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POVZETEK 

Doživljanje odločanja za tek 

Empirične znanosti v veliki meri preučujejo odločanje s tretjeosebne perspektive in 
pogosto zgolj v laboratoriju, vendar nam omenjena načina raziskovanja ne dajeta 
celostnega vpogleda v proces odločanja. Umanjka namreč prvoosebna perspektiva 
odločevalca, kot tudi to, kako posameznik doživlja odločanje v vsakdanjem življenju. Tudi 
v okviru psihologije športa in psihologije športne rekreacije primanjkuje kvalitativnih 
raziskav, posvečenih vprašanju, kako posameznik doživlja procese, povezane s telesno 
aktivnostjo. Cilja pričujočega magistrskega dela sta: preučiti, kako rekreativni tekači 
doživljajo proces odločanja za tek, in sicer tekom epizod (tj. v trenutkih v doživljanju); 
preučiti, kako je doživljanje odločanja za tek vpeto v vsakdan rekreativnih tekačev. V 
skladu s ciljema sem izvedla raziskavo, s katero želim prispevati k razumevanju odločanja 
s prvoosebne perspektive kot poteka v vsakdanjem življenju. Zbiranje podatkov je potekalo 
z metodo, osnovano na podlagi mikro-fenomenologije, in etnografsko metodo. V raziskavo 
je bilo vključenih sedem soraziskovalcev – rekreativnih tekačev, ki so izrazili zanimanje za 
raziskovanje lastnega doživljanje. Epizode, v katerih so razmišljali o teku, so popisovali v 
dnevniških zapisih, ki so dalje služili za podlago šestim fenomenološkim intervjujem, s 
katerimi sem pridobila opise doživljanja v raziskovanih epizodah. Za preučevanje 
konteksta, v katerem se je doživljanje v epizodah dogajalo, sem s soraziskovalci opravila 
več polstrukturiranih intervjujev. Analizo podatkov sem opravila v skladu s smernicami 
kvalitativne analize, izvedena je bila na treh ravneh, in sicer s postopnim združevanjem 
doživljajskih in etnografskih podatkov. Rezultati so pokazali, da se je odločanje za tek v 
epizodah zgodilo na podlagi afektivnih stanj, na podlagi razumne presoje glede 
izvedljivosti teka, ali pa je do odločitve prišlo spontano. Doživljanje odločanja za tek je 
bilo vpeto v vsakdanje življenje soraziskovalcev na podlagi ene od treh različnih 
naravnanosti do teka, te so: tek kot neobvezujoča sprostitev, tek kot način uravnoteženja 
storilnosti s trenutnimi užitki in tek kot način življenja. Z magistrskim delom prispevam k 
naboru znanja o doživljanju odločanja, obenem pa z njim poudarim potrebo po 
raziskovanju doživljajskih fenomenov na več ravneh ob hkratnem kombiniranju metod, kar 
privede do bolj celostnega opisa preučevanega fenomena.  

Ključne besede: doživljanje odločanja, odločanje za tek, mikro-fenomenologija, 
etnografija, psihologija športne rekreacije 

 

  



 

ABSTRACT  

The experience of deciding to go jogging 
Empirical sciences study decision-making predominantly from a third-person perspective 
and mostly in a laboratory setting. However, the mentioned approaches do not provide 
comprehensive insight into the decision-making process. What is missing is the first-
person perspective of the decision-maker as well as the knowledge of how one experiences 
decision-making in everyday life. Similarly, within sport psychology and exercise 
psychology, there is a lack of qualitative research addressing the experience of processes 
related to physical activity. The aims of this master’s thesis are: to study how recreational 
joggers experience the decision-making process to go jogging, namely during episodes (i.e., 
in distinct moments of experience); and to examine how this experience is embedded in 
their everyday lives. In accordance with the aims, I carried out a study in an effort to 
contribute to our understanding of decision-making from the first-person perspective as it 
occurs in daily life. The data collection process was conducted using a micro-
phenomenology-based method as well as the ethnographic method. Seven co-researchers – 
recreational joggers interested in exploring their own experience – participated in the study. 
They recorded episodes in which they were thinking about going jogging in the form of 
journal entries. These further served as the basis for six phenomenological interviews, with 
which I obtained descriptions of experience in the investigated episodes. Semi-structured 
interviews were conducted to study the context in which the episodes occurred. The data 
analysis was conducted following the qualitative data analysis approach and was carried 
out on three levels, namely by gradually combining experiential and ethnographic data. 
The results showed that the decision-making to go jogging in the episodes occurred on the 
basis of affective states, on the basis of rational judgment regarding the feasibility of going 
jogging, or the decision occurred spontaneously. The experience of the decision-making 
process to go jogging was embedded in the co-researchers' everyday lives based on their 
disposition towards jogging, of which there were three: jogging as a non-committal form of 
relaxation, jogging as a way of balancing productivity with current pleasures, and jogging 
as a way of life. With this master's thesis, I add to the body of knowledge about the 
experience of decision-making. Additionally, I emphasize the need to research experiential 
phenomena on multiple levels and by combining several methods to obtain a more holistic 
description of the studied phenomenon. 

