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Povzetek 

V magistrskem delu smo opravili empirično fenomenološko raziskavo doživljanja čustev v 

sanjah, področja, ki do sedaj še ni bilo raziskano na tovrsten način. Raziskovalci, ki 

preučujejo čustva v sanjah, namreč pri preučevanju uporabljajo vnaprej narejene kategorije ali 

sezname čustev (npr. Curci in Rimé, 2008; Desseilles idr., 2011; Kahan in Claudatos, 2016). 

Glavno vodilo našega dela je bilo zato pridobiti poglobljene opise doživljanja čustev v sanjah 

brez vnaprejšnjih predpostavk in sodb (Husserl, 1950). V naši multipli študiji primera smo 

uporabili drugoosebno globinsko fenomenološko raziskovanje (oziroma SIPI, Kordeš in 

Klauser, 2016), pri čemer je pet udeležencev zapisovalo svoje sanje in sodelovalo v 

poglobljenih (eksplikativnih) intervjujih (Petitmengin, 2006). Rezultat analize pridobljenih 

fenomenoloških podatkov je bil opis kategorij doživljanja udeležencev, iz katerih izhajajo tri 

glavne ugotovitve naše študije: doživljanje čustev v sanjah se ves čas spreminja, obstaja 

možnost, da čustva predstavljajo ogrodje sanjskega doživljanja in med doživljanjem čustva ter 

vsebino sanj obstaja povezava. Izsledki naše raziskave kažejo na smiselnost in relevantnost 

fenomenološkega raziskovanja čustev v sanjah ter lahko služijo kot začetna točka nadaljnjega 

raziskovanja.   

 

Ključne besede: sanje, čustva, kvalitativno raziskovanje, prvoosebno raziskovanje, 

fenomenologija, SIPI. 

 

  



Abstract 

Thesis presents an empirical phenomenological study of experience of emotions in dreams, 

which is an area that has not yet been investigated in such manner. Researchers investigating 

emotions in dreams typically use categories or lists of emotions which are made in advance 

(e.g. Curci and Rimé, 2008; Desseilles et al., 2011; Kahan and Claudatos, 2016). That is why 

the main focus of our study was to gain in-depth descriptions of emotional experience in 

dreams without beforehand assumptions or judgements (Husserl, 1950). In our multiple case 

study we used second-person in-depth phenomenological inquiry (SIPI, Kordeš and Klauser, 

2016). Five participants wrote down their dreams and took part in in-depth (elicitation) 

interviews (Petitmengin, 2006). Through phenomenological data analysis we produced 

descriptions of categories of experience from which three main findings arose: emotion 

experience in dreams constantly changes, emotions could present the framework for dream 

experience and it is possible that there is a connection between emotion experience and 

context of dreams. Our findings show that phenomenological research is sensible and relevant 

in the study of emotion experience in dreams and can serve as a starting point for further 

research.  

 

Key words: dreams, emotions, qualitative research, first-person research, phenomenology, 

SIPI.  
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1 Uvod 
 

V magistrskem delu bomo najprej predstavili teoretična izhodišča, na katerih gradimo našo 

raziskavo, pri čemer se opremo tako na raziskovanje doživljanja čustev v budnosti, kot tudi 

predstavimo dosedanje študije čustev v sanjah. Nato bomo orisali značilnosti 

fenomenološkega raziskovanja, na podlagi katerega smo osnovali naš pristop k preučevanju 

doživljanja čustev v sanjah. Temu sledi podrobnejši opis naše empirične fenomenološke 

študije in njenih izsledkov. 

 

Z magistrskim delom želimo osvetliti področje, ki je trenutno v strokovni literaturi še precej 

zapostavljeno, in sicer fenomenološko preučevanje doživljanja čustev v sanjah. Obstajajo 

sicer študije doživljanja čustev v budnosti (npr. Barrett, Mesquita, Ochsner in Gross, 2007; 

Heavey, Hurlburt in Lefforge, 2012; Lambie in Marcel, 2002; LeDoux in Hofmann, 2017) in 

študije doživljanja čustev v sanjah (npr. Busink in Kuiken, 1996; Curci in Rimé, 2008; 

Desseilles, Dang-Vu, Sterpenich in Schwartz, 2011; Kahan in Claudatos, 2016; Nir in Tononi, 

2010; Stevenson in Case, 2004), ki pa pri preučevanju doživljanja izhajajo iz teorij doživljanja 

čustev v budnosti ali vnaprej narejenih seznamov čustev, kar pa nam precej malo pove o tem, 

kako določena oseba zares doživlja čustva. Zato želimo v dotičnem magistrskem delu 

pokazati, da je fenomenološko raziskovanje smiselno in relevantno pri raziskovanju 

doživljanja čustev v sanjah. 

 

2 Teoretična izhodišča 
 

2.1 Terminologija 

V magistrskem delu se pridružujemo uporabi besedišča avtorjev, kot so npr. Heavey idr. 

(2012) ter Lambie in Marcel (2002), ki enačijo frazo doživljanje čustva (ang. emotion 

experience) z besedo občutek (ang. feeling). Občutke pojmujejo kot doživljajski (ang. 

experiental) aspekt čustev. Čustva pa so lahko sestavljena iz več aspektov, npr. doživljajski 

(telesni občutki v prsnem košu, vizualno tresenje scene), fiziološki (kruljenje v želodcu, dvig 

prevodnosti kože), vedenjski (vpitje, ton glasu) aspekt. V magistrskem delu bomo tako 

uporabljali besedo občutek, ko bomo opisovali doživljanje čustva in beseda čustvo bo 

pomenila fenomen, ki je (lahko) sestavljen iz več aspektov (in ni nujno enak doživljanju 

čustva). 
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V pričujoči raziskavi bomo uporabljali tudi besedo komponenta, ki je termin, ki ga 

uporabljajo tudi drugi raziskovalci (npr. Lambie in Marcel, 2002) in z njim želimo opisati 

določen sestavni del doživljanja čustva. Na primer pri čustvu jeze udeleženec
1
 doživlja, da je 

sestavljeno iz petih komponent oziroma iz petih sestavnih delov, ki jih udeleženec lahko loči 

med sabo in sestavljajo čustvo jeze (npr. telesni občutki, zavedanje čustva itd.).  

 

2.2 Doživljanje čustev v budnosti 

Mnogi avtorji (npr. Barrett idr., 2007; Heavey idr., 2012; Lambie in Marcel, 2002) poročajo o 

porastu zanimanja znanosti za čustva v zadnjih desetletjih. Poznamo namreč že mnogo 

modelov, ki opisujejo, da so čustva sestavljena iz različnih komponent, npr. biološki procesi, 

vedenjska raven in doživljanje emocij (Heavey idr., 2012). Temu navkljub pa še vedno 

obstaja zmeda in neprestana debata o naravi čustev, saj je ta beseda uporabljena za mnogotero 

različnih fenomenov (npr. kognitivni aspekti, fiziološki odzivi, doživljanje čustva itd.) 

(LeDoux in Hofmann, 2017). 

 

Hkrati pa se opaža pomanjkanje zanimanja za doživljajsko raven čustev, kar naj bi bila 

posledica zgodovinskih in filozofskih razlogov. Ko je psihologija namreč prešla iz znanosti 

uma (ang. sicence of mind) v znanost vedenja (ang. science of behaviour), je pomembna 

vsebina izostala iz znanstvenega preučevanja in to je subjektivna izkušnja čustev. Naše 

trenutno razumevanje čustev je posledica behaviorističnega pristopa in prepričanja, da je 

značilnost mentalnega stanja isto kot njegov vzrok (tj. proces čutenja je isto kot izkušnja 

čutenja). To pomeni, da je vedenje o tem, kaj je povzročilo čustvo, že dovolj dober odgovor 

temu, kaj je izkušnja čustva. Ta pristop pa izpusti pomemben del, in sicer da ljudje nekaj 

čutijo, ko doživljajo čustva. Torej sam opis, kako se izkušnja čustva dogaja, še ni isto, kot 

kako je čustvo doživljano. Ravno opis doživljanja čustva pa je prav tisto, kar znanstveniki 

potrebujejo, da bi lahko ugotovili, kaj sploh je tisto, kar želijo razlagati (Barrett idr., 2007). 

Zato želijo avtorji, kot sta npr. Lambie in Marcel (2002), poudariti pomembnost preučevanja 

doživljanja čustev znotraj znanosti o čustvih. Če pa želi znanost o čustvih zares razumeti 

občutke, jih mora preučevati tako, kot jih osebe doživljajo, kar pa pomeni preučevanje čistih 

fenomenov in grajenje teorij s pomočjo več različnih raziskav in metod (Heavey idr., 2012).  

                                                 

1
 V magistrskem delu pogosto uporabljamo besede udeleženec, raziskovalec in so-raziskovalec, pri čemer moški 

spol uporabljamo za označevanje katerega koli spola.   
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Kaj pomeni doživljanje čustva? je v bistvu vprašanje Kaj ljudje doživljajo, ko čutijo čustvo? 

Lambie in Marcel (2002) sta poudarila pomembnost tega vprašanja, saj raziskovalci sicer 

razumejo, da je doživljanje različnih čustev lahko različno, vendar pa mnogi ne prepoznajo, 

da lahko tudi doživljanje enega čustva zajema različne oblike. Kot primer avtorja navajata 

doživljanje jeze, ki lahko vsebuje občutek napetosti ali vročine, občutek hitrejšega bitja srca, 

občutek vzgiba za napad, zavedanje nekoga kot napadalnega itd. Čeprav ima lahko nekdo več 

različnih izkušenj med eno epizodo jeze, lahko nekdo drug samo na en način doživlja jezo, 

prav tako pa lahko doživljanje variira med situacijami in osebami. Izkušnje čustva se lahko ali 

pa ne fenomenološko razlikujejo. 

 

2.3 Preučevanje doživljanja čustev v budnosti 

Število raziskav, ki se ukvarjajo s preučevanjem doživljanja čustev v budnosti, je precej večje 

kot število študij, ki raziskujejo fenomenologijo čustev v sanjah, zato se bomo za oris načinov 

preučevanja čustev  najprej ustavili pri preučevanju čustev v budnem stanju. 

 

Kot problem preučevanja čustev Petitmengin (2006) omeni, da je notranje doživljanje večino 

časa pospremljeno s čustvi različnih intenzitet, ki sestavljajo globljo raven, ki jo je težko 

doseči in pri kateri so meje med mano in drugimi ljudmi, notranjim in zunanjim svetom ter 

različnimi senzoričnimi modalnostmi bolj prepustne.  

 

Najbolj direkten način ugotavljanja doživljanja čustev je preko verbalnega samo-poročanja, 

saj so vsi drugi »objektivni« kazalci (npr. telesna ali možganska fiziologija) v najboljšem 

primeru le indirektni pokazatelji doživljanja čustva (LeDoux in Hofmann, 2017). Glavna 

metoda raziskovanja čustev v budnosti je samo-poročanje osebe glede svojega doživljanja 

čustva (Barrett idr., 2007), ocena pa je osnovana na podlagi spominjanja čustev iz bližnje 

preteklosti. Ta samo-poročila po navadi sestavljajo ček liste domnevnih aspektov 

emocionalnih izkušenj. Včasih pa raziskovalci prosijo udeležence, naj si zamislijo, da 

doživljajo določeno čustvo in poročajo o občutku, v drugih primerih pa udeleženci zapisujejo 

svoje doživljanje v dnevnike (Lambie in Marcel, 2002).  

 

Heavey idr. (2012) povzamejo, da tipična raziskava čustev vključuje prikazovanje filma s 

čustveno vsebino, po filmu pa udeleženci na Likertovi lestvici (lestvica od 1 do 5) ocenijo 
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svoje doživljanje čustva s pomočjo seznama pridevnikov (kot primer podajo npr. PANAS 

avtorjev Watson, Clarck in Tellegen, 1988).  

 

Raziskovalci, kot so Heavey idr. (2012) ter Lambie in Marcel (2002), opozarjajo, da naštete 

kvantitativne metode ne morejo razločiti niti že med potencialno različnimi občutki, ki jih 

udeleženci lahko čutijo npr. v telesu, v glavi ali drugje. Značilnosti čustev, ki so jih opisali 

raziskovalci Heavey idr. (2012) (povzetek raziskave je v poglavju Fenomenologija čustev), so 

tako izven dosega teh kvantitativnih metod. Tudi pri dnevnikih čustev obstaja nevarnost, saj 

so velikokrat vseeno prisotne ček liste, kar lahko ponovno vodi udeležence v poročanje 

določenega aspekta doživljanja (Lambie in Marcel, 2002).  

 

Rezultati samoocenjevalnih vprašalnikov, ki naj bi raziskovali doživljanje, se velikokrat 

razlikujejo od rezultatov metod, ki temeljijo na vzorčenju doživljanja, kot je metoda DES 

avtorjev Heavey idr. (2012), ki jo podrobneje predstavljamo v naslednjem poglavju. Kot 

enega izmed razlogov za razliko navajajo možnost, da vprašalniki ne sprašujejo po istih 

fenomenih, ki jih odkrijemo s pomočjo vzorčenja doživljanja. Korelacije med frekvencami 

različnih kategorij doživljanja, merjenih z vprašalnikom ali pa preko metode DES so skoraj 

nične, čeprav sta bili obe metodi ustvarjeni z namenom merjenja frekvenc istih kategorij 

doživljanja. Zatorej pozivajo k previdnosti pri uporabi samoocenjevalnih vprašalnikov za 

namene preučevanja doživljanja (Moynihan, 2017). Lambie in Marcel (2002) povzameta, da 

je pri preučevanju doživljanja emocij pomembno, da je jasno o čem sploh govorimo, preden 

začnemo raziskovanje (torej jasnost preučevanega fenomena). Ime za določeno doživljanje 

čustva se namreč lahko razlikuje med osebami tudi znotraj iste kulture.  

 

2.4 Fenomenologija čustev 

Heavey idr. (2012) so v svoji raziskavi poskušali zastaviti smernice oziroma grob oris 

fenomenologije čustev (oziroma kot smo že omenili občutkov). Občutke pojmujejo zgolj kot 

en aspekt čustev in pravijo, da brez tega aspekta ne moremo razumeti čustev. Ker je njihova 

fenomenološka raziskava ena redkih, v kateri je predstavljen poskus kategorizacije doživljanja 

čustev iz fenomenoloških podatkov in je zato relevantna za našo študijo doživljanja čustev v 

sanjah, bomo njene izsledke podrobneje predstavili v tem poglavju. 
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Preučevanje doživljanja (in pri tem tudi čustev) so se raziskovalci lotili z metodo DES (ang. 

Descriptive Experience Sampling), s katero so naključno izbirali trenutke doživljanja. 

Udeleženci so naključno nekajkrat dnevno slišali pisk (npr. na mobitelu ali neki drugi 

napravi) in njihova naloga je bila zapisati, kaj so doživljali v trenutku piska. V manj kot 24 

urah od zapisov, pa so opravili intervju z raziskovalci, v katerem so poskušali dati v oklepaj 

vse svoje predpostavke o doživljanju in čim bolje opisati svoje pristno doživljanje. Udeleženci 

so s pomočjo metode DES med drugim poročali tudi o občutkih. Raziskovalci so poskušali 

narediti pregled značilnosti fenomenoloških podatkov več sto udeležencev o doživljanju 

občutkov, ki so jih zbrali preko več desetletij. 

 

Avtorji opišejo različne značilnosti doživljanja čustev: 

 

1. Določeni trenutki doživljanja vključujejo občutke, kar opazijo tudi sami udeleženci. Zdi se 

sicer, da je to nepomembna podrobnost, vendar avtorji opozarjajo, da je nujna začetna točka 

diskusije o občutkih. Ti občutki namreč niso šele kasneje dodani na podlagi sklepanja (npr. 

čutim pritisk v prsnem košu in vidim sliko jokajoče osebe, to je gotovo žalost), ampak so 

direktno izkušeni. Prav tako niso šele kasneje prepoznani kot del čustva, saj se doživljanje 

takoj udeležencu pokaže kot čustvo. Pri tem avtorji ne želijo zavzemati nobene pozicije glede 

morebitnega procesa nastanka čustva oziroma časovnega zaporedja (je prej pritisk v prsnem 

košu in potem zaznava čustva?).  

 

2. Veliko časa ljudje ne doživljajo občutkov. Tudi po podrobnem raziskovanju doživljanja 

udeležencev se velikokrat zgodi, da ne odkrijejo nobenih občutkov. Pri tem seveda obstaja 

možnost, da so bili občutki prisotni z zelo nizko intenziteto in zato niso bili zaznani. 

Odsotnost občutkov torej pomeni zgolj, da niso bili zaznani s procesom, ki je bil namenjen 

temu, da bi bili zaznani.  

 

3. Občutki so lahko razločni ali nerazločni/nejasni, vmes pa seveda obstaja še ogromen obseg 

možnosti. Z razločnostjo se avtorji nanašajo na to, kako težko je udeležencem ugotoviti obstoj 

ali neobstoj občutka in ne kako težko jim je pri opisovanju čustva.  

 

4. Občutki pogosto vključujejo telesne občutke, ki so v večini del občutka ali celo občutek 

sam in ne ločena spremljava občutka. Telesni občutki variirajo v značilnostih in intenziteti ter 

pogosto vključujejo občutke, za katere udeleženec ve, da niso mogoči (npr. stiskanje v prsih 
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ne pomeni, da je dejansko prsni koš udeleženca stisnjen). Temu navkljub pa je doživljanje 

telesnih občutkov pri udeležencih vseeno živo in močno telesno. Avtorji omenijo eno izmed 

možnosti, ki prav tako spada med telesne občutke, in sicer nekatere telesne občutke 

udeleženci locirajo v predel glave.  

 

5. Nekateri občutki ne vključujejo telesnih občutkov oziroma telesnih manifestacij. Avtorji 

ponovno opozarjajo, da navedeno pomeni zgolj, da s podrobnim raziskovanjem doživljanja 

niso uspeli najti telesnih manifestacij občutka, kar pa ne pomeni nujno, da niso obstajali. 

 

6. Med občutki, ki jih sestavljajo telesni občutki, in tistimi, pri katerih ne najdemo telesnih 

manifestacij, obstaja velik prostor, kjer se telesni občutki gibljejo od nejasno telesnih do zelo 

jasno telesnih (pri čemer lahko udeleženci zelo jasno opišejo, kako se je občutek manifestiral 

v telesu).  

 

7. Ljudje pogosto doživljajo dva ali več občutkov hkrati, pri čemer so včasih komplementarni 

in drugič celo kontradiktorni. Ti občutki lahko variirajo v intenziteti, pri čemer je lahko en 

občutek močen, drugi pa zelo neintenziven. Prav tako se lahko občutki razlikujejo v 

razločnosti, in sicer v tem, ali ima kateri izmed njih telesno manifestacijo, in drugih 

značilnostih.  

 

8. Občutki so včasih zmešani ali zliti, pri čemer udeleženci doživljajo en občutek, ki ima več 

različnih aspektov ali čustvenih sestavin, kar avtorji poimenujejo zliti občutki (npr. 

udeleženec doživlja strah, ki ima v sebi še malo panike, ampak to pojmuje kot en občutek).  

