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Povzetek

V magistrskem delu  je  predstavljena  empirična  fenomenološka  študija,  ki  skuša  odgovoriti  na

raziskovalno vprašanje: kakšno je doživljanje udejanjenja znanja? Inspiracija za raziskavo izvira iz

opažanja,  da  na  področju  osebnih  epistemologij  prvoosebna  komponenta  še  ni  zadovoljivo

raziskana.  Raziskava  temelji  na  izhodiščih  Perryjeve  sheme  razvoja  mišljenja  in  vrednot  in  se

epistemološko umesti v okvir enaktivizma – paradigme, ki vključuje kot bistveno tudi prvoosebno

komponento.  Znotraj  okvira  enaktivizma  je  opredeljen  tudi  pojem  znanja.  Uporabljena  je

raziskovalna metodologija tako imenovane drugoosebne globinske fenomenološke raziskave, ki je

podrobno opisana in utemeljena.  Na podlagi ugotovitev je sestavljen model dinamične strukture

udejanjenja znanja. Ugotovitve potrjujejo prisotnost intersubjektivnih in intrasubjektivnih razlik v

doživljanju udejanjenja znanja in ponujajo nova raziskovalna vprašanja za nadaljnje raziskave.

Ključne  besede: fenomenologija  znanja,  prvoosebno  raziskovanje,  drugoosebno  globinsko

fenomenološko raziskovanje, enaktivizem, eksplikativni intervju



Abstract

This thesis presents an empirical phenomenological study that tries to answer the research question:

how  is  the  enaction  of  knowledge  experienced?  An  inspiration  for  the  question  lies  in  an

observation  that,  in  the  field  of  personal  epistemologies,  the  first-person  aspect  has  not  been

sufficiently researched.  The study takes  as  its  starting point  Perry's  scheme of  development  of

thoughts  and values  and epistemologically installs  itself  into  the  framework of  enactivism – a

paradigm that includes the first-person aspect as essential. Within the framework of enactivism the

term knowledge is defined as well. In the study, the research method of second-person in-depth

phenomenological inquiry was applied, which is explained and established in detail. Based on the

findings a model of the dynamic structure of the enaction of knowledge was designed. The results

confirm the  presence of  intersubjective  and intrasubjective differences  in  the experience  of  the

enaction of knowledge and open up new ideas and questions for future research.

Keywords: phenomenology  of  knowledge,  first-person  research,  second-person  in-depth

phenomenological inquiry, elicitation interview
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1 Uvod

Znanje o svetu je eden od temeljev človeškega obstoja. Pridobivati ga pričnemo od svojih prvih

trenutkov, posvetimo mu velik del mladostniških let in spremlja nas skozi celo življenje. Posveča se

mu več ved, od epistemologije do psihologije in pedagogike,  kjer  je raziskovano v teoriji  in v

praksi.  Barbara  Hofer  in  Paul  Pintrich  (1997)  predstavita  interdisciplinarno  področje  tako

imenovanih osebnih epistemologij kot združitev prej omenjenih disciplin. Osebne epistemologije so

mnenja in prepričanja, ki jih ima vsak posameznik o naravi znanja in o tem, kaj pomeni vedeti

(Hofer  in  Pintrich,  1997;  Sandoval,  2005).  Študije  v  kontekstu  ideje  osebnih  epistemologij  se

naslanjajo  pretežno  na  tretjeosebne  metode  psihološkega  intervjuja  in  vprašalnikov  (Hofer  in

Pintrich, 1997; cf.  Mason in Boscolo, 2004;  Sandoval, 2005;  Schommer, 1990; Songer in Linn,

1991; Qian in Alvermann, 1995). V tej nalogi se sprašujemo po prvoosebnem aspektu znanja – torej

po doživljanju znanja.

Najprej  je  predstavljena  prva  prelomnica  v razvoju  ideje  osebnih  epistemologij,  shema razvoja

mišljenja  in  vrednot  Williama  Perryja  (1968),  ki  osvetli  osnovne  ideje  osebnih  epistemologij:

intersubjektivne  in  intrasubjektivne  razlike  v  razumevanju  narave  znanja.  Vidimo,  da  je  za

razumevanje osebnih epistemologij pomembno tudi poznavanje prvoosebne perspektive, ki je Perry

(1968)  ni  raziskal  dovolj  natančno,  da  bi  njegove  ugotovitve  ustrezale  sodobnim  merilom

raziskovanja doživljanja po pogojih veljavnosti empiričnega fenomenološkega raziskovanja, kot jih

navaja Urban Kordeš (2008). Zato preidemo na ustreznejši raziskovalni okvir konstruktivizma, ki

vključuje tudi natančno poglabljanje v prvoosebno perspektivo. Znotraj konstruktivizma se bomo

osredotočili  na  enaktivizem  in  opisali  za  njegovo  razumevanje  ključne  pojme  avtonomije,

emergence,  utelešenja,  opomenjanja,  doživljanja  in  udejanjenja.  Teoretična  izhodišča  bomo

zaključili s kratkim vpogledom v problematiko pojma znanje in našim razumevanjem znanja znotraj

konstruktivizma  in  enaktivizma.  Predstavljena  odprta  vprašanja  in  koncepti  oblikujejo  naše

raziskovalno vprašanje: kakšno je doživljanje udejanjenja znanja?

Temu sledi oris metodološkega okvira za raziskovanje doživljanja. Na tem področju je še mnogo

odprtih  vprašanj,  od  združljivosti  fenomenološkega  pristopa  z  empiričnim  raziskovanjem  do

težavnosti introspekcije. Te probleme na kratko predstavimo in se do njih opredelimo. Podamo tudi

kratek  opis  tehnike  eksplikativnega  intervjuja,  ki  služi  kot  podlaga  za  v  raziskavi  uporabljeno

metodo drugoosebnega globinskega fenomenološkega raziskovanja.  Sledi  opis,  kako  smo si  na

1



podlagi omenjene metode zastavili raziskovalni načrt za odgovarjanje na raziskovalno vprašanje in

kako  je  potekala  izvedba  raziskave.  Pomemben  za  razumevanje  izvedbe  je  tudi  opis  postopka

analize  pridobljenih  podatkov,  ki  tvori  podlago za  predstavitev  rezultatov  našega  dela  v  obliki

poskusne teorije.

V diskusiji analiziramo problem veljavnosti naših ugotovitev in postavimo rezultate v širši kontekst

kognitivne  znanosti,  kjer  se  vrnemo  tudi  k  ideji  osebnih  epistemologij  in  Perryjevih  (1968)

ugotovitev.
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2 Teoretična izhodišča

2.1 Shema razvoja mišljenja in vrednot

V petdesetih  letih  dvajsetega  stoletja  je  študentska  svetovalnica  univerze  Harvard,  sodelujoč  z

Williamom Perryjem, začela s študenti  različnih letnikov izvajati  odprte intervjuje,  v katerih so

poročali o svojih izkušnjah tekom študija. Zanimali so jih različni načini, kako si študenti razlagajo

svet,  s  posebnim  poudarkom  na  tem,  kako  razumejo  naravo  in  izvor  znanja,  vrednot  in

odgovornosti. Ker so pestrost odzivov želeli zaobjeti v majhnem vzorcu študentov, so skušali na eni

strani izbrati študente, ki izražajo močno dualistično "prav-narobe" razmišljanje (tako v moralnem

kot v epistemološkem smislu), na drugi strani pa študente, ki so naklonjeni relativistični miselnosti.

Tako  so  sestavili  seznam pedagoških  nazorov (angleško:  checklist  of  educational  views),  ki  je

porazdelil študente v želeni dimenziji. Ta seznam so dali 313 študentom jeseni leta 1954 in istim

študentom še  pomladi  leta  1955.  Dobili  so  31  zelo  raznolikih  prostovoljcev.  Nekaj  jih  je  bilo

izredno dualistično mislečih, nekaj izredno relativistično mislečih, nekaj jih je bilo na sredini med

obema poloma. Vključenih je bilo tudi nekaj študentov, ki se jim je rezultat zelo spremenil z jeseni

na pomlad. S temi študenti so nato opravili intervjuje na koncu vsakega leta (Perry, 1968).

Intervjuje so opravili v kar se da odprti obliki, da s samimi vprašanji ne bi vplivali na odgovore

študentov. Spraševali so le po stvareh, ki so se zdele relevantne znotraj  konteksta študentovega

pripovedovanja. Intervju so začeli z vprašanjem: "Bi nam povedal, kaj je zate izstopalo v tem letu?"

Po študentovi splošni izjavi pa so vprašali: "Ko to omenjaš, se morda spomniš kakega določenega

primera?" Raznolikost odgovorov se je sprva zdela mnogo večja, kot je Perry pričakoval. A počasi

so kljub precejšnji individualnosti posameznih poročil pričeli odkrivati skupno sekvenco izzivov, s

katerimi  se  je  vsak  študent  spopadal  na  svoj  način.  Ti  izzivi  so  se  pojavljali  pri  njihovem

akademskem delu, socialnem življenju, izven šolskih dejavnostih ali v službi. Pristop študentov k

tem izzivom pa je kazal na njihovo intelektualno delovanje, doživljanje vrednot in razumevanje

sveta. Skozi leta intervjujev z različnimi študenti je Perry opazil, da njihovi pristopi k tem izzivom

odražajo  značilnosti  razvoja.  V  tej  razvojni  sekvenci  se  tendence  k  dualističnemu  ali

relativističnemu mišljenju niso več zdele kot osebni stili, temveč kot značilnosti posameznih stopenj

v  razvoju  mišljenja  in  vrednot.  Na  tej  točki  je  Perry  projekt  razširil  preko  prvotnega  zgolj

deskriptivnega namena. V naslednjih letih je zbral še več prostovoljcev in izvedel še več intervjujev,
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poleg  tega  pa  je  iz  poročil  študentov  zaznano  sekvenco  izzivov  in  pristopov k  njim povzel  v

artikulirano shemo razvoja mišljenja in vrednot (ibidem).

Perryjeva  razvojna  shema mišljenja  in  vrednot  je  razdeljena  na  devet  pozicij.  Perry tu  besedo

pozicija uporablja specifično za posamezne stopnje razvoja v shemi – definira jo kot "način ali

centralna tendenca,  kako si  posameznik razlaga svet znanja in vrednot v danem času v svojem

življenju." (Perry, 1968: Glossary1) Perry v angleškem originalu posebno rabo pojma piše z veliko:

"Position". V tej nalogi bo za označevanje te posebne rabe pojma uporabljen poševni tisk. 

Najbolj široko gledano se shema sestoji iz dveh delov centriranih okoli pozicije 5, ki opisuje, kako

posameznik  prvič  dojame  znanje  in  vrednote  kot  relativne  in  odvisne  od  konteksta.  Zaporedje

struktur  do  te  pozicije  opisuje  razvoj  iz  dualističnega  absolutizma  do  sprejetja  tega  splošnega

relativizma.  Sekvenca,  ki  sledi  tej  poziciji,  opisuje  nadaljnji  razvoj  v  orientaciji  posameznika v

relativističnem svetu. Perry (1968) dualizem uporablja kot pogled na svet, ki deli znanje, odgovore

in obnašanje na enostavni normi "prav ali narobe" – neodvisno od okoliščin. Relativizem pa razume

kot "množičnost perspektiv, interpretacij, konceptualnih okvirov, sistemov vrednot in možnosti, ki s

svojimi  strukturnimi  lastnostmi  omogočajo razne  vrste  analiz,  primerjav  in  vrednotenj."  (Perry,

1968: Glossary)

Malo  natančneje bi  lahko shemo razdelili  na tri  dele,  kjer  je  vsak  sestavljen  iz  treh  pozicij.  V

pozicijah  1,  2  in  3  oseba  modificira  absolutistični  "prav-narobe"  pogled,  da  naredi  prostor  za

preprost atomističen pluralizem, ki ga Perry imenuje  množičnost2. V pozicijah 4, 5 in 6 se oseba

spopade  s  problematiko  raznolikosti  pogledov  na  svet  in  v  preprostem pluralizmu  množičnosti

prepozna  vzorec  kontekstualnega  relativizma,  nato  pa  predvidi  potrebo  po  osebni  vpletenosti3.

Pozicije 7, 8 in 9 sledijo razvoju posameznikovih vpletenosti. (Povzeto po: Perry, 1968)

1 V danem viru Perry za razlago pojmov doda prilogo, ki je ločena od glavnega teksta. Ta glosar nima strani, je le 
označen kot "Glossary".

2 Tudi tu Perry pojem Multiplicity uporablja s posebnim pomenom. Definira ga kot "množičnost 'odgovorov', zornih 
kotov oziroma evalvacij, z referenco na podobne teme ali probleme. Ta množičnost se razume kot skupek 
samostojnih 'odgovorov' brez notranje strukture ali zunanjih povezav, v smislu, 'Vsakdo ima pravico do svojega 
mnenja,' z implikacijo, da o mnenjih ne moremo razsojati." (Perry, 1968: Glossary)

3 Vpletenost, kot jo definira Perry, je "potrditev osebnih vrednot ali izbire v relativizmu. Zavedni akti oziroma 
realizacija identitete in odgovornosti. Proces orientacije sebe v relativnem svetu." (Perry, 1968: Glossary) Perry v 
angleškem originalu uporablja besedo "Commitment", ki jo je težko smiselno prevesti v slovenščino, sploh ker 
termin uporablja s povsem svojevrstnim pomenom. Za pojem vpletenost sem se odločil, ker ta pojem odraža, da se 
posameznik začne 'vpletati' v relativistični svet.
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2.1.1 Pozicija 1, osnovni dualizem

Perry pogled na svet, kot ga opisuje pozicija 1, primerja s tem, kako otrok deli svet znanja, vedenja

in vrednot med družino in nejasnim in nedodelanim zunanjim svetom. Posameznik s te  pozicije

dojema vse zadeve na podlagi  površnega razlikovanja  med 'znotraj  skupine'  in  'izven skupine'.

Ločitev  poteka  med  znanim svetom avtoriteta-pravilno-mi  nasproti  nelegitimen-napačen-oni.  V

znanem svetu je moralno in odgovorno obnašanje enostavno uboganje, v pedagoškem pogledu se to

odraža kot pomnjenje pravilnih odgovorov in vedenj, kot jih diktira avtoriteta. Perry to  pozicijo

osvetli s citatom enega od študentov:

"Ko sem šel na svoje prvo predavanje, kar je gospod tam govoril, je bilo kot Božja beseda. Verjel sem vse, kar je

povedal, ker je bil profesor, in to harvardski profesor, in to je bil spoštovan položaj." (Perry, 1986: 18)

Epistemološko  gledano,  ta  pogled  predpostavlja,  da  se  znanje  sestoji  iz  množice  pravilnih

odgovorov, ki jih poznajo avtoritete. Obstaja pravilen odgovor za vse, in odgovori so ali pravilni ali

napačni.  Ni boljših ali  slabših odgovorov. Na tej  točki se naprezanje pedagogov, da bi študenti

mislili bolj relativistično, napačno razlaga kot: "Hoče, da vključim več posplošitev," ali nasprotno:

"Hoče, da vključim več dejstev." Znanje in vrednote so tu prepletene. Pravilen odgovor je veljaven

le, če je bil pridobljen s trdim delom in avtoriteta ve, ali je bilo to delo opravljeno ali ne. Če kateri

od študentov dobi dobro oceno za malo dela, to sproži moralno krizo.

2.1.2 Pozicija 2, predlegitimna množičnost

Študent  v  okviru  pozicije 1  vidi  raznolikost  interpretacij,  več  možnih  načinov  razmišljanja  in

relativne vrednote kot neraznolike brezvzorčne ovire, ki zastirajo pogled na pravilne odgovore. Ko

te  kompleksnosti  predstavi  avtoriteta  sama,  od  katere  se  pričakuje,  da  bo  razjasnila  pravilne

odgovore, se te anomalije prikrojijo predpostavkam pozicije 1 na dva možna načina, ki predstavljata

podstrukturi  pozicije 2. Oba načina zmanjšujeta kompleksnost teh problemov na nivo artefaktov

brez pravega epistemološkega pomena, kar obide kakršnokoli potrebo po spremembi predhodnih

predpostavk o resnici, ki naj bi se skrivala za kompleksnostjo.

Prvi način je nasprotujoč. Študent vidi avtoritete, ki mu predstavljajo te kompleksnosti, kot slabe in

nesposobne v svoji vlogi. 
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"Človek pride na Harvard in pričakuje vse vrste dobrih stvari, a se sreča s temi, temi seminarji splošne izobrazbe,

ki so izjemno, ah, ne vem, neumni so, večina od njih. Imam dva, imam naravoslovje in humanistiko, od katerih

se mi oba zdita, no, taka izredno zmedena situacija je,  zdi se, da nihče ničesar ne ve …" (Perry,  1968: 26,

poudarek Perry)

Drugi način je sprejemajoč. Študent vidi avtoriteto, kot da mu ponuja te kompleksnosti v njegovo

korist – da mu pomaga se naučiti, kako sam najde pravilen odgovor.

"Da, ni ga [odgovora] bilo v knjigi. In to me je zelo zmedlo. Zdaj vem, da ga ni v knjigi z razlogom. Mi naj bi

razmislili in ugotovili odgovor!" (Perry, 1968: 26, poudarek je Perryjev, dodatek je avtorjev)

2.1.3 Pozicija 3, podrejena množičnost

V poziciji 3 študent v svoji epistemologiji napravi prostor za pravo človeško negotovost. Sprejme,

da obstajajo jasni odgovori, ki jih še nismo dosegli in da avtoritete na tem še delajo. Tu se sama

narava resnice sicer še ne spremeni, le človekov odnos do nje – a tesna povezava med avtoriteto in

resnico se v študentovih očeh omaje. V pedagoškem kontekstu se tu pojavi problem: kako avtoriteta

lahko ocenjuje  odgovore  za  pravilne  ali  napačne,  če  jih  še  sama ne ve?  Pojavi  se  podrejen,  a

vendarle prisoten prostor za različna mnenja v domeni avtoritete.

"Počutil bi se (se smeje) nekako negotovega razmišljati ves čas o teh filozofskih zadevah in se ne domisliti

nobenih jasnih odgovorov. In jasni odgovori so, no, nekako so moj temelj. V fiziki dobiš jasne odgovore do neke

točke. Preko te točke jasni odgovori sicer so, a jih ne moreš doseči." (Perry, 1968: 27, poudarek Perryja)

2.1.4 Pozicija 4, soodvisna množičnost ali podrejen relativizem

Perry iz poročil študentov ugotavlja, da spet obstajata dva načina za spopadanje z neodgovorjenim

vprašanjem iz  pozicije 3.  Nasprotujoči  študenti  pograbijo  priložnost,  ki  jo  prinese  ideja  prave

negotovosti, da povzdignejo množičnost na položaj svojega sveta, ki je soodvisen in v kontrastu s

svetom avtoritete,  kjer  so pravilni  odgovori  znani.  V tem novem svetu svoboda je,  oziroma bi

morala  biti,  popolna:  "Vsakdo  ima  pravico  do  svojega  mnenja,"  in  "Nimajo  pravice  trditi,  da

nimamo prav." Tako so sprejeli neke vrste dvojni dualizem, kjer je dualistični "prav-narobe" svet

avtoritete  ena  možnost  in  množičnost druga  možnost.  Kategorizacija  vseh  epistemoloških  in
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moralnih izjav ostaja atomistična in "vse ali nič". Perry navaja primer študenta:

"Mislim, če jih [kritike] bereš, to je lepota take knjige, kot je  Moby Dick. [Se smeje]  Nihče je ne razume!"