Keywords: the experience of decision-making, deciding to go jogging, micro-
phenomenology, ethnography, exercise psychology. 
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1 Uvod 

Odločanje običajno razumemo kot proces, v katerem posameznik izbira med alternativami 
na podlagi lastnih preferenc, znanj, prepričanj, vrednot itd. (Hastie, 2001). Odločanje in s 
tem povezane procese raziskovalci empiričnih znanosti o odločanju v veliki meri 
preučujejo s tretjeosebnimi metodami in pogosto zgolj v laboratoriju. Vendar nam ta način 
raziskovanja ne daje celostnega vpogleda v odločanje, saj umanjka prvoosebna perspektiva 
odločevalca. 
Tretjeosebni pristopi k preučevanju odločanja nam ne nudijo vpogleda v to, kako 
odločevalci doživljajo odločitvene situacije in sam proces odločanja (Strle, 2016a; Strle, 
2016b). Prvoosebna perspektiva pa nam lahko pomaga zapolniti nekaj vrzeli, ki lahko 
nastopijo ob raziskovanju fenomena odločanja z uporabo tretjeosebnih metod. Naj slednje 
ponazorim s primerom. Preučevanje odločanja z uporabo tretjeosebnih metod, ki npr. 
temelji na opazovanju posameznikovega vedenja, lahko privede do zaključka, da se je 
proces odločanja zgodil; a če bi slednje preverili pri preučevanem posamezniku, bi morda 
ugotovili, da se v dani situaciji pravzaprav ni odločal (Strle, 2016a). Preučevanje odločanja 
z uporabo tretjeosebnih metod nam tudi ne omogoča vpogleda v to, ali se doživljanje v 
navidez podobnih odločitvenih situacijah razlikuje glede na odločevalca (prav tam). Poleg 
tega tretjeosebno raziskovanje s sklepanjem, da je prišlo do odločanja na podlagi 
opaženega vedenja, v okvir preučevanja morda ne zajame vseh situacij, v katerih je pri 
posamezniku poteklo odločanje, pa čeprav njegovo vedenje na to ne nakazuje (Strle, 
2016c). 
Raziskave, v katerih se raziskovalci poslužujejo tretjeosebnih metod, so lahko omejene na 
zbiranje podatkov v laboratorijskem okolju, kar ne omogoča odgovora na vprašanje, ali 
odločanje v vsakdanjem življenju res poteče na enak način ali pa morda obstajajo razlike 
(Strle, 2016c; Strle in Markič, 2021). Tudi v tem primeru se zdi primernejši pogled na 
fenomen odločanja s prvoosebne perspektive. Omogoča namreč uvid razlike v doživljanju 
odločanja med (1) potekom odločitvene situacije, ki je vnaprej skonstruirana (alternative so 
npr. podane vnaprej), kar je pogosto pri raziskavah, ki potekajo v laboratoriju, in (2) 
potekom odločitvene situacije, v kateri mora odločevalec alternative ustvariti sam (Strle, 
2016c). Poleg tega raziskovanje procesa odločanja, izoliranega od preostalega življenja 
odločevalca, ne omogoča preučevanja le-tega v celoti. Mogoče je, da se posameznik sooča 
z odločitvami, h katerim se vrača, ali pa sprejme odločitev, ki je nato nikoli ne realizira 
(prav tam). 
Omenjene primanjkljaje utegne zapolniti preučevanje odločanja s perspektive odločevalca. 
Raziskav, ki bi se ukvarjale z doživljanjem odločanja, še posebej z doživljanjem odločanja 
v naravnem okolju, pa je le malo.  
Tudi v okviru psihologije športa in psihologije športne rekreacije primanjkuje kvalitativnih 
raziskav, ki bi se ukvarjale s tem, kako posameznik doživlja procese, povezane s telesno 
aktivnostjo. Prvoosebna perspektiva pa omogoča vpogled v posameznikovo duševnost, 
poleg tega preučevanje doživljanja v kontekstu telesne aktivnosti utegne izboljšati pristope 
k praktični izvedbi le-te (Smrdu in Kordeš, 2012; Birch, 2009). Rezultati tovrstnega 
preučevanja so hkrati tudi koristne informacije za fenomenološko raziskovanje v prihodnje 
(Markič, 2012, nanašajoč se na Birch, 2009). 
V pričujočem magistrskem delu želim z raziskovanjem doživljanja odločanja za tek 
okrepiti razumevanje odločanja s prvoosebne perspektive, pri čemer je poudarek tudi na 
tem, kako proces odločanja poteka v vsakdanjem življenju. Bolj natančno, raziskava nam 
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daje vpogled v nekatere doživljajske procese, ki bi nam bili brez preučevanja prvoosebne 
perspektive posameznikov morda nedosegljivi. Rezultati raziskave kažejo tudi na raznolike 
načine doživljanja odločanja. Nekateri izmed teh so podobni ugotovitvam v nekaterih 
drugih raziskavah o odločanju s prvoosebne perspektive, nekaterih pa v literaturi nisem 
zasledila.  
Raziskava je obenem tudi prispevek k vednosti o doživljanju v kontekstih, povezanih s 
telesno aktivnostjo.  
Za preučevanje doživljanja odločanja v vsakdanjem življenju sem izbrala odločanje za tek, 
saj je tek aktivnost, s katero se vsaj nekateri posamezniki ukvarjajo v svojem vsakdanjem 
življenju. Poleg tega izbran kontekst odločanja omogoča preučevanje odločanja v situaciji, 
ki je s tretjeosebne perspektive odločitvena. Zanimalo me je, ali jo kot takšno doživljajo 
tudi moji soraziskovalci. Izbrana situacija mi je dalje omogočila preučevanje tega, ali 
posamezniki navidez isto odločitveno situacijo tudi doživljajo na podoben način. 
Ker je doživljanje odločanja, zlasti v kontekstu telesne aktivnosti, še dokaj neraziskan 
fenomen, sem raziskavo sprva zastavila kot preučevanje zgolj doživljanja odločanja za tek 
v epizodah. Zanimalo me je torej, kako soraziskovalci doživljajo odločanje za tek v 
specifičnih trenutkih vsakdana. Vendar se je v pilotni raziskavi pokazalo, da so podatki o 
kontekstu, v katerem se je raziskano doživljanje odvilo, pomembni za razumevanje 
doživljanja odločanja v epizodah. Z razširitvijo ciljev in raziskovalnih vprašanj sem zato 
fenomen začela preučevati širše – poleg raziskovanja doživljanja odločanja za tek s 
pristopom, osnovanem na mikro-fenomenologiji (Petitmengin, 2006), sem s pomočjo 
etnografske metode (Atkinson in Hammersley, 1994) začela preučevati tudi to, kako je 
fenomen vpet v vsakdanjik soraziskovalcev.  
Cilja raziskave sta (1) pridobiti opise doživljanja v epizodah odločanja za tek pri 
soraziskovalcih; (2) umestiti doživljanje odločanja za tek v kontekst vsakdanjega življenja 
soraziskovalcev. 