 

9. Večina ljudi takoj prepozna prisotnost čustva, pri čemer lahko obstaja težava pri 

prepoznavanju telesnih manifestacij, hkratnih občutkov, zlitosti itd., ampak ljudje vseeno 

vedo, da doživljajo določen občutek. Pri tem pa avtorji dopuščajo možnost, da obstajajo 

drugačni načini (ne)zmožnosti prepoznavanja čustev (npr. da obstajajo osebe, ki niso zmožne 

prepoznati, da doživljajo čustvo).  
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Nato pa avtorji še naštejejo, kaj ne spada med občutke: 

 

1. Občutki niso empatija (npr. kaj čutimo do določene osebe), občutljivost (npr. zaznava, da 

so nekoga moje besede prizadele), slutnja (npr. imam občutek, da boš prišel) in čuti (npr. 

fizičen občutek stola pod mano).  

 

2. Prav tako občutki niso misli ali doživljanje, ki ima določeno valenco (npr. mislim si: »on je 

res grozen«) ali sodbe (npr. to je sedaj čustvo).  

 

3. Občutek ni čustvo, saj avtorji pojmujejo občutek kot en del čustva, pri čemer je mogoče, da 

se čustvo zgodi tudi brez tega aspekta. Več o tem v poglavju Terminologija.  

 

4. Občutek ni enako kot način, kako je čustvo izraženo (npr. obstaja možnost, da se nekdo 

vede jezno brez hkratnega doživljanja jeze).  

 

5. Včasih se čustva pojavijo, vendar udeleženec zanika obstoj ali čutenje tega čustva (npr. 

čeprav se zdi, da je bila oseba jezna, ker je vpila na druge osebe, sama tega ni doživljala kot 

čustvo jeze).  

 

6. Udeleženci včasih lahko razumejo, da se dogaja proces čustva (npr. jezen notranji glas), 

vendar tega čustva ne občutijo na doživljajskem nivoju (tj. ne doživljajo občutka jeze).  

 

7. Včasih lahko udeleženci začutijo čustvo, če usmerijo vanj pozornost, pred tem pa so se 

zgolj zavedali procesa čustva (npr. jezno vedenje), vendar na doživljajski ravni niso čutili 

občutka jeze, dokler niso temu posvetili pozornosti.  

 

8. Včasih se doživljanje čustva dogaja, ampak udeleženci (zavestno) ne doživljajo tega 

občutka. Pri tem se zdi, da se lahko doživljanje čustva dogaja izven zavedanja osebe.  

 

9. Zdi se, da nekateri ljudje ne morejo doživljati čustev, saj vedenju navkljub (npr. jeznemu 

vpitju) zanikajo obstoj doživljanja čustva. Pri tem je ena izmed možnosti, da se čustvo in 

doživljanje čustva (tj. občutki) dogajata izven zavedanja osebe. 
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2.5 Preučevanje doživljanja čustev v sanjah 

Afektivna vsebina sanjskih izkušenj je po mnenju raziskovalcev, kot so Nir in Tononi (2010) 

ter Sikka, Valli, Virta in Revonsuo (2014) pomembno področje fenomenologije sanj, saj 

trdijo, da so čustva osrednja značilnost sanj, vsaj z ozirom na sanje, ki se dogajajo v fazi REM 

(Nir in Tononi, 2010).  

 

Tako kot pri raziskovanju doživljanja čustev v budnosti, tudi pri preučevanju doživljanja 

čustev v sanjah raziskovalci najpogosteje uporabljajo kategorije ali sezname čustev (npr. 

Curci in Rimé, 2008; Desseilles idr., 2011; Kahan in Claudatos, 2016). Sodobno raziskovanje 

sanj večinoma zajema preučevanje vsebine oziroma interpretacije sanj (npr. Freud, 

1913/2013; Jung, 1961) ali pa se preučevanja sanj avtorji lotijo z mešanico kvalitativnih in 

kvantitativnih pristopov (npr. Busink in Kuiken, 1996; Nir in Tononi, 2010; Stevenson in 

Case, 2004).  

 

V nadaljevanju navajamo nekaj konkretnih primerov metodologije in izsledkov raziskav, ki so 

se lotile preučevanja doživljanja čustev v sanjah na (pretežno) kvantitativen način.  

 

De Koninck, Bradshaw, Lafreniere, Amini in Lortie-Lussier (2016) so v skladu s Teorijo 

simulacije groženj (ang. Threat Simulation Theory) želeli ugotoviti, ali obstaja povezava med 

silovitostjo in frekvenco groženj v budni in sanjski izkušnji. Udeleženci so več dni 

izpolnjevali sanjski vprašalnik in vprašalnik dnevnih aktivnosti, pri čemer so morali na 5-

stopenjski lestvici označiti npr. raven stresnosti najpomembnejšega dnevnega dogodka, pri 

čemer so odgovorili tudi na vprašanja, katere emocije so občutili in kakšne intenzitete so bile 

le-te glede na 4-stopenjsko lestvico. Za tokratno študijo sta jih zanimala predvsem jeza in 

strah. Našli so pomembne korelacije med oceno intenzitete strahu in jeze pred spanjem ter 

oceno intenzitete teh dveh čustev med sanjami tisto noč. 

 

Glavni cilj študije avtorjev Zadra, Pilon in Donderi (2006) je bil raziskati intenzivnost 

poročanih emocij v nočnih morah in neprijetnih sanjah (ang. bad dreams) ter zbrati ter 

klasificirati podatke o čustveni vsebini nočnih mor in neprijetnih sanj. Udeleženci so izpolnili 

vprašalnik o spanju in sanjah. Prav tako so si zapisovali sanje in za vsake od njih so si zapisali 

datum, glavne emocije in intenziteto teh emocij na 9-stopenjski lestvici ter vrsto sanj (lucidne 

sanje, nočna mora, neprijetne sanje ali sanje o letenju). Udeležencem so naročili, da lahko 
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uporabijo kateri koli pridevnik, ki točno opisuje emocijo, kot se jo spomnijo, da so jo 

doživljali med sanjami. Primarne emocije, ki so jih udeleženci poročali v neprijetnih sanjah in 

nočnih morah, so bile grupirane s strani dveh neodvisnih ocenjevalcev v sedmih različnih 

kategorijah, za katere je bilo že predhodno v pilotni študiji (Zadra in Donderi, 1993) 

ugotovljeno, da predstavljajo cca. 90 % vseh emocij v sanjah. Te kategorije so bile: strah, 

jeza, žalost, zmedenost, gnus, krivda in frustracija. Rezultati so pokazali, da so bile nočne 

more zaznane kot statistično pomembno bolj intenzivne kot neprijetne sanje. Najpogostejše 

čustvo v nočnih morah in neprijetnih sanjah je bil strah. Prav tako pa je tretjina nočnih mor in 

približno polovica neprijetnih sanj vsebovala primarne emocije, ki niso bile strah. 

 

Schredl in Doll (1998) sta preučevala čustva v dnevnikih sanj, pri čemer sta uporabila tri 

različne pristope merjenja intenzitete čustev v sanjah: samoocena udeleženca (vprašalnik), 

ocena tretje osebe in ocenjevanje eksplicitno omenjenih čustev s pomočjo klasifikacijskega 

sistema Halla in Van de Castla (1966). Vprašalnik je vseboval 5-stopenjsko lestvico glede 

pogostosti zapomnitve sanj in 3-stopenjsko lestvico glede pojavljanja pozitivnih ali negativnih 

sanj (imeli so tri možnosti: večinoma negativne sanje, nevtralno oziroma enako pogoste 

pozitivne in negativne emocije ter prevladujoče pozitivne sanje). Rezultati so pokazali, da 

samo pri zunanjih ocenjevalcih negativna čustva prevladujejo nad pozitivnimi, v primeru 

samoocen pa je bilo pojavljanje pozitivnih in negativnih čustev enako. Ugotovili so, da so 

zunanji opazovalci podcenjevali pogostost pozitivnih čustev. Našli so tudi pozitivno 

korelacijo med intenziteto čustev v sanjah in frekvenco zapomnitve sanj. Razlike med 

spoloma niso bile statistično pomembne glede čustvenega tona zapisanih sanj. 

 

Če povzamemo, večina raziskovalcev v študijah čustev v sanjah preučuje naslednje 

značilnosti: frekvenco pojavljanja čustev, intenziteto čustev, valenco čustev in prevladujoče 

čustvo oziroma prevladujoča čustva (npr. Curci in Rimé, 2008; Desseilles idr., 2011;  Kahan 

in Claudatos, 2016; Kahn, Pace-Schott in Hobson, 2002; Merritt, Stickgold, Pace-Schott, 

Williams in Hobson, 1994; Schredl, in Doll, 1998). Sikka idr. (2014) pa so kritični do teh 

raziskav in ugotavljajo, da so si izsledki teh raziskav mnogokrat nasprotni.  

 

V porastu pa je tudi proučevanje sanj s fenomenološkega vidika, ki daje poudarek na 

doživljanju in želi priti do pristnega izkustva (Husserl, 1950), kar proučujejo avtorji, kot je na 

primer Schweitzer (1996). Pri teh avtorjih se kaže želja po razumevanju sanj iz vidika 

sanjavca brez vnaprej podanih kategorij ali ček list, kar omogoča bolj poglobljeno 
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razumevanje fenomenov. Ker med pregledom literature nismo uspeli najti tovrstne 

fenomenološke študije, ki bi se ukvarjala specifično z doživljanjem čustev v sanjah, 

predstavljamo izsledke ene izmed fenomenoloških študij, ki se ukvarja s preučevanjem 

pomena sanj. 

 

Schweitzer (1996) poudarja, da se pomen sanj lahko razlikuje glede na kulturo oziroma 

societalno okolje sanjavca. V študijo je zajel tradicionalne zdravilce in njihove kliente (iz 

ruralne južne Afrike), od katerih je pridobil 50 zapisov sanj in njihovih interpretacij. Uporabil 

je fenomenološko metodo za iskanje skupnih tem sanj. Ugotovil je, da udeleženci določene 

sanje pripisujejo prednikom, saj po njihovem mnenju predniki lahko komunicirajo z njimi 

preko sanj. Pri tem je pomembno razumevanje sanj, saj tako omogočijo, da se lahko oseba v 

realnosti aktivno odzove na sporočilo prednika. Avtor tudi opisuje načine, kako se predniki 

najpogosteje kažejo v sanjah (npr. kot oseba ali žival). Prav tako pa obstajajo tudi sanje, ki 

niso povezane s predniki in imajo drugačno funkcijo v življenju sanjavca. 

 

3 Raziskovalno vprašanje 
 

Kot smo omenili že v Teoretičnih izhodiščih, je bila za preučevanje čustev v budnosti in 

sanjah značilna predvsem kvantitativna metodologija. Tak pristop k preučevanju pa zanemarja 

možnost, ki jo omenita tudi Lambie in Marcel (2002), saj poudarjata, da se sicer mnogi 

raziskovalci zavedajo, da je zavestna izkušnja različnih čustev različna, vendar pa le redki 

naredijo še korak naprej, in sicer da je tudi doživljanje istega čustva lahko drugačno. Vsaka 

oseba ima lahko več različnih izkušenj določenega čustva ali pa ga doživlja vedno na isti 

način. Doživljanje čustev pa je lahko drugačno glede na situacijo in osebo, ki doživlja, s čimer 

se strinjajo tudi Heavey idr. (2012). Vse naštete morebitne razlike pa se lahko spregledajo pri 

raziskavah čustev, ki gradijo na vnaprej podanih klasifikacijah in kategorijah doživljanja 

čustev.  

 

Raziskavo Heaveya idr. (2012) smo podrobneje predstavili v poglavju Fenomenologija čustev 

in nanjo se bomo naslonili v našem magistrskem delu, pri čemer nas bo zanimalo preučevanje 

čustev v sanjah. Fenomenološka raziskava čustev v sanjah namreč še ni bila narejena na 

način, katerega glavni cilj bi bil pridobiti čim bolj poglobljene podatke o doživljanju čustev v 

sanjah od udeležencev brez vnaprej pripravljenih seznamov čustev ali kategorij. Namen naše 
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študije je izvesti poglobljeno raziskavo tega, kako udeleženci doživljajo čustva oziroma, kot 

je opisal Husserl (1950), ki ga bomo podrobneje predstavili v poglavju Fenomenološko 

raziskovanje, želimo raziskovati fenomen, kot se kaže udeležencem brez vnaprejšnjih 

predpostavk in sodb. V naši študiji nas zanima doživljanje, naš fokus torej ne bo na tem kaj 

udeleženec doživlja v sanjah, temveč kako to doživlja.  

 

Zaradi pomanjkanja študij, ki bi se ukvarjale s preučevanjem doživljanja čustev v sanjah in 

posledično eksploratorne narave naše raziskave, se bo naše preučevanje začelo samo z 

okvirnim raziskovalnim vprašanjem in ne s postavljenimi hipotezami ali cilji. Raziskovalno 

vprašanje, ki bo vodilo te študije, je: Kako udeleženci doživljajo čustva v sanjah? Z našo 

raziskavo želimo pokazati, da je uporaba fenomenologije pri preučevanju doživljanja čustev v 

sanjah relevantna in smiselna ter lahko služi kot izhodišče za nadaljnja raziskovanja. 

 

4 Fenomenološko raziskovanje 
 

4.1 Značilnosti fenomenološkega raziskovanja 

Husserl (1950) je opozarjal, da naravoslovnim znanostim primanjkuje refleksije o svojih 

predpostavkah in možnostih ter da delujejo na podlagi naravne naivnosti, da realnost obstaja 

»tam zunaj« in čaka, da jo odkrijemo ter raziskujemo. Ta realnost naj bi bila neodvisna od 

uma, izkušenj in teorije (Gallagher in Zahavi, 2013) ter obstaja tudi, če ni nikogar, ki bi 

usmerjal pozornost nanjo oziroma jo zaznaval (Luft in Overgaard, 2013). Dotična 

predpostavka je tako močno zakoreninjena v nas, da je ne sprejemamo samo mi vsi v 

vsakdanjem življenju, temveč tudi naravoslovne znanosti. To predpostavko je Husserl (1950) 

imenoval naravna naravnanost in jo je videl kot kontrast filozofski naravnanosti, ki kritično 

prevprašuje temelje izkustva in znanstvene misli. Naravna naravnanost tako vključuje kopico 

naših prepričanj in teorij, ki jih uporabljamo v vsakdanjem svetu. 

 

Postavitev v oklepaje (ali »izklop«) naših predpostavk o svetu je metodološko sredstvo, s 

katerim poskušamo spremeniti pogled, da bi lahko raziskovali čisto zavest. Da bi lahko 

raziskovali čiste fenomene, kot se nam kažejo, moramo v oklepaj postaviti naše predpostavke, 

sodbe in ocene o svetu (Husserl, 1950).  
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Kordeš (2016) poudarja pomembnost vključevanja idej s področja fenomenologije pri 

fenomenološkem raziskovanju sanj, kot so kritično premišljevanje naših vsakodnevnih teorij, 

predpostavk in odnosa do sveta ter o izvoru doživljanja. Do pristnega doživljanja lahko 

pridemo samo, če postavimo v oklepaj naravno naravnanost (Husserl, 1950). Kot primer 

pomembnosti vnosa fenomenoloških idej v raziskovanje sanj Kordeš (2016) navede, da ne 

moremo govoriti o »čudnih ali bizarnih scenarijih« v sanjah, saj je lahko čudno in bizarno 

samo iz vidika naših prepričanj o svetu in njegovem funkcioniranju. Ko namreč postavimo v 

oklepaj naša prepričanja o svetu, ne moremo več narediti take sodbe o sanjah.  

 

V naslednjih poglavjih bomo podrobneje predstavili metodo eksplikativnega intervjuja 

(Petitmengin, 2006) in značilnosti drugoosebnega globinskega fenomenološkega raziskovanja 

(Kordeš in Klauser, 2016), ki smo ju uporabili v našem magistrskem delu.  

 

4.2 Eksplikativni intervju  

V nadaljevanju podrobneje razložimo metodo eksplikativnega intervjuja, kot ga je opisala 

Petitmengin (2006), ki je metodo povzela po njenemu originalnemu avtorju Vermerschu 

(1994). Namen metode je priti do opisa doživljanja, pri čemer postavimo v oklepaj vse naše 

predpostavke in sodbe, kot pravi Husserl (1950).  

 

Petitmengin (2006) poudarja, da narašča zavedanje, da se pri raziskovanju kognicije ne 

moremo več omejevati na podatke, ki jih lahko opazujemo in merimo od zunaj, saj postaja 

nujno vključevanje subjektivne dimenzije. Opis kognitivnega procesa iz prvoosebne 

perspektive je namreč veliko bolj natančen in bogat kot indirekten opis. Hkrati pa je 

opisovanje svojega subjektivnega izkustva zelo težka naloga. Razlog za to je, da je velik del 

našega doživljanja izven naše zavesti, saj poznamo korake, kako opravljati aktivnosti, imamo 

pa samo delno zavedanje o tem, kako se koraki dejansko izvedejo. Avtorica poudari, da je 

naše najbolj trenutno in intimno doživljanje tudi tisto, ki nam je najbolj tuje in ga težko 

dosežemo. 

 

Nujen je torej razvoj natančnih in temeljitih metod za raziskovanje subjektivne izkušnje z 

namenom izuriti tako raziskovalce kot raziskovane subjekte. Eksplikativni intervju naj bi 

omogočil, da lahko oseba ozavesti svoje doživljaje in ga opiše z veliko natančnostjo, čeprav 

ni bila vnaprej trenirana v tem procesu. Namen metode je pridobivanje »prvoosebnih« 
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podatkov, tj. podatkov, ki so podani iz perspektive subjekta. Ker pa so podatki zbrani preko 

druge osebe (raziskovalca), sta jo avtorja Varela in Shear (1999b) poimenovala kot 

»drugoosebno« metodo.  

 

4.2.1 Problemi in rešitve 

V podpoglavju najprej predstavljamo probleme pri zavedanju in opisovanju doživljanja ter 

opišemo načine, kako lahko premagamo te ovire pri eksplikativnem intervjuju (povzeto po 

Petitmengin, 2006):  

 

1. Stabilizacija pozornosti in težave pri ozaveščanju našega doživljanja sta medsebojno 

povezana. Tudi če se uspemo fokusirati na določen aspekt doživljanja, to traja najverjetneje le 

malo časa (npr. par sekund), preden nam pozornost zbeži drugam. Po navadi traja kar nekaj 

časa, preden se dejansko zavemo, da nam je pozornost zbežala stran od opazovanega 

fenomena, kar pomeni, da se ves ta čas tudi nismo zavedali, da se nam je pozornost 

preusmerila. Tako imamo težave pri stabiliziranju pozornosti in hkrati se te ovire večino časa 

sploh ne zavedamo.  

 

Že s tem, da raziskovalec udeležencu nudi okolje, v katerem imata oba specifičen cilj (opis 

doživljanja), mu že lahko pomaga pri stabilizaciji pozornosti. Prav tako raziskovalec že na 

začetku intervjuja spodbudi udeleženca, da odloži svoje skrbi za čas poteka intervjuja in s tem 

omogoči, da udeleženec sproščeno vstopi v proces intervjuja. Med intervjujem raziskovalec 

skrbi za ohranjanje pozornosti na obravnavanem fenomenu tako, da pogosto ponovi 

udeleženčeve opise in pri tem sprašuje o ustreznosti opisov ter ga spodbuja, da ga lahko 

kadarkoli popravi ali prekine, če se z njim ne strinja. Prav tako raziskovalec skozi intervju 

ponavlja vprašanja, ki vračajo udeleženca nazaj k preučevanemu fenomenu. Ena izmed 

tehnik, ki jih raziskovalec lahko prav tako uporabi, je dovoljenje, da udeleženec uporabi 

besede, kot so »to občutje« ali »tisto« za vse fenomene ali procese, ki se jih še ne zaveda 

dovolj, da bi jih lahko opisal, vendar se zaveda njihovega morebitnega obstoja. S takimi 

besedami omogoča udeležencu, da izolira fenomen ali proces od ostalega doživljanja in tako 

omogoči stabilizacijo pozornosti na njem.  

