. kodiranje po Mesecu (1998), ki ga 

za obdelavo polstrukturiranih intervjujev pogosto uporabljajo avtorji socialno pedagoške stroke (npr. 

Rapuš Pavel, 1999b; Muršič, 2001; Rapuš Pavel in Kobolt, 2008). Hkrati pa je to tudi prvi sistematičen 

prikaz obdelave kvalitativnega gradiva v slovenskem prostoru. Osrednje mesto namenjam hermenevtični 

analizi, ki je za analizo biografskega narativnega intervjuja najbolj primerna. Njeni predstavniki so 

Mollenhauer in Uhlendorff, Schütze, Oevermann, Nölke, Rosenthal in Sieder. 
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3.2.1. Kvalitativna vsebinska analiza – Mesec 

 

»Analizirati pomeni interpretirati. V spletu neurejenega gradiva prepoznamo posamezne celote, ki se 

nanašajo na kak pojav, lastnost, proces, in jih poimenujemo. Te pojme povežemo v raznolične strukture 

in tako pojasnimo dogajanje. To je ustvarjalen proces, iznajdba, konstrukcija, skratka, naš svojski, 

ustvarjalen poseg v gradivo.« (Mesec, 1998, str. 103). 

 

Mesec (1998) pravi, da so koraki takšne analize primerni za obdelavo različnih vrst raziskovalnega 

gradiva (delno strukturiranega intervjuja, terenskega intervjuja, dnevniškega zapisa, opazovanja z 

udeležbo, dokumentacije, itn.) zato so zastavljeni nekoliko splošneje. Vsak postopek kvalitativne analize 

tako lahko razdelimo na šest korakov: (1) urejanje gradiva, (2) določitev enot kodiranja, (3) odprto 

kodiranje, (4) izbor in definiranje relevantnih pojmov in kategorij, (5) odnosno kodiranje in (6) 

oblikovanje končne teoretične formulacije (prav tam). Mesec (1998) se pri oblikovanju postopkov za 

obdelavo opira na Glaserja in Straussa (1967) in njune povzetke Straussa in Corbinove (1990). 

 

Postopek analize v celoti povzet po Mesecu (1998): 

 

(1) urejanje gradiva 

Zbrana empirična dokumentacija je preobsežna, zato je primerno, da oblikujemo daljše ali krajše 

povzetke dokumentov in protokolov, kar dosežemo z različnimi tehnikami parafraziranja (opuščanje 

gradiva, izjav, posploševanje, združevanje). Pravilno pa je, da v posebni preglednici razvidno zapišemo za 

vsak stavek intervjuja, ali smo ga prafrazirali in zraven njega navedemo parafrazo. Poleg parafraziranja 

se lahko poslužimo tudi povzemanja, s čimer dosežemo skrajšanje besedila in ga s tem naredimo bolj 

obvladljivega ter nepovezane podatke povežemo, tako da dobimo sliko o celoti. Pri urejanju Mesec 

posebej poudarja še kronološko razporeditev tako empiričnih dokumentov kot kronologijo dogodkov, na 

katere se dokumenti nanašajo in jih moramo šele rekonstruirati na osnovi dokumentov. 

 

(2) razčlenitev opisov (določitev enot kodiranja) 

Osnovno empirično gradivo je torej urejeno in čitljivo prepisano. Pri prepisovanju pustimo na desni 

strani rob, kamor bomo vpisovali kode (pojme). Osnova analize je postopek klasifikacije in oblikovanje 

abstraktnejših pojmov iz empirično dobljenih izjav in zapisov. Besedilo najprej razčlenimo na sestavne 

dele, da dobimo enote kodiranja. Enota kodiranja je lahko fraza, stavek, odstavek, poglavje, dogodek, 

zaključena anekdota, misel itd. Pri tem je bolje, če za enote izberemo smiselno zaključene dele besedila. 

Besedilo lahko razčlenimo na več načinov, tako da posamezne dele oddelimo z navpičnimi črtami, pri 

tem pa ničesar ne izpuščamo, tako da se posamezne enote vrste ena za drugo ali tako, da dele besedila 

izpuščamo, dele, ki jih nameravamo kodirati pa damo v oglate oklepaje ali podčrtamo. Besedilo, ki 
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ostane zunaj oklepajev (nepodčrtano) ne bo kodirano. Nekatere izpuščene dele lahko popolnoma 

ignoriramo, če so za namen raziskave irelevantni, med tem ko druge pustimo, saj nam ohranjajo 

kontekst izbranih delov besedila. Izbrane dele besedila oštevilčimo z zaporednimi številkami, da bomo 

lahko kasneje nedvomno povezali pojem, ki smo ga pripisali z delom besedila, na katerega se nanaša. 

Enote oblikovno razvrstimo tako, da tvori vsaka svoj odstavek. 

 

(3) prosto pripisovanje pojmov ali poimenovanje (odprto kodiranje) 

Odprto kodiranje je postopek oblikovanja pojmov iz empiričnih opisov t.j. iz enot besedila dobljenih v 

postopku razčlenitve. Je postopek kategoriziranja in razvrščanja podatkov, v katerem posameznim 

delom besedila pripisujemo pojme. Besedila, ki smo jim pripisali isti pojem, zberemo in ločimo od 

besedil, ki spadajo pod drug pojem, tako organiziramo podatke. Odprto kodiranje vsebuje tri različne 

postopke: pripisovanje pojmov empiričnim opisom, združevanje sorodnih pojmov v kategorije, analizo 

značilnosti pojmov in kategorij. 

 

 Pripisovanje pojmov empiričnim opisom: empirični opisi so transkribirani zapiski, ki smo jih 

predhodno razčlenili na enote kodiranja. S proučevanjem, razčlenjevanjem, primerjanjem in 

klasificiranjem oblikujemo pojme in jih poimenujemo. To delamo tako, da počasi in s 

premislekom beremo besedilo. Ob vsaki enoti pomislimo, kateri pojem bi ji ustrezal. Pojmi so 

lahko bolj ali manj abstraktni. Nazive za pojme jemljemo iz dveh virov – iz skladišča 

zdravorazumskih pojmov in iz skladišča teoretičnih pojmov. Tehnike, ki jih uporabljamo pri 

kodiranju so: neposredno poimenovanje, iskanje sinonimov, iskanje nasprotij, iskanje 

nenavadnih, oddaljenih asociacij. Odprto kodiranje poteka v slogu »deževanja idej«, tako da 

zapišemo vse pojme, ki nam pridejo na misel. Rezultat odprtega kodiranja je torej seznam 

velikega števila neurejenih in nepovezanih pojmov, ki so na raznih stopnjah abstraktnosti. 

 

 Združevanje sorodnih pojmov v kategorije: pojme primerjamo med seboj in ugotavljamo, kateri 

se nanašajo na podobne pojave in jih združimo v širše kategorije. Pri tem uporabljamo naslednje 

postopke: kategoriziranje (isto ime damo pojmom, v katerih smo prepoznali skupno potezo – 

abstrahiramo skupno značilnost več različnih opisov), dopolnjevanje klasifikacije (enemu razredu 

pojavov dodamo druge razrede, ki dopolnjujejo klasifikacijo), ekspliciranje kriterija klasifikacije 

ali nadrejenega pojma. Kategorij ne smemo tvoriti iz pojmov, ki so preveč različni, saj tako 

neupravičeno poenostavljamo. 

 

 Osno (aksialno) kodiranje: osno kodiranje je vzpostavljanje odnosov znotraj določene kategorije, 

med kategorijo in njenimi podkategorijami. Vodi do tega, da vzpostavimo hierarhijo med 

kategorijami in podkategorijami.  
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 Analiza značilnosti pojmov in kategorij: v prejšnjih fazah smo dobili vrsto pojmov na raznih 

ravneh abstraktnosti. V analizi naj bi odkrili značilnosti (dimenzije) teh pojmov in njihove 

domene, t.j. razpon njihove vrednosti ali modalitet na primer trajanje pojava, njegov obseg, 

stopnjevanje, globina, ipd. 

 

(4) Izbor in definiranje relevantnih pojmov 

Dobili smo torej veliko količino pojmov, nekatere med njimi smo povezali v nadrejene kategorije, ostalo 

pa je tudi veliko število nepovezanih pojmov. Izmed nabora vseh pojmov izberemo tiste, ki so videti 

relevantni glede na problem in namen raziskave. Lahko izločimo tudi pojme, ki so preveč oddaljeni ali 

nenavadni in na katerih ne vidimo, da bi bili povezani z drugimi pojmi in s problemom raziskave. Pojme 

nato definiramo tj. določimo jim pomen. Praktično to pomeni, da pri vsakem pojmu poštejemo in 

navedemo vse empirične postavke, ki sodijo vanje. Empirično dobljene opise določenega pojma 

previdno dopolnimo, tako da preciziramo posamezne opise, jih asociativno dopolnimo z določili, ki so 

podobna tistim, ki smo jih dejansko prepisali iz zapisov, čeprav jih ni v gradivu. Poskušamo izraziti bistvo 

pojma in podati njegovo definicijo v obliki realne definicije. Realna definicija je definicija, pri kateri 

navedemo najbližji nadredni pojem, pod katerega spada pojem, ki ga definiramo, in specifično diferenco, 

to je posebnost, po kateri se pojem, ki ga definiramo, razlikuje od drugih pojmov, ki sodijo pod isti 

nadredni pojem. Tako sestavimo besednjak pojmov nastajajoče teorije. Če smo pred definiranjem 

uspešno povezali empirične pojme v kategorije, lahko definiramo samo kategorije, pojme pa pustimo 

definirane samo operacionalno. 

 

(5) Odnosno kodiranje (selektivno kodiranje) 

Tako dobljene in definirane kategorije primerjamo med seboj in jih razporedimo v domnevne odnose. 

Povezane kategorije nam dajo začasen teoretični okvir. Kategorije povežemo tako, da jim določimo 

mesto znotraj standardne sheme ali paradigmatskega modela, ki sta ga kot splošni, najbolj abstrakten 

model izdelala Glaser in Strauss (1967, v Mesec, 1998). 
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Shema 2: Prikaz paradigmatskega modela (Glasser in Strauss, 1967, v Mesec, 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojav je osnovna kategorija (misel, dogodek, dogajanje) tega modela. Druge kategorije se navezujejo 

nanj. Selektivno kodiranje je po Glaserju in Straussu razporejanje pojmov v časovno oziroma vzročno-

posledično zaporedje tako, da so ključni pojmi razporejeni na osi, ki predstavlja časovno zaporedje, ali na 

vzročno-posledični osi, drugi pojmi pa na oseh, ki so vzporedne osnovni osi, a bolj oddaljene ali 

pravokotne na osnovno os. Postopek: a) identificiranje osrednjega pojma (teme, pojava, problema): 

ponovno se vprašamo, kaj je osnovni problem ali osnovna tema raziskave, na kaj se bo nanašala teorija, 

ki jo ustvarjamo – tisto je osrednji pojem, pojav, o katerem bo govorila teorija b) razlikovanje ključnih 

pojmov in postranskih pojmov (glavni pojmi in kontekstualni pojmi) c) razvrščanje ključnih pojmov v 

časovno ali vzročno-posledično zaporedje: narišemo diagram in zveze med pojmi ponazorimo s 

puščicami d) dodajanje kontekstualnih pojmov: na ključne pojme v obliki »ribje kosti« navežemo 

postranske ali kontekstualne pojme, kolikor je potrebno. Pri odnosnem kodiranju se sprašujemo, kaj je s 

čim povezano, kaj čemu sledi, kaj je od časa odvisno, kaj je vzrok in kaj posledica ipd. Predstavljena 

shema pa ni edina možna, saj moramo pri nekaterih pojavih upoštevati rekurzivne odnose, pri katerih 

posledica povratno vpliva na vzrok, tako da se vzrok in posledica nenehno izmenjavata. Tak vzorec 

odnosov je na primer začarani krog. 

 

(6) Formuliranje teorije 

Tako je pripravljeno vse potrebno, da ne koncu povemo zgodbo o tem, kar smo spoznali. Nekaj 

usmeritev za zapis teorije: izreci osnovno misel teorije in jo povej v vsakdanjem jeziku, nato jo povej 

tako, da uporabiš teoretične pojme. Nadalje razdelaj osnovno misel. Odloči se za eno samo osrednjo 
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kategorijo, specificiraj njene dimenzije, stanja, vrednosti, lastnosti. Izdelaj osni paradigmatični model za 

to kategorijo in druge kontekstualne kategorije. Povej podrobno zgodbo. Specificiraj vpliv raznih 

okoliščin, sistematiziraj, utrdi zveze. Preveri na podatkih, kar pomeni sklicuj se na empirično gradivo in 

ga vključi v besedilo teorije. Zapiši in objavi teorijo. 

 

3.2.2. Hermenevtična analiza 

 

Hermenevtika (grš. hermeneuo – razlagam, tolmačim) pomeni učenje o razlaganju, tolmačenju in 

razumevanju nekega besedila, simbola, znaka (Vogrinc, 2008). V Slovarju slovenskega knjižnega jezika 

(2000) je opredeljena kot »nauk o metodah razlaganja cerkvenih tekstov«, kar je njen prvoten pomen, 

njeno zgodovinsko izhodišče je namreč v interpretaciji Biblije. Vogrinc (2008) piše, da se pogosto 

uporablja kot sinonim Webrovega »Verstehen«. Dolinar (1995, str. 5, v Rapuš Pavel, 1999a, str. 51) 

pojasni hermenevtiko kot filozofijo razumevanja in hkrati kot teorijo in metodologijo razlage. Van Manen 

(1990, v Kobolt in Rapuš Pavel, 2007) jo opredeljuje kot teorijo in prakso interpretacije. 

 

»Metodološko je bila prvič vpeljana v 17. stoletju, ko jo je uvedel Friedrich Schleiermacher, ki je predstavil 

hermenevtični krog kot metodo kontinuiranega dela z besedilom z namenom odkrivanja pomenov« 

(Kobolt in Rapuš Pavel, 2007). Metoda se je nadalje oblikovala skozi različne znanstvene tokove:  

Schleiermacher jo je zasnoval, psihoanaliza (Freud, Lorenzer), socialna filozofija (Simmel, Schutz) in 

sociologija (Oevermann, Soeffner) pa so jo diferencirale in modificirale (Uhlendorff in Mollenhauer, 

1996, str. 21-27, v Rapuš Pavel, 1999a, str. 53). 

 

»Glavna ideja hermenevtike je, da mora raziskovalec, ki analizira tekst, poiskati sporočilo teksta z vidika 

avtorja tega teksta« (Bryman, 2004, str. 394, v Vogrinc, 2008, str. 59). Rutar (1996) pravi, da je 

pomembno vživljanje v besedilo, vkaterega se potopimo in iz njega potegnemo bisere, med tem ko  J. 

Rapuš Pavel poudarja empatijo in vživljanje v vlogo intervjuvanca (Rapuš Pavel, 1999a). Zagovorniki 

hermenevtičnega pristopa si prizadevajo vstopiti v konceptualni svet proučevanih oseb, da bi razumeli 

kakšen pomen pripisujejo posameznim dogodkom iz svojega vsakodnevnega življenja, ob tem pa ne 

pričakujejo, da bodo po raziskovanju natančno vedeli, kaj pomenijo stvari osebam, ki so jih proučevali 

(Vogrinc, 2008). J. Rapuš Pavel (1999a) piše, da interpretacija kot sestavni del hermenevtičnega pristopa 

ni natančno objektivno spoznanje vsega, kar je imel intervjuvanec pri izjavljanju v mislih, temveč pomeni 

ponovno formiranje in konstruiranje življenjske izkušnje posameznika. Hermenevtično usmerjeni 

raziskovalci izhajajo iz prepričanja, da so mogoče različne razlage iste izkušnje, saj je interpretacija vedno 

pogojena z interakcijami, ki jih imajo posamezniki z drugimi osebami, in predpostavljajo, da je pomen 

tisti, ki konstruira realnost (Vogrinc, 2008). Realnost torej dojemajo kot »socialno konstruirano« (Berger 

in Luckmann, 1967, str. 23, v Vogrinc, 2008, str. 60). 



Cvetko, E. (2014). Avtobiografski narativni intervju 

30 
 

Cilj hermenevtičnega prizadevanja je ugotoviti dva pomena samoprezentnih vsebin, ki ju med seboj 

primerjamo (Rapuš Pavel, 1999a). To sta od posameznika subjektivno pripisan/mišljeni pomen 

(individualni pomen) in v dokumentu vsebovan, obravnavanemu posamezniku pa mogoče zakrit, 

objektivni pomen (splošen ali posplošen pomen) (Mollenhauer in Uhlendorff, 1992, str. 28, v Rapuš 

Pavel, 1999a, str. 54). 

 

Vogrinc (2008) piše, da se hermenevtična razlaga lahko usmeri sinhronično in/ali diahronično. Pri 

sinhronični usmeritvi gre za razlago in primerjavo sočasnih virov, pri diahronični pa za raziskovanje 

zgodovinskega razvoja (prav tam). Mužid (1994, str. 43, v Vogrinc, 2008, str. 60) pa pravi, da se najboljše 

razlage dobijo s sintezo sinhronije in diahronije. 

 

Phillips in Brown (1993, str. 394, 395, v Vogrinc, 2008, str. 60) poudarita, da mora biti raziskovalec pri 

analiziranju pozoren na socialni in zgodovinski kontekst, v katerem je besedilo nastalo, in predstavita tri 

dejavnike, ki jih je treba upoštevati pri analizi besedila: socialno-zgodovinski dejavniki (proučevanje 

avtorja besedila, sprejemnika besedila, namena sporočila in analizo konteksta, v katerem je besedilo 

nastalo); formalni dejavnik (analiza sestave besedila in sloga pisanja); dejavnik interpretacije-

reinterpretacije (sinteza prejšnjih dejavnikov, ki jih vključimo v interpretacijo). 

 

3.2.2.1. Fenomenološko–hermenevtični pristop prilagojen  socialnopedagoški diagnostiki 

 

Pristop hermenevtične analize je skladen z načeli, ki jih pri svojem delovanju upošteva socialno 

pedagoška stroka. Najpogosteje se uporablja v oziru socialnopedagoškega diagnosticiranja. Van Manen 

(1990, v Kobolt in Rapuš Pavel, 2007) ga predstavi skupaj s principi fenomenologije kot fenomenološko-

hermenevtični pristop. 

 

Avtor (prav tam) pravi, da je fenomenološko-hermenevtični pristop v ospredju razumevanja 

socialnopedagoškega odnosa in delovanja. Fenomenologija izpostavlja pomen posameznikove izkušnje v 

kontekstu prostora in časa, pri čemer se osredotoča predvsem na pomen, pripisan tej izkušnji (Kobolt in 

Rapuš Pavel, 2007). Osrednje je osmišljanje izkušenj, ki poteka s procesoma reflektiranja in 

interpretiranja (prav tam). Refleksija vključuje uporabo jezika, zato fenomenološko raziskovanje zahteva 

uporabo strategij in razlag jezikovnega izražanja in reprezentacije izkušnje (prav tam). Ravno tu se 

povežeta fenomenološki in hermenevtični pristop, saj se prvi temeljno opira na oblike jezikovne 

reprezentacije in na tem opisuje pomen življenjske izkušnje, drugi pa izpeljuje pomene iz strukture 

uporabe jezika pri prezentaciji doživljene izkušnje (prav tam). 
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Hermenevtični pristop v socialni pedagogiki ni omejen le na delo z besedilom, temveč zajema interakcijo 

med individualno izkušnjo posameznika, njegovo ekspresijo in vključuje refleksivno razumevanje te 

izkušnje (Rapuš Pavel, 1999a). 

 

J. Rapuš Pavel (1999a) piše, da v začetku hermenevtične strokovne dejavnosti pri ocenjevanju 

otrokovega/mladostnikovega8 položaja opustimo misel na »znanstvene teoretske pojme«. V prvem 

koraku se moramo vprašati, »kako se nam neki dogodek prikazuje kot pojav, kako nam pride v zavest in 

kakšen način ravnanja terja« (Rapuš Pavel, 1999a, str. 51). Zadržati se moramo vseh vednostnih stanj, ki 

bi lahko dala pobudo, da bi obravnavo posameznega primera podredili običajnim pojmom in veljavnim 

teoretizacijam (Rapuš Pavel, 1999a). Interpretova naloga v hermenevtičnem pristopu je, da rekonstruira 

logiko, s pomočjo katere je intervjuvanec proizvedel svoje izjave (prav tam).  

 

Mollenhauer in Uhlendorff (1992) izpostavljata tri metodična pravila pri oblikovanju socialnopedagoške 

hermenevtične diagnoze: 

 

 »Prvo pravilo: V dokumentu (npr. zapisanem intervjuju) je treba izbrati izjave/sporočila, ki 

vsebujejo individualna mnenja posameznika in izjave/sporočila, ki vsebujejo reference na 

objektivna stanja« (Mollenhauer in Uhlendorf, 1992, str. 29, v Rapuš Pavel, 1999a, str. 55 ). Med 

tem ko individualno mnenje vsebuje npr. spoznavni vpogled, doživljanje, razmišljanje 

mladostnika, pa objektivno stanje sporoča splošne, a pomembne informacije, podatke in 

dogodke, ki dajejo širši okvir in splošni vpogled v prelomnice mladostnikovega življenja (npr. 

ločitev staršev, čas življenja v rejniški družini, odhod v zavod) (Rapuš Pavel, 1999a). 

 

 »Drugo pravilo: Pri pridobivanju jezikovnega materiala pazimo, da ga ne usmerjamo v smer, za 

katero bi utegnili predpostavljati, da je logično smiselna« (Mollenhauer in Uhlendorff, 1992, str. 

29, v Rapuš Pavel, 1999a, str. 55). »Pogovor vodimo čim bolj sproščeno, vključujemo značilnosti 

narativnega intervjuja, globinskega intervjuja in pogovorne psihoterapije, pri čemer nam ni treba 

v celoti realizirati nobene od teh teoretičnih stiliziranih oblik vodenja pogovora« (Mollenhauer in 

Uhlendorff, 1992, str. 29, v Rapuš Pavel, 1999a, str. 55). Pomembno je, da pogovor vodimo tako, 

da so v sporočilih zajeti spomini, sedanje doživetje ter načrti in vizija prihodnosti, še dodaja J. 

Rapuš Pavel (1999a). 

 

                                                           
8
J. Rapuš Pavel (1999b) v članku uporablja poimenovanje otrok/mladostnik, saj predstavlja hermenevtični pristop v 

luči socialnopedagoškega diagnosticiranja. V kontekstu mojega diplomskega dela ga lahko posplošeno razumemo 
kot sogovornika v intervjuju. 
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 »Tretje pravilo: Ovrednotenje pogovora mora biti tako teoretično vodeno, da izberemo teorije, ki 

so primerne za izbrani empirični material« (Mollenhauer in Uhlendorff, str. 30, 1992, v Rapuš 

Pavel, 1999a, str. 56).  

 

Ovrednotenje poteka ob zavedanju, da hermenevtična socialnopedagoška diagnoza ne more 

nadomestiti profesionalne diagnoze, lahko pa jo dopolni (Rapuš Pavel, 1999a). Socialni pedagog kot 

interpret se mora izogniti prehitremu sklepanju iz enega jezikovnega sporočila, ki ne more podati 

zanesljive slike o sogovorniku (prav tam). Prav tako pa ne sme pozabiti, da po svoji osnovni izobrazbi 

in usposobljenosti nima psihoterapevtskih pristojnosti (prav tam). Vseeno pa lahko sledi pomenu 

jezikovnih izjav mladostnikov, ki govorijo o tem, kako se mladostnik sam vidi, kako občutke in 

razpoloženja lokalizira v sebi in v njegovih življenjskih dogodkih, s kakšnim vzorcem 

načrtovanja/samopredstavitve nastopa, kaj hoče, česa se spominja, kako gleda na odnose z drugimi, 

kaj je zanj bolj ali manj pomembno, ali sploh in kako povezuje različne, zanj pomembne dogodke 

življenjskih okoliščin itd. (prav tam). V hermenevtičnem pristopu k diagnostiki začnemo tako, da 

poslušamo/beremo zapisano pripoved mladostnika, nato pa začnemo interpretirati (osmišljati) 

njegovo interpretacijo (razumevanje) svoje življenjske tematike, vendar pri tem v začetku izhajamo iz 

njegovih besed (prav tam). Nato se poskušamo približati še objektivnemu oziroma splošnemu 

pomenu, kar je temeljni namen ovrednotenja jezikovnega materiala (prav tam). »Objektivnost« je 

zelo krhka in fragmentarna, kar je posledica večpomenskosti jezikovnih znakov, metafor in 

simboliziranj (prav tam). Avtorica (1999a) opozarja, da si je tukaj nujno pomagati s teorijami, ki 

omogočajo, da do določene mere zanesljivo povežemo podatke iz obravnavanega gradiva s 

pojasnitvami in napovedmi, hkrati pa omogočajo, da z njihovo pomočjo interpretiramo isto 

jezikovno izjavo različno, iz različnih zornih kotov. 

 

Koraki za interpretacijo pogovorov so (Rapuš Pavel, 1999a): 

 

1. Označimo vse izjave, ki se zdijo interpretu pomembne, med drugim tudi tiste, ki bi lahko bile 

pomembne po različnih teorijah. 

 

2. Izjave razvrstimo, pri tem sprejmemo tvegano predpostavko, da obstaja omejeno število konflikte 

vzbujajočih tem, ki se odražajo v izjavah mladostnikov in ki so strukturno soodvisne. Imenujemo jih 

»življenjske teme«. 

 

3. Ker gre za »pedagoško« diagnozo, poskušamo v tretjem koraku te teme navezati na dejavnosti ali 

naloge, za katere lahko domnevamo, da mladostnikom koristijo in so jim v pomoč pri obravnavi 

problemov, njihovi samostabilizaciji in socialni integraciji. 
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3.2.2.2. Objektivna hermenevtika– Oevermann 

 

Izraz objektivna hermenevtika se nanaša na kompleksen teoretični, metodološki in operacionalni 

koncept, ki izhaja iz dela Ulricha Oevermanna (Reichertz, 2004). Oevermann ga je razvil, večkrat 

spremenil, temeljito preuredil in odločno spodbujal skupaj s sodelavci, s katerimi je na sociološkem 

kongresu v Düsseldorfu leta 1992 ustanovil Združenje za objektivno hermenevtiko (Arbeitsgemeinschaft 

objektive Hermeneutik) (Hitzler, 2005). 

 

Objektivna hermenevtika, ki gleda nase kot na »Kunstlehre« (naučeno, izvežbano »umetnost«), trdi da je 

temeljna metoda raziskovanja vseh vrst socioloških raziskav, saj se ne ukvarja več le z interpretacijo 

protokola vsakdanje interakcije, ampak pojasnjuje tudi slike, arhitekturo, znake kriminalne dejavnosti, ki 

jih lahko razumemo kot tekst (Reichertz, 2004). Glavna usmerjenost objektivne hermenevtike je, da na 

ne-deskriptiven način razkriva in predstavi latentne strukture smisla in rekonstruira objektivne 

pomenske strukture družbenega in življenjskega sveta (Slavec Gradišnik, 2005). Spoznavni interes 

objektivne hermenevtike je osredotočen na latentne strukture, ki so aktivne »za hrbtom« ljudi in se 

objektivizirajo v njihovih dejanjih (Hitzler, 2005) in jeziku (Oevermann, 2004). 

 

Sprva so se raziskovalci posvečali le rekonstrukciji objektivnih pomenskih struktur v besedilu (Riechertz, 

2004). Pripovedovalčeve misli, želje, upi in verovanja t.j. njegovi subjektivni pomeni izpostavljeni v 

pripovedi, so bili za objektivno hermenevtiko nepomembni (prav tam). Edino, kar v tem raziskovalnem 

pristopu šteje, so objektivne pomenske strukture v besedilu (prav tam). Kasneje se lastnost 

»objektivnega« ne nanaša le na področje raziskovanja, ker pride do zahteve po veljavnosti pridobljenih 

ugotovitev, ki jo objektivna hermenevtika doseže s pomočjo postopka (prav tam). 

 

Oevermann (1996, str. 4, v Reichertz, 2004, str. 571) pravi, da je objektivna hermenevtika, ne glede na 

to, kaj konkretno mora analizirati, vedno usmerjena predvsem na rekonstrukcijo latentnih pomenskih 

struktur ali objektivnih pomenskih struktur v njihovi izrazni obliki, v kateri je predmet proučevanja ali 

vprašanje v raziskavi zanesljivo utelešeno, in je mogoče zahtevati enako stopnjo objektivnosti ugotovitev 

ali oceno njihove uporabnosti kot je to samoumevno v naravoslovju. Oevermann (prav tam)  meni, da je 

to preprosto, saj so pomenske strukture, ki jih je treba rekonstruirati, ugotovljene s pomočjo načelno 

opredeljenih pravil in mehanizmov osnovne algoritmične strukture v natančno opisanem, testiranem in 

popolnem načinu v protokolu, ki je dostopen ves čas. 

 

Veljavnost analize mora biti zagotovljena s strogo uporabo hermenevtične »Kunstlehre« (Reichertz, 

2004). Objektivna rekonstrukcija objektivnih struktur je razumljena kot meja, ki je dosežena s pomočjo 

nenehne uporabe seznama navodil objektivne hermenevtike (prav tam). 
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Zgodovina objektivne hermenevtike 

Razvoj postopka objektivne hermenevtike izhaja iz velikega raziskovalnega projekta, ki so ga vodili 

Oevermann, Krappman in Kreppner, imenovanega »Parental home and school« (Reichertz, 2004). 

Odvijal se je od leta 1968 naprej in se ukvarjal s pomembnostjo omejenega in izdelanega jezikovnega 

koda za šolske dosežke (prav tam). Raziskava je bila v začetku raziskovalnega procesa izvedena na čisti 

kvantitativni način (prav tam). Neustreznost rezultatov je privedla do ponovne ocenitve metod in do 

pregleda kompetenčno-performativnega modela, ki ga je uvedel Noam Chomsky, Piagetove teorije 

učenja in Freudovega koncepta travme (prav tam). Oevermann in sodelavci so nato razvijali kvalitativni 

postopek za zbiranje podatkov do začetka leta 1970 in pozneje še hermenevtični analitični postopek 

(prav tam). Nov pristop je bil ustanovljen z navezavo na teorijo jezika Georga H. Meada, koncept 

jezikovnih pravil Johna R. Searla in abduktivno raziskovalno logiko Charlesa S. Peirca (prav tam). 

 

Oevermannovo delo se je od leta 1980 naprej manj ukvarjalo z metodološkimi utemeljitvami in več s 

teoretičnimi koncepti, praktičnim svetovanjem in aktualnimi političnimi temami, kot so teorija poklicev, 

koncept strukture, organizacija policijskega poročevalnega sistema, medijsko kritiko, pomenom religije, 

razvojem inovacij in večkrat s problemi interpretacije slik (prav tam). Metodološko nov je Oevermannov 

poskus uporabe izmišljenih podatkov (drame in romani) za rekonstrukcijo strukturne logike realnih 

dejanj (prav tam). 

 

Koncept objektivne hermenevtike je trenutno eden najvidnejših postopkov v kvalitativnem raziskovanju 

v nemško govorečih državah, vključno z Avstrijo in Švico in je predstavljen v vseh novejših metodoloških 

knjigah o kvalitativnem raziskovanju (prav tam). 

 

Strategije empiričnega postopk 

Riechertz (2004) piše, da ne obstaja en sam postopek za objektivno hermenevtično interpretacijo teksta. 

Obstaja le podlaga skupnega razumevanja, ki se manifestira v različnih in včasih izključujočih variantah 

(prav tam). Skupno vsem variantam je prepričanje, da morajo biti premagane tri glavne ovire za 

tolmačenje nezakritega pomena, pred začetkom analize (prav tam). Najprej se je treba otresti pritiska po 

delovanju, ki je prevladujoč v vsakdanjem življenju in vedno prezgodaj prekine proces razlaganja 

pomena, kar pomeni, da je za analiziranje bistveno porabiti dovolj časa (prav tam). Nadalje se je nujno 

prepričati, da interpreti niso podvrženi nobeni nevrotični in/ali ideološki slepi pegi (prav tam). Nazadnje 

je treba zagotoviti, da so interpreti kompetentni člani jezikovne in interaktivne skupnosti, ki je 

proučevana (prav tam).  

 

Proces objektivne hermenevtike lahko izvedemo po treh variantah za razlago teksta oziroma obstajajo 

tri oblike za predstavitev raziskovalne prakse (prav tam): 
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1. Detajlna analiza teksta na osmih različnih ravneh,  v kateri so znanje, zunanji kontekst in pragmatičen 

tip interakcije pojasnjeni vnaprej in se porodijo v mislih pri analizi (npr. Oevermann in sod, 1979, v 

Reichertz, 2004). 

 

2. Sekvenčna analiza vsakega prispevka posameznika v interakciji, korak za korakom, brez vnaprejšnjih 

pojasnitev glede zunanjega in notranjega konteksta izjav (npr. Oevermann in sod, 1979, v Reichertz, 

2004). To je najbolj zahtevna varianta objektivne hermenevtike, ker je strogo orientirana na 

metodološke predpostavke celotnega koncepta. 

 

3. Polna interpretacija objektivnih socialnih podatkov od vseh, ki sodelujejo v interakciji, še preden je 

narejen pristop k interpretaciji teksta (npr. Oevermann in sod., 1980, v Reichertz, 2004). Ta varianta 

ravna z osnovami teorije hermenevtične interpretacije zelo fleksibilno in jih uporablja na nek 

metaforičen način. 

 

Prva varianta ima veliko privržencev znotraj kvalitativnega raziskovanja, saj je formalizirana v 

najpomembnejših elementih in zato enostavna za učenje (Reichertz, 2004). Druga varianta predstavlja 

pravo jedro objektivne hermenevtike – tekst je interpretiran v detajle, korak za korakom, brez uporabe 

vsakega znanja o primeru (prav tam). Jasna je razlika med drugo in tretjo varianto, ki predstavlja razlago 

objektivnih podatkov o primeru pred tekstovno analizo (prav tam). Ta verzija je zlasti uporabna, ko 

želimo »varčevati« z uporabo objektivne hermenevtike (prav tam). 

 

Logika raziskave 

Objektivna hermenevtika v splošnem izvaja posamezen primer analize (prav tam). Standardizirane in 

obsežne zbirke podatkov se zavrne iz metodoloških razlogov, saj samo zbirka ne-standardiziranih 

podatkov in njihova objektivno-hermenevtična analiza lahko zagotavlja veljavne rezultate (prav tam). 

Veljavnost analize izhaja zlasti iz pravilne aplikacije hermenevtične »Kunstlehre« (prav tam). Ločitev med 

»logiko raziskovanja« in »logiko preverjanja« je s tem eksplicitno opuščena: »resnica« izhaja iz korektne 

epistemološke procedure, saj pravilna obdelava besedila povzroči, da »stvari govorijo same po sebi« 

(Oevermann, 1984, str. 11, v Reichertz, 2004, str. 574). 

 

Objektivna hermenevtika prehaja iz posamezne (rekonstrukcija strukture posameznega primera) na 

splošno ugotovitev (generalizacija struktur) z načelom falzifikacije (Reichertz, 2004). Rekonstrukcija 

struktur in generalizacija struktur sta zasnovani kot zunanja pola ciljnega raziskovalnega procesa, v 

katerem so rezultati številnih posameznih primerov strukturnih rekonstrukcij kondenzirani v bolj 
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posplošene strukture. Primer strukture, ki je bil enkrat rekonstruiran, je lahko uporabljen v interpretaciji 

nadaljnih primerov enakega tipa kot hevristična falzifikacija (prav tam).  

 

Reichertz (2004) piše, da je pristop objektivne hermenevtike trenutno eden najbolj razširjenih in 

odmevnih v nemškem kvalitativnem raziskovanju, kljub temu, da ne obstaja šola objektivne 

hermenevtike, ampak le krog znanstvenikov, ki v svojih raziskavah uporabljajo postopke objektivne 

hermenevtike. Znanja objektivne hermenevtike, t.i. »Kunstlehre« je možno pridobiti od Oevermanna 

samega v Frankfurtu na Majni, kjer vodi tečaje za študente in praktike, kjer se je možno naučiti njegovih 

tehnik za analizo podatkov (prav tam). Do zdaj še ne obstaja uvod v načela objektivne hermenevtike 

avtoriziran s strani Oevermanna (prav tam). Raziskovalci iz Nemčije, Avstrije in Švice pa še vedno 

raziskujejo možnosti objektivne hermenevtike (prav tam). 

 

3.2.2.3. »Klasična« analiza biografskega narativnega intervjuja- Schütze 

 

Klasična analiza biografskega narativnega intervjuja sledi Schützevim smernicam, ki so jih nadgradili še 

drugi avtorji (Rosenthal, 1993; Inowlocki, 2007; Apitzsch in Siouti, 2007, vsi v Pajnik in Bajt, 2009). 

Avtorici poročata, da je v 80. letih Schütze za rekonstrukcijo povedane zgodbe predlagal trifazno analizo.  

 

Vendar v nadaljevanju predstavljam bolj podrobno analizo, sestavljeno iz šestih faz, ki jo po izvornem 

avtorju predstavlja Kazmierska (2004). 

 

(1) Razgrnitev komunikacijskih shem 

Analiza se začne z identifikacijo prekrivajočih shem komuniciranja (Kazmierska, 2004). Ta vključuje 

preverjanje spontanosti pripovedovanja in identifikacijo pripovednih, opisnih in utemeljitvenih 

(argumentative) komponent, kar omogoči oceno razširjenosti ene tekstualne oblike nad drugo, med 

katerimi je pripovedna običajno prevladujoča (Schütze, n.d.a, v Kazmierska, 2004). Vsaka od navedenih 

jezikovnih shem komuniciranja ima posebno vlogo v zajemanju resničnosti (Kazmierska, 2004). Kot pravi 

Schütze (n.d.a. v Kazmierska, 2004), je pravi potek človekovega delovanja najbolj natančno upodobljen s 

pripovednimi shemami komuniciranja. Pripoved rekonstruira procesni potek dogodkov med tem ko 

utemeljevanje vsebuje pripovedovalčeve poskusne razlage in motive za storjena dejanja, teorije o 

identiteti in življenjsko oceno iz sedanje perspektive (prav tam). Razlikovanje med shemami 

komuniciranja je ena največjih prednosti narativnega intervjuja (prav tam). Raziskovalca opremi z orodji 

za odkrivanje (in hkrati primerjanje) pripovednih delov, ki nosijo informacije o poteku dogodkov in jih 

preverja z ideološkimi izjavami, ki bistveno pokažejo, kaj posameznik v resnici misli ne glede na to, kar 

počne (Hermanns, 1987, v Kazmierska, 2004). 
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Opis omenjenih tekstualnih oblik narativnega intervjuja predstavlja prvi korak v analizi shem 

komuniciranja (Kazmierska, 2004). Na tej točki ocenimo kakovost materiala (preverimo ali vsebuje 

detajlne opise, uprizarja interakcijske situacije, navedbo pripovedovalčevega govora in govora drugih 

oseb, itn.) (Hermanns, 1987, v Kazmierska, 2004). Označitev opredeljuje pripovednost teksta in kaže ali 

je sogovornik pri pripovedovanju zgodbe upošteval pravila prostega (nepripravljenega, improviziranega) 

pripovedovanja (Kazmierska, 2004). Avtobiografska pripoved mora vsebovati predmet življenjske 

zgodbe, zaporedje dogodkov in oblikovanje družbenih procesov in sicer socialnih svetov in miljejev 

(Schütze, n.d.a, v Kazmierska, 2004). Zgodbo urejajo tri glavne omejitve: pritisk po strnjenju 

(kondenziranje), pritisk po detajliranju, pritisk po zaokroženju celote (epizode, dogodka) (Hermanns, 

1987, v Kazmierska, 2004). 

 

Analiza shem komuniciranja je predpogoj za nadaljnje delo z materialom, saj mora raziskovalec preveriti 

ali narativni intervju izpolnjuje osnovne zahteve, ki omogočajo nadaljevanje analize (Kazmierska, 2004). 

 

(2) Formalna sekvenčna analiza 

V prvem delu te faze naredimo formalno tekstualno analizo intervjuja, ko se transkribirani intervju 

razdeli po t.i. 'tematičnih segmentih' (thematische Segmentierung) (Pajnik in Bajt, 2009). »Ti so zbir 

dogodkov ali situacij in so predstavljeni glede na specifično temo, ki nastopa kot kontekst ali ozadje, v 

katerem se tema pojavlja kot središčna tema.« (Rosenthal, 1993, str. 64, v Pajnik in Bajt, 2009, str. 82). 

»Namen tematske analize je rekonstruirati načela, ki določajo posamezno pripoved. Gre za 

rekonstrukcijo forme in strukture naracije, ki poteka glede na specifično časovno in tematsko sosledje.« 

(Pajnik in Bajt, 2009, str. 82). »Analiza upošteva vsebine, ki so pomembne za intervjuvanca, reflektira 

umeščanje izkušenj v čas in ugotavlja, kako sedanje in pretekle izkušnje ter načrti za prihodnost vplivajo 

na interpretacijo pomena.« (Rosenthal, 1999, str. 64, v Pajnik in Bajt, 2009, str. 82).  

 

V drugem delu faze sledi strukturni opis segmentov, ki v zaporednem vrstnem redu opredeli bistvene 

biografske strukturne procese, predstavljene v pripovedi. »Ta faza pomeni mikroanalizo intervjuja, ki se 

osredotoča na specifične segmente teksta.« (Pajnik in Bajt, 2009, str. 82). »Cilj strukturnega opisa je 

predstaviti in analizirati intervju v njegovi strukturi in v natančni vrstica-za-vrstico analizi rekonstruirati 

očitne in latentne pomene teksta.« (Apitzsch in Siouti, 2007, str. 7, v Pajnik in Bajt, 2009, str. 82). »Pri 

analizi je treba ostati na ravni teksta in uporabljati kategorije, kot jih je predstavil intervjuvanec v 

pripovedi.« (Pajnik in Bajt, 2009, str. 82). 

 

Konkretno iščemo procesne strukture, za katere je značilno, da poudarjajo sekvenčno organizacijo 

biografskih izkušenj; omogočajo opis posameznih faz pripovedovalčeve biografije kot zaporedja izkušenj 

skozi čas; označujejo posebne vrste ukrepov, ki so bodisi namenski bodisi pogojeni od zunaj; prikazujejo 
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namenska dejanja kot tudi pojave, ki posamezniku odvzamejo nadzor nad njegovim življenjskim 

potekom (Kazmierska, 2004). 

 

Schütze (1981, 1992, 1997; Riemann in Schütze, 1992, vsi v Kazmierska, 2004) je opisal štiri procesne 

strukture, ki so bile izluščene na podlagi analiz več sto narativnih intervjujev: 

 

 Biografske sheme ravnanja/biographische Handlungsschemata 

(shema dejavnosti v biografiji)9 

 

Gre za namenske biografske principe, ki jih posameznik načrtuje in se jih trudi izpeljati 

(Kazmierska, 2004). Načrt lahko vključuje splošen biografski projekt, ki zadeva določeno fazo 

(npr. ustvariti si družino, imeti otroke) ali eno od njegovih dimenzij (oblikovati in skrbno izvajati 

načrt za profesionalno kariero) (prav tam). Drugi primer tega načina procesne strukture je želja 

doživeti nekaj novega, ki se pojavi kot nepričakovan impulz in v času postane biografski trenutek 

(prav tam). Še ena verzija takšne akcijske sheme je neustavljiva želja po spremembi (prav tam). 

Posameznik se čuti neizpolnjenega v obstoječih življenjskih okoliščinah in jih želi spremeniti z 

iskanjem situacij, ki bi lahko prinesle možnost za novo biografsko poglavje (npr. potovanja, 

menjava poklica, socialnega sveta, itn.) (prav tam). Ta tip procesne strukture je značilen za 

namenske in načrtovane akcije, ki so zavezane izvedbi določenega projekta (prav tam). Po drugi 

strani pa Nölke (1999) pravi, da biografske sheme ravnanja kažejo nasprotje med načrti in 

dejansko realizacijo; med preusmeritvijo in novo razlago shem ravnanj pripovedovalec naknadno 

pripiše dogodkom intencionalen pomen. 

 

 Obrat v poteku/Verlaufskurven 

(biografski potek) 

 

Nanaša se na situacije, ko posameznika presenetijo okoliščine, ki mu vzamejo nadzor nad 

njegovim življenjskim potekom (npr. nenadna bolezen, smrt bližnjega, vojna) (Kazmierska, 

2004). Nölke (1999) pravi, da je subjekt podvržen prevladi heteronomnih socialnih procesov, pri 

čemer »izgubi lastne kompetence načrtovanja, izvedbe in kontrole« (Schütze, 1989, str. 31, v 

Nölke, 1999, str. 429). V tem biografskem procesu posameznik doživlja občutke trpljenja in 

izgubo nadzora nad novo situacijo kot tudi nad običajnimi vzorci ravnanja (Kazmierska, 2004). 

                                                           
9V oklepajih so dodani prevodi po Slavec Gradišnik, 2005. Avtorica v recenziji izpostavi problem prevodov terminov 
s področja kvalitativne metodologije, saj prevedki še niso kanonizirani. To še posebej velja za termine povezane z 
biografskim narativnim intervjujem o katerem je le malo literature v slovenskem jeziku. 
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»Obrati v poteku vodijo pripovedovalca v položaj heteronomno določenih dogodkov, do katerih 

se ne more več vesti intencionalno, saj niso v skladu s pričakovanji oziroma socialnimi pravili. 

Preplavljen in zajet je z zunanjimi kaskadami dogodkov, običajno se doživlja kot »samemu sebi 

tuj« in nemočen.« (Nölke, 1999, str. 429). Kazmierska (2004) piše, da gre za dlje trajajoči proces, 

ki gre skozi različne faze. V začetku procesa je posameznik preplavljen z zunanjimi silami, izkuša 

naraščajočo dezorganizacijo življenja in negotovost in ni zmožen namenskih dejanj (prav tam). 

Proces še poslabša identitetna kriza, nezmožnost vzpostavitve socialnih stikov in hkrati odvisnost 

od drugih (prav tam). Posameznikov svet in obseg aktivnosti se zoži (prav tam). Postopoma, 

korak za korakom, posameznik izdela nove interpretacije situacije, tako da končno ukroti 

okoliščine, ki se mu vsiljujejo v življenje in izvede »pobeg« iz obrata (prav tam). Zavzeti nadzor v 

tem procesu pomeni nadomestiti biografske procesne strukture doživljanja z namenskimi 

akcijami, kar pogosto pomeni zavzeti biografsko akcijsko shemo (Riemann in Schütze, 1997, v 

Kazmierska, 2004). Nölke (1999) piše, da obrate v poteku pri uporabnikih s težavami v socialni 

integraciji prepoznamo po naslednji sekvenčni ureditvi: opis dogajanja, prestop meje od 

intencionalne do pogojno vplivane situacije, izguba nadzora, poskus oblikovanja labilne 

stabilnosti, destabilizacija življenjskega položaja, zlom in kasneje shematske strategije predelave 

in razlage dogajanja. 

 

Kazmierska (2004) poroča, da je obrate v poteku najbolj celostno opisal Schütze, termin pa je 

skoval Anslem Strauss in se je nanašal na tip biografskega procesa predstavljenega s strani 

bolnikov v zdravstvenih ustanovah. Schütze je razširil pomen obrata, tako da pomeni vsak 

biografski proces, ki ima zgoraj opisane značilnosti (prav tam). Obrat v poteku se nanaša tako na 

biografije posameznikov kot skupin, še posebej v situacijah doživljanja totalitarnih režimov, vojn, 

migracij in »človeških« ali naravnih katastrof (Apitzsch in Inowlocki, 2000, v Kazmierska, 2004). 

Tako Schütze (1992, v Kazmierska, 2004) odkrije individualne in kolektivne obrate, ki se 

navezujejo na kolektivne izkušnje. 

 

 Institucionalizirani vzorci v življenjskem poteku/institutionelle Ablaufsmuster 

(institucionalni vzorec življenjskega poteka) 

 

So oblike biografskih struktur, ki predstavljajo posameznikove akcije kot vodene s pomočjo 

institucionalnih vzorcev (Kazmierska, 2004). Posameznik sprejme institucionalna pričakovanja 

ter poskuša živeti v skladu z njimi v življenjskem poteku (prav tam). Označujejo torej 

posameznikov že oblikovani načrt pričakovanj v življenjskem ciklu v odnosu do splošnih socialnih 

ali specifičnih institucionalizacij, kot so npr. družinski cikli, stopnje izobraževanja in načrtovanje 

poklicne kariere (Nölke, 1999). Institucionalizirani pogoji sicer nenehno oblikujejo biografije 
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članov skupnosti, kot glavno biografsko strukturo pa jih lahko sprejmemo, kadar predstavljajo 

prevladujoč način biografskega doživljanja in konstantno oblikujejo posameznikov življenjski 

potek (Kazmierska, 2004). 

 

 Procesi biografskega spreminjanja/biographical metamorphoses 

(biografske metamorfoze) 

 

Gre za nepričakovane, pozitivne spremembe v posameznikovem življenju, ki pomenijo priložnost 

za odkritje novih možnosti in talentov in vodijo do bistvenih sprememb v posameznikovem 

življenju (Kazmierska, 2004). Značilnost nepričakovanih možnosti je, da ne morejo biti uvedene z 

biografskimi akcijskimi shemami (prav tam). Biografsko spreminjanje je pospremljeno z 

identitetno spremembo  ali transformacijo (Schütze, 1981, v Kazmierska, 2004), kar Nölke (1999, 

str. 430) imenuje »proces usmerjene reorganizacije jaz-identitete«. 

 

Odkrivanje procesnih struktur pomeni zaključno fazo formalne sekvenčne analize in je namenjeno orisu 

socialnih in biografskih procesov predstavljenih v pripovedi (Kazmierska, 2004). Procesnih struktur ne 

iščemo le zaradi njihove določitve, temveč tudi da odkrijemo njihovo notranjo dinamiko, npr. kako se 

ena struktura spremeni v drugo v posameznikovi biografiji (prav tam). 

 

Poleg procesnih struktur, ki jih iščemo v procesu formalne sekvenčne analize pa je ključno poznavanje 

specifičnih terminov, ki se pojavljajo v pripovedi. Kazmierska (2004) definira naslednje pojme: 

 

 Teoretične izjave: kažejo posameznikov odnos do predstavljenega življenjskega poteka 

dogodkov (Kazmierska, 2004). Običajno se pojavijo na koncu pripovednega segmenta in 

pomenijo povzetek, retrospektivno evalvacijo ali komentar na rekonstruirano biografsko 

doživljanje (prav tam). Ko se pojavijo na drugih mestih v pripovedi so znak »pripovedne motnje« 

(prav tam). Motnja kaže na to, da ima posameznik problematičen odnos do predstavljene faze 

življenja ali da se sooča z identitetnimi problemi, ki jih skuša obravnavati (z bledenjem ali 

nasprotno z odkrivanjem in razlaganjem sebi in poslušalcu) (Schütze, 1984, v Kazmierska, 2004). 