(Perry, 1968: 30, poudarki in dodatki Perryja)

Sprejemajoči študenti pa uberejo drugo pot, ki tako dopušča, da se v množičnosti pojavi relativizem

v kontekstu sveta avtoritete, kjer je množičnost še vedno podrejena avtoriteti kot nekaj, "na čemer

hočejo, da delamo" (podrejen relativizem). "Razmišljati o tem, kaj hočejo" postane "razmišljati na

tak način, kot hočejo." Upoštevati več pristopov in razmišljati samostojno postane eden od načinov,

kako početi to, kar avtoriteta hoče.

2.1.5 Pozicija 5, relativizem

Do te točke so študenti na tak ali drugačen način novosti lahko asimilirali v obstoječo dualistično

mentalno strukturo, s katero so začeli. Novosti, v primeru, da so bile zaznane kot anomalije ali kot

kontradiktorne  dosedanjim  prepričanjem,  so  jih  prisilile  narediti  spremembe  v  strukturi,  a  te

spremembe so bile dosežene ali  z razširitvijo dualizma v dvojni dualizem ali  z dodatkom nove

podkategorije "kritičnega mišljenja" v kategorijo "kaj avtoriteta hoče".

V poziciji 5 študent doseže revolucijo v svojem pogledu na svet tako, da hierarhijo iz  pozicije 4

obrne  na  glavo.  Relativizem se  pomakne  iz  položaja  posebnega  primera  (ali  podrejenega  dela

znotraj širšega dualističnega konteksta) v položaj konteksta, znotraj katerega dualizem zdaj postane

poseben primer. Perry navaja izjavo študenta (v kontekstu se študentova beseda "kompleksnost"

nanaša na relativistični pristop k znanju):

"Ne vem, če je sama kompleksnost vedno potrebna. Nisem prepričan. Ampak če kompleksnost  ni potrebna,

potem je  treba  najprej  ugotoviti,  da  ni potrebna,  preden  se  lahko odločiš  'no,  prav  ta  primer  potrebuje  le

enostaven pristop.'" (Perry, 1968: 33, poudarki Perryja)

2.1.6 Pozicija 6, predvidena vpletenost

Kot omenjeno, Perry pod besedo vpletenost razume "kreativne akte strukturiranja, tako da se skozi

njih posameznik orientira v svetu,  ki ga vidi kot relativističnega v znanju in vrednotah" (Perry,
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1968: 37, 38). Vse naslednje pozicije opisujejo, kako posameznik počasi tvori in razvija različne

vpletenosti v svetu. V poziciji 6 študent še ne doživi  vpletenosti, jih pa predvidi kot potrebne za

odgovorno življenje.

"Veliko ljudi mora iti skozi nekakšno fazo, ko se najdejo sami v svetu. Ko se ločijo od svoje družine, na neki

način, četudi samo geografsko. Kdaj tudi ne geografsko; lahko bi bil doma, pa bi se zgodila ista stvar, ampak

geografija to poudari. In, in potem morajo razviti nov odnos do sveta, se mi zdi." (Perry, 1968: 38)

2.1.7 Pozicija 7, prva vpletenost

Tu se prične tvoriti prva vpletenost. Perry (1968) to pozicijo povzame kar z izjavo študenta:

"To se mogoče sliši smešno, ampak razvil sem nekako, ah, neka načela. […] In prišel sem do stvari in odločitev,

ki mi jih do sedaj še nikoli ni bilo treba sprejeti. In po tem, ko sem to premislil, sem rekel, da sem to naredil, ker,

no, ker je bilo prav, in alternativa mi ne bi bila po godu in se ne bi dobro počutil z njo. […]" (Perry, 1968: 39,

elipse so avtorjeve)

2.1.8 Pozicija 8, orientacija in implikacije vpletenosti

V teh zadnjih  pozicijah razvoja so koraki kvalitativni, namesto strukturni in predstavljajo stopnjo

zrelosti  v  življenju.  Pozicija 8  predstavlja  obdobje  odkrivanja  implikacij  vpletenosti.  Prva

vpletenost, na primer "odločiti se, kaj želim početi", ne reši toliko problemov, kot je posameznik

sprva upal:

"Po mojem ne zmanjša števila problemov, ki jih srečujem, ali negotovosti, bilo je samo nekaj, kar me je mučilo,

kar sem mislil, da … Vedno sem mislil, da je to nepotreben problem, osnovan na mojem pomanjkanju izkušenj s

širnim svetom … (Zdaj)  tega ne vidim kot  nekaj,  kar  opravim; to  je nekaj,  o  čemer se moram neprestano

odločati." (Perry, 1968: 41)

2.1.9 Pozicija 9, razvijanje vpletenosti

Perry pozicijo 9 opiše kot "način življenja, v katerem posameznik v razvoju svojih vpletenosti in v

stilu svoje odgovornosti, ne najde le občuteka svoje identitete, temveč tudi svoje skupnosti." (Perry,

1968)
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2.2 Potreba po ustreznejšem raziskovalnem okviru

Perryjeve ugotovitve odpirajo vrsto vprašanj.  Le nekatera od njih  so:  Kolikšna je  veljavnost  te

raziskave, glede na to, da je bila izvedena samo na študentih z Univerze Harvard? Do katere mere

doživljanje,  ki  so ga študenti  opisovali  med intervjuji,  odraža  dejansko doživljanje  v njihovem

vsakdanu? Ali so predstavljene ugotovitve intersituacijsko konsistentne?

Nas zanima predvsem to zadnje vprašanje. Perryjeve ugotovitve kažejo na to, da se za odgovorom

na vprašanje lahko skrivajo velike razlike v doživljanju odgovarjanja. Predstavljajmo si, da je neka

oseba odgovorila na neko vprašanje. Ta oseba bi lahko:

 podala odgovor, kot ji ga je posredovala neka avtoriteta – učitelj,  starš, knjiga … (skladno s

Perryjevo pozicijo 1);

 podala odgovor po kritičnem razmisleku, saj to avtoriteta od nje pričakuje (kot je Perry opazil, da

se dogaja v poziciji 4);

 podala odgovor po kritičnem razmisleku (Perryjeva pozicija 5 in naprej).

Brez poznavanja doživljanja te osebe, bi težko ugotovili, kaj se za danim odgovorom skriva. Perry

se je doživljajske komponente dotaknil, ni pa se dovolj poglobil v prvoosebno komponento, da bi

lahko zanesljivo odgovoril na tovrstna vprašanja. Se oseba v prvem primeru naslanja le na spomine

situacij, ko ji je avtoriteta podajala odgovore? Pa se oseba v tretjem primeru sploh ne naslanja na

kakršenkoli spomin? Še posebej zanimiv je drugi primer, izpeljan iz Perryjeve pozicije 4. Bi lahko

trdili,  da takrat oseba sproti konstruira odgovor, katerega edini namen je zadovoljiti spraševalca

oziroma ustreči komunikacijski situaciji? Poleg teh se postavi tudi vprašanje, ali bi pri tej osebi v

vseh  situacijah  odgovarjanje  spremljalo  enako  doživljanje?  Torej  ali  oseba  v  vseh  situacijah

zavzema isto pozicijo ali se le-ta spreminja glede na situacijo?

Pritrdilni  odgovor postavi pod vprašaj sicer samoumevno predpostavko, da obstaja skladje med

komunikacijskim  vedênjem  v  situacijah  poročanja  o  znanju  (vsebino  izrečenih  propozicij)  in

doživljajsko  komponento  znanja.  Je  možno,  da  je  (morda  samo  v  nekaterih  primerih)  znanje

skonstruirano ad hoc, za namen zadovoljitve komunikacijske situacije in ne kot opis udeleženčeve

reprezentacije sveta?

Možnost intersituacijske inkonsistence odpre še vprašanje o ekološki veljavnosti Perryjeve študije.
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Ali so študentski opisi lastnega doživljanja veljavno odražali njihovo doživljanje izven intervjujev?

Martin  Orne (1962) v kontekstu eksperimentalne situacije opisuje tako imenovane  karakteristike

poizvedbe  (angleško:  demand  characteristics).  Udeleženec4 se  zaveda,  da  je  v  eksperimentalni

situaciji, in se vede temu primerno. Stremi k temu, da bi bil "dober udeleženec", tako da izkaže

pripravljenost izvesti razne naloge, ki jim pripisuje smisel in smoter. To, kar udeleženec pričakuje

od eksperimentalne situacije, kar predvideva, da eksperimentalna situacija pričakuje od njega, in s

tem faktorjem povezano vedênje, se razlikuje od osebe do osebe. (Orne, 1962) S tem je pod vprašaj

postavljena  ekološka  veljavnost  eksperimentalne  situacije,  in  tako  tudi  v  Perryjevem  primeru

situacije intervjuja, saj so "introspektivni opisi doživljanja […] dejanja, oblikovana za 'tu in zdaj'

situacije, v katerih se tvorijo." (Wooffitt in Holt, 2011: 47) Za raziskavo, ki skuša najti odgovore na

zgoraj zastavljena vprašanja bi bilo ustrezno, da vzame v zakup vpliv raziskovanja na udeleženca.

Perryjeva shema je pomembna odskočna deska za raziskovanje doživljanja znanja. A intervjuji, kot

jih  je  izvajal  Perry,  ne  izpolnjujejo  vseh  pogojev  veljavnosti  empiričnega  fenomenološkega

raziskovanja,  kot  jih  navaja  Kordeš  (2008).  Potrebujemo  torej  razširjen  raziskovalni  okvir,  ki

upošteva prvoosebni vidik in dopušča konstruktivno, individualno in od konteksta odvisno naravo

formacije  znanja.  Takšnemu  opisu  raziskovalnega  okvira  ustreza  konstruktivizem.  Alexander

Riegler (2012) konstruktivizem predstavi kot paradigmo, ki izraža idejo, da so mentalne strukture in

operacije – kot tudi samo doživljanje – aktivno konstruirane s strani našega uma in ne le pasivno

pridobljene. "Konstruiranje" pomeni, da mentalne strukture in operacije niso teleološko usmerjene v

ustvarjanje neke popolne reprezentacije realnosti,  temveč izhajajo in se razvijajo iz ene začetne

točke v konstrukcijo uspešno delujočega modela.

Riegler (2012) opaža, da konstruktivizem ni homogena paradigma in da je konstruktivizmov več. V

nadaljevanju  se  bomo  osredotočili  na  biološki  konstruktivizem,  ki  ga  bomo  tu  enačili  z

enaktivizmom. To je predlog nove, na utelešeni kogniciji temelječe paradigme kognitivne znanosti,

ki  se skuša oddaljiti  od informacijsko-procesne teorije reprezentacij,  predstavljene v knjigi  The

Embodied Mind, avtorjev Francisco  Varela, Evan Thompson in Eleanor Rosch (1991). Avtorji z

izrazom  udejanjenje (angleško:  enaction)  poskušajo najti  srednjo pot med  realizmom (kognicija

služi  odkrivanju  vnaprej  danega  zunanjega  sveta)  in  idealizmom  (kognicija  služi  projiciranju

vnaprej danega notranjega sveta).

4 V tem delu je pogosta raba besed udeleženec, raziskovalec in soraziskovalec. Ko se ne nanašajo na točno določene 
osebe, bo moški slovnični spol nevtralno rabljen kot označevalec za oba spola.
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2.3 Enaktivizem

Po Riglerju biološki konstruktivizem temelji na empiričnih (pretežno bioloških) rezultatih namesto

na filozofskih obravnavah.  Biološki  konstruktivizem predvsem poudarja  prvenstvo kognitivnega

sistema – "čeprav možgani potrebujejo čute,  da zaznajo pestrost sveta, jih ti  čuti  ne omejujejo;

zmožni so početi, kar počno, brez kakršnihkoli čutnih zaznav" (Llinás, 2001: 94 v Riegler, 2012) –

in organizacijsko zaprtost. Ta se odraža v ugotovitvi Heinza von Foersterja, da "odziv živčne celice

ne izraža fizične narave dražljajev, ki so sprožili odziv. Izraženo je samo 'koliko' v tem delu telesa,

ne 'kaj'." (von Foerster, 2003: 214-215) Organizacijsko zaprtost Humberto Maturana in Francisco

Varela (1987) primerjata z navigatorjem podmornice, ki le upravlja instrumente v podmornici, da

dobi določene vrednosti.

Kot pravita Hanne De Jaegher in Ezequiel Di Paolo (2007), enaktivizem ni radikalno nov pristop,

temveč "sinteza nekaj starejših in nekaj novejših idej". Te ideje povezujejo več tem, centriranih

okoli  vloge  življenja,  samoorganizacije,  doživljanja  in  utelešenosti,  ki  oblikujejo  kognicijo  kot

potekajočo in  situirano aktivnost  (De Jaegher  in  Di  Paolo,  2007).  Ezequiel  Di  Paolo,  Marieke

Rohde  in  Hanne  De  Jaegher  (2010)  izpostavijo  pet  temeljnih  idej,  ki  definirajo  enaktivistično

paradigmo:  avtonomija,  opomenjanje,  emergenca5,  utelešenje in  doživljanje.  Tu  bom  posvetil

posebno pozornost opomenjanju,  emergenci in  doživljanju,  saj  bodo za nadaljevanje še posebej

pomembni, ter dodal še koncept udejanjenja Varele, Thompsona in Roscheve (1991).

2.3.3 Avtonomija

De Jaegher in Di Paolo (2007) definirata avtonomen sistem kot sistem, sestavljen iz več procesov,

ki aktivno generirajo in vzdržujejo identiteto v nestabilnih pogojih. Če sistem ne bi bil organiziran

kot omrežje procesov, bi se izolirani sestavni procesi v sicer enakih fizičnih pogojih ustavili. Vsak

proces v avtonomnem sistemu je omogočen s strani kakega drugega procesa v tem sistemu (lahko

ga soomogoča tudi kak zunanji proces) – procesi potrebujejo drug drugega, da se vzdržujejo. Da bi

avtonomen sistem ohranil lastno identiteto, skuša regulirati svoj vpliv na okolje in vpliv okolja nanj.

5 Pojem emergence se ponekod v slovenščino prevaja tudi kot vznikanje.
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2.3.4 Opomenjanje

De Jaegher in Di Paolo (2007; in tudi Di Paolo,  Rohde in De Jaegher,  2010) tu govorita že o

organizmih  in  izpostavita,  da  "organizmi  na  svet  mečejo  mrežo pomembnosti".  Kot  omenjeno,

avtonomni sistemi (organizmi) vzdržujejo lastno identiteto, pri čemer imajo izmenjave z okoljem za

agenta  (avtonomen  sistem,  organizem)  pomembnost.  To  ustvari  perspektivo  na  svet  z  lastno

normativnostjo. Iz tega izhaja definicijska lastnost kognitivnega sistema: ustvarjanje in cenjenje

pomena ali na kratko: opomenjanje.

Di Paolo, Rohde in De Jaegher (2010) poudarijo, da je opomenjanje inherentno aktiven proces.

Organizmi  niso  pasivni  prejemniki  informacij  iz  okolja,  ki  si  jih  potem prevedejo  v  notranje

reprezentacije ali kot pravijo Di Paolo, Rohde in De Jaegher (2010: 39): „kognitivni sistemi nimajo

v navadi dostopati do sveta, da bi si gradili točno sliko o njem.“ Sodelujejo v ustvarjanju pomena

skozi svoja telesa in dejanja6; udejanjajo svet. Di Paolo, Rohde in De Jaegher (2010) nadaljujejo, da

pomen ni lastnost okolja, ki jo je treba pridobiti na direkten (ali indirekten) način, temveč je rezultat

dialoga med aktivnostjo organizmov in dinamiko okolja. Razliko med "tam zunaj" in našimi čuti

osvetli von Foerster (2003):

"[…] 'tam zunaj' ni svetlobe in ni barve, so le elektromagnetni valovi; 'tam zunaj' ni zvoka in ni glasbe, so le

periodične variacije v zračnem tlaku; 'tam zunaj' ni vročine in ni mraza, so le gibajoče se molekule z več ali manj

kinetične energije, […]" (von Foerster, 2003: 214)

2.3.5 Emergenca

Di Paolo, Rohde in De Jaeger (2010) emergenco definirajo kot pojavitev nove lastnosti ali procesa

skozi interakcijo različnih obstoječih procesov ali dogodkov. Emergentne procese omogočajo, a ne

popolnoma  določajo  njihovi  komponentni  procesi.  Emergenca  se  od  enostavnega  agregata

dinamičnih elementov razlikuje v dveh stvareh:

 emergentni proces mora imeti avtonomno identiteto,

 vzdrževanje te identitete in interakcija med emergentnim procesom in njegovim kontekstom mora

pripeljati do omejevanja in uravnavanja delovanja niže ležečih procesov.

6 Dejanja so lahko tudi verbalna.
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Oba prej  omenjena  koncepta  –  avtonomija  in  opomenjanje  –  opisujeta  emergentne  pojave.  Pri

avtonomiji  identiteta  vznikne  iz  zbranih  soodvisnih  dinamičnih  procesov.  Pri  opomenjanju  se

pomen ne nahaja v okolju in tudi ne v agentu samem, temveč vznika iz interakcije med obema (Di

Paolo, Rohde in De Jaeger, 2010).

2.3.6 Utelešenje

Di Paolo, Rohde in De Jaeger (2010) trdijo, da je "utelešena kognicija" tavtologija. Če razumemo

jedro kognicije kot opomenjanje in je opomenjanje ustvarjanje pomena skozi interakcijo telesa z

okoljem (in telo je temeljni vir pomembnosti), potem kognicija ne more biti drugega kot utelešena.

Opomenjanje gre z roko v roki z ohranjanjem emergentnih identitet (avtonomija), konstituiranih s

strani  materialnih  procesov  v  nestabilnih  pogojih  (i.e.,  nezmožnih  vzdrževanja  neke  'funkcije'

neodvisno drug od drugega ali za nedoločen čas). Z drugimi besedami: um je mogoč, ker je telo

vedno razkrajajoče se telo (Di Paolo, Rohde in De Jaeger, 2010).

2.3.7 Doživljanje

Za enaktivizem je doživljanje centralno tako metodološko kot tudi tematsko. Doživljanje je tesno

povezano  z  življenjem,  potopljenim  v  svet  pomembnosti.  Kot  del  enaktivistične  metode  je

doživljanje  več  kot  le  podatki,  ki  jih  moramo  razložiti.  Doživljanje  služi  kot  povezava  med

fenomenologijo in  znanostjo.  Utelešeni  pogled na kognicijo  spodbuja,  da se posebna pozornost

posveča izomorfizmom med mehanizmi in doživljanjem (Di Paolo, Rohde in De Jaeger, 2010),

hkrati pa, ko raziskujemo doživljanje in obnašanje, s primerjavo obeh lahko odkrijemo nianse enega

ali drugega, ki bi nam bile sicer skrite.