 

2. Med tem ko je naša pozornost usmerjena na določeno aktivnost, smo večinoma 

osredotočeni na cilj, tj. na kaj in ne proces doseganja tega cilja, tj. na kako. Na primer med 
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tem ko beremo ta tekst, smo pozorni na vsebino teksta in ne na notranji proces, ki se dogaja 

med branjem. Naloga raziskovalca je, da usmerja pozornost od zaznanega objekta k 

zaznavanju objekta, od predstave objekta k predstavljanju in tudi od spominjanja objekta k 

procesu spominjanja. Z vprašanjem »kako« in drugimi podvprašanji glede doživljanja 

raziskovalec ves čas usmerja udeleženčevo pozornost iz vsebine na proces.  

 

3. Tretja ovira se nanaša na nezmožnost prepoznavanja med doživljanjem in reprezentacijo. V 

tem primeru lahko zamešamo reprezentacijo kognitivne aktivnosti za opis doživljanja, kot se 

je dejansko odvil. Problem pri tem je, da so naše reprezentacije zelo trdožive, saj so naučene 

in ustrezajo prepričanjem, ki so tudi specifična kulturnemu okolju. Delno so tudi posledica 

jezika, še posebej metafor, in imajo zato velik vpliv na strukturo našega doživljanja.  

 

Posledica trdnosti ter vztrajnosti naših reprezentacij in prepričanj je, da zamenjamo opis 

doživljanja za opis naše reprezentacije doživljanja. Prav tako se lahko določene dimenzije 

doživljanja »prikrijejo« oziroma »skrijejo«, če se ne skladajo z našo reprezentacijo ali našim 

razumevanjem opazovanega fenomena. Pogosto osebe podajajo sodbe, ocene ali komentarje o 

poteku procesa (npr. »bilo je težko«), teoretično znanje ali pa razlage procesa, ki nam ne 

pokažejo, kako oseba dejansko izvaja opazovani proces.  

 

Problemu razlikovanja med reprezentacijo in doživljanjem se izognemo s tem, da udeleženca 

usmerjamo iz splošnih reprezentacij k specifičnim doživljajem. S tem, ko se udeleženec 

fokusira na določen proces, ki je umeščen v točno določen čas in prostor, zmanjša možnost 

morebitnih posplošitev doživljanja ali svojih sodb ter prepričanj o opisovanem doživljanju.  

 

4. Problem raziskovanja doživljanja je tudi, da ne vemo, na katere dimenzije doživljanja naj 

usmerimo svojo pozornost. Pri opazovanju subjektivnega izkustva je torej nujna prisotnost 

treninga in podrobnega meta-znanja o raznoraznih dimenzijah doživljanja. Petitmengin (2006) 

pravi, da se je mogoče naučiti različnih pozicij pozornosti, kar omogoča zavedanje 

raznoraznih dimenzij doživljanja. Prisotnost poznavalca pospeši ta proces, saj ima meta-

znanje o dimenzijah in načinih, kako jih lahko dosežemo in lahko tako vodi subjekt preko 

različnih pozicij. Kratek trening pred začetkom intervjuja pa lahko pomaga udeležencu 

ozavestiti različne dimenzije doživljanja, s tem da mu podamo kratko nalogo (npr. 

predstavljaj si hišo) in ga nato vodimo, naj opiše čim več dimenzij (vidno, slušno, čustveno 

itd.).  
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5. Opazovanje doživljanja ne zahteva samo stabilizacije pozornosti na določeni dimenziji 

doživljanja, temveč tudi določeno znanje do kakšne natančnosti je sploh mogoče priti oziroma 

kolikšno mero natančnosti želimo doseči. Potrebno se je naučiti, kako natančno in podrobno 

opazovati doživljanje. Tudi tu lahko izkušenejši strokovnjak spodbuja subjekt k večji 

natančnosti opisov do globine, ki se je sam še ni zavedal. Globino opisovanja doživljanja 

lahko spodbudimo tudi s tem, da ga usmerimo na temporalno oziroma diahrono dimenzijo 

doživljanja (kronološki potek doživljanja) in sinhrono oziroma ne-temporalno dimenzijo 

(celotna struktura doživljanja v enem trenutku).  

 

6. Doživljanje lahko opisujemo samo retrospektivno, saj ne moremo dostopati do njega med 

tem, ko se odvija. To velja tako za fenomene, ki jih ne moremo ponoviti (npr. enkratni 

dogodki, kot so doživljanje pred epileptičnim napadom) in za tiste, ki jih lahko kadarkoli 

ponovimo (npr. predstavljanje hiše). Razlogov za nezmožnost dostopa do doživljanja med 

samim doživljanjem je več.  

 

Eden izmed razlogov je hitrost procesa, saj je skoraj nemogoče opazovati doživljanje med 

tem, ko se odvija. Petitmengin (2006) poda primer zapomnitve tabele s številkami, pri čemer 

so aktivnosti tako mnogoštevilne in hitre, da jih je nemogoče opazovati v trenutku izvrševanja 

navkljub intenzivnemu treningu. Da se pričnemo zavedati procesa, ga moramo znova in znova 

zaigrati v notranjosti. Šele tako lahko pričnemo z opisovanjem in ponavljamo proces, dokler 

ne dosežemo ravni natančnosti, ki si jo želimo. Ponavljanje procesa je prav tako nujno zaradi 

kompleksnosti procesa, saj je nemogoče biti pozoren na vse dimenzije naenkrat. 

Retrospektivnost je pomembna tudi zaradi tega, ker je nemogoče biti istočasno pozoren na kaj 

in kako, torej na proces in način, kako se je izvršil.  

 

S spodbujanjem podoživljanja točno določene situacije iz preteklosti raziskovalec omogoči 

udeležencu, da ponovno odkrije kontekst izkušnje (kje, kdaj, s kom je bil) in nato tudi različne 

dimenzije spomina (vizualno, aditivno, taktilno itd.) dokler situacija ne postane skoraj bolj 

navzoča kot sam proces intervjuja.  

 

7. Ko uspemo usmeriti pozornost na doživljanje, pa naletimo na nov problem – opisovanje 

doživljanja z besedami. Besedišče naših jezikov je za namene opisovanja doživljanja namreč 

precej siromašno. Na primer nimamo natančnih besed, da bi opisali subtilne notranje procese, 

ki bi omogočali, da usmerimo našo pozornost navznoter, jo stabiliziramo itd. Kot že 
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omenjeno, lahko spodbudimo udeleženca k uporabi besed, kot so »to«, »tisto« ali karkoli se 

mu zdi primerno za opisovanje določenega fenomena/dimenzije, saj s tem omogočimo, da 

obdrži stik s svojo izkušnjo in opiše nove vidike opazovanega izkustva.  

 

4.2.2 Preverjanje veljavnosti  

Kot prvi kriterij Petitmengin (2006) navede metodološki kriterij, pri čemer lahko preko 

posnetka ali transkripta intervjuja preverimo, če je raziskovalec udeležencu predstavil napotke 

za izvajanje zgoraj navedenih tehnik (stabilizacija pozornosti, prehod od kaj na kako itd.) in 

jih tudi sam uporabljal v intervjuju. 

 

Drugi kriterij je intersubjektiven, saj se tiče možnosti ponovitve raziskave. Avtorica predlaga, 

da lahko raziskovalec sam preveri natančnost opisa, če je tudi sam doživel podobno izkušnjo. 

Prav tako lahko primerja opise doživljanja različnih udeležencev. V primeru, da več 

raziskovalcev raziskuje podobno temo, lahko primerja svoje izsledke z njihovimi in s tem 

pokaže na veliko verjetnost veljavnosti rezultatov. 

 

 Veljavnost oziroma pristnost opisov lahko preverimo tudi preko določenih pokazateljev kot 

so npr. uporaba sedanjika in prve osebe, podrobni (in ne splošni) opisi, neverbalni pokazatelji 

(usmerjenost pogleda, ton govora, upočasnitev govora itd.), opis konkretnih situacij, ki 

nakazujejo, da udeleženec res opisuje pristno in specifično doživljanje. 

  

4.3 Drugoosebno globinsko fenomenološko raziskovanje  

Drugoosebno globinsko fenomenološko raziskovanje (second-person in-depth 

phenomenological inquiry oziroma SIPI; Kordeš in Klauser, 2016) zajema eksplikativni 

intervju (Petitmengin, 2006, opisan v poglavju Eksplikativni intervju) in metodološki obrat, 

pri čemer udeleženec postane so-raziskovalec preučevanega fenomena. Oseba, katere 

doživljanje se raziskuje, torej postane aktivni član raziskovanja in ne le poročevalec 

doživljanja.  

 

Kordeš in Klauser (2016) izpostavita problem, da navkljub občutljivosti eksplikativnega 

intervjuja za obravnavane fenomene, le-ta obide nekatere izzive pri raziskovanju doživljanja. 

Še posebej izpostavita vprašanje, kdo je dejanski raziskovalec - je to oseba, ki izvaja intervju, 

ali oseba, ki introspektivno poroča o svojem doživljanju. V SIPI zato vidita izboljšavo metode 
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eksplikativnega intervjuja, pri čemer besedo drugoosebno razložita kot dialoško so-

raziskovanje (v primerjavi s prvoosebnim raziskovanjem, kar terminološko uporabljata za 

primere raziskovanja svojega doživljanja in tretjeosebnim raziskovanjem, pri čemer se 

raziskuje doživljanje drugih).  

 

Avtorja pravita, da je za pridobitev fenomenoloških podatkov nujno, da se udeleženec (torej 

tisti, katerega doživljanje se preučuje) izuri v raziskovanju svojega doživljanja, kar je mogoče 

le, če je udeleženec pristno zainteresiran za svoje doživljanje in s tem postane so-raziskovalec.   

 

4.3.1 Metodološki obrat 

Pri introspekciji je nujno, da opazovalec posveti veliko pozornosti, motivacije in predanosti 

raziskovanju, saj s tem raziskovalno vprašanje postane njegovo raziskovalno vprašanje in tako 

preide iz udeleženca v so-raziskovalca svojega doživljanja. Na tej točki lahko raziskovanje 

tudi postane globinsko. 

 

Opisana sprememba se kaže tudi v drugačni dinamiki med raziskovalcem in udeležencem; 

raziskovalec ni več tisti, ki poskuša izvleči podatke iz udeleženca, ampak so-raziskovalec sam 

opazuje svoje doživljanje in deli svoja opažanja. Raziskovalec lahko pri tem procesu pomaga 

so-raziskovalcu s tehnikami, ki so del eksplikativnega intervjuja (Petitmengin, 2006).  

 

Drogoosebno globinsko fenomenološko raziskovanje je sestavljeno iz dveh faz: 

Prva faza se prične s serijo eksplikativnih intervjujev in zanjo je značilno, da udeleženec 

poroča (in ne raziskuje) o svojem doživljanju, raziskovalec pa poskuša pridobiti 

fenomenološke podatke. V tej fazi je namen intervjujev pridobivanje poročil o fenomenu in 

seznanitev udeleženca z raziskovalnim vprašanjem. Pomembno je, da udeleženec razume 

raziskovalno vprašanje in cilj raziskave ter da sam ponuja besede, s katerimi se opisuje 

doživljanje.  

 

Prva faza je selektivna, saj se preko opisanega procesa udeleženec seznani z načinom 

raziskovanja doživljanja in ugotovi, če mu tak proces ustreza. Če želi še naprej sodelovati v 

raziskavi in se želi osebno posvetiti aktivnemu globinskemu raziskovanju fenomena, se lahko 

prične druga faza.  
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Druga faza sestoji iz pisanja dnevnika in intervjujev. So-raziskovalec ima na tej točki že 

nekaj izkušenj z introspekcijo in razume cilj celotnega procesa, zato lahko prične z 

opazovanjem doživljanja v vsakdanjem življenju.  

 

Vsa relevantna opažanja sproti beleži v dnevnik, katerega strukturo sta Kordeš in Klauser 

(2016) prilagodila po Creswellu (2012); dnevnik sestavljata dva dela, in sicer doživljajski del 

in situacijski kontekst (opis situacije, v kateri se je zgodilo doživljanje).  

 

V intervjujih se potem raziskovalec in so-raziskovalec preko skupnega procesa dialoga vrneta 

k zanimivim in relevantnim doživljajem, opisanih v dnevniku. Kordeš in Klauser (2016) 

poudarita, da je rezultat tovrstnega raziskovalnega procesa vedno sokonstrukcija raziskovalca 

in so-raziskovalca. 

 

Za drugoosebno globinsko fenomenološko raziskovanje je značilna sekvenčna analiza. 

Sokonstrukcije namreč niso dokončne ugotovitve, ampak se tekom raziskave ves čas 

spreminjajo, saj pridobljeni podatki ponovno vodijo in usmerjajo pridobivanje novih 

podatkov, vodijo so-raziskovalca pri nadaljnji introspekciji in pisanju dnevnika, vsak nov 

zapis pa je nov temelj, na katerem raziskovalec in so-raziskovalec prihajata do novih 

ugotovitev. Prav tako nadaljnje raziskovanje vodijo tudi ugotovitve drugih so-raziskovalcev, 

ki se ves čas primerjajo.  

 

4.3.2 Problemi  

Kot najpomembnejšo oviro SIPI avtorja izpostavita vprašanje veljavnosti. SIPI sicer omogoča 

visoko ekološko veljavnost, saj ponuja možnost opazovanja fenomena v vsakodnevnem 

okolju z minimalno posegov s strani raziskovalca, vendar je proces selekcije so-raziskovalcev 

zelo specifičen. S tem, da vloga so-raziskovalca zahteva veliko pozornosti in motivacije pri 

raziskovanju svojega doživljanja, lahko vpliva na selekcijo samo določenih skupin 

posameznikov in s tem samo določenih modalnosti konstrukcije doživljanja.  

 

Problematična je tudi intersubjektivna veljavnost, saj je tovrstno raziskovanje ranljivo pri 

možnosti ponovitve. SIPI sicer omogoča obema vpletenima, da so-konstruirata raziskovalne 

rezultate, kar pomeni, da se lahko delna intersubjektivna validacija zgodi že med intervjuji (ki 

postajajo bolj podobni debati med dvema raziskovalcema, kot pa zgolj pridobivanje 



19 

 

podatkov). Vendar ravno ta proces doda kompleksnost in zmanjša možnost ponovitve prav 

take študije.  

 

5 Raziskovalni načrt  
 

Izvedli smo študijo doživljanja čustev v sanjah, ki je osnovana na principih fenomenološkega 

raziskovanja, pri čemer smo sledili metodi drugoosebnega globinskega fenomenološkega 

raziskovanja (Kordeš in Klauser, 2016, opisano v poglavju Drugoosebno globinsko 

fenomenološko raziskovanje). Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kako udeleženci doživljajo 

čustva v sanjah, česar smo se lotili brez vnaprejšnjih pričakovanj o tem, kaj bomo ugotovili 

tekom študije.  

 

Raziskovanje je potekalo v dveh fazah, kar sledi drugoosebnemu globinskemu 

fenomenološkemu raziskovanju avtorjev Kordeš in Klauser (2016).  

 

Prva faza 

Z udeleženci, ki so se javili na poziv k sodelovanju v raziskavi (poziv smo poslali med 

študente kognitivne znanosti različnih letnikov), smo se najprej dobili na uvodnemu srečanju. 

Na srečanju smo udeležencem podrobneje predstavili cilj in raziskovalni načrt študije ter jih 

seznanili z osnovami fenomenološkega raziskovanja, ki so relevantne za dotično študijo (npr. 

postavitev v oklepaj, opisovanje doživljanja itd.). Prav tako smo jih seznanili, da je njihovo 

sodelovanje v študiji anonimno (vsak izmed njih je kodiran z določeno črko in pa zaporedno 

številko intervjuja po principu X-1) in da je sodelovanje prostovoljno, kar pomeni, da lahko 

udeležbo prekinejo, kadar koli želijo. Z udeleženci, ki so na tej točki izrazili zanimanje za 

študijo in bili pripravljeni aktivno sodelovati, smo se dogovorili, da pričnejo z zapisovanjem 

sanj.  

 

Udeležencem smo naročili, naj si (nestrukturirano) zapisujejo sanje, v zapise pa naj vključijo 

čim več podrobnosti, ki se jih spomnijo. Sanje naj si zapisujejo čim prej, ko se prebudijo in z 

zapisovanjem novih sanj naj nadaljujejo ves čas do naslednjega srečanja. 

 

Po približno enem do dveh tednov od uvodnega srečanja smo se z udeleženci dogovorili za 

prvi eksplikativni intervju (povzet po Petitmengin, 2006, ki je opisan v poglavju Eksplikativni 
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intervju). V tej fazi je bil naš namen seznaniti udeleženca z raziskovanim fenomenom (čustva 

v sanjah) in principi fenomenološkega raziskovanja doživljanja. Ko je udeleženec (v našem 

primeru tekom prvega ali drugega intervjuja) ugotovil, da ga raziskovalno vprašanje zanima 

in se želi aktivno vključiti v raziskovanje, smo prešli na drugo fazo.  

 

Druga faza 

V tej fazi je udeleženec postal so-raziskovalec
2
, saj je imel nabor izkušenj iz prve faze 

(zanimanje za raziskavo, opazovanje doživljaja, seznanitev z raziskovalnim vprašanjem). So-

raziskovalci so na tej točki razlikovali med opisovanjem vsebine sanj in opisovanjem 

doživljanja v sanjah, zato smo jih spodbujali, naj v dnevnik sanj poleg vsebine zapišejo čim 

več podrobnosti o svojem doživljanju čustev v sanjah. Pri tem si lahko tudi sproti beležijo 

svoja opažanja o doživljanju čustev v sanjah.  

 

Po približno enem do treh tednov od prejšnjega intervjuja smo se s so-raziskovalcem 

dogovorili za novo srečanje. Eksplikativni intervju je potekal na naslednji način: so-

raziskovalcu smo naročili, naj izmed vseh sanj, ki si jih je zapisal od zadnjega intervjuja, 

izbere tiste sanje (ali dve), ki se mu zdijo še najbolj »žive«, tiste, ki se jih najbolj spomni in se 

mu zdi, da lahko nekaj pove o njih, da se lahko v njih vživi. Torej ne tistih sanj, za katere 

sploh ni več prepričan, kaj se je dogajalo ali da se ne zmore spomniti podrobnosti itd. Na 

srečanju smo so-raziskovalcu naročili, naj prične z opisovanjem vsebine sanj. Pri tem smo šli 

skozi sanje kronološko, na primer prvo vprašanje raziskovalke je bilo, Kaj je prva stvar, ki se 

jo spomniš v sanjah? So-raziskovalec je nato predstavil vsebino sanj, kot se je odvila, ko pa 

smo prišli do delov, kjer je so-raziskovalec sam (ali pa raziskovalka) opazil, da se je pojavilo 

čustvo ali kakršna koli afektivna izkušnja, smo se ustavili in poglobili tisti del sanj (po 

napotkih Petitmengin, 2006). Nato smo nadaljevali s sanjami in ponovno poglabljali dele sanj, 

kjer so so-raziskovalci poročali o doživljanju čustev, dokler nismo prišli do konca sanj. 

Tekom intervjuja smo se velikokrat vračali k prejšnjim opisom doživljanja čustev, saj so so-

raziskovalci mnogokrat šele kasneje (npr. pri primerjavi z drugim čustvom v sanjah) še 

dodatno poglobili že opisano čustvo v sanjah.  