 

 Konstrukti iz ozadja (ali konstrukcije ozadja po Fikfak, 2004a): so zgodbe, vgrajene v glavno 

pripovedno linijo in imajo funkcijo določitve, pojasnjevanja ali včasih okrasitve glavne pripovedi 

(the master narrative) (Kazmierska, 2004). Prva dva razloga za uvedbo konstruktov iz ozadja sta 

povezana s Schützvo omejitvijo nepripravljenega oz. spontanega/improviziranega 

pripovedovanja in v tem smislu skrbita za verodostojnost, dobro oblikovnost (well-formedness) 

in verjetnost zgodbe (prav tam). Konstrukti iz ozadja so deli pripovednih segmentov in ne morejo 
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biti proizvedeni mimo njih (prav tam). Kjerkoli se pojavi motnja v sekvenci, se vključijo konstrukti 

iz ozadja v glavno pripovedno linijo za ohranitev verodostojnosti tako v smislu urejene 

predstavitve življenjskega poteka dogodkov kot upravičenosti izkušenj, ki jih spremljajo (Schütze, 

1992, v Kazmierska, 2004). Konstrukti ne le legitimizirajo zgodbe, ampak tudi poudarjajo 

pomembne primere bledenja težkih izkušenj, ki so ostale izven zavesti (Kazmierska, 2004). 

Upravljajo informacije o travmatskih izkušnjah, ki se niso pojavile v pravem trenutku v sekvenci 

dogodka (prav tam). Schütze (1992, v Kazmierska, 2004) da za primer bivšega nemškega vojaka, 

ki travmatične izkušnje v zvezi z vojno uvede, ko pripoveduje o družinskih problemih, s katerimi 

se sreča dolgo časa po vojni.  

 

 Izginjanje iz zavesti - zanikanje (Ausblendung) (ali časovne praznine po Fikfak, 2004a): se 

navezuje na delno ali popolno opustitev pomembne faze iz biografske pripovedi (Kazmierska, 

2004). Schütze pri tem loči dva tipa izginjanja oziroma časovnih praznin; trenutna izginjanja iz 

zavesti (current fading out of awareness) in pretekli primeri ugašanja (past instances of fading 

out) (prav tam). Pri prvem gre za izginjanje iz iz sedanje perspektive rekonstruiranih biografskih 

izkušenj (prav tam). Cilj je zabrisati pretekle izkušnje v prisotnosti interakcijskega partnerja in 

namišljenega občinstva (prav tam). Opisane primere izrinjenih vsebin zlahka odkrijemo s 

formalno sekvenčno analizo, saj izkrivljajo potek pripovedi s t.i. kršenjem osnovnih pravil (prav 

tam). Primeri izrinjenih vsebin kreirajo neskladje in napetosti v predstavitvi biografskih izkušenj, 

povzročijo rez pripovedi in neskladje s prej predstavljenimi življenjskimi dogodki (prav tam). 

Pretekli primeri ugašanja pa so nenamerni in domnevno vplivajo na kasnejše biografski izkušnje 

v narativni fazi življenjske zgodovine (prav tam). Težje jih odkrijemo, saj se to lahko zgodi le v 

četrti fazi intervjuja, ko postavljamo vprašanja za razjasnitev (prav tam). Vpleteni so na različne 

načine (prav tam). Urejajo biografsko pripovedovanje, kar ustvari vrzeli v predstavitvi življenjskih 

okoliščin ali neskladje med biografskimi dogodki in splošnim vzorcem interpretacije (prav tam). 

Lahko pa so predmet pripovedovalčeve refleksije in »biografsko delo« poteka med samo 

pripovedno izkušnjo in intervjujsko situacijo (prav tam). Primer tega je pojav konstruktov iz 

ozadja kot tudi retrospektivnih evalvacij preteklih dogodkov in refleksij iz drugih gledišč ali pa 

poudarjanje razlike med preteklo in sedanjo perspektivo (Schütze, 1989, v Kazmierska, 2004). 

 

 Agrumentne izjave: tvori pripovedovalec, da razloži sebi in poslušalcu probleme, ki so ostali 

nerešeni v preteklih fazah njegove biografije (Kazmierska, 2004). Tak komentar se pojavi na 

koncu pripovedi, ko pripovedovalec čuti potrebo, da komentira takšne izkušnje in jih poveže s 

svojo samopodobo (self-concept) (Schütze, 1984, v Kazmierska, 2004). 
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 Koda: ali konec pripovedi je eno od pravil, ki urejajo spontano pripoved (Kazmierska, 2004). 

Funkcija te sheme komuniciranja je, da poveže izkušnje iz preteklosti s perspektivo sedanjosti 

(prav tam). V kodi pripovedovalec oceni vpliv preteklih dogodkov na sedanjo situacijo, posebej v 

smislu identitetne preobrazbe (prav tam). Koda sestoji iz dveh delov (prav tam). V prvem delu 

pripovedovalec povzame življenjsko zgodbo in meri učinke predstavljenih biografskih izkušenj 

(prav tam). V drugem delu pa pripovedovalec zaključi s preteklostjo in se obrne k izrazom 

formuliranim v sedanjiku (Schütze, 1984, v Kazmierska, 2004). 

 

(3) Analitična abstrakcija (analitično posploševanje10) 

Formalno tekstualno analizo nadgrajuje faza analitična abstrakcije, v kateri naredi raziskovalec izvleček 

značilnosti in edinstvenih kategorij pripovedi (Kazmierska, 2004). Ta faza analize je namenjena izdelavi 

analitičnega povzetka z uporabo teoretičnih kategorij, ki so pomembne za raziskovanje analiziranih 

pojavov (Pajnik in Bajt, 2009). Najpomembnejša naloga je opis soodvisnosti, prehodov in povezav med 

biografskimi procesnimi strukturami, ki skupaj predstavljajo biografsko celoto (biographische 

Gesamtform) (Schütze, n.d.b, v Kazmierska, 2004). 

 

Raziskovalec poskuša odkriti pripovedovalčevo »lastno teoretično delo« (self-theoretical work) 

(Kazmierska, 2004). Študija teoretičnih komentarjev, ki poteka v fazi tekstualne analize se na tej točki 

fokusira na rekonstrukcijo samopodobe, pridobljeno iz biografskih komentarjev in nanašanj na aktualne 

življenjske dogodke, kot so predstavljeni v zgodbi (prav tam). Neskladja opozarjajo na probleme s 

pripovedovalčevo identitetno konstrukcijo (self-identity construction), na primer rezultat travmatičnih 

izkušenj ali izkušenj, ki se jih pripovedovalec sramuje, je izkrivljena samopodoba (prav tam). Analiza 

nedoslednosti je olajšana z nekaterimi značilnostmi besedila kot so prekinitve pripovedi s strukturami 

argumentiranja ali zaznane izrinjene vsebine (prav tam). Naslednji cilj teh odkritij je orisati socialno-

biografske funkcije »lastnih teorij« (npr. legitimiziranje težavnih faz življenja, dvomljivih dejanj, itd.) 

(prav tam). 

 

(4) Primerjalna analiza (komparativna analiza) 

V tej fazi prepišemo ustvarjene kategorije in predloge formulirane na osnovi analitične abstrakcije 

primerjamo z drugimi teksti po njihovih kategorijah in z njihovimi predlogi ustvarjenimi z analitično 

abstrakcijo (Kazmierska, 2004). Rezultat tega procesa je izdelava teoretične celote raziskovanega 

področja (prav tam). Primerjalna analiza daje razlago za predhodni pregled empirično utemeljenih in 

testiranih dimenzij, skupin značilnosti, skupkov možnosti za opredelitev pojavov, ki jih zadeva (prav 

                                                           
10V oklepajih prevodi po Slavec Gradišnik (2005). 
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tam). Vsak naslednji primer prinese nove kategorije dokler ni dosežena teoretična prenasičenost 

(Schütze, n.d.b, v Kazmierska, 2004). 

 

V primerjalni analizi se lahko uporabljata dve med seboj neizključujoči se strategiji (Kazmierska, 2004). 

Ena od njiju izbira popolnoma drugačne primere, kar omogoča izmero teoretičnega okvirja za pojave po 

katerih se sprašujemo (prav tam). Med tem ko druga pomeni izbiranje primerov, ki kljub podobnostim 

kažejo določene razlike, kar pomaga k povečanju »gostote« dimenzij in kategorij povezanih z raziskavo 

(prav tam). Zaključek te faze vključuje izbor nekaj primerov, ki bodo predstavljali t.i. »portretno 

poglavje« (prav tam). Ti bodo uporabljeni za predstavitev in diskusijo glavnih primerov (master cases), 

kar je mejnik izčrpne analize (prav tam). Portretno poglavje ponazori ključne biografske in socialne 

procese, vključene v teoretični model, ki je oblikovan na osnovi primerjalne analize (Schütze, n.d.b, v 

Kazmierska, 2004). 

 

(5) Izdelava teoretičnega modela (generiranje teoretičnega modela) 

Teoretični model izdelamo, da opišemo nekatere tipe socialno-biografskih procesov (Kazmierska, 2004). 

Najbolj pomembno je, da poudarimo zvezo med biografskimi in socialnimi procesi, ki jo lahko opišemo 

na dva načina (prav tam): 

 

A) Teoretični model formuliramo s študijo prepleta posameznikove biografije v danem 

socialnem procesu. Opis tega procesa bo predstavljal »naravno zgodovino«, združevanje tipičnih 

fazin prelomnice, ki so predmet analize. Schütze da primer izobraževalne kariere, ki je 

sestavljena iz vstopnega izpita, udeležbe v razredu, testov, preizkusov, zagovora magistrskega 

dela, iskanje službe, itn. Ko konstruiramo teoretični model po tem vzoru, si zastavljamo sledeča 

vprašanja: V kateri smeri bi se socialni procesi razvijali pod drugačnimi biografskimi pogoji? Kako 

se biografski odzivi razlikujejo glede na enake biografske pogoje? Ali lahko določimo tipične 

oblike realizacij tega procesa v biografiji in katere so? Katere kritične situacije ali prelomnice 

lahko izkrivljajo realizacijo danih biografskih procesov v biografiji in kako posamezniki z 

različnimi biografskimi koreninami upravljajo z njimi? 

 

B) Teoretični model formuliramo z definiranjem tipičnih zvez, ki obstajajo med biografskimi 

procesi in preučevanim socialnim fenomenom. Schütze da primer o poteku procesa migracije, ki 

gre skozi več faz v posameznikovi biografiji: biografska akcijska shema (načrt izselitve), obrati v 

poteku (soočanje z novo realnostjo), nove biografske sheme (pridobivanje kontrole nad obrati, 

navaditi se novih pogojev). Raziskovalec pridobi splošno znanje o fazah v danem procesu. To 

znanje je uporabljeno za opis načina, kako se je proces odvijal v življenjski zgodovini 

posameznika, npr. proces postajanja imigranta. Vprašanje, ki si ga raziskovalec zastavlja je: Kako 
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se posameznikove procesne strukture razvijajo pod različnimi socialnimi pogoji (npr. za 

migracijo). 

 

Schütze (n.d.b, v Kazmierska, 2004) poudarja, da sta zgornji strategiji konstruiranja teoretičnega modela 

med seboj dopolnjujoči. Obe upoštevata proces kot naravo biografske realnosti in formulirata 

pojasnitve, tako da upoštevata zaporedje biografskih izkušenj (prav tam). V praksi raziskovalec izbere 

eno od strategij, s čimer se opredeli za sociološki ali socialno-psihološki pristop (prav tam). Ko se odloči 

za drugo strategijo (B), izbere sociološki pristop in njegov predmet raziskave predstavljajo socialne, 

organizacijske in institucionalne značilnosti procesa (prav tam). Če pa izbere prvo strategijo (A), je 

analiza po naravi socialno-psihološka in je fokus na individualnih in/ali kolektivnih predpogojih za 

socialne procese, ki so hkrati spodbude za biografske procese in predmet biografskega dela (prav tam). 

 

Teoretični modeli so izdelani okoli ključnih teoretičnih okvirov (Kazmierska, 2004). Ti so v skladu z 

dediščino čikaške šole sociologije in simboličnim interakcionizmom (prav tam). Schütze trdi, da so 

teoretični modeli oblikovani okoli opisov ključnih procesnih struktur socialne realnosti in zato morajo biti 

le-te odkrite v vsaki dimenziji v raziskavi (prav tam). Glavni teoretični okviri so: karierni vzorci, vzorci 

strukturnega opisa življenjskega cikla, vzorci pripovedovalčevega odnosa do njegovega življenjskega 

poteka, vzorci razvoja in preoblikovanja socialnega sveta, socialnega miljeja in socialnih premikov 

(Schütze, 1987, v Kazmierska, 2004). 

 

(6) Preverjanje teoretičnega modela (preverba teoretičnega modela) 

Teoretični model se preverja na način konfrontacije z empiričnim materialom, ki ni bil uporabljen za 

izdelavo modela (Kazmierska, 2004). To je posebej uporabno v primeru, ko se intervju uporabi kot 

portretno poglavje (prav tam). Drugi materiali zbrani pod istim projektom, ampak ki niso bili analizirani v 

detajle, se lahko uporabijo za preverjanje (prav tam). Preverjanje pomeni preverbo vseh kategorij 

izdelanih za celoten nabor zbranega materiala (prav tam). Proces preverjanja je dokončan, ko 

raziskovalec ne najde nobenega negativnega primera (tj. primera, ki ne ustreza modelu), teoretične 

vrzeli, in ko kategorije izdelane na osnovi teoretične abstrakcije in primerjalne analize govorijo v prid 

kategorij teoretičnega modela (prav tam). 

 

Kazmierska (2004) dodaja, da raziskovalec ne izvede vedno vseh navedenih korakov analize. Pogosta 

praksa je, da pripelje raziskavo do primerjalne analize in portretnega poglavja t.j. glavnega primera 

določenega tipa (prav tam). 

  



Cvetko, E. (2014). Avtobiografski narativni intervju 

45 
 

3.2.2.4. Združitev pristopov Schütza in Oevermanna ter prenos v polje socialne pedagogike –Nölke 

 

Nölke (1999) predstavlja rekonstruktivno hermenevtično analizo biografije. V glavnih značilnostih analize 

sledi Schützevi tradiciji in načelom objektivne hermenevtike, dodatni koraki v analizi pa se pojavijo 

zaradi prenosa obravnave intervjuja v polje socialne pedagogike in so posledica njegove namenske 

uporabe. 

 

Nölke (1999) najprej analizira objektivne biografske podatke, ki so neodvisni od pripovedovalčevega 

podajanja, v naslednjem koraku pa verbatim postopno analizira v tematskih in strukturnih segmentih 

(prav tam). V zadnjem koraku evalvira in poveže prevladujoče smeri in strukture biografije (prav tam). 

Presoja biografij daje vpogled v prevladujoče strukturne vzorce klientovih odnosov, ki mnogokrat 

analogno odslikavajo tipe družinskih sporov in scen (prav tam). 

 

Avtor (1999) opozori, da naj bo v središču spoznavnega interesa v okviru biografskega analitičnega 

postopka sekvenčna rekonstrukcija struktur individualnih in kolektivnih ravnanj in doživetij. Pozorni 

moramo biti na naslednje elemente znotraj pripovedi: biografske sheme ravnanja, obrate v poteku, 

institucionalizirane vzorce in institucionalizirana pričakovanja poteka življenja in na procese 

identitetnega spreminjanja, ki so bili že predstavljeni pri analizi po Schützu. 

 

»Tako analiza objektivnih podatkov kakor analiza celotnega intervjuja poteka po načelu postopka 

objektivne hermenevtike, metode za rekonstrukcijo objektivnih pomenskih struktur protokolov socialnih 

ravnanj (verbatim), ki ga s pomočjo sekvenčne analize poskušamo razumeti v njegovem smislu, pomenu 

in sporočilnosti.« (Nölke, 1999, str. 431). Kazmierska (2004) pove, da analitična procedura izvedena pod 

to orientacijo predpostavlja razliko med pomenskimi strukturami neodvisnimi od intervjuvančeve zavesti 

in prezentacijami, ki so namensko podane s strani intervjuvanca. Analiza primera je izvedena v skupini 

(prav tam). Med skupinsko diskusijo so vse faze biografije in morebitni ukrepi, zasnovani in obravnavani 

individualno (prav tam). 

 

Koraki ovrednotenja (analize) narativnega intervjuja v celoti povzeti po Nölkeju (1999): 

 

1) prvi ocenjevalni krog 

Opravimo v raziskovalni skupini, usmerimo pa se na analizo prvega stika, poteka intervjuja in ozadje, v 

katerem se je narativni intervju odvijal. Dobrodošle so pripovedi »o primeru« in prvem stiku, ki se 
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zgledujejo po modelu »predstavitve primera« v Balintovih skupinah11. S tem je omogočen spontan in 

asociativen pristop, kar pogosto vodi do vprašanj, ki nas lahko usmerjajo pri kasnejših intervjujih in 

interpretacijah. 

 

2) analiza objektivnih biografskih ali družinsko-biografskih podatkov 

Gre za podatke, ki so neodvisni od pripovedovalca (datum in kraj rojstva, šolanje in poklicno 

izobraževanje, položaj med sorojenci, poklic in izvor staršev itn.). Iz teh podatkov lahko rekonstruiramo 

pripoved z upoštevanjem poteka biografskega razvoja. Druga možnost je ta, da izhajamo iz trenutnega 

psihosocialnega položaja klienta in na to navežemo biografske podatke. Cilj tega koraka je pridobiti prvi 

pogled nad celotnim gradivom in razviti strukturne hipoteze v smislu eksperimentalno razvitih možnosti. 

 

3) strukturno-vsebinski opis 

Sledi obsežen strukturno-vsebinski opis biografske pripovedi, v katerem se usmerimo v rekonstrukcijo 

osnovnih stopenj opisanih izkustev, pri čemer smo pozorni tako na ravnanje kot na doživljanje pa tudi na 

procese spreminjanja v logiki zaporedja njihovega poteka.  Ta proces je prva formalna analiza, pri čemer 

besedilo segmentiramo z upoštevanjem formalnih indikatorjev, narativnih in nenarativnih izsekov 

besedila. Cilj tega je izluščiti manifestne oblike posameznih struktur življenjskega poteka v njihovem 

sekvenčnem zaporedju. Strukturno-vsebinski opis besedila je analiza, ki presega zgolj parafraziranje in 

opis zgradbe pripovedi. Omogočiti mora razvrstitev bistvenih stopenj biografije, kakor jih je iz pripovedi 

mogoče izluščiti. 

 

                                                           

11
 Po Padežniku (1994) povzemam predstavitev Balintovih skupin. Balintova skupina je posebna oblika timskega 

dela. Balintovo gibanje, ki je dobilo svetovne razsežnosti, se je začelo z Michaelom Balintom, psihiatrom-analitikom 
madžarskega rodu in Freudovim učencem, ki je začel ustanavljati skupine zdravnikov v Angliji. Po njem so skupine 
dobile ime. Na sestankih so obravnavali primere pacientov, s katerimi so imeli člani skupine v glavnem čustvene 
težave, težko so jih prenašali, bili so jezni nanje, ali pa so z njimi nasploh težko shajali. Občasno se je skupina 
vračala k primerom, ki jih je že obravnavala, tudi k tistim, ki še niso bili končani, jih spremljala in ponovno 
analizirala. Odnos med zdravniki in bolniki se je na ta način bistveno popravil. Te skupine še vedno delujejo, v 
glavnem v medicini, razširile pa so se tudi na druga področja, socialno, pedagoško, penološko in vsa druga, kjer 
prihaja človek v stik s človekom.Balintove skupine imajo več razsežnosti. Ena je brez dvoma čustvena 
razbremenitev člana skupine, ki predstavi svoj primer klienta, pacienta, učenca ali kaznjenca, s katerim ima 
določene težave, najpogosteje zaradi prejšnjih odnosov z določenimi osebami, ki niso več navzoče, npr. z 
agresivnim očetom. Nekdo, ki je imel rigidnega očeta, bo v stikih z njemu podobnimi osebami čutil sovraštvo, 
napetost, neugodje, ravno tako kot nekdo, ki je imel težavno mater. Ne bo se niti zavedal, zakaj v odnosih do 
podobnih oseb prihaja v konflikt. To se ne dogaja na zavestni ravni, marveč na nezavedni. Med srečevanjem v 
Balintovi skupini se strokovnemu delavcu pri tem, ko posluša druge člane skupine govoriti o situacijah, kakršne 
doživlja tudi sam, določene stvari razjasnijo, pride do novih spoznanj, do uvida, in nato čustveno lažje shaja s 
svojimi problemi. Člani skupine mu pomagajo osvetliti tudi njegov primer, tako da pripovedujejo o lastnem 
doživljanju ob njem, in s svojimi pogledi na odnos med njim in klientom. 
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4) analitična abstrakcija 

Sistematiziramo za posameznika dominantno strukturo biografskega procesa. Le-ta mora odražati 

razdaljo do pripovedi na način, da strukturno-vsebinsko izhaja iz natančno analiziranih odsekov. 

 

5) luščenje posamezniku lastnih vzorcev razlage 

Z analizo dominantnih dogodkov in izkustvenih potekov začnemo luščiti posamezniku lastne vzorce 

razlage. 

 

6) povzetek osnovne biografske oblike in osrednjih vzorcev ravnanja in doživljanja 

 

7) uvrstitev posameznikove biografije v tipološko skupino oziroma tipološka primerjava 

S kontrasiranjem in primerjanjem skušamo uvrstiti posameznikovo biografijo znotraj tipološke skupine 

oziroma opravimo tipološko primerjavo. Kondenzacija temelji na prevladujočih dimenzijah, ki se 

nanašajo na socializacijske instance, kamor sodijo družina, šola, vrstniki ter ustanove institucionalne 

izvendružinske vzgoje. 

 

Posebnosti Nölkejevega pristopa: 

 namenskost intervjuja in analize: Nölkejeva analiza intervjuja je usmerjena predvsem v 

razumevanje posameznika, na podlagi katerega lahko načrtujemo strokovno ravnanje oziroma 

intervencije. Avtor (1999) pravi, da je biografski narativni intervju primeren zlasti za 

razumevanje skritih pomenskih struktur in njihovega biografskega vpliva. Biografski vidik namreč 

omogoča, da na prvi pogled tuja, nasprotujoča si ravnanja, naravnanosti in življenjske načrte 

klientov razumemo kot smiselno strukturo (prav tam). Na točkah socializacijskih kriz, prelomih 

družinske in socialne pripadnosti, biografskih nestabilnostih in iskanjih novih orientacij (ki jih 

odkrijemo z analizo, op.a.), pa se začne načrtovanje oblik socilnopedagoške pomoči, še piše 

Nölke (1999). 

 opozori na zavedanje, da so intervencije same biografski proces, ki vpliva na kliente in morajo 

zato biti skrbno načrtovane in utemeljene na razumevanju (prav tam), h kateremu vodi analiza 

intervjuja 

 vzgojiteljeve sposobnosti razumevanja in razlaganja življenjskih zgodb ter senzibilno ravnanje z 

biografskimi informacijami so osrednjega pomena za zaupno sodelovanje med 

otrokom/mladostnikom in vzgojiteljem (prav tam) 

 biografsko-analitični vidik pa predstavlja tudi varovalo za klienta, saj omogoča presežek 

shematske razdelitve posameznikove biografije v vnaprej postavljene kategorije. »Od socialnega 

pedagoga zahteva, da najde pojme, ki označujejo življenjsko razvojno pot klienta in ga opišejo v 
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objektivnih življenjskih pogojih.« (Nölke, 1999, str. 428), kar lahko razumemo kot individualno 

obravnavo v nasprotju s šablonsko. 

 

 

Tabela 2: Dodatki v Nölkejevi (1999) analizi v primerjavi s Schützem (1981, 1984, 1987, 1989, 1992, n.d.a 
in n.d.b; Riemann in Schütze, 1997, vsi v Kazmierska, 2004) in možna razlaga. 

 

Nölke Schütze 
Možna razlaga iz polja socialnopedagoške 

obravnave 

Analiza poteka v 
raziskovalni skupini 

Poroča o enem raziskovalcu Razumem kot vzgojni tim, ki obravnava 
otroka/mladostnika oziroma oblikuje 

individualni vzgojni načrt. 

Dodatna faza je 

analiza objektivnih 
biografskih podatkov 

Ta faze ni posebej 

izpostavljena. 

Pomembni podatki za razumevanje razvojne 

poti otroka/mladostnika (npr. rojstni podatki, 
vstop v šolo, selitev, smrt bližnjega, prihod v 

zavod, ponavljanje razreda, ipd.). 

Posamezniku lastni 
vzorci razlage so tako 

pomembni, da se 

njihovo luščenje 

dogaja v posebni fazi 

Obravnava v sklopu faze 
analitične abstrakcije, ko 

raziskovalec poskuša odkriti 

pripovedovalčevo »lastno 

teoretično delo« (self-

theoretical work), ki se na tej 

točki fokusira na 

rekonstrukcijo samopodobe. 

Lastni vzorci razlage kažejo na odnos do 
biografskih izkušenj, pri čemer je pomembno 

ali jih uporabnik pripisuje sebi ali zunanjim 

okoliščinam. Služijo kot podlaga za 

intervencije (npr. predelava travmatske 

izkušnje; pridobiti realnejši pogled na svet, 

ipd). 

 

 

3.2.2.4. Poudarek na primerjavi med življenjsko zgodovino in življenjsko zgodbo –Rosenthal 

 

Gabriele Rosenthal (1990, v Urek, 2005) se ukvarja z razvijanjem in izboljševanjem narativne metode v 

okviru kvalitativnega raziskovanja. »Njeno stališče je, da s preveč strukturiranimi vprašanji vsilimo 

strukturo pripovedi in tako zapravimo možnost, da bi odkrili življenjsko zgodbo z njenim lastnim 

»geštaltom«. V geštaltu zgodbe so manifestni in latentni vidiki in pomeni situacij, dogodkov in življenjskih 

obdobij.« (Urek, 2005, str. 276). »Iz njega lahko rekonstruiramo, kako se med seboj povezujejo pretekli in 

sedanji pomeni ter bodoča pričakovanja« (Breckner in Rupp, 2002, str. 294, v Urek, 2005, str. 276). 

 

Avtorica je razvila model biografsko-interpretativne analize, ki temelji na hermenevtični rekonstrukciji 

primera (Urek, 2005). Pri analizi in rekonstrukciji moramo upoštevati zaporedje v pripovedi in 

posamezne dele razumeti s stališča celote (prav tam). Osrednji postopek je primerjava »življenja, ki ga je 

intervjuvanec živel« na eni strani, z »življenjem, kot je o njem pripovedoval« na drugi strani (prav tam). 
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Proces analize, ki je v celoti povzet po M. Urek (2005, str. 277) poteka v štirih korakih: 

 

(1) Biografske podatke spraševanca, ki jih pridobimo iz raznih virov, organiziramo kronološko in 

analiziramo izključno kot »podatke« (pri interpretaciji teh podatkov se ne opiramo na intervju in 

pomene, ki jih je pripisoval intervjuvanec). 

 

(2) Vrnemo se k prepisanemu intervjuju in v njem spremljamo teme in dogodke, kot so potekali v 

razgovoru. S to operacijo poskušamo izvedeti, kako intervjuvanec doživlja svoje življenje v tem trenutku. 

Pozorni smo na to, kako se teme med seboj povezujejo in kako so obdelane – kot razširjena pripoved, 

opis ali argument, s katero temo se človek predstavi, kakšna je »splošna dramaturgija« zgodbe itn. Na 

podlagi teh vprašanj lahko pridemo do osnovnega strukturnega načela v zgodbi – do njenega geštalta, ki 

domnevno vpliva na selekcijo in način predstavitve posamezne teme. 

 

(3) Ko dobimo trenutno sliko, ki jo ima intervjuvance o sebi, se vprašamo še, kako je doživljal pretekle 

dogodke, kritična obdobja, preobrate in kako se je njegova slika o sebi razvijala in spreminjala v času. V 

ta namen v tekstu poiščemo najpomembnejša obdobja in preobrate in poskušamo ugotoviti, kakšen 

pomen bi lahko imeli za intervjuvanca v preteklosti (v nasprotju s tem, kar mu pomenijo danes). 

 

(4) V zadnjem koraku primerjamo »življenje kot ga je živel« z »življenjem kot je o njem pripovedoval« in 

tako povzamemo, kako je intervjuvanec povezal svojo življenjsko zgodovino s svojo življenjsko zgodbo. 

 

3.2.2.5. Primer eklekticizma analitičnih postopkov – Sieder 

 

Različni načini analiziranja so lahko tudi spojeni v skupen način analize. Predstavljam primer združitve 

analitičnih postopkov Fritza Schützeja (1978, v Sieder, 200412), Gabriele Rosenthal (1995), objektivne 

hermenevtike Ulricha Oevermanna (Oevermann, Allert, Konau in Krambeck, 1979), kodificirne tehnike 

Anslema Straussa (1994) in spisov o zgodovinskih virih kritike in interpretacije Johanna Gustava 

Droysena (1943), ki jih je združil Reinhard Sieder (2004) za namen sekvenčne tekstovne analize. 

 

Izhodiščna točka Siederjeve tekstovne analize je védenje, da je posameznik neizogibno prisiljen delovati 

kot socialno-zgodovinski akter, kar mu omogoča izbiro med različnimi opcijami in alternativami (Sieder, 

2004). Pripoved se lahko zgodi le ex post, po odločitvi med različnimi opcijami in ko so odločne akcije že 

potekle in postale del zasebnega ali ne-zasebnega dogodka (prav tam). Zato vsak akt pripovedi 

obravnava spominjanje na dejanja, argumente, interpretacije, diskurze in izkušnje pripovedovalčeve 

                                                           
12Vsi navedeni viri v tem odstavku povzeti po Sieder (2004). Enaki viri se ponavljajo v opisih analitičnih stopenj. 
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preteklosti, pri čemer ni pomembno ali gre za preteklost, ki se je zgodila včeraj ali pred petdesetimi leti 

(prav tam). Z refleksijo in spominjanjem preteklih dejanj, ki se jih posameznik čuti dolžan utemeljiti, 

legitimirati – se distancira od preteklih odločitev in dejanj (prav tam). Po drugi strani mu posebna 

pozicija posameznika kot pripovedovalca omogoča dodatne vidike: pridobil je dodatne izkušnje v 

komuniciranju, slišal nove interpretacije, teorije ali diskurze (prav tam). 

 

Analizo razdeli v šest analitičnih stopenj (opisi stopenj v celoti povzeti po Sieder, 2004): 

 

1) Besedilo po smislu razdelimo na posamezne tekstovne sekvence, ki so povprečno dolge od pet do 

deset vrstic besedila. Pri tem si pomagamo z vprašanji: O kakšnih dogodkih je poročal pripovedovalec? 

Kateri kraji, ljudje in časovna obdobja so bila omenjena? Na začetna vprašanja odgovorimo glede na 

tehniko »pragmatične interpretacije« (Droysen), ki je skladna s prvo stopnjo Oevermannove objektivne 

hermenevtike. Z drugimi besedami se vprašamo: Kaj nam je pripovedovalec želel povedati? To 

odkrijemo s parafraziranjem teksta. Na tej točki smo zainteresirani za t.i. manifestne pomene, ki jih 

posreduje pripovedovalec. 

 

2) Nadalje preučimo »zgodovinske« okoliščine: čas, kraj, namen, itd. o katerih govori pripovedovalec, to 

je proces, ki ga Droysen imenuje »interpretacija okoliščin«. Najbolj pomembno in najtežje vprašanje  na 

tej stopnji je: Iz katerega značilnega stališča je pripovedovalec govoril v sekvenci? To zahteva neko 

znanje ali vsaj neke hipoteze o tem, koliko in katera različna akterjeva stališča so vpletena v določen čas 

in kraj. Kaj je akter, na katerega se pripovedovalec nanaša kot na »Ego-duplikata« (Lejeune, 1994, v 

Sieder, 2004), vedel, in kaj je spoznal sčasoma? Kateri diskurzi so takrat akterja navdihovali in orientirali? 

Ali lahko odkrijemo kakšne tekstualne sledove diskurza znotraj pripovedovalca? 

 

3) Naslednji korak je vprašanje, katero »posredno znanje« (»latentni pomeni« po Oevermannovi 

objektivni hermenevtiki) lahko dodamo besedilu poleg sekvenčnega manifestnega pomena iz stališča 

dobro informiranega (!) raziskovalca. V nasprotju s tem, kar meni Oevermann v svojem postopku, Sieder 

namenoma obširno vključuje kontekstualna znanja. Pogosto je to dodatno znanje lahko pridobljeno 

samo z dodatnimi raziskavami, ki morda prekinejo tekstovno analizo za nekaj tednov, ampak zagotovo 

bogatijo naše posredno znanje in bodo naredile našo tekstovno analizo bolj zanesljivo. Dodatno posebno 

znanje je uporabno, v kolikor pomaga oceniti socialne, ekonomske, politične, kulturne, itn. pogoje, v 

katerih akter nastopa in pove, kako je polje interakcije, v katerem je udeležen, strukturirano z njegove 

strani in strani njegovih so-akterjev. Za te dodatne raziskovalne akte si je dobro delati beležke. Beležke 

ustvarijo analitične skice o tem, kako neka informacija ali teorija lahko vpliva na interpretacijo 

posamezne sekvence, naredi povezavo z različnimi ali kontradiktornimi teoretičnimi stališči ali točko za 
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možne povezave z drugimi deli pripovedi, na način, da bo kasneje lažje obdržati teorije in sekvence 

teksta v sistemu referenc. 

 

4) Četrti korak predstavlja raziskava notranjih izkušenj, kolikor se zdi koristna in dokler se sklada z 

razlago podano do te točke. Gre za korak, ki ga Droysen imenuje »psihološka interpretacija«, kar pomeni 

vprašanje, o katerih notranjih procesih je bilo govora in so povezani ali z akterjem ali s pripovedovalcem. 

Kot v prejšnjih fazah, je spet nujno soočiti »Ego-duplikata« in natančno razlikovati med tem, kdo govori 

o svoji osebni izkušnji: pripovedovalec ali zgodovinski akter (kar je bil pripovedovalec v preteklosti). Ko 

odgovorimo na to vprašanje, moramo najti točko povezave – semantično (pomensko) sled – tega 

miselnega procesa v samem besedilu, kot sredstvo za urejanje naših psiholoških fantazij. Sieder se 

popolnoma strinja z Oevermannovim pravilom, da smo nekoliko bolj zadržani s psihološkimi razlagami, 

vendar tu ponovno uporabi obsežno kontekstualno znanje, saj sledi stališču, da nobena psihološka 

kategorija ne more obstajati izven zgodovine. Ne nazadnje opozori na posebno previdnost pri 

vključevanju teoretičnega znanja. Ni namreč pomembno od kod prihaja ali kako relevantna in prestižna 

se zdi uporaba določene znanstvene teorije, ne smemo dovoliti, da nas pripravi do tega, da podamo 

dokončne zaključke o študiji primera. Teorije privzete iz širokega in heterogenega teoretičnega 

konteksta tekstovne analize ponujajo le en način branja in razumevanja sekvence teksta, sicer pa še 

vedno tekmujejo z drugimi. 

 

5) Nadalje se vprašamo, ali je smiselno prepoznati obliko kakšne ideologije, moralnega nauka ali 

filozofije znotraj sekvenc besedila – kar Droysen imenuje »interpretacija moralnih veljavnosti in idej«. To 

vprašanje ni vedno ustrezno za vsako besedilo, je pa precej pogosto, saj skoraj ni javnega diskurza brez 

moralnega, ideološkega ali filozofskega vpliva. Poleg tega pa se pripovedovalec počuti izzvanega, da 

pojasnjuje svojo lastno pozicijo viz-a-vi morale, ideologije ali filozofije in njihove vplive na njegove lastne 

odločitve. Za pripoved njegove (imaginarne ali preliminarne/izmišljene ali predhodne) življenjske zgodbe 

je najbolj pomembno, da se ta obračun dogaja. Potem se vprašamo: Od kje te ideje, morala, filozofija 

izhaja? Ali ustrezajo glavnemu ideološkemu toku akterjeve ali pripovedovalčeve sodobne družbe? Ali 

pripadajo posebnemu političnemu taboru? Ali je možno narediti pojasnjevalno povezavo med ideologijo, 

moralo ali filozofijo in načinom delovanja ali psihološkim vzorcem, ki ga analiziram? 

 

6) Zadnji korak je predstavljanje možnosti za ukrepanje v dvojnem smislu: po eni strani, kakšen je 

akterjev potencialni prostor za manevriranje glede na nadaljni potek njegove zgodovine? in po drugi 

strani, kakšen je obseg pripovednega prostora, ki je na voljo pripovedovalcu? Katera je najverjetnejša 

smer, ki jo bo pripovedovalec izbral za pripoved njegove zgodbe? V šestem koraku odpiram široke 

možnosti in opcije, zgodovinske in pripovedne, raznovrstne, za katere se včasih zdi, da nas preplavijo. 

Ampak to ustreza drugi osnovni zahtevi o kateri je avtor govoril prej in sicer, da je treba končno zgodbo 
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pretvoriti v številne možnosti. Kot v vseh korakih tekstovne analize, tudi te možne hipoteze vnesemo na 

posebno listo hipotez. Hipoteze o specifični sekvenci teksta so preprosto označene glede na njihovo 

pozicijo v prepisu, ki je vesten zapisnik pogovora, na primer: stran 1, vrstica 10-14, stran 5, vrstica 4-8 

itn. V tem koraku se nanašamo na hipoteze o možnih nadaljnih postopanjih v preteklosti kot 

»zgodovinske sekvenčne hipoteze«, in na one o možnih nadaljnih razvojih pripovedi kot »pripovedne 

sekvenčne hipoteze«. Pripovedne sekvenčne hipoteze so običajno povezane z idejami o verjetni vrsti 

besedila, ki se bo zgodil v naslednji pripovedi (npr. ali bo naslednja sekvenca imela obliko zgodbe, 

poročila, opisa ali argumenta). 

 

Na koncu te faze smo v poziciji, da se odločimo, ali je bila sekvenca teksta dovolj analizirana. Nato se 

lahko premaknemo na naslednjo sekvenco, jo odpremo (kajti zakrili smo jo, ko smo analiziral prejšnjo 

sekvenco) in ponovno začnemo postopek po opisanem načinu. Med celotnim procesom bo postalo 

očitno, katere prejšnje hipoteze bodo falzificirane ali katere hipoteze bodo dodatno potrjene, ali zakaj se 

je izkazalo, da hipoteza ni povsem točna in potrebuje določene spremembe. 

 

*** 

 

Predstavljeni analitični postopki po različnih avtorjih ponujajo zares široko paleto možnosti za 

analiziranje pridobljenega raziskovalnega gradiva. Klasične analize se lahko lotimo po Schützu in 

Oevermannu. Za specifično uporabo v socialni pedagogiki sta bolj primerna pristop fenomenološko-

hermenevtične analize in po Schützeju in Oevermannu prirejene Nölkejeve smernice. Vedno aktualen je 

vidik Rosenthalove, ki pokaže primerjavo med življenjem v preteklosti in pripovedjo o življenju. Najbolj 

uporaben pa se kaže eklektični pristop, ki ga ilustrira Sieder. Slednjo možnost bom izbrala tudi sama za 

analiziranje avtobiografskih narativnih intervjujev v empiričnem delu. 
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4. OSEBE V AVTOBIOGRAFSKEM NARATIVNEM INTERVJUJU 

 

V avtobiografskem narativnem intervjuju se intervjuvanec imenuje pripovedovalec (Kazmierska, 2004). 

Takšno poimenovanje je tudi po mojem mnenju najustreznejše, saj od sogovornika/ce pričakujemo, da 

nam prosto pripoveduje o svojem življenju. Kljub temu nekateri avtorji ohranjajo izraz intervjuvanec, ki 

je zame primernejši za »klasični« intervjuju, v katerem je poudarek na shemi vprašanje-odgovor. Kjer se 

le da, se v nadaljevanju držim poimenovanj raziskovalec in pripovedovalec, sta pa v tem primeru 

sinonima za intervjuvarja in intervjuvanca. 

 

4.1. Delujoče zavezništvo 

 

V literaturi o biografskem narativnem intervjuju se je za interakcijo med intervjuvancem in 

raziskovalcem uveljavil izraz delujoče zavezništvo (»working alliance«) (Apitzsch in Siouti, 2007; 

Inowlocki, 2007, v Pajnik in Bajt, 2009). »Biografski narativni intervju temelji na osebni zgodbi 

intervjuvanca in zahteva zagotovitev anonimnosti, zaradi česar je vzpostavljeno zaupanje v odnosu 

izjemnega pomena. Vprašanje zaupanja se postavi že ob vstopu na teren in o(ne)mogoča dogovor za 

intervju.« (Pajnik in Bajt, 2009, str. 84). Izkušnje Pajnikove in Bajtove (2009) kažejo na pomembnost 

osebnega stika in priporočil tretjih oseb, ki intervjuvancu lahko zagotavljajo, da je intervjuvar vreden 

zaupanja in da spoštuje etična načela. Tudi moje izkušnje z opravljanjem intervjujev so pokazale 

pomembnost obojega. V obeh primerih sem sogovornika pridobila prek priporočila tretjih oseb, ki sta mi 

posredovale njuna kontakta. Prvi stik je bil v obeh primerih vzpostavljen po telefonu in je obakrat pustil 

vtis, kot bi se s sogovornikoma že poznala. Intervjuja mi je najverjetneje omogočila lastna odločitev 

sogovornikov za sodelovanje, ki sta jo po mojem občutku sprejela že po pogovoru s tretjo osebo, v 

prvem stiku z mano pa sta jo le potrdila in povabilo za sodelovanje takoj sprejela. Tako je telefonski klic 

pomenil bolj dogovor za srečanje kot samo prošnjo za sodelovanje. 

 

Zagotavljanje anonimnosti je pomembno v vseh fazah raziskovalnega procesa: ob vstopu na teren, 

izvedbi intervjuja in analizi (Pajnik in Bajt, 2009). V transkripciji je treba zakriti imena oseb in krajev ter 

upoštevati posamezne okoliščine (npr. intervjuvanka je migrantka iz manjšega kraja s specifično 

izobrazbo), v katerih navajanje splošnih podatkov lahko privede do prepoznavnosti (prav tam). V takšnih 

primerih se namesto krajevnih in lastnih imen uporabi opisne zaznambe (npr. manjši kraj v Sloveniji). V 

slovenskem kontekstu je za zagotavljanje neprepoznavnosti intervjuvancev potrebna dodatna 

previdnost, posebej pri raziskovanju številčno manjših populacij in marginaliziranih skupin (Pajnik in Bajt, 

2009).  
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Pajnikova in Bajtova (2009) pravita, da je za potrebe nemotenega poteka intervjuja treba zagotoviti 

varen prostor, brez motenj in zunanjih dejavnikov, ki bi lahko vplivali na intervju. Izbira kraja in časa je 

prepuščena intervjuvancu, intervjuvar lahko poseže v izbiro kraja, ko presodi, da izbrani kraj ni primeren 

oziroma ni varen (prav tam). Praviloma sta pri narativnem intervjuju prisotna le intervjuvanec in 

intervjuvar, razen če je potrebno tolmačenje (primeri pogovora z migranti, kjer je potreben prevajalec) 

(prav tam). V mojih intervjujih je obakrat šlo za nekoliko specifično situacijo glede izbire kraja in 

prisotnosti oseb. V prvem intervjuju sem izbiro kraja prepustila sogovorniku. Izbral je dokaj nenavadno 

mesto za avtobiografski narativni intervju in sicer gostinski lokal. Kljub mojim opozorilom glede okrnjene 

zasebnosti, sva pogovor izvedla na izbranem kraju, saj je sogovornik zatrdil, da ga prisotnost drugih oseb 

ne ovira niti pri podajanju intimnejših delov življenjske zgodbe. Treba pa je poudariti, da gre v mojem 

primeru za specifičnega pripovedovalca, ki je svojo zgodbo že podajal na različnih javnih mestih in ima s 

tem izkušnje (živa knjižnica) ter prav tako poseben odnos do svoje življenjske zgodbe. V drugem primeru 

je šlo za srečanje na varnem kraju in sicer na sogovorkinem domu, situacija je bila specifična zaradi 

prisotnosti njenega dva-in-pol-mesečnega otročička. 

 

Pajnikova in Bjatova (2009) poročata, da pri narativnih intervjujih na terenu prihaja do različnih situacij, 

ki zahtevajo premišljeno odzivanje raziskovalca v skladu z etičnimi načeli. Delo na terenu zahteva 

prilagodljivost ob hkratnem upoštevanju določil metode narativnega intervjuja. Avtorici (2009) navajata 

primer, ko je pripovedovalec prepričan, da intervjuvar del njegove zgodbe že pozna, da je zanjo slišal, ko 

sta se dogovarjala za intervju oziroma je informacije pridobil od kontaktne osebe. Intervjuvanec lahko 

celo meni, da njegova zgodba nikogar ne zanima oziroma da so njegove izkušnje nepomembne (prav 

tam). V intervjuju lahko zato prihaja do izpuščanja delov pripovedi, za katere pripovedovalec oceni, da so 

nepomembni oziroma je mnenja, da jih intervjuvar že ve (prav tam). Najpogosteje se to zgodi, ko se 

intervjuvanec in intervjuvar poznata in v primerih, ko sta se pred intervjujem že večkrat pogovarjala. V 

takih primerih je pomembno, da intervjuvar intervjuvanca seznani z metodo in ga spodbudi k naraciji, 

kar lahko pred začetkom intervjuja poudari z opombo »kot da o vas nič ne vem« (Pajnik in Bajt, 2009, str. 

85). 

 

»Delujoče zavezništvo je proces različnih praks in izkušenj in ga je treba upoštevati kot del analize 

biografskih narativnih intervjujev« (Pajnik in Bajt, 2009, str. 85). Avtorici (prav tam) ob tem poudarjata 

pomen terenskega dnevnika, ki vsebuje informacije o komunikaciji od predfaze do refleksije intervjuja in 

interakcije, ki je intervjuju sledila. »Narativni intervju je utemeljen na predpostavki dobrega sodelovanja 

med partnerjema in vzpostavljenega zaupanja. Predpostavlja trud, osebno zavzetost in senzibilnost 

intervjuvarja.« (Pajnik in Bajt, 2009, str. 85-86). Med etičnimi načeli se vzpostavlja vprašanje 

angažiranosti intervjuvarja v potencialnem nadaljnem odnosu z intervjuvancem, pri čemer avtorici 

navajata, da je v nekaterih primerih dobrodošla pomoč v obliki informacij in svetovanj pri reševanju 
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upravnih postopkov ali manjša darila oziroma izkazane pozornosti, plačilo pa bolj v primerih, ko 

intervjuvanec nima rednih dohodkov. 

 

Kljub »delujočemu zavezništvu« pa se moramo kot raziskovalci zavedati tudi pomena razmerja moči med 

akterjema. Razmerje, ki ga konstituirata zdravorazumsko znanje raziskovanca in »znanstveno« vedenje 

raziskovalca in v katerem je drugi poklicni tujec, je, po Foucaultu tudi razmerje moči (Fikfak, 2004b, v 

Slavec Gradišnik, 2005). Položaj raziskovalca je večplasten: včasih velja skoraj za sovražnega zastopnika 

oblasti, za vsiljivca, kdaj drugič postane zaupnik marginaliziranih ali edini, ki ga njihovo življenje sploh 

zanima, ali so vanj usmerjena pričakovanja, da jim bo pomagal pri njihovi družbeni promociji, da se bo 

zanje politično angažiral (prav tam). Na tej točki se zabrisuje meja med zdravorazumskim in 

znanstvenim, ki topi ločnico med mi-drugi, jaz-drugi, saj raziskovalec postane zastopnik, glasnik, 

zagovornik raziskovanih, po drugi strani pa raziskovani lahko postanejo orodje za raziskovalčevo 

samopromocijo (prav tam). Razmerje je vedno asimetrično in mora biti nenehen predmet 

raziskovalčevega samopremisleka (prav tam). Premoč raziskovalca je v njegovih nevidnih zbranih 

informacijah, ki jih raziskovanci ne nadzorujejo in v tem, da govori zanje ali namesto njih (prav tam). 

 

4.2. Stališče pripovedovalca 

 

»Življenje vsakega človeka je vredno romana.« (Lamovec, 2001, str. 231) 

 

Ko drugi osebi pripovedujemo zgodbo (o sebi), dobivamo potrditev, da smo izjemno zanimivi (Lamovec, 

2001). Kljub temu pa ljudje včasih svoja življenja vidijo kot dolgočasna kot zabavne in vredne poslušanja 

pa življenjske zgodbe znanih in slavnih ljudi, za katere mislijo, da se jim vedno dogaja nekaj zanimivega 

(prav tam). Vendar pa so zgodbe, ki jih pripovedujejo posamezniki vedno izraz njihove življenjske 

ustvarjalnosti (prav tam). Tudi, če so še tako tragične, jih lahko gledamo kot ustvarjalen proces, ki utegne 

pripeljati do neke rešitve (prav tam). 

 

»Pripovedovalec je nekdo, ki mu zaupamo, da nas pelje skozi zgodbo in razlaga smisel dogodkov in ljudi, 

ki nastopajo v njih« (Hall, 2001, str. 192). »Ko posameznik prevzame vlogo pripovedovalca, od poslušalca 

implicitno zahteva, da ga vzame zares« (Goffman, 1959, v Grebenc, 2001a, str. 109). Zgodba, ki jo bo 

pripovedoval, mu mora zato omogočati, da se dokaže v vlogi kredibilnega pripovedovalca, to 

verodostojnost pa mu omogoča lastna izkušnja (Grebenc, 2001a). Posebej zanimivi so intervjuji, kjer 

raziskovalec in pripovedovalec nimata enake izkušnje in se mora zato pripovedovalec posebej truditi, da 

bi raziskovalcu kredibilno predstavil izkušnjo. Primera tega sta lahko intervju med uživalcem drog in 

raziskovalcem ne-uživalcem ali med pripovedovalcem homoseksualcem in raziskovalcem 

heteroseksualcem. Grebenčeva (2001a) piše, da si pripovedovalec pomaga z različnimi sredstvi, da bi z 
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raziskovalcem dosegla »skupno vednost«. Uporablja stereotipe in metafore (prav tam). Preko njih lahko 

poslušalec še sledi pripovedi, saj ima o tem neko predstavo (prav tam). Kakor hitro pa pripovedovalec 

preide na opisovanje zgolj lastne izkušnje, je poslušalec prisiljen, da pripovedi preprosto verjame (prav 

tam). Pripovedovalec prevzame pozicijo poznavalca, ki jo podkrepi z uporaba žargona (prav tam). Slana 

(2009) celo pravi, da so pri vseh oblikah kvalitativnega intervjuja otroci tisti, ki prevzamejo vlogo 

posredovalca informacij in strokovnjaka, ki pripoveduje o svojih življenjskih izkušnjah. Odrasli pa se 

postavi v položaj poslušalca in tistega, ki se uči (prav tam). Krüger in Grunert (2001, v Slana, 2009) 

predpostavljata, da je za uspešen intervju potrebna pripravljenost izpraševalca, da sprejme to 

konstelacijo. Dati vedeti otroku, da je strokovnjak svojega življenja, deluje motivirajoče za 

pripovedovanje njegove življenjske zgodbe (Slana, 2001). Čeprav avtorica piše o otrocih, lahko povedano 

prezrcalimo tudi na odraslega pripovedovalca. Metoda narativnega intervjuja namreč temelji na 

domnevi, da so ljudje sposobni pripovedovati o svojih izkušnjah (Pajnik in Bajt, 2009). Za 

samopredstavitveni pristop oseba potrebuje jezikovne spretnosti, kognitivne kompetence in 

pripravljenost, da reflektira svoj življenjski položaj (Krüger in Grunert, 2001, v Slana, 2009). Slana (2009) 

še opaža, da se nekateri mladostniki težko samopredstavijo, še posebej če gre za narativni intervju, kjer 

je postavljeno le široko izhodiščno vprašanje (»Povej mi vse o svojem življenju.«). Veliko manevrskega 

prostora za pripovedovanje vodi do občutka negotovosti pri kandidatih, saj gre za neobičajno situacijo, 

ugotavljata Krüger in Grunert (2001, v Slana, 2009). Razlogi za težave pri pripovedovanju so tako 

nezgovornost dijakov, šibke jezikovne spretnosti, posebej pri potomcih priseljencev in dijakih s 

posebnimi potrebami in ne-pripravljenost reflektirati svoj življenjski položaj (Slana, 2009). 