1.1 Terminologija 
Podpoglavje Terminologija je namenjeno definiciji pojmov, ki jih uporabljam v 
magistrskem delu.  
Soraziskovalec 
V magistrskem delu namesto pojma udeleženec uporabljam pojem soraziskovalec. Pri 
raziskovanju doživljanja namreč udeleženec ni pasiven objekt opazovanja, temveč opazuje 
in opisuje lastno doživljanje, dostopno zgolj njemu, raziskovalec pa mu pri tem pomaga 
(Petitmengin in Bitbol, 2009). Le njuno sodelovanje lahko privede do opisa 
soraziskovalčevega doživljanja. Tako sta raziskovalec in soraziskovalec pri raziskovanju 
doživljanja enakovredna (Hurlburt in Heavey, 2006).  
Kadar se pojem soraziskovalec ne nanaša na specifično osebo, uporabljam moški slovnični 
spol tako za moški kot tudi ženski spol. 
Doživljajski podatki 
Pojem doživljajski podatki se nanaša na podatke, pridobljene v fenomenološkem intervjuju. 
Slednji je natančneje opisan v podpoglavju 3.7.4 in zajema poročila o opisih doživljanja, ki 
so jih prispevali soraziskovalci. 
Fenomenološki intervju 



3 
 

Metoda pridobivanja doživljajskih podatkov, uporabljena v raziskavi, je osnovana na 
podlagi mikro-fenomenološke metode (Petitmengin, 2006). Slednjo sem, upoštevajoč 
namen raziskovanja doživljanja odločanja za tek, prilagodila. Prilagojeno obliko intervjuja 
imenujem fenomenološki intervju. Prilagoditev in razlogi zanjo so predstavljeni v 
podpoglavju 3.4.1. 
Podatki konteksta (tudi etnografski podatki) 
Podatki konteksta zajemajo vse podatke, ki niso doživljajski in sem jih zbrala med 
raziskavo. Med podatke konteksta sodijo informacije, pridobljene iz:  