                                                 

2
 Od te točke naprej namesto besede »udeleženec« uporabljamo besedo »so-raziskovalec«, ko se nanašamo na 

drugo fazo raziskovanja.  
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Število sanj v določenem intervjuju se je razlikovalo glede na so-raziskovalca, pri nekaterih 

smo prišli v enem intervjuju samo čez polovico sanj, pri drugih čez ene ali dvoje sanj. 

Intervjuji so v povprečju trajali od ene ure do ure in pol.   

 

6 Izvedba raziskave 
 

Delo z udeleženci je potekalo od januarja do junija 2018, pri čemer je proces raziskovanja pri 

vsakem udeležencu časovno potekal rahlo drugače. Pri nekaterih udeležencih se je namreč 

prehod iz prve v drugo fazo zgodil že po prvem intervjuju, pri drugih pa šele kasneje. Prav 

tako je delo z določenim udeležencem potekalo neodvisno od drugih udeležencev; z 

nekaterimi smo pričeli sodelovanje v januarju, z drugimi v kasnejših mesecih. Tudi 

pogostnost srečanj in zaključek sodelovanja v študiji se je razlikoval glede na udeleženca. Vse 

intervjuje smo avdio snemali, tako smo skupno posneli 15 intervjujev, katerih posnetke 

hranimo na zunanjem disku, do katerega ima dostop samo raziskovalka.  

 

Udeleženci raziskave so bile osebe, ki so izkazale zanimanje za fenomenološko raziskovanje 

in raziskovanje sanj. Kot smo že omenili, je za tovrstno raziskovanje pomembno, da 

udeležence pristno zanima raziskovani fenomen, saj tako lahko preidejo iz udeleženca v so-

raziskovalca svojih sanj in lahko raziskovanje fenomena postane globinsko (Kordeš in 

Klauser, 2016). V prvo fazo raziskave je bilo vključenih šest oseb, od tega pa smo zastavljen 

raziskovalni proces dokončali s petimi osebami, ena oseba je namreč prenehala s 

sodelovanjem po prvem opravljenem intervjuju, kar pomeni, da ni prišlo do faze, ko 

udeleženec postane so-raziskovalec svojega doživljanja. Ker smo udeležence kodirali po 

črkah, smo sodelovanje pričeli s šestimi udeleženci, kar ustreza črkam od A do F, vendar je 

udeleženka C končala sodelovanje pred drugo fazo, kar pomeni, da v tej magistrski nalogi 

predstavljamo izsledke študije udeležencev oziroma so-raziskovalcev A, B, D, E in F.  

 

Od petih so-raziskovalcev sta bila dva moškega spola in tri ženskega. Glede na zastavljeno 

empirično fenomenološko raziskavo, je smiselno omeniti, da so vsi so-raziskovalci del 

srednjeevropskega interdisciplinarnega magistrskega študija Kognitivna znanost. Štirje od 

petih so-raziskovalcev pa so kot del študijskega procesa obiskovali predmet Prvoosebno 

raziskovanje, kjer so se seznanili z osnovami (empirične) fenomenologije in tudi sami že bili 

vključeni v vsaj eno tovrstno fenomenološko raziskavo v okviru predmeta.  
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6.1 Študija primera  

V magistrskem delu smo uporabili multiplo študijo primera, saj je primerna za raziskovanje 

fenomenov, ki jih želimo raziskati bolj poglobljeno ali na nov način (Given, 2008). Študija 

primera namreč omogoča raziskovanje in razumevanje kompleksnejših vprašanj oziroma 

področij. Eden izmed razlogov, da je postala študija primera priljubljena (še posebej na 

področju socialnih in vedenjskih področij), je omejenost kvantitativnih metod pri poskusih 

obravnavanja področja celostno in poglobljeno. S to kvalitativno metodo raziskovalec razume 

obravnavano področje s perspektive obravnavane osebe in podrobno razišče informacije v 

določenem kontekstu. V tovrstne študije je povečini vključenih zelo omejeno število ljudi 

(Zainal, 2007). Za našo raziskavo smo uporabili multiplo študijo primera, saj smo želeli imeti 

možnost (sicer omejene) primerjave med so-raziskovalci.  

 

Pozitivne lastnosti študije primera se nanašajo na možnost raziskovanja in opisovanja 

fenomenov, ki se pojavljajo v vsakdanjem življenju, prav tako pa lahko dobimo vpogled v 

kompleksnost realnosti, ki je ne moremo dobiti z eksperimenti ali vprašalniki. Metoda pa ima 

tudi negativne lastnosti, npr. obstaja možnost vpliva raziskovalca na zbrane rezultate, 

nemožnost generalizacije zaradi majhnega števila udeležencev, študije primera so tudi 

povečini časovno potratne, težje jih je izvajati in zajemajo veliko dokumentacije (Given, 

2008).  

 

6.2 Težave pri izvedbi raziskave 

Intervjuje smo večinoma izvajali v prostoru, namenjenemu študentom Kognitivne znanosti, ki 

spada pod del Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Ker je prostor namenjen tudi 

sestankom in drugim študentom, smo morali nekajkrat poiskati drugo lokacijo za srečanje, ki 

je bila po večini pri so-raziskovalcu doma.  

 

Tekom intervjujev je bilo velikokrat težko ločiti, kdaj so-raziskovalci opisujejo čustvo in kaj 

spada pod opis čustva, pri čemer velikokrat tudi oni sami niso bili prepričani. Na primer v 

določenem primeru so-raziskovalec ni bil prepričan, ali neko njegovo dejanje spada pod opis 

doživljanja čustva ali ne. V takih primerih smo uporabili precej permisiven pristop in v opis 

čustva vključili tudi dimenzije ali opise, za katere so-raziskovalec ni popolnoma prepričan, če 

so del doživljanja čustva, ampak smo jih vseeno zapisali, saj so se mnogokrat pojavljali hkrati 
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s čustvom. Četudi niso bili nujno del čustva, smo dopustili možnost, da med njimi odkrijemo 

kakšno relevantno povezavo.  

 

7 Analiza 
 

Pri analizi podatkov nam je bilo vodilo, kot je to predlagal Fischer (2006), da poskušamo čim 

bolj natančno zaobjeti, kako je so-raziskovalec doživljal določeno dogajanje ali trenutek 

oziroma v našem primeru določeno čustvo v sanjah. Prav tako avtor poudarja, da je vodilo 

kvalitativne analize podatkov ostati čim bolj zvest temu, kar je so-raziskovalec poročal o 

svojem doživljanju, kar se lahko doseže s tem, da se poskuša zmanjšati prehitro interpretacijo 

in prehitre skoke v abstraktnost, zato smo se ves čas vračali k izvornim podatkom.  

 

Pri analizi intervjujev smo sledili smernicam za kvalitativno vsebinsko analizo, kot so jih 

podali Glaser in Strauss (1976) in Flick (2008). Intervjuje smo transkribirali iz avdio 

posnetkov, izpisali pa smo si samo dele, relevantne za naše raziskovalno vprašanje (tj. dele, 

kjer so-raziskovalec govori o čustvih ali komentira svoje doživljanje čustev).  

 

Zbrane fenomenološke podatke smo analizirali v treh dimenzijah:  

 

1. Kategorije doživljanja posameznega so-raziskovalca 

V pridobljenih fenomenoloških podatkih (iz dnevnikov sanj in intervjujev) smo najprej pri 

vsakemu so-raziskovalcu poiskali opise, teme oziroma komponente čustev, ki so bile značilne 

za doživljanje vsakega omenjenega čustva (npr. pri so-raziskovalki A smo pri čustvu 

presenečenje našli komponente občutek prostega pada, povezanost z drugim čustvom itd.). 

Tako smo pridobili nabor čustev, ki so se pojavljali pri vsakem so-raziskovalcu in njihove 

doživljajske teme ali komponente.  

 

Potem smo poskušali poiskati skupne teme ali komponente doživljanja pri čustvih, ki jih je 

so-raziskovalec poimenoval z istim ali podobnim imenom (npr. pri so-raziskovalki F smo 

primerjali doživljanje več čustev z imenom veselje). Nato pa smo poskušali poiskati pogoste 

ali skupne kategorije doživljanja preko vseh čustev posameznega so-raziskovalca (npr. pri so-

raziskovalki A se je pogosto pojavljal občutek majavosti, ki je postala ena izmed kategorij, 

pojavlja pa se pri čustvih negotovosti in presenečenju). Vse naše kategorije so bile induktivne, 
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saj so izhajale iz zbranih fenomenoloških podatkov in niso bile ustvarjene vnaprej glede na 

katero koli teorijo ali predpostavke.  

 

2. Primerjava med so-raziskovalci 

Ko smo imeli zapisane najbolj pogoste kategorije doživljanja čustev vsakega so-raziskovalca, 

smo jih primerjali med sabo. Že tekom iskanja kategorij posameznih so-raziskovalcev (iz 

točke 1) pa smo ugotovili, da se nekatere kategorije pojavljajo pri vseh ali večini so-

raziskovalcev.  

 

3. Skupni doživljajski vzorci  

V zadnjem koraku smo poskušali najti morebitne skupne vzorce doživljanja čustev pri so-

raziskovalcih in s tem povezati naše rezultate v nove ugotovitve ali sklepe.   

 

V poglavju Kategorije bomo najprej predstavili rezultate analize prvih dveh dimenzij, sledilo 

pa mu bo poglavje Ugotovitve, v katerem bomo poskušali smiselno združiti in povzeti zbrane 

izsledke analize doživljanja čustev v sanjah (3. dimenzija).    

 

7.1 Kategorije 

Način predstavitve kategorij smo povzeli po načinu, ki sta ga podala Hurlburt in Heavey 

(2006b), in sicer ime kategorije, fenomen (opis), primer, variacije, diskriminacije (podobnosti 

z drugimi kategorijami) in premislek. V naši študiji pa bomo uporabili naslednje: ime 

kategorije, opis, primer ali primeri, ponekod tudi podkategorije (originalno poimenovano kot 

variacije fenomena, ki predstavljajo različne načine doživljanja znotraj glavne kategorije) in 

včasih tudi komentarji (originalno premislek). Kot primeri so podani dobesedni navedki iz 

intervjujev s so-raziskovalci, pri čemer smo jih minimalno slovnično uredili. Poleg vsakega 

navedka je podana identifikacijska črka so-raziskovalca in številka, ki ustreza zaporedni 

številki intervjuja pri dotičnem so-raziskovalcu.  

 

Kategorije doživljanja čustev v sanjah smo uredili v tri sklope: Primerjave med so-

raziskovalci, Značilnosti odnosov med čustvi in značilnosti doživljanja posameznega čustva 

ter Individualna analiza so-raziskovalcev. Pri predstavitvi rezultatov analize smo se odločili 

najprej predstaviti podpoglavje Primerjave med so-raziskovalci, kjer so predstavljene 

najpogostejše kategorije in so v bistvu izsledki 2. dimenzije analize (primerjava med so-
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raziskovalci) in delno tudi izsledki 1. dimenzije, saj so opisane tudi kategorije, ki so značilne 

samo za enega so-raziskovalca. Tekom procesa analize smo namreč ugotovili, da se velika 

večina kategorij pojavlja pri večini ali vseh so-raziskovalcih, zato v tem podpoglavju 

prikažemo opise vseh kategorij, ki se pojavljajo pri so-raziskovalcih. Sledi mu podpoglavje 

Značilnosti odnosov med čustvi in značilnosti doživljanja posameznega čustva, kjer 

predstavljamo kategorije, ki se tičejo odnosov med čustvi v določenih sanjah in značilnosti 

notranje strukture doživljanja čustev. Kot zadnje pa sledi podpoglavje Individualna analiza 

so-raziskovalcev, kjer so zapisani tisti izsledki 1. dimenzije analize (doživljanje vsakega so-

raziskovalca), ki še niso bili predstavljeni v podpoglavju Primerjave med so-raziskovalci, tj. 

primerjava doživljanja čustev pri vsakem so-raziskovalcu. 

 

7.1.1 Primerjave med so-raziskovalci 

V podpoglavju predstavljamo kategorije doživljanja čustev, ki so nastale kot rezultat analize 

vseh čustev pri posameznem so-raziskovalcu. Izhajali smo iz komponent oziroma kategorij 

doživljanja čustev, pri čemer podatek, kateremu čustvu pripada določena kategorija, ni bil 

pomemben. Nosilci vsebine (in s tem glavni del analize) so torej postale kategorije doživljanja 

čustev in ne čustva sama (več o razlogih za to odločitev v poglavju O težavah pri 

poimenovanju čustev). Opisane kategorije doživljanja čustev so značilne za vse, več ali pa 

samo enega izmed so-raziskovalcev.  

 

V tabeli 1 so združene vse kategorije, ki jih bomo v nadaljevanju podrobneje opisali. Pri vsaki 

kategoriji je označeno, pri katerem so-raziskovalcu se pojavlja. V tabelo so se uvrstile tiste 

kategorije, ki so se pri posameznemu so-raziskovalcu pojavljale več kot 3-krat, pri čemer se 

velika večina kategorij pojavlja pri več so-raziskovalcih.  
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Tabela 1. Pojavljanje kategorij doživljanja čustev v sanjah preko so-raziskovalcev 

 A B D E F 

Prvoosebno doživljanje x x x x x 

Vizualno doživljanje x x x x x 

Film     x 

Intenziteta x x x x x 

Telesni občutki x x x x x 

Občutek energije  x   x 

Občutek majavosti x     

Občutek potrebe po gibanju     x 

Valenca  x x x x 

Pozornost x  x x x 

Dejanje x  x  x 

Govor x     

Lokacija čustva  x x x x 

Izvor   x x x 

V glavi  x   x 

Zavedanje/vedenje  x x   

Vezanost čustva  x  x  

Notranji govor x    x 

Občutek prostega pada x     

Občutek pomanjkanja nadzora x     

Sprememba v tempu doživljanja x     

Občutek prostora   x   

Občutek časa   x   

Občutek agentnosti    x  

Občutek neskladja spominov     x 

Izmenjava*     x 

Opomba: * Izmenjava doživljanja in notranjega govora. 

Zaradi lažjega predstavljanja kategorij smo jih razdelili v tri sklope: Zelo pogoste kategorije 

(pojavljajo se pri vseh so-raziskovalcih), Pogoste kategorije (pojavljajo se pri dveh do štirih 

so-raziskovalcih) in Redke kategorije (značilne so samo za enega izmed so-raziskovalcev). 

Razdelitev na sklope velja za glavne kategorije in ne za podkategorije, saj se podkategorije 

skoraj vedno pojavljajo pri manj so-raziskovalcih kot glavna kategorija (npr. kategorija 

Vizualno doživljanje se pojavlja pri vseh so-raziskovalcih, zato je del sklopa Zelo pogoste 

kategorije, čeprav se njena podkategorija Film pojavlja samo pri eni so-raziskovalki).  
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7.1.1.1 Zelo pogoste kategorije 

Podajamo opis kategorij, ki se pojavljajo pri vseh so-raziskovalcih.  

 

Prvoosebno doživljanje  

Opis: Oseba doživlja sebe znotraj svojega telesa, ima občutek, da je v svojem telesu. 

Perspektiva, iz katere oseba doživlja čustvo, je znotraj telesa, oseba locira sebe v telo. Oseba 

doživlja čustvo iz prvoosebne perspektive.  

Primeri: 

»… bila sem prvoosebno, jaz sem bila.« (A-3) 

»… ko sem prvoosebno v sanjah, se znam ločit od okolja, okolica nima afektivnih lastnosti, 

moje telo jih ima.« (D-1) 

Komentar: Kategorijo Prvoosebno doživljanje smo našli pri vseh osebah in pri večini čustev 

ter je bila tudi najpogostejša kategorija pri vseh so-raziskovalcih. Kot alternativna možnost se 

je pokazalo tretjeosebno doživljanje čustva, ki se je pojavilo samo pri so-raziskovalcema A 

(1-krat) in D (2-krat), kar je premajhno število pojavljanj za novo kategorijo, vendar 

predstavljamo to možnost z namenom lažjega razumevanja zgornje kategorije. Tretjeosebno 

doživljanje čustva pomeni, da ni bilo vezano na telo in perspektiva opazovanja dogajanja je 

bila »od nikoder« oziroma kot opiše so-raziskovalec D: »pri drugem občutku pa sem bil 

tretjeosebno, takrat nisem imel telesa, bil sem okoli teh sanj, nad njimi, nisem bil postavljen v 

dogajanje sanj […], kjer sem gledal kot neka kamera v dnevno sobo, onkraj pa ne.« (D-1). 

 

Vizualno doživljanje 

Opis: Spekter različnih pojavov, ki jih oseba doživlja na vizualen način. Oseba jih vizualno 

zazna, pri čemer videno ne ustreza (nujno) zunanji realnosti.  

Primeri:  

»Sigurno je bil vizualen del, med drugim vsaj, tista kocka, ki sem jo videl, vizualno je skočila, 

brez da bi pogledal ali karkoli, skočila v roke tistih delavcev, slika tistega in slika delavcev je 

skočila skupaj.« (B-1) 
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»… je del vizualnega popačenja, kot da je manj izostrena, manj jasno, zamazano, popačenje 

slike.« (D-1) 

»… del je zbledenje in nejasnost vizualno, postane zrnasto, zrnato, to je na vizualnem 

nivoju.« (D-1) 

»… bolj jasno je, bolj vidim ljudi, vizualno, ljudi lahko ful lažje prepoznam, lahko ti povem, 

kako je kdo izgledal, bolj izostreno.« (E-3) 

Podkategorija: Film 

Opis: Osebi se vizualno doživljanje kaže kot film: pred očmi je platno, ki pokriva celotno 

vidno polje in na njem se predvaja film, na katerega je usmerjena pozornost. 

Primeri:  

»Ko je brat prijel kljuko, me je vizualno prešinilo kot delček filma […] to je kak delček 

sekunde, da sem videl, kako se roke stegnejo in spustijo, […] vizualiziral sem v sanjah, […] 

če bi dal lokacijo, je bil video na razdalji pol metra stran od glave, glava je v sredini zaslona 

in okolica temna, ne spomnim se dobro. Kakor video, sem videl na ekranu.« (B-1) 

»Imela sem predstavo, da bom vzela telefon in ga poklicala […] gledam film, kako bom to 

naredila, jaz sebe prvoosebno vidim. Predstavljala sem si, kaj bo on rekel, njega sem slišala.« 

(F-3) 

»Razmišljala sem, kot film, ki se odvrti […] ta film je, kot da jaz vidim ljudi, kako stojijo […] 

vidim jih v svoji glavi kot nek notranji vid, jaz sem v svojem telesu v svoji sobi, ampak 

pozornost obrnem na noter … « (F-1) 

 

Intenziteta 

Opis: Kategorija označuje intenzivnost doživljanja čustva oziroma kako se intenzivnost 

čustva spreminja.  