 

Poleg pripravljenost je pomemben tudi motiv pripovedovalca za predstavitev samega sebe. Renerjeva 

(1996) piše, da od pripovedovalca lahko dobimo skoraj profesionalizirano izpoved, ki jo oseba gradi skozi 

čas in ponuja navzven kot želeno, malone literarizirano podobo o sebi, lahko pa samopredstavitev, ki 

ustreza partikularnim obdobjem pripovedovalčevega življenja. Povedano je posledica »pluralnosti 

sebstva« oziroma »multiplih identitet«13, ki jih mora posameznik ustvariti, da bi ustregel pluralizmu 

okolij, modnih trendov in različnim zahtevam okolij, kot piše Nastran Uletova (2000). Rom Herré (1998, v 

Nastran Ule, 2000) je ugotovil, da ima posameznik običajno na voljo več različnih, celo nasprotujočih si 

zgodb o samem sebi, ki implicirajo tudi razlike v sebstvih in identitetah. »Kvaliteta pripovedi, vrednost, 

                                                           
13In-dividuum, ne-deljivi postane v moderni nekdo, ki je definiran z deljivostjo (prav tam). Osrednji problem 

posameznika in jedro problema identitete v tem obdobju postane uresničevanje koherentne celote sebstev in 

ohranjanje čim bolj povezanega toka sebstev (prav tam). Tega problema pa se na da več rešiti z moralnimi ali 

religioznimi sredstvi, niti s potlačevanjem šibkega jaza, pač pa je potrebna refleksija sebstva, ki naj bi vzpostavila 

neko konsistenco ali integracijo sebstev (prav tam). Življenjska zgodba ni bila več zarisana vnaprej, vsak posameznik 

je moral oblikovati svojo biografijo (prav tam). Pomemben postane časovno zaporedje selektivnih življenjskih 

dogodkov, ki mu pravimo kariera (prav tam). 
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detajli in notranja ureditev epizod v zgodbah so odvisni tudi od oseb, ki jim pripovedujemo zgodbo, od 

konteksta pripovedovanja in cilja, ki smo si ga zastavili, ko smo v vlogi pripovedovalcev svojih zgodb. 

Posameznik praviloma pripoveduje različnim osebam različne zgodbe o samem sebi.« (Nastran Ule, 2000, 

str. 210). T. Rener (1996) pa pravi, da ne gre zanemariti dejstva, da je avto/biografska naracija vselej 

pripoved nekomu, da se odvija v določenem kontekstu, v katerem ne moremo zanemariti problema 

transferja. 

 

C. Taylor (1991, v Nastran Ule, 2000) je avtor teorije o dialoškem oblikovanju sebstva in identitete. Avtor 

(prav tam) poudarja, da je avtobiografska pripoved bistveno dialoška, saj svoje življenje živimo z drugimi 

in si tudi drug drugemu pripovedujemo svoje življenjske zgodbe. Družbeno konstruktivistični pogled na 

identiteto pravi, da ljudje nismo fiksirane entitete z osebnimi lastnostmi, ki bi jih bilo mogoče definirati, 

te lastnosti so producirane skozi ponavljajoče se interakcije s tistimi okoli nas (Hall, 2001). Freedman in 

Combs (1996, str. 34-35, v Hall, 2001, str. 202) pa pravita »Potemtakem ne obstaja nič takega kot 

'bistveni' jaz. 'Sebe' je družbeno konstruirano skozi jezik in se vzdržuje s pripovedjo. O 'sebi' ne mislimo 

kot o stvari, ki je znotraj nekega posameznika, ampak kot o procesu ali delovanju, ki se pojavi v prostoru 

med ljudmi /…/. Različni 'sebe' nastanejo v različnih kontekstih in noben jaz ni bolj resničen od drugega. 

Ljudje drug drugemu kontinuirano ustvarjamo 'sebe' in obstajajo številne možnosti o meni, tebi in 'sebi' 

drugih ljudi.« 

 

Povedano odpira možnosti t.i. »reavtorizacije«, ki se dogaja pri narativni terapiji (Urek, 2005). Izkušnje 

ljudi, ki so izpadle iz prevladujoče zgodbe o življenju in odnosih z ljudmi postanejo vir alternativnih zgodb 

o sebi (prav tam). Reavtorizirajoča terapija (reauthoring therapy) naj bi ljudi spodbudila, da svoje 

izkušnje sestavijo v alternativno zgodbo, ki ima drugačen referenčni okvir od tistega, ki ga je imela 

zgodba, ki je doslej prevladovala v njegovem življenju (prav tam). Naše življenje je konstruirano v 

procesih interpretacije v kontekstu zgodbe (prav tam). S tem, ko povemo novo zgodbo o sebi, si 

omogočimo njeno izvajanje in preoblikovanje življenja (prav tam). Vsaka nova interakcija, performans in 

vnovično pripovedovanje pomeni reavtorizacijo življenja in je kot pripovedovanje nadgradnja prejšnjega, 

še piše M. Urek (2005). 

 

Poleg tega, da zgodbe o sebi nastajajo skozi dialog oziroma v interakciji, pa ni zanemarljiv vidik Liz 

Stanley (1996), ki pravi, da je redka avtobiografija, ki ne vključuje tudi krajših ali daljših biografij drugih 

ljudi, ki igrajo v različnih obdobjih in situacijah določeno vlogo v posameznikovem življenju. 

Pripovedovalec torej ne more govoriti o sebi, ne da bi posredno vključeval tudi druge pomembne osebe. 
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4.3. Stališče raziskovalca kot poslušalca in interpreta 

 

»Za razliko od pozitivističnega raziskovanja, ko se raziskovalec izključi iz opazovanega dogajanja, se pri 

kvalitativnem raziskovanju raziskovalec zaveda, da se ne more izključiti iz dogajanja, ki ge preučuje in da 

vpliva na dogajanje, ki ga opisuje« (Rapuš Pavel, 1999a, str. 383-384). Poleg tega sta pri 

hermenevtičnem pristopu posebej pomembni prav empatija in vživljanje v vlogo intervjuvanca (Rapuš 

Pavel, 1999b). Raziskovalec lahko razume, kar je izraženo v racionalni govorici, pa tudi tisto, česar z 

besedami ni mogoče izraziti (Vogrinc, 2008). Raziskovalec izhaja iz predpostavke, da so ljudje, ki so 

predmet njegovega proučevanja sposobni lastne refleksije proučevane situacije in si prizadevajo 

spoznati proučevano situacijo prav z vidika proučevanih oseb, piše Vogrinc (2008). Nevarnost, ki izhaja iz 

tega je, da se raziskovalec preveč poistoveti s proučevanimi osebami in izgubi pregled nad raziskovalnim 

procesom (prav tam). 

 

Osrednja vprašalnica, ki jo raziskovalec uporablja, je kako: zanima ga, kako se stvari dogajajo 

(pomemben je proces raziskave, ne le rezultat), kako se ljudje vedejo, kako komunicirajo med seboj, 

kako se njihova prepričanja kažejo v njihovih ravnanjih, kakšen pomen pripisujejo posameznim 

dogodkom iz njihovega življenja ipd. (Vogrinc, 2008). 

 

J. Rapuš Pavel (1999a) pravi, da za vodenje pogovora ni potrebna nobena oblika specializiranega urjenja, 

temveč lahko izpelje pogovor vsak, ki ima pedagoško izobrazbo in ki je pripravljen na razumevajoče 

sklepanje iz sporočanja in pripovedi mladostnikov. Vogrinc (2008) pa pravi, da je za kakovostno izpeljavo 

intervjuja potrebno določeno raziskovalčevo znanje in sposobnosti. Avtor (prav tam) pri tem poudari 

temeljito pripravo in načrtovanje izvedbe. 

 

Nedvomno pa je zelo zahtevna vloga raziskovalca kot interpreta, saj je ujet med subjektivnostjo 

pripovedi in zahtevo po »objektivnosti« interpretacije, hkrati pa ne more »izklopiti« lastne 

subjektivnosti. Njegov vpliv je velik, saj že s svojimi gledišči in izborom izjav prispeva k oblikovanju 

zaključnih spoznanj (Rapuš Pavel, 1999b). Problematično je, če v obravnavani material projecira svojo 

lastno željo, ali dopolni sporočilni delček s pomočjo svojega vsakodnevnega znanja ali pa si pomaga z 

neko teorijo, ki jo ima v glavi, da bi neki izjavi pripisal enoumnost, ki pa ne izhaja nujno iz samega 

besedila (Rapuš Pavel, 1999a). 
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5. KRITIČNI POGLED NA BIOGRAFSKI PRISTOP 

 

5.1. Prednosti biografskega pristopa 

 

5.1.1. Celovitost oziroma holistična naravnanost 

 

Označuje težnjo po celostnem in poglobljenem spoznavanju pojavov, v čim bolj naravnih razmerah in v 

kontekstu konkretnih okoliščin (Vogrinc, 2008). Mesec (1998) poudari, da gre za raziskovanje v 

vsakdanjem okolju, ki ohranja kompleksnost vsakdanjih situacij in daje zato stvarnejša spoznanja, ki so 

tudi bolj relevantna za prakso. Spoznanja in ugotovitve o posamičnih pojavih ali vidikih povežemo v 

smiselno celoto in jih evalviramo skozi spekter širšega družbenega, političnega, ekonomskega itd. 

konteksta (prav tam). 

 

5.1.2. Kontekstualnost 

 

Kvalitativni raziskovalci dajejo velik pomen razumevanju konteksta, saj so prepričani, da ne moremo 

razumeti vedenja posameznih članov proučevane skupine, če ne upoštevamo konteksta specifične 

situacije, v okviru katere je vedenje potekalo (Bryman, 2004, v Vogrinc, 2008). Razpotnikova (2008) 

pravi, da če želimo razumeti resničnost neke interakcije, moramo poleg vsebine razgraditi tudi diskurz, 

oziroma kontekst, v katerem je pogovor nastal, ter način komunikacije, vzorec in zakonitosti, ki se v njem 

pojavljajo. »Vsakodnevno« okolje je posameznikov primarni družbeni kontekst in neupoštevanje te 

dimenzije bi onemogočilo dostop do celovite informacije in poglobljenega razumevanja preučevanega 

fenomena (Sedmak, 2001). Kontekstualna naravnanost avto/biografij omogoča vključitev pomembnih 

drugih, lokalne skupnosti, ekonomsko-političnih situacij itn. v raziskovalni in analitična akt (prav tam). 

 

5.1.3. Subjektivnost 

 

M. Sedmak (2001) pravi, da zagovorniki t.i. »mehkega« raziskovalnega pristopa (v nasprotju s 

pozitivistično teoretsko strujo) subjektivnost razumejo kot pozitivno lastnost znanstvenega raziskovanja. 

Osrednji cilj sociološkega raziskovanja je namreč razumeti in analizirati družbene odnose, ki so rezultat 

interpersonalnih stikov, zato moramo v procesu definiranja subjektivnosti/objektivnosti upoštevati 

dejstvo prisotnosti subjekta v procesu proučevanja (prav tam). Ferrarroti (1981, str. 20, v Sedmak, str. 

183) pravi, da »opazovani posameznik ni zgolj pasiven subjekt opazovanja, temveč je v opazovani proces 

aktivno vključen, saj nenehno spreminja svoje vedenje glede na vedenje opazovalca.« Kvalitativni 

raziskovalci izhajajo iz tega, da posamezniki, vključeni v proučevano situacijo, konstruirajo realnost 

(Fraenkel in Wallen, 2006, v Vogrinc, 2008). Aktivna vključenost subjekta v spoznavni proces omogoča 
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dostop do prednostnih dimenzij človeške realnosti, ki jih ni mogoče doseči z drugimi prijemi (življenjske 

izkušnje, zavestne akcije in njihove interpretacije) (Burgos, 1989, v Sedmak, 2001). Interpretativna 

paradigma, ki je v ozadju biografskega pristopa, daje poudarek proučevanju subjektivnih doživetij 

posameznika in ugotavljanju pomena, ki ga posameznik pripisuje posameznim dogodkom (Vogrinc, 

2008). 

 

5.1.4. Fleksibilna naravnanost 

 

Engel in Schutt (2005, v Vogrinc, 2008) pravita, da je za kvalitativno raziskovanje značilen refleksiven, 

povraten oziroma prožen raziskovalni načrt, ki se razvija med potekom raziskave. Vnaprej si pripravimo 

le okvirna raziskovalna vprašanja, kot vodilo raziskovalnega načrta, ki pa ga prožno prilagajamo tekom 

same raziskave (Vogrinc, 2008). Zbiranja podatkov, analiza podatkov, oblikovanje poskusne teorije in 

načrtovanje nadaljnje raziskave potekajo sočasno, pri čemer vsaka stopnja raziskave vpliva na vse 

preostale (prav tam). Fleksibilnost avto/biografskega prijema se odraža v cikličnosti raziskovanja, pri 

čemer se preverjanje in reformuliranje hipotez konča, ko dosežemo sociološko vednost, ki je hkrati 

teoretska in izvira iz družbene realnosti (Thompson, 1981, v Sedmak, 2001). Ta lastnost uvršča 

avto/biografske študije na raven t.i. »grounded theory« (Sedmak, 2001). Fleksibilna avto/biografska 

pripoved nam tako sama po sebi ponudi odgovore, ki jih raziskovalčeva sociološka imaginacija ni mogla 

oziroma ni znala napovedati in s tem razširi vednost o raziskovanem problemu (prav tam). 

 

Kvalitativni raziskovalci predpostavljajo, da bo prožnost raziskovalnega procesa (in uporaba 

nestrukturiranih tehnik zbiranja podatkov) povečala možnost, da bodo spoznali proučevano situacijo 

resnično z vidika proučevanih ljudi (Vogrinc, 2008). Zaradi pomena, ki ga avto/biografski pristop pripisuje 

samointerpretaciji in samoprecepciji, ter zaradi temeljne značilnosti, postaviti informanta ter njegovo 

pripoved kot superiornejša predhodno začrtanim hipotezam in smernicam raziskovanja, se je ta metoda 

izkazala kot še posebej primerna za zajemanje izkušenj »depriviligiranih« segmentov prebivalstva in t.i. 

»molčečih« (previously silent) skupin (Stanley, 1992; Evans, 1993, v Sedmak, 2001). Zaradi te značilnosti 

se je izkazal kot posebno učinkovit pri raziskovanju družinske mikroklime in subtilnih interpersonalnih 

odnosov v primarnih družbenih skupinah (Thompson, 1981, v Sedmak, 2001). »Avto/biografski prijem s 

svojo narativno naravnanostjo ustvari primeren prostor, v katerem lahko sicer »zamolčan« posameznik 

izrazi tiste elemente rekonstrukcije lastne zgodbe, ki jih percepira sam kot relevantne, travmatične ali 

zanimive« (Sedmak, 2001, str. 184).  
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5.1.5. Zgodovinskost 

 

Pomeni upoštevanje družbeno zgodovinskega konteksta v katerem se nahaja subjekt proučevanja 

(Sedmak, 2001). Upoštevanje časovne dimenzije (t.j. zgodovinskosti) omogoča razumevanje procesne 

naravnanosti in spreminjajoče se narave družbenih dejstev (Bertaux, 1981, v Sedmak, 2001). 

 

5.1.6. Zajetje različnih ravni podatkov 

 

Znotraj avto/biografije lahko odkrivamo podatke, ki jih prinaša celostna zgodba o subjektu 

pripovedovanja, zgodbe o pomembnih drugih ter podatke o širšem družbenem, političnem in 

zgodovinskem kontekstu (Sedmak, 2001). Z upoštevanjem vseh tako lažje in učinkoviteje zajamemo 

kompleksno naravo proučevanega pojava. 

 

5.2. Pasti in omejitve biografskega pristopa 

 

5.2.1. Subjektivnost izpraševalca in interpreta pripovedi 

 

Vprašanje izpraševančeve vpletenosti je upravičeno, saj poteka proces zbiranja podatkov v obliki 

interpersonalnega odnosa in simbolične interakcije med informantom in izpraševalcem (Sedmak, 2001). 

Težko je ugotoviti ali je podana zgodba zgolj reakcija na želje in pričakovanja izpraševanca ali realna 

subjektivna predstavitev informantove resnice (prav tam). Dilemo lahko zmanjšamo, če dosežemo, da 

pripovedovalec »nadvlada« poslušalca ali kot pravi Burgos (1983, str. 33, v Sedmak, 2001, str. 185) »ko 

ujame njegovo pozornost, nevtralizira njegovo voljo, zbudi njegovo željo, da zve več, kot bi dovoljevala 

logika zgodbe sama po sebi«. »Že s tem, ko pripovedovalec samostojno in neodvisno od pričakovanj in 

želja poslušalca odloči, na kateri točki svojega življenja bo začel svojo pripoved, poda pripovedi sami in 

dogodku, ki ga vključuje, določen pomen« (Sedmak, 2001, str. 185). Popolna nevpletenost in izključenost 

raziskovalca, ki je veljala za pozitivistični ideal, je že od 70. let 20. stoletja ovržena (Sedmak, 2001). 

Feministični teoretski tok je namreč poudaril pomen družbene, spolne, etične itn. pozicije raziskovalca, 

ki aktivno vpliva na sam raziskovalni postopek in njegove rezultate (Miles, 1997, v Sedmak, 2001). Kljub 

temu pa kvalitativni raziskovalni pristop ne more zagotavljati objektivnosti, zato so oblikovani sklepi 

lahko vprašljivi (Vogrinc, 2008). 
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5.2.2. Resnica 

Problem resnice se skriva že v razlikovanju pojmov14; ko govorimo o zgodbi ali o naraciji. Zgodba je lahko 

resnična ali izmišljena, saj ja namenjena (tudi) zabavi, med tem ko je pripoved povezana z ustreznim 

ekspertnim in izkustvenim znanjem in zato verjetneje resnična. Brunner (1986, v Nastran Ule, 2000) v 

povezavi s tem razlikuje paradigmatsko in narativno obliko mišljenja. Paradigmatsko mišljenje skuša 

misliti dejanskost takšno, kot je, narativno mišljenje pa se vključuje v zgodbo, ki jo opisuje (prav tam). 

Raziskovalec se lahko sprašuje ali je govorec pripovedovalec zgodb ali pripovedi? Ali govori resnico ali 

želi zabavati? Ali je to sploh pomembno? 

 

Kakor koli obrnemo, vedno trčimo ob subjektivnost pripovedovalca. »Vsaka avto/biografska zgodba je 

subjektivna: pripovedovalec, ki je neposredno vpleten v dogajanje, lahko poudari dogodke, ki se mu zdijo 

pomembni in zamolči druge (namerno prikrivanje »družinskih sramot« ali nenamerno zamolčanje 

dogodkov, ki se mu ne zdijo dovolj pomembni)« (Sedmak, 2001, str. 185). 

 

»Pripovedovanje življenjske zgodbe vedno vključuje aktivacijo spomina. Avto/biografska zgodba je tako 

spominska konstrukcija dogodkov, ki so se zgodili v določenem časovnem obdobju v preteklosti. Poleg 

tega pa je podana življenjske zgodba podvržena ex-post interpretaciji: spominska konstrukcija dogodkov 

vedno vključuje tudi elemente rekonstrukcije, vrednotenja in vključevanja pomenskosti in interpretacije.« 

(Sedmak, 2001, str. 185). Avto/biografska zgodba namreč daje informacije o tem, »kako subjekt 

tematizira in konstruira lastno biografijo (v dani situaciji) in s tem hkrati reafirmira (ali celo konstruira) 

svojo identiteto in prihodnje akcije« (Kohli, 1981, str. 70, v Sedmak, 2001, str. 185-186). »Če želimo, da je 

uporaba avto/biografske metode sploh smiselna, pa moramo vendarle izhajati iz predpostavke, da 

pripoved/življenjska zgodba vsebuje vsaj nekaj resnice, da torej obstaja vsaj nekakšna povezava med 

avto/biografsko konstrukcijo in dogodkom, na katerega se nanaša« (Sedmak, 2001, str. 186). Kot pravi 

                                                           
14

Besedi imata različna korena in iz tega izhajajoč tudi različne poudarke. White (1980, str. 5, v Hall, 2001) pravi, da 

pomen besede narativen nakazuje, da gre za tip pripovedovalca zgodb, ki je bolj vešč, izkušen. Besede »narativen«, 

»naracija« in tako naprej so izpeljane iz korena v Sanskritu gwa (vedeti) skoz latinski quams (moder, seznanjen, 

izkušen, iznajdljiv, vešč in tako naprej) in nano (poročati, pripovedovati). Pripovedovalec je nekdo, ki mu zaupamo, 

da nas pelje skoz zgodbo in razlaga smisel dogodkov in ljudi, ki nastopajo v njih. Pripoved se povezuje z 

zgodovinskimi, še zlasti svetopisemskimi dogodki in kot taka naj bi podprla avtentičnost zgodovinskega, je »listina 

ali dokument, ki vsebuje izjave o tehtnih ali bistvenih dejstvih« (Novi Oxfordov zgoščeni slovar angleškega jezika, 

str. 1147, v Hall, 2001). Po drugi strani se zgodbe povezuje z zabavo in fikcijo. Zgodbo po navadi vidimo kot verzijo 

dogodka skoz oči neke določene osebe in je lahko pristranska, izmišljena ali celo laž. Zgodba govori o »resničnih, še 

pogosteje pa izmišljenih dogodkih, narejena je, da zabava poslušalce ali bralce, pravljica«  (Novi Oxfordov zgoščeni 

slovar angleškega jezika, str. 1916, v Hall, 2001). Tudi v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2010) je zaznati  

razliko med pojmoma v vprašljivosti resnice, saj je naracija opredeljena kot »pripovedovanje, pripoved« (prav tam), 

zgodba pa kot »kar kdo pripoveduje o resničnih ali izmišljenih dogodkih, povezanih v celoto« (prav tam). 
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M. Nastran Ule (2000, str. 197) »Biografija posameznika ne more biti povsem fiktivna, če hoče 

posameznik ohraniti interakcijo z drugimi v svojem vsakdanjem življenju«. 

 

Poudarjene subjektivnosti v pripovedovanju pa ne smemo preslikati na avtonomijo v življenju. Cohen in 

Taylor (1992, v Grebenc 2001b) ter Beck (1992, v prav tam), so pokazali na napetost med 

individualizacijo in institucionalizacijo avtobiografij. »Zdi se, da se v življenju pomikamo na eni strani med 

gospodujočimi scenariji in institucionalnimi biografskimi urniki, ki trasirajo naš življenjski projekt, in na 

drugi strani skozi identitetno delo, s katerim si nalagamo neuniverzalne in edinstvene izteke. Zdi se tudi, 

da nobeni od nalog, ki vse to zahteva, ni mogoče popolnoma ustreči ali pa popolnoma ubežati, naj si še 

tako prizadevamo. Ravno refleksivnost sodobnih identitet in biografskih zgodb nas ujame v nerešljiv 

paradoks. Brez dominantnega scenarija ne bi bilo refleksivne točke individualnega scenarija, hkrati pa 

moramo prav individualni scenarij ves čas oblikovati kot primerljiv z dominantnim, sicer ni mogoče 

izpeljati zahteve po refleksivnosti.« (Grebenc,  2001b, str. 156). Avtorica (prav tam) zaključi, da »najvišji 

realnosti« žal ni možno ubežati. 

 

Tudi Koštal (1999) se sprašuje o resnici v pripovedi. Avtor (prav tam) problematizira resničnost podatkov 

dobljenih z raziskavo15, v kateri so raziskovalci na podlagi samopredstavitev med drugim iskali rizične in 

varovalne dejavnike mladostnikov. Ugotovil je (prav tam), da pojmovanje mladostnika predstavlja 

subjektivno doživljanje, ki mu lahko nasproti postavimo neko objektivno (znanstveno, teoretično) 

pojmovanje problematike. V smislu doživljanja varovalnih in rizičnih dejavnikov to pomeni, da kar je za 

mladostnika varovalno, si lahko na podlagi teoretskih konceptov razložimo kot tvegano (prav tam). Avtor 

(prav tam) se sprašuje, katero razumevanje podatkov je torej »bolj pravo«, resnično, oprijemljivo in 

ugotovi, da je v primeru te raziskave pomembneje upoštevati »mladostnikovo resnico«, do opredelitve 

izbrane resnice pa priti s pomočjo konsenza (konsenzualna resnica) in dodatnimi postopki za 

korespondenco (korespondenčna resnica). 

 

Zanimivo je tudi razmerje med mitom in resnico. V. Grebenc (2001a) ga prikaže na primeru zgodbe 

Thomasa de Quinceya iz obdobja romantike, ki se je ohranila kot podlaga za pripoved o izkušnjah z 

drogo vse do danes. V knjigi »Izpoved angleškega uživalca opija« je predstavljen klasičen lik uživalca 

droge, ki je tudi s pomočjo medijske industrije prerastel v mit o uživanju in se ohranil tako v 

zdravorazumski predstavi o uživalcu heroina kot v znanstvenih opredelitvah fenomena (prav tam). Tako 

kot obstaja mit o uživanju droge pa obstajajo še mnogi drugi miti, ki se vtkejo v pripovedi in skalijo 

resnico. Mit se opira na že osvojene predstave, na vednost, ki je »postvarela« in izgubila stik z virom 

                                                           
15

Avtor je sodeloval v že predstavljeni raziskavi  Socialnopedagoške diagnoze (samopercepcija in samoprezentacija 

otrok in mladostnikov s težavami v socialni integraciji, kot osnova za oblikovanje individualnih vzgojnih programov). 
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(prav tam). Gre za posplošitve, med katere sodijo tudi »znanstveni miti« in na njih temelječi stereotipi 

(prav tam). »Resnico se žrtvuje za približno, sprejemljivo, enostavno predstavo« (Oakes, Haslam in 

Turner, 1999, str. 62, v Grebenc, 2001a, str. 107). Podobni miti in stereotipi se pomešajo tudi v 

avtobiografske pripovedi sogovornikov in jih težko ločimo od njihovega osebnega prepričanja. 

 

T. Rener (1996) navaja Berteauxovo (1981, v prav tam) delitev biografske metode, ki razlikuje sociološki 

in psihološki pogled na raziskovanje. Med tem ko se sociološki pogled ustavi na objektivnih strukturah in 

procesih, pa psihološkega (posebej psihoanalizo) zanima subjektivnost (prav tam). Pri slednjem je 

»naracija zapleten tekst, ki ga je potrebno hermenevtično analizirati na več ravneh in katerega dejstvena 

resničnost je povsem marginalna« (Rener, 1996, str. 761). Celotna razprava o resnici, nas napelje k 

spoznanju, da je nikoli ne moremo zanesljivo odkriti. Vendar Hall (2001) v tem oziru pravi, da 

preučevanje pripovedi (v socialnem delu) ni usmerjeno v iskanje resničnosti ali neresničnosti zgodbe, 

temveč v to, kako doseči vtis resničnosti. V vseh zgodbah je na prvem mestu pripoved in torej to, kako 

prepričati poslušalca/bralca - na takem izhodišču pa ni mogoče razlikovati dejstev od njihove 

predstavitve, še dodaja Hall (2001). Spoznanje o nezmožnosti pa tudi o ne-nujnosti odkritja resnice, bi 

lahko pomenilo umik problema resničnosti podatkov iz pričujočega seznama pasti v biografskem 

procesu, pa vendar je dobro poznati meje pristopa, saj ga lahko pravilno uporabljamo le znotraj njegovih 

okvirov. 

 

5.2.3. Reprezentativnost in posploševanje 

 

Avto/biografska metoda je zasnovana in uporabna predvsem kot študija primera in prvenstveno ni 

namenjena generalizaciji rezultatov, ampak je njen cilj odkrivanje specifičnih procesov in pojavov v 

posameznih, konkretnih (družinskih) okoljih (Sedmak, 2001). Privrženci kvalitativnega pristopa 

poudarjajo, da je pomembnejši od posploševanja iz vzorca na osnovno množico prenos ugotovitev v 

teorijo oziroma prispevek posamezne raziskave k oblikovanju celovitejše teorije (Vogrinc, 2008). Kljub 

temu so nekateri avtorji poskušali najti načine za posploševanje. M. Sedmak (2001) piše o »procesu 

zasičenosti« (saturation process), ki sta ga odkrila zakonca Bertaux. Ugotovila sta, da »vsaka nova 

življenjska zgodba potrjuje, kar je pokazala predhodna« (Bertaux, Bertaux-Wiame, 1981, str. 187, v 

Sedmak, 2001, str. 186). Avtorja (prav tam) skleneta, da je posamična življenjska zgodba zgolj posamična 

in da bi bilo neprimerno posploševati na njenih osnovah. Toda številne življenjske zgodovine, vzete iz 

istega seta sociokulturnih relacij, podpirajo druga drugo in sestavljajo močne in relevantne dokaze (prav 

tam). S tem sta povzela temelj in bistvo procesa zasičenosti – med raziskovalnim procesom se gibljemo 

od ene življenjske zgodbe k drugi, dokler ne opazimo, da se začenjajo določena dognanja ponavljati, in 

ko pridemo do točke, da vsaka naslednja zgodba potrdi predhodno, se soočimo s procesom zasičenosti 

(prav tam). Andorka (1992, v Sedmak, 2001) je poskušal reprezentativnost doseči s »pozitivnim 
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obteževanjem«. V raziskovalni projekt o mobilnosti je vključil skupino študentov sociologije, ki jo je nato 

dopolnil z vzorcem iz specifičnega socialnega okolja, v katerem so bile možnosti za socialno mobilnost 

tako majhne, da v skupini ni bilo niti enega študenta (prav tam). Lahko pa izberemo naključen 

reprezentativen vzorec, ki je reprezentativen za vso državo, kot je to storil Thompson (1981, v Sedmak, 

2001), ki je iz Britanskega anketnega vzorca izbral 100 družin in tako zadostil pogojem reprezentativnosti 

in posploševanja. Vogrinc (2008) pa navaja Williamsa (2000, v prav tam), ki pravi, da lahko ugotovitve 

kvalitativnih raziskav posplošimo na podlagi t.i. »moderatum = moderato, zmerno/posploševanje«. Gre 

za posploševanje, pri katerem ugotovitve, ki jih pridobimo na enem primeru poskušamo posplošiti na 

njemu podoben primer, razloži Vogrinc (2008). Kljub temu, da posplošitev ugotovitev na populacijo ni 

osrednji namen pristopa, pa lahko med posameznimi biografijami iz istega raziskovalnega področja 

potegnemo določene vzporednice. 

 

5.2.4. Neponovljivost raziskave 

 

Kvalitativno raziskavo je skoraj nemogoče ponoviti zaradi njene nestrukturiranosti, pomanjkanja 

standardiziranih postopkov izpeljave in zato, ker naj bi njena uspešnost pogosto temeljila na 

raziskovalčevi spretnosti in iznajdljivosti (Vogrinc, 2008). Raziskovalec predstavlja glavni instrument za 

zbiranje podatkov, kar opazi in sliši, pa tudi tisto, na kar osredotoči svojo pozornost in kako dobljene 

rezultate interpretira, je pogosto rezultat njegovih osebnih nagnjenj, interesov in drugih dejavnikov 

(osebnostne lastnosti, spol, starost, izkušnje, ipd.) (prav tam). 

 

5.2.5. Pomanjkljiva preglednost 

 

Kritiki opozarjajo, da je iz poročil kvalitativnih raziskav včasih težko ugotoviti, kaj so raziskovalci dejansko 

naredili in kako so oblikovali sklepe (Vogrinc, 2008). Opozarjajo na nejasnost in nepopolnost poročil, 

glede kriterijev za izbor oseb, ki sodelujejo v raziskovalnem procesu, postopka zbiranja podatkov in 

poteka kvalitativne analize zbranega gradiva (prav tam). 
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6. VAROVALNI IN OGROŽAJOČI DEJAVNIKI V RAZVOJU TER KONCEPTA 

PSIHIČNE ODPORNOSTI IN STRATEGIJ SPOPRIJEMANJA 

 

V empiričnem delu bom v analizi avtobiografskih narativnih intervjujev dodatno iskala varovalne in 

ogrožajoče dejavnike v sogovornikovih življenjskih potekih, odkrivala njune strategije spoprijemanja in 

luščila dejavnike psihične odpornosti. Sledeče poglavje je namenjeno krajši predstavitvi omenjenih 

konceptov. Zaradi aplikacije, ki sledi v empiričnem delu, se bolj posvečam naštevanju dejavnikov. 

 

»Life is not a matter of holding good cards, but of playing a poor hand well.« (Robert Louis Stevenson) 

 

»Načini, kako človek obvladuje prehode iz otroštva v adolescenco in iz adolescence v odraslost, določajo 

uspešnost njegove kasnejše biografije, psihosocialnega (ne)ravnotežja in socialne umeščenosti« (Kobolt 

in Pelc Zupančič, 2010, str. 57). V središču današnje družbe je uspeh, za katerim stremijo tudi mladi, žal 

pa mnogi v borbi zanj ostajajo poraženi (Kobolt in Pelc Zupančič, 2010). Živimo v situaciji, ko se poudarja 

kvaliteta življenja, a je le težko dosegljiva in prihranjena predvsem za tiste, ki razpolagajo z 

individualnimi, socialnimi in družbenimi viri (prav tam). T. Rener (2000) govori o skupini zmagovalcev, ki 

imajo družbene in osebne vire, s katerimi znajo uporabiti priložnosti, ki jih modernizacija prinaša, ter o 

skupini poražencev, ki ne razpolagajo z osebnimi, družinskimi, okoljskimi viri, zato so biografije njihovih 

življenjskih potekov neuspešne. V središču mojega zanimanja pa so prav biografije mladih ljudi, katerih 

prognoza, glede razvoja psihičnih motenj, postavljena na osnovi družinskih, socialnih in drugih 

dejavnikov okolja, je bila izrazito neugodna, a so kljub temu ostali osebnostno zdravi in so se uspešno 

prilagodili zahtevam sodobnega življenja. Govora je »psihično odpornem otroku«, kot ga imenuje 

Garmezy (1983, v Kobolt in Pelc Zupančič, 2010). Bronfenbrenner (1986, str. 291, v Kobolt in Pelc 

Zupančič, 2010, str. 60) pravi, da objektivni življenjski pogoji sami za človekov razvoj niso nujno slabi ali 

dobri. Pomembnejši je način interakcije med značilnostmi osebe in pogoji okolja (prav tam). Ta vidik 

celovito opredeljuje v interakcijskem modelu psihosocialnega razvoja, ki poudarja dejavno vlogo otroka 

samega v odnosih in dogajanjih v njegovem socialnem kontekstu (prav tam). A. Mikuš Kos (1991) v zvezi 

s tem pove, da neugodni psihosocialni dejavniki različno vplivajo na ljudi. Obstajajo velike individualne 

razlike v odzivanju – ob enakem ali ob istem neugodnem vplivu bodo eni podlegli, drugi zanihali, tretji 

ostali nepoškodovani (prav tam). Učinek neugodnih psihosocialnih dejavnikov na posameznika je 

odvisen od kombinacije dejavnikov in od prisotnosti varovalnih dejavnikov (prav tam). Varovalni 

dejavniki in procesi preprečujejo pričakovani škodljivi učinek neugodnega vpliva (prav tam). Govorimo o 

ugodni modifikaciji odgovora na neugodne okoliščine ali travmatske dogodke (Kobolt in Pelc Zupančič, 

2010). Nasprotje predstavljajo dejavniki tveganja, ki jih opredelimo kot »karakteristike, variable ali 

slučajne dogodke, katerih prisotnost v življenju posameznika poveča statistično verjetnost, da bo 



Cvetko, E. (2014). Avtobiografski narativni intervju 

67 
 

posameznik, v primerjavi s svojim slučajno izbranim parom iz splošne populacije, razvil psihiatrično ali 

psihosocialno motnjo« (Mikuš Kos, 1999a, str. 25). 

 

 
Shema 3: Varovalni in ogrožajoči dejavniki psihosocialnega razvoja 

(Mikuš Kos, 1991; Kobolt in Pelc Zupančič, 2010). 
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Shema 4: Varovalni in ogrožajoči dejavniki, ki vplivajo na posameznikov razvoj16 

 

 

V OTROKU 

 temperament 

 inteligentnost/dobro intelektualno 

funkcioniranje/kognitivna sposobnost 

 socialna spretnost/socialne veščine 
 ženski spol 

 družabnost 

 strpnost 

 samoučinkovitost, samozaupanje, 

samospoštovanje, 

 različne nadarjenosti  

 zaupanje 

 proaktivna orientacija 

 notranji lokus kontrole, razvit 
samoregulacijski sistem in sposobnost 

samokontrole 

 pozitivna slika o sebi 

 izkušnja smiselnosti 

 prepoznavanje okvirov in strukture ter 

pomena dogajanja in procesov (vera, 

ideologija). 

 težavni temperament 

 impulzivnost 

 zvišan prag za vzburjenje 

 ekstravertnost 
 moški spol 

 pasivnost 

 negativna samopodoba in nizko 

samospoštovanje 

 slabša socialna zrelost 

 

 

V DRUŽINI 

 dober odnos z enim od staršev ali kakim 

drugim družinskim članom/tesen odnos s 

skrbnim staršem 

 »kompetentna mati« 

 avtoritativno starševstvo/vzgojni stil 

 toplina 

 strukturiranost 
 primerno visoka pričakovanja 

 neugodni odnosi v družini (pomanjkanje 

topline, prepiri, neprijaznost do otroka, 

valjenje krivde nanj, telesno trpinčenje, 

spolna zloraba otroka) 

 nizka izobrazba staršev, poklici na nižjih 

položajih, nizki dohodki, brezposelnost, 

odvisnost od socialne podpore, revščina in 
iz nje izhajajoči dejavniki tveganja 

                                                           
16 Viri za oblikovanje sheme so: Alvord in Gradoso (2005, v Kobolt in Plec Zupančič, 2010), Bürger (1998, v Kranjčan, 
2006), Kobolt in Pelc Zupančič (2010), Kranjčan (2006), Losel (1993, po Mikuš Kos, 2001), Masten in Coatsworth 
(1998, v Kobolt in Pelc Zupančič, 2010), Mikuš Kos (1999a), Mikuš Kos (1999b), Palmer in Puri (2006, v Kobolt in 
Pelc Zupančič, 2010), Tomori (2000, v Kranjčan, 2006), Trede (1999, v Kranjčan, 2006), Ule (1996, v Kranjčan, 2006), 
Williams, Ayers in Arthur (1997, v Bašid, 2009). 

VAROVALNI DEJAVNIKI OGROŽAJOČI DEJAVNIKI 

VAROVALNI DEJAVNIKI OGROŽAJOČI DEJAVNIKI 
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 družbeno ekonomske ugodnosti 

 povezanost z razširjeno družinsko mrežo, 

ki zagotavlja podporo 

(okoljski: slabo stanovanje, neugodno širše 

bivalno okolje; zdravstveni: slabša 

odpornost, prehrana, večje obolevnost, 
slabši nadzor otrok, več nezgod; 

psihosocialne obremenitve in stres: slaba 

družinska klima, občutek stiske, 

vsakodnevna skrb za preživetje, slaba 

samopodoba, psihosocialne in psihiatrične 

motnje; brezposelnost staršev: 

negotovost, čustvena prizadetost, 

depresija, nestrpnost, prizadeto 

dostojanstvo, spremenjene vloge v družini; 
vzgojne in izobraževalne spodbude ter 

možnosti: manj ukvarjanja z otrokom, 

manj pomoči ob šolskem neuspehu, manj 

učnih spodbud, manj stika s kulturnim 

dogajanjem, manj zunajšolskega 

izobraževanja, manjša vključenost v 

prostočasne dejavnosti) 

 sestava in struktura družine (mati 

samohranilka, nepopolna družina, 
enostarševska družina, dopolnjena 

družina) 

 nasilje v družini in težave z odvisnostjo 

(alkohol, mamila) 

 disocialno vedenje starša ali drugega 

družinskega člana (prostitucija, kriminal) 

 duševne motnje, kronične bolezni ali 

invalidnost staršev ali sorojenca 

 neustrezna, izkrivljena komunikacija v 
družini 

 neustrezna vzgoja (prevelika zaščita 

staršev, neustrezen nadzor, brezbrižnost in 

neinterveniranje v situacijah, škodljivih 

otroku, prikrajšanost otroka za izkušnje in 

neaktivnost staršev, neprimerni pritiski 

staršev na otroka) 

 neustrezno neposredno okolje 

(neprimerna situacija staršev, npr. vzgoja v 
komuni; izolirana družina) 

 akutni življenjski dogodki (izguba 

pomembnega čustvenega odnosa, 

neprimerno spremenjeni modeli 

družinskega odnosa, dogodki, ki povzročijo 

izgubo samospoštovanja, osebne 

zastrašujoče izkušnje) 



Cvetko, E. (2014). Avtobiografski narativni intervju 

70 
 

 

 

V ŠOLI 

 dober odnos z enim od učiteljev 

 sprejetost v skupini vrstnikov in 

povezanost s skupino, 
 uspeh pri kakem učnem predmetu, 

 zadovoljstvo in uspešnost v kaki šolski 

interesni dejavnosti, 

 splošno dober učni uspeh, 

 obiskovanje učinkovite šole, 

 dobra psihosocialna klima šole, 

 podpora, 

 razumevanje, 

 dosledno ravnanje učitelja, 
 podpora šolske svetovalne službe 

 šolski neuspeh 

 slabi dosežki 

 disciplinski problemi 
 nezadostna privrženost šoli 

 stiske in frustracije (konkurenčnost, 

tveganje hitrih izgub in socialnih padcev, 

pritisk za višjo in kakovostnejšo izobrazbo) 

 izpostavljenost 

 slabša možnost izbire in stigma ob 

neuspešnosti v šoli 

 

 

 

 

V ŠIRŠEM OKOLJU 

 vključenost v interesne dejavnosti 

 konjički 

 vključenost v širšo socialno mrežo 

 vezi s prosocialnimi odraslimi zunaj 

družine 

 povezanost s prosocialnimi organizacijami 

 vključenost in pripadnost določeni 
družbeni skupini prijateljstva 

 dobri odnosi z vrstniki 

 preventivni programi 

 varnost v soseski 

 podporni servisi 

 rekreacijske zmogljivosti 

 dostop zdravstvenih servisov 

 ekonomske priložnosti za mlade družine 

 verske organizacije 

 neugoden vpliv vrstnikov 

 nepriljubljenost med vrstniki 

 nevključenost v vrstniške skupine 

 življenje v marginaliziranem miljeju 

 izgnanstvo ali diskriminacija 

 migracije ali socialne selitve 

 

VAROVALNI DEJAVNIKI OGROŽAJOČI DEJAVNIKI 
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Pomembno je opozoriti na relativnost umestitve nekega dejavnika med varovalnega ali ogrožajočega. 

Garbarino (1984, v Kobolt in Pelc Zupančič, 2010) pravi, da ista variabla, dejavnik oziroma varovalni 

faktor deluje kot rizični dejavnik v neki situaciji in kot varovalni dejavnik v neki drugi. A. Mikuš Kos (1991) 

navaja primere, kako je lahko šola uvrščena pod skupino varovalnih ali ogrožajočih dejavnikov. Otrokovo 

dobro počutje in uspešno delovanje v šoli je varovalni dejavnik ob kronično neugodnih družinskih 

okoliščinah, ob duševni ali težki telesni bolezni roditelja, neugodnih socialnih okoliščinah, ki vplivajo na 

življenje in odnose v družini, kriznih situacijah v otrokovem življenju, omejitvah in čustvenih problemih, 

izvirajočih iz otrokove bolezni, poškodbe, invalidnosti (prav tam). Nasprotno pa lahko šola otrokove 

stiske še poglablja oziroma pripomore k vzdrževanju in razraščanju motenj v kombinacijami z družinskimi 

in vsakovrstnimi drugimi neugodnim dejavniki (prav tam). Tudi Koštal (1999) se sprašuje o relativnosti 

opredelitve nekega dejavnika v življenju mladostnika kot varovalnega oziroma ogrožajočega. Pri tem 

razlika izhaja iz subjektivnega doživljanja nekega dogodka v nasprotju s teoretičnimi (objektivnimi) 

spoznanji. Avtor (prav tam) navede primer odhoda od doma, ki je v specifični situaciji mladostnici 

pomenil varovalni dejavnik, med tem ko ga teorije umeščajo med ogrožajoče. 

 

Izid posameznikovega razvoja je nasledek različnih, med seboj praviloma krožno in ne le vzročno-

posledično prepletenih dejavnikov: individualnih dejavnikov, dejavnikov socialnega okolja (družina in 

šola) ter družbenih dejavnikov (družbeni viri) pravita A. Kobolt in K. Pelc Zupančič (2010). A. Mikuš Kos 

(1999a) pa dodaja, da je poleg intenzitete in števila dejavnikov tveganja in varovalnih dejavnikov za izid 

dogajanj pomembna še specifičnost vplivov v odnosu do otrokove odpornosti ali ranljivosti. 

 

Psihična odpornost in sposobnost obvladovanja (resiliency, coping) sta pojma, s pomočjo katerih si 

razlagamo psihosocialno zdravje ogromnega števila otrok, ki so izpostavljeni hudim travmatskim 

doživetjem, izgubam in kronično stresogenim življenjskim okoliščinam (Mikuš Kos, 1999a). 

 

»Coping« lahko prevedemo kot spoprijemanje in ga razumemo v smislu naučenih vedenjskih 

odgovorov, ki znižujejo psihofizično neravnovesje (Kobolt in Pelc Zupančič, 2010). E. Frydenberg (1997, v 

Kobolt in Pelc Zupančič, 2010) opredeljuje spoprijemanje kot proces, ki ga označujejo posameznikova 

prizadevanja, da bi zmogel ravnati z zunanjimi in notranjimi zahtevami (pričakovanji drugih in lastnimi 

pričakovanji) kot tudi s konflikti med obojimi. »Obvladovanje znatnih stresorjev v okolju omogočajo: 

kognitivne sposobnosti, sposobnosti reševanja problemov, dobre perceptivne zmogljivosti, vztrajnost, 

asertivnost, sposobnost vzpostavljanja in vzdrževanja prijateljskih vezi z vrstniki, sposobnost poiskati 

pomoči v okolju, druge socialne spretnosti in veščine« (Mikuš Kos, 1999a, str. 33). Lazarus in Folkman 

(1984, v Kobolt in Pelc Zupančič, 2010) pa kot vire spoprijemanja navajata zdravje in energijo, pozitivna 

prepričanja, veščine reševanja problemov, socialne veščine, komunikacijske sposobnosti, sposobnosti 

zagotavljanja socialnih podpor, ki jih človek pridobi s pomočjo pripadnosti različnim socialnim mrežam. 
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Dobre sposobnosti obvladovanja zmanjšujejo možnosti nastanka psihosocialnih motenj, med tem ko 

nezadostne sposobnosti obvladovanja v primerjavi z močjo negativnih vplivov v okolju te možnosti 

povečujejo (Mikuš Kos, 1999a). »Sposobnost obvladovanja je odvisna od repertoarja strategij 

obvladovanja in ne le od ene same strategije« (Mikuš Kos, 1999a, str. 34). 

 

Psihično odpornost ali rezilienco razumemo kot »lastnost, sposobnost ali kompetentnost človeka, da 

zmore uspešno funkcionirati, se na ustrezen način prilagoditi, klub temu da je izpostavljen hudi razvojni 

in/ali življenjski ogroženosti (revščini, zanemarjanju, nasilju v družini, spolni zlorabi, šolskemu neuspehu 

in podobno« (Masten in Coatsworth, 1998, v Kobolt in Pelc Zupančič, 2010, str. 67). Teoretično je vsak 

lahko sposoben in kompetenten, vendar se za »odpornega« smatra le posameznik, ki je bil izpostavljen 

velikim rizikom (Meshke in Petterson, 2003, v Bašid, 2009). Koncept odpornosti temelji na treh temeljnih 

teoretičnih predpostavkah (Turner, Norman in Zunz, 1995, v Bašid, 2009). 

 

Tabela 3: Temeljne teoretične predpostavke koncepta odpornosti 

(po Turner, Norman in Zunz, 1995, v Bašid, 2009) 

 

TEORIJA AVTOR17 PREDPOSTAVKA 

Teorija socialnega učenja Albert Bandura (1997) 

Vedenje je naučeno in modelirano po 

opazovanju vedenja drugih, čemur sledi 

integriranje tega vedenja v lastno vedenje. 

Kognitivno-vedenjska teorija Aaron T. Beck (1976) 
Tisto, kar mislim o sebi je pomembno za 

moje vedenje. 

Teorija uresničenja zdravja18 Roger C. Mills (1991) 

Bistveno je priznavati pomen našim 

mislim, stališčem in oblikovati vedenje. 

Mišljenje je posrednik osebnih odzivov na 

okolje. 

 

Smokowski, Reynolds in Bezruczko (1999, v Kobolt in Pelc Zupančič, 2010) govorijo o dobri psihični 

odpornosti, kadar so doseženi naslednji pogoji: otrok živi v okolju z visoko stopnjo tveganja razvoja 

psihosocialnih motenj (revščina, nasilje v družini), kljub temu pa njegovi odzivi kažejo na zdrav 

psihosocialni razvoj in je razvil intervencijske sposobnosti, s katerimi uspešno odpravlja ovire, ki izvirajo 

iz nenaklonjenega razvojnega okolja. Psihično odporni mladi19 se uspešno razvijejo kljub izpostavljenosti 

tveganim razvojnim okoliščinam, saj prav zaradi odpornosti uspejo razviti uspešne spoprijemalne 

                                                           
17Vsi navedeni avtorji povzeti po Turner, Norman in Zunz, 1995, v Bašid, 2009.  
18Izvorno poimenovanje je »Health Realisation Theory«, uporablja pa se tudi termin »Psychology of Mind« (Wartel, 
2003). 
19

Sorodni termini so neranljivi (Anthony, 1974, Pines, 1975, po O'Dougherty, Wright, Masten, 2006, v Kobolt in Pelc 
Zupančič, 2010), odporni na stres ali nepoškodovani (Kobolt in Pelc Zupančič, 2010). 
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strategije in so se sposobni zdravo prilagajati danim okoliščinam (Kobolt in Pelc Zupančič, 2010). Glavni 

viri psihične odpornosti so otrokova narava oziroma temperament, družina (Alvord in Grados, 2005, v 

Kobolt in Pelc Zupančič, 2010) in podpora zunanje socialne mreže pomoči (Smokowski, Reynolds in 

Bezruczko, 1999, v Kobolt in Pelc Zupančič, 2010). A. Mikuš Kos (1999a) pravi, da odpornost ni splošna 

lastnost, ampak kvaliteta ali kombinacija lastnosti, ki so specifično učinkovite v specifičnih situacijah. 

Rutter (1987, po Smokowski, Reynolds in Bezruczko, 1999, v Kobolt in Pelc Zupančič, 2010) zato govori o 

specifični psihični odpornosti oziroma odpornosti na specifičnih področjih delovanja (npr. psihična 

odpornost na šolskem področju). 

 

Vire psihične odpornosti najdemo v posamezniku, v njegovi družini in v zunajdružinskem okolju, ki se 

medsebojno podpirajo in krepijo (Masten in Coatsworth, 1998, v Kobolt in Pelc Zupančič, 2010). 