- intervjujev o teku; 
- delov dnevniških zapisov soraziskovalcev, ki ne sodijo med opise doživljanja 

oziroma med doživljajske podatke; 
- polstrukturiranih intervjujev, izvedenih pred vsakim fenomenološkim 

intervjujem s posameznim soraziskovalcem. 
Omenjeni viri podatkov so natančneje opisani v podpoglavju 3.7. 
Odločanje za tek 
Odločanje v besedni zvezi odločanje za tek razumem v splošnem pomenu besede, pri 
čemer je izključeno nanašanje na morebitno trajanje samega odločanja.  
Odločanje za tek (kot tudi vsi ostali pojmi, povezani z odločanjem v tem podpoglavju) 
pomeni odločanje, ali bo posameznik izvedel tek ali ne; vključene so torej tako situacije, v 
katerih se je oseba odločila za tek, kot tudi situacije, v katerih je posameznik sprejel 
odločitev, da teka ne bo izvedel. 
V magistrskem delu po potrebi razlikujem med odločanjem, odločitvami in procesi 
odločanja, da tek bo (tj. za izvedbo teka), in odločanjem, odločitvami ter procesi odločanja, 
da teka ne bo (tj. proti izvedbi teka).  
Odločitev za tek 
S pojmom odločitev (za tek) označujem specifičen trenutek v doživljanju, ki ga je 
soraziskovalec v fenomenološkem intervjuju, v katerem sva razširila epizodo odločanja za 
tek, označil za tisti trenutek, v katerem se je zgodila odločitev. 
Epizoda (tudi epizoda odločanja za tek) 

S pojmom epizoda označujem poročila soraziskovalcev o lastnem doživljanju, ki se je 
odvilo v določenem časovnem obdobju (običajno dolgem nekaj sekund) v preteklosti. 
Epizode zadevajo pretekle procese in trenutke, v katerih so soraziskovalci razmišljali o 
teku oziroma se odločali, ali bi šli teč v nekem trenutku v bližnji prihodnosti. 
Soraziskovalci so epizode najprej popisali v obliki dnevniških zapisov, v katerih so poleg 
opisa doživljanja zabeležili tudi čas epizode in dodali opis konteksta, v katerem je prišlo do 
epizode, poleg naštetega so lahko dodali še komentar. Nato smo nekatere epizode razširili 
v fenomenološkem intervjuju. Pod pojem epizoda torej sodijo poročila o doživljanju, ki so 
jih soraziskovalci zapisali v okviru dnevniških zapisov. Na tista poročila, ki so bila v 
fenomenološkem intervjuju razširjena, se v nadaljevanju sklicujem s pojmom razširjene 
epizode, na tista, ki so ostala identična dnevniškim zapisom, pa s pojmom nerazširjene 
epizode. O slednjih sva se s soraziskovalcem zgolj pogovorila v okviru polstrukturiranega 
intervjuja, ki je stekel pred vsakim fenomenološkim intervjujem.  
Kadar želim poudariti časovni potek odločanja v posamezni epizodi, govorim o procesu 
odločanja v epizodi. Vpeljala sem tudi razlikovanje med pravkar omenjenim procesom, ki 
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se nanaša na zaporedje v čas vpetih trenutkov, kot so si sledili v doživljanju soraziskovalca, 
in širšim procesom odločanja za tek, ki se nanaša na časovni razpon med eno in drugo 
realizacijo teka (opisano spodaj). 
Za označevanje epizod, ki smo jih s soraziskovalci razširili v fenomenološkem intervjuju, 
uporabljam oznako Sxx-Ix, pri čemer je del zapisa pred vezajem šifra, dodeljena 
soraziskovalcu, del za vezajem pa pomeni zaporedno številko intervjuja, ki sem ga opravila 
z njim. Primer: oznaka S06-I4 pomeni, da gre za četrti intervju, izveden s soraziskovalko 
S06. 
Širši proces odločanja za tek 
S pojmom širši proces odločanja za tek se nanašam na časovni razpon med eno in tej 
sledečo realizacijo odločitve za tek. V primeru odločitve, da teka posameznik ne bo izvedel, 
se širši proces odločanja za tek zaključi, ko mu postane jasno, da se tek ne bo zgodil. Glede 
na splošno razumevanje odločanja je ta opredelitev nekoliko atipična, a je bila izbrana, saj 
zaradi neraziskanosti področja še ni jasno, kako se ti procesi odločanja odvijajo skozi 
daljše časovno obdobje v posameznikovem vsakdanjem življenju. Širši proces odločanja za 
tek lahko vključuje eno epizodo1 ali več. 
Vpetost doživljanja odločanja za tek v vsakdan 
Z vpetostjo doživljanja odločanja za tek v vsakdan se nanašam na vse vidike odločanja za 
tek, ki jih v raziskavi preučujem. Sicer izrecno omenjam zgolj doživljanje odločanja, 
vendar pojem poleg doživljanja v epizodah vključuje tudi širše procese odločanja za tek, 
epizode so namreč del teh širših procesov. S pojmom opisujem, kako se epizode, ki so del 
širših procesov odločanja za tek, odvijajo v vsakdanjem življenju soraziskovalcev. 
V nadaljevanju so pojmi, povezani z odločanjem za tek, prikazani še shematsko – za lažjo 
predstavo. 
Slika 1 Shematski prikaz pojmov, povezanih z odločanjem za tek 