Primeri: 

»… en čas je bilo kar na hard, intenzivno je dogajalo in vse se drlo.« (A-1) 



29 

 

»Skozi vizualizacijo sem dojel, kaj je narobe, pri tem bi rekel, da je bil najbolj intenziven 

strah, potem je malo padel.« (B-1) 

»Ko je obstajalo, je bilo ves čas isto, intenzivno isto. « (E-3) 

»Ful bolj blizu je, kot bi hotela, da je, dosti intenzivno, tako močno, kot bi bomba padla, 

močno blizu …« (E-1) 

Komentar: Pri tej kategoriji je potrebno biti previden, saj se zdi, da predstavlja bolj oceno 

doživljanja kot pa sam opis doživljanja. Prav tako so mnogi so-raziskovalcci lahko 

intenzivnost največkrat določili zgolj relativno na druga čustva v dotičnih sanjah. Informacija, 

ki jo podaja ta kategorija, torej nima velike primerjalne vrednosti glede na čustva v drugih 

sanjah ali preko oseb. Tudi opisi so bili precej skopi in ob vprašanju, naj malo bolj razložijo, 

kaj pomeni intenzivnost, so so-raziskovalci poskušali opisati doživljanje s primerjavami 

oziroma z uporabo drugih dimenzij doživljanja. Na primer: »… intenzivno doživljanje, če 

primerjaš, ko si zaspan, ti gre dosti detajlov mimo, se fokusiraš samo na tiste, ki so nujni za 

nalogo, ogromno tistih, ki niso nujni, gredo mimo, pri bolj intenzivnem doživljanju pa vem 

[…] da lahko v istem času več podatkov obdelaš ....« (B-1) ali pa »… je bilo kar ful 

intenzivno, vem, da sem se naprezala, da bi nekaj rekla ali naredila …« (F-3). 

  

Telesni občutki 

Opis: Občutki, ki jih oseba čuti, zazna in/ali doživlja v svojem telesu.  

Primeri: 

»Ta napetost je bila tudi telesna, to olajšanje, je tudi telesno, vse postane bolj mehko in 

valujoče.« (A-2) 

»… doživljal sem, kot da je večji pritisk v zgornjem delu prsi.« (B-2) 

» … Kot da bi bile mišice pod napetostjo v prsnem košu, kot da bi bilo to znotraj, ne da bi se 

te zunanje mišice stiskale, bile pod napetostjo, ampak mogoče bolj srce in tam okoli, da bi 

bilo bolj notri stisnjeno.« (B-3) 
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Podkategorija: Občutek energije 

Opis: Telesni občutek glede količine (npr. veliko odvečne energije), lokacije oziroma 

razporejenosti (npr. zgornji del telesa, razpršena energija po celem telesu) ali premikanja 

(energija se premakne navzgor) energije po telesu.  

Primeri: 

»… kot da bi bila energija enakomerno razporejena po mojem telesu.« (B-2) 

»… kot bi bil poln adrenalina, kot da je dosti odveč energije« (B-2) 

»Prostorsko gledano, če bi nekam dal energijo, prej je bila okoli srca, se je zdaj ekspandirala 

bolj v okončine.« (B-3)  

»… tako telesno sem začutila naenkrat energijo, da te adrenalin preplavi – srce ti začne 

razbijati, začutiš, da imaš veliko energije, začutiš potrebo, da se premakneš, stečeš stran …« 

(F-2) 

Podkategorija: Občutek majavosti 

Opis: Telesni občutek, pri katerem oseba čuti, da se v predelu prsnega koša nekaj zamaje levo 

in desno.  

Primer: 

»Kot telesno majav, bolj v centru tu, v prsnem košu, se malo zamaje.« (A-2) 

Podkategorija: Občutek potrebe po gibanju 

Opis: Telesni občutek, pri katerem oseba čuti željo po fizičnem gibanju, aktivnosti.  

Primeri: 

»… močna potreba po nekem gibanju, srce mi razbija …« (F-2) 

»… kot da komaj čakam, da grem, da nisem mogla tam ostati pri miru in razmišljati, neka 

potreba po gibanju je bila.« (F-2) 
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7.1.1.2 Pogoste kategorije 

Spodaj so opisane kategorije, ki se pojavljajo pri dveh, treh ali štirih so-raziskovalcih.  

 

Valenca 

Opis: Oseba pripiše čustvu določeno valenco, čustvo opredeli kot prijetno, neprijetno ali 

karkoli vmes.  

Primeri: 

»Najboljši približek je mehka pozornost, ki je rahlo neprijetna, čeprav tudi neprijetna ni čisto, 

mogoče gre po valenci v malo bolj neprijeten občutek, ampak je vseeno dokaj blizu neke 

nevtrale.« (E-3) 

»… ki je bilo malo neprijetno, ker nisem vedela, kaj delam in hkrati prijetno, ker je bilo neko 

raziskovanje.« (E-3) 

Komentar: Kategorija nam poda zelo malo informacij o tem, kako osebe doživljajo valenco 

čustva, saj predstavlja bolj oceno doživljanja kot sam opis doživljanja čustva, zato je potrebna 

previdnost pri interpretaciji. Prav tako so opisi pri tej kategoriji precej skopi; zgoraj sta 

primera najbolj podrobnih opisov valence pri so-raziskovalcih, drugi so bili veliko bolj skopi 

npr. »neprijeten občutek, ko sem si priznal neuspeh.« (B-3). Prav tako so precej odvisni od 

zaznave valence drugih čustev v istih sanjah.  

 

Pozornost 

Opis: Kategorija opisuje, kam je usmerjena pozornost v določenem trenutku. Lahko je 

usmerjena na zunanji svet (predmete, osebe itd.) ali notranji (npr. na telesne občutke, misli 

itd.). Lahko je usmerjena na eno entiteto (iz zunanjega ali notranjega sveta) ali na več (npr. 

deljena pozornost). 

Primeri: 

»… ima tudi to lastnost, da tiste stvari, ki se prej dogajajo, se presekajo, da celotno pozornost 

prevzame nase od tistega trenutka naprej.« (A-1) 
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»… neka pozornost, ko sem opisoval bučanje v prsih, je del pozornosti bil tam, zavedanja, 

podobno je bil del telesnega zavedanja tam …« (D-2) 

»… potem sem usmerila svojo pozornost na ta telesni občutek, potem je ta občutek postajal 

bolj jasen, začela sem se zavedat kak občutek je, kje je…« (E-1) 

»… mehka pozornost je to, da lahko vse zaobjamem in vidim, na nek način celotno okolje, 

kam je moj pogled usmerjen, nisem osredotočena na eno točko ali osebo, vse vidim …« (E-3) 

 

Dejanje  

Opis: Oseba opravlja neko aktivnost, ki je vidna navzven (npr. hodi, govori, skače …). 

Primeri:  

»…ko sem želela kričat, je iz mene prišel samo nek šibek glas.« (A-1) 

»Predvsem je bilo dosti dogajanja v zunanjem svetu. Konstantno sem zavijala in vzela novega 

in zavijala … iskala še kaj na mizi, kaj bi lahko uporabila.« (A-2) 

»… sem zbežala notri in zaprla vrata.« (F-1) 

»… malo sem se zasmejala in potem sem začela še bolj z rokami kriliti, da sem se premikala 

po temu prostoru.« (F-3) 

Podkategorija: Govor  

Opis: Zunanje govorjenje besed z glasom osebe same in karakteristikami (npr. pavze, 

poudarki itd.), kot so značilne zanjo. Značilno je premikanje ustnic in proizvajanje zvoka.  

Primeri: 

»… kot majhnemu otroku sem mu govorila; mehek, nežen, svetel, počasnejši govor, ne toliko 

glasen, bolj melodičen, oblazinjen.« (A-3) 
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Lokacija čustva 

Opis: Lokacija oziroma prostor, kjer oseba zaznava, da se nahaja čustvo. Lahko se nahaja 

znotraj osebe (npr. v telesu osebe) ali pa zunaj osebe (npr. v okolici) ali pa oboje.  

Primeri: 

»… v srcu je vir in gre proti glavi …« (A-2) 

»… zajema ful vsega okoli mene in v meni, vsepovsod je okrog, najbolj jo doživljam v sebi in 

okoli sebe,  vseeno pa je tako, da se prenese na okolico in je okolica zaznana kot bolj prijetna 

…« (E-2) 

Podkategorija: Izvor čustva 

Opis: Določena točka (ali več točk), kjer oseba zaznava izvorno lokacijo določenega čustva. 

Oseba zaznava, da se čustvo prične tam in se širi ali pa ne drugam. Lahko je del okolja, izvira 

v drugi osebi ali znotraj osebe same (npr. znotraj telesa). 

Primeri: 

»… strahu je čedalje več, še vedno je nek fokus na mesto, kjer naj bi jaz bil in je tam močnejši 

občutek nečesa, da je tam izvor tega, da je tam večji strah kot zunaj, in da ga je okoli več, zdi 

se mi, da se strah širi tudi glede na objekt, ki ga povzroča, npr. ta pisava, da je tam več tega, 

da je to neka druga izvorna točka strahu, sekundarna izvorna točka.« (D-1) 

»Ni telesno, ampak celotna scena ti daje tak občutek […]. Kot da je vse okoli mene, ni znotraj 

mene […] celotna scena, okoliš je tak.« (E-1) 

Podkategorija: V glavi 

Opis: Oseba prostorsko umesti dogajanje ali del dogajanja v doživljajskem polju v predel 

glave.  

Primeri: 

»Za jezo bi rekla, da sem jo imela bolj v glavi …« (A-1) 

»… ena sprememba aktivnosti v glavi, lahko bi jo lokaliziral na frontalni del …« (B-2) 
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»… v tem delu ni bilo več telesno, vse je bilo bolj v glavi ali v mislih, notri se je dogajalo.« 

(F-2) 

 

Zavedanje 

Opis: Oseba se zavestno zaveda določene informacije iz zunanjega sveta (npr. o prostoru, 

osebi, predmetu), jo zavestno zazna in jo doživlja v kateri koli modalnosti (vidni, slušni, 

telesni itd.) ali pa se zaveda dogajanja, ki nima izvora v zunanjosti (npr. zavedanje 

spremembe v čustvovanju).  

Primeri: 

»Samo neko zavedanje - sedaj grem tukaj in tukaj.« (D-2) 

»… da se zavedam, da imam obraz, takrat nisem eksplicitno vedel, da imam roke, ampak 

eksplicitno, da imam obraz.« (D-1) 

»Vem, da so me hoteli ustaviti, kot da so hoteli, da se igram z njimi ali nekaj takega.« (B-3) 

»… kot zavedanje, da me mora biti zaradi tega strah. Ko je to zavedanje prišlo, je prišlo do 

vsega stiskanja v prsnem košu.« (D-1) 

 

Vezanost čustva 

Opis: Občutek, da je čustvo vezano na točno določeno zunanjo entiteto (npr. osebo, odnos, 

predmet itd.). Čustvo obstaja zaradi te vezanosti, je pogojeno z vezanostjo.  

Primeri: 

»Občutek je neke domačnosti, ful prijetno se počutim, zdi se mi, da se pogovarjamo nekaj 

običajnega, pa neka navezanost je, da se nekaj dela skupaj, tak občutek. Tak nek odnos 

oziroma občutek je. Prijateljstvo, komponenta razpoloženja je taka prijateljska, topla, da 

oseba razume, da sem lahko sproščena z njo, tak občutek je.« (E-1) 

»…bitje s sabo prinese nekaj in jaz to potem začutim, ne vem, če ima bitje to občutje, ampak 

jaz sem to začutila kot hladno in je na nek način vezano na to bitje …« (E-1) 
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Komentar: Vezanost čustva ne pomeni isto kot lokacija oziroma izvor čustva – vezanost 

čustva na določeno osebo ne pomeni, da posameznik kot izvor čustva zaznava prav to osebo 

ali, da je čustva okoli te osebe ali v osebi kaj več. Vezanost čustva pomeni zgolj to, da oseba 

zaznava to zunanjo entiteto kot nujen pogoj za obstoj oziroma pojavitev čustva.  

 

Notranji govor  

Opis: Govorjenje v notranjosti (ne govor na zunaj), z glasom osebe kot se sliši navzven, pri 

čemer se preko različnih čustev spreminjajo vsebina in/ali značilnosti notranjega glasu (npr. 

ton, hitrost itd.).  

Primeri: 

»… moj notranji glas: Kaj delaš tu, pojdi ven?! […] Že malo panike notri. Notranji glas je bil. 

Tega nisem rekla, ampak sem si mislila […] rahlo paničen, neka nemoč se je čutila v njemu, 

govorila sem jaz – jaz kot moj notranji glas, zdi se mi, da ni drugačen kot zunanji glas. Sliši se 

isto kot ko jaz zdajle govorim navzven.« (A-1) 

»Na verbalnem nivoju sem razmišljala, notranji monolog […]. Bil je glas, moj glas. Slišal se 

je tako vključen, v akciji, ni bil umirjen, ampak aktivno je reševal probleme, tudi tak ton je 

imel. Hitrejši, malo naglice je bilo v glasu.« (A-2) 

»… enako kot jaz govorim, je ta notranji glas, čisto normalno brez posebnih čustev je zvenel, 

nevtralno, hitrost in ton ni nič posebnega.« (F-3) 

 

7.1.1.3 Redke kategorije 

Opis kategorij, ki se pojavljajo samo pri enem izmed so-raziskovalcev.  

 

Občutek prostega pada 

Opis: Občutek, da vsebina ali del vsebine (npr. čustva, razpoloženje do tistega trenutka), ki je 

locirano v srcu, prsnem košu oziroma okoli srca izgine, se izprazni. Izginotje vsebine se zgodi 

kar naenkrat. 
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Primer:  

»… tak občutek je tu pri srcu, je kot nek majhen prosti pad. Dejansko kar en del tega izgine. 

Del te vsebine, ki jo imaš tu pri srcu, nekega dnevnega razpoloženja, občutkov zmešanih, kar 

naenkrat črna luknja. Ko se v trenutku sprazni en del.« (A-1) 

»… mali prosti pad, tu v prsnem košu […] kot da imaš kozarec tu, ki se  v sekundi izprazni, 

kot da nečesa zmanjka kar naenkrat, kar naenkrat izgine vsebina, kar izgine, ne pade dol, 

ampak izgine, kot da nekaj, kar je, izgine in preostanek pade dol, se sesede, kar je prej držalo 

temelje, kar izgine, in potem kar ostane, pade dol.« (A-3) 

 

Občutek pomanjkanja nadzora 

Opis: Oseba čuti, da nima nadzora nad svojimi dejanji, ne more se svobodno odločiti, kaj bo 

naredila v določenem trenutku oziroma se stvari dogajajo brez da bi lahko oseba vplivala na 

njih.  

Primer:  

»… Znotraj sem ful glasno kričala, ko pa sem to poskušala spravit ven, je pa nek napol glas, 

šibek. Kot da nimam nadzora nad tem, kaj lahko delam in kaj ne – hočem kričat in ne morem. 

Hočem pisat in ne morem napisat, kar želim in kar nekaj drugega je napisano tam.« (A-1) 

Komentar: Občutek pomanjkanja nadzora se tiče tako nadzora nad dejanji kot nad čustvi, ki 

se dogajajo.  

 

Sprememba v tempu doživljanja 

Opis: Oseba zazna spremembo v tempu doživljanja, načinu delovanja ali zaznavanja 

notranjega sveta v sanjah, ki lahko vpliva na večji spekter komponent. Oseba zazna pohitritev, 

npr. prične hitreje razmišljati, ali pa upočasnitev doživljanja, npr. mišljenje postane 

počasnejše. 
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Primeri: 

» tempo se umiri […] ko malo zmrzneš in se upočasni tempo in tvoje sposobnosti, reakcije, na 

splošno o tempu doživljanja, ko sem imela negotovost, je zmrznil, notranji govor postane bolj 

počasen, zmeda še večja …« (A-3) 

»… spremeni se način … tempo, tempo doživljanja se spremeni, v celotnem doživljanju se 

spremeni […] to sem že prej imela občutek, ko imaš cel dan obveznosti eno za drugo in si 

natempiran, iz tega sem izhajala, to je definitivno nek občutek, nesproščenost, moram to 

moram ono.« (A-3) 

 

Občutek prostora 

Opis: Vezano na to, kako oseba zaznava prostor okoli sebe. Občutek, ki pove osebi, koliko je 

prostora oziroma kako se prostorskost spreminja med trenutki.  

Primeri: 

»Ko se je nehalo tresti, je dobilo neko prostorskost, kot da prej ni bilo čisto 3D … 

prostorskost … lahko opišem z metaforo: kot da je bil prej nek neviden zid, ki se je sedaj 

porušil in lahko grem v ta prostor. Prej, ko je bil zid vmes, pa nisem imel občutka…nisem 

mogel vedeti, koliko je tega prostora …« (D-2) 

»…prej, ko sem hitro hodil, ni imelo prostorskih razsežnosti, sedaj pa je imelo in to zato, ker 

sem imel občutek, da je v tem prostoru, občutek prostorskosti pomeni, da sem jaz umeščen tja 

in sedaj sem imel občutek, da je še nekaj drugega umeščeno tja v prostor, kjer imam 

prostorskost, zaseda še nekaj drugega.« (D-3) 

 

Občutek časa 

Opis: Informacija o tem, kako teče čas, kako se spreminja doživljanje časa pri osebi. Občutek 

upočasnitve, pohitritve ali normalizacije časa. 
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Primeri: 

»… pohitritev zame ni bila v resnici, glede na občutek izginotja je bila pohitritev, ampak 

glede na prej, ne eno ne drugo bi težko rekel, da je upočasnitev/pohitritev, ker zame ni bilo 

dejansko hitreje, ampak je bilo potem normalno, vse je bilo v trenutku normalno […] samo v 

tistem občutku, ko se je to spremenilo, so bili ti momenti, da je nekaj upočasnjeno/pohitreno, 

ko sem bil v pohitrenosti, to ni bilo več prisotno.« (D-2) 

»…s tem, ker se je upočasnilo, lahko veliko bolj jasno opišem svoje okolje, kje sem bil, kot 

prej, ko sem hodil po tunelih, se ne spomnim detajlov, vse je bilo isto na nek način, hitreje je 

minilo, potem pa ne vem, ali je tu trenutek upočasnenja ali samo normalnega poteka naprej. 

[…] glede na prej se je nekaj upočasnilo, relativno lahko samo rečem. […] upočasnitev: zdaj 

se normalno čas odvija, prej se je hitreje odvijal, kar pa je neločljivo povezano s tem, da imam 

zdaj na voljo več informacij, bolj bogat opis okoli sebe.« (D-2) 

 

Občutek agentnosti 

Opis: Oseba zaznava svojo agentnost, neagentnost in vse vmesne možnosti v sanjskem svetu. 

Oseba zaznava, do kakšne mere se lahko ona aktivno vključuje in vpliva na dogajanje ali 

čustva v sanjah.  

Primeri: 

»… ta neka mehka pozornost, ki zaobjema vse in tudi to, da se ne počutim jaz vključeno 

močno v to, da je nek step back.« (E-3) 

»… tak, kot da jaz nimam vpliva na to, kaj se bo dejansko dogajalo, ne tistega močnega 

vpliva, kot imam na telo, na nek način neodvisno od mene …« (E-1) 

 

Občutek neskladja spominov 

Opis: Oseba doživlja občutek, ki ji nakazuje na neskladje med spomini v sanjah in spomini iz 

budnega življenja (ki v sanjah sicer niso eksplicitno in zavestno zaznani, da prihajajo iz 

budnega življenja). 
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Primeri:  

»… notranji občutek, kot da bi imela dvojno realnost – spomine v sanjah, kako naj bi bilo, da 

poznam njega, pa potem moja realnost – da njega ne poznam, to je bil nek izmišljen obraz, 

tega sem se zavedala, ves čas je bilo malo čudno.« (F-3) 

»… mi spet ti dve realnosti nista šli skupaj: na tak način, kot da bi imela dvojne spomine, kot 

da bi tista resničnost v sanjah, kar se mi je zdelo zelo resnično, sem bila zelo noter, po drugi 

strani sem vedela in čutila, da to ni čisto res, ker sem imela spomine iz budnosti, ti spomini, ni 

se skladalo med sabo.« (F-3) 

 

Izmenjava vizualnega doživljanja in notranjega govora 

Opis: Proces razmišljanja poteka kot izmenjavanje vizualnega doživljanja (npr. slik, filma) in 

notranjega govora. Pri tem se ta dva načina izmenjujeta in dopolnjujeta, njune meje je težko 

določiti.  