 

Značilnosti psihično odpornih otrok in mladostnikov (Masten in Coatsworth, 1998, v Kobolt in Pelc 

Zupančič, 2010): 

 dobro intelektualno funkcioniranje in nadpovprečne spretnosti predelovanja informacij 

 družabnost, strpnost 

 samoučinkovitost, samozaupanje, samospoštovanje 

 različne nadarjenosti 

 zaupanje 

 tesen odnos s skrbnim staršem 

 avtoritativno starševstvo: toplina, strukturiranost, primerno visoka pričakovanja 

 družbenoekonomske ugodnosti 

 povezanost z razširjeno družinsko mrežo, ki zagotavlja podporo 

 vezi s prosocialnimi odraslimi zunaj družine 

 povezanost s prosocialnimi organizacijami 

 obiskovanje učinkovitih šol 

 

Značilnosti odpornih posameznikov po Kumpferju (1999, str. 196, v Bašid, 2009, str. 196) so: 

 duhovnost: motivacija, smisel življenja, vztrajnost 

 kognitivne kompetence: akademske spretnosti, spretnosti načrtovanja in reševanja problemov 

 čustvena stabilnost: čustvena spretnost, empatija, humor 

 dobro fizično stanje: zdravje, telesne aktivnosti 

 vedenje/socialne veščine: življenjske spretnosti, komunikacijske spretnosti 
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Lastnosti psihično odpornega otroka in mladostnika, ki so socialne narave (Garmezy, 1983, v Kobolt in 

Pelc Zupančič, 2010): 

 iskanje in pritegovanje pozornosti odraslih na družbeno sprejemljiv in simpatičen način 

 sposobnost izražanja naklonjenosti do odraslih 

 sposobnost ustvarjanja pomembnih odnosov z odraslimi in vrstniki 

 zmožnost sprejemati vlogo vodje in vlogo vodenega v skupini vrstnikov 

 zmožnost pokazati ponos ob uspehu 

 izražati željo po odraščanju, ki se kaže tudi v sprejemanju vlog odraslih oziroma v vedenju, ki 

posnema odrasle. 

 

Intelektualne in operativne sposobnosti psihično odpornega otroka (prav tam): 

 sposobnost postopne izvedbe načrtovane dejavnosti 

 sposobnost izrabiti možnosti in vire, ki so na voljo v okolju 

 dobra kakovost koncentracije, intelektualne sposobnosti; predvsem sposobnost abstraktnega 

mišljenja, miselna prožnost in sposobnost preskušati različne pristope pri reševanju nalog in 

težav v novih okoliščinah 

 sposobnost obvladovanja in uravnavanja nagonskih porivov 

 aktivna orientacija in vera v to, da je z lastnimi prizadevanji možno uravnavati življenjsko pot 

 usmerjenost v prihodnost. 

 

Osnovni viri psihične odpornosti po Grotbergovi (1995, v Kobolt in Pelc Zupančič, 2010) so: 

 dejavniki zunanje podpore (jaz imam): pomembni za razvoj občutka zaupanja in varnosti, ki sta 

osnovna za krepitev psihične odpornosti, otrok ju pridobi z lastnimi izkušnjami v svojem okolju 

(primarnem družinskem okolju, kjer igra najpomembnejšo vlogo kvaliteten odnos z materjo). 

 dejavniki posameznikove notranje moči (jaz sem) 

 interpersonalne sposobnosti in spretnosti reševanja problemov (jaz znam) 

 

Otrok ni psihično odporen, če manipulira le z enim ali dvema dejavnikoma, temveč kadar prepleta 

delovanje vseh treh dejavnikov (Grotberg, 2004, 2005, v Kobolt in Pelc Zupančič, 2010). 

 

Petevi (2000, v Mikuš Kos, 2001) predstavi atribute psihične odpornosti: 

 individualni atributi: prisotnost osebne usmeritve in zavest o lastnem poslanstvu v življenju, 

sposobnost realistične ocene samega sebe in svojega okolja, jasna načela, religijska in politična 

verovanja, pozitivno videnje lastnih zmogljivosti za obvladovanje nalog in težav, socialne veščine 

za reševanje problemov, sposobnost distanciranja (fizičnega ali psihičnega) ob travmatskem 

dogajanju v okolju 
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 družinski atributi: dobro družinsko vzdušje, dobri odnosi, družina, ki prevzema odgovornost tudi 

za dogajanja v skupnosti, družina, ki otroku zaupa odgovornost, pričakovanja staršev, da bo 

otrok obvladal travmatsko doživetje in težave, topli in pozitivni odnos otroka z odraslo osebo 

zunaj družine, če otrok nima takšne osebe znotraj družine 

 skupnostni atributi: vključenost v šolo, v različne šolske in obšolske dejavnosti, za otroka skrbi 

neka družina (tudi če to ni njegova družina), skupnostni programi zaščite otrok, ki so bili 

izpostavljeni travmatskim doživetjem 

 

Turner, Norman in Zunz (1995, v Bašid, 2009) so opazili razlike med deklicami in dečki glede odgovornih 

mehanizmov za podporo razvoju psihične odpornosti. 

 Za deklice je pomembno, da imajo izkušnjo pripadnosti in ljubljenosti v otroštvu, mamo, ki je 

kompetentna in zaposlena in očeta z visoko stopnjo izobrazbe, manjše število vedenjskih težav 

pred desetim letom starosti, skrbne odrasle izven družine, vključno z učitelji, priljubljenost med 

vrstniki v času adolescence in pozitivno izkušnjo šole (prav tam). 

 Za dečke je pomembno, da so bili aktivni otroci z malo problematičnimi navadami, da so imeli v 

času otroštva izobraženo mamo in očeta ali drugo odraslo figuro, ki se je obnašala kot pozitivni 

model, v času adolescence pa so dosegali visoke dosežke, imajo realne načrte glede 

izobraževanja in poklicne usmerjenosti ter učitelje, ki jih priznavajo kot mentorje. 

 

A. Mikuš Kos omenja proces krepitve ali ojeklenjevanja, »v katerem se otrokova odpornost in sposobnost 

obvladovanja krepita v neugodnih življenjskih okoliščinah in z negativnimi življenjskimi izkušnjami« 

(Mikuš Kos, 1999a, str. 35). Avtorica (prav tam) navede primer, ko otroci prevzamejo starševske vloge in 

odgovornosti. 

 

V okviru mojega zanimanja so pomembne še priložnosti in točke obrata, ki pogosto preusmerijo razvoj in 

življenjsko pot ljudi (Rutter, 1985, 1994 in 1998, v Mikuš Kos, 1999a). Gre za priložnosti in dogodke, ki 

predstavljajo »nov pričetek življenja«, na primer poroka z nedeviantnim partnerjem (prav tam). Posebej 

pomembna so nova spoznanja, ki pravijo, da zgodnje izkušnje niso nujno usodne, temveč da je možno 

zgodnje prikrajšanosti in zgodnje slabe izkušnje nadomestiti ali kompenzirati s poznejšimi dobrimi 

(Rutter, 1998, v Mikuš Kos, 1999a) . 

 

Nasproten koncept od psihične odpornosti je koncept ranljivosti. Označuje pomanjkanje odpornosti, ki 

se izraža kot nemoč (osebna in socialna), da v razvoju premagujemo obremenitve, socialne in razvojne 

težave (Kobolt in Pelc Zupančič, 2010).  
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III. EMPIRIČNI DEL 
 
1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

»Zgodbe so ljudje proučevali, še preden so našle mesto v družbenih vedah. Študije pripovedništva 

poznamo že vsaj od Aristotela dalje, vse do danes pa so neko vrsto ali obliko pripovedi v svojih okvirih 

prepoznale že skoraj vse družbene vede in številni poklici.« (Urek, 2005, str. 12-13). Prvi sistematični 

poskus biografske analize zasledimo v čikaški šoli sociologije v 20. letih 20. stoletja (Pajnik in Bajt, 2009). 

Po vmesnem zatonu doživi metoda v 70. in 80. letih ponovno renesanso v sociologiji, zgodovini, socialni 

psihologiji in antropologiji (prav tam). Takrat je Fritz Schütze v sodelovanju z bielefeldsko sociološko 

delovno skupino razvil model za obliko odprtega tipa intervjuja in postopek za analizo narativnih tekstov 

(prav tam). V nemškem prostoru so se razvijali še drugi pomembni metodološki in analitični pristopi, ki 

so aktualni v kvalitativnem raziskovanju in aplicirani v polje socialne pedagogike. 

 

V središču mojega zanimanja je raziskovanje življenjskih zgodb s pomočjo avtobiografskega narativnega 

intervjuja. »Narativni intervju je kot metoda kvalitativnega raziskovalnega pristopa nestrukturirani 

poglobljeni intervju, ki predpostavlja situacijo, v kateri se intervjuvance kot partnerje v komunikaciji 

spodbuja k temu, da povedo svojo (življenjsko) zgodbo. Temeljni namen je rekonstrukcija družbenih 

dogodkov s perspektive sogovornikov, ki zgodbo podajo na najbolj neposreden način.« (Pajnik in Bajt, 

2009, str. 75). Osrednji problem je poskus analize pridobljenega gradiva po smernicah različnih avtorjev 

predstavljenih v teoretičnem uvodu (Mollenhauer in Uhlendorff, Schütze20, Oevermann, Nölke, 

Rosenthal in Sieder). Zanimajo me predvsem življenjske zgodbe posameznikov, katerih življenjska 

perspektiva zaradi različnih obremenilnih dejavnikov ni bila spodbudna, pa so kljub temu sedaj zmožni 

običajnega življenja. V sklopu analize se bom zato še dodatno usmerila na iskanje ogrožajočih ter 

varovalnih dejavnikov, dejavnikov psihične odpornosti in spoprijemalnih strategij kot jih bodo v 

pripovedi podali sogovorniki. 

 

2. NAMEN IN CILJI RAZISKOVANJA 

 

Namen raziskovanja je s pomočjo tehnike avtobiografskega narativnega intervjuja pridobiti življenjski 

zgodbi dveh sogovornikov in verbatima analizirati po smernicah rekonstruktivne hermenevtične analize 

po različnih avtorjih. Dodatni namen je iz pripovedi izluščiti ogrožajoče ter varovalne dejavnike, 

                                                           
20

Smernice povzete po Schütze (1981, 1984, 1989, 1992, 1997, n.d. a in n.d.b; Riemann in Schütze, 1987, vsi v 
Kazmierska, 2004). 
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dejavnike psihične odpornosti in spoprijemalne strategije sogovornikov, kar se pogosto uporablja v 

sklopu socialno pedagoške diagnostike in služi kot dodaten vir za izdelavo individualnih vzgojnih načrtov. 

 

C1: Pridobljeno gradivo (verbatim) analizirati z eklektičnim modelom za rekonstruktivno hermenevtično 

analizo avtobiografskih narativnih intervjujev. 

 

C2: V dodatnem koraku v analizi (2.faza) izluščiti ogrožajoče ter varovalne dejavnike, dejavnike psihične 

odpornosti in strategije spoprijemanja. 

 

C3: Analizirana intervjuja primerjati med seboj in podati ugotovitve. 

 

 

3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

RV1: Kateri so bistveni biografski strukturni procesi, predstavljeni v pripovedi sogovornikovin kako si 

sledijo v času? 

 

RV2: Kateri so varovalni dejavniki v pripovedih sogovornikov? 

 

RV3: Kateri so ogrožajoči dejavniki v pripovedih sogovornikov? 

 

RV4: Katere dejavnike psihične odpornosti lahko zasledimo v pripovedih sogovornikov? 

 

RV5: Kakšne strategije ravnanja sta sogovornika razvila in kako sta se spoprijemala z izzivi v pripovedi? 

 

RV6: Kateri specifični narativni deli se pojavljajo v pripovedi (teoretične izjave, konstrukcije ozadja, 

časovne praznine, argumentne izjave, kode) in kaj pomenijo? 

 

RV7: Kako so procesne strukture povezane med seboj v posamezni pripovedi oziroma kakšna je 

biografska celota posamezne pripovedi? 

 

RV8: V čem se analizirani pripovedi razlikujeta in v čem sta si podobni? 
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4. RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

 

4.1. Osnovna raziskovalna metodologija/raziskovalni pristop 

 

Raziskovalni pristop je kvalitativen. S tehniko avtobiografskega narativnega intervjuja pridobljeno 

raziskovalno gradivo je transkribirano s poudarkom na ohranjanju pripovedi sogovornikov v čim bolj 

originalni obliki. Verbatima sta obdelana kvalitativno, z rekonstruktivno hermenevtično analizo, ki sledi 

smernicam Schütza, načelom objektivne hermenevtike Oevermanna in drugim avtorjem (Mollenhauer in 

Uhlendorff, Nölke, Rosenthal, Sieder). S kombinacijo kodiranja in rekonstruktivne hermenevtične analize 

so izluščeni tudi ogrožajoči ter varovalni dejavniki sogovornikov, dejavniki psihične odpornosti in 

spoprijemalne strategije. 

 

 

4.2. Vzorec 

 

Vzorec predstavljata osebi, ki sta nedavno prestopili v obdobje zgodnje odraslosti. Moški sogovornik je 

bil v času izvedbe intervjuja star 20 let, ženska sogovornica 21 let. Prihajata iz različnih krajev Slovenije. 

Oba sta v otroštvu doživljala obremenilne in travmatične dogodke, kljub temu pa sta zmogla 

normalizirati življenjski potek. Imata nekaj stičnih lastnosti: starši alkoholiki, življenje v izvendružinski 

oskrbi, relativno uspešno šolanje, ureditev trenutnega življenjskega položaja in usmerjenost v 

prihodnost. V mnogih lastnostih pa se razlikujeta: spol, spolna usmerjenost, stopnja šolanja, trenuten 

življenjski položaj, interesi, so le nekatere najbolj očitne razlike med njima. 

 

 

4.3. Opis pripomočkov 

 

Avtobiografski narativni intervju je v svoji osnovi nestrukturirani poglobljeni intervju, ki razen zelo 

pomembnega izhodiščnega vprašanja, ki spodbudi sogovornikovo pripoved, ne zahteva vnaprej 

pripravljenih vprašanj. V t.i. fazi vprašanj oziroma fazi razjasnjevanja raziskovalec sicer zastavi vprašanja, 

vendar ta izhajajo iz same pripovedi in zato ne morejo biti pripravljena vnaprej. Sledijo lahko še 

vprašanja, povezana z namenom in cilji raziskave, ki jih ima raziskovalec v mislih kot predlogo in jih 

prilagodi glede na povedano oziroma ne-povedano, v situaciji pogovora. 
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4.4. Postopek zbiranja podatkov 

 

Podatki so bili zbrani na terenu, kjer sem se v živo srečala z vsakim od sogovornikov. Nobenega od njiju 

nisem poznala od prej. Stik z obema sem vzpostavila po posredovanju tretje osebe. V obeh primerih sta 

bila sogovornika znanca kolegic iz študija socialne pedagogike. Glede na to, da je intervju osredinjen na 

delikatne življenjske teme, domnevam, da sta sogovornika nanj pristala tudi zaradi priporočil tretjih 

oseb. Oba sta bila na sodelovanje takoj pripravljena. Oba sta tudi dovolila snemanje. Pripoved je stekla 

po izhodiščnem vprašanju, ki sem ga zastavila obema sogovornikoma vsebinsko enako. Po koncu 

osrednje pripovedi sem sogovornikoma zastavila nekaj vprašanj. 

 

Prvi intervju sem izvedla z moškim in sicer 2. oktobra 2013. Prvi stik sva navezala po telefonu in se še 

istega dne dobila na intervjuju, saj je bil sogovornik takoj pripravljen sodelovati. Intervju je potekal v 

gostinskem lokalu, saj sogovornika kljub mojim izraženim pomislekom glede zasebnosti, ni motila 

prisotnost drugih oseb. Srečanja je trajalo dve uri (16.45-18.45), nastalo je eno uro posnetega materiala. 

Sogovornik je zavrnil vpogled prepisanega pogovora in se je vnaprej strinjal z objavo vsega, kar je 

povedal. 

 

Drugi intervju sem izvedla z žensko in sicer 16. oktobra 2013. Prvič sva se slišali po telefonu 14. oktobra 

2013 in se takoj dogovorili za srečanje v živo. Zgodilo se je čez dva dni in je potekalo pri njej doma. 

Srečanje je trajalo od 11.50-12.30, pri tem pa je nastalo za 25 minut posnetega materiala. Okolje je bilo 

prijetno in varno. Prisoten pa je bil tudi sogovorkin dojenček, star dva meseca in pol. Temu primerno sta 

bila tako srečanje kot intervju nekoliko krajša. Sogovornici sem pred analizo, 4. novembra 2013,  

posredovala prepisan pogovor v pregled. Dobila sem potrditev za ohranitev besedila, kot je bilo 

prepisano in s tem zeleno luč za začetek obdelave verbatima. 

 

 

4.5. Kvalitativna analiza podatkov 

 

Kvalitativno analizo podatkov sem izvedla s pomočjo štiri-stopenjskega eklektičnega modela za 

rekonstruktivno hermenevtično analizo avtobiografskih narativnih intervjujev, ki sem ga oblikovala sama 

na podlagi različni postopkov analize, predstavljenih v teoretičnem delu. Model je nastal s sintezo 

podobnih korakov, ki jih navajajo različni avtorji in z izločitvijo korakov, ki niso vezani na namen in cilje 

raziskave v tem diplomskem delu (npr. izdelava teoretičnega modela, umestitev v tipološko skupino, 

navezava na dejavnosti). Začrtan je linearno, zaradi potrebe po preglednosti procesa analize, kljub temu 

pa ne predpostavlja strogega zaporedja korakov, dovoljuje vračanje na prejšnje faze in omogoča 

cikličnost v procesu obdelave. Osnovni izhodišči izdelave modela sta osrednja ideja hermenevtike, ki je 
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poiskati sporočilo teksta z vidika avtorja tega teksta in cilj hermenevtične analize, ki je odkriti subjektivne 

pomene (pripisani s strani avtorja) in objektivne pomene (avtorju zakriti) v tekstu. Modelu je dodana 

posebna faza (2.faza) za luščenje varovalnih in ogrožajočih dejavnikov, iskanje strategij spoprijemanja in 

virov psihične odpornosti, ki predstavljajo dodaten fokus mojega zanimanja glede na namen in cilje 

raziskave. 

 

Shema 5: Štiri-stopenjski eklektični model za rekonstruktivno hermenevtično analizo avtobiografskih 
narativnih intervjujev21 z dodatno fazo za luščenje varovalnih in razičnih dejavnikov, strategij 

spoprijemanja in dejavnikov psihične odpornosti 

 

1. FAZA – REKONSTRUKCIJA ČASOVNEGA POTEKA DOGODKOV 

 

Nameni 
(Kaj želim?) 

- pridobiti pregled nad gradivom 

- preveriti, če ANI ustreza osnovnim kriterijem za nadaljno obdelavo (upošteva pravila 

prostega pripovedovanja, vsebuje predmet življenjske zgodbe, zaporedje dogodkov in 

oblikovanje družbenih procesov) (Schütze) 

- rekonstruirati časovni potek dogodkov 

Cilj 
(Kaj konkretno 

naredim?) 

- izdelava časovne osi (preteklost – sedanjost – prihodnost) 

Koraki 
(Kako pridem 

do cilja?) 

1. branje teksta 

2. označitev biografskih oziroma družinsko biografskih podatkov (Nölke) 

3. izpis podatkov 

4. razvrstitev podatkov na časovni osi (rekonstruiran biografski potek) 

Teoretična 
izhodišča 

(Kaj je podlaga 

korakom do cilja?) 

- ločevanje med individualnimi mnenji in referencami na objektivnima stanja: splošne, 

a pomembne informacije, podatki in dogodki, ki dajejo širši okvir in splošni vpogled v 

prelomnice življenja (Mollenhauer in Uhlendorff, Rapuš Pavel) 

- analiza objektivnih biografskih in družinsko biografskih podatkov (Nölke) 

- biografske podatke organiziramo kronološko (Rosenthal) 

- pripovedne in opisne strukture, s katerimi rekonstruiramo procesni potek dogodkov 

(formalna tekstualna analiza) (Schütze) 

 

 

  

                                                           
21Teoretična izhodišča, ki so podlaga modelu izhajajo iz naslednjih virov: Mollenhauer in Uhlendorff, 1992; Rapuš 
Pavel, 1999a; Oevermann, 1996, v Reichertz, 2004; Schütze, 1981, 1984, 1989, 1992, 1997, n.d. a in n.d.b; Riemann 
in Schütze, 1987, vsi v Kazmierska; 2004; Nölke, 1999; Rosenthal, 1990, v Urek, 2005 in Sieder, 2004. 
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2. FAZA22 – LUŠČENJE VAROVALNIH IN OGROŽAJOČIH DEJAVNIKOV POSAMEZNIKOVEGA 

PSIHOSOCIALNEGA RAZVOJA, STRATEGIJ SPOPRIJEMANJA IN DEJAVNIKOV PSIHIČNE ODPORNOSTI 

 

Namen 
(Kaj želim?) 

- iz besedila izluščiti varovalne in ogoržajoče dejavnike, dejavnike psihične odpornosti 

in strategije spoprijemanja 

Cilj 
(Kaj konkretno 

naredim?) 

- oblikovati seznam varovalnih in ogrožajočih dejavnikov, dejavnikov psihične 

odpornosti in strategij spoprijemanja za vsakega sogovornika s pripadajočimi citati iz 

besedila v tabeli 

Koraki 
(Kako pridem 

do cilja?) 

1. označitev delov besedila, ki govorijo o varovalnih, ogoržajočih dejavnikih, dejavnikih 

psihične odpornosti in strategijah spoprijemanja 

2. poimenovanje dejavnika (»koda prvega reda«) 

3. oblikovanje  seznama s pripadajočimi citati iz besedila (4x2): 

A) varovalni dejavniki 

B) ogrožajoči dejavniki 

C) dejavniki psihične odpornosti 

D) strategije spoprijemanja 

3. po potrebi dopolnjevati sezname, glede na ugotovitve v nadalnjih fazah analize 

 

 

3. FAZA – SEKVENČNA ANALIZA BESEDILA 

 

Namena 
(Kaj želim?) 

- rekonstrukcija biografskih strukturnih procesov 

- rekonstrukcija manifestnih in latentnih struktur 

Cilj 
(Kaj konkretno 

naredim?) 

- parafraziranje sekvenc na nivoju besedila 

Koraki s 
teoretičnimi 

izhodišči 
(Kako pridem do cilja? 

Kaj je podlaga korakom 

do cilja?) 

1. razdeliti besedilo na sekvence (Sieder) 

2. znotraj sekvenc poiskati: 

 procesne strukture in značilne termine (Schütze) 

 opise izkustev: ravnanje, doživljanje, procese spreminjanja (Nölke) 

 individualna mnenja: spoznavni vpogled, doživljanje, razmišljanje 

(Mollenhauer in Uhlendorff, Rapuš Pavel) 

 utemeljevalne strukture: razlage in motivi za storjena dejanja, teorije o 

identiteti, življenjska ocena iz sedanje perspektive, ideološke izjave 

(Schütze) 

 pojasnitve pripovedovalčeve pozicije viz-a-vi morale, ideologije ali 

filozofije in njihove vplive na njegove lastne odločitve (Sieder) 

3. s pomočjo najdenih struktur rekonstruirati manifestne in latentne pomene 

(Schütze, Oevermann, Sieder) 

                                                           
22

Druga faza se razlikuje od ostalih, saj po načinu ne izhaja iz hermenevtike, temveč bolj spominja na kodiranje. 
Preko nje bom lahko sledila namenu raziskave in postavljenim ciljem. V model je umeščena “umetno” z namenom 
sistematičnega prikaza celotenega procesa kvalitativne analize.  
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4. FAZA – ANALITIČNA ABSTRAKCIJA 

 

Nameni 
(Kaj želim?) 

- odkriti osnovno strukturno načelo pripovedi (geštalt) 

- odkriti pomen posameznikovega »lastnega teoretičnega dela« in lastnih vzorcev 

razlage 

- slediti spremembam samopodobe 

Cilj 
(Kaj konkretno 

naredim?) 

- izdelava analitičnega povzetka, ki vsebuje opis osnovnega strukturnega načela 

pripovedi (geštalt),  ugotovitve o pripovedovalčevih lastnih vzorcih razlage in prikaz 

sprememb v samopodobi 

Koraki s 
teoretičnimi 

izhodišči 
(Kako pridem do cilja? 

Kaj je podlaga 

korakom do cilja?) 

1) koraki vezani na odkrivanje osnovnega strukturnega načela zgodbe in geštalta: 

 opisati soodvisnosti, prehode in povezave med biografskimi procesnimi 

strukturami, ki skupaj predstavljajo biografsko celoto (Schütze) 

 povzeti osnovne biografske oblike in osrednje vzorce ravnanja in doživljanja 

(Nölke) 

 odkriti dominantno strukturo biografskega procesa (Nölke) 

2) koraki vezani na posameznikove lastne vzorce razlage: 

 ločiti med pripovedovalcem in zgodovinskim akterjem (Sieder) 

 ugotoviti, kaj je pripovedovalec vedel v preteklosti in kaj je spoznal sčasoma 

(Sieder) 

 odkriti doživljanje življenja v tem trenutku in doživljanje v preteklosti 

(Rosenthal) 

 izluščiti posamezniku lastne vzorce razlage (Nölke) 

 orisati socialno-biografske funkcije »lastnih teorij« (legitimiziranje težavnih 

faz življenja, dvomljivih dejanj) (Schütze) 

3) koraki vezani na spremembe v samopodobi 

 odkriti, kako se je spreminjala pripovedovalčeva slika o sebi skozi čas:  

poiskati pomen preobratov, kritičnih obdobij v preteklosti v primerjavi s 

tem, kar mu pomenijo danes (Rosenthal) 

 primerjati življenjsko zgodbo in življenjsko zgodovino (Rosenthal) 

 odkriti pomen pripovedovalčevega »lastnega teoretičnega dela« in njegove 

teoretične izjave povezati s samopodobo (Schütze) 

 

 

5. FAZA – PRIMERJAVA ANALITIČNIH ABSTRAKCIJ OBEH INTERVJUJEV  
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5. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

5.1. Kateri so bistveni biografski strukturni procesi, predstavljeni v pripovedi sogovornikov 

in kako si sledijo v času? 

 

5.1.1. Ilustracija prve faze analize 

 

V odsekih iz pogovorov so objektivni biografskih podatki označeni s krepkim tiskom. Na tak način 

odkritim podatkom je sledila časovna rekonstrukcija in razporeditev na časovno os. 

 

G: Kaj začnimo pri rojstvu? Emm. Tega se ne spomnim glih najboljše ne. Em. Rodil sem se že v familijo, 

kjer je že bil en brat, starejši. Em. Družina z neporočenima staršema. Starša oba dva alkoholika. Jaz sem 

bil pri starosti desetih mesecev s strani centra za socialno delo nameščen v rejniško družino, ki je bila 

sicer dokaj v bližini primarne družine. Emm. Bil sem potem tam v rejniški družini, ki je bila zelo urejena in 

tako zelo stabilno okolje, sem bil do desetega leta. 

 

A: Pol je blo pa pač s z M. Pol je pa njegova mami rekla, da pač ne bom jst več v zavodu. Sva kupla sobo, 

pač in sm sm pršla. Od tega je blo [datum] dve let. Em. No, pol sva pač, pred pol leta sva se poročila. 

(oglašanje otročička) Zdaj mava pač otroka. Tko da zdej v bistvu sploh vem, kaj je življenje.
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neporočeni 
starši in brat 
starejši 4 leta 

rojstvo 

star 10 mesecev 
odvzet s strani 
CSD in nameščen v 
rejniškodružino 

starši se 
razidejo 

mama 3x poskuša 
odvajanje od alkohola 

star 10 let odvzet iz rejniške 
družine – vrnitev v matično 
družino (mama in brat) 

brat se 

odseli 

konča OŠ / 

vpis na SŠ 

(oblikovalna) 

v sredini 1. letnika 
se v razredu avtira 
kot gej 

ogled in namestitev 

v mladinski dom 

(maj, 1.letnik) 

depresivna 

stanja 

prvi eksperimenti z 

alkoholom in travo 

z mamo poiščeta 

pomoč na CSD 
ponovno 

v 1. letnik 

izboljša 

učni 

uspeh 

konča 2. 

letnik 

delo z 

mamo 

avtira se doma 

3. letnik 

januarja mama 

umre v požaru 

obnovi 

odnos z 

bratom 

depresivna 

stanja 

zamenja 

matično 

vzgojiteljico matura in 
konec 
4. letnika 

vpis na 

fakulteto 

odhod 

iz MD 

obiskuje 

fakulteto 

živi samostojno v 

najemniškem 

stanovanju s cimro 

začne delo na sebi 

 

stik z mamo in bratom 

naredi en 

popravni 

izpit od 

treh 

začne razvijati 
interese, sodelovati 
v projektih 

projekti 
prostovoljstvo 

5.1.2. Časovnica za Galov življenjski potek 

 

Shema 6: Časovnica za Galov življenjski potek  
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5.1.3. Časovnica za Aljin življenjski potek 

 

Shema 7: Časovnica za Aljin življenjski potek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

rojstvo 

rojstvo sestre 

mama spozna 
drugega partnerja 

ločitev 

staršev 
vrnitev 

sestre 

sestro 

povozi 

avto 

rojstvo 

polbrata 

mama 

spozna 

tretjega 

partnerja 
sestra in 

polbrat 

nameščena 

v rejništvo 
v zvezi s 

starejšim 

fantom 

zamenja 

šolo selitev k 

fantovi 

družini 

šola toži 

očeta 

zaradi 

nasilja 

obiskuje psihiatra 

oče poskuša 

ubiti mamo 

selitev k 

prababici 

vrnitev  

domov 

umik v 

varno hišo 

posilstvo 

očima 

očim 

fizično 

napade

mamo 

zaprejo očima 

obrne se na CSD 

poskus 

samomora 

odhod v 
zavod 
(1. letnik) 

zboli na želodcu 

spozna 

fanta 

obiskuje 5. letnik 

rojstvo otroka 

poroka 

namestitev 

sestre v 

mladinski dom 

matura 

služba ali 

nadaljevanje 

šolanja 

rojstvo 

polbrata 
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5.2. Kateri so varovalni dejavniki v pripovedih sogovornikov? 

 

5.2.1. Ilustracija druge faza analize 

 

V drugi fazi analize sem iskala izjave, ki kažejo na varovalne, ogrožajoče dejavnike, dejavnike 

psihične odpornosti in strategije spoprijemanja (postopek je enak za RV2, RV3, RV4 in RV5). 

Umestitev dejavnika med varovalne oziroma ogrožajoče je potekala iz stališča sogovornika, kot ga 

sam dojma in iz gledišča zgodbe kot celote - kaj je dejavnik pomenil glede na življenjski razplet. 

Izpisanim izjavam sem pripisala pojme in tako dobila seznam varovalnih, ogoržajočih dejavnikov ter 

seznam dejavnikov psihične odpornosti in strategij spoprijemanja. 

 

Legenda označevanja: 

••• varovalni dejavnik ••• ogrožajoči dejavnik 
••• dejavnik psihične  

odpornosti 
••• spoprijemalna strategija 

 

G: Bil sm recimo - zdaj sprememba še ena ne, vlka. Zdaj v srednji šoli, zdaj no na faksu še ne morm 

rečt, ampak jaz sem zdaj bi lahko reko, v družbi po navadi zelo zaželen. Vedno rečejo ljudje: »Ej, 

hvala bogu, da si prišo, verjetno ne bi blo tak fajn brez tebe.«, ne. Ker vejo, da jaz, ko sm v družbi, ful 

dam, ful prispevam, da sem mamo fajn. Pred tem, osnovna šola, pa sem vedno bil ful 

nepriljubljen.Vedno potisnjen na stran. Ravno zato sem jaz pol začel proti tej smetani, sem se začel s 

temi ljudmi družit, ne, … 

E: Mhm. 

G: … to mi je bil cilj, ker sem bil vedno potisnjen ob rob, zato ker me ljudje niso marali. Ker sem mel 

verjetno preveč s sabo za predelat, da bi lahko kaj za njih prispeval tudi. Odnos je pa vedno daj-dam. 

Jaz sm pa vedno prišo v družbo in sem bil eden tistih, jaz rečem temu vampirji, ko se vsede s tabo dol 

pa ti pije energijo iz tebe, da ti pa nič. 

 

Tabela 4: Prikaz načina oblikovanja tabele za varovalne in ogrožajoče dejavnike, dejavnike psihične 
odpornosti in strategije spoprijemanja 

 
IZJAVA PRIPISAN POJEM 

… jaz sem zdaj bi lahko reko, v družbi po navadi zelo zaželen. Vedno 
rečejo ljudje: »Ej, hvala bogu, da si prišo, verjetno ne bi blo tak fajn brez 
tebe.«, ne. Ker vejo, da jaz, ko sm v družbi, ful dam, ful prispevam, da 
sem mamo fajn. 

VAROVALNI DEJAVNIK: dober odnos 
z vrstniki, priljublejnost 

Pred tem, osnovna šola, pa sem vedno bil ful nepriljubljen.Vedno 
potisnjen na stran. 

OGROŽAJOČI DEJAVNIK: 
nepriljubljenost v OŠ 

… jaz sem zdaj bi lahko reko, v družbi po navadi zelo zaželen. Vedno 
rečejo ljudje: »Ej, hvala bogu, da si prišo, verjetno ne bi blo tak fajn brez 

DEJAVNIK PSIHIČNE 
ODPORNOSTI:priljubljenost, 
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tebe.«, ne. Ker vejo, da jaz, ko sm v družbi, ful dam, ful prispevam, da 
sem mamo fajn. 

družabnost 

Ravno zato sem jaz pol začel proti tej smetani, sem se začel s temi 
ljudmi družit, ne, … to mi je bil cilj, ker sem bil vedno potisnjen ob rob, 
zato ker me ljudje niso marali. 

STRATEGIJA SPOPRIJEMANJA: 
strategija pretvarjanja 

Ker sem mel verjetno preveč s sabo za predelat, da bi lahko kaj za njih 
prispeval tudi. Odnos je pa vedno daj-dam. Jaz sm pa vedno prišo v 
družbo in sem bil eden tistih, jaz rečem temu vampirji, ko se vsede s 
tabo dol pa ti pije energijo iz tebe, da ti pa nič. 

DEJAVNIK PSIHIČNE ODPORNOSTI: 
sposobnost samoreflektiranja 

 

 

5.2.2. Seznam Galovih varovalnih dejavnikov 

 

Tabela 5: Galovi varovalni dejavniki 

 

SEZNAM VAROVALNIH DEJAVNIKOV 

Namestitev v rejniško družino* 

Urejena rejniška družina in stabilno okolje 

Redni stiki z mamo in bartom, vikend obiski 

Mama se trikrat poskuša odvajati od alkohola 

S povprečnim uspehom končal OŠ 

Vpis na drugo želeno šolo 

Z mamo poiščeta pomoč na CSD 

Umik iz družine in namestitev v stanovanjsko skupnost* 

Po namestitvi izboljša učni uspeh 

Intenzivno delo v domu z njim 

V domu dobro funkcionira 

Dela na sebi in osebnostno raste 

Vzgojiteljica dela z mamo 

Mama zelo odzivna, hvaležna za pomoč, sodelovalna 

Izboljšanje odnosa z mamo 

Mami se razkrije kot gej 

Pozitiven odziv mame na razkritje 

Funkcionalen odnos z mamo 

Mama omeji pitje 

Uspešno zaključi drugi letnik 

Razvijanje interesov (gledališče, prostovoljstvo, aktivizem, pisanje poezije) 

Aktivnost 

Uspešen pri aktivnostih 

Po mamini smrti vrnitev v mladinski dom 

Obnovi odnos z bratom 

Do konca četrtega letnika biva v mladinskem domu 

Dober (prijateljski) odnos z matično vzgojiteljico 

Pomoč in trud s strani vzgojiteljice 



Cvetko, E. (2014). Avtobiografski narativni intervju 

89 
 

Sodelovanje 

Zaključi srednjo šolo s prav dobrim uspehom 

Maturira s prav dobrim uspehom 

Vpis na drugo želeno fakulteto 

Uspešen v projektih 

Osebnostna rast 

Funkcioniranje 

Ozaveščene in predelane izkušnje iz preteklosti 

Položaj med »elito« v razredu 

Lagal za pridobivanje statusa v razredu* 

Spozna ljudi, ki so zadovoljni s sabo in svojim življenjem 

Osebnostna rast 

Krepitev samozavesti 

V projektih odkrije svoje talente, karizmo, socialne kompetence 

Krepitev samozavesti 

Začne slediti svojim željam 

Zadovoljstvo s samim sabo (izobrazba, hobiji, ustavrjalnost, deljenje svoje zgodbe z ljudmi) 

Sprejemajoči sošolci pri ponovnem obiskovanju prvega letnika* 

Okrepljena samozavest poveča uspešnost v ljubezenskem življenju 

Lažje izrazi čustva 

Ponos 

Želi biti neodvisen (od partnerja) 

Pripravljen na funkcionalno zvezo 

Dober odnos z vrstniki 

Priljubljenost 

Ljudje ga imajo radi 

Avtoritativna vzgoja v rejništvu (jasne meje, dosledne sankcije) 

Prijetna rejniška družina 

Ohranja stik z rejnikoma 

Navezanost v rejniški družini 

Toplo okolje v rejniški družini (izleti, igre) 

Hvaležnost rejnikoma 

V rejniški družini dobil dobro osnovo 

Lepi trenutki v matični družini 

Nadomestil primanjkljaj, ki ga je povzročilo življenje v matični družini 

Sedaj funkcionira 

Verjame v teorijo izbire (nedeterminiranost) 

Izkoristil dejavnike podpore 

Pozitivna izkušnja bivanja v MD 

Prostovoljno delo in pomoč prostovoljcev 

V MD opustil kajenje trave (THC testi) 

Obiskoval psihohigieno 

Testov ni goljufal 

Pridobil zdrav odnos do uporabe droge (nadzor, ne zloraba) 
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Optimizem 

Močna nagonska želja po uspehu 

Usmerjenost v (boljšo) prihodnost 

Ponos (na svoje kvalitete, talente) 

Volja za izboljšenja položaja 

Učiljivost (iz lastnih izkušenj) 

Trma (vztrajnost) 

Pamet 

Krepitev samozavesti 

Ceni svoje lastnosti 

Karizma 

Inteligenca 

Načrti za prihodnost 

Vrejame, da se je sposoben naučiti 

Učenje iz slabih izkušenj 

Ima redne prihodke: pokojnina, štipendija 

Študentsko dela za dodaten zaslužek 

Zna skrbeti zase (kuha, opere) 

Uživa v življenju 

Entuziazem nad življenjem 

Občutek svobode (realen) 

Ni ga strah 

Polno živi 

Živi kvalitetno, jé kvalitetno, nič mu ne manjka. 

Ne more se pritoževati nad življenjem. 

Lahko si privošči kavo s prijatelji, kino (ohranja dostojanstvo) 

Ocenjuje, da se vzpenja v življenju. 

Realen pogled na svet (ve, da pridejo vzponi in padci) 

 

* Dejavniki označeni z zvezdico (namestitev v rejniško družino, namestitev v mladinski dom, laganje 

za pridobitev statusa v rezredu, ponavljanje razreda), bi v večini primerov (oziroma po teorijah) 

pomenili ogrožajoč dejavnik za posameznika. V Galovem primeru  pa so delovali varovalno. 

 

Seznam Galovih varovalnih dejavnikov najprej pokaže na uspešne posege umika v izvendružinsko 

vzgojo. Obe izkušnji bivanja izven matične družine tudi sam v intervjuju oceni kot pozitivni. Tako v 

rejništvu kot v mladinskem domu je bil deležen vzgoje in podpore kompetentnih odraslih. V rejništvu 

izstopa dejavnik avtoritativne vzgoje z jasno postavljenimi mejami, doslednimi sankcijami, vendar z 

veliko topline, igre, navezanosti. V mladinskem domu pa predvsem intenzivno in uspešno delo na 

sebi. Odkril je svoje talente in nadarjenosti, pozitivne osebnostne lastnosti, prenehal je zlorabljati 

travo, ozavestil in predelal je izkušnje iz preteklosti, vključil se je v projekte, ki so mu omogočili stik s 

pozitivnimi ljudmi, mu ponudili prostor za dodatno ojačanje socialnih kompetenc, doživel je 



Cvetko, E. (2014). Avtobiografski narativni intervju 

91 
 

uspešnost in preko vsega naštetega okrepil samozavest, kar lahko izpostavim kot najpomembnejši 

dosežek dela na sebi. Okrepljena samozavest je pozitivno vplivala na vsa področja (osebnost, 

prijateljstvo, partnerstvo). Projektom se je lahko posvetil zaradi učne uspešnosti, saj sklepam, da bi 

mu sicer šola zavzela preveč časa. Predpogoj uspešnosti na obeh področjih so njegove osebnostne 

lastnosti. Nekatere ima v sebi (inteligenca, karizma, trma, optimizem, ponos, želja uspeti), druge je 

razvil (socialne kompetence, komunikacijske sposobnosti, učiljivost, samoreflektiranje). 

 

Pregled dejavnikov daje občutek, da Gal trenutno obvladuje svoje življenje na celotni časovni osi. Zdi 

se, da je predelal izkušnje iz preteklosti, obvladuje sedanji položaj (samostojno živi, se izobražuje, 

aktivno dela na projektih, je zadovoljen z življenjem) in ima vizijo za prihodnost. Sam omeni, da sedaj 

funkcionira in da je nadomestil primanjkljaje, ki so nastali v času življenja z mamo. Nenazdanje je 

nujno omeniti izboljšanje odnosa z mamo pred njeno smrtjo, kar je bil verjetno predpogoj, da je bil 

sposoben predelati to tragično izkušnjo. Zaključna ugotovitev je, da varovalni dejavniki izvirajo tako 

iz Galove osebnosti kot iz okolja, se medsebojno krepijo in so v trenutnem življenjskem položaju še 

vedno dostopni. 

 

5.2.3. Seznam Aljinih varovalnih dejavnikov 

 

Tabela 6: Aljini varovalni dejavniki 

 

SEZNAM VAROVALNIH DEJAVNIKOV  

Šola toži očeta zaradi fizičnega nasilja nad Aljo  

Pomoč sosede ob nasilju v družini 

Ukrepanje policije ob nasilju v družini 

V šoli so ji popuščali 

Mama in oče se razideta 

Učno uspešna v času bivanja pri prababici 

V situaciji nasilja v družini zbeži k sosedu 

Ukrepanje policije ob nasilju v družini 

Sestra ji zaupa, da jo je očim posiljeval 

Na policiji prijavijo posilstvo 

Policija pridrži očima 

Zbežijo v varno hišo 

Očima zaprejo 

Poišče pomoč na CSD 

Ponovno poišče pomoč na CSD 

Namestitev v zavod 

Zaključi prvi letnik 

Brat in sestra oddana v rejniško družino 
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Po napotkih CSD se vpiše v šolo 

Biva v zavodu 

Pomoč babice in dedka 

Finančna pomoč babice in dedka 

Vikende in počitnice preživlja pri babici in dedku 

Babica ji plača izpit za avto 

Štiri leta biva v zavodu 

Babica in dedek kot njen dom, ki ga ni imela 

Spozna fanta (sedanji mož) 

Ljubezen na prvi pogled 

Fant iz urejene družine 

Fant materialno dobro preskrbljen 

Zveza s fantom 

Tašča ji predlaga selitev k njim 

Selitev k fantovi družini 

Poroka 

Rojstvo otroka 

Zdaj zadovoljna z življenjem 

Javna delavka sestri prinese darilo in denar 

Bivši fant (za druženje, pogovor) 

Opora babice in dedka 

Naklonjenost do babice in dedka (kot starši) 

Lahko se obrne na babico in dedka v finančni stiski 

Zdaj finančno shaja (poročena, dela) 

V času brez štipendije sta jo finančno podpirala babica in dedek 

Pomoč tete (očetova sestra) 

Teta krstna botra in poročna priča 

Ni potrebovala psihiatra (CSD jo je pošiljal) 

Zmogla bo sama 

Če bo potrebovala pomoč, jo bo poiskala 

Dve leti hodila k psihiatru 

Ni potrebovala tablet 

Če bo potrebovala, bo sama poiskala, rekla (za tablete) 

Tašča ima isto življenjsko zgodbo 

Tašča normalno funkcionirala (dokler ne zboli) 

Ni imela problemov (psihičnih) 

Zdaj poročena 

Zdaj materialno preskrbljena 

Moževa družina jo je sprejela v njihov dom 

Rada jo ima tastova mama 

Rada jo ima taščina mama 

Starši ji pomenijo toliko, da pozna svoj izvor 

Obiskuje peti letnik 

Čaka jo matura 
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V prihodnosti se želi zaposliti ali nadaljevati šolo (doma ne bo) 

Kljub maminim pomislekom se ne odloči za splav 

Ni je težko usklajevati šole in materinstva 

Prilagodljiva šola (omogoča ji delanje po izpitih) 

Ko se vrne tašča, bo šla v šolo (pomoč tašče) 

V 10 dneh opravi obveznosti za celo konferenco 

Prilagodljiva šola (lani v 10 dneh opravila obveznosti za celo konferenco) 

Sama poskuša prebroditi stiske 

Samomora ne izvede (ne bo si uničila življenja zaradi drugih) 

Po poskusu samomora gre na CSD 

V zavodu je bil mir, topli obroki 

Mir pred spanjem v zavodu 

Zadovoljna v zavodu 

Dober odnos moža s svojimi starši (lahko žural, dobil denar) 

Alji dal dedek denar za kavo 

Dedka in babice ni želela finančno obremenjevati 

Ni želela biti odvisna od drugih 

Interes za šolo 

Rezide se z bivšim fantom 

Sklene počakati na »pravega« fanta 

Pogovor s taščo, ki je imela isto izkušnjo (posilstvo?) 

Tašči pove za posilstvo 

Sedanji mož jo je razumel in ni bil vsiljiv do nje 

Mož je razumevajoč 

Razumevanje moža ji je bilo zelo všeč 

Z možem se razumeta (vse isto kot prvi dan) 

Svojega otroka ne bi nikoli zanemarjala 

 

Seznam Aljinih varovalnih dejavnikov kaže predvsem njihovo zgoščenost v zadnjih letih in odsotnost 

v preteklosti. Od varovalnih dejavnikov v preteklosti lahko izluščim samo poskus ukrepanja šole na 

fizično nasilje, ki ga je Alja doživljala s strani očeta, posredovanje policije v primerih nasilja v družini 

in pomoč sosedov v interventnih trenutkih ter posredovanje centra za socilano delo, ki je umaknilo 

otroke: Aljo v zavod, sestro in brata pa v rejništvo. Alja je bila z bivanjem v zavodu zadovoljna (omeni 

mir in tople obroke). V tem času je deležna podpore babice, dedka in tete, h katerim odhaja med 

vikendi in počitnicami. Stara starša ji pomagata tudi finančno. Ob primernih pogojih je učno uspešna, 

kar kaže na njene kognitivne sposobnosti (v 10 dneh uredi obveznosti ze celo konferenco). 

 

Ugotovim, da se začne Aljino življenje vzpenjati po vstopu v funkcionalno zvezo s fantom iz urejene 

družine. Alja doživi sprejemanje njegove družine in se tudi preseli iz zavoda k njim. Posebej pozitivno 

vlogo poleg razumevajočega fanta odigra tašča, ki ima podobno življenjsko zgodbo kot Alja. Med 

njima je čutiti zaupanje. Aljin življenjski potek se normalizira: uspešno nadaljuje šolanje, se poroči, 
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zanosi, rodi otroka. Njeno življenje se uredi, je materialno preskrbljena in ima vizijo za prihodnost. 

Trenutno obiskuje peti letnik, čaka jo matura. Po koncu bo iskala službo ali nadaljevala šolanje. 

Posebej poudarjam njen skrben odnos do otroka in izreden čut za njegove potrebe, ki sem ga lahko 

opazovala med samim intervjujem. Kar lahko ob ohranjanju takšnih pogojev interpretiram kot 

prekinitev nefunkcionalnega družinskega vzorca. 

 

 

5.3. Kateri so ogrožajoči dejavniki v pripovedih sogovornikov? 

 

5.3.1. Seznam Galovih ogrožajočih dejavnikov 

 

Tabela 7: Galovi ogrožajoči dejavniki 

 

SEZNAM OGROŽAJOČIH DEJAVNIKOV 

Neporočeni starši 

Starši alkoholiki 

Oče se ne poskuša odvaditi od alkohola 

Z očetom nima stika 

Vrnitev iz rejništva v matično družino* 

Rejnica v sporu z direktorico CSD 

Zmanipuliran odvzem iz rejništva in vrnitev v matično družino 

Neurejene razmere v matični družini 

Mama se zapija ob problemih (občasno) 

Mama brezposelna 

Slabo ekonomsko stanje 

V prvem letniku začne »bluzit« (nenadzorovana svoboda) 

Eksperimentiranje z alkoholom in travo 

Razkritje spolne identitete geja v razredu 

Doživlja verbalno, psihično nasilje (grožnja s smrtjo) in izolacijo 

Neha obiskovati šolo (strah, padec motivacije) 

Umik v okolje naklonjeno kajenju trave 

Psihične posledice kajenja trave (občutek večvrednosti, brezbrižnsoti, nemotiviranosti za šolo) 

Depresivna stanja (brezciljnost, izguba smisla) 

Mamino neukrepanje 

Prepiri z mamo 

Izguba odnosa z mamo 

Popoln izpad iz šole 

Slabo finančno stanje 

Slab nadzor CSD (tudi sam ni povedal iskeno, kakšno je stanje doma) 

Nadaljuje s kajenjem trave 

Nima delovnih navad 
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Doma manipuliral z mamo 

Mama ne neha s pitjem 

Mama umre v požaru 

Ponovitev depresivnih stanj 

Kajenje trave (samodestruktivnost) 

Nesamozavest v preteklosti 

Doživlja »teroriziranje« v prvem letniku 

Manipuliranje v zvezi, pritegne ljudi, ki so z njim manipulirali (nefunkcionalne zveze) 

Nepriljubljenost v OŠ 

Spor v razredu (vloga črne ovce) 

Zapustitev rejniške družine 

Stresno okolje v matični družini 

Dvojnost mame (trezna-najboljša : pijana-pošast) 

Ostane »travma« 

Nekonstantnost v matični družini (lepi trenutki : »zloraba«) 

Skrb in strah za pijano mamo 

Nočni prepiri 

Nezbranost v šoli 

Oškodovanost zaradi življenja z alkoholično mamo 

Intenzivno kajenje trave 

Poškodovan spomin (posledica kajenja trave) 

Kajnje trave pomenilo beg pred problemi 

Nepredvidljivost ob odhodu iz MD 

Doživljanje nemoči ob odhodu iz MD 

 

* Vrnitev v matično družino bi naj veljala za varovalni dejavnik, v Galovem primeru pa ga lahko 

ocenim kot enega najbolj ogrožajočih. 