 
Na shemi (Slika 1) je širši proces odločanja za tek označen s široko puščico, ki teče v času 
naprej od leve proti desni in vodi od ene realizacije odločitve do druge. Realizacija 
odločitve lahko pomeni dvoje: da tek bo izveden ali pa da ne bo. Epizode so na shemi kot 
deli širšega procesa odločanja za tek označene s sivo (obarvani deli široke puščice). 
Epizoda lahko vključuje odločitev za tek, ki je na široki puščici označena s črno barvo (glej 

 
1 Ne izključujem možnosti, da med eno in drugo realizacijo odločitve ne poteče nobena epizoda. V raziskavi 
sem naletela na zgolj en tovrsten primer, in sicer primer soraziskovalke S03, ki je poročala o postopnem 
večanju želje po rednem teku pred dejanskim začetkom aktivnosti. Naveden primer je opisan v poglavju 
Rezultati v podpoglavju 5.4.4. Vprašanje, ali lahko v tem primeru širši proces, ki poteče, še imenujem 
odločanje, ostaja odprto. 
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prvo in zadnjo epizodo), ali pa je ne. Če je ne vključuje (glej drugo epizodo), to pomeni, da 
je posameznik v epizodi zgolj razmišljal o teku, kar pa ni privedlo do odločitve. Odločitev 
za tek ne pomeni nujno, da je epizoda v trenutku odločitve zaključena. Oseba lahko namreč 
po odločitvi še naprej razmišlja o teku – na shemi je to nadaljevanje nakazano tako, da se 
epizodi po odločitvi še nadaljujeta. Vpetost doživljanja odločanja za tek v vsakdan je na 
shemi označena z elipso in torej zajema vse do sedaj omenjene pojme, hkrati pa vključuje 
tudi druge dele posameznikovega vsakdana, ki niso nujno povezani s tekom. Odločanje za 
tek naposled vključuje vse v tem odstavku omenjene pojme in zadeva splošno pojmovanje 
odločanja, pri čemer je izključena osredotočenost na njegovo trajanje. 

1.2 Pregled poglavij magistrskega dela 
Magistrsko delo se nadaljuje z drugim poglavjem z naslovom Teoretska izhodišča, v 
katerem najprej izpostavljam potrebo po raziskovanju odločanja s prvoosebne perspektive, 
še posebej kot to poteka v vsakdanjem življenju posameznikov. V drugem delu poglavja pa 
se osredotočam na raziskovalna področja, v okviru katerih se raziskovalci posvečajo športu 
in rekreaciji. Tudi v tem bolj specifičnem kontekstu, konkretno povezanim s telesno 
aktivnostjo, izpostavljam potrebo po raziskovanju prvoosebne perspektive.  
V poglavju Raziskovalni načrt (3. poglavje) najprej predstavljam potek izpopolnjevanja 
raziskovalnega načrta: od snovanja pilotne raziskave do zasnove končne raziskave. Nato 
navajam cilja in raziskovalni vprašanji opravljene raziskave. Zatem se posvetim opredelitvi 
raziskovane situacije tako na ravni epizod kot tudi na ravni širših procesov odločanja za tek. 
Temu sledi opis metod, ki sem ju uporabila za zbiranje podatkov, to sta prilagojena metoda 
mikro-fenomenologije (Petitmengin, 2006) in etnografska metoda (Atkinson in 
Hammersley, 1994). V istem podpoglavju utemeljujem rabo omenjenih metod in opišem 
prilagoditev mikro-fenomenološke metode – spremembe so skladne z namenom 
raziskovanja doživljanja odločanja za tek. Dalje navajam kriterije za izbiro soraziskovalcev 
in predstavim njihov nabor. Po navedbi uporabljenih materialov in pripomočkov 
natančneje opisujem postopek zbiranja podatkov, na koncu poglavja pa omenjam še izzive, 
s katerimi sem se soočala med zbiranjem podatkov za raziskavo.  
V poglavju Analiza (4. poglavje) opisujem potek analize pridobljenih podatkov. V 
podpoglavjih predstavljam tri ravni analize, skozi katere sem analizirala pridobljene 
doživljajske kot tudi etnografske podatke. Na koncu poglavja utemeljujem relevantnost 
posameznih ravni analize za preučevanje doživljanja odločanja za tek. 
Poglavje Rezultati (5. poglavje) zajema osnovni pregled podatkov, opis strukture rezultatov 
ter njihovo predstavitev na treh ravneh, pri čemer so upoštevani rezultati omenjene analize. 
Posvečam se tudi dodatni ugotovitvi o povezavi med doživljanjem odločanja za tek v 
epizodah in realizacijo odločitve. Na koncu poglavja opisujem načine, ki sem se jih 
posluževala za čim večjo zanesljivost in veljavnost podatkov. 
V poglavju Diskusija (6. poglavje) najprej povzemam rezultate raziskave. Nato se 
dotaknem vloge afekta pri procesih odločanja, saj je ta imel precejšnjo vlogo pri 
doživljanju odločanja za tek soraziskovalcev, zatem pa se natančneje posvečam 
implikacijam rezultatov magistrskega dela. Nato predstavim nekaj ugotovitev glede 
preučevanja doživljanja procesov, povezanih s telesno aktivnostjo. Temu sledijo 
pomanjkljivosti raziskave in predlogi za nadaljnje raziskovanje. Poglavje zaključujem s 
povzetkom glavnih ugotovitev raziskave in z omembo implikacij za raziskovanje 
doživljanja odločanja in odločanja nasploh. 
Po seznamu virov in literature sledijo še priloge: celotna kodirna knjiga (ki vključuje del 
rezultatov analize na prvi ravni); primer obveščenega soglasja, ki so ga soraziskovalci 
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podpisali ob privolitvi na sodelovanje v raziskavi; navodila za vodenje dnevnika, ki so jih 
prejeli soraziskovalci; primer vprašalnika za preverjanje verodostojnosti poročanja med 
fenomenološkim intervjujem, ki so ga soraziskovalci rešili po vsakem opravljenem 
fenomenološkem intervjuju. 
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2 Teoretska izhodišča 