Primer:  

»… razmišljala sem malo povezano preskakovanje, kako gledam sliko okna in jaška in kako 

to odpiram in načrtujem, nekaj je pa notranji govor, in to se izmenjuje in dopolnjuje … 

najprej si zamislim, kaj bom naredila in potem to povem sama sebi, ni pa to nujno v celih 

stavkih, skozi slike malo pa je vmes še kakšen stavek, ni tako jasno razločno.« (F-2) 

 

7.1.2 Značilnosti odnosov med čustvi in značilnosti doživljanja 

posameznega čustva  

Tekom študije smo s so-raziskovalci med intervjuji pričeli govoriti ne samo o doživljanju 

posameznega čustva, ampak tudi o odnosih in prehodih med čustvi ter dinamiki komponent 

posameznega čustva. V tem razdelku bomo poskušali osvetliti področje doživljanja interakcij 

med čustvi oziroma med komponentami čustev. Pri tem pa je potrebno imeti v mislih, da je na 

opis odnosov še bolj kot na kategorije doživljanja vplivalo, kaj so oziroma niso so-

raziskovalci izpostavili ali povedali v intervjujih – torej odnosi med čustvi in komponentami 

niso bili naša primarna fokusna točka, vendar se je tekom študije pričelo poročanje o odnosih 

pojavljati pri skoraj vseh so-raziskovalcih, zato smo postali pozorni tudi nanj. Prav tako je 
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smiselno omeniti, da opisane kategorije niso toliko opisi doživljanja sprememb, kot so opisi 

dinamike odnosov, ki so jih zaznali so-raziskovalci. 

 

Poglavje sestavljajo tri glavne kategorije, ki se tičejo opisanih odnosov: Povezave med čustvi, 

Prehodi med čustvi in Notranje spremembe posameznega čustva. Kriterij ustvarjanja nove 

kategorije je bil v tem primeru bolj permisiven, saj smo želeli zajeti raznovrstnost preučevane 

dinamike, prav tako pa nismo bili sistematično pozorni nanjo že od začetka raziskovanja. V 

tabeli 2 smo združili vse kategorije in označili, pri katerih izmed so-raziskovalcev se 

pojavljajo.  

 

Tabela 2. Pojavljanje kategorij odnosov med čustvi in značilnosti doživljanja posameznega 

čustva preko so-raziskovalcev 

 A B D E F 

Povezave med čustvi x x x x x 

Obstoj iste komponente x x    

Hkratnost spremembe čustev x    x 

Hkratno doživljanje čustev x   x x 

Kronologija čustev x x  x x 

Prehodi med čustvi x  x x x 

Rez x  x x x 

Nezmožnost določitve prehoda x     

Notranje spremembe posameznega čustva x x x x x 

Prehod v drugo obliko istega čustva x   x  

Menjavanje komponent čustva x x x x  

Kronologija komponent čustva x x x x x 

 

Povezave med čustvi 

Opis: Kategorija opisuje možnost, da se med dvema ali več čustvi pojavi povezava, pri čemer 

je sicer še vedno mogoče ločiti čustva drug od drugega. 

Primeri: 

»Povezano je bolj z razočaranjem (kot presenečenjem), ker sem videl, da mi ni uspelo se 

držati tega plana.« (B-3) 

»… če bi rekel, da imam pritisk, sem že v sanjah povezal s tem, da me nekaj lovi in ne s tem, 

da me je strah. Postaneta povezana skupaj.« (D-2) 



41 

 

Komentar: Pri kategoriji Povezave med čustvi in njenih podkategorijah je zelo težko najti 

izseke za ponazoritev primerov povezav, saj je večinoma potrebno prebrati cel intervju, da se 

razume obstoj dotičnih povezav. 

Podkategorija: Obstoj iste komponente  

Opis: Ena komponenta doživljanja se pojavlja kot del več čustev. Obstaja možnost, da se ena 

komponenta doživljanja čustva pojavlja pri več čustvih, pri čemer doživljanje te komponente 

ostane enako (tj. se ne spreminja glede na čustvo, katerega del je oziroma postane).  

Primer: 

 »… občutek vdora […] jeza in to, da sem želela kričat na njih. So bile obrambe. Ful je bila 

nemoč, niso delovale obrambe, oni so prestopili in so delovali dalje. Nemočno sem se počutila 

zaradi tega.« (A-1) 

Podkategorija: Hkratnost spremembe čustev 

Opis: Hkratno stopnjevanje dveh čustev. Intenziteta čustva se stopnjuje hkrati z drugim 

čustvom.  

Primer: 

»Skupaj s paniko je nemoč delovala. Istočasno sta se stopnjevale, napihovale.« (A-1) 

Podkategorija: Hkratno doživljanje čustev 

Opis: Kronološko gledano se eno ali več čustev pojavlja hkrati, pri čemer je vseeno mogoče 

ločiti eno čustvo od drugega.  

Primeri: 

»Razlika med znotraj in zunaj: ta občutek, ki je zunaj, je bolj prehajajoč, ni trden, jasen, tako 

hitro bi se lahko spremenil, ta znotraj je bolj grounding, kot da ta občutek, ki ga imam znotraj, 

locira moje telo takrat …« (E-1) 

»… veselje je in potem se še ponos pojavi in potem sta obe dve čustvi.« (F-3) 
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Podkategorija: Kronologija čustev 

Opis: Oseba lahko določi časovno pojavljanje čustev, pri tem gre lahko za določitev 

časovnega zaporedja ali hkratnosti čustev. Oseba lahko loči in opiše pojavitev čustev v 

časovnem smislu. 

Primeri: 

»kronološko je presenečenje, zmeda, panika – tako je prihajalo po moje, najprej je bilo 

presenečenje, potem sem bila zmedena in panika reševat probleme.«  (A-3) 

Komentar: Pri kronologiji čustev ne vemo, ali pri določenih primerih so-raziskovalec ni 

mogel določiti kronologije zato, ker prehodi med čustvi niso bili jasni ali ker jih ni mogel 

časovno ločiti ali kaj drugega. 

 

Prehodi med čustvi  

Opis: Kategorija predstavlja načine ali odsotnost le-teh pri določitvi prehodov iz enega čustva 

(ali več hkratnih čustev) v drugo čustvo (oziroma druga čustva). 

Primer:  

»Šlo je eno za drugim, zaporedno …« (F-2) 

Podkategorija: Rez 

Opis: Osebe opišejo prehod med čustvi kot rez, da se kar naenkrat konča prejšnje čustvo in ga 

zamenja novo čustvo, pri čemer ni opaženih ostankov doživljanja prejšnjega čustva.  

Primeri: 

 »… ko sem bila nesramna in je bila ona prijazna, takrat sem malo odrezala. Takrat je bila 

sprememba v občutku, ko sem bila napadalna do nje in ona je bila prijazna in mi je bilo tako 

preskok na to, kako mi je žal.« (A-1) 

»… prehod je, kar zamenja se; par sekund, ne znam opisat ali je bilo v sekundi, vem, da se 

naenkrat je to spremenilo, ko se odločiš v tistem trenutku in potem ni več 

vznemirjenja/strahu.« (F-3) 
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Podkategorija: Nezmožnost določitve prehoda  

Opis: Opis prehoda ni mogoč, osebe doživljajo, da čustva prehajajo in je nemogoče določiti 

začetek in konec določenega čustva. Med čustvi ni zaznanih ostrih ločnic. 

Primer: 

»Zmeda prihaja/prehaja s presenečenja, med čustvi ni ostre ločnice, zmeda je bila tudi še 

naprej …« (A-3) 

 

Notranje spremembe posameznega čustva 

Opis: Znotraj določenega čustva se lahko dogajajo spremembe (npr. spremembe v 

komponentah, med komponentami čustva ali značilnostih), pri tem pa je čustvo še vedno 

zaznano kot isto čustvo, kot je bilo ves čas (in ne postane drugo čustvo).  

Primer:  

»… najprej ga vidim in dobim občutek okoli oči in senc, potem ga bolje pogledam in se 

zavedam, da je on tam in da ne sme bit tam in ga moram spravit ven.« (A-1) 

Komentar: Pri kategoriji Notranje spremembe posameznega čustva in njenih podkategorijah 

je zelo težko najti izseke za ponazoritev primerov sprememb, saj je za razumevanje kategorij 

potrebno prebrati cele intervjuje. 

Podkategorija: Prehod v drugo obliko istega čustva 

Opis:  Čustvo pridobi značilnosti, ki so drugačne od izvornega/začetnega čustva, vendar se še 

zmeraj doživljajo kot variacija začetnega čustva (npr. strahu se doda del čustva panike, vendar 

oseba čustvo doživlja še zmeraj kot strah). 

Primer:  

»Ta prijetnost, kar jaz doživljam, se je malo ugasnilo in gospod šel je stran. Potem samo ni 

bilo te prijetnosti, kot da bi se razpolovila ali 1/3 prijetnosti.« (E-2) 
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Podkategorija: Menjavanje komponent čustva 

Opis: Pri določenem čustvu oseba zaznava spremembe v komponentah, ki so del čustva, pri 

čemer čustvo ves čas ostaja isto (npr. čustvo se začne kot telesni občutek, kasneje ta občutek 

izgine in se čustvo doživlja kot vizualna sprememba v okolici itd.) 

Primer:  

 »… občutek izginotja opisujem, da te srži ni več v doživljajskem polju in še nek občutek je 

zraven, nekaj kar spremlja to, to je občutek izginotja.« (D-3) 

Podkategorija: Kronologija komponent 

Opis: Oseba lahko določi časovnost komponent, pri tem gre lahko za  določitev časovnega 

zaporedja ali hkratnosti komponent. Oseba lahko loči in opiše pojavitev komponent v 

časovnem smislu. 

Primeri:  

»…da je bilo zelo kronološko, ko se je začel distorzirati prostor, je bila naslednja misel, da me 

je strah nečesa. Do trenutka, ko pride strah, dve ločeni stvari sta tu, občutek najprej, da me 

nekaj lovi in dostopnosti vizualnosti scene, normalizacija prostora, to se mi zdi, da je vse 

povezano. Tri hkratne stvari.« (D-2) 

»… premik iz tretjeosebno v prvoosebno, šele ob premiku je prišlo do zavedanja […] kaj 

bodo lastniki, a bom moral plačati? To je bil notranji govor, na besednem nivoju, na nivoju, 

da se je čas odvijal okoli mene, nisem naenkrat dobil to, je bilo sosledje, ni paralelno, ne ena 

za drugo nujno, ni bil pa paket.« (D-1) 

 

7.1.3 Individualna analiza so-raziskovalcev 

V nadaljevanju so predstavljeni tisti izsledki petih študij primera, ki še niso bili predstavljeni 

v dosedanjih poglavjih oziroma pomisleki in razlogi, zakaj določenih primerjav nismo 

naredili.  

 

7.1.3.1 O težavah pri poimenovanju čustev  

S so-raziskovalci smo tekom raziskovanja hitro naleteli na problem poimenovanja čustev. So-

raziskovalci so imeli velike težave pri poimenovanju čustva oziroma določitvi prav enega 
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imena (npr. to je jeza), zato so se posluževali drugih načinov, kot je uporaba sestavljenih imen 

za čustva (npr. nestrpnost/frustracija - so-raziskovalka A ali občutek 

nerodnosti/panike/nelagodja/sramote - so-raziskovalec D), pri čemer so so-raziskovalci trdili, 

da ne gre za mešanico čustev (npr. mešanica nestrpnosti in frustracije), ampak za enovito 

čustvo, ki pa mu ne morejo dati enovitega imena. Od skupno opisanih 80 čustev naših so-

raziskovalcev, je bilo poimenovanje 20 sestavljeno na ta način. Nekajkrat so-raziskovalci tudi 

niso mogli poimenovati čustva, zato smo uporabili besede, kot so ta občutek (so-raziskovalka 

A) in nekaj/ne povsem strah (so-raziskovalka F) ali pa smo se strinjali, da zavoljo intervjuja 

določimo bolj opisno ime, ki načeloma ne spada med klasična imena za čustva (npr. občutek, 

da me nekaj lovi - so-raziskovalec D). Prav tako se je nekajkrat zgodilo, da so so-raziskovalci 

najprej poimenovali neko čustvo (npr. tu se je pojavila jeza), vendar se je kasneje med 

intervjujem pokazalo, da lahko to njihovo prvo poimenovanje čustva ločimo na več čustev 

oziroma so odkrili, da je bila njihova sodba o tem, katero čustvo opisujejo, prehitra (npr. 

najprej je so-raziskovalec B opisoval nemoč, potem pa je tekom intervjuja razdelal, da to ni 

nemoč, vendar dva ločena čustva presenečenja in razočaranja).  

 

Imena čustev so v naši študiji torej imela zgolj ločevalno funkcijo – tako smo lahko ločili eno 

čustvo od drugega. S pomočjo imen smo vedeli, kaj opisujemo in na kaj se nanašamo v 

intervjuju. Glede na našo študijo pa ne moremo trditi, da isto ime za čustvo predstavlja tudi 

isto čustvo. 

 

7.1.3.2 Analiza doživljanja čustev posameznih so-raziskovalcev 

Zaradi razlogov, navedenih v prejšnjem odseku (O težavah pri poimenovanju čustev), 

predstavljamo spodnje rezultate z rahlim zadržkom do možnosti primerjave »istih« čustev. 

Kot smo omenili, so so-raziskovalci veliko čustev poimenovali sestavljeno, pri čemer se 

sprašujemo o smiselnosti primerjave med npr. čustvoma strah in strah/ta občutek (so-

raziskovalka A), saj ne vemo, če gre res za isto čustvo, ali pa je so-raziskovalka pomembno 

drugače doživljala ta dva občutka, pri čemer nista bili zares čustvi strahu in ju ne bi smeli 

primerjati. Temu navkljub (in z omejitvami v mislih) smo naredili analizo primerjav tistih par 

čustev pri vsakem so-raziskovalcu, ki so se pojavljali večkrat, z namenom iskanja istih 

kategorij ali značilnosti.  

 

Spodaj so pri vsakemu so-raziskovalcu opisane skupne značilnosti pri »istih« čustvih; najprej 

je podana kategorija doživljanja (kategorije so opisane v razdelku Primerjave med so-
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raziskovalci) in potem pri nekaterih tudi značilnosti te kategorije pri določenem čustvu, če so 

bile podane s strani so-raziskovalcev. 

 

SO-RAZISKOVALKA A 

Pri so-raziskovalki A smo uspeli opisati 23 čustev, od katerih se po dvakrat pojavljajo strah, 

panika, negotovost in nestrpnost. Prvoosebno doživljanje se pojavlja pri vseh čustvih, zato 

tega nismo pisali kot značilnost spodnjih primerjav. 

STRAH in STRAH/TA OBČUTEK  

 občutek prostega pada 

 pozornost 

PANIKA  

 notranji govor: hitrejši notranji glas 

OBČUTEK NEGOTOVOSTI  

 občutek majavosti 

NESTRPNOST  

 notranji govor: ton je isti pri obeh čustvih 

 

SO-RAZISKOVALEC B 

Opisali smo 14 čustev. Čustvo strahu je edino, ki se pojavi več kot enkrat, vendar je eno od 

njiju inherenten del čustva panika. Druga čustva se pojavljajo samo enkrat, zato je nemogoče 

narediti primerjave. 

 

SO-RAZISKOVALEC D  

Opisali smo 10 čustev, pri čemer se dva čustva pojavita dvakrat. Pri so-raziskovalcu D smo 

pri primerjavah izpostavili tudi prvoosebno doživljanje, ker se kot kategorija doživljanja 

čustva v sanjah pri nekaterih pojavlja tudi tretjeosebno doživljanje. 

PRIJETNOST in PRIJETNOST/PRIJATELJSTVO 

 prvoosebno doživljanje 

STRAH in STRAH/NELAGODJE 

 telesni občutek: v prsnem košu 
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 zavedanje: zavedanje, da me mora biti strah 

 

SO-RAZISKOVALKA E  

Opisali smo doživljanje 12 čustev. Pojavljajo se podobna čustva (npr. 

zadovoljstvo/nevtralnost in nevtralni občutek), ampak nimajo skupnih značilnosti nič bolj kot 

v primerjavi z drugimi čustvi (npr. da se pojavlja kategorija prvoosebno doživljanje, kar se 

pojavlja pri vseh čustvih).  

 

SO-RAZISKOVALKA F 

Opisali smo 28 čustev. Pri so-raziskovalki F se tri čustva pojavljajo večkrat, pri čemer lahko 

najdemo nekatere skupne značilnosti. Ker se čustva pojavljajo večkrat in v različnih 

kombinacijah, so variacije napisane pri vsakem čustvu in poleg kategorij je dodano še število 

pojavljanj te kategorije. 

VESELJE  

se pojavlja 7-krat: od tega 5-krat v čisti obliki, 2-krat v kombinaciji s skrbjo in 1-krat z 

zmagoslavjem 

 pozornost: na zunanjosti 2-krat 

 dejanje: smejanje 3-krat 

 telesni občutek: občutek povečane energije 3-krat 

STRAH  

se pojavlja 5-krat: čisti strah samo 1-krat, 4-krat v kombinaciji z nečim nedoločenim, paniko, 

vznemirjenjem, skrbjo 

 vizualno doživljanje: film 3-krat  

 telesni občutek: 4-krat, od tega 2-krat  ohromitev telesa 

 dejanje: 3-krat  

 notranji govor: 3-krat  

 razmišljanje: izmenjavanje notranjega govora in filma 2-krat  

 

7.2 Ugotovitve  

V prejšnjem poglavju smo predstavili kategorije doživljanja čustev v sanjah, izsledke analize 

odnosov med čustvi in dinamike znotraj posameznega čustva ter rezultate analize 

posamičnega doživljanja so-raziskovalcev.  
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Zaradi majhnega obsega raziskave in posledično majhnega števila zbranih opisov doživljanja 

čustev na tej točki nismo uspeli osnovati poskusne teorije. V naših podatkih smo sicer iskali 

morebitne skupne doživljajske vzorce so-raziskovalcev in s tem možnosti opisa interakcij med 

opisanimi kategorijami, vendar nismo našli ustreznega in relevantnega opisa zbranih 

podatkov. Največji problem pri tem je predstavljala količina podatkov, saj ni bila dovolj 

obsežna, da bi lahko morebitne poskusne teorije uspeli tudi ustrezno argumentirati in podpreti 

s konkretnimi primeri. Zato bomo to poglavje posvetili ugotovitvam, ki izhajajo iz analize 

naših podatkov in predstavljajo poskus smiselne ureditve naših izsledkov, čeprav pri tem ne 

postavljajo novega modela za razumevanje doživljanja čustev v sanjah.  

 

V tem poglavju bomo torej predstavili ugotovitve, ki sledijo iz predstavljenih rezultatov 

analize naših fenomenoloških podatkov. Poglavje sestavljajo tri podpoglavja, v katerih bomo 

najprej orisali spreminjajočo naravo čustev v sanjah, nato predstavili idejo, da čustva 

predstavljajo temelj sanjskega doživljanja in na koncu govorili o povezanosti med 

doživljanjem čustev in sanjskim kontekstom. Pri tem se moramo zavedati, da ugotovitev ne 

moremo generalizirati, saj so omejene na podatke naših petih so-raziskovalcev in na sanje, ki 

smo jih raziskovali v tej študiji. 