 

Pregled seznama ogrožajočih dejavnikov v Galovem življenju kaže na dve izstopajoči problematični 

področji: nefunkcionalno matično družino in nepriljubljenost med vrstniki. Gal je bil žrtev osebnih 

zamer med rejnico in direktorico centra za socialno delo in tako iz rejništva vrnjen v nefunkcionalno 

matično družino (popolnoma odsoten oče, nekompetentna mama, brat brez vidne vloge). Tu je 

doživljal stres, nekonsistentnost, dvojnost vedenja od alkohola odvisne mame, poleg tega v družini 

ni bilo delavnih navad, reda, mej. Vzgoja je bila nefunkcionalna. Odnos med mamo in Galom je bil 

slab. Mama je nadaljevala s pitjem. Ekonomsko stanje je bilo šibko. Posledice stresnega družinskega 

okolja (mamino nočno opijanje) so se kazale kot nezbranost v šoli, kjer je Gal že tako doživljal 

zavračanje s strani vrstnikov. V prvem letniku je začel eksperimentirati z alkoholom in travo, na kar 

mama ni ukrepala. Po razkritju svoje spolne identitete sošolcem, je doživel popolno homofobijo 

(psihično nasilje, izolacijo, grožnje s smrtjo). Strah pred sošolci in nemotiviranost za obiskovanje 

pouka sta ga še bolj porinila v izostajenje od pouka in kajenje trave. Na kar mama ponovno ni 
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ukrepala, dokler Gal ni doživel depresivnih stanj, sama pa je bila obupana. Tudi po Galovem odhodu 

v mladinski dom in sprejetju pomoči Galove vzgojiteljice, pitja ni opustila. Umrla je v tragični nesreči. 

Pomembna ugotovitev je, da se vsi ogrožajoči dejavniki nanašajo na preteklost in da so vsi izvirali iz 

Galovega okolja, ne pa iz njega samega. Vprašljiv ostaja odnos do očeta, o katerem ni veliko 

informacij. 

 

5.3.2. Seznam Aljinih ogrožajočih dejavnikov 

 

Tabela 8: Aljini ogrožajoči dejavniki 

SEZNAM OGROŽAJOČIH DEJAVNIKOV 

Oče slabo izobražen (5 razredov OŠ) 

Fizično nasilje očeta nad njo zaradi napak pri branju 

Oče in mama alkoholika 

Valjenje krivde nanjo 

Tepena 

Oče nadaljuje s fizičnim nasiljem nad njo 

Konstantno opijanje očeta 

Ves denar porabili za alkohol 

Pomanjkanje 

Oče fizično napade mamo 

Oče rani mamo 

Priča fizičnemu nasilju 

Mama spozna drugega partnerja 

Kljub novemu partnerju ostaja z očetom 

Oče zve, ponori, fizično nasilje nad vsemi 

Komaj izdelovala šolo 

Slabi pogoji doma 

Selitev k prababici 

Obiskovanje šole v drugem kraju 

Mama živi z novim partnerjem 

Živi ločeno od mame 

Vrnitev domov 

Sestra biva eno leto v MD 

Vrnitev sestre 

Huda prometna nesreča sestre (komaj preživi) 

Očim jo dvakrat posili 

Očim leto in pol posiljuje sestro 

Rojstvo polbrata 

Živijo skupaj še z dvema očimovima otrokoma iz prvega zakona 

Ustrahovanje, če komu pove za posilstvo 

Očim fizično napade mamo 

Sojenja na sodišču 
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Odločilnost njenih izjav na sodišču 

Mama spozna tretjega partnerja 

Partner 10 let starejši od Alje 

Rojstvo polbrata 

CSD ne ukrepa 

Ima modrico od plinske pištole (nasilje 2. očima?) 

Zboli na želodcu, posledica psihičnih težav 

Eno leto zdravljenje v bolnišnici 

Izostane iz šole 

Mama ji ne da denarja za vozovnico do šole 

Mama brezposelna 

Zamenja šolo 

Sramuje se bivanja v zavodu 

Pomanjkanje 

Laganje glede materialnih stvari 

Mama ji jemlje štipendijo 

Ni vedela, da prejema štipendijo 

Vrača štipendijo 

Eno leto brez štipendije 

Oddalji se od staršev 

Oče nadaljuje s pitjem 

Oče jo kliče samo pijan in ji teži 

Mami več pomenijo partnerji kot otroci 

Mama zapravi njeno in sestrino odškodnino 

»Starši na papirju« 

Oče na poroki povzročil težave 

Oče povzroči težave ob rojstvu njenega otroka 

Pomanjkanje v življenju 

Sram jo je bilo hodit ven (ista oblačila) 

Ni bila na morju do pred treh let 

Mama ju je s sestro puščala same doma 

Mama ju pusti brez hrane in denarja 

Pomanjkanje 

Do brata in sestre se niso obnašali kot do nje (krivica?) 

Tašča na hospitalizaciji v psihiatrični bolnici 

Zaprta vase (jeseni in spomladi) 

Mami morala od štipendije dajati denar za mleko za polbrata 

Mama živi od socialne podpore 

Mama dolgotrajno brezposelna (2 leti delovne dobe) 

Oče še ne pozna njenega otroka 

Oče ji očita, da ji je enkrat pomagal žagati drva 

Očetu je dajala denar za cigarete 

Dedek daje denar očetu 

Oče alkoholik 
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Oče živi od socialne podpore 

»Starši samo na papirju« 

Oče je grozen 

Nikoli ni imela prijateljice 

Sram zaradi pomanjkanja 

(Dedku) ni povedala, kaj se doma dogaja 

Poskus samomora 

Sošolcem prikriva, da biva v zavodu 

Fantu sprva prikriva, da biva v zavodu 

Ni imela denarja za iti ven 

Velikokrat pričala na sodišču 

Ni imela otroštva 

Petletna skrbela za novorojeno sestro 

Mama po rojstvu sestre dela 

Oče zmeraj pijan 

 

Pregled Aljinih ogrožajočih dejavnikov kaže na to, da jih velika večina izvira iz nefunkcionalne družine 

iz tega pa izhajajo nadaljni ogrožajoči dejavniki. V družini ni deloval sistem partnerstva in posledično 

ne starševski sistem. Oče je neizobražen, alkoholik, nasilen in dolgotrajno brezposelen. Mama 

nekompetentna, nezrela, malomarna do otrok, dolgotrajno brezposelna. Trikrat je zamenjala 

partnerja, pri čemer je bila zveza vedno nefunkcionalna (ponavljajoč vzorec fizičnega nasilja). Kljub 

temu daje prednost partnerjem pred lastnimi otroci. V nobeni zvezi ni zaščitila otrok pred nasiljem: 

Alja je doživljala fizično nasilje s strani očeta, bila priča fizičnemu nasilju očeta nad mamo, s strani 

očima sta obe s sestro doživeli spolno nasilje ter bili priča fizičnemu nasilju, podatki o fizičnem 

nasilju tretjega maminega partnerja nad Aljo so nejasni (omenja pištolo in modrico). Trije otroci so 

morali v izvendružinsko vzgojo: Alja v zavod, mlajša sestra in brat pa v rejništvo. 

 

Vseskozi se ponavlja model nepremišljene porabe denarja. Tako oče kot mama sta dolgotrajno 

brezposelna in se preživljata s socialno podporo. Kljub slabemu materialnemu stanju in 

pomanjkanju, se denar porablja za alkohol. Z denarjem nepremišljeno razpolaga oče, saj mu celo 

Alja in njegov oče dajeta denar za cigarete. Prav tako mama, ki je Alji eno leto brez njene vednosti 

porabljala štipendijo, porabila njeno in sestrino odškodnino, ki sta jo prejeli zaradi doživetega 

posilstva s strani očima, Alji pa ni hotela plačati vozovnice za prevoz v šolo, poleg tega pa jo je še 

prosila za denar za mleko za najmlajšega otroka. 

 

Iz opisanega izhajajo ogrožajoči dejvniki, ki se pri Alji kažejo kot slaba šolska uspešnost (zaradi slabih 

pogojev), sram zaradi pomanjkanja (pred sošolci, pred fantom), odsotnost prijateljev, psihosomatsko 

obolenje želodca, selitve in menjave šol, večkratno pričanje na sodišču (stres), sram zaradi bivanja v 
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zavodu. Tako oče kot mama nadaljujeta z nefunkcionalnimi vzorci vedenja (oče opijanje, mama 

neuspešna partnerstva), zato se je Alja v zadnjem času nekoliko oddaljila od niju, ker se kaže v izjavi 

»starši so sam na papirju«. 

 

Alja omeni obiskovanje psihiatra, vendar ostaja vprašanje glede predelave travmatičnih dogodkov iz 

preteklosti. Iz samega akta intervjuja in pripovedi je razvidno, da govori o najbolj tragičnih dogodkih 

dokaj neprizadeto in jih našteva kot da se ne bi dotikali nje osebno. Sicer že v začetku intervjuja 

reče: »Sej zej je že normaln govort, na začetku je blo težko.«. Poleg tega večkrat omeni pričanja na 

sodišču, kjer je verjetno morala zgodbo o sebi ponavljati. Skozi to optiko lahko razumem način 

pripovedi. Po drugi strani pa me zmoti, da nikjer v pripovedi ne omeni svojih čustev niti ne ponudi 

reflektiranega pogleda za nazaj. Zelo malo pove o sebi in svojih lastnostih (omeni le, da je bila 

uporniška in da je nekoliko zaprta vase). Omembe vredne so tudi finalistične izjave, ki kažejo na 

njeno črno-belo slikanje sveta. Naj jih nekaj naštejem:  

 

… in če sem kej narobe nardila, sem bla zmerej tepena. 

 

Imam tut sestro. Ampak na njo se niso spravljal, ker je bla mlajša, ane. Jaz sem bla v bistvu za vse 

zmerm kriva, zmerm povsod tepena. 

 

To je bil nonstop pjan. Ves dnar, ki je pršu, pa k je mami delala, to je šlo vse za alkohol, nič nismo mel 

doma, nč. 

 

Oni so klele doma, vse zrihtan, vse majo. Tamaladva, recimo M. pa T. dobita vse kar hočta, jst v 

življenju nikol nism mela. 

 

Našteto lahko kaže na nepredelane in premalo ozaveščene pretekle travmatične izkušnje, ker lahko 

pomeni ogrožajoči dejavnik za njeno prihodnje življenje. Po drugi strani pa lahko njen način 

pripovedi sprejmem, finalistične izjave pa si razlagam kot ilustracijo res krutega nasilja in slabega 

materialnega stanja. Interpretacija ostaja na tej točki odprta. 

 

5.4. Katere dejavnike psihične odpornosti lahko zasledimo v pripovedih sogovornikov? 

 

4.4.1. Dejavniki Galove psihične odpornosti 

 

Luščenje dejavnikov psihične odpornosti je zahtevalo nekaj več abstrakcije pri pripisovanju pojmov, 

zato ga predstavljam s pripadajočimi citati iz verbatima. Galov način pripovedovanja vsebuje veliko 
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razmišljanja, argumentiranja, reflektiranja, zato so sekvence za analizo nekoliko daljše. Sekvence si 

tudi sledijo po vrsti, kot se pojavljajo v besedilu in niso raztrgane na dele, znotraj ene sekvence pa 

najdemo različne dejavnike psihične odpornosti. Večina dejavnikov izvira iz vsebine izjav, nekateri pa 

iz načina govorjenja in razmišljanja sogovornika (npr. razgledanost, komunikacijske sposobnosti). 

Nekateri dejavniki so vsebinsko enaki dejavnikom, ki jih zasledimo v teoretičnem delu (npr. 

povezanost s prosocialnimi organizacijami, dober odnos s pomembnim odraslim, sposobnost 

obvladovanja in uravnavanja nagonskih porivov) velika večina pa jih izvira iz primera samega. 

Rezultat je veliko število med seboj pomešanih dejavnikov psihične odpornosti. V naslednjem koraku 

jih uredim v tabeli po kategorijah. 

 

Tabela 9: Dejavniki Galove psihične odpornosti s citati 

CITAT DEJAVNIKI PSIHIČNE ODPORNOSTI 

Začel sm pa tut razvijat ene interese poleg te šole, da bi še jaz kaj 

drugega delo. Najprej je blo to gledališče. Pol sm se spusto v 

prostovoljstvo. Sem ugotovil, da men to ogromno da. Je to men ful 

doro, da to hočem delat. V nekem mladinskem delu in sem začel to 

delat. 

Razvijanje interesov (gledališče, 

prostovoljstvo, mladinsko delo) in 

zadovoljstvo ob tem 

 

… sem zlo aktivno začel vsepovsod delat. Zlo uspešen bit. Se 

vključevat v ene aktivnosti, več aktivnosti, ki so men pomenle, 

aktivizem recimo, prostovoljstvo na Centru za pomoč mladim, em, 

nadaljeval s pisanjem, ker sem že od nekdaj rad pisal poezijo. Začel 

pisat, objavljat malo pesmi. 

Aktivnost, uspešnost 

Aktivizem, prostovoljstvo 

Povezanost s prosocialnimi 

organizacijami 

Nadarjenosti, talenti (pisanje poezije) 

Dobil novo vzgojitlco, s katero sm se, sploh ne morš več rečt, da gre 

za ta profesionalni odnos, gojenec-vzgojiteljica, ampak, eno tako 

tesno prijateljstvo, res po teh treh letih zdaj ne. Emm. Ogromno 

pomoči, ogromno truda je blo vloženega v mene in tut z moje strani 

nazaj, da sem bil pripravljen sodelovat. 

Dober odnos s pomembnim odraslim 

(vzgojiteljica) 

Naklonjenost do odrasle osebe 

Intenzivno nudenje pomoči in njegova 

sodelovalnost 

Sem zaključo zdaj to leto srednjo šolo s prav dobrim uspehom. 

Maturo končal tut s prav dobrim uspehom. Se sicer nisem uspel 

vpisat na želeni faks, ampak na drugi želeni faks sm se pa vpisal, tak 

da, bom reko, da je uspeh, no, da bolj kot ta faks se mi zdi, da je 

uspeh pri projektih na katerih delam. Recimo pri živi knjižnici, ki sem 

jo omeno. To je res en projekt, ko ne samo meni, ko tut ljudem da 

ogromno. In ponosn sm, da lahko recimo o eni taki zgodbi, da sem 

torej v tem domu odraščal med samimi otroci z zlo podobnimi 

izkušnjami, še hujšimi. 

Kognitivne sposobnosti 

Šolska uspešnost 

 

Zadovoljen s svojimi uspehi pri 

projektih 

 

Zmožen pokazati ponos 

Ampak zdaj mislim, da sm se tolko obogatil, da sm tolk zrasto, da me 

to po moje ne čaka, da sm dovolj trdn. Em. Tak da se mi v tem zdi 

ravno uspeh, da funkcioniram, da lahko recimo na živi knjižnici 

govorim mojo življenjsko zgodbo, ki jo ponavadi zdaj ne povem zdaj 

tak kot sem jo tebi, ampak samo tisti gej del. 

Osebnostna rast 

 

Samoreflektiranje 

Ozaveščanje izkušenj 

V bistvu, da po taki izkušnji uspeš govorit, ker ti vseeno vedno Sposobnost reflektiranja 
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podoživljaš in dobro ne bom reko, da je najbolj prijetno, ampak si pa 

vsekakor vedno, si lažji po pripovedovanju. Vedno, ko to poveš, 

potem, ko ozavestiš, da nič iz mojega življenja do srednje šole, bom 

reko, ni bla moja krivda. Ni bla moja krivda, da sta moja dva starša 

bla taka idiota dejansko, ki sta vedla, da nista sposobna met otrok, 

pa ste vseeno mela otroke. Hvala bogu, da sta jih mela, ne. Ampak bi 

se lahk lepše izšlo, ne. Moj delež je bil pač pri tem, da sm jaz pol 

začel kadit, da sm jaz sam sebe uničeval, ampak enostavno ne morš 

tega pripisat samemu sebi, ker nisi zrel ti pri 15 letih, nisi tolk zrel, da 

bi ugotovil, da si samodestruktiven dejansko, … da se ubijaš, da si ne 

delaš nič dobrega. 

 

 

Predelane izkušnje iz preteklosti 

 

 

 

Sposoben uvida v svoje napake 

 

 

Učenje iz lastnih napak 

Sčasoma, s temi projekti, na katerih sem se šel udeleževat se je pol 

izkazalo, da sm jaz talentiran na določenih področjih, da mi gre ful 

dobro, da recimo sn karizmatičn, da ljudje me radi poslušajo, da so 

radi z mano, da radi grejo za mano. To mi je ful dalo samozavesti. Sn 

enostavno pol začel sledit nekak sebi in kaj bi jaz rad počel, ne pa 

tistemu, kaj bi jaz mogo počet, zato da bi bil na vrhu hierarhične 

lestvice. 

 

Odkrije talente 

Karizma 

Na pozitiven način pritegne ljudi, vodja 

Samozavest 

Sledi sebi in svojim željam 

 

Sem medijski tehnik in nimam nobenega nekega naziva, ampak meni 

je dovolj. Meni je dovolj to, da sn jaz G. in da pišem pesmi in da 

ustvarjam življenje in da lah šeram nekaj z ljudmi, da mam kaj 

ljudem dat. To je men zdaj dovolj, in vem da je to ful. Ampak 

enostavno v neki družbi ne, tej smetani, se to ne zdi zadosti.  

 

Zadovoljstvo s sabo 

Pozna svoje močne točke 

… jaz sem zdaj bi lahko reko, v družbi po navadi zelo zaželen. Vedno 

rečejo ljudje: »Ej, hvala bogu, da si prišo, verjetno ne bi blo tak fajn 

brez tebe.«, ne. Ker vejo, da jaz, ko sm v družbi, ful dam, ful 

prispevam, da sem mamo fajn. 

Priljubljenost 

 

Družabnost 

… če se enemu otroku da dopovedat z besedo - kul, meni se ni dalo in 

vse življenje se že učim tak, da me more počit po glavi in da izkusim 

bolečino, da naredim napako in se na napaki naučim. Nikol ni blo 

tega: »G. ni fajn da kradeš.«, če bi mi to takrat rekli, bi čez dva tedna 

spet šov pa bi verjetno milko vkrado. 

 

Učenje iz lastnih napak (s posledicami) 

Vedno maš izbiro ne. Včasih so govorili, vsi otroci alkoholikov se 

bodo zapili. Jaz verjamem v to teorijo izbire. Maš možnost, da se 

zapiješ in men bi se to zlo lahko zgodlo, če ne bi mel podpore, če ne 

bi mel nekih dejavnikov, ki so mene iz tega ven potegnili. Torej 

recimo mladinski dom v tem primeru. Če ne bi blo mladinskega 

doma in če ne bi blo teh ljudi, s katerimi sem jaz začel delat 

prostovoljsko, ki so men tolk pomagali. Bi jaz verjetno dans ne bi bil 

verjetno tu s tabo, al pa če bi bil, bi zdaj bil verjetno mrtvo pijan, da 

bi lahko o tem govoril, ker drugače verjetno ne bi mogo.  

Verjame, da je možno z lastnimi 

prizadevanji uravnavati življenjsko pot 

(nedeterminiranost) 

 

Znal izkoristiti vire pomoči iz okolja 

(mladinski dom, prostovoljstvo) 

In potem po, ko sem končal s psihohigieno in s temi testi, je mene ta 

psihiater tam vprašal: »Upam, da si se kaj naučil, si se kaj?«. »Sem 

se.« Ni me pa nič vprašal, kaj bom v prihodnje kaj in pol je mene 

vzgojiteljica vprašala: »Kaj boš pa zaj ti naredo, kaj boš naredo s 

travo zdaj, še boš kadil kdaj?«. In je bil valda pričakovani ogovor, 

 

Učiljivost 
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»Ne, ne bom.«. Jaz sem pa odgovoril nazaj čist iskreno, tak ko sm 

mislo. Dost, res ogromno sem se naučil o drogi, ki sem jo jaz 

zlorablo. Pol pa sem jaz čist tak povedo: »Če grem jaz ven in če se jaz 

odločim, da se omamim ali z alkoholom al vseeno s čim, jaz zdaj 

dejansko vem, kak se obnašat do tega.« Droga sama po sebi, 

pustimo zaj kemijsko drogo, ampak droga kot dana od narave nikol 

ni bla slaba, ne, … dokler si jo, glej že v starih cajtih so jo uporabljali, 

za veš, medicino, vse, ne. Slaba je postala, ko se je začela zlorabljat. 

Sem jaz pol reko B.: »Ja, bom, bom še si verjetno kdaj prižgal joint.« 

in si ga tudi prižgem. Včasih več, včasih manj, ampak, enostavno 

zdaj vem, da sem prej bežal pred problemi in sm kadil, ko sm mel 

problem, zdaj vem, da jaz ne bom piva spil al pa ne bom jointa 

prižgal, dokler vem, da nimam nobenih obveznosti jutri al pa ta dan. 

Da nimam nobenih  problemov, da ne kadim zarad tega, ker smo mi 

zdaj v družbi in je men bedno in se ne znam sprostit in zdaj  bom jaz 

enga skadil al pa spil, da bom jaz zrelaksiran. Nee. Enostavno ne gre, 

ker je to pol zloraba dejansko droge, ne. To je zloraba. To te 

poškoduje. To še je blo eno tako doživetje oziroma spoznanje.  

Iskrenost 

Sposobnost predelovanja informacij 

 

Nadzorovana uporaba droge 

Razgledanost, inteligentnost 

 

 

 

Nadzorovana uporaba droge 

Uvid v zlorabo droge (neuspešna 

strategija) 

 

 

 

 

Učenje iz lastnih napak, spoznavanje 

sebe 

… glede družbe sem se pol začel en čas dosti z geji družit. Zdaj, kaj je 

zanimivo, da sem s tem, ko sem jaz, bom zaj reko na vrhuncu svojih 

moči trenutno, ko sm ugotovil, da se nočem več z njimi družit, ne 

zato, ker bi jaz zanikal svojo spolno identiteto ali pa karkoli, ne, 

ampak enostavno iz tega, ker če tak pomisliš, geji se po navadi 

družijo med sabo samo zato - kaj je edini faktor, ki geje povezuje - 

njihova spolna usmerjenost in to je to. 

 

 

Funkcionalno življenje 

 

 

 

Komunikacijske sposobnosti 

Pa ena taka zlo močna nagonska želja po tem, da uspem. Vedno sem 

sebe videl kot da bom uspel in da me ful nekaj vlkega čaka v 

življenju. Vedno sem mel ta občutek in enostavno me je to gnalo 

naprej. Pa dosti je bom reku, da je prispeval tut ponos. Da sm 

ponosn, da sem se včasih pol recimo: »Kaj jaz delam tu? Zakaj sem 

jaz ob treh popoldne, ko bi mogo delat nekaj produktivnega, nekaj 

za sebe, zakaj ležim na tem jebenem kavču sred [ime kulturnega 

centra] zadet ko krava? Halo. Pa jaz sem ja človek, jaz mam…«. Cel 

cajt mi je, četudi sem bil ful nesamozavestn – cel cajt sem pa mel to: 

»Jaz mam ful kvalitet, jaz ful stvari lahk počnem, jaz se ful stvari 

želim naučit. Visim pa tu in nič ne delam.«. Tak da mogoče to bi jaz 

reko, temu bi reko tak malo ponos, ja, da je to, da sem bil tak ono, 

»Ej, pa ti nisi tak, tak na podnu.«. »Ti nisi tak, tebi ne gre tak slabo, 

da bi zaj to mogo tak delat. Zakaj to delaš?« To. 

Želja po uspehu 

Smisel življenja 

Usmerjenost v prihodnost 

Ponos 

 

 

 

 

Zavedanje svojih kvalitet 

Samozavedanje 

 

 

Volja do bolj kakovostnega življenja 

Kaj te vem, če je to osebna lastnost. Učljivost. Vedno sicer sem bil 

trmast. Trma, trma,ja. In so mi ljudje kr povedli, se nikol nism hoto 

naučit, ko me je tresnlo po buči, sem se vedno naučil in sem pol začel 

sprejemat te lekcije v življenju. Mogoče je učljivost. Učljivost pa 

trma, da enostavno, ko sem se jaz odločo, da, kaj pa vem: »Zdaj bom 

pa jaz…« - že recimo pri teh THC testih: »Jaz ne bom kadil.«, jaz bi 

lahko prešvinglal, jaz bi lahko zmanipuliral situacijo zlo dobro: »Ne 

Učljivost 

Trma 

 

Učenje na napakah (ko doživi 

posledice) 
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ne bom, ker mi to ni potrebno. Ne bom. Ne bom kadil, ker nočem.« 

In tut nism. Pa se mi zlo dostikrat zluštalo. »Ne, ne bom.« Trmast do.  

Poštenost 

Nadzor želje po travi, sposobnost 

obvladovanja in uravnavanja nagonskih 

porivov 

Ampak ugotoviš, kolk sem dejansko zrasto. Jaz sem bil prepričan v 

prvem letniku srednje šole, da jaz nič nism zmožn. Doro, če sem se 

odločo, ampak odločo sem se jaz za to, da se ga bom v petek do 

mrtvega napil in sem se ga in to je blo to, pri tem sem bil trmast. 

Zdaj ugotavljam, vedno bolj, kak moji možgani funkcionirajo in kolk 

je tu not in zakaj je men razbijajo po glavi, da ni razbijalo od obupa, 

ampak, da je razbijalo od stvari, ki morjo it ven in da dejansko nism 

bil nesposobn ampak ono konkretno pameten in da včasih vidim, 

kolk sm pridobil na samozavesti, da dejansko to včasih tak malo na 

nezdravo potegne, ampak nism zaljubljen v sebe, ampak ful znam 

cenit, ful sm veseli, da mi je dano. In ko jaz rečem, da sm 

karizmatičn, ljudje ful čudno pogledajo. »Ja, daj mi ti povej, se ti ne 

zdim karizmatičn?« »Ja, sej si, ja.« Ja, če vem, zavedam se tega in to 

cenim in zato to povem na glas, ker ko boš piso motivacijsko pismo, 

boš to mogo povedat in to, da si inteligenten: »Ja, če sem.«. Ampak 

kak se spremeni. Ne morm ti z besedami, ful bi ti zaj rad, ker bi ti ful 

rad pomagal pri tej diplomski, ampak najbolj bi to vidla, da bi zdaj še 

tu en fant sedel poleg naju in to bi jaz bil pred štirimi leti. Ko bi ti 

vidla to razliko. Dol padeš, no. 

Osebnostna rast 

Krepitev samozavesti 

 

 

 

Samospoznavanje 

 

Pamet 

Krepitev samozavesti 

Zadovoljstvo s sabo 

Karizma 

 

Zavedanje svojih močni točk 

Inteligenca 

 

 

 

Osebnostna rast 

In mi tut zaj več ni recimo kljub krizi, ki je, kljub recesiji. Jaz mam 

načrt. Mislim načrt. Ok, glej, če mi faks enostavno ne bo šel in če 

bom ugotovil, da mi je to pretežko, da me to ne zanima, mislim 

pretežko mi ne bo, saj sem se sposoben naučit, ampak, če mi ne bo 

zanimivo, ne bom mel motivacije se učit in se ne bom učil in bom 

enostavno šel, ne vem z evropsko prostovoljno službo za eno leto v 

Nemčijo, se naučo jezika in si našel službo tam. Veš. Vem, da me 

nekaj. Enkrat mi je ena ženska rekla, ena soprostovoljka, ko sem 

pred parimi mesci, sem spet bil spet tak, ko sem čakal na rezultate 

mature in nism vedo veš, kak bo sestavljeno moje življenje, ker sem 

odhajal iz doma, … iz varnega gnezda. Zdaj pa živim sam. In mi je blo 

to ful grozno. In nisem vedo, kak bo, kje bom živel, kak, s čim. In mi je 

ona takrat rekla: »G., vse kar te bo doletelo v življenju, bodo same 

lepe stvari. Nič slabega se ti ne more zgodit.«. In, ej, ful ma prav, ker 

če se mi nekaj slabega zgodi, se zgodi zato, da se iz tega nekaj ven 

potegne. 

Načrt za prihodnost 

Usmerjenost v prihodnost 

 

Sposoben se je naučiti 

 

Vizija za prihodnost 

 

 

 

 

Samostojno življenje 

 

Podpora vrstnikov 

 

Osmišljanje izkušenj 

Nauču sem se skrbet sam za sebe. Znam kuhat, znam si oprat, pač 

znam za sebe poskrbet, enostavno.  

Samostojnost 

Sprejemanje odrasle vloge 

Ampak, ne vem, enostavno uživam zdaj. Bom videl, kaj bo zdaj čas 

prneso, ko se študij začne in kak bomo s tem furali. Ampak 

entuziastičen nad življenjem in nad to svobodo in vem, da me zdaj 

tut ta svoboda ne bo odnesla, ker se znam vstavit, in si reč: »Dovolj 

je blo…bluziš. Gremo nazaj na tirnice.« Ker enostavno se zgodi, da 

Uživa življenje 

Entuziazem 

 

Nadzorovana svoboda 
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me, pa ne da bi spet zabluzo, ampak me včasih, ko me prime navdih 

za pisanje pesmi, in ko mene to prime, to mogoče traja en tedni dni, 

jaz bi lahko cel tedn ležal v postli in pisal. Ne morš si tega privoščit, v 

svetu kao odraslih. Ker si družbeno odgovorno bitje, bla bla bla, si 

odgovorn za vso to sranje. Ampak men se to enostavno zgodi, da me 

odpelje, da se uspem vsest ne vem sred ulice na klopco in se zamislit 

in me odpele o tem, o čem razmišljam, ne. Ni me strah. Tak se mi zdi, 

da zdaj res polno življenje živim.  

 

 

Sprejemanje vloge odraslega 

Odgovornost 

 

 

Zadovoljstvo z življenjem 

 

Tabela 10: Dejavniki Galove psihične odpornosti urejeni po področjih 

Razvijanje interesov (gledališče, prostovoljstvo, mladinsko 

delo) in zadovoljstvo ob tem 

Aktivnost, uspešnost 

Aktivizem, prostovoljstvo 

Nadarjenosti, talenti (pisanje poezije) 

Zadovoljen s svojimi uspehi pri projektih 

Odkrije talente 

Interesi in talenti 

Dejavniki izhajajoči iz 

osebnosti 

Kognitivne sposobnosti 

Zmožen pokazati ponos 

Karizma 

Samozavest 

Sledi sebi in svojim željam 

Verjame, da je možno z lastnimi prizadevanji uravnavati 

življenjsko pot (nedeterminiranost) 

Razgledanost, inteligentnost 

Iskrenost 

Sposobnost predelovanja informacij 

Učiljivost 

Komunikacijske sposobnosti 

Želja po uspehu 

Smisel življenja 

Ponos 

Volja do bolj kakovostnega življenja 

Poštenost 

Trma 

Učljivost 

Karizma 

Pamet 

Inteligenca 

Sposoben se je naučiti 

Osebnostne lastnosti 

Intenzivno nudenje pomoči in njegova sodelovalnost 

Osebnostna rast 

Ozaveščanje izkušenj 

Samoreflektiranje 

Sposobnost reflektiranja 

Osebnostna rast 
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Učenje iz lastnih napak 

Sposoben uvida v svoje napake 

Predelane izkušnje iz preteklosti 

Zadovoljstvo s sabo 

Pozna svoje močne točke 

Učenje iz lastnih napak (s posledicami) 

Nadzorovana uporaba droge 

Nadzorovana uporaba droge 

Uvid v zlorabo droge (neuspešna strategija) 

Zavedanje svojih kvalitet 

Samozavedanje 

Učenje na napakah (ko doživi posledice) 

Nadzor želje po travi, 

sposobnost obvladovanja in uravnavanja nagonskih porivov 

Osebnostna rast 

Krepitev samozavesti 

Samospoznavanje 

Krepitev samozavesti 

Zavedanje svojih močni točk 

Osebnostna rast 

Zadovoljstvo s sabo 

Osmišljanje izkušenj 

Nadzorovana svoboda 

Dober odnos s pomembnim odraslim (vzgojiteljica) 

Naklonjenost do odrasle osebe 

Na pozitiven način pritegne ljudi, vodja 

Priljubljenost 

Družabnost 

Podpora vrstnikov 

Odnosi s pomembnimi 

drugimi 

Dejavniki izhajajoči iz 

okolja 

Povezanost s prosocialnimi organizacijami 

Šolska uspešnost 

Znal izkoristiti vire pomoči iz okolja (mladinski dom, 

prostovoljstvo) 

Organizacije, ustanove 

Funkcionalno življenje 

Samostojno življenje 

Samostojnost 

Sprejemanje odrasle vloge 

Uživa življenje 

Entuziazem 

Zadovoljstvo z življenjem 

Sprejemanje vloge odraslega 

Odgovornost 

Sedanjost 

Sedanjost in 

prihodnost 

Usmerjenost v prihodnost 

Vizija za prihodnost 

Usmerjenost v prihodnost 

Načrt za prihodnost 

Prihodnost 
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Iz obeh prikazov je nazorno razvidno, da je najmočnejši vir Galove psihične odpornosti njegova 

osebnost. Nekatere njegove osebnostne lastnosti lahko sprejmemo kot prirojene (karizma, trma, 

ponos, kognitivne sposobnosti). Za pridobitev drugih pa se je pot začela z uspešnim izkoriščanjem 

virov iz okolja, pri čemer ima najpomembnejšo vlogo bivanje v mladinskem domu in sodelovanje s 

prosocialnimi organizacijami. Preko teh ustanov je Gal prišel v stik z ljudmi (vzgojiteljica, 

prostovoljici), ki so mu ponudili priložnosti za osebnostno rast, ki jih je sprejel. Najprej je začel 

razvijati interese in se vključevati v projekte, pri čemer je doživljal uspehe. Ob vsem tem je spoznaval 

sebe in predeloval svojo preteklost. V veliko pomoč pri tem so mu bile nekatere njegove osebnostne 

lastnosti in osvojene veščine (inteligenca, komunikacijske spretnosti, učljivost, sposobnost 

predelovanja informacij). V razdelku osebnostna rast tako najdemo načine, kako je osebnostno 

rastel (učenje iz lastnih izkušenj, ozaveščanje izkušenj, samospoznavanje) in rezultate osebnostne 

rasti, med katerimi izstopata poznavanje svojih močnih točk in krepitev samozavesti. Najbolj viden 

rezultat njegove osebnostne rasti je tako funkcioniranje, samostojnost  in zadovoljstvo z  življenjem 

v sedanjosti ter usmerjenost in vizija za prihodnost. 

 

4.4.2. Dejavniki Aljine psihične odpornosti 

 

Aljin način pripovedovanja je precej drugačen od Galovega, zato je tudi luščenje dejavnikov psihične 

odpornosti potekalo na drugačen način. Najprej sem izpisala dejavnike psihične odpornosti, ki 

izhajajo iz teoretičnega dela (kategorije), v verbatimu sem jim poiskala pripadajoče izjave v in jih 

abstrahirala s pripisom kode. Iz besedila izhajajoča dodatna kategorija je »osebnostno močna«. 

 

Tabela 11: Dejavniki Aljine psihične odpornosti s citati 

DEJAVNIKI PSIHIČNE 

ODPORNOSTI 

CITAT KODA 

Povezanost z 

razširjeno družinsko 

mrežo, ki zagotavlja 

podporo 

Pomagala sta mi babi pa dedi. K sta v bistvu, dedi je star 71, 

babi 68. Pa sta mi dajala dnar pa, da sem hodila za vikende pa 

počitnice k njima, ane. Pa tut babi mi je plačala izpit za avto za 

18 let. 

 

 In pol sm v bistvu štiri leta bla tm. (oglašanje otročička) V 

bistvu so bli oni kokr moj dom, js nism mela v bistvu nikjer, ane. 

 

Pol je pa njegova mami rekla, da pač ne bom jst več v zavodu. 

Sva kupla sobo, pač in sm sm pršla. 

 

 

Drugače mi pa cel življenje že stojita babi pa dedi ob strani. Tko 

da če js gledam, sta mi babi pa dedi - oči pa mami. Bl mi bo žou 

Pomoč in finančna 

podpora babice in 

dedka 

 

 

Babica in dedek ji 

pomenita dom 

 

Sprejemanje tašče 

Selitev v moževo 

družino 

 

Podpora babice in 

dedka 
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k mi bost onadva umrla, kokr pa lastni starši. 

 

Pa še dons recimo lahko pridem pa rečem, dedi, ne vem, 

primer, čeprov ne, lahko pridem, pa rečem, ne vem: »Babi, 

dedi, nimam, a mi daš 20 evrov.«, pa mi bo dal 30. Ane. Sam, 

dobro zej itak s poročen pa delaš pa ane. Prej ko pa pač sem v 

šolo hodila pa nisem mela štipendije, ane, je pa. Tko da brez 

njih ne bi… pa pač od fotra sestra je isto v redu. Ona je tut 

krstna botra pa poročna priča je bla. Tko da. To. 

 

 

 

Finančna podpora 

babice in dedka 

 

 

Povezanost s teto 

Obiskovanje 

učinkovitih šol 

No pol je šla šola sama v tožbo, je tožila očija pač ta pravga.  

 

No, v šol, pol sem jez delala komi šolo, ker nisem pač mela 

pogojev, ane. Men so v bistvu gledal čez prste. Ne vem pa sem 

pri angleščini recimo, emm, ne vem, sem pisala ena, ena, pol so 

mi pa dal kakšne zgodbice za prepisovat, da mi je dala dve, 

ane, da sem šla naprej. 

 

Sej ni težko. Zdele k je J. gor, pač ne hodm v šolo, hodm po 

izpitih. 

E: Mhm. 

A: Recimo smo pisal včeri angleščino, pa to, pa me ni, pa zle ne 

vem, pišemo poslovno matematiko. Ko bo pršla J. domu, hodm 

pa ene 10 dni v šolo, vsak dan, vsako uro mam en predmet pa 

neki zrihtam pa je narejena v 10 dneh konferenca cela. 

E: Aja? 

A: Tko sm tut hodila lansk let k sm bla noseča, so rekl pač, da 

moram bol počivat ane, kr je bil pač drobn. Em, sm pol šla ne 

vem za ene deset dni sem šla v šolo vsak dan po pet ur in sm 

nardila celo konferenco. 

Šola ukrepa na nasilje 

v družini 

Razumevanje s strani 

šole – je ne 

obremenjujejo s 

šolskim neuspehom 

 

 

Prilagodljivost šole 

 

 

 

Prilagodljivost šole 

 

 

 

Prilagodljivost šole 

Izražanje želje po 

odraščanju, ki se 

kaže v sprejemanju 

vlog odraslih 

No, pol sva pač, pred pol leta sva se poročila. (oglašanje 

otročička) Zdaj mava pač otroka. 

 

… sva midve dobile odškodnino od tega k je mene pa sestro 

posilu, pač vsaka je dobila tri jurje, ane. Sm rekla o fajn, ne 

vem, si bom kej kupla, al bom šparala, ane. Ko bom 18 bom 

verjetn šla od nje preč, … 

Poroka 

Starševstvo 

 

 

Primeren odnos do 

denarja 

Želja po 

osamosvojitvi 

Sposobnost izrabiti 

možnosti in vire, ki 

so na voljo v okolju 

No, pol pa en večer se je pa on hotu spravt na mami pa je z 

nožem šel nanjo in je poj sem jz zbežala vn, ane, v pižam, k 

sosed, no so pa rekli policaji, da so že klicali in so njega vzeli. 

 

In pol čez cajt mi še sestra pove, kaj je blo in sm šla js nasledn 

dan zjutri, sem rekla, kao da mam prosto uro in sm šla na 

policijo. Mami je pa rekla, da gre v bistvu z mano do šole neki, 

ne vem kva je blo, se sploh ne spomnim. In smo šle na policijo in 

smo mi gor počakale in so njega pršli iskat in je bil tle v *kraj+ 

Zbeži k sosedu 

Pokličejo policijo 

 

 

Podajo prijavo 

poslistva na policiji 

 

 

Policija pripre očima 
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prdržan, prdržan 48 ur, ane, mi smo mogl zbežat v varno hišo v 

[ime kraja]. Pol je pa po 48 urah mami klicala na policijo, oni pa 

ne smejo dajat informacij, ane in so rekl pokličte *ime 

ustanove+, če tam kaj vejo. In so v zapor povedal, da je zaprt. In 

pol sodišče. Sodišče, ene šest sodišč smo mel. Tazadn je blo pač 

odločiln kva bom jst povedala, ane, kar je blo. Emm. No pol je 

pa on v zapor. 

 

No in v glavnem, pol sem pa jez šla na socialno povedat. Nič 

niso hotl najprej naredit, ane. No pol pa sem šla spet pa spet. 

Pokazala modrico. Ker v bistvu ta tip je mel pa eno pištolo te na 

metke pa na plin. In če to te zadane maš kokr, da bi se vžgal 

nekaj. 

E: Aja. 

A: No in, sem šla poj js v zavod in sem nardila pru letnik. Pru 

letnik naprej sm bla v zavodu. Brt pa sestra pa pač v rejništvu, k 

sta še dons. 

A: In pol sm šla v roku treh dni potem na socialno in sm 

povedala, kako je blo. Tko da. 

(krajša tišina) 

A: Pol je pa to to. Pol pa sem bla v zavodu pa je bil fajn mir. 

Vem, da k sm pršla dam, da bom mela toplo kuhan v zavodu, 

ane. 

E: Mhm. 

A: Ane, da bom mela pač mir, pa dam zvečer luhka zaspala, da 

nem poslušala razbijanja al pa alkohola al pa karkol. Tako da 

to. Mi je blo fletn, nism nč. 

Umaknejo se v varno 

hišo 

 

Očim v priporu 

Obravnave na 

sodišču 

Očim v zaporu 

 

Poišče pomoč na CSD 

 

 

 

 

Namestitev v zavod 

Brat in sestra v 

rejništvo 

Poišče pomoč na CSD 

 

 

Zadovoljna v zavodu 

 

 

 

 

Zadovoljna v zavodu 

Usmerjenost v 

prihodnost 

A: Ja, zej mam peti letnik še delam, pa maturo mam letos.  

E: Aha. 

A: Pol bom pa vidla, če bo šiht, če ne, mislm, čeprov teli cajti, 

zdaj je težko, res morš zadet na loteriji, da dobiš šiht. Emm. Če 

ne pa naprej v šolo. 

E: Mhm. 

A: Doma ne bom, mislm. 

Šolanje, matura 

 

Služba ali 

nadaljevanje šolanja 

Vključenost v šolo 
… takrat nism hodila v šolo. Pol sem se morala vpisat, ker mi je 

socialna rekla, da naj se vpišem v šolo. 

Vključenost v šolo 

Osebnostno močna 

Pa nikol nism rabla nobenga psihiatra. Čeprav me je socialna 

pošiljala. Emm, nobenga nč. Sm rekla sama, če bom pa rabla 

pomoč kdaj, bom pa sama poiskala. Tko da tut sm bla dve leti, 

še z  M. sem že začela, sm hodila k psihiatru pa sm rekla jst ne 

rabm nobenih tablet pa nč, če bom pa rabla, pa bom. 

 

In v bistvu jes sm to sama ane, tut en cajt dediju pa to nism 

povedala, ka se doma dogaja. In sm jes to v bistvu sama. Zaka 

pa bi, (nemirno oglašanje otročička) pa sm se že hotla pač, sm 

šla že v kopalnco enkrat, pa sm si hotla tko prerezat žile kao, 

Osebnostno močna 

(zmore sama, brez 

tablet) 

 

 

 

Osebnostno močna 

(zmore sama) 

 

Samomora ne izvede 
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ane na rok, ampak tko držala sm u rok, nism še pa tko (pokaže 

s kretnjo), da b, ane. In pol sm pa rekla, sm sama seb reka, zaka 

b si jest uničvala življenje zarad budal, ane. In to je blo to. 

 

Spoznanje, da ni ona 

kriva za napake 

drugih 

Kognitivne 

sposobnosti 

Štir mesec sem tam hodila v šolo, sem mela same petke, ker so 

bli pač pogoji pa, pa tko. 

 

Ko bo pršla J. domu, hodm pa ene 10 dni v šolo, vsak dan, vsako 

uro mam en predmet pa neki zrihtam pa je narejena v 10 dneh 

konferenca cela. 

 

Tko sm tut hodila lansk let k sm bla noseča, so rekl pač, da 

moram bol počivat ane, kr je bil pač drobn. Em, sm pol šla ne 

vem za ene deset dni sem šla v šolo vsak dan po pet ur in sm 

nardila celo konferenco. 

Kognitivne 

sposobnosti 

 

Kognitivne 

sposobnosti 

 

 

Kognitivne 

sposobnosti 

 

Aljin najmočnejši izvor psihične odpornosti je podpora razširjene družinske mreže, pri čemer imata 

najvidnejšo vlogo pomoč in finančna podpora dedka in babice v preteklosti, v sedanjosti pa podpora 

in sprejemanje moža, tašče in njegove celotne družine. Od njenih osebnostnih lastnosti lahko iz 

pripovedi izluščim kognitivne sposobnosti, ki se kažejo pri uspešnem šolanju in »osebnostno moč«, 

ki jo je nenazadnje obvarovala pred samomorom. K učnemu uspehu je precej pripomoglo 

obiskovanje »učinkovitih« šol, kar v tem primeru pomeni prilagodljivost in razumevanje šol do njenih 

raznovrstnih življenjskih situacij (nasilje v družini v času OŠ, dolgotrajna bolezen, bivanje v zavodu, 

rizična nosečnost in starševstvo v času SŠ). V času življenja v matični družini se večkrat pojavi 

posluževanje virov iz okolja, v smislu obračanja na institucije (policija, CSD, varna hiša, sodišče, 

zapor, zavod, rejništvo). Aljina psihična odpornost se izkaže v normalizaciji življenjskega poteka, 

kamor lahko štejemo sprejetje odraslih vlog, pri čemer najbolj izstopata poroka in starševstvo ter 

usmerjenost v prihodnost. 
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5.5. Kakšne strategije ravnanja sta sogovornika razvila in kako sta se spoprijemala z 

izzivi v pripovedi? 

 

5.4.1. Galove spoprijemalne strategije 

 

Tabela 12: Galove spoprijemalne strategije 

OPIS SITUACIJE SPOPRIJEMALNA STRATEGIJA 

Beg pred sošolci, katerim se je razkril in doživel zelo 

negativen odziv (homofobija). 

Strategija bega (posnema mamo) 

Zatošišče poišče v kulturnem centru. Vključi se s 

kajenjem trave. 

Strategija prilagajanja (biti del skupine) 

Z mamo v točki obupa poiščeta pomoč na CSD. Strategija izkoriščenja virov pomoči v družbi. 

Namenoma pade dva popravna izpita, da si zagotovi 

možnost ponovnega vpisa v prvi letnik, vendar z 

drugimi sošolci. 

Strategija bega, umika. 

Strategija (pozitivne) manipulacije. 

Sprejemanje raznovrstnih pomoči (vzgojiteljica, 

prostovoljci, psihiater, vrstniki).  

Strategija izkoriščenja virov pomoči v družbi. 

Vlaganje lastnega truda v osebnostno rast. Strategija učenja iz lastnega življenja. 

Z lažmi dosegel in ohranjal status med »elito« v 

razredu, kar je potreboval za jačanje samozavesti. 

Zadovoljeval potrebo po položaju. 

Strategija pretvarjanja. 

Pri iskanju partnerja želel doseči, da bi on bil všeč 

osebi, katera je všeč njemu. V ozadju prekrivanje 

lastne šibke samozavesti. 

Strategija (negativne) manipulacije. 

V razredu je želel priti med tiste, ki ga niso marali – 

med »elito«. 

Strategija pretvarjanja. 

V preteklosti kadil travo, ko je imel problem. Strategija bega 

 

Pregled Galovih strategij spoprijemanja pokaže, da je v preteklosti pogosto uporabljal strategijo 

bega oziroma umika iz situacije, ki ga je frustrirala. V intervjuju sam poda ugotovitev, da je to počel 

enako kot mama. Šlo je za posnemanje strategije, ki mu je bila takrat najbolj nazorno pokazana. 

Nadalje pa mu je mama pokazala tudi strategijo poiskanja pomoči in izkoriščenja virov v družbi, saj 

sta šla skupaj na center za socialno delo. To startegijo je Gal kasneje še uporabil. Znal je namreč 

sprejeti pomoč ponujeno s strani vzgojiteljice v mladinskem domu, prostovoljcev, psihiatra in 

vrstnikov. Pomoč vzgojiteljice je sprejela tudi mama, s čimer je bila dober zgled za sina. Večina 

Galovih preteklih startegij spoprijemanja ima sicer negativni predznak (prilagajanje, manipuliranje, 

pretvarjanje), vendar jih kasneje uspešno zamenjajo strategija sprejetja pomoči in strategija učenja 

iz lastnega življenja, ki imajo takšno moč, da Gal ozavesti pretekle neuspešne startegije in se v 

sedanjosti poslužuje funkcionalnejših. 
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5.4.2. Aljine spoprijemalne strategije 

 

Tabela 13: Aljine spoprijemalne strategije 

OPIS SITUACIJE SPOPRIJEMALNA STRATEGIJA 

Ko jo v šoli vprašajo, zakaj ima modrice, reče, da je 

padla oziroma si vsakič izmisli nekaj drugega. 

Strategija prikrivanja, laganja. 

V krizni situaciji nasilja v družini (oče nad mamo) zbeži 

po pomoč k sosedi. 

Strategija bega (krizna situacija). 

Strategija poiskanja pomoči (krizna situacija). 

V krizni situaciji nasilja v družini (očim nad mamo) 

zbeži k sosedi in pokliče policijo. 

Startegija bega (krizna situacija). 

Strategija poiskanja pomoči (krizna situacija). 

Posilstvo prijavi na policiji. Startegija ukrepanja. 

V trenutkih doživljanja stiske se obrne na CSD. Strategija poiskanja pomoči. 

Fantu jo je sram povedati, da biva v zavodu. Laže, da 

je avto od strica njen, da bi prikrila svoj slab 

materialni status. 

Strategija prikrivanja, laganja. 

Mama ju s sestro pusti sami doma brez hrane in 

denarja, zato kradeta zelenjavo po vrtovih. 

Strategija »preživetja«. 

V stiski se obrne na CDS. Strategija poiskanja pomoči. 

Bila je uporniška. Strategija upora. 

Za stisko sprva nikomur ne pove, poskuša razrešiti 

sama. Namerava narediti samomor. Po neizvedenem 

poskusu se obrne na CSD. 

Strategija prikrivanja. 

Poskus samomora. 

Startegija poiskanja pomoči. 

Sošolcem v razredu dve leti prikriva, da biva v zavodu. Strategija prikrivanja. 

Kadar ostane več dni pri fantu, se v zavodu zlaže, da 

je bolna. 

Startegija laganja. 

Fantu sprva prikriva, da je v zavodu. Prvič mu zavod 

omeni na način, kot da bo morala čez en teden v 

zavod, čeprav je tam bivala že tri leta. 

Strategija prikrivanja. 

 

Alja glede spopadanja s težavami neposredno omeni le, da se je s težavami sprva soočala sama 

(nikomur ne pove za težave, kar jo pripelje do poskusa samomora). Ostale strategije razberem iz 

opisov dogodkov. Izstopajo krizne strategije, kot sta beg in poiskanje pomoči v primerih nasilja v 

družini. Obe startegiji sta v takšnih situacijah edini logični, saj gre za zaščito lastnega življanja in 

življenja drugih. Podobno je razumljiva strategija »preživetja«, saj je hrana nujna za življenje. 