O doživljanju je  tu  vredno povedati  še  malo  več.  Morda  najbolj  citiran  miselni  eksperiment  o

zavesti  je  napisal  Thomas  Nagel  (1974)  z  naslovom "Kako je  biti  netopir?"  S tem je  postavil

podlago za enostavno definicijo doživljanja kot "kako je biti … ?" Na primer: kako je biti študent,

ki na izpitu odgovarja na vprašanje?

Varela, Thompson in Rosch v uvodu v področje doživljanja izpostavijo koncept  intencionalnosti

Franza  Brentana.  Po Brentanu so vsa mentalna  stanja  o nečem –  se  nanašajo na  neko vsebino

oziroma objekt (Brentano, 1973 v Varela, Thompson in Rosch, 1991). Temu, da se to nekaj, o čemer
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so intencionalna stanja, nanaša na od nas neodvisno, zunaj obstoječo realnost, Edmund Husserl

pravi  naravna  naravnanost.  Naravna  naravnanost  je  prepričanje  v  obstoj  neke  realnosti,  ki  je

neodvisna od uma, doživljanja in teorij. Ta realnost je tam zunaj, čakajoč na nas, da jo odkrijemo in

raziščemo  (Husserl,  1987).  Naravno  naravnanost  razumem  kot  opomenjanje,  ki  svet  napaja  s

pomenom,  prepojenim s  predpostavkami  in  prepričanji.  Način,  kako  le  dostopamo  do  svojega

doživljanja brez predpostavke naravne naravnanosti, je, da izvedemo fenomenološko redukcijo (ki ji

Husserl pravi tudi epoché), to je, da naravno naravnanost postavimo v oklepaj. Znotraj enaktivizma

je nastala zelo podrobno opisana interpretacija prakse epochéja, ki so jo natančno opisali  Natalie

Depraz,  Francisco Varela in Pierre Vermersch (2003).  Avtorji  za izvedbo njihove oblike  epoché

navedejo tri korake:

1. Prekiniti "realistični" predsodek, da je, kar se kaže, resničen odraz sveta.

2. Preusmeriti pozornost z "zunanjega" na "notranje".

3. Sprejeti doživljanje.

Tu  smo  zastavili  kratko  uvodno  razlago,  sledeč  Di  Paolu,  Rohdevi  in  De  Jaegerjevi  (2010),

problemom raziskovanja doživljanja se bomo bolj natančno posvetili pozneje.

2.3.8 Udejanjenje

Pojem udejanjenja so Varela, Thompson in Rosch (1991) uvedli v kontekstu percepcije. Vprašajo

se: "Kaj je bilo prej, svet ali slika?" Predstavijo prevladujoč pogled večine raziskav s področja vidne

zaznave – svet tam zunaj ima vnaprej dane lastnosti, ki jih kognitivni sistem razbere – in nasproten

pogled – kognitivni sistem projicira svoj svet in kakršnekoli lastnosti tega sveta so le odsev lastnosti

kognitivnega sistema. Avtorji v dolgi razpravi o barvi pokažejo, da tako prvi kot drugi pogled ne

vzdržita: "V nasprotju z objektivističnim pogledom so barvne kategorije izkustvene; v nasprotju s

subjektivističnim  pogledom  pripadajo  barvne  kategorije  našemu  skupnemu  biološkemu  in

kulturnemu svetu." (Varela, Thompson in Rosch, 1991: 172)

Varela, Thompson in Rosch (1991) srednjo pot med realizmom (kognicija služi odkrivanju vnaprej

danega zunanjega  sveta)  in  idealizmom (kognicija  služi  projiciranju  vnaprej  danega  notranjega

sveta) poiščejo v tem, da svet in opazovalec drug drugega določata. Obe predstavljeni skrajnosti

temeljita na reprezentacijah, na eni strani se z reprezentacijo odkrije, kar je zunanjega, na drugi

strani  se  projicira,  kar  je  notranjega.  Avtorji  se  želijo  razmejitvi  med  notranjim  in  zunanjim

popolnoma izogniti tako, da na kognicijo ne gledajo kot na odkrivanje ali projiciranje, temveč kot
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utelešeno dejavnost (angleško: embodied action) oziroma udejanjenje (angleško: enaction). 

Tu se ideja udejanjenja že precej pokriva s prej omenjenimi idejami. Je utelešen, emergenten in

avtonomen proces. In če opomenjanje sprejmemo kot to, da si organizem ustvarja pomen, bi lahko

rekli, da je udejanjenje to, kako si organizem ustvarja pomen – konstruira si svet v soodvisnosti med

zunanjim in notranjim.

Urban  Kordeš  in  Ema  Demšar  (2016)  izraz  udejanjenje  smiselno  razširita  –  uporabita  ga  za

razumevanje introspekcije oziroma tvorbe prepričanja o preteklem dogodku kot opis srednje poti

med  priklicem spomina  in  konstrukcijo  povsem novega  doživljanja  (cf.  Bitbol  in  Petitmengin,

2013a). V svoji študiji podobno govorimo o udejanjenju znanja – vmesni poti med razumevanjem

znanja kot nekje zabeleženem in vsakič znova ustvarjenem. Tako se bomo lahko lotili raziskovanja

doživljanja udejanjenja znanja in s tem vprašanj, ki so se nam odprla pri odkritjih Perryjeve (1968)

raziskave. Do te točke je bilo predstavljeno, kaj je to doživljanje, in naredili smo že kratek uvod v

to, kako se doživljanje raziskuje. Predstavljena je bila tudi ideja udejanjenja kot alternativa priklicu

ali ad hoc ustvarjenju. Preden se lotimo študije, spoznajmo še sam fenomen, ki nas zanima: znanje.

2.4 Znanje z vidika konstruktivizma

V tem podpoglavju bi želel pojasniti uporabo pojma znanje. Jonathan Ichikawa in Matthias Steup

(2014) podajata  klasično definicijo  znanja kot  upravičeno resnično prepričanje.  Znanje  je  vrsta

prepričanja in z vidika tovrstne terminologije bi prej kot o znanju morali govoriti o prepričanjih. Iz

konstruktivističnega  vidika,  za  katerega  smo se  odločili,  je  pogled  na  razliko  med  znanjem in

prepričanji drugačen.

V konstruktivistični paradigmi je mnogo pristopov k znanju. Mi bomo prevzeli von Glasersfeldovo

verzijo, ki se naslanja na kognitivni konstruktivizem Jeana Piageta. Piaget (1970 v Riegler, 2012) je

predlagal vzajemno delovanje med asimilacijo (integracijo izkustev) in akomodacijo (modifikacijo

kognitivnega aparata na podlagi novih izkustev, kar omogoča asimilacijo).

Von  Glasersfeld  nadgradi  Piagetove  ideje  z  ugotovitvijo,  da  ne  moremo  preveriti  veljavnosti

svojega znanja oziroma ali smo skonstruirali primerno upodobitev realnosti. Navsezadnje so vse,

kar imamo, da bi preverili veljavnost našega znanja, le naši čuti, s pomočjo katerih smo sploh zbrali
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empirične dokaze za to znanje. Ne moremo biti torej prepričani o pravilnosti svojih prepričanj o

realnosti, ki je neodvisna od našega uma (Riegler, 2012). Meja med znanjem in prepričanji tako

ostane nedefinirana. Maturana in Varela (1987) znanje pojmujeta širše. Razumeta ga ne kot neko

ponotranjenje  podatkov  o  okolju,  temveč  kot  adaptivni  odziv  na  okolje  in  primerno  oziroma

učinkovito vedênje v dani situaciji. To idejo povzameta v: "živeti je védeti" (Maturana in Varela,

1987: 174).

V konstruktivističnih  razpravah  se  pojem prepričanje  skoraj  ne  pojavlja.  Operirajo  izključno  s

pojmom znanje. Zaradi tega se bomo tudi v tej nalogi naslanjali na ta izraz, pri čemer se zavedamo,

da ga uporabljamo v konstruktivističnem duhu. Tu bomo razumeli znanje kot rezultat opomenjanja,

kot ga razložijo Di Paolo, Rohde in De Jaegher (2010) – torej pomen, ki ga organizem generira

skozi svoje telo in dejanja.
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3. Raziskovalno vprašanje

V predhodnem poglavju je bila predstavljena Perryjeva (1968) shema razvoja mišljenja in vrednot,

v  kateri  opiše  svoje  ugotovitve  o  individualnih  razlikah  v  doživljanju  znanja.  Perry je  v  svoji

raziskavi skušal dati pomembno mesto raziskovanju prvoosebne perspektive, a v prejšnjih poglavjih

smo pokazali na določena vprašanja s področja doživljanja, na katera Perryjeve ugotovitve zaradi

premajhnega poudarka na prvoosebnih metodah ne ponudijo odgovora.

V pričujoči študiji smo si tako postavili raziskovalno vprašanje: Kakšno je doživljanje udejanjenja

znanja? Pri tem nas je poudarjeno zanimal doživljajski proces in morebitne individualne razlike.

Niso  nas  zanimala  mnenja  udeležencev,  kaj  menijo  o  svojih  epistemoloških  stališčih,  temveč

doživljajska dinamika udejanjenja znanja. Z drugimi besedami, skušali smo čim natančeje raziskati,

kako je biti udeleženec, ko udejanji(m) znanje. Ker je vrst znanja veliko, smo se osredotočili na to,

kar  bi  Ton de Jong in Monica Fergusson-Hessler  (1996) opisala  kot  deklarativno konceptualno

znanje. Poudariti je treba, da smo se spraševali po deklarativnem znanju, ne deklarativnem spominu

– smo pa bili pozorni na možnost, da se to lahko izkaže kot eno in isto.

Ker smo želeli raziskati prvoosebno komponento, smo potrebovali primernejši konceptualni okvir.

Za  ta  okvir  smo  si  izbrali  konstruktivizem,  ki  v  svoje  raziskovanje  vključuje  prvoosebno

komponento in upošteva individualno in od konteksta odvisno naravo formacije znanja. Raziskavo

smo skušali začrtati tako, da bi upoštevali individualne in intersituacijske razlike. Raziskava teh je

osnovni cilj pričujoče študije. Sledeč Orneju (1962) ter Robinu Wooffittu in Nicoli Holt (2011) smo

pričakovali, da je bil (velik) del teh razlik lahko povzročen z razlikami v percepciji komunikacijskih

situacij.

Kljub temu da je bil poudarek raziskave na razumevanju prvoosebne komponente, so nas zanimale

tudi  morebitne  spremembe  v  strukturi  doživljanja  pri  isti  osebi  med  različnimi  percepcijami

komunikacijskih situacij – ali v dialogih z različnimi sogovorniki ali v spreminjajočem se odnosu

do iste osebe.
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4 Empirično raziskovanje doživljanja – nekateri problemi in poskusi 
rešitev

4.1 Odnos med fenomenologijo in empiričnim raziskovanjem

Združljivost fenomenologije in empiričnega raziskovanja ni samoumevna. Husserl sam ne verjame

v združljivost obeh konceptov. Trdi, da projekt naturalizacije fenomenologije, to je poskus izraza

fenomenologije v okviru naravoslovnih znanosti,  ni  izvedljiv (Husserl,  1987). Jean Petitot et  al.

(1999) povzemajo, da Husserl razlikuje dve znanosti: opisno in aksiomatsko. Opisna se ukvarja z

nenatančnimi in dvoumnimi esencami,  aksiomatska pa z natančnimi. Izkustvo in subjektivno za

Husserla nedvoumno spada v opisno znanost (Petitot et al.,  1999). Husserl, matematik, piše: "V

filozofiji ni možno definirati kot v matematiki; kakršnokoli posnemanje matematičnega postopka ni

le neproduktivno, temveč tudi napačno […]" (Husserl 1983: xxiii). Husserl kontrastira psihologijo,

empirično znanost o naravi psihe, in fenomenologijo, ki ni empirična ampak je a priori. Ta kontrast

izrazi tudi s pogledom, da je naravna znanost naivna do lastnih predpostavk in pogojev. Za realnost

se enostavno prevzame, da je tam zunaj in samo čaka, da jo kdo razišče in opiše. Na drugi strani pa

se filozofija  neprestano kritično sprašuje o temeljih  izkustva in  znanstvene miselnosti  (Husserl,

1987). To privede do tega, čemur Husserl pravi  fenomenološka redukcija  (kot smo jo spoznali v

poglavju 2.3.7).

Dan  Zahavi  (2004)  pušča  razpravo  o  tem,  ali  je  naturalizacija  možna  ali  ne,  odprto  s  štirimi

možnimi izhodi:

 Empirična znanost ne potrebuje fenomenologije in naj nadaljuje svoje delo brez nje.

 Fenomenologija ne potrebuje empirične znanosti, a morala bi empirično znanost voditi s svojimi

demarkacijami in analizami.

 Fenomenologijo  bi  morali  deliti  na čisto,  transcendentalno  inačico  in  na  profano,  psihološko

inačico. S spremembo pristopa se lahko pomaknemo iz ene inačice v drugo in nazaj. Poleg tega

lahko psihološka fenomenologija stopi v stik z empirično znanostjo in tako pripomore k procesu

naturalizacije, medtem ko transcendentalna fenomenologija ostane nedotaknjena.

 Transcendentalna fenomenologija lahko sama stopi v odnos z empirično znanostjo. Morda se

lahko  celo  naturalizira.  Seveda  ta  naturalizacija  ne  bi  vodila  samo  do  modifikacije

transcendentalne fenomenologije, temveč bi hkrati tudi spremenila sam koncept naturalizacije in
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našega razumevanja narave v smislu naravoslovne znanosti. (Zahavi, 2004)

Kordeš (2016) opaža, da Huserlovi argumenti niso ustavili psihologov (t.i. introspekcionistov), da

bi poskušali empirično raziskovati doživljajsko plat.  Introspekcionizem v psihologiji v tridesetih

letih prejšnjega stoletja v veliki večini ni preživel napada behaviorizma. V zadnjih desetletjih pa se

je  zanimanje  za  raziskovanje  doživljanja  vrnilo  –  zanj  se  zanima  na  širok  spekter  disciplin  –

predvsem psihologija,  pedagogika  in  kognitivna  znanost. "Paradoksalno,  ravno  vera  v  možnost

redukcije doživljanja v nevrološke procese povzroča povečano zanimanje za subjektivno" (Kordeš,

2016: 379). Kordeš ponavlja opazko Daniela Dennetta (1991), da raziskovalcem doživljanja manjka

enotna metoda. Kordeš to ponazori s kratkim pregledom množice pristopov, tehnik in idej, ki so se

pojavile. Pristope deli na kvantitativne in kvalitativne. Kvantitativni pristopi (e.g. Christoff et al.,

2009; Killingsworth in Gilbert, 2010) so pretežno pod okriljem nevrologije in se koncentrirajo na

enostavna vprašanja, kot na primer "Kako se počutiš v tem trenutku?" Te metode v svoje delovanje

ne integrirajo fenomenološke redukcije: po eni strani, ker to ni potrebno, in ker zaradi sodelovanja z

nevroznanostjo  to  niti  ni  praktično.  Kvalitativni  raziskovalni  pristopi  (e.g.  Hurlburt  in  Heavy,

2006a; Parnas in Gallagher, 2015; Petitmengin, 2006; Vermersch, 2009) pa so posebej razviti za

raziskovanje  doživljanja,  upoštevajoč fenomenološke vpoglede.  A Kordeš  posvari,  da omenjene

metode  sicer  sledijo  osnovnim  metodološkim  napotkom  fenomenologije,  a  ne  sprejmejo

fenomenološke  naravnanosti  v  celoti.  Predlaga  jim  Zahavijevo  označbo  fenomenološko

navdahnjenih pristopov ali fenomenološke psihologije (Zahavi, 2004 v Kordeš, 2016).

Kordeš (2016) ponazori težave, s katerimi se srečajo vsi poskusi raziskovanja doživljanja in katere

mora  nasloviti  tudi  prava  empirična  fenomenologija7.  Varela  (1996)  v  svoji  viziji

nevrofenomenološkega raziskovanja, ki naj bi bil nevroznanosti (in s tem naravoslovju na splošno)

enakovreden, izpostavlja, da mora raziskovanje doživljanja doseči standarde naravoslovja. To so

predvsem ponovljivost,  intersubjektivnost  in  napovedna  moč.  Kordeš  (2016)  izpostavlja,  da  je

problem mnogih obstoječih metod raziskovanja doživljanja,  da mnogokrat  dajejo doseganju teh

standardov prednost pred nekaterimi osnovnimi karakteristikami doživljanja:

"- Doživljanje je hkrati okvir našega opazovanja, opazujoče oko in objekt opazovanja.

- Z raziskovanjem doživljanja se le-ta spreminja.

- Spreminjanje doživljanja v zameno spremeni opazovalca in posledično opazovanje.

- Gornja zanka ni a→b, b→a; temveč a→a – doživljanje opazuje doživljanje.

- Naše trenutno doživljanje je trenutek v zgodovini doživljanja, ki konstruira samega sebe.

7 Besede empirično v tem primeru ne uporablja kot označbo za metodo, ki se prilega pogojem naravoslovja, temveč 
kot izraz, označujoč tehnike za zbiranje fenomenoloških podatkov. (Kordeš, 2016)
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-  Pri  pridobivanju  znanja  o  doživljanju  ne  gre  toliko  za  ustvarjanje  kategoričnega  sistema  kot  za  širjenje

zavedanja, da dosežemo vedno bolj prefinjene veščine postavljanja naravne naravnanosti v oklepaj in ojačanja

meta-doživljanja (doživljanje doživljanja).

- Znanje o doživljanju je samo po sebi novo doživljanje. […]" (Kordeš, 2016: 380)

Po  Kordešu  (2016)  mora  raziskovalna  strategija  empirične  fenomenologije,  upoštevajoč  te

karakteristike, vključevati tri pogoje:

1.  Sprejeti  konstruktivno vlogo opazovanja in  zavreči  idejo  razdvojenosti  opazovanja  in

opazovanega.

2. Intersubjektivna validacija ne sme biti  nujen pogoj za raziskovanje. To ne pomeni, da

raziskovanje doživljanje ne more prinesti intersubjektivnih in/ali ponovljivih rezultatov. Pomembno

je, da ne zavračamo rezultatov zgolj zato, ker jih ne znamo integrirati v standardno znanost. Upanje

seveda ostaja, da bo raziskovanje doživljanja nekoč razkrilo invariante, a temu upanju ne smemo

pripisati večje pomembnosti kot samim podatkom, ki so nam na voljo.

3. Sprejeti možnost, da se med raziskovanjem raziskovalec sam spremeni.

Te  zahteve  izražajo  bistvo  konstruktivizma  (cf.  Riegler,  2012)  in  z  njim povezane  kibernetike

drugega reda (cf. von Foerster, 2003).

Kordeš  (2016)  torej  predlaga  alternativo  naturalizaciji  fenomenologije  v  obliki  novega

(konstruktivističnega)  epistemološkega  okvira.  Združitev  fenomenologije  in  empiričnega

raziskovanja  naj  bi  bila  možna,  če  pojma  empirično  ne  razumemo  kot  to,  da  se  popolnoma

podvržemo zapovedim naravoslovja. 