 

7.2.1 Spreminjajoča narava čustev v sanjah 

Prva izmed ugotovitev glede na analizo naših podatkov je, da so čustva fenomeni, ki so 

spreminjajoči in prehodni, kar pomeni, da jih ne moremo jasno zamejiti iz več vidikov: 

časovno (kdaj se neko čustvo prične in konča, podpoglavje Prehodnost med čustvi v sanjah), 

glede na doživljanje drugih čustev (podpoglavje Podobnost doživljanja različnih čustev v istih 

sanjah), prostorsko (podpoglavje Prehodnost lokacije čustev) in glede na notranjo strukturo 

čustva (katere komponente ali kategorije sestavljajo čustvo, poglavje Spreminjajoča narava 

notranje strukture čustva). Čustva torej niso nujno trdni, jasni in od drugih ter konteksta 

popolnoma ločeni fenomeni, ampak fluidni in ves čas spreminjajoči.  

 

7.2.1.1 Prehodnost med čustvi v sanjah  

So-raziskovalka A in so-raziskovalka E sta tekom intervjujev izpostavila, da v sanjah ni jasnih 

ločnic med različnimi čustvi. Zdi se, da čustva v sanjah ne moremo opisati kot nekaj, čemur 

lahko z veliko natančnostjo določimo začetek, konec in prehod v drugo čustvo. Ko smo so-

raziskovalce spraševali po kronologiji čustev v sanjah, so velikokrat poročali o tem, da ne gre 
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za zelo ostro ločena sosledja čustev (npr. najprej sem doživljal strah, potem jezo in nato 

paniko), ampak določena čustva še zmeraj vztrajajo oziroma so še zmeraj »nekje v ozadju«, 

medtem ko so v določenih trenutkih druga čustva »v ospredju« in ta položaj se lahko ves čas 

menjava.  

 

Za primer lahko vzamemo so-raziskovalko A, ki je poročala, da je v enem delu sanj prišla 

nemoč, ki je bila potem prisotna šibkeje v »ozadju« in nato imela spet par konic pojavljanja. 

Pri tem je doživljala tudi druga čustva, kot so negotovost, jeza in smiljenje, ki so bila prav 

tako prisotna v njenem doživljanju in so soobstajala, se mešala, prehajala ter med njimi ni bilo 

ostrih ločnic.  

 

Kot smo že ugotovili pri kategorijah doživljanja odnosov med čustvi, lahko hkrati soobstaja 

več čustev, ki se lahko razlikujejo po vseh značilnostih in med njimi niso nujno ostre ločnice, 

saj vse skupaj definira počutje osebe v določenem trenutku. Tako lahko so-raziskovalci 

poročajo, da obstaja več čustev, ki jih čutijo hkrati (npr. so-raziskovalka A je hkrati čutila 

jezo, paniko in nemoč), vendar meje med njimi niso jasne.  

 

7.2.1.2 Podobnost doživljanja različnih čustev v istih sanjah 

O prehodni naravi med različnimi čustvi smo sklepali tudi na podlagi zaznane povezanosti 

čustev v določenih sanjah. Na začetku analize transkriptov smo najprej popisovali vsako 

čustvo posebej brez ozira na to, v katerih sanjah se je pojavljalo. Kaj kmalu pa smo ugotovili, 

da med čustvi v določenih sanjah obstajajo velike povezave, delijo si lahko namreč iste 

komponente, med seboj se povezujejo, mešajo in se vežejo na iste osebe ali predmete. Zato se 

je pomembno zavedati, da čustva ne moremo analizirati in razumeti popolnoma ločeno od 

drugih čustev v istih sanjah.  

 

Kot primer lahko vzamemo so-raziskovalca B, pri katerem se v prvih sanjah pojavi strah, 

katerega del je vizualizacija, kako ženska pade med spuščanjem po žici. V drugih sanjah pa je 

strah inherenten del čustva panika in je vezan na možakarja, ki prihaja proti njemu. 

Komponente obeh čustev strahu pa nimajo skupnih točk. Zanimivo je, da je v omenjenih 

drugih sanjah doživljanje strahu veliko bolj podobno doživljanju panike iz istih sanj, kot pa 

doživljanju strahu iz prvih sanj, čeprav ju je so-raziskovalec v obeh primerih poimenoval kot 

čustvo strah.  
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Doživljanje čustev v istih sanjah namreč velikokrat sestavljajo iste komponente, na primer so-

raziskovalka A poroča, da so komponente Občutek vdora, Notranji govor in Govor del tako 

čustva panike kot del čustva nemoči v določenih sanjah. Če pa primerjamo ti dve čustvi s 

čustvi v drugih sanjah, pa ugotovimo, da so skupne komponente panike iz prvih in panike iz 

drugih sanj Govor in Notranji govor, medtem ko nemoči iz dveh sanj nimata skupnih 

komponent.  

 

Zdi se, da se čustva odzivajo na nekaj (morda zgodbo ali kaj drugega), kar povzroča, da so si 

čustva v istih sanjah bolj podobna kot »ista« čustva iz različnih sanj (čeprav so npr. 

poimenovana enako). Še ena ugotovitev, ki jo lahko izpeljemo, je, da se zdi, da niso čustva 

tista, ki jih doživljajo so-raziskovalci ves čas na isti način (npr. strahu v različnih sanjah oseba 

ne doživlja nujno na isti način), temveč se pojavljajo različne komponente glede na to, kaj se 

dogaja v sanjah ali pa morda nekaj drugega, kar na tej točki ne moremo odkriti.  

 

7.2.1.3 Prehodnost lokacije čustev 

Čustva v sanjah naših so-raziskovalcev niso omejena samo na njih (kot ločene entitete od 

okolja, torej tisto, kar zaznavajo kot jaz v sanjah), saj obstaja še mnogo drugih možnosti. 

Izvor čustva je lahko izven njih, obstaja lahko več izvornih točk čustva, čustva so lahko na 

določeni točki zunaj ali znotraj osebe zaznana kot močnejša in okolica lahko prevzema 

afektivne lastnosti.  

 

Kot primer mnogoterosti načinov doživljanja lokacije čustva lahko vzamemo so-raziskovalko 

E, saj nam ponovno nakazuje, da čustva v sanjah niso ostro ločena in lokacijsko določena, 

temveč prehodna in spreminjajoča. So-raziskovalka E tako poroča, da je čustvo 

strah/tesnoba/neprijetnost prevzelo celo okolico, obstaja okoli bitja, ki je izvor teh občutkov, 

in okoli nje, ki lahko vseeno močno čuti čustvo, ki ga je prineslo s seboj to bitje. Pri tem sicer 

zaznava neko mejo med seboj in okolico, vendar se ji zdi, kot da lahko čuti, kaj se dogaja v 

okolici. Ista so-raziskovalka tudi poroča o tem, kako se lokacija čustva spreminja z intenziteto 

čustva; najprej čustvo prijetnosti zajema vse okoli nje in v njej, njeno čustvo se prenese tudi 

na okolico, kasneje pa opredeli spremembo čustva v 1/3 prijetnosti, ki je še vedno locirano v 

njej in okoli nje, vendar ne več v okolici. Občutek čuječnosti/pozornosti pa je okoli vsega in 

ne v njej, tam kjer se konča občutek, pa je mehek prehod.  
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7.2.1.4 Spreminjajoča narava notranje strukture čustva 

V analizi odnosov med komponentami čustev smo ugotovili, da se komponente, ki sestavljajo 

določeno čustvo, tekom trajanja čustva precej spreminjajo. Doživljanje čustva torej ni (nujno) 

ves čas enako. Kot primer navajamo so-raziskovalko A in doživljanje čustva nejevoljnost, ki 

se prične kot notranji govor in govor, kasneje se pojavi tudi telesni občutek zakrčenosti in 

občutek pomanjkanja nadzora, ves čas pa je doživljanje prvoosebno.  

 

Določene komponente so lahko torej del čustva samo na začetku, druge se dodajajo tekom 

trajanja čustva, nekatere pa vztrajajo kot del čustva ves čas njegovega pojavljanja. To 

nakazuje, da naši so-raziskovalci določeno čustvo ne doživljajo ves čas trajanja na en in isti 

način, ampak se doživljanje čustva notranje spreminja.  

 

7.2.2 Čustva kot ogrodje sanjskega doživljanja 

Za začetek opisa druge ugotovitve naše analize bomo povzeli stavek so-raziskovalca D, ki je 

tekom intervjuja razmišljal, da lahko čustvom v sanjah zaupaš, ker so logična glede na zgodbo 

in smiselna, saj se ne spremenijo kar naenkrat brez razloga. Vsebina sanj namreč mnogokrat 

ni smiselna in se nepredvideno spremeni in zdi se, da so čustva tista, ki se ne spreminjajo 

nepričakovano, ampak ohranjajo neko kontinuiteto. V realnem življenju znotraj naravne 

naravnanosti je namreč ravno kontekst oziroma vsebina tista, ki zagotavlja stabilnost sveta in 

vzdržuje naše zaznavanje sveta kot kontinuiranega, zveznega (Husserl, 1950). V sanjah, kjer 

se vsebina lahko kar naenkrat spremeni, pa so morda ravno čustva tista, ki predstavljajo 

temelj osmišljanja sanj oziroma vzdržujejo naše doživljanje sanj kot nekaj, kar je 

kontinuirano.  

 

Razlog, zakaj se zdi, da so-raziskovalci čustva doživljajo zvezno, je, da se čustva ne 

zamenjajo kar naenkrat v drugo čustvo in ne odhajajo ali prihajajo kar naenkrat, saj imajo 

neko logiko oziroma potek znotraj posameznih sanj.   

 

Kot prvi primer navajamo doživljanje so-raziskovalke E, ki opisuje, kako se ob koncu sanj 

spreminja doživljanje čustva strah/tesnoba/neprijetnost, ki ga je prineslo bitje: »… glede na 

okolico sem zaznavala bitje kot vedno bolj oddaljeno. Vedno manjše je postalo in manj 

intenzivno, občutek bitja (obup) in tudi zaznavanje bitja, se vedno bolj oddaljuje. Zmanjšajo 

se občutki zunaj mene, vedno bolj vse postaja realno, običajno, ni nekega razpoloženja 
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vsepovsod okrog mene, ampak nekaj bolj nevtralnega postane. Zelo počasi, postopoma se 

zmanjšuje, ker se moram koncentrirati na ta feeling, spet malo in spet malo …«  

 

Postopnost in zveznost doživljanja čustva lahko ponovno najdemo pri so-raziskovalki E, ki 

opisuje, da je najprej v sanjah doživljala čustvo prijetnosti, ki se kasneje zmanjša: » … ta 

prijetnost, kar jaz doživljam, se je malo ugasnilo in šel je stran. Potem samo ni bilo te 

prijetnosti, kot da bi se razpolovila ali 1/3 prijetnosti.« 

 

So-raziskovalec D opisuje sosledje v sanjah, pri čemer lahko vidimo interakcijo med 

kontekstom in občutkom, da ga nekaj lovi in kasnejšim čustvom strahu: »… občutek, da me 

nekaj lovi in ta občutek je bil, da sem občutek znal samo ubesedit, najprej sem imel samo 

znanje, da me nekaj lovi […] bilo je neko sosledje, nek časovni potek se je zgodil, za katerega 

bi rekel, da se dogaja ta občutek, da me nekaj lovi. Ker se je ta prostor začel distorzirati in na 

ta način, da je bilo zelo kronološko, ko se je začel distorzirati prostor, je bila naslednja misel, 

da me je strah nečesa.« 

 

Logičnost in način prihoda čustva glede na dogajanje ponovno opisuje so-raziskovalec D: 

»Varnostnik je napadel mojo prijateljico in v tem trenutku, ko se je začel gibat proti 

prijateljici, se je scena spremenila – to opisujem občutek napetosti – scena se je potemnila, to 

je del napetosti, začele so iskre ven skakat, ne bi rekel, da je to sprememba scene, ampak del 

občutka napetosti, čeprav se je potemnilo, se je scena izostrila …« 

 

Kot enega izmed načinov, kako čustva ohranjajo sanjsko doživljanje, lahko dodamo 

pričevanje so-raziskovalke A, pri kateri je v enih izmed obravnavanih sanj komponenta 

doživljanja, ki smo jo poimenovali Prosti pad, prisotna od začetka sanj kot del čustev 

presenečenja in strahu/tega občutka. Kot del doživljanja pa dotična komponenta (sicer rahlo 

spremenjena) vztraja in postane sestavni del doživljanja dveh čustev ob samem koncu sanj 

(vmes se namreč zvrstijo še druga čustva), in sicer nemoč/žalost/obup in grozeč občutek. 

Komponenta doživljanja, ki je bila del dveh čustev z začetka sanj, torej ni izginila, ko sta se 

končali čustvi, ampak je ostala kot del doživljanja vse do konca sanj.  
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7.2.3 Povezanost doživljanja čustev in vsebine sanj 

Zadnja ugotovitev, ki je vzniknila iz analize doživljanja naših so-raziskovalcev, se tiče 

razlogov, zakaj ne moremo zares preučevati čustev v sanjah ločeno od same vsebine sanj 

oziroma konteksta, v katerem se čustva pojavljajo v sanjah. Na tej točki navajamo dva 

argumenta: zdi se, da se čustvo dogaja hkrati ali pa odziva na kontekst in zdi se, da se prehodi 

med čustvi dogajajo hkrati s spremembami v kontekstu.  

 

Glede na zbrane rezultate se zdi, da se čustva odzivajo oziroma pojavljajo hkrati kot določeno 

zunanje dogajanje (npr. pojavi se bitje) ali notranje dogajanje (npr. pomislim na brata) v 

sanjah. Pri vseh so-raziskovalcih smo šli namreč preko vsebine sanj kronološko (kjer je bilo to 

možno) in se ustavljali pri poročanju o čustvih, pri čemer smo opisovali tudi vsebinski 

kontekst pojavljanja čustva. Že samo dejstvo, da smo lahko pri vseh so-raziskovalcih (brez 

težav) našli vsebinski kontekst čustva, kaže na to, da je čustvo na nek način povezano z 

vsebino sanj (o naravi načina na tej točki ne sklepamo).  

 

So-raziskovalci so o čustvih poročali na način, ki ga podajamo skozi primer sanj so-

raziskovalca D: »Brat mi je povedal, da je posodil denar za obnovo te desne šole in jaz sem 

bil čisto razburjen, zagovarjal sem, da to ni v redu, da ga je šola prisilila, da to ni njegova 

dolžnost, da take stvari počne in on je rekel, da je to naredil, ker je to hotel. Tukaj je bilo 

najprej jasno čustvo, da sem bil razburjen.«  

 

Kot lahko vidimo v zgornjem primeru, je najprej so-raziskovalčev brat povedal, da je posodil 

denar za obnovo šole in to je sprožilo čustvo ali pa je prišlo hkrati s tem kontekstom. Na tej 

točki nimamo dovolj informacij glede kronologije in zato ne želimo delati nikakršnih 

vzročno-posledičnih povezav. Povzamemo lahko samo to, da je obstajala neka vsebina sanj 

(brat pove, da je posodil denar) in pojavitev čustva (razburjenost). Čustvo torej ni obstajalo 

samo po sebi, ampak je vezano na kontekst (na nek način). Zanimivo je, da smo pri vsakem 

čustvu od približno 80 čustev, opisanih v naši študiji, našli tovrstno pojavljanje čustva z 

določenim vsebinskim kontekstom.  

 

Še bolj podroben primer spremembe doživljanja v čustvih glede na kontekst lahko najdemo 

npr. pri so-raziskovalki A, kjer se sočutje in nestrpnost/frustracija izmenjujeta glede na to, 

kam ima v določenem trenutku so-raziskovalka usmerjeno pozornost. Ko je pozornost 
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usmerjena na interakcijo z lačnimi begunci, čuti sočutje, takoj po tem pa usmeri pozornost na 

telefoniranje mami, kjer čuti nestrpnost/frustracijo in tako se čustvi izmenjujeta glede na to, 

kam je usmerjena pozornost.  

 

Pri so-raziskovalcih A, D, E in F se je kot pogost način prehoda med čustvi pojavila 

kategorija, ki smo jo poimenovali Rez. Kategorija opisuje, da je prehod med enim in drugim 

čustvom, ki se pojavita časovno zaporedno, kot rez – prvo čustvo se kar naenkrat konča in 

prične se drugo. Kar je zanimivo, je to, da se pri vseh primerih hkrati s čustvom spremeni tudi 

kontekst, torej tako dogajanje kot čustvo se naenkrat spremenita ali ustavita.  

 

So-raziskovalec D opisuje, kako se je končalo čustvo razburjenost: »… ni se postopoma 

umirilo, ampak je bil nek cut, strog rez, kjer sem jaz naenkrat, se nisem zavedal, ampak je 

sledilo, da lahko zdaj vstanem in grem na dvorišče …« 

 

Pri so-raziskovalki A pa lahko vidimo, da se zgodi prehod med enim in drugim čustvom glede 

na to, kaj se je dogajalo: »… sem se spomnila, da je bilo malo tega rezanja, ko sem bila 

nesramna in mi je bilo žal, je bila ona prijazna, takrat sem malo odrezala. Takrat je bila 

sprememba v feelingu, ko sem bila napadalna do nje in ona je bila prijazna in mi je bilo tako 

preskok na to, kako mi je žal.«  

 

8. Razprava 
 

V magistrskem delu smo poskušali predstaviti še precej neraziskano področje doživljanja 

čustev v sanjah. V tem poglavju želimo povzeti glavne ugotovitve naše študije in jih 

komentirati. V prvem poglavju Primerjava z doživljanjem čustev v budnosti bomo primerjali 

naše rezultate doživljanja čustev v sanjah z doživljanjem čustev v budnosti, nato bomo v 

poglavju Povzetek izsledkov in premisleki zaobjeli ugotovitve naše analize in na koncu v 

poglavju Veljavnost in zanesljivost še dodali nekaj komentarjev glede izvedene raziskave.  

 

8.1 Primerjava z doživljanjem čustev v budnosti 

Zaradi pomanjkanja fenomenoloških študij s preučevanja doživljanja čustev v sanjah smo se v 

magistrskem delu naslonili na fenomenološko raziskovanje čustev v budnosti avtorjev Heavey 

idr. (2012), čigar rezultate smo predstavili že v podpoglavju Fenomenologija čustev in jih 
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bomo v dotičnem poglavju primerjali z našimi izsledki. Ker raziskava, podobna naši še ni bila 

izvedena na področju raziskovanja čustev v sanjah, se nam primerjava z njihovimi 

ugotovitvami zdi smiselna začetna točka.  

 

Tako kot Heavey idr. (2012) smo tudi mi začeli raziskavo brez vnaprejšnjih predpostavk o 

obstoju čustev in njihovi naravi, a smo kaj kmalu pri delu s so-raziskovalci ugotovili, da oni 

med sanjami doživljajo čustva, jih tudi prepoznajo kot čustva in ločijo od drugih delov 

doživljanja. Tudi naši so-raziskovalci so se lahko zavedali, da doživljajo določen občutek, 

čeprav so imeli težave pri njegovemu prepoznavanju (npr. kaj so njegove komponente ali 

značilnosti). Kot pravijo avtorji (Heavey idr., 2012), je to pomembna začetna točka pri 

preučevanju čustev, kar pa se nam zdi še bolj pomembno pri preučevanju čustev v sanjah. 

Seveda obstaja tudi veliko delov sanj, ko so-raziskovalci niso poročali o doživljanju občutka, 

kar lahko pomeni, da niso bili zaznani ali pa so bili prisotni z zelo nizko intenziteto.  