 

Iz celotne pripovedi lahko sklepam, da je Alja v življenju doživljala mnoge stiske. Izraz tega sta tudi 

uporništvo in poskus samomora. Dogodka kažeta na kritično točko v življenjskem poteku, kateri je 

na srečo sledila uspešna strategija poiskanja pomoči na centru za socialno delo. Razumem ju kot 

željo po ukrepanju, po spremembi, kot prvi korak na poti iz stiske. Podobno je prijava posilstva na 

policiji pomenila konec enega kritičnega obdobja, saj je povzročila umik očima v zapor. Najbolj 
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pogosto omenjena, vendar negativna strategija, je strategija prikrivanja in laganja. Izvira iz sramu 

zaradi dogajanja v družini, pomanjkanja in bivanja v zavodu. Laganje in prikrivanje sta povezana z 

Aljino lastnostjo, da je občasno nekoliko zaprta vase, ki je poleg uporništva edina osebnostna 

lastnost, ki jo v intervjuju omeni. Uporaba strategije je razumljiva. Po drugi strani pa kaže na šibko 

delo na sebi v zavodu. Menim, da bi lahko Alja v štirih letih bivanja v zavodu naredila več na 

osebnostni rasti in ozavestila in predelala izkušnje, ki jo k uporabi te strategije napeljujejo. Lahko bi 

si opomogla vsaj od občutkov sramu zaradi materialnega pomanjkanja, prav tako pa bi si lahko 

okrepila samozavest, da se ne bi sramovala bivanja v zavodu. 

 

 

5.6. Kateri specifični narativni deli se pojavljajo v pripovedi (teoretične izjave, 

konstrukcije ozadja, časovne praznine, argumentne izjave, kode) in kaj pomenijo? 

 

5.6.1. Sekvenčna analiza Galove pripovedi 

 

Galov verbatim sem glede na zaokroženost tem, ki se pojavljajo v besedilu razdelila na 45 sekvenc, 

med katerimi najkrajše obsegajo 3 vrstice, najdaljša pa 24 vrstic. Povprečna dolžina sekvence je 8 

vrstic hkrati je takšnih sekvenc največ. V nadaljevanju predstavim 8 sekvenc, v katerih se pojavijo 

specifični narativni deli. Inetrpretacija izbora sekvenc dopolnjuje, nadgrajuje in preizprašuje 

dosedanja spoznanja. 

 

Ključ za branje specifičnih narativnih delov je: 

 

Tabela 14: Ključ za branje specifičnih narativnih delov za Galov verbatim 

 

teoretična izjava – ležeče 

konstrukcija ozadja – podčrtano 

argumentna izjava – podčrtano s pikicami 

koda - krepko 

 

Sekvenca 26 

Nikol tut nism bil sposoben v neki zreli vezi bit. Ker sm mel preveč težav sam s sabo in se 

obremenjevat s socialnim oziroma ekonomskim statusom. Men je blo vedno pomembno, ker sm jaz 

zlo ponosn človek, mi je blo ful pomembno, da jaz nism odvisn, da bi jaz bil odvisn od partnerja. To 

mi je blo najbolj grozno in tut zato sm si dosti, dosti vrat zaprl, ker enostavno ni šlo, ker če bi moj 
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fant reko takratni, ne vem, »Grema v kino.«, in če jaz nimam keša, jaz ne bom pustil, da on reče: »Ti 

bom jaz plačo, ker nimaš keša.« Ne, ni šans, ne. Ee. Zdaj mislim, dobro, zdaj sm samski, ampak, 

lahko funkcioniram v neki zvezi, znam se - ne rabim več enega vodiča, kot sem ga prej rabo, ko v 

bistvu nisem iskal partnerja, ampak sem iskal vodiča dejansko nekoga, ko bi mene držal, ne. To je 

tisto malo papa sindrom, bi se reklo, veš nekdo, ki te gor drži. 

 

Komentar: sekvenca opisuje ljubezensko plat sogovornika. V kodi izpostavi razliko med preteklim 

dojemanjem zveze, ki ga označi kot nezrelo. Pojasnilo poda v argumentni izjavi in sicer, da ni želel 

biti odvisen od partnerja. Povedano ponazori s konstrukcijo ozadja, ki služi kot kazalec verjetnosti 

povedanega. Sekvenca se zaključi z drugim delom kode: s sedanjim dojemanjem zveze, kot zrele in z 

orisom identitetne preobrazbe. 

 

Sekvenca 28 

G: Bil sm recimo - zdaj sprememba še ena ne, vlka. Zdaj v srednji šoli, zdaj no na faksu še ne morm 

rečt, ampak jaz sem zdaj bi lahko reko, v družbi po navadi zelo zaželen. Vedno rečejo ljudje: »Ej, 

hvala bogu, da si prišo, verjetno ne bi blo tak fajn brez tebe.«, ne. Ker vejo, da jaz, ko sm v družbi, ful 

dam, ful prispevam, da sem mamo fajn. Pred tem, osnovna šola, pa sem vedno bil ful nepriljubljen. 

Vedno potisnjen na stran. Ravno zato sem jaz pol začel proti tej smetani, sem se začel s temi ljudmi 

družit, ne, … 

E: Mhm. 

G: … to mi je bil cilj, ker sem bil vedno potisnjen ob rob, zato ker me ljudje niso marali. Ker sem mel 

verjetno preveč s sabo za predelat, da bi lahko kaj za njih prispeval tudi. Odnos je pa vedno daj-dam. 

Jaz sm pa vedno prišo v družbo in sem bil eden tistih, jaz rečem temu vampirji, ko se vsede s tabo 

dol pa ti pije energijo iz tebe, da ti pa nič. 

E: Mhm. 

G: Sej normalno, ti jemlješ meni mojo energijo, jaz dajem tebi svojo, jaz tebi jemljem energijo, ne. 

Tak je odnos. Tut to mi je recimo zanimivo, da se je tak spremenilo iz enga grdega račka, v, ne bom 

reko laboda, no, al pa tut v laboda, ja. Am. Tak to sem se zdaj - vidiš na to še sploh nikol nisem 

pomislo, ampak dejansko zdaj sem se spomno na tistega malega fantka z očali iz tretjega razreda, ki 

je vedno bil, vedno sm pa bil spor, vedno sem pa provociro, in vedno sem jaz bil spor v razredu. »G. 

pa spet to, G. pa spet to.« In pol so me kr porinli. In zdaj tak, ko pomislim, da me majo dejansko 

ljudje radi in ono »Daj pridi sem, pridi sem.«, ne. Kak se je to spremenilo. Sploh nisem pomislo do 

zdaj na to. Nisem ozavesto niti. 

 

Komentar: celotna sekvenca je posvečena razlagi spremembe od napriljubljenega člana skupine, do 

zelo priljubljenega. Koda ponazarja razliko med preteklostjo in sedanjostjo, ter kaže na identitetno 
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spremembo, ki je posledica sedanje priljubljenosti. Sekvenca je bogata, saj vsebuje tako argumentno 

izjavo, s katero izrazi razumevanje, zakaj je bil v preteklosti nepriljubljen kot tudi konstrukcijo ozadja, 

ki ilustrira situacijo nepriljubljenosti v preteklosti, ki ima vlogo kazalca verodostojnosti, hkrati pa 

pomeni, da je pripovedovalec trčil ob spomin na travmatsko izkušnjo.  

 

Sekvenca 30 

(tišina) 

G: Lahko ti še kaj povem recimo o obdobju v rejništvu, ne. Bli smo tak od začetka, rejnika sta bla, on, 

rejnik, je bil neki vodoinštalater, neki delavec, ona je bla, rejnica, je bla vedno doma. Tako bom reko, 

kak se temu reče komunistična vzgoja, ampak ni bla, ker smo tut v cerkev hodli pa to. Mislim nismo 

bli prisiljeni, ampak pač smo pa hodli k verouku pa vse, ampak zlo se je, zlo so nam pokazali, zlo so 

meni pokazali rejniki, vedno, kaj je prav in kaj ne. 

E: Mhm. 

G: Zlo jasno postavljene meje in tut vedno sankcije. Je bla od, ee, kak se to loči sankcija? V bistvu tut 

telesna kazn, nikol ni blo zaj pretepanja, ampak si jih dobil recimo po riti, ker sem si jaz recimo v 

tretjem razredu zmislo, kljub temu, da sem mel vsega polno rit, da bi jaz kinder jajčko in se mi je 

zdelo normalno jo vkrast. In sm šov v trgovino in sn kinder jajčko vkrado. Sm prišo domov in so 

ugotovili to in sm valda dobil po riti in enostavno, če jaz zdaj iz tega vidika, bom reko, ne zagovarjam 

pretepanja, zagovarjam pa sankcije, in če se enemu otroku da dopovedat z besedo - kul, meni se ni 

dalo in vse življenje se že učim tak, da me more počit po glavi in da izkusim bolečino, da naredim 

napako in se na napaki naučim. Nikol ni blo tega: »G. ni fajn, da kradeš.«, če bi mi to takrat rekli, bi 

čez dva tedna spet šov pa bi verjetno milko vkrado. 

 

Komentar: sekvenca opisuje vzgojo v rejniški družini. Zanimiva je, ker vsebuje kontrukcijo ozadja, ki 

ilustrira dogodek iz preteklosti, s čimer ohranja verjetnost zgodbe, do neke mere pa opozarja na 

travmatično izkušnjo, ki pa je popolnoma ozaveščena in predelana, kar se jasno pokaže v argumentni 

izjavi. Razumljivo je, da sogovornik v otroštu ni mogel razumeti sankcije z odobravanjem kot jo 

razume danes. Način učenja z negativnimi posledicami je zanj aktualen še danes. 

 

Sekvenca 32 

Tak bi reko, da sem jaz ravno ta en primanjkljaj, ki se je men pol poznal v srednji šoli dobil ravno pol, 

ko sem šov iz tega vredu okolja domov v tisto stresno okolje, ne. Kjer pač ni blo. Mogoče je blo dva 

tedna je blo vredu, pol pa je spet blo, em, ne vem, verjetno si ne znaš predstavljat, ampak, recimo, 

ko je mama pila, je to bla čist druga oseba. In recimo, zakaj otroci alkoholikov al pa narkomanov 

nikol se ne odpovejo oziroma ne ugotovijo, kaki gnoj so njihovi starši, zato ker je tvoj starš en čas 

trezn in takrat je najboljši starš na svetu, ko pa se napije, pa je pošast in je totalno druga oseba. 
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Mislim, mene je bla mama pripravljena v stanju alkoholiziranosti vrečt ven ob 2h zjutraj na cesto in 

me pustit veni, da sn eno uro zvonil, da mi je prišla nazaj odpret pol, naslednji dan, pa ji je blo tak 

hudo, da se je zjokala in govorit ni mogla, ker ji je blo tak hudo. Ampak, ne. 

E: Ja. 

G: To ti ostane, take stvari ti ostanejo, kot verjetno travme al nekaj takega, dejansko ne. 

 

Komentar: v sekvenci sogovornik opisuje stresno situacijo iz časa življenja z alkoholično mamo. 

Izpostavi osrednji problem, ki je njena »dvojna« podoba oziroma različen načina vedenja v stanju 

treznosti nasproti stanja opitosti. Argumentna izjava v tem primeru kaže na problem, ki je bil v času, 

ko se je to dogajalo, nerešljiv. Ponazoritev s konstukcijo ozadja pa je pokazatelj stika s spominom na 

travmatično izkušnjo, kar sogovornik ubesedi tudi sam. 

 

Sekvenca 33 

Em. Tak da iz enega takega toplega okolja v rejništvu, ki je res blo, še zdaj ful hvaležn sm jima za 

priložnost, da sm lahko zrasto vseeno, ker osnovo sem pa vseeno v teh letih dobil tam, … 

E: Mmm. Ja. 

G: … do desetega leta, ne. V eno tako okolje, kjer je, kjer je blo občasno - so bli ful fajn momenti, ko 

smo se mi vsi skup vsedli in smo bli družina, ampak enostavno prevagajo momenti, ko starš dela 

nekaj takega, ko se - to je ene vrste zloraba, če tak pogledaš. Nič takega, recimo, mene mama nikol 

ni, da bi me pretepala al pa nekaj ne vem kaj, ampak recimo za 14 letnega otroka, ki gleda v četrtek 

zvečer al pa v sredo med tednom, nasledn dan ma ob sedmih zjutraj ta otrok pouk, torej jaz, ne, … 

E: Ja. 

G: … sm mel pouk, mama je pa ne vem začela pit, cel dan pila in ob polnoči je še ona bla kr v kuhinji. 

Jaz sem vedo, da ona, ko se bo dovolj napila, bo padla s stola in si nekaj razbila. In mene je blo tega 

strah in sm jo hoto zaščitit in sm ji govoril, »Daj, idi v postlo, pridi.«, ne. In ona valda ne. In pol 

agresija ven vdari na eni stopnji, ko je človek pijan in kreganje in dretje ob polnoči, enih zjutraj. In ti z 

vsem tem greš pol spat in zjutraj v šolo in itak nisi koncentriran na pouk in ne morš bit uspešn.  

Dokler živiš v, kak bi se to reklo, v gnilem gnezdu, se ne moreš s tega ven potegnt. In tut jaz zdaj, 

kaj te vem. 

(kratek premolk) 

G: Tut s kolegi gremo recimo na pir, pa tut mi gremo žurat pa se ga napijemo, še zdaj tut skadimo 

recimo, ampak ne bi pa mogo še enkrat živet s tem, z alkoholikom recimo, nikol več. Ker uničuje 

sebe, ker uničuje drugega in alkoholik in narkoman sta vedno bla egoista in vedno bota. In nič ne 

pridobiš in te to uničuje. Em. Zlo dost, ko zdaj pomislim, sm mogo jaz tisti del, ki ga je ravno to ne, 

doma požrlo iz mene, sem jaz mogo nadomestit nazaj, da lahko funkcioniram,ne. 

E: Mhm. 
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G: Vedno maš izbiro ne. Včasih so govorili, vsi otroci alkoholikov se bodo zapili. Jaz verjamem v to 

teorijo izbire. Maš možnost, da se zapiješ in men bi se to zlo lahko zgodlo, če ne bi mel podpore, če ne 

bi mel nekih dejavnikov, ki so mene iz tega ven potegnili. Torej recimo mladinski dom v tem primeru. 

Če ne bi blo mladinskega doma in če ne bi blo teh ljudi, s katerimi sem jaz začel delat prostovoljsko, 

ki so men tolk pomagali. Bi jaz verjetno dans ne bi bil verjetno tu s tabo, al pa če bi bil, bi zdaj bil 

verjetno mrtvo pijan, da bi lahko o tem govoril, ker drugače verjetno ne bi mogo. 

(tišina) 

G: Hm. (se zamisli) 

 

Komentar: gre za izredno bogato sekvenco, ki se znova obrača v čas življenja z mamo. Uvaja jo 

konstukcija ozadja, ki ima tokrat funkcijo zagotavljanja verodostojnosti in hkrati pokaže na stik 

spomina s travmatično izkušnjo. Nadaljuje s kodo, v kateri pove, da se v preteklosti iz tega ni mogel 

rešiti, kljub temu pa v sedanjosti sam občasno pije alkohol. V tretjem delu kode sporoča, da je 

zmogel nadomestiti primanjkljaj iz tega obdobja in da zdaj normalno funkcionira, kar lahko razumem 

kot identitetno preobrazbo. To ponazarja tudi argumentna izjava, v kateri pove, da z alkoholikom ne 

bi mogel več živeti (krog ponavljanja družinskih vzorcev je vsaj hipotetično prekinjen). Povedano 

zaključi s teoretično izjavo, ki jo razumem kot  izraz odnosa do preteklih dogodkov. Govori o teoriji 

izbire, iz katere izhaja njegovo sedanje funkcioniranje. Zaveda se tudi procesa in dejavnikov, ki so mu 

sedanje funkcioniranje omogočili. 

 

Sekvenca 35 

Pol sem jaz nehal v domu, so mi v bistvu preprečli, sem hodo na THC teste pa na psihohigieno, tu v 

[kraj]. Ee. In pol po tej psihohigieni, ne vem, jaz ziher leto pa pol nism kadil, ker sem hodo na teste in 

nism mel nikol namena, da bi jaz ne vem, urinski testi so se delali, dalo bi se goljufat ne, mala flaška 

pa pač preliješ, pa nikol nisem. Ker enostavno ne, nisem. In potem po, ko sem končal s psihohigieno 

in s temi testi, je mene ta psihiater tam vprašal: »Upam, da si se kaj naučil, si se kaj?«. »Sem se.« Ni 

me pa nič vprašal, kaj bom v prihodnje kaj in pol je mene vzgojiteljica vprašala: »Kaj boš pa zaj ti 

naredo, kaj boš naredo s travo zdaj, še boš kadil kdaj?«. In je bil valda pričakovani ogovor, »Ne, ne 

bom.«. Jaz sem pa odgovoril nazaj čist iskreno, tak ko sm mislo, dost, res ogromno sem se naučil o 

drogi, ki sem jo jaz zlorablo. Pol pa sem jaz čist tak povedo: »Če grem jaz ven in če se jaz odločim, da 

se omamim ali z alkoholom al vseeno s čim, jaz zdaj dejansko vem, kak se obnašat do tega.« Droga 

sama po sebi, pustimo zaj kemijsko drogo, ampak droga kot dana od narave nikol ni bla slaba, ne, … 

E: Mhm. 

G: … dokler si jo, glej že v starih cajtih so jo uporabljali, za veš, medicino, vse, ne. 

E: Mhm. 
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G: Slaba je postala, ko se je začela zlorabljat. Sem jaz pol reko B.: »Ja, bom, bom še si verjetno kdaj 

prižgal joint.« in si ga tudi prižgem. Včasih več, včasih manj, ampak, enostavno zdaj vem, da sem 

prej bežal pred problemi in sm kadil, ko sm mel problem, zdaj vem, da jaz ne bom piva spil al pa 

ne bom jointa prižgal, dokler vem, da nimam nobenih obveznosti jutri al pa ta dan. 

E: Mhm. 

G: Da nimam nobenih  problemov, da ne kadim zarad tega, ker smo mi zdaj v družbi in je men 

bedno in se ne znam sprostit in zdaj bom jaz enga skadil al pa spil, da bom jaz zrelaksiran. Nee. 

Enostavno ne gre, ker je to pol zloraba dejansko droge, ne. To je zloraba. To te poškoduje. To še je 

blo eno tako doživetje oziroma spoznanje. 

 

Komentar: sekvenca govori o sogovornikovemu odnosu do droge. Zanimiva je, ker se najprej med 

pripoved vrine teoretična izjava, ki govori o tem, da droga ni slaba. V tem primeru bi jo lahko 

razumela kot pripovedno motnjo, ki kaže na sogovornikov problem glede odnosa do droge. Vendar 

sogovornik nadaljuje s kodo, v kateri opisuje različen odnos do droge v preteklosti in sedanjosti, ter 

doda, da je to še eno njegovo spoznanje (identitetna preobrazba). Skozi to optiko lahko zgornjo 

teoretično izjavo razumemo kot prikaz znanja, za katerega omeni, da ga je na psihohigieni pridobil in 

ima torej funkcijo verodostojnosti pripovedi, ne pa identitetnega problema. 

 

Sekvenca 36 

(tišina) 

G: Še en čas pol recimo, aha, glede družbe sem se pol začel en čas dosti z geji družit. Zdaj, kaj je 

zanimivo, da sem s tem, ko sem jaz, bom zaj reko na vrhuncu svojih moči trenutno, ko sm ugotovil, 

da se nočem več z njimi družit, ne zato, ker bi jaz zanikal svojo spolno identiteto ali pa karkoli, ne, 

ampak enostavno iz tega, ker če tak pomisliš, geji se po navadi družijo med sabo samo zato - kaj je 

edini faktor, ki geje povezuje - njihova spolna usmerjenost in to je to. 

E: Ja. 

G: In sem zdaj enostavno, mislim se družim, seveda se še normalno vedno dalje, ampak enostavno 

se družim s kirim gejem, oziroma jaz bom kr reko peder, še bom to besedo uporabo, pač jaz 

uporabljam peder, ker je pač ta beseda slaba, ko se ti odločiš, da je slaba, ne. 

E: Ja. 

G: S pedri se družim s tistimi, ki so men prijetni, ker so kot osebe, ne zato, ker dajmo se mi zdaj 

zapret kot skupnost, ne. 

E: Mhm. 

G: Ker en čas sm zlo, zlo čuto potrebo, da se z njimi družim, da sem ful z njimi, da smo mi skupaj, 

ker mi smo skupnost in mi mormo bit skupaj, ne. Pol pa ugotoviš, da majo ljudje tak dosti proti 

gejem ravno zato, ker se mi zapiramo v sebe. In ker aktivizem ni to, da si ti skrit v paradi ponosa in 
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hodiš po ulici in te obkroža tisoč policistov, ker si varn takrat. Aktivzem je to, da se primeš za roko, ne 

zarad aktivizma, ampak zato, ker maš fanta rad in ga hočeš prijet za roko in greta z roko v roki čez 

mesto. In to je dejansko aktivizem. Tak se to dela. 

 

Komentar: v sekvenci govori o odnosu do homoseksualcev, h katerim se prišteva tudi sam. Izstopa 

vzporednica med mišljenjem v preteklosti in v sedanjosti, kar bi lahko razumela kot kodo. Na koncu 

tudi pove svoje spoznanje glede tega, kaj je pravi aktivizem. Vmes pa se pojavijo tri teoretične izjave, 

ki imajo funkcijo komentarja. Če jih razumem kot pripovedno motnjo, sprožajo misel na problem 

sogovornikove identitete, kar sicer sam v začetku sekvence zanika. V prid temu govori tudi razvoj 

kode, ki kaže na identitetno proebrazbo v smislu prehoda iz zaprte skupnosti homoseksualcev v 

družbo, kjer spontano izražaš svojo spolno usmerjenost. Glede na to, da sogovornik večkrat (tudi 

izven snemalnega dela) omeni sodelovanje na živi knjižnici, kjer pripoveduje zgodbo o sebi kot 

homoseksualcu, lahko zaključim, da samo teoretične izjave v tej sekvenci ne morejo biti pokazatelj 

identitetnega problema.  

 

Sekvenca 40 

(tišina) 

G: Tak je ja. Noro mi je zdaj dejansko tak. Ful sem veseli, da sem se prišo s tabo pogovarjat, ker tak 

sebe, ker ne razmišljaš o teh stvareh. Ampak ugotoviš, kolk sem dejansko zrasto. Jaz sem bil 

prepričan v prvem letniku srednje šole, da jaz nič nism zmožn. Doro, če sem se odločo, ampak 

odločo sem se jaz za to, da se ga bom v petek do mrtvega napil in sem se ga in to je blo to, pri tem 

sem bil trmast. Zdaj ugotavljam, vedno bolj, kak moji možgani funkcionirajo in kolk je tu not in 

zakaj je men razbijajo po glavi, da ni razbijalo od obupa, ampak, da je razbijalo od stvari, ki morjo 

it ven in da dejansko nism bil nesposobn, ampak ono konkretno pameten in da včasih vidim, kolk 

sm pridobil na samozavesti, da dejansko to včasih tak malo na nezdravo potegne, ampak nism 

zaljubljen v sebe, ampak ful znam cenit, ful sm veseli, da mi je dano. In ko jaz rečem, da sm 

karizmatičn, ljudje ful čudno pogledajo. »Ja, daj mi ti povej, se ti ne zdim karizmatičn?« »Ja, sej si, 

ja.« Ja, če vem, zavedam se tega in to cenim in zato to povem na glas, ker ko boš piso motivacijsko 

pismo, boš to mogo povedat in to, da si inteligenten: »Ja, če sem.«. Ampak kak se spremeni. Ne 

morm ti z besedami, ful bi ti zaj rad, ker bi ti ful rad pomagal pri tej diplomski, ampak najbolj bi to 

vidla, da bi zdaj še tu en fant sedel poleg naju in to bi jaz bil pred štirimi leti. Ko bi ti vidla to 

razliko. Dol padeš, no. 

 

Komentar: predstavljeno sekvenco bi lahko imenovala kar »sekvenca vseh sekvenc«. Sogovornik v 

njej s kodo povzame proces njegovega idnetitetnega spreminjanja, ki v celoti temelji na odkritju 
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njegovih močnih točk preko samospoznavanja, na čemer je zmogel okrepiti svojo samozavest do te 

mere, da je danes v nasprotju s preteklostjo celovita in funkcionalna osebnost. 

 

V nadaljevanju predstavim glavne procesne strukture v Galovi pripovedi 

 

Tabela 15: Procesne strukture iz Galove pripovedi 

PROCESNA STRUKTURA POVZETEK IZ PRIPOVEDI 

Biografske sheme 

ravnanja: 

Eksperimentiranje z alkoholom in travo, kot želja izkusiti nekaj novega. 

Razkrije svojo spolno identiteto pred sošolci. 

Namerno izostajanje od pouka, zaradi strahu pred sošolci in izgube motivacije. 

Zateče se v kulturni center, kjer se kadi trava. 

Z mamo poiščeta pomoč na CSD (želja po spremembi, neizpolnjenost v obstoječih 

življ. okoliščinah).  

Odloči se za namestitev v mladinski dom (želja po spremembi). 

Namensko ne naredi dveh popravnih izpitov in si s tem zagotovi ponavljanje 

razreda, glavni motiv za to je menjava sošolcev. 

Sprejema pomoč vzgojiteljice, sodeluje. 

Namensko se druži z »elito« v razredu v OŠ, da vzdržuje »kvazi samozevest«; laže in 

se pretvarja za pridobivanje statusa. 

V zveze vstopa s pomočjo »manipulacije«. 

Leto in pol ne kadi trave, ker noče goljufati urinskih testov na THC. Zdaj občasni 

kadi. 

Namensko se je družil z geji kot znak pripadnosti isti spolni usmerjenosti, zdaj se 

druži z geji, ki so mu prijetni kot osebe (na prvem mestu ni spolna usmerjenost). 

Rezervni plan za prihodnost: iti z evropsko prostovoljno službo v Nemčijo (odpreti si 

možnost za novo biografsko poglavje). 

Samostojno zaživi. 

Študentsko dela za dodatni zaslužek. 

Obrat v poteku: Tragična smrt mame. 

Institucionalizirani 

vzorci v življenjskem 

poteku: 

Šolanje: s povprečnim uspehom konča osnovno šolo in se vpiše na srednjo šolo, ki 

sicer ni njegova prva želja glede nadaljevanja izobraževanja. Ponavlja prvi letnik. 

Drugi letnik konča s povprečnim uspehom. Tretji letnik. Četrti letnik konča s prav 

dobrim uspehom. Vpis na fakulteto. Matura, opravljena s prav dobrim uspehom. 

Začne obiskovati fakulteto. 

Procesi biografskega 

spreminjanja: 
Sodelovanje v projektih (doživljanje uspeha, odkrivanje talentov, osebnostna rast, 

ozavesti izkušnje iz preteklosti (nima občukta krivde), odkrije karizmo, razvija 

socialne kompetence) kar pripomore h krepitvi samozavesti. Začne slediti sebi in 

svojim željam (ne pa ugajati drugim). Rezultat naštetih sprememb je zadovoljstvo s 

svojim nazivom, zavedanje svojih močnih točk, veselje, da ustvraja in deli svojo 

zgodbo z ljudmi (ljudem lahko nekaj da). Krepitev samozavesti pozitivno vpliva na 

ljubezensko življenje (sedaj si upa pristopiti, izraziti čustva, funkcionirati v zreli 

zvezi). Krožni proces sovplivanja med priljubljenostjo v družbi in samozavestjo. 
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Komentar: Ponovna razgrnitev in drugačna razporeditev dogodkov v sogovornikovem življenjskem 

poteku ne prinaša veliko novih ugotovitev. Omembe vreden je razdelek institucionalizirani vzorci v 

življenjskem poteku, ki ponazarja dejstvo, da je bilo edino področje usmerjano z instutucionalnimi 

pričakovanji področje šolanja. Ne gre pa za strogo začrtan vzorec, sej je Gal sam zmanipuliral 

ponavljanje razreda, od vpisov na višjo stopnjo šolanja se je vedno moral zadovoljiti z drugo 

možnostjo glede želene šole. Tudi v prihodnosti o svoji karieri ne razmišlja samo skozi okvir študija, 

ampak išče možnosti za zaposlitev izven instutucionalnega okvira, npr. prostovoljstvo, projekti. 

 

5.6.2. Sekvenčna analiza Aljine pripovedi 

 

Aljin verbatim sem razdelila v 27 sekvenc. Najkrajše sekvence obsegajo 3 vrstice, najdaljša pa 20 

vrstic. Prevladujejo krajše sekvence, polovica jih je dolgih od 4 do 6 vrstic. Delitev v sekvence je bila 

težja kot pri prvem verbatimu, saj Alja pripoveduje zelo zgoščeno in našteva skupaj več tem, od tega 

pa malo katero razvija. Posledično se pojavlja manj specifičnih narativnih delov, med njimi redko 

najdem kode, pogosto pa časovne praznine. V nadaljevanju predstvim 8 sekvenc s komentarji. 

 

Ključ za branje specifičnih narativnih delov je: 

 

Tabela 16: Ključ za branje specifičnih narativnih delov za Aljin verbatim 

teoretična izjava – ležeče 

konstrukcija ozadja – podčrtano 

argumentna izjava – podčrtano s pikicami 

koda – krepko 

Časovna praznina – sivina 

 

Sekvenca 1 

A: Emm. Recimo v otroštvu, ko sem se jaz rodila. Moj oči ima recimo, ta prav oči, ima šole narejene 

pet razredov in on je mene v bistvu, k smo se mi v šol učil, je on mene učil brat pa snemal pa to in če 

sem kej narobe nardila, sem bla zmerej tepena. Blo je pa ful alkohola iz obeh strani in od mame in 

od očija. Imam tut sestro. Ampak na njo se niso spravljal, ker je bla mlajša, ane. Jaz sem bla v bistvu 

za vse zmerm kriva, zmerm povsod tepena. V šol so me spraševal: »Zakaj maš pa modrice?«, ane, pa 

tko, sem jaz pa rekla, da pač sem padla al pa neki. 

E: Mhm. 

A: Zmeri neki druzga. No pol je šla šola sama v tožbo, je tožila očija pač ta pravga. Emm. Ane, pol tut, 

ane pol so nekak dobil to, da ne sme, (smeh otročička), da ne sme, ane, to delat, pa to, ampak je on 
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še kr naprej. Ker itak je bil alkohol. To je bil nonstop pjan. Ves dnar, ki je pršu, pa k je mami delala, to 

je šlo vse za alkohol, nič nismo mel doma, nč. No in v glavnem, emm, kaj pa nej, da se spomnim, to je 

zdej … 

 

Komentar: sekvenca opisuje Aljino težko otroštvo. Iz nje razberem dve argumentni izjavi, ki govorita 

o alkoholizmu staršev kot razlogu za nasilje nad njo. Ena argumentna izjava pa pojasnjuje razlog, 

zakaj je bila žrtev nasilja vedno ona in sicer zaradi tega, ker je bila starejša. Vse argumentne izjave 

kažejo na nerešene probleme v preteklih biografskih fazah, povezujejo se tudi z občutkom krivice. 

Sekvenca se zaključi s časovno praznino, ki si jo razlagam kot trk ob nezavedne vsebine, ki je v 

sogovornici povzročil napetost. Vsebinsko je zanimiva, saj uvede tri temeljne teme v pripovedi: 

alkoholizem staršev, nasilje v družini in pomanjkanje (materialno in čustveno). 

 

Sekvenca 2 

A: No pol pa en večer je on hotu on pač mami ubit, ane, jo je pol porezu po rok pa to. Pol sem js 

nekak najdla eno sosedo, da jo reš in to je pol spet policija dala naprej, ane. Pol je pa mami v bistvu 

spoznala druzga fanta, pa bla še kr s fotrom in ko je on zvedu, je čist znoru pa smo bli spet vsi tepeni, 

ane. Čeprov nimaš ti tle nič zraven, sploh otrok. 

 

Komentar: sekvenca orisuje nasilje v družini. Zanimiva je časovna praznina, ki se pojavi kot rez med 

opisom dogodka nasilja in delom, v katerem pove, da je mama spoznala drugega partnerja. Zaključi 

se s teoretično izjavo, ki govori o tem, da otrok ni kriv za težave staršev. 

 

Sekvenca 6 

Vmes mi mami ni hotla dat. Js sm v bistvu tut zbolela na želodcu. Sm bla en let, (oglašanje otročička), 

en let v bolnc. Štrnajst dni v bolnc, en tedn doma, štirinajst dni v bolnc. Zato k so ble pač psihične 

težave in me je želodec začel bolet, ane, sem mela tut vnetje pa ne vem kaj vse in takrat nism hodila 

v šolo. Pol sem se morala vpisat, ker mi je socialna rekla, da naj se vpišem v šolo. Mi mami ni hotla 

dat za karto. Pač [kraj - kraj] to je blo takrat ne vem dvajset evrov pa je mela ona doklade, ker nikjer 

ni delala pa to. Tako da v bistvu od nje v življenju nism mela popolnoma nč. 

 

Komentar: V sekvenci se prepleteta dve temi in sicer mamino odrekanje denarja in Aljina bolezen 

kot izraz psihosomatike. V tem primeru označim del o bolezni kot konstrukcijo ozadja v smislu 

razumevanja zgodbe v zgodbi. Alja začne govoriti o denarju, vmes preklopi na bolezen in se vrne ne 

temo o denarju. Preklop teme razumem kot upravljanje informacij o travmatični izkušnji, ki se 

pojavijo nenadoma v sekvenci. Preplet tem pokaže, da je v tem času Alja doživljala dve hudi stiski 

hkrati, ob tem pa ni dobila nobene mamine podpore. Dobesedno omeni samo odrekanje materialne 
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podpore, v sklepni teoretični izjavi pa lahko razberem razočaranje nad mamo in pogrešanje čustvene 

opore. 

 

Sekvenca 9 

Takrat sm poj tut M. spoznala. Pač ljubezn na pru pogled. Jst sm bla še kr v zavodu. Čeprov mene jo 

blo sram povedat, ane. Oni so klele doma, vse zrihtan, vse majo. Tamaladva, recimo M. pa T. dobita 

vse kar hočta, jst v življenju nikol nism mela. Pol sm lagala (oglašanje otročička) ne vem, pol sm 

recimo lagala, da je v bistvu ta avto od strica moj, ane, kar sem hotla v bistvu pokazat neki da mam, 

v bistvu pa nč nism mela. 

A: Pol je v bistvu mami še jemala mojo štipendijo, pa sploh js nism vedla, da mam štipendijo. Sem 

mogla še vračat. Pol sm bla en let brez štipendije v drugmu letniku zarad tega. Pol sm pa jst pač 

rekla, da ne žvim, pač da nism z njo, da naj mi tko naredijo, da sem samo jst lahko na račun, noben 

drug, čeprov sm mladoletna še. No to. 

 

Komentar: sekvenca opisuje nasprotje med Aljinim materialnim pomanjkanjem in fantovo dobro 

materialno preskrbljenostjo. Izpostavi čustvo sramu, ki ga omeni še na več mestih v pripovedi in je 

hkrati edino čustvo, ki ga ubesedi. Z argumentno izjavo pojasni, zakaj jo je bilo sram povedati, da 

biva v zavodu. Sklepam na občutke manjvrednosti in strah pred fantovo zavrnitvijo, v primeru, da bi 

mu takoj povedala, da biva v zavodu. Nadaljevanje sekvence označim kot konstrukcijo ozadja. Gre za 

dva primera, s katerima Alja oriše svoj slab materialni položaj in ga s tem še poudari. Nastopata v 

funkciji verodostojnosti povedanega. 

 

Sekvenca 11 

A: V bistvu s starši nimam nč, ker fotr še kr pije. Kliče me samo pa pozna me smo takrat, ko je ful 

pjan pa utruja po telefonu. (oglašanje otročička) Mami pa tut v bistvu, mal se bo grdo slišal, ampak 

so ji fantje pa uni med nogami več kokr pa pač utroc, ane. Ona ne vem, sva midve dobile odškodnino 

od tega k je mene pa sestro posilu, pač vsaka je dobila tri jurje, ane. Sm rekla o fajn, ne vem, si bom 

kej kupla, al bom šparala, ane. Ko bom 18 bom verjetn šla od nje preč, ane, je ona v bistvu zapravla, 

nama je dala od njega en star računalnik še un tadebel ekran. Oo, njemu pa kupvala majce za 50, 60 

evrov, nov računalnik. Tko da v bistvu mam starši so sam na papirju. Bli so povabljeni na poroko, pa 

je bla štala, k je oči naredu. (otročiček kašlja). Pa k se je tamal rodil, je tut fotr naredu štalo. Zle v 

nedelo mamo krst, sm rekla nuben ni povablen. Ne mislm met štal pa nč. Tko da. 

 

Komentar: sekvenca govori o Aljinem odnosu do staršev in s starši. Uvede jo teoretična izjava, v 

kateri pove, da nima oziroma noče imeti odnosa s starši, kar nadalje pojasni v argumentnih izjavah. 

Za očeta navede kot razlog prekinitve odnosa alkoholizem, za mamo pa postavljanje partnerstva 
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pred materinstvo in malomarnost do otrok. V sledeči konstrukciji ozadja, ki jo razumem kot primer, 

legitimizira mamino malomarnost. Nadaljuje z naslednjo teoretično izjavo, v kateri pove, da s starši 

nima odnosa. Tako prva kot druga teoretična izjava kažeta na identitetni problem, ki ga Alja občuti 

glede odnosa do staršev. Razrešiti ga poskuša v kodi, ki sledi. Oriše dogajanje v preteklosti (težavno 

obnašanje očeta) in posledično reakcijo v sedanjosti (ne vključi jih več v dogajanje v njeni družini). Z 

izogibom staršem se izogne posledičnemu sramu, ki ji ga povzročajo. S tem, da staršev ne povabi na 

krst svojega otroka, pokaže, da se želi od njih oddaljiti, kar lahko interpretiram kot začetek 

identitetne preobrazbe. Velja pa poudariti, da prostorska oddaljitev še ne pomeni tudi čustvenega 

obračuna glede odnosa do njih. 

 

Sekvenca 12 

A: V glavnem nikol nism mela nič v življenju. Nikol. Pol me je blo sram hodt vn, k nism mela, v bistvu 

sm mela skoz ene in iste hlače pa majco pa to. (oglašanje otročička) Drugi so mel pa skos. Pa so rekl: 

»O za vikend smo bli pa na morju.« Jst nism vidla morje do trh let nazaj. 

(otročiček se glasneje oglaša) 

A: Pol sva s sestro. Al pa je mami šla recimo k temu fantu k ma zej, v *kraj+. Midva sva ble s sestro 

same. Nič nama ni pustila v hladilniku. Bil je en kečap, u omar pa ne vem ene makarone, recimo. In 

ka boš s tega naredu, nč. Ni nama pustila dnarja ne nč. In kaj je blo, v bistvu sva kradle po vrtih. 

Druzga ni blo. In krompir in zele, da sva vsaj lahko, če ne druzga krompir jedle. Tko da.  

A: Blo je enkrat fajn, k moja sestra ma [datum ]rojstni dan. Pa je bla glih tist tedn mami dol. In je ena 

k isto socialno delo študira, k je bla kot javna delavka pr M., emm, ji je pa prinesla darilo pa 30 evrov. 

In takrat je bla ura deset do sedmih. Do sedmih je bla pa trgovina pa 2 km preč in sva laufale, da sva 

si šle lahko kupt kruh pa mlek. Tko da. Nč ni blo. 

 

Komentar: sekvenca na manifestni ravni opisuje Aljino materialno pomanjklanje, na latentni ravni pa 

razberem tudi čustveno pomanjkanje. Alja začne pripoved s teoretično izjavo, ki jo lahko razumem 

kot povzetek celotne teme o materialnem pomanjkanju, kljub temu, da se pojavi na začetku. 

Nadaljuje z opisom občutka sramu, ki ga pojasni z argumentno izjavo, v kateri gre znova za njeno 

primerjanje, tokrat z vrstniki. Doda še dva primera opisov materialnega pomanjkanja, ki ju označim 

kot konstrukcijo ozadja. S tega stališča ju razumem kot trk ob travmatične izkušnje v preteklosti, kar 

doživljanje lakote in »boj za preživetje« (kraja zelenjave, tek do trgovine), zagotovo je. V sekvenci se 

razkrije tudi čustveno pomanjkanje, ki sta ga s sestro doživljale ob mamini odsotnosti (mama ju pusti 

same v času, ko ima sestra rojstni dan). 
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Sekvenca 15 

A: Pa nikol nism rabla nobenga psihiatra. Čeprav me je socialna pošiljala. Emm, nobenga nč. Sm rekla 

sama, če bom pa rabla pomoč kdaj, bom pa sama poiskala. Tko da tut sm bla dve leti, še z M. sem že 

začela, sm hodila k psihiatru pa sm rekla jst ne rabm nobenih tablet pa nč, če bom pa rabla, pa bom. 

Zato ker recimo tašča, (glasno oglašanje otročička) recimo od M. mami pa isto, ane, ona je imela pa 

isto zgodbo, ane. Emm, sam ona je pa pač bla ful v redu ženska pa to, pa je pred osmimi leti zbolela, 

pa zdej je pač v *kraj+. Drugače bi bla ona zdej doma, pa je zdele en tedn, odkar je v [kraj]. 

E: Aha. 

A: K ponavad so taki ljudje, sej jez tut vidm tok pr seb, sam ne tko, kokr pač uni, tko k recimo pr tašči, 

recimo k gre listje dol pa k gre listje gor, (oglašanje otročička) to je najbl takrat katastrofaln obdobje, 

ane. 

E: Aha. 

A: Ma mogoče sm mal tko zaprta vase, (oglašanje otročička) drgač pa ni blo nikol problemov. 

(tišina) 

(Oglašanje dojenčka, kašlja) 

A: Tko da. 

 

Komentar: sekvenca opisuje Aljin odnos do psihičnih težav. Najprej govori o sebi in o tem, da ne 

potrebuje nobene terpije, nadaljuje pa s konstrukcijo ozadja, v kateri predstavi psihiatrični problem 

tašče. Konstrukcijo ozadja razumem kot upravljanje informacij o travmatičnih izkušnjah, ki se niso 

pojavile ob pravem času v sekvenci. Nadlajuje s teoretično izjavo, v kateri pove, da je težavno 

obdobje za ljudi s psihičnimi težavami spomladi in jeseni in doda, da je takrat tudi ona malo zaprta 

vase. Pomenljiva je tišina, ki sledi in je v tem primeru lahko znak časovne praznine, v smislu, da ne 

želi dalje pripovedovati o tej temi. Alja se predstavi kot močna oseba, ki trenutno ne potrebuje 

pomoči in doda, da jo bo poiskala, če jo bo potrebovala, kar je zagotovo dobrodošlo spoznanje, saj je 

iz pripovedi čutiti, da vseh preteklih izkušenj vseeno še ni predelala. 

 

Sekvenca 16 

A: No zdaj pa recimo k, ane, k sm poročena pa to, pa k mam vsega dost recimo ane, pa k so me v 

bistvu, k me sploh niso poznal, pa so me sprejel v to hišo pa to. Pa ne vem pa tut mama njegova v 

klet spod dol, me ma ful rada pa to, pa ne vem, od J., ud tašče mami pa to. Emm. 

A: Zdej pa recimo, bi pa vsi hodil okrog mene, ane. Pa ne vem, k sm hodila v šolo pa sm mela 

štipendijo, me je mami prosila: »Daj, a mi pošleš 20 evrov za mlek za tamalga.« pa to. Pol sm pa js 

rekla, ane: »Če nis zmožna štirih otrok žvet, zaka pa jih delaš pol.«. 

E: Mhm. 
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A: Ane, če s mela mene pa sestro pa s vidla, pač, da že takrat na socialni žviš, Marija, od države, stara 

štirideset let, pa še ne vem, če maš dve let delovne dobe. Zavež se, pa je to to, ane, jst ne vem, ven 

dej al pa zašij al pa ne vem. No. No, pa če zdej neb zbolela, bi mela še enga. To je tko. 

A: Fotr še zdej ga sploh ga ne pozna *njenega otročička, op.a.+, je že dva mesca pa pol star. Tko da. 

Sploh ne mislm. Pa je hodu sem pomagat. Jaz sm tko poj, ane. On men nikol ni dal niti evra. Ane. In 

pol smo mi ane, tle k B. pa M. delata, tlele 2 km preč, dobita zastonj palete in zaka neb to porabl za 

drva, če je zastonj. 

E: Mhm. 

A: No in je blo pol ful palet, celo dvorišče, sploh vn nis mogu, nit parkirat avta na dvoriš. Tolk je blo. 

No in je, sm rekla, naj on pride pomagat, če mi nikol dnara ni dal v življenju, naj pa vsaj dela namest 

mene, k jst sm bla takrat noseča, drgač jst ponavad žagam z B., ane, s tastm, ne vem, men je to fajn, 

zato k pol mi ni treba zlagat. Em, sm pa rekla, naj pa pride on, da vsaj kej nardi. No pol zdej že to 

meče naprej. 

A: Pol recimo ne vem. Jst sm mu dajala za cigarete pa ne vem, dedi mu da, k je 71 let str, namesto da 

bi on dal men k sm otrok pa dediju recimo ne vem, plaču kšno položnco, ne. To so pjanci. Pa 300 

evrov dobi socialne in to je to. Ti maš pa družino pa dajo komi unih mal dokladov pa je to. Pol so ga 

že ujel da dela pa. V glavnem starši so sam na papirju. Tolk da lahk rečem, da jih mam, da nism tam 

od nek, da jih ne poznam, to je pa to. 

(tišina) 

 

Komentar: sekvenca govori o Aljini sedanji materialni preskrbljenosti nasproti materialni 

nepreskrbljenosti staršev. Specifični narativni deli, ki se pojavljajo, so kontrukcija ozadja, ki nastopa 

kot vložena zgodba o tem, kako je oče nekoč pomagal pri spravilu drv. Pojavita se še dve teoretični 

izjavi. Prva je v funkciji komentarja na očetov socilani status. Drugo razumem kot povzetek 

povedanega in hkrati obravnavo identitetnega problema pripadnosti oziroma lastnega izvora. 

Sekvenca je bolj zanimiva iz vidika predstavitve primerjave med Aljo in starši. Alja zase pove, da je 

sedaj materialno dobro preskrbljena, prav tako omeni, da doživlja sprejmanje in naklonjenost 

moževe družine. Nasprotno pa oriše mamino nepreskrbljenost (Aljo prosi za denar za mlako za 

polbrata) in očetovo nepreskrbljenost (ona mu da denar za cigarete). Iz prejšnjih sekvenc se 

spomnimo, da mama njej ni želela plačati vozovnice z v šolo. V tej sekvenci pa Alja pove, da ji oče 

nikoli ni dal niti evra, pa tudi z delom ji ni želel pomagati. Iz tega lahko ugotovim tako nezrelost 

staršev kot obrat družinskih vlog. Oboje pokaže še nenakolonjenost staršev do nje, nasproti 

naklonjenosti moževe družine, ki jo je sedaj deležna. 
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V nadaljevanju predstavim glavne procesne strukture v Aljini pripovedi: 

 

Tabela 17: Procesne strukture v Aljini pripovedi 

 

PROCESNA 

STRUKTURA 

POVZETEK IZ PRIPOVEDI 

Biografske sheme 

ravnanja: 

V šoli prikriva nasilje očeta nad njo. 

Ko ji sestra pove za dolgotrajno doživljanje posilstva s strani očima, se skupaj z mamo 

odločijo za prijavo posilstva policiji. 

V času življenja z maminim tretjim partnerejm doživlja neko stisko, zaradi katere 

poišče pomoč na CSD. 

Fantu sprva prikriva, da biva v zavodu, laže o svojem materialnem stanju. 

Zaradi mamine malomarnosti s sestro kradeta zelenjavo po vrtovih za preživetje. 

Očeta prosi za pomoč pri spravilu drv (kljub vsemu mu ponudi priložnost, da se 

zbližata). 

Razmišlja o samomoru (želja po radikalni spremembi). 

Po neizvedenem poskusu samomora se obrne na CSD. 

Sošolcem prikriva, da biva v zavodu. 

V zavodu laže, da je bolna, med tem ko ostaja pri fantu. 

Fantu se zlaže, da bo morala v zavod, čeprav je tam bivala že tri leta.  

Tašči pove za posilstvo. 

Zavrne odškodnino, ki bi jo lahko prejela od očeta. 

Obrat v poteku: Doživi posilstvo s strani očima. 

Zboli na želodcu (psihosomatika), čemur sledi enoletno zdravljenje. 

Institucionalizirani 

vzorci v življenjskem 

poteku: 

Šolanje: osnovno šolo komaj izdeluje, zaradi težkih pogojev v družini, eno leto izostane 

iz srednje šole zaradi bolezni, po nasvetu CSD se ponovno vpiše, zamenja srednjo šolo, 

izdela četrti letnik (čas nosečnosti), sedaj obiskuje peti letnik, čaka jo matura. Plan za 

naprej služba ali šola. 

Drugo: zveza z bivšim fantom, pri 18 letnih naredi izpit za avto 

Sekundarna družina: spozna fanta, preseli se k fantovi družini, poroka, rojstvo otroka, 

krst otroka. 

Procesi biografskega 

spreminjanja: 
Vstop v zvezo s fantom iz urejenje družine, uspešna zveza, ki preraste v zakon in 

družino. Doživlja sprejemanje razširjene moževe družine, posebej tašče. Opomore si 

tako čustveno kot materialno. Pravi, da šele sedaj ve, kaj je življenje. 

 

Komentar: Razgrnitev Aljinih procesnih struktur ne pokaže novih ugotovitev. Najbolj izstopa 

sledenje »klasičnemu« institucionaliziranemu vzorcu za oblikovanje sekundarne družine, s 

pripadajočimi institucionalizirnimi obredi (poroka, krst). In prikaz procesov biografskega 

spreminjanja, ki se v celoti povezuje z vstopom v uspešno zvezo iz česar izvirajo vse nadaljne 

pozitivne spremembe tako v Aljinem življenju kot v njeni identiteti. 
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5.7. Kako so procesne strukture povezane med seboj v posamezni pripovedi oziroma 

kakšna je biografska celota posamezne pripovedi? 

 

5.7.1. Analitični povzetek Galove pripovedi 

 

Gal pripoveduje zgodbo izrazito iz pozicije pripovedovalca, ki govori o sebi kot o zgodovinskem 

akterju. Od preteklosti je distanciran da te mare, da lahko z njo miselno obračunava. Osnovno 

strukturno načelo njegove pripovedi je načelo učenja iz lastnega življenja. Skozi ta model Gal 

predstavlja posamezne epizode svojega življenja in pripoved kot celoto. Tudi sam izpostavi učljivost 

ter učenje iz izkušenj z negativnimi posledicami kot svoji lastnosti. Pripoved strukturira po naslednjih 

korakih: začne z opisom vedenja in doživljanja v preteklosti, čemur sledi prelom, ko se nad tem 

zamisli in doseže novo spoznanje, ki ga ponotranji in se odtlej vede v skladu z njim. Pretekle izkušnje 

(tudi travmatične) predela in osmisli s tem, da so mu prinesle priložnost za učenje. Nanje gleda 

pozitivno in zanje išče funkcionalne (tudi teoretične) razlage. Preko takšnih refleksij se osebnostno 

oblikuje in raste. Pripovedovanje iz pozicije sedanjega spoznanja daje občutek, da Gal s tem 

nadzoruje vse časovne dimenzije svojega življenja: predelana preteklost, nadzorovanje sedanjosti, 

usmerjenost v prihodnost. 

 

Najpomembnejša teorija, ki jo omeni in jo tudi udejanja je »teorija izbire«. Gal je mnenja, da ima 

človek v življenju vedno izbiro, ne glede na zaznamovanost iz preteklosti. Sam se tako upre 

domnevni determiniranosti z alkoholom. To mu uspeva, ker je do droge na splošno zavzel kritično 

stališče in z osebnostno rastjo našel funkcionalnejše nečine spoprijemanja z življenjskimi 

obremenitvami. 

 

Najpomembnejši vidik opazovanja je postopna krepitev Galove sampodobe oz. pridobivanje na 

samozavesti kot to sam imenuje. Skrhana sampopodoba zaradi slebega materialnega statusa, 

nepriljubljenosti med vrstniki in spolne usmerjenosti se je začela krepiti po vstopu v mladinski dom. 