Tudi,  če  empirično raziskovanje doživljanja razbremenimo naravoslovnih raziskovalnih okvirov,

takšen projekt  še vedno predstavlja velik izziv.  Na začetku je problematičen že sam vpogled v

lastno  doživljanje  – introspekcija.  Michel  Bitbol  in  Claire  Petitmengin  (2013a)  predstavita  dva

pogleda na to, ali je introspekcija sploh zanesljiva. Na eni strani podajata Husserlov (1983) vidik, da

je prav pogled na trenutno živo izkustvo zanesljiv,  saj  "kakor izgleda sovpada s tem  kakor je"

(Bitbol in Petitmengin, 2013a: 173). Na drugi strani pa je argument behaviorizma, ki introspekciji

očita,  da  povzroča  zmedo,  ne  prinaša  pravega  novega  znanja  in  je  dovzetna  za  konfabulacije

(Nisbett in Wilson, 1977 v Bitbol in Petitmengin, 2013a).

A Bitbol in Petitmengin (2013a) ugotavljata, da konflikt teh dveh pogledov izvira iz pogleda na

introspekcijo  –  opazovanje  notranjih  procesov  (izkustva)  –  kot  analogno  naravoslovnemu
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opazovanju  zunanjih  procesov.  Znotraj  drugačnega  epistemološkega  okvira,  ki  ni  utemeljen  na

dualistični razdelitvi na notranje in zunanje, se problemi introspekcije preobrazijo v bolj relevantne

izzive (več o njih v nadaljevanju).

V  podpoglavju  4.3  bo  predstavljen  poskus  konkretizacije  empiričnega  fenomenološkega

raziskovanja,  še  pred  tem  (poglavje  4.2)  pa  bodo  predstavljene  splošne  značilnosti

fenomenološkega raziskovanja.

4.2 Fenomenološko raziskovanje

Svoj  prvi  razcvet  je  fenomenologija  doživela  s  Husserlom  (Smith,  2013).  Njegov  pristop  k

raziskovanju doživljanja smo delno že spoznali v prejšnjih poglavjih, a za povzetek si poglejmo

nekaj njegovih osnovnih raziskovalnih napotkov.

 Že omenjena metoda epoché – dajanje v oklepaj oziroma fenomenološko redukcijo, sprejemanje

opazovanega fenomena kot edino danost in gotovost v doživljanju.

 "Ne  razlagaj,  samo  opisuj!"  je  najpomembnejši  metodološki  napotek  k  fenomenološkemu

raziskovanju, ki je v praksi težavnejši, kot se sprva zdi.

 Vzdržati se moramo kakršnihkoli sodb ali prepričanj o "realnosti" opazovanih fenomenov. Zaradi

odsotnosti intersubjektivne verifikacije ne moremo razlikovati med realnostjo in iluzijo. (Povzeto

po Ihde, 1986)

Svoj drugi veliki razcvet je fenomenologija doživela, ko jo je Varela naredil zanimivo za področje

kognitivne znanost (e.g. Varela, 1996). Tako se je odprlo področje novih metod, kako empirično

raziskovati doživljanje, ki starim sicer niso bile nepodobne, a so vsebovale nekaj ključnih razlik.

Dve najbolj relevantni metodi sta deskriptivno vzorčenje izkustva (Hurlburt, 1992) ter eksplikativni

intervju  (Petitmengin,  2006),  ki  se  med  seboj  razlikujeta  predvsem v  odnosu  do  retrospekcije

oziroma vloge spomina pri samoopazovanju.

Kordeš (2009) opozarja, da je edina možnost, da se izkustvu danega trenutka zares raziskovalno

posvetimo, skozi medij spomina. Ker pa spomin ni ravno idealen način, kako opazovati doživljanje,

se mora vsaka metoda raziskovanja doživljanja opredeliti do tega, kako dostopati do čim čistejše in

nepopačene  oblike  spomina  izkustva.  Omenjeni  metodi  deskriptivnega  vzorčenja  izkustva  in

eksplikativnega intervjuja zavzemata nasprotni stališči do tega problema. (Kordeš, 2009)
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Deskriptivno vzorčenje izkustva (DVI) je utemeljil Russell Hurlburt (1992). DVI skuša čim bolj

zmanjšati,  koliko retrospekcija  popači  spomin izkustva.  Ta metoda ponavadi  uporablja  posebne

naprave, ki ob naključnih trenutkih oddajo zvočni signal, ki označuje sondo (angleško: probe). Ko

udeleženec  zazna  signal,  skuša  takoj  "zamrzniti"  svoje  doživljanje  tik  pred  signalom in  si  ga

zabeleži. Najkasneje 24 ur po sondiranju raziskovalec z udeležencem izvede intervju, da bi pridobil

čim  natančnejše  in  "čiste"  podatke.  Hurlbrutov  napotek  je,  da  se  intervju  prekine  takoj,  ko

udeleženec začne izražati negotovost o svojih odgovorih. S tem se skuša minimizirati retrospekcijo

in posledično popačenje spomina izkustva. (Kordeš, 2009)

Pri metodi eksplikativnega intervjuja – katere izumitelj je Vermersch (1994), glavna predstavnica pa

Petitmengin  (2006)8 –  se  pa  poskuša  izpopolniti  izvedba  intervjuja  do  stopnje,  kjer  bi  lahko

udeleženec dostopal do spominov, ki niso več najbolj sveži, in jih "očistil" kakršnihkoli popačenj, ki

bi se lahko vmes nabrala. (Kordeš, 2009) V nadaljevanju se bomo tej intervjujski tehniki natančneje

posvetili.

4.2.1 Eksplikativni intervju

Petitmenginova (2006) navede sedem ovir, ki jih srečamo na poti do svojega doživljanja in za vsako

poda način, kako v intervjuju lahko poskusimo oviro premagati:

1. Pozornost nam neprestano bega. Ponavadi, ko se osredotočimo na kak predmet pred seboj ali

vizualizacijo  pred  notranjim  očesom,  misli  pričnejo  tavati,  pojavijo  se  spomini  (povezani  s

predmetom/vizualizacijo), komentarji na trenutno doživljanje ali pa misli, popolnoma nepovezane s

trenutno situacijo. Pogosto to opazimo šele zelo pozno (če sploh). Med intervjujem je zato naloga

izvajalca intervjuja, da pozornost udeleženca stabilizira. To se prične že čisto na začetku intervjuja,

tako da izvajalec udeležencu približa trenutno situacijo kot raziskovalno. Udeleženec naj skrbi in

bremena vsakdanjega življenja postavi na stran in z opazovanim izkustvom stopi v sproščen odnos.

Poleg tega naj bi izvajalec takoj, ko opazi, da se udeleženec oddaljuje od opazovanega izkustva,

udeleženca vodil nazaj do izvornega izkustva. Ali tako, da preformulira, kar je bilo že povedanega,

8 V francoskem izvirniku se metoda imenuje "entretien d’explicitation", zaradi česar se je metoda na začetku v 
angleščino prevajala "explicitation interview" – pozneje pa jo je Petitmenginova preimenovala v "elicitation 
interview", ker se beseda "explicitation" v angleščini ne uporablja (Bitbol in Petitmengin, 2013b). V slovenščini je 
beseda eksplikacija priznana, zato bomo v tej nalogi ostajali pri prevodu eksplikativni intervju.
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ali da se s kakšnim vprašanjem vrne na prvotno temo.

2. Tudi ko smo skoncentrirani na določeno aktivnost, smo osredotočeni na njen cilj – na to,  kaj

želimo doseči, in ne na proces,  kako to dosegamo. Tako je vloga izvajalca intervjuja udeleženca

voditi skozi fenomenološko redukcijo – od vsebine predstave do predstavljanja, od vsebine spomina

do spominjanja, od vsebine do procesa. To se ponavadi počne z vztrajanjem na vprašalnici kako in

podvprašanji, ki preusmerjajo udeleženčevo pozornost na sam proces.

3.  Težko  ločimo med izkustvom in  reprezentacijo:  "Ne le,  da  ne  vemo,  da  ne  vemo (kako se

odvijajo naši kognitivni procesi), ampak smo vrh tega še prepričani, da vemo" (Petitmengin, 2006:

235). Ko opisujemo izvedbo nekega kognitivnega procesa, ponavadi začnemo z našo reprezentacijo

tega, kar se nam zdi, da počnemo. Ta reprezentacija je navdana z našimi prepričanji in sodbami o

tem procesu.

Izkustvo nikoli ni splošno, je vedno edinstveno. Zato mora biti izvajalec intervjuja pri vprašanjih

pozoren, da ne sprašuje po nekem splošnem opisu procesa, saj bo tako vedno dobil posplošen opis

reprezentacije.  Namesto tega se mora osredotočiti  na eno določeno izkustvo in  tudi  udeleženca

vedno voditi nazaj do tega enega izkustva, če pobegne v posplošitve. 

4. Ne vemo, kaj iščemo. Ker svoje doživljanje razumemo napačno, ne vemo, v katere dimenzije

doživljanja moramo upirati pozornost. Petitmenginova (2006) to primerja z mladim biologom, ki

ima odličen mikroskop, a ga ne zna uporabljati. Potrebujemo veliko spretnosti z mikroskopom in

teoretske  podlage,  da  razumemo,  kaj  to  je,  kar  vidimo.  Tako  je  vloga  izvajalca  intervjuja,  da

udeleženca vodi po različnih dimenzijah izkustva. Petitmenginova (2006) predlaga kratko vajo pred

začetkom samega  intervjuja.  V tej  vaji  naj  izvajalec  udeleženca  spodbudi,  da  prikliče  spomin

kakega praznika in nato opiše vidno, slušno, tipno, čustveno … dimenzijo tega spomina.

5. Ne vemo, kako dovolj natančno pogledati to, kar iščemo. Petitmenginova (2006) se tu vrača k

primeru  mikroskopa.  Ne  znamo  ga  pravilno  nastaviti,  da  je  želen  pojav  v  fokusu.  Izvajalec

intervjuja  tu  udeležencu  pomaga  poglobiti  opis  izkustva  do  želenega  nivoja  natančnosti.  To je

možno storiti v diahroni dimenziji, torej kako se je izkustvo odvijalo časovno – kaj je bilo v enem

trenutku, kaj v naslednjem, kaj se je zgodilo potem in tako dalje. Alternativno se je možno posvetiti

sinhroni dimenziji, ki označuje specifično konfiguracijo udeleženčevega doživljajskega prostora v

danem trenutku.
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6. Do doživljanja ne moremo dostopati, ko se odvija, temveč le v retrospektivi, ko se je že odvilo.

Problem je ta, da se v doživljanju zgodi zelo veliko zelo hitro. Ne moremo se osredotočiti na vse

dimenzije doživljanja naenkrat (na vidno, slušno, tipno, čustveno … ). In tudi, ko se osredotočimo

na samo eno dimenzijo, se ta odvije prehitro, da bi jo zaznali v celoti. Da se lahko zares zavemo

doživljajskega procesa, ga moramo podoživeti (angleško:  to re-enact). Naloga izvajalca intervjuja

je,  da udeleženca vodi  do podoživljanja preteklega izkustva tako, da mu pomaga rekonstruirati

prostorsko časovni kontekst (kdaj, kje, s kom?) – tudi če se je originalno izkustvo zgodilo le pred

nekaj trenutki.

7. Svojega doživljanja ne znamo ubesediti. Besedišče, ki ga imamo na voljo, je zelo slabo, saj se v

naši  kulturi  doživljanja  ni veliko raziskovalo.  Da bi  premagali  skopost besedišča za opisovanje

doživljanja, naj izvajalec intervjuja udeleženca spodbuja k temu, da najde svoje besede in izraze,

četudi sta to morda "to" ali "tisti občutek". (Povzeto po Petitmengin, 2006)

Preverjanje veljavnosti dobljenih doživljajskih podatkov

Za validacijo Petitmenginova (2006) po eni strani predlaga intersubjektivno preverjanje podatkov.

Če ima raziskovalec sam dostop do podobnega izkustva,  lahko sam preveri  primernost  danega

opisa. Lahko tudi primerja, kako podobni so si opisi več udeležencev. Primerja lahko celo opise

udeležencev drugih raziskovalcev, če se opisi nanašajo na isto tematiko, in tako doseže prepričljiv

kriterij za veljavnost (Petitmengin, 2006).

Po  drugi  strani  uvede  nove  kriterije  za  preverjanje  veljavnosti.  Pri  teh  preusmeri  preverjanje

veljavnosti  od  merjenja  "'resničnosti',  reprezentacijske  točnosti  ali  primernosti  v  primerjavi  s

predhodno izkušnjo" (Petitmengin, 2006: 257-258) k preverjanju izvora. Tako predlaga preverjanje

posnetkov ali zapisov intervjujev, ali se je raziskovalec držal točnih napotkov za izvedbo intervjuja

in ali je udeleženec zares opisoval izkustvo in ne nekih splošnih predstav o svojem doživljanju. Za

preverjanje  slednjega  navede  nekaj  verbalnih,  neverbalnih  in  paraverbalnih  indikatorjev,  kot  so

uporaba prve osebe, sedanjika in konkretnih opisov konteksta, pogled stran od izvajalca intervjuja

(v daljavo), upočasnitev hitrosti govora in podaljšanje pavz med govorjenjem. Vse to namiguje na

to, da udeleženec res opazuje in opisuje konkretno izkustvo (Petitmengin, 2006).
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4.3 Drugoosebno globinsko fenomenološko raziskovanje

Eksplikativni  intervju  izpostavi  težavnost  dostopa  do  lastnega  doživljanja  in  naslovi  probleme

retrospekcije, prepoznave kontur doživljanja in artikulacije izkustva. Še vedno pa daje vtis, da gre

za pridobivanje podatkov od udeleženca s strani raziskovalca. Kordeš (2016) izpostavi, da je za

pridobivanje fenomenoloških podatkov nujno se naučiti, kako raziskovati svoje doživljanje. To je pa

možno le,  če  osebo,  katere  izkustvo  raziskujemo,  svoje doživljanje  res  zanima.  Kordeš  postavi

vprašanje: „kdo je raziskovalec?“ (Kordeš, 2016: 383) in predlaga, da oseba, ki svoje doživljanje

opazuje s pristnim zanimanjem, tudi sama postane raziskovalec.

Poskus  nadgradnje  metode  eksplikativnega  intervjuja  v  smer  empirične  fenomenologije,  kot  jo

predlaga  Kordeš  (2016)  je  metoda  drugoosebnega9 globinskega  fenomenološkega  raziskovanja

(angleško: second-person in-depth phenomenological inquiry), kot ga predstavita Alja Lah in Urban

Kordeš (2014). Glavna značilnost te metode je preobrazba udeleženca v soraziskovalca.

4.3.1 Raziskovalni preobrat

Kot smo spoznali, je tudi moj vpogled v lasten doživljajski svet zamegljen in potrebno je veliko

vaje  in  zavzetosti,  da  se  zbistri  (cf.  Petitmengin,  2006).  Zato  je  nujno,  da  je  vprašanje,  ki  ga

raziskujemo, zanimivo tudi za udeleženca, da se mu posveti, da ga tudi sam prične raziskovati. Če

je udeležencu raziskovalno vprašanje dovolj pomembno, da to postane tudi  njegovo raziskovalno

vprašanje,  se  preobrazi  iz  udeleženca  v  soraziskovalca.  Takrat  raziskovanje  postane  globinsko

(Kordeš in Smrdu, 2015).

Zgodi se preobrat v raziskovalni dinamiki. Ni več raziskovalec tisti, ki iz udeleženca skuša izvleči

podatke. Soraziskovalec raziskuje svoje doživljanje in svoja opažanja deli z raziskovalcem, ki mu

pri  tem pomaga.  Vloga raziskovalca  postane  vzbujanje zanimanja za  raziskovalno vprašanje  in

odpiranje  prostora  za  soraziskovalčevo  samoopazovanje  s  pomočjo  tehnik  eksplikativnega

intervjuja. Pri tem je raziskovalčeva namera v smeri fenomenološke redukcije, torej postavljanja

svojih pričakovanj in predsodkov v oklepaje. Kot piše Kordeš (2016), gre pri tem za asimptotično

približevanje, ki ni nikoli povsem doseženo.

9 Pri uporabi izrazov prvoosebno, drugoosebno in tretjeosebno se v literaturi pojavi zmeda. Kordeš (2016) predlaga 
uporabo teh izrazov za "opis fokusa raziskovanja: tretjeosebno (raziskovanje doživljanja drugih), drugoosebno 
(dialoško soraziskovanje) ali prvoosebno (raziskovanje lastnega doživljanja)." (Kordeš, 2016: 370)
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Sliki  1  in  2  poudarjeno  ponazarjata  razliko  med  pozitivističnim  pristopom  in  pristopom

drugoosebnega globinskega fenomenološkega raziskovanja.
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Slika 1: Pozitivistični pristop – raziskovalec opazuje udeleženca in iz njega pridobiva podatke.

Slika 2: Pristop drugoosebnega globinskega fenomenološkega raziskovanja – soraziskovalec izvaja

samoopazovanje, raziskovalec pa omogoča prostor za raziskovanje.



4.3.2 Potek drugoosebnega globinskega fenomenološkega raziskovanja

Drugoosebno globinsko fenomenološko raziskovanje je razdeljeno v dve fazi.

Prva faza

Prva faza se začne s serijo intervjujev, v katerih sprašujemo po raziskovani doživljajski modalnosti.

Intervjuji so strukturirani po principih eksplikativnega intervjuja (kot omenjeno v poglavju 4.2.1, po

Petitmengin,  2006).  Tako bi  tu  lahko govorili  še  o  udeležencu,  ki  poroča  (in  ne raziskuje),  in

raziskovalcu, ki skuša pridobiti doživljajske podatke. Poleg (uvodnega) raziskovanja fenomena, ki

nas zanima, pa je namen teh intervjujev še, da udeleženec bližje spozna raziskovano tematiko in se

začne  z  raziskovalcem terminološko usklajevati.  Tu gre  za  to,  da  se  v  skupnem sodelovalnem

procesu  izločijo  doživljajske  kategorije.  Pomembno  je,  da  udeleženec  razume  raziskovalno

vprašanje in cilj raziskave, in da sam predlaga terminologijo (cf. Vermersch, 2009). 

Prav tako naj bi udeleženec spoznal proces raziskovanja doživljanja in se odločil, ali mu tovrstno

početje ustreza, ter ali ga raziskovalno vprašanje dovolj zanima, da bi se začel z njim poglobljeno

ukvarjati. Poleg tega se tu udeleženec prične uriti v samoraziskovanju svojega doživljanja. Zato so

intervjuji v prvi fazi bolj strukturirani, z delno vnaprej pripravljenimi vprašanji (a še vedno dovolj

odprti, da jih vnaprej pripravljena vprašanja ne omejujejo).

Druga faza

Prva faza je selektivna. Udeleženci, ki jim je uspel prehod v globinski način, so torej seznanjeni z

raziskovalno tematiko in načinom raziskovanja doživljanja ter so sprejeli raziskovalno vprašanje

kot  osebno  zanimivo  in  čutijo  željo  po  nadaljnjem  temeljitejšem  soraziskovanju  in

samoraziskovanju, so povabljeni v drugo fazo raziskovanja. Od tu naprej govorimo o sodelovanju

med raziskovalcem in soraziskovalcem.