V magistrskem delu se ukvarjam s preučevanjem doživljanja odločanja za tek in tem, kako 
je to odločanje vpeto v vsakdan mojih soraziskovalcev. Drugo poglavje začenjam s 
predstavitvijo nekaterih vrzeli v preučevanju odločanja z uporabo tretjeosebnih metod, 
obenem pa pojasnjujem, kako lahko preučevanje prvoosebne perspektive vsaj deloma 
zapolni te vrzeli. V okviru tega poglavja navajam tudi nekaj ugotovitev iz raziskav, ki so se 
za raziskovanje odločanja posluževale prvoosebnih metod. 
Poglavje nadaljujem z argumentacijo pomembnosti preučevanja doživljanja v okviru 
znanstvenih področij, posvečenih športu in rekreaciji – opažam namreč pomanjkanje 
tovrstnih raziskav. Nato se osredotočam na raziskave o odločanju v omenjenih kontekstih 
in tudi na raziskave o doživljanju odločanja. Na koncu poglavja je pregled raziskav o teku, 
ki izkazuje primanjkljaj znanja tudi na tem specifičnem področju.  

2.1 Raziskovanje doživljanja odločanja 
2.1.1 Nekatere vrzeli v preučevanju odločanja z uporabo tretjeosebnih metod 
Za raziskave v empiričnih znanostih je značilno, da se odločanje večinoma preučuje s 
tretjeosebne perspektive. Tako npr. psihologija in vedenjska ekonomija preučujeta vedenje 
odločevalcev, nevroznanost pa se osredotoča na možganske procese in mehanizme, ki so 
navzoči pri odločanju. Tovrstne raziskave nam dajejo pomemben vpogled v delovanje 
človeške kognicije v okviru fenomena odločanja, ni pa ta pogled celosten (Strle, 2016c; 
glej tudi Kordeš, 2009). Kar manjka, je raziskovanje odločanja in z njim povezanih 
procesov s perspektive odločevalcev samih; ostaja torej nejasno, kaj doživljajo osebe, ki se 
(vsaj s tretjeosebne perspektive) znajdejo v situaciji, ki terja odločitev. 
Poglejmo si nekaj vrzeli v preučevanju odločanja z uporabo tretjeosebnih metod, ki bi nam 
jih prvoosebna perspektiva odločevalca morda lahko pomagala zapolniti. Dodajam tudi 
nekaj izsledkov raziskav, ki se poslužujejo prvoosebnih metod. Te predstavljajo možnost 
vsaj delne zapolnitve omenjenega primanjkljaja. 
Tretjeosebni pristopi k preučevanju odločanja ne nudijo vpogleda v to, kako odločevalci 
doživljajo odločitvene situacije in proces odločanja (Strle, 2016a; Strle, 2016b). Tako bi 
lahko npr. določeno vedenje raziskovalec s tretjeosebne perspektive prepoznal kot 
odločanje (tj. kot izbiranje med alternativami), šele z upoštevanjem prvoosebne 
perspektive na doživljanje odločanja pa bi lahko ugotovil, da odločanje sploh ni bilo 
prisotno (Strle, 2016a). Vpogled v ta vidik odločanja nam daje raziskava Klein idr. (2010), 
v kateri so raziskovalci preučevali doživljanje odločanja izkušenih gasilskih poveljnikov v 
negotovih pogojih pod časovnim pritiskom na terenu. Prišli so do ugotovitve, da 
udeleženci v več kot 80 % primerov svojega odločanja za določeno dejanje niso doživljali 
kot izbiro med alternativami, temveč so se zgolj vedli v skladu z ukrepom, ki jim je prišel 
na misel glede na takratno situacijo. Kar bi torej zunanji opazovalec lahko prepoznal kot 
proces odločanja, za odločevalce to pravzaprav ni bil (upoštevano je tradicionalno 
pojmovanje odločanja kot izbiranja med alternativami). 
Do podobne ugotovitve sem prišla tudi v svoji raziskavi, v kateri sem preučevala 
doživljanje odločanja za tek pri soraziskovalcih. Med njimi so nekateri poročali o procesu, 
v katerem so si ustvarjali alternative; spraševali so se, ali bi šli teč ali bi počeli kaj drugega, 
v večini primerov pa teh alternativ ni bilo. V nekaj preučevanih epizodah je odločanje 
steklo ob upoštevanju preverjanja telesnih občutkov, na podlagi tega pa je v nadaljevanju 
nastopila odločitev o izvedbi teka. 
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Naslednja vrzel v preučevanju odločanja z uporabo tretjeosebnih metod je ta, da tak pristop 
ne nudi informacij o tem, ali se doživljanje v navidez podobnih odločitvenih situacijah 
razlikuje glede na odločevalca (Strle, 2016a). Določen vpogled v ta vidik odločanja s 
prvoosebne perspektive lahko dobimo z van Manenovo (2014) raziskavo, ki se je 
osredotočila na doživljanje staršev pri odločanju, kako nadaljevati z oskrbo njihovih 
novorojenčkov v intenzivni negi. Van Manen je skozi intervjuje z udeleženci izoblikoval 
več tem, ki so opisovale različne načine doživljanja odločanja, kot so: »odločitev, ki nikoli 
ni bila izbira«; »odločitev kot iskanje izhoda«; »odločitev kot predstavljanje sebe v 
posledicah odločitve«; »odločitev kot neodločenost«; »odločitev kot nekaj, v čemer se 
nekdo znajde« (prav tam, str. 279). Izkazalo se je, da so udeleženci odločanje doživljali na 
zelo različne načine, pa čeprav so se znašli v navidez podobni odločitveni situaciji. Tako za 
nekatere starše, vključene v raziskavo, odločanje ni predstavljalo izbiranja med 
alternativami (tema »odločitev, ki nikoli ni bila izbira«), temveč so takoj vedeli, kaj morajo 
storiti; drugi so bili neodločni in so dolgo časa tehtali različne možnosti (tema »odločitev 
kot neodločenost«) (prav tam).  