S pomočjo vzgojiteljice je Gal osmišljal pretekle izkušnje in se iz njih učil. Pridobil je pozitivno držo do 

življenja in preko vključevanja v projekte, kjer je doživel uspehe, začel osebnostno rasti: našel je 

svoje močne točke in si okrepil samozavest. Rezultat tega samospoznavanja je sedajšnje dobro 

funkcioniranje, samostojnost, zadovoljstvo z življenjem in usmerjenost v prihodnost. Okrepljena 

samozavest je v tesni povezavi z identitetnmi spremembami, saj je prav zaradi nje začel spreminjati 

odnose do temlejnih življenjskih področij (odnos do partnerstva, vrstnikov, droge, vzgoje, 

alkoholikov, gejev in aktivizma, pozicije v družbi). 
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Galova preteklost je bila polna obremenjujočih dejavnikov. Danes je njegov življenjski potek 

normaliziran zahvaljujoč rezultatom trdega samorefleksivnega dela, ki mu je prineslo osebnostno 

rast ter okrepitev samopodobe, kar je pozitivno vplivalo na vsa njegova življenjska področja. 

 

5.7.2. Analitični povzetek Aljine pripovedi 

 

Alja večinoma nastopa v pripovedi kot zgodovinska akterka, saj opisuje dogajanje iz preteklosti, v 

katerem tudi sama nastopa. Refleksij na pretekle dogodke ne ponuja. Komentarji se večinoma 

navezujejo na razočaranje nad starši. Osrednja tema celotne pripovedi je pomanjkanje. Alja 

poudarja predvsem materialno pomanjkanje v otroštvu, ki je posledica dolgotrajne brezposelnosti 

staršev in neracionalne porabe prejetega denarja iz socialnih transferjev. Pomanjkanja se vseskozi 

sramuje. Na več mestih v pripovedi se primerja z drugimi glede imetja materialnih dobrin. Tako 

njena pripoved kot njeno življenje sta prikazana kot črno-bela slika. Prelomnico predstavlja začetek 

zveze s sedanjim možem. Življenje pred to točko opisuje kot črno (nasilje, pomanjkanje, šolska 

neuspešnost, sram, krivica), življenje od te točke naprej pa svetlo (konec pomanjkanja, ustalitev, 

ljubezen, sprejemanje, šolska uspešnost). Tudi znotraj pripovedi so izjave večkrat kontrastne. 

Zaskrbljujoče je, da poudarja le materialno pomanjkanje, med tem ko čustvenega ne verbalizira. Ali 

se ga zaveda? - ostaja odprto vprašanje. Če bi sledila le verbatimu, bi vzrokom za nezavedanje lahko 

našla izvor v Aljinem zgodnjem otroštvu, ko očitno med njo in starši ni bilo pristnega stika. Namesto 

čustvene bližjine so ji starši pokazali čustveno praznino, ki jo je ponotranjila. Posledica tega je 

sprejetje enoplastne podobe sveta, v keterem obstaja le fizični, materialni pogled na svet. V otroštvu 

se vanjo ni prelil topel in ljubeč svet staršev, ki bi ji omogočil, da tak notranji svet ustvari še sama. 

Takšen zaključek bi popolnoma ustrezal celotni Aljini pripovedi, v kateri neprizadeto govori tudi o 

najbolj travmatičnih dogodkih in poudarja materialni vidik sveta. Vseeno ga ne morem sprejeti, saj 

sem med intervjujem lahko opazovala njen pristen in ljubeč odnos do svojega otroka, ki pa ob 

domnevni čustveni otopelosti ne bi bil mogoč. Razlog za diskrepanco najdem v Aljini pripovedi, ki je 

bila najbrž izbrana kot ena od zgodb, ki jih je že pripovedovala ob drugih priložnostih na raznih 

institucijah (CSD, policija, sodišče), »pristne sebe« pa v zgodbi ni razkrila. Drugačna, spontana, ex 

tempore, pripoved bi najbrž sprožila več čustev, refleksij, razmišljanj in bi me v analizi peljala bližje 

resnici. 

 

Alja v pripovedi malo razlaga in reflektira, zato je težko ugotoviti, kakšen je njen pogled na pretekle 

izkušnje. Edina teorija, ki jo omeni, je teorija o tem, da starševske napake niso otrokova krivda. Sicer 

gre za zelo pomembno prepričanje, ki jo je nenazadnje ubranilo pred samomorom. 
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Aljina pripoved je čustveno revna. Predvidi žalost, ki jo bo občutila ob smrti babice in dedka, ki sta ji 

pomagala v stiskah v preteklosti. Osrednje čustvo, ki se veže na njeno preteklost in ga tudi ubesedi, 

je sram. Iz tega lahko sklepam na slabo samopodobo v preteklosti (nekompetentni starši, 

pomanjkanje, nima prijateljev, družabnega življenja, doživi posilstvo). Samopodoba se ji nekoliko 

okrepi po zagonu funkcionalne zveze s sedanjim možem, ko doživi ljubezen in sprejemanje. Od tedaj 

se začne tudi oddaljevat od staršev (komentira, da so samo na papirju, z njimi nima več nič, 

pomenijo ji le poznavanje izvora, od njih ni imela nič) in se obnašati kot njihovo popolno nasprotje 

(poročena, materinska, skrbna, odgovorna do šole in denarja, usmerjena v prihodnost), kar ji prinaša 

pozitiven pogled nase in krepi samopodobo. Začne se proces idnetitetne preobrazbe. 

 

Kljub izboljšanju materialnega položaja, čustvenega življenja in okrepljeni samopodobi je še v 

začetku identitetne preobrazbe. Čeprav se predstavi kot popolno (pozitivno) nasprotje staršev, je 

čutiti, da je nezavedno še precej zaznamovana z njimi (posledice traum, preteklosti ni zmožna 

verbalno obravnavati). Verjamem, da ji bo ob ohranjanju takšne podpore razširjene sekundarne 

družine uspelo premagati, kar jo še zaznamuje in dokončati identitetno preobrazbo. 

 

 

5.8. V čem se analizirani pripovedi razlikujeta in v čem sta si podobni? 

 

Pripovedi Gala in Alje sta si zelo različni. Razlike izhajajo tako iz vsebine kot tudi iz načina pripovedi. 

Vsebinsko ju primerjam po nekaterih pomembnih področjih življenja. Oba izhajata iz družin, kjer je 

bil prisoten alkohol in posledično materialno pomanjkanje. Razlika je v tem, da Galova mama pokaže 

voljo za odvajanje od alkohola, zaradi česar se posledično izboljša njun odnos, med tem ko Aljini 

starši nadaljujejo s pitjem in ostalimi nefunkcionalnimi vzorci življenja, zato se Alja umika iz odnosa z 

njimi. Prijateljstvo in vrstniki odigrajo zelo vidno vlogo v Galovem življenju. Nepriljubljenost v 

preteklosti mu je povzročala mnoge frustracije, sedanja priljubljenost med prijatelji pa ga 

osebnostno bogati in dviga. Alja prijateljsko plat pušča ob strani. V preteklosti ni imela prijateljev, 

sramovala se je zaradi pomanjkanja. V sedanjosti pa se zdi, da ob svoji zakonski zvezi in materinstvu 

nanje pozabi. Hkrati pa je res, da je po prijateljstvu nisem posebej povprašala. Gal je bil kljub vsem 

obremenitvam v šoli vseskozi uspešen. Šolanje je sedaj pripeljal do študija. Skozi pogovor opazim 

njegovo inteligenco in razgledanost. Poudariti velja, da se ne oklepa samo tradicionalne poti šolanja 

– pripravljen je iti v tujino, se izobraževati in uveljavljati skozi prostovoljstvo in si tako najti 

zaposlitev. Alja je bila učno manj uspešna, kar sama pripiše neustreznim življenjskim pogojem. V 

zavodu in sedaj je namreč učno uspešna in je bila v času intervjuja v pripravi na maturo. O rezultatih 

in sedanjem statusu nimam podatka. Oba sta del svojega življenja preživela izven matične družine. 

Gal je bil že kot desetmesečni dojenček oddan v rejniško družino, po krajšem obdobju življenja doma 
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z mamo pa nameščen v mladinski dom. Alja je štiri leta srednje šole bivala v zavodu. Oba sta bila z 

bivanjem zadovoljna. Alji je zavod pomenil mir in zagotovilo hrane, Gal pa je v mladinskem domu 

dobil več kot le oskrbo. Zanj je bila ključna podpora in možnosti za vključitve v projekte ter uspešno 

opravljeno delo na sebi pod strokovnim vodstvom vzgojiteljice. Alja o osebnostnem napredku ne 

poroča. Pri Galu je bil odhod iz matične družine obakrat pravočasen in uspešen. Kljub krutemu 

odvzemu v starosti desetih mesecev, je bil verjetno v rejniški družini deležen več pristnega stika s 

pomembnimi odraslimi, občutil je toplino in varnost, ki mu je matične družina ne bi mogla nuditi v 

takšni meri, kakor tudi ne materialnega udobja. Tudi drugi odhod od mame je bil uspešen, saj je bil 

mladinski dom primerno strukturirano okolje za takrat iskajočega se mladostnika. Gal ga sam 

izpostavi kot pomembno prelomnico v življenju, po kateri se je njegovo življenje začelo urejati on pa 

osebnostno napredovati. Aljin umik iz matične družine lahko žal označim za prepoznega. V otroštvu 

je doživljala fizično in spolno nasilje, pomanjkanje in zanemarjenost, šolsko neuspešnost. Družinsko 

okolje nikakor ni bilo primerno za njen zdrav psihosocialni razvoj. Zadovoljenih ni imela niti 

temeljnih potreb (fiziološke, po varnosti, sprejemanju, ljubezni, spoštovanju). Kljub temu, da je bila 

Alja vseskozi v stiku z odgovornimi institucijami, le-te zanjo niso izvedle učinkovitih ukrepov. 

Prepričana sem, da bi pravočasen umik iz nefunkcionalne matične družine Aljo obvaroval pred 

mnogimi travmami in iz njih izhajajočimi psihičnimi posledicami (poskus samomora, psihosomatsko 

obolenje želodca, doživljanje stresa). 

 

Galova in Aljina pripoved se razlikujeta tudi po slogu pripovedovanja. Gal pripoveduje tako, da »na 

glas razmišlja« in se celo med samo pripovedjo na novo spoznava (reavtorizira svojo identiteto). 

Prepletata se pripoved o preteklosti in njegov sedanji pogled nanjo. V celotni pripovedi je čutiti 

Galovo nenehno spreminjanje in dograjevanje osebnosti, ki gre v smeri pozitivnih spoznanj in njim 

sledečih sprememb. Alja ostaja na nivoju opisovanja dogodkov iz preteklosti, redko jih komentira in 

razlaga, drži se »črno-belega« sloga. Galova pripoved je pripoved ex tempore. Aljina pripoved pa 

deluje kot zbirka različnih epizod življenja, ki jih je nekoč že pripovedovala. O tem pričajo mnogi rezi 

med zgodbami in časovne praznine. Kadar jo pripovedni tok pripelje do travmatične izkušnje, ki bi jo 

morala komentirati in reflektirati, se temu izogne s takojšnjo uvedbo nove teme. Gal pa v pripovedi 

obravnava tako svojo preteklost kot pluralnost sebstev. V njegovi pripovedi se pojavijo razna čustva, 

v Aljini jih je malo, kljub temu da opisuje travmatične dogodke. Gal se zna predstaviti s svojimi 

osebnostnimi lastnostmi in kompetencami. Zna se pohvaliti. Zaveda se pomena dobre 

samopredstavitve. Alja omeni manj svojih lastnosti, opiše se kot upornica, o kompetencah ne govori. 

Galova prednost je v tem, da zna sam poiskati svoje močne točke (samospoznavanje in učenje). 

 

Pregled teh primerjav pokaže, da je Gal v intervju vložil mnogo več sebe, ob tem pa je od njega tudi 

nekaj dobil: na drugačen način je razmislil o sebi, spoznal nekaj novega in si s tem spoznanjem še 
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okrepil samopodobo. Alja je v intervjuju samo dajala. Možnosti za nov pogled nase in na svojo 

preteklost ni izkoristila. 

 

Po vseh razmišljanjih o Alji in Galu si dovolim še nekaj besed kot prognozo za njuno prihodnost. Oba 

imata željo in vizijo po boljšem življenju kot sta ga bila deležna v matičnih družinah. Nobeden od 

njiju zaenkrat še ne ponavlja nefunkcionalnih družinskih vzorcev. Verjamem, da je Gal zato v manjši 

nevarnosti. Ima več virov psihične odpornosti, ki mnogoštevilno izvirajo iz njegove osebnosti in se 

dopolnjujejo z viri iz okolja. Tudi če/ko bo naletel na kakšno novo preizkušnjo ali težavo, menim, da 

je dovolj opolnomočen, da bo znal poiskati vire za premagovanje v sebi ali v svoji okolici. Za Aljo me 

bolj skrbi, saj viri njene psihične odpornosti izhajajo predvsem iz njene sekundarne razširjene 

družine. Za razliko od Gala, ki je izplul z lastnim delom na sebi, imam pri Alji občutek, da so jo na 

površje povlekle srečne okoliščine. Predvsem zveza in kasnejši zakon s fantom iz urejene družine in 

njihovo sprejemenje. Varovalo v tem oziru je Aljina tašča, ki naj bi imela podobno življenjsko zgodbo 

kot ona. Pri tem ne morem mimo nezavednega motiva Aljinega fanta za zakon z dekletom, ki ima 

podobno izkušnjo kot njegova mati. Če predpostavim, da je zase izbral vlogo njenega zaščitnika, 

lahko nanj pogledam kot na še eno varovalko. V dvomih sem glede situacij, ko se bodo pojavile 

težave znotraj sistema, ki Aljo zdaj varuje in podpira. Sprašujem se ali bo v teh primerih dovolj 

močna, da bo našla moči v sebi in ne bo podlegla nazavednim porivom k rabi nefunkcionalnih 

strategij reševanja težav iz primarne družine. Želim si, da ne, čeprav menim, da bo morala nekaj dela 

na sebi nekoč v življenju še opraviti, preteklost predelati in integrirati. Pri Galu ostajajo neodkriti 

vzvodi za istosplono usmerjenost in odsotnost očeta (ki bi bila lahko celo povezana). V prihodnosti bi 

bilo zanimivo videti ali bo Gal ostal homoseksualec ali pa bo tudi iz tega črpal le izkušnje za učenje in 

samospoznavanje. 
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IV. ZAKLJUČEK 
 
V zaključku podajam nekaj metodičnih ugotovitev glede uporabe avtobiografskega narativnega 

intrvjuja. Zahtevna je tako njegova izvedba kot analiza. Pri izvedbi je najtežje premagati trenutke 

tišine, ko sogovornik pričakuje vprašanje poslušalca. Zdaj vem, da se mu med tem v mislih vrtijo 

najpomembnejše informacije, ki so najbolj zanimive za analizo. V Galovem intervjuju namreč sledijo 

tišinam najbolj bogate sekvence. Takrat sogovornik spregovori iz globine duše o tem, kar sam čuti in 

o čemer prej niti slutil ni, da bo spregovoril. Od izvedbe teh intervjujev cenim trenutke tišine in vem, 

da se splača počakati. Zame je to največje bogastvo, ki ga omogoča avtobiografski narativni intervju 

in hkrati največja prednost pred intervjujem, kjer se izmenjujejo vprašanja in odgovori. 

 

Pri analizi je najtežja razdelitev v sekvence, kajti ob vsakem ponovnem branju bi bila lahko drugačna. 

Pri tem se izrazito pokaže, da je raziskovalec sam merski instrument. Kar na eni strani prinaša 

svobodo, na drugi pa veliko odgovornost. Potrebnega je veliko preizpraševanja, da z analizo in 

površnim zaključkom ne bi naredil krivice sogovorniku. Do izraza pride subjektivnost raziskovalca. 

Zaključke namreč pelje v smeri teorij, ki so njemu bližje in tega se najbrž ne da »izklopiti«, saj je 

nemogoče, da bi raziskovalec poznal vse teorije in bi primer preizprašal skozi vse. Sicer pa 

raziskovalec ne išče pravega odgovora, vendar le enega od možnih, kajti odvisen je tudi od 

povedanega s strani intervjuvanca. Pri Aljinem intervjuju je bilo tako mnogo težje izpeljati 

zanesljivejše zaključke kot pri Galu. Galova obdelava pripovedi je vzorčni primer objektivno 

hermenevtične analize, ko pripoved govori sama zase. Potrebuje le razlago razlage - hermenevtiko. 

Iz Aljine pripovedi je bilo sicer možno razbrati nekaj pomenljivih latentnih pomenov, vendar z več 

domnevanja, kar prinaša večjo oddaljenost od resnice. 

 

Avtobiografski narativni intervju ima še eno izredno posebnost - je intervju, ki ponuja možnost 

osebnostne spremembe. Sogovorniku namerč omogoča, da se na novo predstavi in o sebi drugače 

razmisli. To je učinek reavtorizacije, ki lahko pomeni pozitivne spremembe v sogovornikovi 

prihodnosti. 

 

Zanimiva je še primerjava med izvedbo druge faze, v kateri s kodiranjem luščim varovalne in 

ogrožajoče dejavnike, vire psihične odpornosti in spoprijemalne strategije, s tretjo fazo, sekvenčno 

alanizo. Vsaka se namreč običajno uporablja posebej. Primerjava ugotovitev, dobljenih preko 

kodiranja, z ugotovitvami iz hermenevtike pokaže, da s kodiranjem podrobno prečešeš ves intervju 

in izveš ogromno o sogovorniku, vendar so spoznanja bolj površinska in temeljijo na tem, kar 

sogovornik pove. Sekvenčna anliza pa ponudi globlji pogled v sogovornikovo razmišljanje. Pri Galu je 
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tako pokazala procese identitetnih preobrazb, ki jih samo z razgrnitvijo varovalnih in ogrožajočih 

dejavnikov, spoprijemalnih strategij in virov psihične odpornosti ni moč odkriti. Pri Alji pa struktura 

sekvenc pokaže, da se želi oddaljiti od staršev (in lastne preteklosti) na način, da se na vseh 

življenjskih področjih vede ravno nasprotno od njih. Oba načina sta v socialno pedagoški praksi 

dobrodošla, le za različne namene. Kodiranje predlagam v postopkih diagnosticiranja, avtobiografski 

narativni intervju pa kot intervencijo samo. 

 

Kot zanimivost dodajam še razmišljanje o pomenu in smiselnosti socialno pedagoškega dela, ki je 

navdihnjeno iz pripovedi sogovornikov. Če Aljino in Galovo zgodbo zreduciram samo na ukrepe 

odvzema iz matične družine, ugotovim naslednje. Gal je bil odvzet v ranem otroštvu, v starosti 

desetih mesecev, vendar se je ukrep izkazal za učinkovitega, saj mu je rejniška družina ponudila 

varnost, ljubezen, avtoritativno vzgojo, materialno udobje, za kar bi bil v matični družini prikrajšan. 

Na drugi strani Alja celo otroštvo preživlja v nefunkcionalni matični družini, kjer doživlja nasilje, 

strah, sram, pomanjkanje. Vse našteto ji povzroča psihične rane. V začetku srednje šole sta oba 

sogovornika oddana v izvendružinsko vzgojo, Alja v zavod, Gal v mladinski dom. Alja dobi mir in 

oskrbo, kar je pogrešala iz matične družine, a prevelikih bolečin iz preteklosti tudi v zavodu ne more 

predelati. Gal v mladinskem domu dobi potrebno strukturo in meje, ki jih potrebuje kot iskajoči se 

mladostnik, ob tem pa se osebnostno krepi, saj ni utrpel tako dolgotrajne psihične škode kot Alja. 

Njegov življenjski potek se normalizira lažje in bolj učinkovito. Med tem pa Aljo reši srečno naključje, 

ko vstopi v zvezo s fantom iz urejene družine. Ta točka preobrata ji pomeni možnost, da zgodnje 

prikrajšanosti in slabe izkušnje kompenzira s sedanjimi dobrimi. Možnost izkoristi in si normalizira 

življenjski potek. Če bi Alja srečala kakšnega drugega fanta, bi bila normalizacija ob neopravljenem 

delu na sebi vprašljiva. Povedano nas uči o učinkovitosti odvzema otroka iz matične družine. Več 

škode (traum) sogovornika namreč utrpita v času življenja v matični družini. Nadalje pa nam Galov 

primer ilustrira samo bistvo socialno pedagoškega dela. Je vzorčen primer opolnomočenja: v 

mladinskem domu je imel na voljo vzgojiteljico, ki je z njim strokovno delala ter mu ponudila 

možnost za vključitve v projekte, preko njih je spoznaval sebe in se učil, sedaj se znajde in zmore 

sam. Gal nas uči še o pomenu samopodobe. Skozi njegovo celotno pripoved lahko opazujemo, kako 

se mu krepi samopodoba. Iz nepriljubljenega dečka preraste v samozavestnega mladeniča, ki se zna 

predstaviti, obvladuje vsa področja in časovne dimenzije življenja. 

 

Zaključek diplomskega dela me tako vrača k samim temeljem socialne pedagogike: pomenu 

ukrepanja in nadaljnega strokovnega dela, ki gradi na opolnomočenju in izgradnji pozitivne 

samopodobe ter omogoča normalizacijo mladostnikovega življenja. Spoznanja, ki me ob zaključku 

študija in začetku profesionalnega delovanja navdajajo z odgovornostjo za strokovno delo in 

optimizmom za smiselnost le-tega. Hvala Alji in Galu za ta spoznanja! 
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PRILOGE 
 
Priloga 1: Prepis prvega intervjuja 

E: Ok. Prosim te, da mi poveš zgodbo svojega življenja. Tvoja naloga je v bistvu, da pač prosto 

pripoveduješ, s svojimi besedami, moja naloga je pa, da poslušam in jaz te ne bom v bistvu pač nič 

prekinjala… 

G: Mhm. 

E: mogoče si bom vmes kaj pribeležla, kar me bo dodatno zanimalo te bom pol na koncu vprašala. 

Kar je bistveno je v bistvu to, da poveš, kar se zdi tebi pomembno. 

G: Mhm. 

E: Pa da časovno nisva nič omejena, ane. Z veseljem te poslušam. Ee. Jaz sem zelo vesela, da te bom 

lahko poslušala. Bom vzela vse, kar mi boš povedal k sebi in sem ti že zdaj hvaležna, da te lahk 

poslušam, ker v bistvu tak bom sploh lahk diplomirala. 

G: Super. 

E: Tak da beseda je tvoja. Prosim. 

G: Ti me kr če bo kaj takega, ko te bo zanimalo, kar prosto vprašaj. 

E: Ok. 

G: Kaj začnimo pri rojstvu? Emm. Tega se ne spomnim glih najboljše ne. Em. Rodil sem se že v 

familijo, kjer je že bil en brat, starejši. Em. Družina z neporočenima staršema. Starša oba dva 

alkoholika. Jaz sem bil pri starosti desetih mesecev s strani centra za socialno delo nameščen v 

rejniško družino, ki je bila sicer dokaj v bližini primarne družine. Emm. Bil sem potem tam v rejniški 

družini, ki je bila zelo urejena in tako zelo stabilno okolje, sem bil do desetega leta. 

E: Mhm. 

G: Mel sem pač tut redne stike s starši. Med tem sta se doma starša ne ločla, ampak, nista bla niti 

poročena. Ja mama šla za sebe živet z bratom. 

E: Mhm. 

G: Brat je ostal doma. Ee. Mama je se vmes šla trikrat odvajat tudi od alkohola. Oče ne. Em. Tak da 

tut z  očetom posledično pol nism mel nekega stika. 

E: Mhm. 

G: Z mamo pa zlo tak rednega. Vikend obiski. Po desetih letih, em, po desetih letih sm se pa jaz vrno 

iz rejništva v matično družino k mami. Takrat. 

E: Mhm. 

G: To je taki grdi triger centra za socialno delo. Center je, to se mi zdi pomembno, da ti povem: 

rejnica je bila v sporu z direktorico centra za socialno delo… 

E: Aja. 

G: … in ker sem jaz bil zadnji rejenec pri njej, to je bla včasih ogromna rejniška družina, 
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E: Aha, aha. 

G: … so jo pač hotli onemogočit in mene odvzet in so mene med poletnimi počitnicami, ko sem jaz 

bil dva meseca doma pri mami. So prišli po mene, me vprašal: »Bi se ti vrno k mami?«, kar je čista 

manipulacija. Ne moreš ti desetletnega otroka vprašat, »Bi šel ti k mami?«. In mi tut povedli, da si je 

mama ful uredila življenje. In jaz seveda grem. Ko sm prišo nazaj, sem ugotovil, da zadeve sploh niso 

tak sijoče, da kljub temu trikratnemu odvajanju, bom reko, mama ni bla redni alkoholik, ampak je 

bežala v ta svet, ne. 

E: Mhm. 

G: In se zapijala, ko je prišlo do nekih problemov, tak da občasno. 

E: Aha. 

G: Emm. Službe ni mela, tak da je blo tut ekonomsko stanje, mislim smo bli preskrbljeni, ampak je 

blo tak, em, slabo ekonomsko stanje, ne, na eni socialni pomoči pa dva otroka, ne. 

E: Mhm. 

G: Potem brat je, ko je štiri leta starejši, zlo hitro odišo. Mislim da pri enih 17 letih se je preselil v 

*kraj+. Tak da sma ostala sama. Jaz sem v tem času pač z nekim povprečnim uspehom sem končal 

osnovno šolo, z ne vem, z dobrim, prav dobrim, nekje tu. Se vpisal na takrat želeno šolo. V bistvu ni 

bla želena, v bistvu je bla želena umetniška gimnazija v Novi Gorici. Ampak je blo to čist iz 

ekonomskega vidika, je blo to nemogoče, da grem jaz v Novo Gorico študirat. Ker je treba plačevat 

dijaški dom, 

E: Ja. 

G: … kaki keš za zrvn, prevoz. Ni šlo. Pa tut zarad tega, ker ne bi bil sprejet, ker bi mogo met višje 

povprečje. Pa sem se jaz takrat na oblikovalno tu vpisal. 

(tišina) 

G: Po tem vpisu v srednjo šolo sem začel pa jaz začel kratkomalo zlo bluzit. Ta svoboda, ki mi je bla 

naenkrat dala, ko več nisi na vasi in te nihče ne pozna, je meni ful godila in pol sm jaz začel bluzit in 

smo štipendijo zapili, zakadili. Kakor hitro se je dalo. Torej po navadi dva dni, ne. 

E: Hm. 

G: Potem sm pa jaz na sredini prvega letnika sem se jaz v razredu avtiral, torej kot gej, svojim 

sošolcem, ker je kot posledico prineslo enoletno oziroma manj kot enoletno, pač v bistvu preostali 

celi prvi letnik preostanek, verbalno, psihično nasilje, izolacija totalna, ne. Se mogoče izolacija na sliši 

tak hudo, pa je. Ne znam povedat. Hudo, zlo hudo. Od grožnje s smrtjo. Jaz pol valda nism več hodo 

v šolo, ne, ker me jo blo enostavno strah. Pa če si itak izoliran, zakaj bi hodo. Motivacija mi je padla. 

Sm jaz začel bežat, ne. Čist isto, ko mama, recimo, ko je bežala pred svojimi, ne. Pa sem našel takrat 

zatočišče v *ime kulturnega centra+, ko je blo tak alter scena, pa vsi vsakega sprejmejo, … 

E: Mhm. 
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G: …bla bla. In je blo strašno kul, če se kadil travo. Ful. In smo mi začeli, tak joint pa dva pa tri, ne, 

dokler ti, dokler te trava ne pripelje do tega, da te, tak kot vsaka druga droga uniči, pa mogoče nena 

tolko kot recimo heroin te uniči fizično, marihuana te uniči psihično, da ti oni občutek jaz sn nekaj 

več, vi ne vete kaj zamujate. Men to ni potrebno, jaz sem izven tega sistema šolskega, briga mene za 

vse. Zbije ti motivacijo, da bi sploh delal šolo in jaz itak nism mel nobene motivacije. Eem. Prišlo je 

tak daleč, da sem jaz ob vsem tem zapado v - ne depresijo, to ni depresija. Mel sm, mislim, da se 

reče depresivno stanje, ko se enostavno zjutraj več nism bil sposoben vstat. Ker se mi enostavno, ko 

nimaš cilja, sem jaz zjutraj odprl oči in zakaj bi jaz zdaj šel v šolo in je valda doma mama itak to 

spremljala se še ona zravn z mano se pogrezala vse globlje v drek (ne tega napisat) in enostavno več 

ni funkcioniralo, ker sma se začela prepirat, nobenega odnosa več ni blo. Jaz sem zabluzo, šola 

totalno, ne vem, prek 300 ur neopravičenih. Keša doma itak ni blo, pol sem štipendijo zapravo v treh 

dneh, ne. Ni se pričakovalo, da jaz s štipendijo pomagam kaj v družini, ampak, pričakovalo se je, da si 

jaz kupim karto, mesečno, pa da mam jaz, ker je mama vedla, da kadim - cigarete, da si jih jaz kupim. 

Pa tega ni blo. Na kar sva midva šla na center za socialno delo, s kerimi smo meli malo bolj redn stik, 

ker je center vseeno malo preverjal, kak je stanje, … 

E: Mhm. 

G: … doma, ampak, tak kot vsi današnji centri, enostavno nimajo stika, ne. Jaz pa tut vedno, ko so 

vprašali, »Ja, v redu je doma.«. Enostavno ne poveš, kaj se dogaja. Sva takrat bla že tolk obupana. V 

bistvu bolj mama, men je blo itak vseeno, sva šla na center. Sva povedla, kaj se dogaja in so ponudli 

kot eno izmed možnosti, da se umaknem iz družine in da grem tokrat, ker sem zdaj že bil prestar s 

16, 15, leti za rejništvo, v stanovanjsko skupnost, torej *ime institucije+. Sem jaz takrat popeno, tu ne 

grem jaz noter - v glavi - to je kot [ime druge institucije]. V bistvu isto sranje, ampak je ful drugačn 

princip je dela, ne. Tak tam so že zlo taki razbojniki bolj ne. Pa poznal sem fante od tam in me jo blo 

tak: »Jaz tja ne grem.«. 

E: Ja. 

G: In so pol rekli no, gremo na ogled vseeno, ne, če ti je. 

E: Mhm. 

G: Ja, gremo na ogled. In jaz sem šel na ogled v ta dom in videl, da se v bistvu živi na principu 

družine, da so obveznosti v bajti, se je treba spucat. Drugače pa, če pač svoje dolžnosti izpolnjuješ, 

maš tut ti neko svobodo, maš pa nekoga, ki ti zic lider, veš kaj mislim, ne vem kak se to prevede, … 

E: Ja. 

G: … maš neko naslonišče v bistvu, podporo v bistvu. Eee. In sm se jaz po tem ogledu odločo, da 

grem, ker sem enostavno tut sam ugotovil, da enostavno bom jaz zabluzo totalno, da bom verjetno 

šel globlje v kako drogo al pa kaj, če se zdaj ne bom pobral in so me namestili v ta dom. To je bla tak 

verjetno ena bolj pozitivnih izkušenj poleg rejniške družine. In pol v, to je blo maja sem jaz bil 
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nameščen, še v prvem letniku in sem v tem enem mesecu popravo vse predmete v srednji šoli, razen 

treh, da bi naredo popravne. Ampak jaz nism mel več želje, jaz nism mogo bit v tem razredu. 

E: Mhm. 

G: Jaz jih nism mogo videt. Sem jaz namerno pol pado pol dva popravna, enga sem nardil. Tak da 

sem lahk šel spet v prvi letnik. In vse to sem pač, enostavno se je v domu delalo ogromno z mano. 

Ker maš matičnega - 

E: Mhm. 

G: … osem otrok je, da ti razložim situacijo, plus štirje al pa pet vzgojiteljev, ki se menjavajo na 

smene. In vsak otrok ma svojga matičnega vzgojitelja tudi, ki je pač pristojen za govorilne ure, pa za 

kake take bolj osebne pogovore. 

E: Mhm, mhm. 

G: Emm. In sm jaz zlo vredu tam bolj al manj funkcioniral. Sem še sicer dalje kadil vedno, ampak sem 

pa delal tam in sm rasto. Najtežje je blo, ker jaz nism mel nobenih delovnih navad. Ker se to ni doma 

razvilo, zato ker en alkoholik svojemu otroku ne more tega enostavno ne more mu dat. Jaz nism mel 

delovnih navad, nism bil navajen, da če mi nekdo reče: »To naredi.«, in jaz ne naredim, da še nekdo 

ti enkrat pride gnjavit. Ker sm znal zlo dobro manipulirat doma z mamo, ne. Tu pa ni blo tak. In pol je 

tak po enih treh mesecih te zlo zategne nazaj, ko ugotoviš: »O, to pa ni tak.«. Takrat je blo obdobje, 

ko sem jaz zlo hoto zmanipulirat, da bi šel domov, pa nism šov, pol so itak ble počitnice in sm jaz 

ostal. Malo sm bil doma, malo sm bil v domu, zarad popravnih. Emm. No pol sm tak pado in se je 

začelo novo šolsko leto. Enostavno sm pol ja. Pol se je pa zečelo tut delati, vzgojitlca moja takratna 

matična, ni samo z mano dosti delala, ampak tudi z mamo ogromno delala. Mama pa je bla zlo 

odzivna. Ponavadi se starši otrok, ki so v takih ustanovah, so zlo jezni, ker jim je blo vzeto, … 

E: Mhm. 

G: … to ker se počutijo nesposobne. Moja mama pa je bla zlo hvaležna za pomoč, da se ji pomaga. In 

je zlo sodelovala. In pol tut recimo, ko je enih parkrat klicala v dom recimo pijana, so povedli, da to 

nikoli naj taka več ne kliče in je dejansko začela - najin odnos se je vedno bolj izboljševal. Jaz sem se 

medtem že tut avtiral doma in je tut mama že vedla. Zlo dobro sprejela. In sma midva naenkrat mela 

tak odnos, da sva se midva pol ure vsaki dan za pol ure slišala in se pogovarjala, kaj se nama je 

zgodlo, kak sma. Enostavno se je razvil odnos, … 

E: Mhm. 

G: … ki enostavno prej, ga enostavno ga nisma mogla met, ko sva deset let narazn bla in se ni razvil 

nikol v bistvu tisti pravi odnos mama-sin. Em. Ja. Ona ni nikol nehala v bistvu pit, ampak je zlo 

zmanjšala in je blo lažje je blo z njo, meni je bilo lažje z njo in njej je blo lažje z mano. Tak da sem jaz 

potem v bistvu drugi letnik dokončal tam čist povprečno. Začel sm pa tut razvijat ene interese poleg 

te šole, da bi še jaz kaj drugega delo. Najprej je blo to gledališče. Pol sm se spusto v prostovoljstvo. 

Sem ugotovil, da men to ogromno da. Je to men ful doro, da to hočem delat. V nekem mladinskem 
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delu in sem začel to delat. Emm. Malo je blo v začetku hudo uskladit šolo pa še eno dejavnost zraven 

delat. 

E: Mhm. 

G: Kak sem se zlo aktivno vključil v eno dejavnost, je šlo na drugi dol, ne, tehtnica. Pol sem počasi to 

porihtal in sem zlo aktivno začel vsepovsod delat. Zlo uspešen bit. Se vključevat v ene aktivnosti, več 

aktivnosti, ki so men pomenle, aktivizem recimo, prostovoljstvo na Centru za pomoč mladim, em, 

nadaljeval s pisanjem, ker sem že od nekdaj rad pisal poezijo. Začel pisat, objavljat malo pesmi. Pol v 

tretjem letniku je pa v januarju, sem pa bil sem jaz že zlo močn bil, doma je blo vredu. Moje življenje 

je že blo tak zlo v redu. Ee. Mi je pa v januarju mama umrla v požaru. Doma, nekaj se je zgodlo, nekaj 

se je zažgalo na štedilniku, ona se je takrat vmes šla, nekaj je pustila na štedilniku, ona se je šla vlečt, 

in ko se je vstala, je že blo tolk ogljikovega monoksida, da se je zadušila, ne. In je sam padla. Tak da 

sem jaz to takrat zvedo. Pa me je spet. V bistvu nisma mela tak odnosa, da bi to mene to tak hudo 

potrlo, kot verjetno potere otroka, ki je celo otroštvo preživel z mamo, ampak je pa blo hudo, ker se 

je ravno najin odnos začel tak dobro razvijat oziroma je že bil tako dobro razvit, am. Pol se je spet 

malo ponovila ta depresivna stanja. Ampak sem jaz tak po enem tednu po pogrebu so mene klicali, 

da moram se vrnit v dom. Kar se je men zdelo totalno glupo. Pustite me, da žalujem. Ampak, ne, 

hvala bogu, da sm šov, da sem se vključo v aktivno življenje nazaj, da sm bil prisiljen, primoran, da 

sem hodo na predavanja, spet začel nekaj delat s svojim življenjem, kljub tej tragediji, ne. Emm. In. 

Pol sma začela tut zlo z bratom, ko prej nisma mela nekega odnosa. Sma tut z njim začela razvijat 

malo bolj odnos. Ostala sma sama. Z očetom glih nimama stika. Enostavno bolj sma se povezat 

začela. Skup neke stvari delat, ko jih prej niti pomisla nima, da bi. 

E: Mhm. 

G: Jaz sem torej zaj do konc četrtega letnika sem potem ostal še v tem mladinskem domu. 

E: Mhm. 

G: Vmes menjal tut matično vzgojitlco. Dobil novo vzgojitlco, s katero sm se, sploh ne morš več rečt, 

da gre za ta profesionalni odnos, gojenec-vzgojiteljica, ampak, eno tako tesno prijateljstvo, res po 

teh treh letih zdaj ne. Emm. Ogromno pomoči, ogromno truda je blo vloženega v mene in tut z moje 

strani nazaj, da sem bil pripravljen sodelovat. Sem zaključo zdaj to leto srednjo šolo s prav dobrim 

uspehom. Maturo končal tut s prav dobrim uspehom. Se sicer nisem uspel vpisat na želeni faks, 

ampak na drugi želeni faks sm se pa vpisal, tak da, bom reko, da je uspeh, no, da bolj kot ta faks se 

mi zdi, da je uspeh pri projektih na katerih delam. Recimo pri živi knjižnici, ki sem jo omeno. To je res 

en projekt, ko ne samo meni, ko tut ljudem da ogromno. In ponosn sm, da lahko recimo o eni taki 

zgodbi, da sem torej v tem domu odraščal med samimi otroci z zlo podobnimi izkušnjami, še hujšimi. 

E: Mhm. 

G: Otroci s starši narkomani, z zlorabljenimi otroci, fizično zlorabljenimi, psihično. In vidim, da jih vlki 

procent ni uspešnih. Odvisno, kaj rečemo, da je uspeh. Recimo za eno punco, ki je mela ful slabe 
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sposobnosti in ki je inteligentno bla zlo omejena in je zdaj naredla živilsko šolo in je zdaj zaposlena, 

to je ful uspeh, ne. Ampak večina jih pa zabluzi, gre po poteh staršev, ne. Jaz ne morm izključit, da 

mogoče, mogoče bom jaz enkrat. Ampak zdaj mislim, da sm se tolko obogatil, da sm tolk zrasto, da 

me to po moje ne čaka, da sm dovolj trdn. Em. Tak da se mi v tem zdi ravno uspeh, da funkcioniram, 

da lahko recimo na živi knjižnici govorim mojo življenjsko zgodbo, ki jo ponavadi zdaj ne povem zdaj 

tak kot sem jo tebi, ampak samo tisti gej del. 

E: Mhm. 

G: Ki je tut če se podrobno spustim v njega zna bit zlo, zlo težki. 

(tišina) 

G: Ja. V bistvu, da po taki izkušnji uspeš govorit, ker ti vseeno vedno podoživljaš in dobro ne bom 

reko, da je najbolj prijeto, ampak si pa vsekakor vedno, si lažji po pripovedovanju. Vedno, ko to 

poveš, potem, ko ozavestiš, da nič iz mojega življenja do srednje šole, bom reko, ni bla moja krivda. 

E: Mhm. 

G: Ni bla moja krivda, da sta moja dva starša bla taka idiota dejansko, ki sta vedla, da nista sposobna 

met otrok, pa sta vseeno mela otroke. Hvala bogu, da sta jih mela, ne. Ampak bi se lahk lepše izšlo, 

ne. Moj delež je bil pač pri tem, da sm jaz pol začel kadit, da sm jaz sam sebe uničeval, ampak 

enostavno ne morš tega pripisat samemu sebi, ker nisi zrel ti pri 15 letih, nisi tolk zrel, da bi ugotovil, 

da si samodestruktiven dejansko, … 

E: Mhm. 

G: … da se ubijaš, da si ne delaš nič dobrega. Tak da ne vem. Ful dobrodošla z vprašanji. Ne vem, ki 

sm šel ful hitro mimo, ampak enostavno v delih, kjer se jaz tak dobro ne spomnim, sm šov bolj hitro 

mimo, ne. 

(tišina) 

E: Razmišljam še. 

(tišina) 

E: A bi reko, da je to vse, kar bi hoto v življenjski zgodbi povedat? 

(tišina) 

G: Ful je še enih malih faktorjev, ki se zdaj tu ne vklapljajo. Ne vem pol sama recimo, samo 

vključevanje v družbo, ne. To je recimo zanimivo. To ti lahk povem. 

E: Mhm. 

G: Sn na začetku vedno se družo v osnovni šoli proti koncu devetletke sm se začel družit z ljudmi, ki 

so bli v: vedno maš v razredu ene one luzerje, ene one navadne, pa pol maš one na vrhu, top, ne. In 

men je bil največji cilj v življenju, da jaz prispem do teh ljudi, ki so na vrhu družbene lestvice v 

razredu. Men je to ful dobro uspelo. Nism pa nikol spadal v to družbo. To so bli otroci iz bogatih 

družin, razvajenčki bolj al manj, jaz pa nikoli nisem spadal v to družbo, tut mi nikoli ni blo fajn z njimi, 

ampak blo je pa fajn, ker so drugi vsi gledali na mene, kot na nekaj več. In jaz sem to takrat rabo, ker 
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sem že zaradi samega položaja, kakega bi jaz drugač mel v družbi, mel tak zbito samozavest, da sem 

jaz mogo bit nekje na vrhu. To se je pol vleklo, vleklo, vleklo, do enga trenutka, ko sem jaz ugotovil, 

ko smo že začeli mi ven hodit, žurat, pol v prvem letniku, ko sem jaz ugotovil - jaz grem v petek 

zvečer ven, ker se hočem sprostit, nazaj pa pridem tak utrujen, da komaj stojim, ne da bi bil pijan al 

pa zarad česarkoli drugega, ampak zarad tega, ker sem se cel cajt pretvarjal in ja in lagal. Jaz sem v 

življenju preden sem razčisto neke pojme tak lagal, … 

E: Mhm. 

G: … samo za pridobivanje statusa, ne. 

E: Mhm. 

G: Aa, in pol mi je na eni točki potegnlo: »Ej, kaj delaš? Spet si samodestruktivn. Zakaj se uničuješ?«. 

Ee. In pol sm začel spoznavat ljudi, ki so s takimi zgodbami, ko je moja al pa tut mogoče ne, ampak, 

pač enostavno niso meli potrebe, da bi bli nekaj, jim je blo dovolj, to kaj so, in oni so znali to cenit in 

jim je blo vseeno, če jih zaj kdo zarad tega opazi al pa ne. In sn jaz pol sčasoma tut pr sebi bil zlo, zlo, 

nasamozavestn, sčasoma pol tut začel pridobivat s tem ravno, ko sm tu, ko sm razlago, da sm v 

domu rasto kot oseba, sem jaz to pridobil na samozavesti in recimo, če sem šel po ulici in če sm vido 

ljudi, ki se je meni zdelo, da mene ogrožajo, da me čudno gledajo, sem jaz to takoj pripisal tamu, da 

je z mano nekaj narobe in sm takoj ne vem, vzel telefoni in se začel pogovarjat, kao, samo da sem se 

izogno, morebitnemu kontaktu. Sčasoma, s temi projekti, na katerih sem se šel udeleževat se je pol 

izkazalo, da sm jaz talentiran na določenih področjih, da mi gre ful dobro, da recimo sn karizmatičn, 

da ljudje me radi poslušajo, da so radi z mano, da radi grejo za mano. To mi je ful dalo samozavesti. 

Sn enostavno pol začel sledit nekak sebi in kaj bi jaz rad počel, ne pa tistemu, kaj bi jaz mogo počet, 

zato da bi bil na vrhu hierarhične lestvice. Tak se je dejansko spremenilo iz res enega bi tak reko. Zlo 

gnilo je blo, to kaj sn jaz počel - lagal dejansko ljudem, ki bi zaj reko, da niso vredni niti iskrene 

komunikacije, ampak, bi jaz reko da na tem vrhu, ko je ta smetana, kjerkoli: v razredu, na faksu, v 

službi, so vedno ljudje, ki majo problem sami s sabo, ker morjo met in tut zdaj v odraslem življenju 

srečujem ljudi, ki imajo potrebo po tem, da imajo položaj, da se lahko s tem dokazujejo. Men je 

vseeno. Sem medijski tehnik in nimam nobenega nekega naziva, ampak meni je dovolj. Meni je 

dovolj to, da sn jaz G. in da pišem pesmi in da ustvarjam življenje in da lah šeram nekaj z ljudmi, da 

mam kaj ljudem dat. To je men zdaj dovolj, in vem da je to ful. Ampak enostavno v neki družbi ne, 

tej smetani, se to ne zdi zadosti. 

E: Mhm. 

G: Tak je to blo ja. Z družbo. 

(tišina) 

G: Ja tak je pač. Ti bom vse povedo, če sma že tu. 

E: Jaa. 
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G: Ljubezenska plat ne. Po tem, ko sem jaz, eee, nekak, ne sebe sprejel, kot geja, ampak porihtal te 

zadeve v družbi, da se več nisem obremenjeval, kaj drugi si mislijo. Prej ko so me terorizirali v prvem 

letniku, je bla groza, pol ko sm jaz pado letnik, sm mel super sošolce, ki so me ful sprejeli. 

E: Mhm. 

G: Sem čist od začetka - spet povezano s samozavestjo. Nikoli nobenga fanta, da bi jaz šov plest in da 

bi. Itak je že ful težko fanta spoznat, če si gej, ne. Ampak, če si že mel možnost, da bi jaz šov do 

nekoga, pa mu reko: »Ti si men všeč.« al pa nekaj takega. Ni šans. Sem vedno probo s tisto 

manipulacijo, s tisto grdo manipulacijo dosečt, da bi jaz bil nekomu všeč spet, ne. Eem, posledično 

sem spet vleko take ljudi na sebe. Grde ljudi ne, ki so znali to izkoristit, pa ne bi reko, da sm bil v 

zvezi kdaj izkoriščen, ampak, jaz sm manipuliro, pritegno sm pa ljudi, ki so z mano manipulirali in so 

bli čist isti kot jaz - fantje brez samozavesti, ki so rabli nekoga, s kom so lahko si pridobivali kao 

samozavest. Amm. In tut s tem vzponom samozavesti se je pol tut zgodlo da, ee, da sm bil dosti bolj 

uspešen pri tem da, mislim pri samem ljubezenskem življenju, da ti lažje izraziš čustva, da sm lažje 

začel, da sem nekomu povedal: »Ej, ti si pa men všeč, jaz bi te pa povabo na kavo, jaz bi te pa rad 

spoznal, dajva si možnost.«, nikol tega prej ne bi bil sposobn rečt. Nikol tut nism bil sposoben v neki 

zreli vezi bit. Ker sm mel preveč težav sam s sabo in se obremenjevat s socialnim oziroma 

ekonomskim statusom. Men je blo vedno pomembno, ker sm jaz zlo ponosn človek, mi je blo ful 

pomembno, da jaz nism odvisn, da bi jaz bil odvisn od partnerja. To mi je blo najbolj grozno in tut 

zato sm si dosti, dosti vrat zaprl, ker enostavno ni šlo, ker če bi moj fant reko takratni, ne vem, 

»Grema v kino.«, in če jaz nimam keša, jaz ne bom pustil, da on reče: »Ti bom jaz plačo, ker nimaš 

keša.« Ne, ni šans, ne. Ee. Zdaj mislim, dobro, zdaj sm samski, ampak, lahko funkcioniram v neki 

zvezi, znam se - ne rabim več enega vodiča, kot sem ga prej rabo, ko v bistvu nisem iskal partnerja, 

ampak sem iskal vodiča dejansko nekoga, ko bi mene držal, ne. To je tisto malo papa sindrom, bi se 

reklo, veš nekdo, ki te gor drži. 

E: Mhm. 

(tišina) 

G: Kaj jaz fejst nepovezano govorim? 

E: Ne, odličn si. 

G: Ker veš, misli mi zaj kr šibajo. Dost je nekih stvari, ja. Tak sploh ne pomisliš, kolk si v dvajsetih letih 

življenja doživel, kaj vse se je zgodilo in kaj vse bi se še lahko človek spomno, kar je podzavestno 

porino iz spomina, ker je recimo blo neprijetno, ne. 

E: Mhm. 

G: Bil sm recimo - zdaj sprememba še ena ne, vlka. Zdaj v srednji šoli, zdaj no na faksu še ne morm 

rečt, ampak jaz sem zdaj bi lahko reko, v družbi po navadi zelo zaželen. Vedno rečejo ljudje: »Ej, 

hvala bogu, da si prišo, verjetno ne bi blo tak fajn brez tebe.«, ne. Ker vejo, da jaz, ko sm v družbi, ful 

dam, ful prispevam, da sem mamo fajn. Pred tem, osnovna šola, pa sem vedno bil ful nepriljubljen. 
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Vedno potisnjen na stran. Ravno zato sem jaz pol začel proti tej smetani, sem se začel s temi ljudmi 

družit, ne, … 

E: Mhm. 

G: … to mi je bil cilj, ker sem bil vedno potisnjen ob rob, zato ker me ljudje niso marali. Ker sem mel 

verjetno preveč s sabo za predelat, da bi lahko kaj za njih prispeval tudi. Odnos je pa vedno daj-dam. 

Jaz sm pa vedno prišo v družbo in sem bil eden tistih, jaz rečem temu vampirji, ko se vsede s tabo 

dol pa ti pije energijo iz tebe, da ti pa nič. 

E: Mhm. 

G: Sej normalno, ti jemlješ meni mojo energijo, jaz dajem tebi svojo, jaz tebi jemljem energijo, ne. 

Tak je odnos. Tut to mi je recimo zanimivo, da se je tak spremenilo iz enga grdega račka, v, ne bom 

reko laboda, no, al pa tut v laboda, ja. Am. Tak to sem se zdaj - vidiš na to še sploh nikol nisem 

pomislo, ampak dejansko zdaj sem se spomno na tistega malega fantka z očali iz tretjega razreda, ki 

je vedno bil, vedno sm pa bil spor, vedno sem pa provociro, in vedno sem jaz bil spor v razredu. »G. 

pa spet to, G. pa spet to.« In pol so me kr porinli. In zdaj tak, ko pomislim, da me majo dejansko 

ljudje radi in ono »Daj pridi sem, pridi sem.«, ne. Kak se je to spremenilo. Sploh nisem pomislo do 

zdaj na to. Nisem ozavesto niti. 

(tišina) 

G: Tak mi šiba po glavi, da zaj sploh ne vem. Zaj če te kaj ful specifičnega recimo zanima, ful nea bodi 

sramežljiva. Kr direkt vprašaj. 