 Dnevnik – Ker je na tej točki soraziskovalec že seznanjen z raziskovalnim vprašanjem, le-to ga

zanima in ima že nekaj izkušenj z raziskovanjem svojega doživljanja, lahko prične opazovanje

doživljanja  v  vsakdanjem  življenju.  Opažanja,  ki  se  mu  zdijo  zanimiva  za  raziskavo,  si
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strukturirano zapisuje  v dnevnik.  Dnevnik delno sledi  navodilom Johna Creswella  (2012),  ki

predlaga  razdelitev  na  reflektivni  in  deskriptivni  del.  V študiji  ločimo zapise  v  dnevniku  na

doživljajski del in situacijski kontekst, to je opis situacije, v kateri se je doživljanje zgodilo.

 Intervju10 – Med intervjuji se podrobneje pregledajo zanimive točke iz dnevnika. Zdaj stopi v

ospredje  raziskovalna  funkcija  intervjuja.  Izvaja  se  skupno  participatorno  raziskovanje,  kjer

raziskovalec in soraziskovalec skozi sodelovalni proces dialoga v obliki raziskovalnega pogovora

pregledujeta zanimive doživljajske dogodke. Tu je pomembno poudariti, da raziskovalec v nobeni

izmed faz ne pridobiva podatke od soraziskovalca. V prvi fazi ga seznanja z vprašanjem in vodi

po raziskovalnem procesu doživljanja, v drugi fazi pa ima vlogo podpore in odpiranja prostora za

raziskovalni  proces  (cf.  Kordeš  in  Demšar,  2016;  Vermersch,  2009).  Rezultat  raziskovalnega

procesa  je  vedno  sokonstrukcija  obeh  članov  raziskovalnega  procesa  –  raziskovalca  in

soraziskovalca.

4.3.3 Sekvenčna analiza

V intervjujih pridobljeni sokonstruirani rezultati niso dokončne ugotovitve, temveč se skozi potek

raziskave razvijajo. Skladno s sodobnimi pristopi v kvalitativnem raziskovanju se pri drugoosebnem

globinskem fenomenološkem raziskovanju izvaja sekvenčna analiza. To je: 

"vrsta kratkih, zaporednih raziskovalnih ciklov ali sekvenc, v katerih si sledijo formuliranje problema

oz. hipoteze,  zbiranje gradiva in analiza,  reformulacija problema ali  formulacija novega problema,

ponovno zbiranje gradiva, analiza itd. Vsak nov krog izboljša razumevanje raziskovane tematike […]"

(Mesec, 1998 v Kordeš in Smrdu, 2015: 21)

Pri  drugoosebnem  globinskem  fenomenološkem  raziskovanju  se  sekvenčna  analiza  izvaja  v

manjšem obsegu že v prvi fazi, tako da ugotovitve prejšnjih intervjujev, tudi z drugimi udeleženci in

soraziskovalci,  vplivajo  na  raziskovalčev  pristop  k  raziskovanju  doživljajske  modalnosti,  ki  ga

zanima. Posebej izrazita pa je sekvenčna analiza v drugi fazi, kjer lahko na vsak intervju in v njem

obravnavane dnevniške  vnose  gledamo kot  na  svoj  raziskovalni  cikel.  Ugotovitve  iz  intervjuja

vodijo soraziskovalca pri samoopazovanju in poročanju v dnevniku, z novimi dnevniškimi zapisi pa

raziskovalec  in  soraziskovalec  v  intervjuju  prideta  do  novih  ugotovitev.  Prav  tako  se  izven

intervjujev  in  dnevnika  primerjajo  ugotovitve  različnih  soraziskovalcev.  Rezultat  drugoosebne

10 Intervjuji v drugi fazi so podobni ekspozicionalnim intervjujem, kot jih izvaja Hurlburt pri deskriptivnem vzorčenju 
izkustva (cf. Hurlburt in Akhter, 2006).
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globinske fenomenološke raziskave ni "končna resnica, temveč samo točka v spirali (prepletenosti)

interpretacij" (Kordeš in Smrdu, 2015: 22).
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5. Raziskovalni načrt

Po zgoraj opisanih napotkih drugoosebnega globinskega fenomenološkega raziskovanja smo skušali

zastaviti svojo raziskavo o doživljanju udejanjenja znanja. Kot je opisano v teoretičnih izhodiščih,

se raziskava naslanja na ugotovitve, predstavljene v Perryjevi (1968) shemi razvoja mišljenja in

vrednot,  predvsem na opažanje, da se pri doživljanju znanja pojavljajo individualne razlike.  Na

podlagi  grobe  razdvojitve  Perryjeve  sheme  in  upoštevajoč  Ornejevo  (1962)  ugotovitev,  da

komunikacijska situacija vpliva na podajanje odgovora, smo zastavili hipotezo, da se bodo podatki

(prvoosebna poročila doživljanja) pojavili na osi med dvema poloma, ki se razlikujeta po zavedno

ali (verjetneje) nezavedno privzetem fokusu v komunikacijski situaciji. Na enem polu je fokus na

podajanju informacij, na drugem polu pa je fokus na gradnji oziroma vzdrževanju odnosa. Želeli

smo pogledati, ali bi v podatkih lahko zaznali kakšne indice, ki bi to hipotezo lahko podprli ali

ovrgli.  Dopuščali  smo  tudi,  da  odkrijemo  več  kot  dva  pola  ali  pa,  da  odkrijemo  kaj  povsem

nepovezanega z zastavljeno hipotezo, a vselej pod vodilnim raziskovalnim vprašanjem: kakšno je

doživljanje udejanjanja znanja?

Z ozirom na omenjeno os porazdelitve opisov doživljanja smo med osebnimi stiki  skušali  najti

soraziskovalce, katerih opisi bi se lahko približali kateremu (ali obema) izmed polov. Raziskovalna

skupina  jih  je  nagovorila  in  jim  povedala,  kaj  raziskuje,  preden  jih  je  povabila  v  prvo  fazo

intervjujev.  Obveščeni  so  bili  o  namenu  raziskave  in  njeni  metodi  –  drugoosebni  globinski

fenomenološki raziskavi – ki bi, če bi uspela preobrazba iz udeleženca v soraziskovalca, od njih

pričakovala večjo angažiranost. Če bi se pa ob kateremkoli trenutku odločili, da pri raziskavi ne bi

več želeli sodelovati, je možno sodelovanje v raziskavi prekiniti. Prav tako so bili informirani o

anonimni naravi  raziskave.  Vsak soraziskovalec je obravnavan pod šifro,  sestavljeno iz  črke in

številke (primer: X01). Intervjuji so bili snemani na kamero, šifrirani in shranjeni na zavarovani

disk, pri čemer ima dostop do podatkov samo raziskovalna skupina. Za končni cilj tega dela smo si

zastavili  udeležbo vsaj  šestih  soraziskovalcev.  Ker  smo želeli  slediti  napotkom za drugoosebno

globinsko fenomenološko raziskovanje, smo se že pri izbiri soraziskovalcev omejili na osebe, ki se

jim zdi prvoosebno raziskovanje in naše raziskovalno vprašanje zanimivo. Tako je bila tudi večja

verjetnost, da bi po prvi fazi uspel globinski prehod v drugo fazo.

Za prvo fazo intervjujev smo zbrali nabor vprašanj, s katerimi smo upali že na začetku zaobjeti

širok nabor znanj, ki bi zajemala cel spekter od slike sveta do slike socialnih situacij. Ta vprašanja
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so:

 Kaj je Pitagorov izrek?

 Kaj je voda?

 Kaj je zrak?

 Kaj si o tebi misli najboljši prijatelj ali prijateljica?

 Kaj si o njem ali njej misliš ti?

 Kje je zadnja postaja šestke11?

 Kje je najboljša kavarna v centru12?

Soraziskovalec  naj  bi  skušal  na  vsako  vprašanje  odgovoriti,  pozneje  pa  še  opisati  doživljajsko

komponento odgovarjanja.  Če soraziskovalec odgovora na katerega od vprašanj  ne bi vedel,  bi

vprašanje prilagodili ali izpustili. S fiksnim naborom vprašanj smo upali na večjo intersubjektivno

primerljivost. Ekološka veljavnost teh vprašanj je majhna, saj se zdijo zaradi intervjujske situacije

in  očitnega  fokusa  na  doživljanju  odgovarjanja,  namesto  na  odgovoru  samem,  nenaravna.  Cilj

intervjujev  prve  faze  je  predvsem  zbližanje  soraziskovalca  z  raziskovalnim  vprašanjem,

terminološko usklajevanje in urjenje samoraziskovanja, torej priprava na prehod v drugo fazo.

Soraziskovalec, ki je seznanjen z raziskovalnim vprašanjem, ga le-to zanima in je dobil že nekaj

izkušenj z raziskovanjem svojega doživljanja, bi nato napredoval v drugo fazo raziskovanja. Takrat

bi soraziskovalec pričel samostojno raziskovati svoje doživljanje udejanjenja znanja v vsakdanjem

življenju  in  voditi  dnevnik  s  svojimi  opažanji.  Ta  dnevnik  je  vseboval  sledeče  iztočnice:  čas

dogodka,  kontekst,  prvoosebna  komponenta,  komunikacijska  situacija,  razno.  Čas  dogodka  in

kontekst pomagata pri organizaciji dnevniških zapisov in razumevanju tega, na kar se nanaša opis

prvoosebne komponente. Opis komunikacijske situacije naj bi usmerilo pozornost soraziskovalca na

opazovanje nje (saj  nas v hipotezi doživljanje komunikacijske situacije specifično zanima).  Pod

razno soraziskovalec lahko nameni vse pripombe in opažanja,  za katere meni,  da ne spadajo v

prejšnje predalčke.

Soraziskovalec  bi  nato  svoje  rezultate  predstavil  na  intervjujih.  Ti  v  drugi  fazi  ne  sledijo  več

fiksnemu naboru vprašanj, temveč so v celoti posvečeni soraziskovalčevim dnevniškim zapisom in

participatornemu raziskovanju raziskovalca in soraziskovalca.

11 Avtobusna linija 6 Ljubljanskega potniškega prometa.
12 V centru Ljubljane.
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Druga faza bi nam omogočila raziskovanje bolj ekološko veljavnih primerov, kakšno je doživljanje

udejanjenja znanja v vsakdanjem naravnem življenju izven komunikacijske situacije intervjuja in

morda celo izven komunikacijske situacije nasploh (če je to seveda možno). Pri intervjujih (tako

prve kot tudi  druge faze)  bi,  poleg splošnega raziskovanja doživljanja,  skušali  preveriti  tudi na

začetku zastavljeno hipotezo. 

Treba je še opozoriti, da se razdelitev na faze nanaša na raziskovalni proces vsakega soraziskovalca

posebej  in  ne  opisuje  časovnega  poteka  študije  v  celoti.  Med  tem,  ko  en  soraziskovalec  piše

dnevnike, drug, popolnoma nepovezano, v intervjujih prve faze šele spoznava nianse raziskovale

tematike.

Neodvisno od zgoraj  omenjenih  faz  so  bila  planirana  tudi  srečanja  raziskovalne  skupine  (vseh

raziskovalcev in soraziskovalcev), kjer bi primerjali ugotovitve in ideje za morebitno prilagoditev

hipotez oziroma postavljanje novih in nadaljnjo smer raziskovanja. S pomočjo intervjujev, dnevnika

in  teh  sestankov  smo  želeli  posebej  zagretim  soraziskovalcem  omogočiti  tudi  prevzem  vloge

raziskovalca  (torej  nekoga,  ki  vodi  intervjuje  in  drugemu  soraziskovalcu  omogoča  prostor  za

samoraziskovanje).

Za poznejšo analizo podatkov so bili intervjuji snemani z video kamero in hranjeni na eksternem

disku. Zaradi varstva osebnih podatkov ima do posnetkov dostop le raziskovalna skupina.
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Slika 3: Raziskovalni načrt – Primer poteka raziskovanja s soraziskovalcem X01. Prične se s prvo

fazo, kjer soraziskovalec v intervjujih s fiksnim naborom vprašanj spozna raziskovalno vprašanje in

se prične terminološko usklajevati. S prehodom v drugo fazo soraziskovalec prične voditi dnevnik, v

katerem opazuje doživljanje udejanjenja znanja v vsakdanjem življenju, sproti pa v intervjujih z

raziskovalcem pregleduje zanimivejše vnose iz dnevnika in tako se izvaja skupno participatorno

raziskovanje. Ugotovitve iz intervjujev in dnevnika se na srečanjih raziskovalne skupine analizirajo

in  primerjajo  z  ugotovitvami  drugih  soraziskovalcev,  ki  so  šli  skozi  isti  fazi  (tu  primer

soraziskovalca X02). Analiza ugotovitev vpliva na nadaljnje raziskovanje v drugi fazi, to pa zopet

prispeva k sekvenčni analizi.



6. Izvedba raziskave

Raziskavo je izvajala raziskovalna skupina, ki se sestoji iz empiričnega fenomenologa (mentor) in

dveh do štirih študentov (eden izmed njih je avtor te naloge). V trenutku, ko nastaja to poročilo,

celotna raziskava zaobjema časovno obdobje približno enega leta in poteka še naprej. Predstavljeni

rezultati so rezultati dela v tem času.

Pred začetkom prvih intervjujev smo hipotetičnima poloma osi doživljanja dodelili opise, za katere

smo pričakovali, da se bodo pojavili. Ti opisi so se tekom sekvenčne analize glede na pridobljene

podatke  spreminjali  in  dopolnjevali  s  prispevki  in  ugotovitvami  soraziskovalcev.  Prvi

soraziskovalec (in pozneje tudi raziskovalec) je bil sam avtor te naloge.

Že  po  prvih  intervjujih  s  prvima  dvema  soraziskovalcema so  se  pokazale  precejšnje  razlike  v

doživljanju udejanjenja znanja. S pridružitvijo tretjega soraziskovalca k raziskovalni skupini sta se

dva raziskovalca (od katerih je  en avtor  te  naloge)  začela  pripravljati,  da bi  prevzela  še  vlogo

raziskovalca. Nabor vprašanj za prvo fazo, ki naj bi izboljšal možnost intersubjektivne validacije, se

je začel širiti. 

Intervjuji  so  se  od  enega  do  drugega  z  vsakim  soraziskovalcem  spreminjali  iz  enostranskega

izpraševanja o doživljanju v dvostranski pogovor. Pogovori so se pogosto razvili tudi izven sklopa

intervjuja. Fiksnim vprašanjem so sledila še bolj specifična vprašanja, ki so se razlikovala glede na

predznanje soraziskovalca in glede na to, koliko mu je bilo že domače naše raziskovalno vprašanje.

In po treh do štirih intervjujih je večina (pet od šestih) soraziskovalcev ponotranjila raziskovalno

vprašanje. Dnevniški zapisi, ki naj bi bili fokus intervjujev druge faze, so se poleg na intervjujih

analizirali še v širšem krogu srečanj raziskovalne skupine.

Na srečanjih raziskovalne skupine se je dogajala sekvenčna analiza podatkov v širšem krogu, saj je

veliko zanimanje soraziskovalcev omogočalo deljenje intimnih doživljajskih podatkov tudi izven

zaupne  intervjujske  situacije.  Raziskovalec  je  izgubil  vlogo  posrednika  med  posameznim

soraziskovalcem in študijo v abstraktnem smislu, saj so se soraziskovalci pričeli povezovati med

seboj. Dva soraziskovalca (med njima avtor te naloge) sta takrat tudi že prevzela vlogo raziskovalca

v smislu, da sta pričela sama izvajati intervjuje z drugimi soraziskovalci in jim omogočati prostor za

samoraziskovanje.
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Zraven je neprestano rasel zametek poskusne teorije.  Razvnele so se diskusije,  kjer je vsak od

članov  prispeval  svoje  mnenje  in  refleksije  tako  na  raziskovani  fenomen  kot  tudi  na  sam

raziskovalni proces. Predlagane so bile kategorije, ki so jih soraziskovalci lahko sproti validirali

in/ali predlagali popravke. Tako je kodiranje do neke mere lahko potekalo že med samimi intervjuji,

kar je olajšalo poznejše urejanje gradiva (več o analizi v nadaljevanju).

Posnetih  je  bilo  20  intervjujev  s  šestimi  soraziskovalci  starosti  od  23  do 39 let.  Večina  jih  je

študentov Kognitivne znanosti Univerze v Ljubljani. Vsak soraziskovalec se je strinjal, da lahko

intervjuje  hranimo  in  analiziramo,  nekateri  so  celo  privolili  v  predvajanje  njihovih  intervjujev

študentom.

Intervjuji so bili snemani s kamero znamke Sony HDRPJ620B in shranjeni na zunanji disk WD

Passport 2TB.

6.1 Težave pri izvedbi raziskave

Intervjuji so bili v večini snemani v prostorih Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani. Prostori so

sicer idealni za izvajanje intimnih fenomenoloških intervjujev, a ker so intervjuji praviloma daljši

od ene ure, kolikor trajajo psihoterapevtska srečanja, in ker so prostori sicer namenjeni klinični

uporabi, so se pojavili izzivi pri koordinaciji s souporabniki prostorov. To nas je nekajkrat prisililo,

da intervju prekinemo in se preselimo v drug prostor.

Zgradba in izvedba intervjujev ni  bila  enotna skozi  celotno trajanje  raziskave.  Vprašanja so se

dodajala naknadno, poskusna teorija se je spreminjala in dograjevala ter fokus intervjujev (kateri del

doživljanja opazujemo) se je spreminjal  glede na trenutna vprašanja, ki  so izhajala iz poskusne

teorije  ali  poročanj  soraziskovalcev.  Zato  poskus  končnega  kategoriziranja  in  urejevanja

analiziranih podatkov v dodelane analize vzorcev ni uspel. Poskušali smo za vsak vzorec (vsako

doživljanje  odgovarjanja  na  vprašanje  ali  opis  prvoosebne  komponente  pri  vnosu  v  dnevnik)

narediti časovno analizo celotnega procesa udejanjenja znanja. A ker so se skozi potek raziskave

ponavljala nova vprašanja in so se nekatera stara opuščala, je bil pri mnogo vprašanjih fokus na

različnih podrobnostih. Prav tako soraziskovalec morda še ni bil tako vešč samoopazovanja, da bi

lahko pogledal vsakega od zaporednih trenutkov (nekateri so minili zelo hitro), ali pa raziskovalec
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še ni vedel, kako točno vprašati, da bi usmeril fokus na želeno dimenzijo doživljanja. Tako na koncu

ni bilo mogoče izvesti popolne časovne analize celotnega procesa udejanjenja znanja.
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7. Analiza

Skladno  z  načelom  sekvenčne  analize,  se  je  analiza  podatkov  izvajala  delno  že  sproti  med

raziskovanjem.  Pri  tem  smo  se  držali  napotkov  za  kvalitativno  vsebinsko  analizo,  kot  so  jih

predlagali Barney Glaser in Anselm Strauss (1967) ter Uwe Flick (2006), s tem da smo analizo

teksta smiselno prevedli na analizo video gradiva, pri čemer smo bili še dodatno (in v skladu s

Petitmengin,  2006)  pozorni  na  neverbalno  komunikacijo.  Pri  analizi  smo  upoštevali  večinoma

propozicijonalni del. Intervjuji niso bili transkribirani v celoti, izpisani so bili samo deli, ki so nas

posebej zanimali ali presenetili.