 

Prav tako smo tudi mi ugotovili, da nekatere občutke so-raziskovalci brez težav identificirajo 

in razločijo od drugih občutkov, medtem ko drugih ne morejo, ker so nejasni. Tudi pri naših 

so-raziskovalcih se je pokazalo, da obstaja med poloma razločnosti in nerazločnosti občutkov 

še cel spekter možnosti.  

 

Ena izmed kategorij, ki se je pojavljala pri vseh so-raziskovalcih, je bila kategorija telesni 

občutki, kar so kot pogosto kategorijo navedli tudi Heavey idr. (2012). Glede na rezultate 

analize se strinjamo z njimi, da telesni občutki variirajo v značilnostih in lahko vključujejo 

občutke, ki niso mogoči (npr. občutek stiskanja srca ne pomeni dejansko stiskanje srca), 

čeprav je pri sanjah ta značilnost malce bolj nejasna – pri tem se lahko vprašamo, kaj namreč 

sploh pomeni, da je oseba v sanjah doživljala občutek, ki ni mogoč. Na vprašanje nimamo 

odgovora, vendar se nam zdi pomembno, da ga postavimo, saj ne želimo predpostavljati, da 

so načini čutenja telesa oziroma telesnega dogajanja enaki kot v budnem stanju, hkrati pa ne 

želimo predpostavljati niti, da niso enaki budnem stanju. Udeleženci obeh raziskav so tudi 

poročali o možnosti lociranja določenih občutkov v predel glave in o možnosti, da nekateri 

občutki ne vključujejo telesnih občutkov, kar ponovno ne pomeni nujno, da niso obstajali. 

Glede na našo analizo se tudi pridružujemo avtorjem pri ugotovitvi, da med telesnimi občutki 

in čustvi brez telesnih občutkov obstaja prostor, kjer se gibljejo zaznave občutkov glede na 

jasnost izraženosti telesnosti.  
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Tako kot pri Heaveyju idr. (2012) se je tudi v naši raziskavi pokazalo, da lahko so-

raziskovalci doživljajo več občutkov hkrati, pri čemer so si ti občutki lahko nasprotni, 

komplementarni, variirajo v intenziteti in razločnosti ter drugih značilnosti. Prav tako se je 

tudi v naši analizi pokazala možnost, da so lahko občutki v sanjah mešani ali zliti (npr. pri so-

raziskovalki A se kaže zlitost obupa in panike, kar poimenuje obupana panika).  

 

Pri primerjavi z raziskavo Heaveyja idr. (2012) smo ugotovili, da za čustva v budnosti in 

čustva v sanjah iz naše študije veljajo zelo podobne značilnosti, ki so jih opisali dotični 

avtorji. Pri tem pa moramo biti pozorni preden izpeljemo sklep, da udeleženci doživljajo 

čustva v sanjah na enak način kot v budnosti. Za testiranje te hipoteze bi bilo namreč potrebno 

izvesti študijo, v kateri bi vsak posameznik poročal o doživljanju čustev v sanjah in budnosti, 

s čimer bi dobili možnost primerjave kategorij doživljanja vsake osebe. In tudi če bi izvedli 

tako raziskavo in ugotovili, da hipoteza drži, bi se morali vprašati, ali res osebe doživljajo 

čustva podobno v budnosti in sanjah, ali se tako samo zdi, ker čustva v sanjah neizbežno 

dojemamo in interpretiramo v budnem stanju. 

 

8.2 Povzetek izsledkov in premisleki 

V analizi naših fenomenoloških podatkov smo ugotovili, da lahko pri so-raziskovalcih 

najdemo veliko podobnosti v doživljanju čustev v sanjah. Povzamemo lahko, da so-

raziskovalci pogosto v sanjah doživljajo čustvo prvoosebno (tj. iz prvoosebne perspektive, 

znotraj svojega telesa), pogosti so telesni občutki in vizualno doživljanje. Večina jih tudi 

poroča o lokaciji čustva in tem, kam je usmerjena pozornost. Med čustvi pa lahko najdemo 

tudi različne odnose; čustva so na različne načine povezana ali med sabo prehajajo in lahko se 

tudi notranje spreminjajo.  

 

Tekom raziskave smo ugotovili, da je naše pojmovanje čustev v sanjah kot samostojnih 

fenomenov, ki jih brez težav ločimo drug od drugega, rahlo zavajajoče. Že v poglavju O 

težavah pri poimenovanju čustev smo orisali nekatere težave, s katerimi smo se spopadali pri 

poimenovanju čustev v naših intervjujih. V nasprotju z večino študij, ki raziskujejo čustva ali 

čustva v sanjah in pri tem predpostavljajo, da oseba ob vsakem poročanju čustva (npr. strahu) 

doživlja isto in hkrati, da vse osebe poročajo o istem doživljanju, ko rečejo, da doživljajo npr. 

strah, smo v naši raziskavi ugotovili, da doživljanje čustva v sanjah že znotraj posamezne 

osebe precej variira, kar je v skladu z razmišljanjem avtorjev, kot so npr. Lambie in Marcel 
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(2002) in Heavey idr. (2012). Kot lahko vidimo pri so-raziskovalcu B in so-raziskovalki E pri 

primerjavi čustev z istim imenom nismo našli skupnih točk glede kategorij doživljanja. Glede 

na število kategorij, ki smo jih uspeli identificirati preko doživljanja čustev vsakega so-

raziskovalca, lahko vidimo, da je tudi pri ostalih treh so-raziskovalcih skupnih značilnosti pri 

»istih« čustvih dokaj malo. Zaradi majhnega vzorca naše študije pa seveda teh ugotovitev ne 

moremo posploševati. Za podrobnejše ugotovitve je namreč potrebnih več opisov doživljanja 

čustev, kot smo jih uspeli pridobiti mi tekom študije. Čustva se po večini namreč niso 

ponavljala oziroma se niso ponavljala v samostojni obliki, ampak kvečjemu kot čustvo, ki ima 

sestavljeno ime.  

 

Na koncu analize podatkov smo predstavili tri ugotovitve, ki smo jih zgradili na podlagi 

analize pridobljenih fenomenoloških podatkov. Najprej smo poskušali opisati spreminjajočo 

se naravo doživljanja čustev v sanjah naših so-raziskovalcev, saj so čustva v določenih sanjah 

med sabo prehajala in vsebovala podobne komponente, spreminjala se je lokacija čustva in 

komponente, ki gradijo določeno čustvo. Nato smo predstavili idejo, da so morda čustva 

ogrodje sanjskega doživljanja, torej tisto, kar je temelj, na katerem se nato gradi doživljanje 

sveta v sanjah. V zadnji ugotovitvi pa smo poskušali zaobjeti načine, kako sta lahko povezana 

doživljanje čustva in sanjska vsebina. Za podrobnejšo analizo predstavljenih ugotovitev pa bi 

morali narediti študijo, ki bi se posvetila predvsem enemu izmed opisanih aspektov in bi 

vključevala več so-raziskovalcev ter več sanj in čustev posameznega so-raziskovalca. Naše 

ugotovitve so namreč omejene na naš vzorec in jih ne moremo generalizirati, saj slonijo na 

podatkih poročanja o sanjah petih so-raziskovalcev ter predstavljajo rezultate sanj vključenih 

v raziskavo.  

 

8.3 Veljavnost in zanesljivost 

Pri preučevanju čustev v sanjah smo se soočili z mnogimi metodološkimi omejitvami, ki  

zadevajo veljavnost in zanesljivost raziskave. V tem poglavju izpostavljamo nekatere izmed 

njih in načine, kako smo se jim skušali izogniti. 

 

Raven ekološke veljavnosti je bila pri našem raziskovanju precej visoka, saj so udeleženci 

preko procesa prehoda v so-raziskovalce, ki je del drugoosebnega globinskega 

fenomenološkega raziskovanja, opazovali in zapisovali svoje doživljanje v sanjah v svojem 

vsakdanjem okolju. Kot prednost naše raziskave bi izpostavili tudi veliko število kategorij 
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doživljanja, saj smo s tem lahko bolje zajeli dejansko doživljanje so-raziskovalcev. Opisali 

smo namreč tudi redke kategorije, ki so značilne samo za določenega so-raziskovalca, kar je 

prednost kvalitativnega raziskovanja, saj omogoča možnost, da del rezultatov predstavljajo 

tudi izsledki, ki niso pogosti in bi se pri drugih načinih raziskovanja morda izgubili. 

 

Eden izmed kriterijev za sodelovanje v naši študiji je bilo zanimanje za raziskovano tematiko 

in pripravljenost za sodelovanje v študiji, ki je trajala več mesecev in zahtevala aktivno 

udeležbo. K sodelovanju pri raziskavi smo pridobili osebe, ki jih tovrstna tematika zanima, 

kar predstavlja prednost pri veljavnosti rezultatov in hkrati tudi omejitev, saj smo s tem precej 

omejili število potencialnih kandidatov za sodelovanje v študiji. Če bi želeli povečati 

veljavnost naše študije, bi morali vključiti več udeležencev (oziroma so-raziskovalcev), saj bi 

s tem povečali število poročil o doživljanju in dobili boljši vpogled v morebitne podobnosti 

ali razlike med osebami.  

 

Za povečanje veljavnosti študije bi bilo potrebnih tudi več neodvisnih raziskovalcev, ki bi 

analizirali zbrane fenomenološke podatke in iz njih naredili kategorije, kar bi omogočilo 

primerjavo njihovih rezultatov. V naši študiji je namreč tako intervjuje kot analizo podatkov 

opravljala ena raziskovalka. Kot predlog izboljšave študije je tudi možnost, da bi več različnih 

raziskovalcev opravljalo intervjuje s so-raziskovalci.   

 

Pri kvalitativni študiji moramo biti pozorni tudi na morebitne razlike med so-raziskovalci in 

kako to vpliva na naše rezultate.  

 

Pri naši raziskavi smo opazili razlike v obsegu poročil o doživljanju čustev v sanjah med so-

raziskovalci. Nekateri so tako v intervjujih opisali le 10 čustev, vendar te zelo podrobno, drugi 

pa so jih opisali 28 in manj podrobno. Pri tem je potrebno imeti v mislih, da razloga za razlike 

ne poznamo, saj ne moremo vedeti, ali to kaže na bolj bogato doživljanje so-raziskovalca ali 

pa so-raziskovalec zgolj bolj bogato opisuje čustva. 

 

Ker lahko vsak so-raziskovalec poroča na drugačen način in uporablja druge besede, je 

potrebno zagotoviti, da razlike v poročilih ne predstavljajo razlike v načinih, kako so so-

raziskovalci podali poročilo. Pri tem so pomembna pričakovanja in sodbe so-raziskovalcev 

glede fenomena, ki se ga preučuje. V poročilih pa prav tako lahko so-raziskovalci velikokrat 

uporabljajo besede, ki so v jeziku povezane z emocijo, npr. da so ljudje vroči od jeze. To pa 
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ne pomeni nujno, da je bilo doživljanje osebe v tistem trenutku telesno vroče, ampak zgolj 

način izražanja, na kar opozarjata tudi Lambie in Marcel (2012). Težavam pri razumevanju 

poročil so-raziskovalcev smo se poskušali izogniti tako, da smo vsakega so-raziskovalca 

večkrat povprašali o tem, kaj je mislil z uporabljeno besedo; ko so prešli v fazo so-

raziskovalcev, smo imeli večkrat debate o tem, ali opisujejo nek občutek metaforično (npr. 

kot da bi me nekdo čohal) ali poskušajo opisati čustvo, kot se jim kaže (npr. čutim nek 

občutek vibracij v prsnem košu). S tem smo se poskušali čim bolj izogniti možnosti 

napačnega razumevanja poročil so-raziskovalcev.  

 

Prav tako je način poročanja lahko odvisen od znanja so-raziskovalca o preučevanem 

fenomenu (npr. fizik bo morda drugače poročal o doživljanju čustev kot psiholog). Razlikam 

med so-raziskovalci smo se, poleg že v zgornjem odstavku opisanega načina, poskušali 

izogniti tudi s tem, da smo v raziskavo vključili udeležence, ki so študenti iste smeri študija in 

je zaradi tega morda med njimi manj razlik (npr. glede znanja), kar lahko poveča veljavnost 

naše raziskave. Hkrati pa so lahko ravno zaradi predznanja o fenomenologiji iz dotičnega 

študija lahko pristranski vsi na isti način, ker so na primer vsi poslušali predmet Prvoosebno 

raziskovanje in imajo zato že precej znanja ter izkušenj s tega področja. Pri tem pa obstaja 

možnost, da je na katerega so-raziskovalca (in tudi raziskovalko samo) vplivalo poznavanje 

kategorij doživljanja, ki smo jih spoznavali tekom študija Kognitivne znanosti in napotki za 

izvajanje intervjuja po Petitmengin (2006), ki podaja možnost spraševanja udeleženca po 

različnih modalnostih doživljanja (npr. telesni občutki, vidne zaznave, slušne zaznave itd.). 

Čeprav znanje o fenomenologiji hkrati tudi pomeni, da se vpleteni bolj zavedajo pomembnosti 

»dajanja v oklepaj« svojih predsodkov in pričakovanj. Da ne bi razlike med poročanjem ali 

stili poročanja so-raziskovalcev preveč vplivali na naše rezultate, smo najprej poiskali 

kategorije doživljanja znotraj vsakega so-raziskovalca, s čimer smo se izognili temu, da bi na 

naše skupne rezultate vplivalo tisto, kar je specifično za določenega posameznika. Šele po tem 

smo naredili primerjave med so-raziskovalci, pri čemer smo bili pozorni na to, da lahko so-

raziskovalci uporabljajo različne besede ali fraze za opisovanje istih kategorij doživljanja. S 

tem, ko smo čim bolj ostajali zvesti podatkom in se vračali k originalnim poročilom, smo se 

poskušali izogniti kakršni koli pristranskosti.  

 

Obstaja tudi možnost, da so so-raziskovalci v študiji poročali samo o določenih sanjah, kar bi 

lahko vplivalo na naše izsledke. V primeru, da so so-raziskovalci poročali samo o tistih 
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sanjah, v katerih so se pojavljala čustva (oziroma se jim je zdelo, da so čustva močnejša, 

daljša, itd.), lahko to vpliva na naše rezultate in zmanjša veljavnost ugotovitev. 

 

Kot možno omejitev naše raziskave navajamo komentar raziskovalcev Lambie in Marcel 

(2012), ki poročata, da so raziskave čustev po navadi analitičnega značaja, kar pomeni, da 

iščejo načine razdelitve doživljanja čustva na komponente (npr. telesni občutki kot 

komponenta doživljanja) in pri tem opozarjata, da lahko pri določenih udeležencih najdemo 

zgolj celostno (ang. holistic) doživljanje čustva, ki ga ne moremo razdeliti na komponente. S 

tem v mislih smo se v naši raziskavi poskušali vzdržati vnaprejšnjih predpostavk in sodb o 

tem, kaj je čustvo, kako ga lahko razdelimo, če sploh itd., s čimer smo se poskušali izogniti 

težnji po analitičnosti tako pri raziskovalki kot so-raziskovalcih.  

 

Sodbo o tem, kaj je del doživljanja čustva in kaj ne, smo prepustili so-raziskovalcem, pri tem 

pa obstaja možnost, da so se določene komponente zgolj pojavljale vzporedno ali tik pred 

začetkom doživljanja čustva, a jih je so-raziskovalec poročal kot del čustva. Temu smo se 

sicer poskušali izogniti z načinom spraševanja so-raziskovalcev po njihovem doživljanju, saj 

smo se večkrat vračali na določene dele, jih poglabljali, prefrazirali in vedno znova 

prevpraševali. Velikokrat je namreč so-raziskovalec precej spremenil svoj opis čustva od 

začetka do konca intervjuja. Če je v dnevniškem zapisu npr. zapisal samo »močan občutek 

nemoči« (so-raziskovalka A), smo potem uspeli opis doživljanja tega čustva poglobiti in 

razdelati v intervjuju.  

 

Čeprav smo iskali kategorije induktivno, torej brez vnaprejšnjih predpostavk o tem, kaj 

iščemo, obstaja možnost, da so so-raziskovalci poročali o tistih vidikih čustev, o katerih se 

največkrat poroča tako v vsakodnevnem življenju kot v večini znanstvenih raziskav. Dve 

kategoriji še posebej izstopata v tem pogledu in to sta kategoriji Intenziteta in Valenca, saj sta 

tudi pogosti v študijah čustev (npr. Curci in Rimé, 2008; Desseilles idr., 2011; Kahan in 

Claudatos, 2016; Kahn idr., 2002; Merritt idr., 1994; Schredl, in Doll, 1998). Kategoriji sta se 

sicer pojavljali v opisih naših so-raziskovalcev dovolj pogosto, da smo ju vključili med 

kategorije, vendar je potrebna previdnost pri interpretaciji, saj smo sicer z njima dobili neko 

informacijo o doživljanju, ne pa predstavljata zares opisov doživljanja, ampak ocene opisov 

doživljanja.  
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Potrebno je omeniti še eno omejitev naše raziskave, ki se ji nismo mogli izogniti in to je 

retrospektivnost poročanja o doživljanju v sanjah, saj trenutno ne poznamo načina, kako bi 

lahko so-raziskovalci poročali o doživljanju med samim sanjanjem. Zato so so-raziskovalci 

zapisovali sanje, ko so se prebudili, torej s čim manj časovnega zamika kot je mogoče in čim 

bolj podrobno. 

 

9. Sklep 
 

V magistrskem delu smo poskušali osvetliti še zelo malo raziskano področje doživljanja 

čustev v sanjah, in sicer s pomočjo drugoosebnega globinskega fenomenološkega 

raziskovanja (Kordeš in Klauser, 2016). Zanimalo nas je, kako posamezniki doživljajo čustva 

v sanjah, pri čemer smo izhajali iz študij doživljanja čustev v budnosti in sanjah tako s 

področja psihologije kot fenomenologije. Preko analize podatkov smo pridobili opise 

kategorij, ki se pojavljajo pri naših so-raziskovalcih, nato pa smo rezultate analize strnili v tri 

ugotovitve. Prva ugotovitev govori o nenehni spreminjajoči se naravi čustev v sanjah, v drugi 

ugotovitvi smo predstavili idejo, da čustva predstavljajo ogrodje oziroma temelj sanjskega 

doživljanja, v tretji ugotovitvi pa smo opisali povezanost med doživljanjem čustev v sanjah in 

sanjsko vsebino. Nato smo primerjali svoje izsledke s študijo doživljanja čustev v budnosti 

avtorjev Heavey idr. (2012) in ugotovili, da med našimi rezultati obstaja veliko podobnosti. 

Na koncu magistrskega dela pa smo opisali še omejitve pri veljavnosti in zanesljivosti naše 

raziskave ter načine, kako smo se teh omejitev lotili.  

 

S študijo smo poskušali predstaviti relevantnost in smiselnost vključitve fenomenološkega 

vidika pri raziskovanju doživljaja čustev v sanjah, saj lahko na ta način pridobimo bolj 

poglobljen uvid v preučevani fenomen. Naša raziskava je poudarila pomen vprašanja, kaj 

sploh preučujemo, ko preučujemo doživljanje čustev v sanjah in pomembnost zavedanja, da 

posamezniki v sanjah lahko isto čustvo doživljajo na različne načine (kar je v skladu z 

mnenjem avtorjev Lambie in Marcel, 2002). Prav tako lahko v prejšnjem odstavku omenjene 

ugotovitve naše raziskave služijo kot začetna točka in spodbuda k nadaljnjim študijam čustev 

v sanjah s področij psihologije, nevroznanosti in fenomenologije.  
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