E: Jaz te samo poslušam in uživam. Zdej sva bla pri drobcih. Bom čisto zadovoljna, če boš še dodal 

kakega tistega, ko je tebi - a veš. 

G: Mhm. 

(dolga tišina, opazim da v sebi nekaj razmišlja) 

G: Hm. (se nasmeje sam pri sebi) 

(tišina) 

G: Lahko ti še kaj povem recimo o obdobju v rejništvu, ne. Bli smo tak od začetka, rejnika sta bla, on, 

rejnik, je bil neki vodoinštalater, neki delavec, ona je bla, rejnica, je bla vedno doma. Tako bom reko, 

kak se temu reče komunistična vzgoja, ampak ni bla, ker smo tut v cerkev hodli pa to. Mislim nismo 

bli prisiljeni, ampak pač smo pa hodli k verouku pa vse, ampak zlo se je, zlo so nam pokazali, zlo so 

meni pokazali rejniki, vedno, kaj je prav in kaj ne. 

E: Mhm. 

G: Zlo jasno postavljene meje in tut vedno sankcije. Je bla od, ee, kak se to loči sankcija? V bistvu tut 

telesna kazn, nikol ni blo zaj pretepanja, ampak si jih dobil recimo po riti, ker sem si jaz recimo v 

tretjem razredu zmislo, kljub temu, da sem mel vsega polno rit, da bi jaz kinder jajčko in se mi je 

zdelo normalno jo vkrast. In sm šov v trgovino in sn kinder jajčko vkrado. Sm prišo domov in so 

ugotovili to in sm valda dobil po riti in enostavno, če jaz zdaj iz tega vidika, bom reko, ne zagovarjam 
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pretepanja, zagovarjam pa sankcije, in če se enemu otroku da dopovedat z besedo - kul, meni se ni 

dalo in vse življenje se že učim tak, da me more počit po glavi in da izkusim bolečino, da naredim 

napako in se na napaki naučim. Nikol ni blo tega: »G. ni fajn da kradeš.«, če bi mi to takrat rekli, bi 

čez dva tedna spet šov pa bi verjetno milko vkrado. Zlo prijetna družina. Od začetka nas je blo, poleg 

dveh bioloških otrok … 

E: Mhm. 

G: … še enih pet rejencev al štirje rejenci, smo bli ena taka zlo vlka družina. Rejenci smo klicali rejnico 

ful različno. Jaz sem bil od desetega mesca tam, tak da so mi bli res ko ata mama, in sm jaz rejnika - 

še zdaj mamo stike - in jih jaz še zdaj kličem atek in mamica, še vedno. Zlo navezani. Dost hodli na 

neke izlete, se igrali veni. Tak bi reko, da sem jaz ravno ta en primanjkljaj, ki se je men pol poznal v 

srednji šoli dobil ravno pol, ko sem šov iz tega vredu okolja domov v tisto stresno okolje, ne. Kjer pač 

ni blo. Mogoče je blo dva tedna je blo vredu, pol pa je spet blo, em, ne vem, verjetno si ne znaš 

predstavljat, ampak, recimo, ko je mama pila, je to bla čist druga oseba. In recimo, zakaj otroci 

alkoholikov al pa narkomanov nikol se ne odpovejo oziroma ne ugotovijo, kaki gnoj so njihovi starši, 

zato ker je tvoj starš en čas trezn in takrat je najboljši starš na svetu, ko pa se napije, pa je pošast in 

je totalno druga oseba. Mislim, mene je bla mama pripravljena v stanju alkoholiziranosti vrečt ven 

ob 2h zjutraj na cesto in me pustit veni, da sn eno uro zvonil, da mi je prišla nazaj odpret pol, 

naslednji dan, pa ji je blo tak hudo, da se je zjokala in govorit ni mogla, ker ji je blo tak hudo. Ampak, 

ne. 

E: Ja. 

G: To ti ostane, take stvari ti ostanejo, kot verjetno travme al nekaj takega, dejansko ne. Em. Tak da 

iz enega takega toplega okolja v rejništvu, ki je res blo, še zdaj ful hvaležn sm jima za priložnost, da 

sm lahko zrasto vseeno, ker osnovo sem pa vseeno v teh letih dobil tam, … 

E: Mmm. Ja. 

G: … do desetega leta, ne. V eno tako okolje, kjer je, kjer je blo občasno - so bli ful fajn momenti, ko 

smo se mi vsi skup vsedli in smo bli družina, ampak enostavno prevagajo momenti, ko starš dela 

nekaj takega, ko se - to je ene vrste zloraba, če tak pogledaš. Nič takega, recimo, mene mama nikol 

ni, da bi me pretepala al pa nekaj ne vem kaj, ampak recimo za 14 letnega otroka, ki gleda v četrtek 

zvečer al pa v sredo med tednom, nasledn dan ma ob sedmih zjutraj ta otrok pouk, torej jaz, ne, … 

E: Ja. 

G: … sm mel pouk, mama je pa ne vem začela pit, cel dan pila in ob polnoči je še ona bla kr v kuhinji. 

Jaz sem vedo, da ona, ko se bo dovolj napila, bo padla s stola in si nekaj razbila. In mene je blo tega 

strah in sm jo hoto zaščitit in sm ji govoril, »Daj, idi v postlo, pridi.«, ne. In ona valda ne. In pol 

agresija ven vdari na eni stopnji, ko je človek pijan in kreganje in dretje ob polnoči, enih zjutraj. In ti z 

vsem tem greš pol spat in zjutraj v šolo in itak nisi koncentriran na pouk in ne morš bit uspešn. 
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Dokler živiš v, kak bi se to reklo, v gnilem gnezdu, se ne moreš s tega ven potegnt. In tut jaz zdaj, kaj 

te vem. 

(kratek premolk) 

G: Tut s kolegi gremo recimo na pir, pa tut mi gremo žurat pa se ga napijemo, še zdaj tut skadimo 

recimo, ampak ne bi pa mogo še enkrat živet s tem, z alkoholikom recimo, nikol več. Ker uničuje 

sebe, ker uničuje drugega in alkoholik in narkoman sta vedno bla egoista in vedno bota. In nič ne 

pridobiš in te to uničuje. Em. Zlo dost, ko zdaj pomislim, sm mogo jaz tisti del, ki ga je ravno to ne, 

doma požrlo iz mene, sem jaz mogo nadomestit nazaj, da lahko funkcioniram,ne. 

E: Mhm. 

G: Vedno maš izbiro ne. Včasih so govorili, vsi otroci alkoholikov se bodo zapili. Jaz verjamem v to 

teorijo izbire. Maš možnost, da se zapiješ in men bi se to zlo lahko zgodlo, če ne bi mel podpore, če 

ne bi mel nekih dejavnikov, ki so mene iz tega ven potegnili. Torej recimo mladinski dom v tem 

primeru. Če ne bi blo mladinskega doma in če ne bi blo teh ljudi, s katerimi sem jaz začel delat 

prostovoljsko, ki so men tolk pomagali. Bi jaz verjetno dans ne bi bil verjetno tu s tabo, al pa če bi bil, 

bi zdaj bil verjetno mrtvo pijan, da bi lahko o tem govoril, ker drugače verjetno ne bi mogo. 

(tišina) 

G: Hm. (se zamisli) 

G: Jaz sem pol iz tega tut. Ko sem prej razlagal, da smo dost kadili recimo trave, jaz sicer nikol v 

življenju nism poskuso nobene druge droge. 

E: Mhm. 

G: Skadili smo pa res ogromno. Em. Kaj je men to naredlo? Mene je to zlo, zlo poškodovalo pri 

spominu. Zato se men zdaj mogoče zdi, da tak malo skačem, ker mi enostavno ta THC zlo močno 

vpliva na možgane in hvala bogu nikol nism bil k psihozi nagnjen, ker se lahk razvije, ne, … 

E: Mhm. 

G: … iz tega, ampak zlo poškodovalo. Pol sem jaz nehal v domu, so mi v bistvu preprečli, sem hodo 

na THC teste pa na psihohigieno, tu v [kraj]. Ee. In pol po tej psihohigieni, ne vem, jaz ziher leto pa 

pol nism kadil, ker sem hodo na teste in nism mel nikol namena, da bi jaz ne vem, urinski testi so se 

delali, dalo bi se goljufat ne, mala flaška pa pač preliješ, pa nikol nisem. Ker enostavno ne, nisem. In 

potem po, ko sem končal s psihohigieno in s temi testi, je mene ta psihiater tam vprašal: »Upam, da 

si se kaj naučil, si se kaj?«. »Sem se.« Ni me pa nič vprašal, kaj bom v prihodnje kaj in pol je mene 

vzgojiteljica vprašala: »Kaj boš pa zaj ti naredo, kaj boš naredo s travo zdaj, še boš kadil kdaj?«. In je 

bil valda pričakovani ogovor, »Ne, ne bom.«. Jaz sem pa odgovoril nazaj čist iskreno, tak ko sm mislo, 

dost, res ogromno sem se naučil o drogi, ki sem jo jaz zlorablo. Pol pa sem jaz čist tak povedo: »Če 

grem jaz ven in če se jaz odločim, da se omamim ali z alkoholom al vseeno s čim, jaz zdaj dejansko 

vem, kak se obnašat do tega.« Droga sama po sebi, pustimo zaj kemijsko drogo, ampak droga kot 

dana od narave nikol ni bla slaba, ne, … 
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E: Mhm. 

G: … dokler si jo, glej že v starih cajtih so jo uporabljali, za veš, medicino, vse, ne. 

E: Mhm. 

G: Slaba je postala, ko se je začela zlorabljat. Sem jaz pol reko B.: »Ja, bom, bom še si verjetno kdaj 

prižgal joint.« in si ga tudi prižgem. Včasih več, včasih manj, ampak, enostavno zdaj vem, da sem prej 

bežal pred problemi in sm kadil, ko sm mel problem, zdaj vem, da jaz ne bom piva spil al pa ne bom 

jointa prižgal, dokler vem, da nimam nobenih obveznosti jutri al pa ta dan. 

E: Mhm. 

G: Da nimam nobenih  problemov, da ne kadim zarad tega, ker smo mi zdaj v družbi in je men bedno 

in se ne znam sprostit in zdaj  bom jaz enga skadil al pa spil, da bom jaz zrelaksiran. Nee. Enostavno 

ne gre, ker je to pol zloraba dejansko droge, ne. To je zloraba. To te poškoduje. To še je blo eno tako 

doživetje oziroma spoznanje. 

(tišina) 

G: Še en čas pol recimo, aha, glede družbe sem se pol začel en čas dosti z geji družit. Zdaj, kaj je 

zanimivo, da sem s tem, ko sem jaz, bom zaj reko na vrhuncu svojih moči trenutno, ko sm ugotovil, 

da se nočem več z njimi družit, ne zato, ker bi jaz zanikal svojo spolno identiteto ali pa karkoli, ne, 

ampak enostavno iz tega, ker če tak pomisliš, geji se po navadi družijo med sabo samo zato - kaj je 

edini faktor, ki geje povezuje - njihova spolna usmerjenost in to je to. 

E: Ja. 

G: In sem zdaj enostavno, mislim se družim, seveda se še normalno vedno dalje, ampak enostavno 

se družim s kirim gejem, oziroma jaz bom kr reko peder, še bom to besedo uporabo, pač jaz 

uporabljam peder, ker je pač ta beseda slaba, ko se ti odločiš, da je slaba, ne. 

E: Ja. 

G: S pedri se družim s tistimi, ki so men prijetni, ker so kot osebe, ne zato, ker dajmo se mi zdaj 

zapret kot skupnost, ne. 

E: Mhm. 

G: Ker en čas sm zlo, zlo čuto potrebo, da se z njimi družim, da sem ful z njimi, da smo mi skupaj, ker 

mi smo skupnost in mi mormo bit skupaj, ne. Pol pa ugotoviš, da majo ljudje tak dosti proti gejem 

ravno zato, ker se mi zapiramo v sebe. In ker aktivizem ni to, da si ti skrit v paradi ponosa in hodiš po 

ulici in te obkroža tisoč policistov, ker si varn takrat. Aktivzem je to, da se primeš za roko, ne zarad 

aktivizma, ampak zato, ker maš fanta rad in ga hočeš prijet za roko in greta z roko v roki čez mesto. 

In to je dejansko aktivizem. Tak se to dela. 

(tišina) 

G: To je zaj bol al manj to, kaj mam jaz. Kar te pa zanima pa svobodno vprašaj brez straha. 

(tišina) 

E: Samo super lahko rečem. 
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(smeh) 

E: Mogoče bi samo še eno vprašanja dodala. Kire bi ti reko, tvoje osebnostne lastnosti so te 

pomagale obdržat, a veš na vrhu, mislim na vrhu, na površju. 

G: Ja, ja. 

E: Tak ko si sam reko, lahk bi bil na podnu. Mogoče, če še to. 

G: Ja, ja. 

E: Saj si vmes omenu. 

G: Ee. Najprej bom reko ta optimizem. Optimizem zlo. Nikol nism bil realist al pa ne negativist, (v 

mislih išče besedo, namigne če jaz vem) 

E: eee 

E: Negativist. 

G: Ja, ja. Negativist. 

G: Ee. Vedno sem pozitivno gledal: »Eh, sej bom, saj bom …« 

E: Ne, pesimist. Ane? 

G: Ja. 

E: Ja. 

G: Ja, nikol nisem bil pesimist al pa realist. Nikol nism mel realne podobe. Pa ena taka zlo močna 

nagonska želja po tem, da uspem. Vedno sem sebe videl kot da bom uspel in da me ful nekaj vlkega 

čaka v življenju. Vedno sem mel ta občutek in enostavno me je to gnalo naprej. Pa dosti je bom reku, 

da je prispeval tut ponos. Da sm ponosn, da sem se včasih pol recimo: »Kaj jaz delam tu? Zakaj sem 

jaz ob treh popoldne, ko bi mogo delat nekaj produktivnega, nekaj za sebe, zakaj ležim na tem 

jebenem kavču sred [ime kulturnega centra] zadet ko krava? Halo. Pa jaz sem ja človek, jaz mam…«. 

Cel cajt mi je, četudi sem bil ful nesamozavestn – cel cajt sem pa mel to: »Jaz mam ful kvalitet, jaz ful 

stvari lahk počnem, jaz se ful stvari želim naučit. Visim pa tu in nič ne delam.«. Tak da mogoče to bi 

jaz reko, temu bi reko tak malo ponos, ja, da je to, da sem bil tak ono, »Ej, pa ti nisi tak, tak na 

podnu.«. »Ti nisi tak, tebi ne gre tak slabo, da bi zaj to mogo tak delat. Zakaj to delaš?« To. 

(tišina) 

G: Pa mogoče. Kaj te vem, če je to osebna lastnost. Učljivost. Vedno sicer sem bil trmast. Trma, trma, 

ja. In so mi ljudje kr povedli, se nikol nism hoto naučit, ko me je tresnlo po buči, sem se vedno naučil 

in sem pol začel sprejemat te lekcije v življenju. Mogoče je učljivost. Učljivost pa trma, da enostavno, 

ko sem se jaz odločo, da, kaj pa vem: »Zdaj bom pa jaz…« - že recimo pri teh THC testih: »Jaz ne bom 

kadil.«, jaz bi lahko prešvinglal, jaz bi lahko zmanipuliral situacijo zlo dobro: »Ne ne bom, ker mi to ni 

potrebno. Ne bom. Ne bom kadil, ker nočem.« In tut nism. Pa se mi zlo dostikrat zluštalo. »Ne, ne 

bom.« Trmast do. Ne vem, če verjameš v to, ampak, jaz vedno bolj ugotavljam, da je pa vseeno malo 

astrološko pogojeno to (tega ne piši v diplomo takih bedarij), … 

E: (smeh) 
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G: … ampak recimo veš, ko berem horoskope in kak je kozorog. Ustrezam zlo profilu. Da je to, 

mogoče je to, kaj s tem povezano, da si, da ti je nekaj enostavno prirojeno, ne, ker če tak pogledam 

za nazaj ne, glede na to, da ti nekaj od družine potegneš, gensko. Moji starši nikol niso bli baš nekaj 

vztrajni. Ponosa, ka tej vem, mislim, da glih niso meli nekega, če maš ti ponos, ne vem, če se tak 

dolgo uničuješ pol lahko, ne. 

(tišina) 

G: Tak je ja. Noro mi je zdaj dejansko tak. Ful sem veseli, da sem se prišo s tabo pogovarjat, ker tak 

sebe, ker ne razmišljaš o teh stvareh. Ampak ugotoviš, kolk sem dejansko zrasto. Jaz sem bil 

prepričan v prvem letniku srednje šole, da jaz nič nism zmožn. Doro, če sem se odločo, ampak 

odločo sem se jaz za to, da se ga bom v petek do mrtvega napil in sem se ga in to je blo to, pri tem 

sem bil trmast. Zdaj ugotavljam, vedno bolj, kak moji možgani funkcionirajo in kolk je tu not in zakaj 

je men razbijajo po glavi, da ni razbijalo od obupa, ampak, da je razbijalo od stvari, ki morjo it ven in 

da dejansko nism bil nesposobn ampak ono konkretno pameten in da včasih vidim, kolk sm pridobil 

na samozavesti, da dejansko to včasih tak malo na nezdravo potegne, ampak nism zaljubljen v sebe, 

ampak ful znam cenit, ful sm veseli, da mi je dano. In ko jaz rečem, da sm karizmatičn, ljudje ful 

čudno pogledajo. »Ja, daj mi ti povej, se ti ne zdim karizmatičn?« »Ja, sej si, ja.« Ja, če vem, zavedam 

se tega in to cenim in zato to povem na glas, ker ko boš piso motivacijsko pismo, boš to mogo 

povedat in to, da si inteligenten: »Ja, če sem.«. Ampak kak se spremeni. Ne morm ti z besedami, ful 

bi ti zaj rad, ker bi ti ful rad pomagal pri tej diplomski, ampak najbolj bi to vidla, da bi zdaj še tu en 

fant sedel poleg naju in to bi jaz bil pred štirimi leti. Ko bi ti vidla to razliko. Dol padeš, no. In mi tut 

zaj več ni recimo kljub krizi, ki je, kljub recesiji. Jaz mam načrt. Mislim načrt. Ok, glej, če mi faks 

enostavno ne bo šel in če bom ugotovil, da mi je to pretežko, da me to ne zanima, mislim pretežko 

mi ne bo, saj sem se sposoben naučit, ampak, če mi ne bo zanimivo, ne bom mel motivacije se učit in 

se ne bom učil in bom enostavno šel, ne vem z evropsko prostovoljno službo za eno leto v Nemčijo, 

se naučo jezika in si našel službo tam. Veš. Vem, da me nekaj. Enkrat mi je ena ženska rekla, ena 

soprostovoljka, ko sem pred parimi mesci, sem spet bil spet tak, ko sem čakal na rezultate mature in 

nism vedo veš, kak bo sestavljeno moje življenje, ker sem odhajal iz doma, … 

E: Aja. 

G: … iz varnega gnezda. Zdaj pa živim sam. In mi je blo to ful grozno. In nisem vedo, kak bo, kje bom 

živel, kak, s čim. In mi je ona takrat rekla: »G., vse kar te bo doletelo v življenju, bodo same lepe 

stvari. Nič slabega se ti ne more zgodit.«. In, ej, ful ma prav, ker če se mi nekaj slabega zgodi, se 

zgodi zato, da se iz tega nekaj ven potegne. Tak da, oo. Kak sm zabluzo zaj. Ampak me je tak odneslo 

s tem razmišljanjem, ej. Ful dobro. 

E: Super je. Odlično je. 

(smeh) 

E: Super je. 
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(tišina) 

E: Bi še kaj dodal? 

(tišina) 

G: Ne, enostavno se zdaj ne spomnim nič takega. 

E: Super. Mogoče samo beseda o tem položaju, ko si zdaj reko, da sam živiš, pa to. Čist o tem 

trenutku, kak je zaj. A veš nekak. 

G: Zdaj sem, v bistvu s cimro živim. Pač mamo svoje stanovanje, podnajemniško, s pač, z nekimi 

prihodki kot so štipendija in penzija po mami in pač študentsko delo. V bistvu mi ne bi blo treba 

delat. Dejansko, ampak, bom reko, da sem taki človek, da si pa vseeno v življenju rad privoščim 

stvari, ki jih mam rad. Pač delam zravn, da si lahko včasih še lahko kaj privoščiš. Tak da živiva zdaj v 

stanovanju. Nauču sem se skrbet sam za sebe. Znam kuhat, znam si oprat, pač znam za sebe 

poskrbet, enostavno. Zlo fajn občutek, ko vidiš, da kljub temu, da si le štiri leta bil v eni taki, zlo 

nemočnega se počutiš, ko greš iz te skupine ven, ko greš iz mladinskega doma, ne, ker tam maš vse. 

In ti ne veš, ker tam tut ti nič ne plačuješ, ne. 

E: Mhm. 

G: Men je bil ful šok, ko sem jaz prišo prvič v trgovino in sem mogo kupit pralni prah pa tablete za 

pomivalni stroj in ko sem jaz vido kolk ta satan stane, sem se razjokal sem se skor, ker je tak blo ono, 

mislim, ful stane in ti nimaš nobenga občutka, kolk to stane. 

E: Ja. 

G: Ampak, ne vem, enostavno uživam zdaj. Bom videl, kaj bo zdaj čas prneso, ko se študij začne in 

kak bomo s tem furali. Ampak entuziastičen nad življenjem in nad to svobodo in vem, da me zdaj tut 

ta svoboda ne bo odnesla, ker se znam vstavit, in si reč: »Dovolj je blo…« 

E: Mhm. 

G: » … bluziš. Gremo nazaj na tirnice.« Ker enostavno se zgodi, da me, pa ne da bi spet zabluzo, 

ampak me včasih, ko me prime navdih za pisanje pesmi, in ko mene to prime, to mogoče traja en 

tedni dni, jaz bi lahko cel tedn ležal v postli in pisal. Ne morš si tega privoščit, v svetu kao odraslih. 

E: Mhm. Ja. 

G: Ker si družbeno odgovorno bitje, bla bla bla, si odgovorn za vso to sranje. Ampak men se to 

enostavno zgodi, da me odpelje, da se uspem vsest ne vem sred ulice na klopco in se zamislit in me 

odpele o tem, o čem razmišljam, ne. Ni me strah. Tak se mi zdi, da zdaj res polno življenje živim. 

Ampak bom reko, da mogoče, nism zaj spet, da bi reko, da sn ful dobro preskrbljen, al pa da, ampak 

se mi zdi, da živim kvalitetno, da jem kvalitetno, da mi nič ne manjka. Ne morm pa rečt, da živim neki 

luksuz zdaj in da. Ne morm se pa pritoževat nad življenjem, ker mam ono ful, kar drugi nimajo, no. 

Oziroma mam ful, kar tut dost časa jaz v življenju nism mel in to zdaj mam. In bom reko zlo malo, zlo 

mali procent je tu pomembno ta materialnost, no, ker mi nikol ni blo to pomembno, je pa res, da ti 
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zlo vlki del dostojanstva bi mi vzelo, recimo meni, če ne bi zdaj recimo mel denarja, da grem jaz na 

kavo, al pa da grejo prijatli v kino, jaz pa ne morm it. 

E: Ja. 

G: To ti enostavno vzame. Ampak, zaenkrat si to lahko privoščim, tak da. Se vzpenjam no trenutno. 

Kam bo pa zaj to šlo, al. Pač po nekem vzpenjanju ponavadi pride malo stagnacije in pol spet padec 

in pol spet greš dalje, rasteš, rasteš, tak da, ampak enostavno si pač z mojo zgodbo pa verjetno z 

marsikero drugo se naučiš prej al slej vzponov in padcov, no, da enostavno vem, da ne bom celi cajt, 

tako sem zdaj na vrhuncu svoje uspešnosti in ko bi lahk delal sto stvari in bi mi vse uspelo. Vem, da 

bo prišlo obdobje, ko verjetno ne bo tako. Ko bom: »Jaz nič ne morm.«, v takem obdobju, ko 

enostavno ne bom mel moči, da bi kaj delal, ampak zaenkrat še ga ni tega obdobja. 

(tišina) 

E: Super. Meni je blo odlično. 

G: Ja. 

E: Ful je blo vredu. Samo najlepša, najlepša hvala ti lahk rečem. 

G: Kamot. 

E: Tak da sva bolj kot ne zaokrožla in lahko ugasneva. 

(ugasnem snemalnik) 

 

Priloga 2: Prepis drugega intervjuja 

E: Ok, A., jaz se ti že v začetku zahvalim, da si sprejela mojo prošnjo za intervju. Mene v bistvu – 

mogoče je prav, da o diplomi še par stvari povem - me zanimajo življenjske zgodbe ljudi. 

A: Mhm. 

E: In v bistvu to take malo bolj posebne, ne čisto klasične zgodbe ljudi, v bistvu ljudi, ko jim je uspelo 

nekak v življenju. Em, glede na to, da imamo vsi neke pluse pa minuse, nekateri imajo pač enih več, 

drugih manj, pol pač kak katere izkoristiš, ane. 

A: Ja, sej res, ja. 

E: To je eno zanimanje moje v diplomi. Zej pa bi te prosla, če mi lahko poveš svojo življenjsko 

zgodbo. V bistvu te bom jaz bolj poslušala, ne bom nič spraševala, če bo na koncu, če bom imela 

kako vprašanje, te bom vprašala, vmes pa te ne bom prekinjala. Em, mogoče si bom kaj zabeležila, 

da te bom lahko vprašala na koncu. Em, na voljo imama dost časa. Povej pa tisto, kar se ti zdi pač 

najbolj pomembno. 

A: Sej zej je že normaln govort, na začetku je blo težko. Tko da. 

E: Prav. 

A: A pol kr že začnem? 

E: Ja. 
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A: Emm. Recimo v otroštvu, ko sem se jaz rodila. Moj oči ima recimo, ta prav oči, ima šole narejene 

pet razredov in on je mene v bistvu, k smo se mi v šol učil, je on mene učil brat pa snemal pa to in če 

sem kej narobe nardila, sem bla zmerej tepena. Blo je pa ful alkohola iz obeh strani in od mame in 

od očija. Imam tut sestro. Ampak na njo se niso spravljal, ker je bla mlajša, ane. Jaz sem bla v bistvu 

za vse zmerm kriva, zmerm povsod tepena. V šol so me spraševal: »Zakaj maš pa modrice?«, ane, pa 

tko, sem jaz pa rekla, da pač sem padla al pa neki. 

E: Mhm. 

A: Zmeri neki druzga. No pol je šla šola sama v tožbo, je tožila očija pač ta pravga. Emm. Ane, pol tut, 

ane pol so nekak dobil to, da ne sme, (smeh otročička), da ne sme, ane, to delat, pa to, ampak je on 

še kr naprej. Ker itak je bil alkohol. To je bil nonstop pjan. Ves dnar, ki je pršu, pa k je mami delala, to 

je šlo vse za alkohol, nič nismo mel doma, nč. No in v glavnem, emm, kaj pa nej, da se spomnim, to je 

zdej … 

A: No pol pa en večer je on hotu on pač mami ubit, ane, jo je pol porezu po rok pa to. Pol sem js 

nekak najdla eno sosedo, da jo reš in to je pol spet policija dala naprej, ane. Pol je pa mami v bistvu 

spoznala druzga fanta, pa bla še kr s fotrom in ko je on zvedu je čist znoru pa smo bli spet vsi tepeni, 

ane. Čeprov nimaš ti tle nič zraven, sploh otrok. 

A: No, v šol, pol sem jez delala komi šolo, ker nisem pač mela pogojev, ane. Men so v bistvu gledal 

čez prste. Ne vem pa sem pri angleščini recimo, emm, ne vem, sem pisala ena, ena, pol so mi pa dal 

kakšne zgodbice za prepisovat, da mi je dala dve, ane, da sem šla naprej. 

A: No pol sem pa, k je pač mami se ločila od fo…. pač od očija, sem bla jes pri prababici, pri babici no, 

v *kraj+ doma. Štir mesec sem tam hodila v šolo, sem mela same petke, ker so bli pač pogoji pa, pa 

tko. 

A: No, pol je bla ona s temu drugmu fantom in sem jaz bla pač, ee, pr mam pa je ona rekla, da 

prideva dam, sm js pršla domu, no, in pol še v bistvu tist cajt je vzela socialna mojo sestro, k je šla v 

[ime ustanove], em, po enmu letu je pršla vn. No pol pa en let, pa je bla prvi razred, je moja sestra v 

prvi razred hodila, jo je avto povozu, je komi prežvela. In ta tadrug fant recimo je mene pač dvakrat 

posilu, ane. Sestro pa en let pa pol posiljval. 

A: Mela sta pol še enga otroka skupaj. Pa on je imel še iz zakona dva. Ane. Pol smo bli pač nekak skp. 

Sam k se je pol to, on me je skos ustrahvov, da bo mami ubil, ane, če se kaj nardi, pa če povem, ane. 

No, pol pa en večer se je pa on hotu spravt na mami pa je z nožem šel nanjo in je poj sem jz zbežala 

vn, ane, v pižam, k sosed, no so pa rekli policaji, da so že klicali in so njega vzeli. Najprej so rekli, da 

naj gledamo en romantični film, da se bo pomiril to. Sem jaz rekla: »Kako, če z nožm letajo po bajt?«, 

kako se boš pomiru, ane. 

A: In pol čez cajt mi še sestra pove, kaj je blo in sm šla js nasledn dan zjutri, sem rekla, kao da mam 

prosto uro in sm šla na policijo. Mami je pa rekla, da gre v bistvu z mano do šole neki, ne vem kva je 

blo, se sploh ne spomnim. In smo šle na policijo in smo mi gor počakale in so njega pršli iskat in je bil 
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tle v [kraj] prdržan, prdržan 48 ur, ane, mi smo mogl zbežat v varno hišo v [ime kraja]. Pol je pa po 48 

urah mami klicala na policijo, oni pa ne smejo dajat informacij, ane in so rekl pokličte [ime 

ustanove], če tam kaj vejo. In so v zapor povedal, da je zaprt. In pol sodišče. Sodišče, ene šest sodišč 

smo mel. Tazadn je blo pač odločiln kva bom jst povedala, ane, kar je blo. Emm. No pol je pa on v 

zapor. 

A: Pol je pa še enga spoznala. Ta je pa v bistvu deset let starej od mene. Pa mata zdaj starga sina dve 

let, pač brat. Tko da. Pol je pa še on bil ful neki kao, da bo fotr pa to, sam ne more bit men deset let 

od mene, to bi men lahko bil brat ane. No in v glavnem, pol sem pa jez šla na socialno povedat. Nič 

niso hotl najprej naredit, ane. No pol pa sem šla spet pa spet. Pokazala modrico. Ker v bistvu ta tip je 

mel pa eno pištolo te na metke pa na plin. In če to te zadane maš kokr, da bi se vžgal nekaj. 

E: Aja. 

A: No in, sem šla poj js v zavod in sem nardila pru letnik. Pru letnik naprej sm bla v zavodu. Brt pa 

sestra pa pač v rejništvu, k sta še dons. Emm. Vmes mi mami ni hotla dat. Js sm v bistvu tut zbolela 

na želodcu. Sm bla en let, (oglašanje otročička), en let v bolnc. Štrnajst dni v bolnc, en tedn doma, 

štirinajst dni v bolnc. Zato k so ble pač psihične težave in me je želodec začel bolet, ane, sem mela 

tut vnetje pa ne vem kaj vse in takrat nism hodila v šolo. Pol sem se morala vpisat, ker mi je socialna 

rekla, da naj se vpišem v šolo. Mi mami ni hotla dat za karto. Pač [kraj - kraj] to je blo takrat ne vem 

dvajset evrov pa je mela ona doklade, ker nikjer ni delala pa to. Tako da v bistvu od nje v življenju 

nism mela popolnoma nč. 

A: No pol sm šla pa v zavod, sm bla tm na [kraj]. (oglašanje otročička) Tle na *kraj+ sm bla v zavodu. 

Emm. Pomagala sta mi babi pa dedi. K sta v bistvu, dedi je star 71, babi 68. Pa sta mi dajala dnar pa, 

da sem hodila za vikende pa počitnice k njima, ane. Pa tut babi mi je plačala izpit za avto za 18 let. 

Eem. (oglašanje otročička). Kva pa naj še povem. 

A: In pol sm v bistvu štiri leta bla tm. (oglašanje otročička) V bistvu so bli oni kokr moj dom, js nism 

mela v bistvu nikjer, ane. No pol sem pa jest se v bistvu tle v [kraj] vpisala, ker prej sem hodila v  

*drug kraj+ v šolo, ane. Sem se v *kraj+ vpisala, sem bla en mesec, sem se izpisala, ker bi morala delat 

pač še ene predmete še za pru letnik … 

E: Mhm. 

A: … in v glavnem, (oglašanje otročička) in sm se spisala. Takrat sm poj tut M. spznala. Pač ljubezn na 

pru pogled. Jst sm bla še kr v zavodu. Čeprov mene jo blo sram povedat, ane. Oni so klele doma, vse 

zrihtan, vse majo. Tamaladva, recimo M. pa T. dobita vse kar hočta, jst v življenju nikol nism mela. 

Pol sm lagala (oglašanje otročička) ne vem, pol sm recimo lagala, da je v bistvu ta avto od strica moj, 

ane, kar sem hotla v bistvu pokazat neki da mam, v bistvu pa nč nism mela. 

A: Pol je v bistvu mami še jemala mojo štipendijo, pa sploh js nism vedla, da mam štipendijo. Sem 

mogla še vračat. Pol sm bla en let brez štipendije v drugmu letniku zarad tega. Pol sm pa jst pač 
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rekla, da ne žvim, pač da nism z njo, da naj mi tko naredijo, da sem samo jst lahko na račun, noben 

drug, čeprov sm mladoletna še. No to. 

A: Pol je blo pa pač s z M. Pol je pa njegova mami rekla, da pač ne bom jst več v zavodu. Sva kupla 

sobo, pač in sm sm pršla. Od tega je blo [datum] dve let. Em. No, pol sva pač, pred pol leta sva se 

poročila. (oglašanje otročička) Zdaj mava pač otroka. Tko da zdej v bistvu sploh vem, kaj je življenje.  

A: V bistvu s starši nimam nč, ker fotr še kr pije. Kliče me samo pa pozna me smo takrat, ko je ful 

pjan pa utruja po telefonu. (oglašanje otročička) Mami pa tut v bistvu, mal se bo grdo slišal, ampak 

so ji fantje pa uni med nogami več kokr pa pač utroc, ane. Ona ne vem, sva midve dobile odškodnino 

od tega k je mene pa sestro posilu, pač vsaka je dobila tri jurje, ane. Sm rekla o fajn, ne vem, si bom 

kej kupla, al bom šparala, ane. Ko bom 18 bom verjetn šla od nje preč, ane, je ona v bistvu zapravla, 

nama je dala od njega en star računalnik še un tadebel ekran. Oo, njemu pa kupvala majce za 50, 60 

evrov, nov računalnik. Tko da v bistvu mam starši so sam na papirju. Bli so povabljeni na poroko, pa 

je bla štala, k je oči naredu. (otročiček kašlja). Pa k se je tamal rodil, je tut fotr naredu štalo. Zle v 

nedelo mamo krst, sm rekla nuben ni povablen. Ne mislm met štal pa nč. Tko da. 

A: V glavnem nikol nism mela nič v življenju. Nikol. Pol me je blo sram hodt vn, k nism mela, v bistvu 

sm mela skoz ene in iste hlače pa majco pa to. (oglašanje otročička) Drugi so mel pa skos. Pa so rekl: 

»O za vikend smo bli pa na morju.« Jst nism vidla morje do trh let nazaj. 

(otročiček se glasneje oglaša) 

A: Pol sva s sestro. Al pa je mami šla recimo k temu fantu k ma zej, v [kraj]. Midva sva ble s sestro 

same. Nič nama ni pustila v hladilniku. Bil je en kečap, u omar pa ne vem ene makarone, recimo. In 

ka boš s tega naredu, nč. Ni nama pustila dnarja ne nč. In kaj je blo, v bistvu sva kredle po vrtih. 

Druzga ni blo. In krompir in zele, da sva vsaj lahko, če ne druzga krompir jedle. Tko da.  

A: Blo je enkrat fajn, k moja sestra ma [datum ] rojstni dan. Pa je bla glih tist tedn mami dol. In je ena 

k isto socialno delo študira, k je bla kot javna delavka pr M., emm, ji je pa prinesla darilo pa 30 evrov. 

In takrat je bla ura deset do sedmih. Do sedmih je bla pa trgovina pa 2 km preč in sva laufale, da sva 

si šle lahko kupt kruh pa mlek. Tko da. Nč ni blo. 

A: Iz zej je to, k sm šla pač js na socialno povedat, da, ka se doma dogaja. Sej do brata pa do sestre se 

niso tko obnašal, ane. Do mene, zato k sm bla js uporniška pa, ane, zaj pa kao govorijo, da je bil bivši 

fant kriv, ane. Kr v bistvu je ta bivši fant star 35 let, ane, js sem recimo 21, em, ampak to je blo sam 

tko, za mal dolgčas preganjat, za nč druzga, (oglašanje otročička), da sm šla kdaj ven, pa da sm kirmu 

kaj povedala. To je pa to. 

A: Drugače mi pa cel življenje že stojita babi pa dedi ob strani. Tko da če js gledam, sta mi babi pa 

dedi - oči pa mami. Bl mi bo žou k mi bost onadva umrla, kokr pa lastni starši. 

A: Pa še dons recimo lahko pridem pa rečem, dedi, ne vem, primer, čeprov ne, lahko pridem, pa 

rečem, ne vem: »Babi, dedi, nimam, a mi daš 20 evrov.«, pa mi bo dal 30. Ane. Sam, dobro zej itak s 

poročen pa delaš pa ane. Prej ko pa pač sem v šolo hodila pa nisem mela štipendije, ane, je pa. Tko 
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da brez njih ne bi… pa pač od fotra sestra je isto vredu. Ona je tut krstna botra pa poročna priča je 

bla. Tko da. To. (premolk) 

A: Nč. 

(tišina) 

A: To. Še moram kej povedat? 

E: Mhm. 

A: Lahko kej vprašaš. Zdej sm na hitro povedla vse to. 

E: Jaa. 

(tišina) 

A: Pa nikol nism rabla nobenga psihiatra. Čeprav me je socialna pošiljala. Emm, nobenga nč. Sm rekla 

sama, če bom pa rabla pomoč kdaj, bom pa sama poiskala. Tko da tut sm bla dve leti, še z  M. sem že 

začela, sm hodila k psihiatru pa sm rekla jst ne rabm nobenih tablet pa nč, če bom pa rabla, pa bom. 

Zato ker recimo tašča, (glasno oglašanje otročička) recimo od M. mami pa isto, ane, ona je imela pa 

isto zgodbo, ane. Emm, sam ona je pa pač bla ful vredu ženska pa to, pa je pred osmimi leti zbolela, 

pa zdej je pač v *kraj+. Drugače bi bla ona zdej doma, pa je zdele en tedn, odkar je v [kraj]. 

E: Aha. 

A: K ponavad so taki ljudje, sej jez tut vidm tok pr seb, sam ne tko kokr pač uni, tko k recimo pr tašči, 

recimo k gre listje dol pa k gre listje gor, (oglašanje otročička) to je najbl takrat katastrofaln obdobje, 

ane. 

E: Aha. 

A: Ma mogoče sm mal tko zaprta vase, (oglašanje otročička) drgač pa ni blo nikol problemov. 

(tišina) 

(Oglašanje dojenčka, kašlja) 

A: Tko da.  

A: No zdaj pa recimo k, ane, k sm poročena pa to, pa k mam vsega dost recimo ane, pa k so me v 

bistvu, k me sploh niso poznal, pa so me sprejel v to hišo pa to. Pa ne vem pa tut mama njegova v 

klet spod dol, me ma ful rada pa to, pa ne vem, od J., ud tašče mami pa to. Emm. 

A: Zdej pa recimo bi pa vsi hodil okrog mene, ane. Pa ne vem, k sm hodila v šolo pa sm mela 

štipendijo, me je mami prosila: »Daj, a mi pošleš 20 evrov za mlek za tamalga.« pa to. Pol sm pa js 

rekla, ane: »Če nis zmožna štirih otrok žvet, zaka pa jih delaš pol.«. 

E: Mhm. 

A: Ane, če s mela mene pa sestro pa s vidla, pač, da že takrat na socialni žviš, Marija od države, stara 

štirideset let, pa še ne vem če maš dve let delovne dobe. Zavež se, pa je to to, ane, jst ne vem, ven 

dej al pa zašij al pa ne vem. No. No, pa če zdej neb zbolela, bi mela še enga. To je tko. 

A: Fotr še zdej ga sploh ga ne pozna *njenega otročička, op.a.+, je že dva mesca pa pol star. Tko da. 

Sploh ne mislm. Pa je hodu sem pomagat. Jaz sm tko poj, ane. On men nikol ni dal niti evra. Ane. In 
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pol smo mi ane, tle k B. pa M. delata, tlele 2 km preč, dobita zastonj palete in zaka neb to porabl za 

drva, če je zastonj. 

E: Mhm. 

A: No in je blo pol ful palet, celo dvorišče, sploh vn nis mogu, nit parkirat avta na dvoriš. Tolk je blo. 

No in je, sm rekla, naj on pride pomagat, če mi nikol dnara ni dal v življenju, naj pa vsaj dela namest 

mene, k jst sm bla takrat noseča, drgač jst ponavad žagam z B., ane, s tastm, ne vem, men je to fajn, 

zato k pol mi ni treba zlagat. Em, sm pa rekla, naj pa pride on, da vsaj kej nardi. No pol zdej že to 

meče naprej. 

A: Pol recimo ne vem. Jst sm mu dajala za cigarete pa ne vem, dedi mu da, k je 71 let str, namesto da 

bi on dal men k sm otrok pa dediju recimo ne vem, plaču kšno položnco, ne. To so pjanci. Pa 300 

evrov dobi socialne in to je to. Ti maš pa družino pa dajo komi unih mal dokladov pa je to. Pol se ga 

že ujel da dela pa. V glavnem starši so sam na papirju. Tolk da lahk rečem, da jih mam, da nism tam 

od nek, da jih ne poznam, to je pa to. 

(tišina) 

E: A ta dedi pa babi k sta ti pomagala sta očetova starša? 

A: Ja. Pa sestra njegova -to so čist k noč pa dan. On je pa grozn. On je recimo enkrat pršu k nam na 

obisk, pa je prnesu kr štiri litre vina. Pa pravm: »Ka pa maš to?«, pa prav: »Za odžejat.« Ja, Marija, jst 

sm že po enmu kozarcu, še prej pjana, k ne pijem ane, ne žuram, nč. Ne vem. 

E: Em, brat pa sestra sta pa mlajš, tamali sm tak razumela, da je dojenček.  

A: Ja, jest mam v bistvu dva polbrata pa eno sestro. 

E: Mhm. 

A: A kolk sta stara? 

E: Ti si najstarejša? 

A: Js sem 21, marca bom 22. Sestra je bla zdele [datum] 16, ja 16. Polbrat, ta k pač me je posilu, je 

fotr njgov, je str se prav drug razred, kolk je to staro, 7,8. 

E: Mhm. 

A: Čist tamal je pa dve. 

(oglašanje otročička) 

A: Pa tut tega tipa, k ma zej, k sm ga jst spoznala, sm rekla: »Zdej je pa men dost, ti nč nama ne 

puščaš, vse njemu neseš, zej pa mene zanima, kam se ti vozš.«. No pol pa, pol pa k sm ga skužla, sm 

ga pa prebrala, je pa, sm pa rekla on čez cajt ne bo vedu, kam bo šel, a bo šel na tvojo stran, k maš 

dnar pa avto pa vse narjen, a bo šel k men, k nimam otrok, pa pač nič nimam, pa ustvarjam, in je blo 

res tko na konc pol. In sm jst to mami povedala, in če bi blo, jst recimo logično, če bi mela še enga 

otroka recimo pa če bi mi to naredu, bi z njemu končala (zazvoni ji telefon), bi z njemu končala, pa je 

to to, ane. 

(Kliče jo teta, pokimam, da naj se oglasi. Govorita 3 min.) 
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A: Ja, to je blo tko. 

E: Zdej trenutno dogajanje pa delaš šolo, al kak je s tem? 

A: Ja, zej mam peti letnik še delam, pa maturo mam letos. 

E: Aha. 

A: Pol bom pa vidla, če bo šiht, če ne, mislm, čeprov teli cajti, zdaj je težko, res morš zadet na loteriji, 

da dobiš šiht. Emm. Če ne pa naprej v šolo. 

E: Mhm. 

A: Doma ne bom, mislm. 

A: Pol pa k sm zvedla (zeha), da sm noseča, pol mi je pa mami rekla: »Pol pa še šolo, pa to pa un, 

kako pa boš.«, pa sm rekla: »A zarad tega k mam js šolo, bom dala otroka vn al kva? Ni šans.« Pol je 

blo pa to to. Sej ni težko. Zdele k je J. gor, pač ne hodm v šolo, hodm po izpitih. 

E: Mhm. 

A: Recimo smo pisal včeri angleščino, pa to, pa me ni, pa zle ne vem, pišemo poslovno matematiko. 

Ko bo pršla J. domu, hodm pa ene 10 dni v šolo, vsak dan, vsako uro mam en predmet pa neki 

zrihtam pa je narejena v 10 dneh konferenca cela. 

E: Aja? 

A: Tko sm tut hodila lansk let k sm bla noseča, so rekl pač, da moram bol počivat ane, kr je bil pač 

drobn. Em, sm pol šla ne vem za ene deset dni sem šla v šolo vsak dan po pet ur in sm nardila celo 

konferenco.  

E: Mhm. 

A: Tko. 

E: Kaj se ti pa zdi, kire so tiste stvari, ko so te v bistvu obdržale na površju, da si si lahk v bistvu 

normalizirala življenje al pa kiri ljudje v tvoji okolici, kare tvoje osebnostne lastnosti? 

A: Ja, jst v bistvu nikol nism mela prjatlce, zato kr, ane, vsakmu je blo sram bit odzunej, če s mel iste 

cune pa to, ane. Pa vse so mel neki novo skos in jst tega. Al pa ne vem: »Dons smo bli pa z mami pa z 

atijem tm … «, ka pa sm jst povedala – nč. 

E: Mhm.  

A: In v bistvu jes sm to sama ane, tut en cajt dediju pa to nism povedala, ka se doma dogaja. In sm 

jes to v bistvu sama. Zaka pa bi, (nemirno oglašanje otročička) pa sm se že hotla pač, sm šla že v 

kopalnco enkrat, pa sm si hotla tko prerezat žile kao, ane na rok, ampak tko držala sm u rok, nism še 

pa tko (pokaže s kretnjo), da b, ane. In pol sm pa rekla, sm sama seb reka, zaka b si jest uničvala 

življenje zarad budal, ane. In to je blo to. 

(vmes previja otročička) 

A: In pol sm šla v roku treh dni potem na socialno in sm povedala, kako je blo. Tko da. 

(krajša tišina) 
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A: Pol je pa to to. Pol pa sem bla v zavodu pa je bil fajn mir. Vem, da k sm pršla dam, da bom mela 

toplo kuhan v zavodu, ane. 

E: Mhm. 

A: Ane, da bom mela pač mir, pa dam zvečer luhka zaspala, da nem poslušala razbijanja al pa 

alkohola al pa karkol. Tako da to. Mi je blo fletn, nism nč. Čeprov šolo do tretga letnika, ne do 

tretjega, do druzga konc druzga ni nuben vedu, da sm jst v zavodu. 

E: Noben? 

A: Ne, sam razredničarka je vedela. 

E: Aja, od sošolcev misliš? Mhm. 

A: No pol so pa počas zvedl, ane.  

E: Mhm. 

A: Ker že je blo čudn, zaka hod vsakič druga, ane, k so vzgojitlce hodile na, na [misli govorilne ure, 

sestanke, op.a]. 

E: Aja. 

A: In ane. In pol mi je skoz ena vzgojitlca govorila, je rekla: »Morš povedat, morš povedat, ker enkrat 

se bo to razvedl.« 

E: Mhm. 

A: Pol sm jim pa povedala.  

E: Mhm. 

A: Tko da. K sm pa M. spoznala, sm pa v bistvu, ane, sm rekla, sej v zavodu se je dal zglumit ene tri 

dni, da ne grem ke, da ne grem v nedelo pač pa do petka, sm rekla nč, bom rekla kao, da sm bolna, 

čeprov sm hodila v šolo isto, sam sm bla tle pr M. Pol sam pa kao rekla, ja sej čez en tedn grem pa v 

zavod, čeprov sm bla že tri leta. 

A: Sej v bistvu dons me pa zastopjo, zakaj sm to povedala. Zato k mi je blo bruk, ane. M. ne vem, on 

ga je ful žuru včasih, itak fant je, ane in on je ne vem odpru vrata, pa tm k spita pač B. pa J. pršu: »Na 

mami, ati, js sm doma.«.»Prov.« So šli zvečer vn, sta mu še dnar dala, ane, pa tko. Men pa ni dajal 

noben. Dobr dedi za kufe. Sam jest nikol nism hotla dedija pa babi obremenjevat tolk starejš človeka 

pa cel življenje skos. 

E: Mhm. 

A: Skos neki pomagat pa bit odvisn od drugih. Pol sm pa rekla nč, šolo, pol takrt sm z bivšmu končala, 

sm rekla nč zej se pa nem več zaletavala pa vsakmu vrjela, ka mi bo reku, ane, bom pa lepo, bom pa 

lepo počakala, bo že en taprav pršu. No, evo. Ane, pa to mi je blo ful všeč, ne vem, pa sm se pol 

pogovarjala z J. k je mela isto. Tle na balkonu sva se pogovarjale pa pile kavo, sva se pogovarjale. Sm 

pač povedala, da sem pač bla posiljena, pa to. Mi je blo ful všeč, to, da da je M. recimo to zastopu in 

da ful ni bil tak vsiljiv do mene in je tko ful zastopu. Tko je razumevajoč. Tko da to mi je blo ful všeč. 

(zeha) No se pa še dons zastopva. Pa je vse isto kokr pru dan. Pa tko. 
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E: Razmišljam, če bi še kej vprašala.  

A: Sej drgač lohka pošlješ še kšn mesič, al pa. 

E: Mhm. 

A: Pokličeš, pa ti js povem. Mism tko, če se trenutno ne spomniš še kej tko. 

E: Sej najbolj glavno je to, kar je tebi pač pomembno, ane. 

A: Js sm na hitr zej povedala, drgač je blo to še o Marija Sveta. To je blo še. Skos sodišče. Marija, že 

vsako sodnico sem poznala, pa vse. Bi lahko dobila in od očija in odškodnino in use, sm rekla. Nič ne 

rabm. Samo mir mi dejte. Kakšna odškodnina, mene ne bo dnar povrnu to, da jst nism mela otroštva 

pa nč. Pa ne vem, pa je bla sestra recimo, jest sm bla pet let stara, ki se je sestra rodila, in je mami 

pač mogla delat ane. 

E: Mhm. 

A: Fotr je bil sks pjn pa to in kdo je mirkou tamalo - pet let sm bla stara, pa sm jo mogla previjat pa 

mlek dajat pa to. In taki so eni starši, ane. Jst recimo N. *otročičku+ tega ne bi mogla nardit. Ane? 

Anede? (govori otročičku) Tko da. 

E: Prav. Pol mislim, da sva prišle čist skoz, ane? 

(pozornost usmeriva na otročička, izklopim snemalnik) 

 

 