V poročilih doživljanja (iz intervjujev in dnevnikov) smo našli določene tematike in opise, ki so se

večkrat  ponavljali.  Te  smo zbrali,  opisali  njihove skupne značilnosti  in  glede  na te  značilnosti

razporedili v kategorije. Tako smo, na primer, poročila, ki imajo za skupno tematiko opisovanje

občutka, od kot znanje izvira, zbrali v kategorijo občutek izvora. Nekatere kategorije so deduktivne

– njihovo pojavljanje smo na podlagi predhodne teorije ali hipoteze pričakovali in iskali, če se v

poročilih pojavi njihov opis. Primer take kategorije je  srž, ki sta jo opisala že Kordeš in Demšar

(2016).  Nekatere kategorije  so induktivne – nismo vnaprej  pričakovali,  da se  bodo pojavile,  in

uvedli  smo jih,  ko so se njihovi opisi  pričeli  pojavljati  pogosteje.  Primer take kode je  občutek

izvora.  Nekatere  kategorije  imajo  tudi  podkategorije  (kdaj  tudi  imenovanje  kategorije  drugega

reda). Te so ponavadi različne možne variacije dane kategorije. Kategorija občutek izvora ima, na

primer, podkategoriji občutek izvora (spomin) in občutek izvora (notranji zemljevid).

Kot  omenjeno,  so  bile  kategorije  predlagane,  validirane  in/ali  modificirane  že  na  srečanjih

raziskovalne skupine v sodelovanju s soraziskovalci. Ta faza kodiranja je bila najbolj podobna fazi

odprtega kodiranja oziroma "brainstorminga" (cf. Kordeš in Smrdu, 2015), kjer je bilo artikuliranih

veliko  potencialnih  kategorij,  podhipotez  in  predlogov  za  modifikacijo  poskusne  teorije.  Že

formulirana poskusna teorija je delno vplivala  na formacijo kategorij,  a  ko so bili  odkriti  novi

pojavi, validirani s strani več soraziskovalcev, je bila poskusna teorija preformulirana v obliko, ki te

nove pojave vključuje.

Rezultati so poskus ureditve tega obsežnega nabora gradiva, kategorij in idej v čim bolj koherentno

poskusno  teorijo.  V  nadaljevanju  (poglavje  7.2)  bo  predstavljena  poskusna  teorija,  še  prej,  v

poglavju 7.1, pa kategorije, na katere se naslanja.
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7.1 Kategorije

V tem podpoglavju so predstavljeni rezultati kodiranja, na način, ki se zgleduje po kodirni knjigi

deskriptivnega vzorčenja izkustva Russella Hurlburta in Christopherja Heaveyja (2006b). Zanju so

glavni deli definicije kategorij ime kategorije, čisti fenomen (v katerem je podan opis kategorije), 

primer,  variacije,  diskriminacije  (kjer  je  podrobnejši  opis,  katerim  drugim  kategorijam  je  ta

kategorija  podobna)  in  premislek.  Mi  bomo  prevzeli  podobno  strukturo  z  imenom,  opisom,

podkategorijami (kar je pri Hurlburtu in Heaveyju variacije), primeri in komentarjem. Diskriminacij

ne opišemo, saj imamo manj kategorij, ki si med seboj niso zelo podobne. Primeri so dobesedni a

slovnično urejeni citati iz intervjujev ali dnevnikov.

7.1.1 Poziv

Opis:  Poziv zaznamuje  opise  doživljanja  zahteve  po  znanju.  Ta  zahteva  se  lahko  posredno

manifestira kot želja, pričakovanje ali direkten začetek poglabljanja ali razmišljanja o neki stvari, o

kateri je znanje zahtevano.

Primeri: 

"Sprva ne prepoznam predmeta (vem le, da se imenuje 'goba'), čutim rahlo nelagodje, da predmeta 'ne razumem',

se z mislimi vanj 'poglobim',[…]" (F01, dnevnik, poudarek je avtorjev)

" Zdelo se mi je, kot da bi želja po utemeljitvi vzniknila vsebinski črn oblak nekoherentnih neoblik (ne vem, od

kod je prišla želja doživljajsko), ali pa me je želja napotila po običajnem vzorcu iskanja vsebinskih odgovorov,

tako da, ko sem pomislil na to, je bilo tam […]" (T02, dnevnik, poudarek je avtorjev)

"[…] sem pasivno čakal, da mi vrne ime, in ko se to ni zgodilo, sem aktivno posegel vanjo – in proces nekako

preoblikoval." (T02-3-1, 00:32:0813)

Komentar: Poziv je deduktivna kategorija, ustvarjena za potrebe poskusne teorije. Nastala je po

konceptu,  ki ga Daniel Dennett  (1991) imenuje  probe – dogodek v možganih,  ki  kaj prinese v

ospredje pozornosti.

13 Pri citiranju iz pridobljenih video posnetkov bomo uporabljali tak zapis. T02 tu označuje soraziskovalca, nato sledi 
zaporedna števikla intervjuja, in nato zaporedna številka videoposnetka tega intervjuja (nekateri intervjuji so v več 
datotekah). T02-3-1 torej pomeni prva datoteka video posnetka tretjega intervjuja s soraziskovalcem T02. Sledi čas, 
ko se citat prične, v formatu ure : minute : sekunde).
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7.1.2 Srž

Opis: Srž opisuje izražanje občutka, da "lahko odgovorim" oziroma, da "imam znanje na voljo" ali

enostavno, da "vem".  To še ni udejanjenje znanja v zavesti, temveč občutek zmožnosti, da oseba

znanje lahko udejanji (ne glede na to, ali ga pozneje res (lahko) udejanji).

Primeri:

Srž (zaznana):

"Ko si me vprašal, sem, tako, imela feeling, da 'ok, vem'. Sam' pol sem mogla razmislit." (V01-1-1, 00:20:17)

"Začel sem doživljat že takoj, ko je [ona] postavila vprašanje, kot nek občutek 'Ja! Ja! To sem pa že enkrat

opazil!" (F01-1-1, 00:20:24)

"[…] in občutek, da če vztrajam pri tej predstavi, da se bom prej ali slej spomnil, kaj sem jedel." (F01, dnevnik)

Komentar:  Srž je induktivno-deduktivna kategorija. Raziskovalna skupina je bila že od začetka

seznanjena  s  pojmom  gist,  ki  ga  Kordeš  in  Demšar  (2016)  uporabljata  kot  "občutek,  da  lahko

odgovorim" – občutek, da sem odgovor našel, in čutenje njegove esence, čeprav še ni bil natančno

formuliran. Že med prvim intervjujem se je pojavil izraz  gist kot sinonim za "občutek, da vem"

(F01-1-1, 00:15:48). Za to nalogo smo izraz prevedli v slovenščino kot srž. 

Ko smo povpraševali po srži smo pogosto dobili odgovore v stilu "ne vem, prehitro je šlo mimo".

Zanimivo je, da nismo srečali primera, ko bi oseba z gotovostjo poročala o tem, da srži ni čutila. 

7.1.3 Udejanjanje

Opis:  Udejanjanje predstavlja  opis  procesa  pojavitve  znanja  v  zavesti.  Proces  lahko traja  zelo

različno  in  ni  nujno,  da  zares  privede  do  rezultatov  (udejanjenega  znanja).  Pomembno  se  je

zavedati, da udejanjanje ni artikulacija znanja, temveč kako je doživeta pojavitev znanja v zavesti.

Podkategorije: Osebe pri  udejanjanju pogosto poročajo o občutku, da so v sam proces aktivno

vpletene (udejanjanje (aktivno))  tako,  da brskajo po spominu oziroma  mentalnih predstavah ali

kako drugače sodelujejo pri procesu. Alternativno lahko poročajo o občutku pasivnosti (udejanjanje
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(pasivno)) – da se ta proces njim dogaja in pri njem ne sodelujejo, da se znanje oziroma mentalne

predstave pojavijo same od sebe.

Primer:

Udejanjanje (pasivno):

"Na nek način, kot da bi se odprla miselno in pogledala, če bo kaj pač … prišlo." (M01-1-1, 00:10:45)

"Ta črni oblak mi je nato podajal besede za govorjenje. Jaz sem čakal ob njem pasivno, razen ko sem se ustavil

pri iskanju kakšne besede […]" (T02, dnevnik)

Udejanjanje (aktivno):

"Občutek […] imam, da Sokrat ni pravi odgovor in rečem ne. Nato se spet poskušam "spomniti" […], kot da si

poskušam priklicati neko zgodbo. Iz črnega prostora se mi pojavi slika Diogenesa, vendar tej sliki takoj sledi

zavrnitev - občutek, da to ni to. Spremeni se v sliko kipa (Aristotel) in s to sliko se pojavi občutek/intuicija, da je

to pravilen odgovor." (V01, dnevnik)

Komentar:  Udejanjanje je  induktivna  kategorija,  tesno  povezana  z  občutkom  izvora (od  kod

prihaja znanje) in ponavadi pospremljena z mentalnimi predstavami.

7.1.4 Občutek izvora

Opis: Občutek izvora označuje poročanje o občutku, od kod udejanjeno znanje prihaja. 

Podkategorije:  Osebe pogosto opisujejo občutek,  da znanje prihaja iz spomina (občutek izvora

(spomin)), kar pogosto tudi spremljajo  mentalne predstave, povezane s tem spominom. Nekatere

osebe pa poročajo, da ne vedo čisto natančno, od kod je znanje prišlo – a zagotovo ne iz spomina.

Navedeno znanje kdaj opišejo, kot da tako pač je, oziroma, da so znanje črpali iz sveta, kakršen je.

Za te primere smo določili podkategorijo  občutek izvora (notranji zemljevid).  Nekatere osebe pa

poročajo o občutku nekje vmes: kot da bi bilo znanje iz spomina, a se ta spomin ne manifestira v

doživljanju, ali pa ni jasno, kako je povezan z udejanjenim znanjem. Za take ali kako drugače od

prejšnjih podkategorij različne primere smo določili podkategorijo občutek izvora (drugo).
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Primeri:

Občutek izvora (spomin):

"Spomnila sem se predavanj na faksu. Prav … [H.]14, ki nam je to govoril. Hkrati sem se spomnila te njegove

knjige, še tiste stare "Razvojna psihologija", ki ima tako ob strani prav napisane faze, potem pa po sredi tekst

napisan. […] Spomnila sem se, da se zdej v resnici ne bi mogla spomnit vseh stopenj več dobro opisat in naštet

in ob tem bi mi bilo tako, mal' nerodno, da tega ne bi znala. Spomnim se tega primera, tega nam je moral nekdo

povedati, ki sem ga jaz pač čist sprejela. Ne vem, ali to piše v knjigi, ali je to morda [H.] povedal - tega z

ropotuljico, čist konkretno. Potem ko sem govorila o asimilaciji in akomodaciji, sem se spomnila druge knjige

od Piageta, ki sem jo brala, ki je taka hard cover, ima take oker oranžne platnice, pač tako vidim strani napisane.

Potem formalno logične … tuki je bilo v bistvu bolj neko čustvo interesa zraven, ker ta faza je edina, ki se meni

zdi relevantna za moje delo. Sem se hkrati spomnila še to, kako sem o tem razmišljala v srednji šoli, ko mi je

učiteljica  to  predavala.  […] Je  bila  slika mojega  zvezka iz  srednje  šole  –  prav  kje sem imela  napisane  te

formalno logične operacije. […]" (M01-1-1, 00:32:10)

Občutek izvora (notranji zemljevid):

"[…] je šlo za čisto neke momentane stvari, ki so mi padale v glavo, jih nisem niti pretirano premislil, ker sem

bil mogoče dovolj siguren v njih." (T02-1-1-1, 00:07:10)

"Ker sem se zavedal, da je zrak okoli naju, sem čim več, čim bolj se probal osredotočit tudi na okolje. In potem

sem iz tega jemal informacije." (T02-1-1, 00:08:10)

"Ko si me vprašal, sem imela tko  ful feeling vsega … pač, kot da… to neki, kar zapolnjuje to celo sobo. In

čeprav pač ne vidiš tega, sem imela občutek neke gmote, ki je kle vse okol' nas. […] Kot da je vse nekaj gosto

okoli." (V01-1-1, 00:15:57)

Občutek izvora (drugo):

"Ne vem, če je bila kakšna slika to, pač, ki bi jo kadarkoli videla … ali pa sem si ustvarila, samo dvomim. […]

Verjetno sem že kdaj videla kaj takega, samo se ne spomnim. Ne vem točno povedati, kje sem videla, ali pa ne

vem, v kakšni povezavi je to zdaj s tem." (V01-1-1, 00:23:15)

Komentar:  Kategorija  občutek  izvora in  njeni  prvi  dve  podkategoriji  sta  deduktivnega  izvora.

Določili smo jih na podlagi izvorne hipoteze. Podkategorija občutek izvora (drugo) pa je induktivna

podkategorija, ki smo jo določili, ko nekaterih opisov nismo mogli pripisati nobeni od drugih dveh

14 Ime odstranjeno iz razloga zasebnosti.
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podkategorij. Izraz notranji zemljevid smo črpali iz poglobljenih opisov tega občutka, ki namigujejo

na to, da ima oseba pri tem nekakšen notranji zemljevid sveta, ki ga pri podajanju odgovora opisuje

– ta opis je artikulirano znanje.

7.1.5 Občutek odnosa

Opis: Občutek odnosa je opis občutka o tem, kaj si sogovorec o osebi misli, v kakšnem odnosu sta,

ali kaj sogovorec oziroma komunikacijska situacija od osebe pričakuje. V ta kompleksni občutek so

vpletene tudi želje osebe po tem, kakšen naj bi ta odnos bil.

Primer:

"Občutek … odnosa, ki se ustvarja skozi čas. In na vsaki točki imaš neki občutek nekega odnosa. […] v vsakem

trenutku se gradi odnos do vsega. Do vseh stvari, se mi zdi. In do kavča … […] do vseh stvari, vseh. Z ljudmi,

recimo, je potem lažje. […] skos imaš z ljudmi nek odnos in pol na neki točki ga lahko samo preveriš." (T01-4-

1, 00:38:02)

"Ja, od njih sem pobirala, pač, seveda, signale, ne. […] če spremljajo, ali gledajo, recimo, stran, je že neki. In

pol, če bi gledale stran, bi bilo verjetno bolj bedno, mi je bilo bolj bedno, kakor če so me gledale. […] In to mi je

bilo sam nek priliv, priliv dobrega občutja ob tem, kar sem jaz pol govorila." (T01-4-1, 00:04:35)

"Ne bi ti rekla to, kar bi rekla enemu psihologu. Čist sam iz tega, ker pač vem, da bi ti bilo to zelo iritirajoče, da

bi ti povedala kao neko definicijo, tako, by the book. Tako da iz tega tebi ne bi povedala. Iz te perspektive bi se

zate odločila,  da bi  ti  nekaj drugega rekla.  Torej  bi  ti  zagotovo rekla neki,  kar  je bližje  mojemu osebnemu

izkustvu […]"(M01-1-2, 00:27:44)

"T02: In sem imel občutek, v bistvu nisem bil jaz niti osredotočen nate niti na to, komu odgovarjam. Kar je po

mojem ravno odvisno od te situacije, da sem tebi odgovarjal. –  Sorry (smeh) – Po mojem nisem v nameren

zakup vzel, da tebi odgovarjam. Se pravi, da bi bil zaradi tega bolj pazljiv, da bi namensko odločil, drugače se

izražat, torej da bi imel dostop do tega, da bom reku 'zdaj se bom pa zaradi tega tako izražal', ali pa kaj takega." 

Raziskovalec: "Se ti zdi, čist tako na splošno gledano, da kdaj pa se prilagajaš?"

T02: "Ja, ja, situacijam… predvsem pač avtoritetam. Če je kdo, ob komer se ne počutim … mislim, se počutim

neprijetno. […]" (T02-1-1, 00:15:13)

Komentar:  Občutek odnosa je deduktivna kategorija, ki jo je predvidevala že začetna hipoteza.

Izvorno se je imenovala  percepcija komunikacijske situacije, a ime je bilo pozneje spremenjeno.

Soraziskovalka T01 dolgo ni opazila, kako "zaznava komunikacijsko situacijo", dokler ni v enem od
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poznejših intervjujev ugotovila, da vendar ima "občutek odnosa". Njen opis se je skladal z našo

definicijo kode, in ostali soraziskovalci so se strinjali, da je izraz "občutek odnosa" primernejši. 

Ta kategorija zajema zelo širok diapazon izkustev. Ta so tako niansirana, da jih je (vsaj trenutno še)

nemogoče razdeliti v diskretne podkategorije.

7.1.6 Občutek vsebine

Opis:  Občutek vsebine označuje poročila  o  doživljanju vsebine odgovora ter  natančno sledenje

občutku,  katere  informacije  sogovorec  ima  in  katere  še  potrebuje,  da  je  dosežena  smiselna  in

koherentna razlaga. 

Primer:

"Vedela sem, kaj sem ji povedala že prej in kaj ona ve o tem. In potem, kako bi ji to malo bolj povezala in

pojasnila. In v tistem, ko sem vedela, kaj ona ve, sem se probala nekako postavit v njeno kožo. In pogledat iz

tega, da če bi jaz vedela samo to, kar sem jaz povedala v tistih petnajstih minutah, kaj bi še rabila zraven dodat

ali kako bi si hotela razjasnit." (V01-3-1, 01:09:34)

Komentar: Občutek vsebine je induktivna kategorija.  Občutki vsebine so zelo individualizirani, a

združuje jih predstava tega, katere informacije sogovorec ima, in občutek, katere je treba še podati.

Zato (trenutno) podkategorij ni.

7.1.7 Mentalne predstave

Opis:  S  kategorijo mentalne  predstave označujemo opise  psevdosenzornih  izkustev,  kot  so

vizualiziranje, videnje pred notranjim očesom, slišanje v glavi in podobno.

Primeri:

"Kot da bi imel v glavi predalčke, kjer bi iskal znanje. In potem, ko sem našel nek predalček, sem vzel ven

formulo [za Pitagorov izrek]." (T02-1-1, 00:02:28)

"Na nek način je bila slika, na nek način je bil pa občutek. Ko sem čakala, mislim, pustila, da se bo kaj prilepilo
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na ta pojem, je bila kot ena taka prazna … votlina, krogla, nekaj takega, pač nekaj bolj ovalnega. In tukaj na

sredini zgoraj je bilo nekaj bolj zapolnjenega, kar je bilo kakor prepričanje. Ampak je bilo samo neka entiteta."

(M01-1-1, 00:12:02)

"Nekega človeka sem videla, na neki plaži, mogoče kakor Ojdipa. […] Mogoče je bil še kdo tam, samo ne vem.