Do ugotovitve, da posamezniki odločanje v navidez podobni situaciji doživljajo različno, 
sem prišla tudi v svoji raziskavi. Dve soraziskovalki sta se znašli v navidez podobni 
situaciji – ob pogledu na slabo vreme skozi okno je potekel proces, v katerem sta ugotovili, 
da ne bosta šli teč. V primeru ene soraziskovalke je bilo v tem procesu prisotno 
obžalovanje, v primeru druge pa olajšanje. 
Naslednja vrzel v preučevanju odločanja z uporabo tretjeosebnih metod je ta, da te metode 
s sklepanjem, da je prišlo do odločanja na podlagi opaženega vedenja, morda ne zajamejo 
v okvir preučevanja vseh situacij, v katerih je pri posamezniku potekalo odločanje (Strle, 
2016c). V raziskavi, ki sem jo opravila, je soraziskovalka S05 poročala o tem, da je po 
prvotni odločitvi, da bo šla teč, še enkrat vstopila v proces odločanja in ponovno tehtala, ali 
bi šla teč ali ne, nakar se je znova odločila za izvedbo teka. S perspektive zunanjega 
opazovalca se ne zdi, da bi med prvotno odločitvijo za tek in dejansko aktivnostjo potekla 
odločitev, a ob upoštevanju prvoosebne perspektive soraziskovalke vidimo, da je prišlo do 
ponovnega odločanja2.  

2.1.2 Nekatere vrzeli v preučevanju odločanja z uporabo tretjeosebnih metod v 
laboratoriju 

Zgoraj sem navedla nekaj vrzeli v preučevanju odločanja z uporabo tretjeosebnih metod. V 
nadaljevanju pa se bom osredotočila na specifičen vidik preučevanja odločanja, ki ga 
raziskovalec z uporabo tretjeosebne metode včasih težje zajame: potek odločanja v 
vsakdanjem življenju posameznika. 
Raziskave, v katerih se raziskovalci za zbiranje podatkov poslužujejo tretjeosebnih metod 
(npr. nevroznanstvene raziskave, ki se poslužujejo različnih metod merjenja možganov), so 
lahko omejene na zbiranje podatkov v laboratorijskem okolju, tako da ne moremo izvedeti, 
ali odločanje v vsakdanjem življenju poteka na enak način. Morda obstajajo razlike v tem, 
kako se udeleženci raziskave odločajo v laboratorijskem okolju in kako v svojem 
vsakdanjem življenju (Strle, 2016c; Strle in Markič, 2021).  
Tudi v tem primeru je pripraven pogled na fenomen odločanja s prvoosebne perspektive. 
Poglejmo si nekaj pomanjkljivosti raziskav, v katerih so uporabljene tretjeosebne metode v 
laboratorijskem okolju, in to, kako bi lahko s preučevanjem odločanja v vsakdanjem 
življenju – še posebej s preučevanjem doživljanja odločanja – zajeli več vidikov 
preučevanega fenomena.  