In bilo je veliko kamenja okoli njega. […]" (V01-1-1, 00:22:18)

"V glavi imam bolj tako, so neki vizualni osnutki, ki … ki ne nujno letijo mimo, ampak se zelo hitro prelivajo

eden iz drugega, in probam to sam', kako naj rečem, z mislimi zamrznit, ujet." (F01-1-1, 00:21:33)

Komentar:  Ker  diskriminacija  na  različne  vrste  mentalnih predstav ni  relevantna  za  cilje  te

raziskave, tu podkategorij ni.
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8 Poskusna teorija

V nadaljevanju bo predstavljen poskus smiselne povezave zgoraj definiranih teorij v koherentno

celoto. V tem še zelo majhnem obsegu raziskave (tako po časovni dimenziji kot tudi po številu

soraziskovalcev) še nismo prišli do ugotovitev, ki bi jih lahko združili v enoten in dodelan model

doživljanja udejanjenja znanja. Namesto tega je množica ugotovitev le šibko povezana.

Kategorije smo med seboj primerjali in določili odnose med njimi. Poskusna teorija je v veliki meri

v skladu z začetnimi predpostavkami. Glede na omejen vzorec podatkov in na to, da v tej fazi (in pri

tem tipu) raziskave še ni možna primerjava med raziskovalci, je seveda tudi nemogoče potrditi ali

ovreči začetno hipotezo. Poskusna teorija vsebuje del, osnovan na tej hipotezi, a seveda podkrepljen

s  podatki.  Poleg tega smo poskusno teorijo  razširili  še  z  novimi  ugotovitvami  iz  podatkov.  Tu

predstavljen  rezultat  raziskovalnega  dela  ni  dokončna  teorija  ali  izčrpen  opis  doživljanja

udejanjenja  znanja.  Ta  poskusna  teorija  je  bližje  na  podatkih  osnovani  hipotezi,  ki  služi  kot

iztočnica za nadaljnje raziskovanje. 

8.1 Model dinamične strukture udejanjanja znanja

Opise doživljanja, označene s kodami poziv, srž in udejanjanje, lahko združimo v model časovnega

zaporedja doživljanja procesa udejanjenja znanja.

Model opisuje, da se vsako udejanjenje znanja prične s pozivom po znanju. Temu sledi doživljanje

srži, torej občutka, da je to znanje na voljo. Tu se proces lahko zaključi in ponavadi se res. Na

primer: ko kolega pride iz ustnega izpita (jaz pa še čakam pred kabinetom), pove vprašanja, ki jih je

dobil.  Za vsakega samo najdem srž – občutek,  da imam odgovor na voljo. V raziskavi smo se

primerom, ko oseba ne ve oziroma nima občutka, da ve, izogibali. Model opisuje samo primere, ko

se srž pojavi.

V primeru poglabljanja – torej dejanskemu vztrajanju pri občutku srži, se sproži proces udejanjanja.

To je sestavljen proces, ki privede do pojavitve znanja. Ko se pojavi  srž, da je znanje tam, je del

tega občutka tudi  védenje:  če vztrajam pri  tem še-ne-čisto-znanju,  bom prišel  do znanja,  ki  ga

iščem. To vztrajanje je nov  poziv,  ki zahteva znanje.  Po tem se pojavi  srž bolj  dodelane oblike
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znanja, ki ga iščem. Kar nam preostane, je le še udejanjanje znanja iz te nove srži – in rekurzivni

proces je v teku. Izhodni pogoj tega procesa je, če mi zmanjka  srži – občutka, da je tam še kaj

znanja, ki bi ga lahko s  pozivom pridobil. Alternativna možnost je voljna prekinitev tega procesa

oziroma preusmeritev pozornosti z udejanjanja na kaj drugega (na primer na artikulacijo odgovora).

Pri  vsaki  iteraciji  se  izlušči  več  in  več  kančkov  znanja,  ki  se  skozi  proces  naberejo  v  celoto

udejanjenega znanja (Slika 4).
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Slika  4: Model dinamične strukture udejanjanja znanja – Prične se s pozivom, ki mu

sledi srž. Vztrajanje pri srži prične proces udejanjanja, ki se spet sestoji iz sosledja

poziva, srži in ponovnega udejanjanja. Pri vsaki iteraciji se udejanji več znanja.



Ta model lahko na zelo grob način ilustrira proces udejanjanja pri soraziskovalki V01 iz primera:

"Občutek […] imam, da Sokrat ni pravi odgovor in rečem ne. Nato se spet poskušam "spomniti" […], kot da si

poskušam priklicati neko zgodbo. Iz črnega prostora se mi pojavi slika Diogenesa, vendar tej sliki takoj sledi

zavrnitev - občutek, da to ni to. Spremeni se v sliko kipa (Aristotel) in s to sliko se pojavi občutek/intuicija, da je

to pravilen odgovor." (V01, dnevnik)

Udejanjanje znanja se je pričelo z vprašanjem: "Kdo je bil učitelj  Aleksandra Velikega?" (V01,

dnevnik). To je v soraziskovalki sprožilo  poziv. Temu  pozivu sledi  srž, da je znanje na voljo. Iz

udejanjanja tega znanja pride že kanček znanja oziroma "občutek […], da Sokrat ni pravi odgovor"

(V01, dnevnik). Temu sledi nov poziv – "Nato se spet poskušam 'spomniti'" (V01, dnevnik) – in nov

občutek,  da je znanje na voljo.  Drugi krog  udejanjanja vrne znanje,  da Diogenes tudi  ni  pravi

odgovor. Tretji krog pa znanje oziroma občutek, da je odgovor "Aristotel".

Na podoben način bi lahko razložili tudi opis doživljanja, ki ga podaja soraziskovalec T02:

"Tako da sem dobil občutek, kot da je to nek pool of knowledge moj, ki bi ga lahko uporabil za to nalogo. […]

Dejansko sem lahko približal to sliko in ko sem jo približal, sem dobil občutek kakor pri neki besedi, ki jo imaš

na koncu jezika, pa si vedno bližji – kot da bi bil vedno bližji znanju. Samo nisem prišel na koncu do njega – do

odgovora." (T02-3-1, 00:05:17)

Približevanje slike, kot ga je omenil T02, bi lahko razumeli kot serijo novih pozivov po znanju, srži,

da tam še znanje je ("občutek, kakor pri neki besedi, ki jo imaš na koncu jezika") in udejanjanja –

nadaljnjega bližanja. T02 nato poroča, da na koncu ni dobil odgovora, ker je prišel do blokade, ki jo

opiše kot: "Nisem mogel večat bolj slike, in nisem … in tudi ta občutek je pač se ustavil na tisti

točki" (T02-3-1, 00:06:30) To bi lahko interpretirali kot, da mu je zmanjkalo srži.

Pri tem modelu ostaja še vrsta neodgovorjenih vprašanj, kot so: ali je tak potek splošen – torej

neodvisen od drugih faktorjev, kot sta morda občutek vsebine in občutek odnosa? Ali je udejanjanje

možno tudi brez srži? Med raziskavo smo prišli do veliko primerov, ko oseba ni mogla zanesljivo

trditi, ali je na začetku čutila srž ali ne, a vseeno je potem podala opis udejanjanja. Zanimivo bi bilo

ugotoviti, če v kakšnem od takih primerov zagotovo ni prišlo do srži.
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8.2 Obratno sorazmerje med občutkom vsebine in občutkom odnosa

Ta del poskusne teorije je osnovan na izhodiščni hipotezi raziskave, da pri doživljanju udejanjenja

znanja  obstajajo  individualne  razlike  in  da  opise  doživljanj  lahko  glede  na  njihove  značilnosti

razporedimo na os med dvema poloma.

Centralna tema tega dela poskusne teorije je opis odkritih razlik v doživljanju udejanjenja znanja.

Rezultati  so pokazali  razlike pri  posameznih primerih doživljanja udejanjanja znanja.  Kategoriji

občutek odnosa in občutek vsebine med posameznimi primeri zelo variirata. Kar je še bolj zanimivo

pa je, da se med njima kaže obratno sorazmerje: ko oseba čuti močan občutek vsebine, čuti le šibak

občutek  odnosa in  obratno.  Prevladovanje  kateregakoli  od teh  občutkov privede  do precejšnjih

razlik  v  strategiji  odgovarjanja.  Pri  prevladovanju  občutka  vsebine se  kaže,  da  je  v  ospredju

komunikacijski  cilj,  da  sogovorec  prejme  določene  informacije  –  določeno  znanje.  Takrat  v

doživljanju igra veliko vlogo informacija, ki jo skušamo podati, in sogovorec je viden kot prejemnik

te informacije – imamo predstavo o tem, katere informacije je že prejel in katere še mora, da bo

posredoval  vse,  kar  rabi,  za  razumevanje  vsebine,  ki  jo  želimo  posredovati.  Pri  prevladovanju

občutka odnosa pa je v ospredju komunikacijski cilj, da se s sogovorcem vzpostavi ali vzdržuje

želen  odnos.  V  ospredju  doživljanja  so  sogovorčeva  čustva  in  od  njega  prejemamo  povratne

informacije o trenutnem odnosu. V zelo poenostavljenem primeru bi lahko ilustrirali razliko med

prevladovanji  teh  občutkov  tako:  pri  prevladovanju  občutka  vsebine mi  je  pomembno,  da  je

sogovorec prejel vse posredovane informacije in jih razume, pri prevladovanju občutka odnosa pa

mi je pomembno, da je sogovorcu to, kar sem povedal, zanimivo.

V nadaljevanju sledijo različne izpeljanke te teze oziroma različne podteorije, kjer se pojavljata oba

„občutka“,  in  ki  na  konkretnih  primerih  ilustrirajo  razlike  med  strategijami  odgovarjanja  pri

prevladovanju enega ali drugega občutka.

8.2.1 Intersubjektivne razlike pri doživljanju pogovora

V tem podpoglavju bo opisana razlika v doživljanju med dvema osebama v pogovoru. Pri eni osebi

prevladuje občutek vsebine. V pogovoru skuša razumeti, katere informacije ima sogovorec in katere

še  potrebuje,  ter  manjkajoče  informacije  podati.  Pri  drugi  osebi  prevladuje  občutek  odnosa.  V

pogovoru skuša ohranjati trenuten odnos s sogovorcem tako, da omogoča še nadaljnje pogovarjanje.
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Soraziskovalec  F01  v  dnevniku  in  pozneje  intervjuju  poroča  o  pogovoru  s  svojo  materjo  na

sprehodu. Po sprehodu je najprej zapisal opažanja o svojem doživljanju med pogovorom, nato pa v

dodatnem pogovoru s svojo materjo ujel, kolikor je bilo le možno, še opis njenega doživljanja. Tu

bo opisan izsek, ki je obema najbolj ostal v spominu: vprašanje matere, odgovor sogovorca F01 na

to  vprašanje  ter  naslednje  vprašanje  matere.  Zraven  tega  bo  pa  še  opis  doživljanja  vsakega

posameznika znotraj tega izseka.

Vprašanje matere je bilo:  "Ali misliš, da bi moderni človek moral združevati  znanost in vero?"

Soraziskovalec F01 je po premisleku podal daljšo razlago o tem, kako znanost in vera v osnovi nista

združljiva koncepta, saj vera operira s pojmi, kot sta bog in duša, ki ne vpeljejo nobene nove in

preverljive razlage o svetu.  Nato je mati  vprašala:  "Pa ni duša tudi neke vrste energija?" (F01,

dnevnik)

F01 svoje doživljanje ob prvem vprašanju opiše na sledeč način:

"V glavi vidim kot neko silhueto osebe, na njeni levi taka ne zares fizična krogla, ki predstavlja znanstveno

miselnost, znanstveni pristop. Na desni pa podobna krogla, ki predstavlja vero. Obe krogli bi radi nekako prišli v

osebo, pa se kot magneta odbijata, nista kompatibilni, združljivi. Potem začutim neko zmedenost. Saj mi je tako

samoumevno, da obe miselnosti nista združljivi, da vprašanje nima smisla. Posumim, da se vprašanje ne nanaša

na moj svet, kot ga poznam (kjer je logično, da to ni združljivo), da se nanaša na neki drugi svet, ki nima vseh

informacij, vse vsebine, ki jo ima moj svet, in tam to ni popolnoma logično in je vprašanje na mestu. To si

vizualiziram s kot nekako črno okroglo ploščo, ki je ločena od plošče, ki je moj svet in je nekako polna (ne

morem čisto videti s čim, kot nekako mesto je gor). Torej moram na to drugo ploščo spraviti relevantno vsebino,

da bo tudi tam logično, da obe miselnosti nista kompatibilni." (F01, dnevnik, poudarki so avtorjevi)

F01 poroča o močnem  občutku vsebine,  ne doživlja pa kakršnegakoli  občutka odnosa (F01-4-1).

Ravno obratno razmerje med občutkom vsebine in  občutkom odnosa je pri doživljanju matere, ko

F01 podaja svoj odgovor:

"Meni se je zdelo to fino, da se s teboj  15   tukaj strinjam, ampak da nisva zadela vseh poti, ki grejo na hrib. Ampak

to je bilo umsko dojemanje, ne srčno. Srčno je pa doživljanje: se čutim povezana s tabo takrat, ko nekaj skupaj

razpravljava, debatirava, uporabljava svoj um pri tem. Doživljala sem povezanost med nama in pa odprtost za še

nadaljnje možnosti – da nisva zajela vseh vidikov te debate, da nisva izčrpala vseh možnosti." (F01, dnevnik,

poudarki so avtorjevi)

15 Pri opisih matere je druga oseba F01.
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Najočitnejša je pa razlika v doživljanju naslednjega odgovora:

F01 Mati
Pred notranjim očesom je brezpomenska tema. Čutim,

da vprašanje nima smisla. Do sedaj zgrajeni svet se je

podrl. (F01, dnevnik)

"Jaz sem dobil občutek, da ko sem se z njo [z mamo]

pogovarjal,  sem  začel  ta  novi  svet  polniti  z

informacijami (dvigne in drži roko z dlanjo navzgor, da

bi ponazoril  ta  novi  svet)  […] Pa je  ona rekla:  'Aha!

Tako, res, zanimivo, ja.' Sem jo vprašal: 'Ali razumeš?'

je  rekla  'Ja'.  Ampak:  'A ni  duša  tudi  neka  energija?'

Vruuum (zamahne z drugo roko nad prvo) Vse je šlo.

Svet se je spraznil. In vse kar sem do zdaj zgradil, sem

ugotovil, da je izpuhtelo v nič." (F01-4-1, 00:36:59)

"To se mi je zdelo takrat, da bi bilo prav upoštevati tudi

to energijo, ki jo čutimo. Če na nekoga mislim, in me

pokliče. Jaz sem ti želela pokazati, kako močna je lahko

ta energija.  To sem doživljala kot en močen impulz, ki

lahko prispeva k diskusiji, ki lahko odpre ali razširi polje

diskusije. […] Sicer je pa to tako kot bi si en kamenček

izmenjala.  Jaz  dam  tebi  en  kamenček,  ki  je  že

izoblikovan in narejen, in ti daš meni en kamenček, ki je

že  narejen.  Si  izmenjujeva  nekaj  fiksnega.  Če  si  pa

izmenjujeva misli, so pa odprte.  Se lahko še polnijo z

energijo." (F01, dnevnik)

Oba sogovorca sta isto vprašanje doživljala popolnoma različno. Med tem, ko je mati doživljala, da

je  to  nekaj  pozitivnega  in  zaželenega,  da  se  "razširi  polje  diskusije"  (F01,  dnevnik),  je

soraziskovalec F01 doživljal, da sogovorka ne poseduje informacij, ki jih je skušal posredovati –

kar  je  bilo  ilustrirano v  doživljanju kolapsa  (oziroma izpraznitve)  sogovorkinega  sveta  vsebine

(F01-4-1).

Taki  primeri  se  nam  zdijo  izjemno  zanimivi  za  naše  raziskovalno  vprašanje,  saj  zelo  lepo

izpostavijo  intersubjektivne  razlike  v  doživljanju  iste  komunikacijske  situacije  v  naravnem

vsakdanjem okolju. 

8.2.2 Razlike v doživljanju pri isti osebi glede na okoliščine

Vsi sledeči primeri ilustrirajo, da tudi pri isti osebi včasih prevladuje en, včasih drug občutek. V tem

podpoglavju  bo  predstavljen  primer,  kako  oseba  čuti,  da  okoliščine  vplivajo  na  to,  kateri  od

občutkov bo v dani situaciji prevladal. Opiše primer odgovarjanja na vprašanje, ko je prevladal

občutek vsebine,  in svoje doživljanje takrat primerja s hipotetičnim doživljanjem odgovarjanja na

vprašanje isti osebi v drugih okoliščinah (kjer predvideva, da bi prevladal občutek odnosa).

Soraziskovalka V01 poroča o doživljanju, ko je imela predstavitev in jo je poslušalka iz občinstva

prosila, naj razjasni enega od omenjenih konceptov. To doživljanje nato kontrastira s hipotetičnim
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doživljanjem odgovarjanja isti osebi po predstavitvi na samem, ena na ena. Pri odgovarjanju pred

občinstvom poroča o prevladujočem  občutku vsebine,  o zmanjšani  jakosti  občutka odnosa  in  o

občutku, da dana situacija ovira vzpostavitev občutka odnosa:

"Vedela sem, kaj sem ji povedala že prej in kaj ona ve o tem. In potem, kako bi ji to malo bolj povezala in

pojasnila. In v tistem, ko sem vedela, kaj ona ve, sem se probala nekako postavit v njeno kožo. In pogledat iz

tega, da če bi jaz vedela samo to, kar sem jaz povedala v tistih petnajstih minutah, kaj bi še rabila zraven dodat

ali kako bi si hotela razjasnit." (V01-3-1, 01:09:34)

"Tudi nisem vzpostavila nekega osebnega odnosa z njo takrat. Samo tako, sem se hotela potrudit, da ji samo bolj

pojasnim zadevo. Nisem pa bila tako pozorna na telesno govorico in na to. " (V01-3-1, 01:14:10)

"Takrat je bila tako daleč oddaljena in tudi mize so bile in vse. In to je tudi ustvarjalo tako situacijo, da nisem

imela nekega občutka bližine." (V01-3-1, 01:15:50)

Ko si pa predstavlja, da bi jo ista oseba po predstavitvi nagovorila na samem, poroča o tem, da bi

verjetno imela mnogo močnejši občutek odnosa:

"Če bi jaz, na primer, z njo govorila, tako, one on one, bi verjetno tudi bila bolj pozorna na njena čustva in na

to." (V01-3-1, 01:13:40)

"Če bi z njo osebno govorila, bi bilo bolj tako … ne vem … osebno. […] Nekako bolj blizu. […] Jaz bi čutila

neko večjo bližino, verjetno." (V01-3-1, 01:15:25)

"Takrat bi bolj  občutila neko vključenost z njo, ker  bi mi bila tukaj blizu in ne bi bilo nekih … miz. Ali pa

nečesa, kar bi pač oteževalo nek … ne vem … ne vem, če je nek odnos, ampak pač neko povezanost." (V01-3-1,

01:17:10)

"Mogoče bi to takrat one on one vzela tudi kot neke vrste začetek prijateljstva […] in bi tudi nekaj o sebi razkrila

zraven. In tega nisem takrat med talkom [predstavitvijo] oziroma med tistim časom za vprašanja. Ker, ne vem,

pač ni primerno situaciji. […] Samo, ko pa bi z njo govorila, pa bi mi bilo kul, da bi ji kaj tako povedala." (V01-

3-1, 01:22:16)

V01 torej predvideva, da komunikacijska situacija močno vpliva na to, ali bo prevladal  občutek

vsebine ali občutek odnosa. Kako pa posamezna občutka vplivata na samo udejanjenje znanja, je še

vprašljivo, a poročilo V01 nam je dalo pomembno iztočnico za nadaljnje raziskovanje.
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8.2.3 Občutek o možni izbiri med prevladovanjem občutka vsebine ali občutka odnosa

V  tem  podpoglavju  opisan  primer  predstavlja  kontrapunkt  prejšnjemu  primeru,  ko  je  oseba

doživljala, da je previs  občutka vsebine bil pogojen z okoliščinami. Tu oseba poroča o občutku

prostega  odločanja  med  tem,  ali  bo  nadaljevala  z  močnejšim  občutkom vsebine ali  močnejšim

občutkom odnosa.

Soraziskovalec T02 poroča o primeru, ko je pred odgovarjanjem na vprašanje začutil, da bi lahko

izbiral med dvema pristopoma k odgovarjanju:

"Ob vprašanju je prišlo do nekakšnega notranjega boja dveh razmišljajočih taktik: med tem, če naj iščem in

brskam po svojem znanju za nekaj, kar bi odgovorilo na vprašanje, in med tem, če naj uberem pot brez podajanja

informacij sogovorniku, ampak mu nekako sarkastično prikažem, kako nesmiselno vprašanje to je. […] Hkrati

sem ob misli, da gre za ta dva procesa, […] že začel oba tudi uresničevati. Čisto nehote. […] Potem sem voljno

izbral to drugo – tisto sarkastično pot. S tem pa je […] ta drugi proces prostorsko zavzel prvega." (T02-3-1,

00:15:03)

V tem smo prepoznali občutek vsebine kot prvo možnost in občutek odnosa kot drugo možnost. V

nasprotju  s  prejšnjim primerom soraziskovalke  V01 soraziskovalec  T02 očitno  ni  čutil,  kot  da

situacija vpliva na to, ali bo pri odgovarjanju prevladal občutek vsebine ali občutek odnosa, temveč

da je izbira v njegovih rokah. Na podlagi trenutnih podatkov še ne moremo sklepati na to, v kolikšni

meri situacija vpliva na to, kateri od občutkov bo prevladal, in koliko je to odvisno od posameznika.

Možno  je  očitno  oboje,  da  situacija  odloča  o  tem,  kateri  od  občutkov  bo  prevladal,  in  da  se

posameznik odloči, katero strategijo bo ubral. Vsekakor imamo pomembno iztočnico za nadaljnje

raziskovanje.

8.2.4 Preves iz prevladovanja občutka vsebine na prevladovanje občutka odnosa

Primer,  opisan  v  tem podpoglavju,  ilustrira,  da  se  to,  kateri  od  občutkov  prevladuje,  lahko  v

kratkem času dinamično spreminja. Soraziskovalec T02 v dnevniku opisuje situacijo, ko ga je mati

štirikrat zaporedoma v krajšem času vprašala isto vprašanje. Pri tem je opazil,  kako se njegovo

doživljanje odgovarjanja spreminja z vsako iteracijo.

Pri prvem odgovoru, ki je bil enostaven "ne", je proces odgovarjanja stekel tako hitro, da ni bilo
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mogoče  opazovati  doživljanja.  Pri  drugem  odgovoru  se  je  pridružila  še  utemeljitev,  zakaj  ne.

Opisuje, da je šel "po običajnem vzorcu iskanja vsebinskih odgovorov" (T02, dnevnik) – kar bi

označili kot  občutek vsebine.  Pri tretjem odgovoru opisuje doživljanje frustracije in občutka, da

"nimam dostopa do globljega prostora z vsebino" (T02, dnevnik). Pri četrtem odgovoru poroča že o

močnem občutku odnosa: 

"Tokrat  je  ponovno nastala  želja  po  utemeljitvi,  ampak  je  imela  ta  želja  drugačno  namero  –  da  me neha

spraševati, ta namera je bila jasna. Utemeljitev je bila sicer precej bolj sigurna kot v 2., z več stvarmi, ki so se mi

zdele, da bi jo prepričale." (T02, dnevnik)

Soraziskovalec T02 je opazil tudi, da je bila prisotnost matere v njegovem doživljanju in njen vpliv

na odgovarjanje na začetku majhen, a z vsako iteracijo večji. Prav tako poroča, da je na začetku

čutil nadzor nad informacijami, ki jih podaja, pozneje pa je ta nadzor izgubil. (T02, dnevnik) Na

začetku je bil torej v ospredju  občutek vsebine, z vztrajnim spraševanjem pa je v ospredje stopil

občutek odnosa.

Zgornji primeri ilustrirajo, kako intersubjektivno in intersituacijsko različno je lahko doživljanje

komunikacijske  situacije  in  znanja.  A  vselej  smo  vsakega  od  primerov  lahko  opisali  ali  s

prevladovanjem  občutka vsebine ali  s prevladovanjem  občutka odnosa.  Nianse in podrobnosti  v

opisih  doživljanja,  ki  smo  jih  zbrali,  namigujejo  na  možnost  vmesnih  stopenj  (z  le  delnim

prevladovanjem enega od občutkov – še posebej primer s štirimi vprašanji soraziskovalca T02), a za

dosledne ugotovitve bi potrebovali še bolj poglobljene opise.

8.3 Možna korelacija med občutkom izvora in občutkom vsebine ali občutkom 
odnosa

Pri raziskovanju  občutka vsebine  in  občutka odnosa  smo ugotovili, da se ta pogosto pojavljata s

točno  določeno  podkategorijo  občutka  izvora.  Občutek  vsebine  se  ponavadi  pojavi  skupaj  z

občutkom izvora (notranji zemljevid), občutek odnosa pa z občutkom izvora (spomin).

Tako je, na primer, soraziskovalec F01 v svojem pogovoru z materjo, ko je opisal občutek vsebine,

opisal tudi občutek izvora (notranji zemljevid) (F01, dnevnik). Soraziskovalka V01 je omenila, da bi

v bolj zasebnem pogovoru, kjer bi lahko sledila občutku odnosa, poročala več o svojih izkušnjah,

torej o  občutku izvora (spomin) (V01-3-1). Soraziskovalec T02 pa je poročal o tem, kako bi pri
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taktiki, ki sledi  občutku vsebine, priklical svoje faktografsko znanje z  občutkom izvora (notranji

zemljevid),  pri  taktiki,  ki  sledi  občutku  odnosa, pa  spomine  na  to,  ko  je  že  rekel  kdaj  kaj

sarkastičnega in je imelo dober učinek – torej občutek izvora (spomin) (T02-3-1).

Treba  je  pripomniti,  da so se pojavili  tudi  primeri,  ko je  oseba opisovala spomin,  pa  ni  čutila

občutka odnosa (na primer v F01-4-1).  Sumimo, da če tu res obstaja korelacija,  mora biti  bolj

niansirana,  kot  nam je  dosedanje bolj  površinsko raziskovanje odnosa med  občutkom izvora in

občutkom  odnosa  ter  občutkom  vsebine  to  dovolilo  raziskati.  Vsekakor  to  opažanje  postavlja

smernico za nadaljnje raziskovanje.

8.4 Neskladnost med mentalnimi prestavami in artikuliranim odgovorom

Pri splošnem raziskovanju doživljanja udejanjenja znanja pa smo prišli še do opažanja, nevezanim

na  raziskovalno  vprašanje,  ki  se  je  posebej  izražalo  v  prvi  fazi  intervjujev,  ki  so  vključevali

vprašanja po soraziskovalčevem znanju in so šele nato prešli v raziskavo njegovega doživljanja.

Opaženo je bilo namreč neskladje med artikuliranim odgovorom in opisom mentalnih predstav pri

odgovarjanju.

Soraziskovalec je na vprašanje: "Kaj je Pitagorov izrek?" odgovoril z: 

"Pitagorov izrek pravi, da je seštevek krajših stranic enak kvadratu večje – daljše stranice. Pri neenakostraničnem

trikotniku." (T02-1-1, 00:00:43)

Po tem pa je opisal mentalne predstave ob odgovarjanju tako:

"Sem doživljal, kakor da bi imel neke predalčke v glavi, iz katerih bi potem … iskal … kjer bi iskal znanje. […]

Potem, ko sem našel nek predalček, sem tam ven vzel formulo: a kvadrat plus b kvadrat je c kvadrat." (T02-1-1,

00:02:27)

V opisu  doživljanja  ni  izslediti  trikotnika,  a  v  artikuliranem odgovoru  je  omenjen.  Artikuliran

odgovor torej ni bil opis notranje predstave trikotnika, kot tudi ni bil, na primer, ponavljanje besed

iz  spomina.  Postavilo  se  nam je  torej  vprašanje:  na  podlagi  česa  se  tvori  artikuliran  odgovor,

oziroma  krajše,  od  kod  besede?  To  neskladje  med  opisanimi  mentalnimi  predstavami in

artikuliranim odgovorom smo opazili  mnogokrat.  A vsakič,  ko smo skušali  izvedeti,  od kod so
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potem prišle besede, smo venomer naleteli le na preprost odgovor: "Ne vem."
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Slika  5:  Neskladnost  med  mentalnimi  predstavami  in  artikuliranim  odgovorom  –

samoopazovanje  podaja  le  opise  mentalnih  predstav,  ki  se  pa  ne  skladajo  z  artikuliranim

odgovorom. Od kod pridejo besede, ostaja neznano.



9. Diskusija in zaključek

V pričujočem poročilu smo predstavili rezultate analize študije o doživljanju udejanjenja znanja.

Glavna inspiracija  raziskave je Perryjeva (1968) shema razvoja mišljenja in  vrednot,  ki  opisuje

razlike  v  razumevanju  izvora  in  narave  znanja  iz  površinske  prvoosebne  perspektive.  Za  našo

študijo najpomembnejše ugotovitve Perryjevega dela so, da obstajajo razlike v doživljanju znanja,

tako  intersubjektivno  kot  tudi  intrasubjektivno  skozi  čas,  in  da  druge  osebe  (avtoriteta)  igrajo

pomembno vlogo pri pojavitvi tega znanja (kar podpirajo tudi ugotovitve Orneja (1962)).

Izvedbo  študije  smo  utemeljili  v  konstruktivistični  paradigmi  (kot  jo  predstavi  Riegler,  2012),

natančneje enaktivizmu (kot ga predstavijo Varela, Thompson in Rosch (1991) ter Di Paolo, Rohde

in De Jaegher (2010)). V tem okviru smo si zastavili raziskovalno vprašanje: kakšno je doživljanje

udejanjenja znanja?

9.1 Ocena veljavnosti in zanesljivosti

Uporabljena metoda drugoosebnega globinskega fenomenološkega raziskovanja je omogočila dokaj

visoko stopnjo ekološke veljavnosti,  saj  so soraziskovalci  v drugi  fazi  z  zanimanjem opazovali

svoje  doživljanje  v  vsakodnevnih  situacijah.  A hkrati  je  potreba  po  tako  globokem zanimanju

veljavnost  raziskave  omejila.  Osebo,  ki  jo  zanima  dano  raziskovalno  vprašanje  ter  daljše,

temeljitejše samoraziskovanje, je težko najti. Poleg tega se lahko zgodi, da soraziskovalec tekom

raziskave ugotovi, da ga dano vprašanje le ne zanima tako zelo, in se želi iz raziskave umakniti.

Obratno  pa  nikoli  ne  spoznamo  ljudi,  ki  jih  na  začetku  raziskava  ne  zanima,  s  poglobljenim

vpogledom pa bi se razvilo zanimanje. Tako smo že od samega začetka omejeni na preučevanje

zgolj oseb, ki jih dano vprašanje in samoraziskovanje res zanima in ki so pripravljeni se spustiti v ta

težak in dolgotrajen postopek (sodelovanje soraziskovalca v raziskavi praviloma traja vsaj nekaj

mesecev).

Za večjo veljavnost bi bilo potrebnih več soraziskovalcev. To bi omogočalo vpogled v širši spekter

izkustev in naredilo ugotovitve o intersubjektivnih podobnosti bolj zanesljive. V prihodnosti je prav

tako potrebna neodvisna validacija kategorij. To je, da več oseb samostojno in neodvisno druga od

druge izvede analizo istih podatkov in formacijo kategorij ter na šele na koncu primerja, ali so vsi
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prišli do podobnih rezultatov. Še kasneje pa bi bil velik prispevek k validaciji, če bi z raziskovalno

skupino neodvisni spraševalci izvedli nove intervjuje.

9.2 Rezultati

Pri izvedbi raziskave smo ugotovili, da bi kategorije poziv, srž in udejanjanje lahko združili v model

dinamične strukture udejanjanja znanja. Prvotni poziv vzbudi srž, nakar se prične rekurziven proces

udejanjanja, med katerim se izkleše nekaj znanja in ki se izvede z novim pozivom novo sržjo in spet

novim udejanjanjem. S tem modelom smo poskusili razložiti tudi že nekaj opisov doživljanja, a za

temeljito  preverjanje  veljavnosti  modela  bo  potrebno  še  veliko  raziskovanja  in  temeljitejšega

poglabljanja  v proces  udejanjanja.  Model  tako lahko služi  kot  hipoteza za nadaljnje raziskave.

Izpostaviti je treba tudi podobnosti našega modela predhodnim idejam. 

Podobnost  med  Dennettovim  izrazom  probe in  kategorijo  poziv smo  omenili  že  pri  definiciji

kategorij v poglavju 7.1. Dennett sam meni, da je edin način, kako spoznamo kakršnakoli dejstva o

zavesti, preko sondiranja – oziroma angleško: probing (Dennett, 1991). Podobno Susan Blackmore

(2002)  povzema  ugotovitve  Daniela  Simonsa  in  Daniela  Levina  (1998,  v  Blackmore  2002)  v

kontekstu vizualne percepcije. V vsakem trenutku sicer doživljamo podrobno sliko sveta pred sabo,

a  iz  znanstvenih  ugotovitev  vemo,  da  je  nemogoče,  da  zares  vidimo  celotno  sliko  z  vsemi

podrobnostmi. Kar imamo, tako Blackmoreova (2002), je občutek, da so vse podrobnosti prisotne

(kar imenuje gist). Na podoben način model opisuje dinamično strukturo udejanjenja znanja: znanje

ne  obstaja,  dokler  po  njem  pozivamo (oziroma izvedemo  probe),  nakar  dobimo občutek,  da  je

znanje prisotno – srž (oziroma gist).

Zbrali smo kar nekaj primerov, ki bi lahko prispevali k potrditvi izvirne hipoteze (temelječo na

Perryjevih (1968) ugotovitvah), da lahko intersubjektivne razlike v doživljanju znanja razporedimo

na os  med dvema poloma,  kjer  en pol  predstavlja  prevladovanje  občutka vsebine,  drug pol  pa

prevladovanje občutka odnosa. Temu smo dodali tudi ugotovitev precejšnjih intrasubjektivnih razlik

v  doživljanju,  izvirajočih  iz  situacije,  kjer  se  udejanja znanje,  občutka  odločitve  za  eno izmed

možnih poti, ali prehod iz enega stanja v drugega v krajšem časovnem obdobju. Manjka nam še

globlji vpogled v to, kako ta dva občutka vplivata na znanje, ki se udejanji – oziroma širše: kako

sogovorec vpliva na udejanjanje znanja. Pri tem bi bila možna povezava s teorijo sodelovalnega

osmišljanja (angleško: participatory sense-making) De Jaegherjeve in Di Paolota (2007), ki razširi
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enaktivistični koncept osmišljanja iz individualnega procesa na proces, ki nastane in se avtonomno

spreminja znotraj interakcije med dvema ali več osebami.

Nazadnje  predstavljena  ugotovitev  ima  potencialno  najbolj  problematične  posledice.  Mentalne

predstave, ki so spremljale proces udejanjanja, in na koncu artikuliran odgovor, se v mnogo točkah

niso skladali. Vrh tega pa nihče od soraziskovalcev ni znal pogledati, od kod so prišle besede, ki so

tvorile  artikuliran  odgovor.  Možno,  da  trenutna  skupina  soraziskovalcev  še  ni  dovolj  vešča

samoopazovanja, da bi znali ta del doživljanja pogledati, oziroma ga privabiti v ospredje zavesti.

Bolj problematična alternativna razlaga pa je, da nam ta del doživljanja sploh ni dostopen, kar bi

nas  primoralo  k  vrnitvi  k  debati  o  izvedljivosti  introspekcije  in  empiričnega  fenomenološkega

raziskovanja.

Naše ugotovitve se dotikajo več disciplin kognitivne znanosti.  S fenomenologijo imajo sorodno

ravno omenjeno problematiko možnosti introspekcije in uspešno testiranje še zelo mlade metode

drugoosebnega globinskega fenomenološkega raziskovanja.  Vprašanje o tem, ali  je  doživljajska

komponenta znanja relevantna za njegovo raziskovanje je povezano z epistemologijo. Ugotovitve o

inter- in intrasubjektivnih razlikah v doživljanju udejanjanja znanja ter namigovanje na možnost

globljega raziskovanja vloge učitelja oziroma sogovorca (v obliki ocene komunikacijske situacije)

pri udejanjenju znanja, se dotikajo področja pedagogike. Vpliv ocene komunikacijske situacije na

konstrukcijo znanja pa bi lahko povezali s klinično psihologijo, saj nosi morebitne implikacije za

različne  vrste  intervjujev  in  drugih  psihoterapevtskih  pristopov.  O  tem,  ali  so  ugotovitve  za

katerokoli od omenjenih področij pomembne, na tej točki še ne moremo soditi.

Pri  naši  raziskavi  ostane  veliko  aspektov  doživljanja  udejanjenja  znanja  nenagovorjenih.  Eden

izmed teh je, na primer, vloga konceptualnega okvira, torej predhodnih prepričanj in drugega znanja

pri udejanjenju znanja v danem trenutku. Prav tako bi bilo zanimivo raziskati morebitne razlike pri

vrsti znanja, ki se udejanji, ter podrobneje razlike z udejanjenjem spomina.

Seveda bo pa potrebno še veliko dela na vprašanjih, ki smo si jih zastavili v tej študiji, saj smo

nanja odgovorili le delno in so ponekod odprla množico novih vprašanj. Vsekakor bi bilo treba

študijo nadaljevati s soraziskovalci, ki so pridobili že nekaj izkušenj s samoopazovanjem in tako

lahko podrobneje in natančneje poročajo o svojem doživljanju. Prav tako bi nadaljnja raziskava

lahko vključevala pare ali trojke v pogovoru, ki bi potem poročali vsak o svojem doživljanju. Načrt

raziskovalne skupine za prihodnost je, da bi zagreti soraziskovalci še dalje vztrajali pri raziskavi, ter
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da  bi  nekateri  tudi  prevzeli  vloge  raziskovalcev.  Tako  bi  lahko  k  študiji  povabili  še  več

zainteresiranih in nabor soraziskovalcev bi se širil po principu snežne kepe. 

S  številčnejšo  raziskovalno  skupino,  večjim časovnim obsegom raziskovanja  in  bolj  izurjenimi

soraziskovalci  bi se lahko tudi vrnili  in primerjali  s Perryjevimi (1968) ugotovitvami o razvoju

doživljanja znanja in se morda navezali tudi na kakšne sodobnejše ugotovitve s področja osebnih

epistemologij.
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