 
2 Ta primer je obravnavan v poglavju Rezultati v podpoglavju 5.4.3. 
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V laboratorijskem okolju odločitve pogosto konstruirajo raziskovalci. Tako lahko 
skonstruirane odločitvene situacije vključujejo že vnaprej izoblikovane možnosti in včasih 
tudi že definirane izide za vsako izmed izbranih možnosti (Galotti, 2002; Strle, 2016c). 
Tako izoblikovani odločitveni problemi pa niso nujno odraz odločitev, s katerimi se 
soočamo v vsakdanjem življenju, saj si moramo kdaj tudi sami izoblikovati alternative; 
prav tako običajno niso jasne posledice, ki sledijo izbiri specifične možnosti (Strle, 2016c). 
Brez specifičnega preučevanja doživljanja pa ne moremo vedeti, ali obstaja razlika v 
doživljanju, upoštevajoč omenjene kot tudi druge vidike odločitvene situacije.  

Preučevanje doživljanja odločanja, kot to poteče v vsakdanjem življenju, bi nam lahko 
razkrilo, kako si odločevalec ustvari morebitne alternative in ali si pri tem predstavlja 
morebitne posledice odločitve. Moja raziskava daje vpogled tudi v omenjena vidika 
odločanja. 

Poleg omenjenega nam raziskovanje odločanja z uporabo tretjeosebnih metod v 
laboratoriju ne daje vpogleda v posameznikove vrednote, želje, cilje ipd., ki utegnejo 
prisostvovati pri procesu odločanja (Strle, 2016c). Običajno odločitve, ki jih udeleženci 
sprejmejo v laboratoriju, tudi nimajo znatnega vpliva na potek njihovega življenja, kar pa v 
primeru odločanja v vsakdanjem življenju ne velja nujno (Galotti, 2002). Prvoosebna 
perspektiva odločevalcev bi nam lahko razkrila tudi ta vidik – kako, če sploh, so v 
posameznikovo odločanje vpeti njegovi cilji, želje, vrednote ipd. V okviru raziskave, ki 
sem jo izvedla, sicer nisem zabeležila doživljanj, ki bi nakazovala na vrednote, cilje, želje 
soraziskovalcev, sem pa skozi preučevanje njihovega doživljanja kot tudi konteksta 
zasledila specifične lastnosti (v okviru rezultatov jih imenujem naravnanosti do teka3), ki 
bi lahko v nadaljevanju raziskovanja nakazale v omenjeno smer. 

Poleg tega nam raziskovanje od preostanka življenja odločevalca izoliranega procesa 
odločanja onemogoča njegovo celostno preučevanje. S predpostavko, da je odločitveni 
proces zaključen z izbiro ene od možnosti ali z izpeljavo določenega dejanja, zgrešimo 
situacije, v katerih se odločevalec ne odloči dokončno, pač pa vedno znova zgolj izbira 
med možnostmi, in situacije, v katerih se odloči, da odločitve nikoli ne bo realiziral (Strle, 
2016c). V moji raziskavi sta zajeti obe omenjeni situaciji – pri eni od soraziskovalk je 
večkrat v istem dnevu potekal proces odločanja, ki ni privedel do končne odločitve 4. 
Odločitvam brez realizacije sem namenila posebno podpoglavje, v katerem sem predstavila 
morebitne razlike v doživljanju odločanja v primerih uresničene ali neuresničene odločitve, 
kadar je odločitev realizirana in kadar ni (o mogoči povezavi med doživljanjem odločanja 
in realizacijo odločitve je razpravljal Kordeš, 2009).  

Do sedaj sem obravnavala nekaj vidikov, ki kažejo na to, da preučevanje odločanja z 
uporabo tretjeosebnih metod (zlasti v laboratorijskem okolju) ni dovolj za celostno 
razumevanje tega fenomena. Preučevanje doživljanja nam lahko da pomemben vpogled v 
razumevanje odločitvenih procesov pri ljudeh (Kordeš, 2009; Strle, 2016a; Strle, 2016c). 
Raziskav o odločanju, ki se posvečajo prvoosebnemu vidiku udeležencev, je relativno 
malo – poleg že omenjenih sem zasledila še nekaj raziskav, ki se ukvarjajo z doživljanjem 
odločanja v različnih kontekstih (npr. Fetherstonhaugh idr., 2013; Karlsson, 1988; Mann in 
Abraham, 2006; Owen idr., 2015; Phillips idr., 2019; Sparby idr., 2021). 
Z magistrskim delom, v katerem raziskujem doživljanje odločanja za tek in to, kako so ta 
doživljanja vpeta v vsakdan mojih soraziskovalcev, skušam prispevati k vednosti o 
doživljanju odločanja. Ob tem je treba upoštevati, da preučujem doživljanje odločanja v 

 
3 Omenjene naravnanosti so predstavljene v poglavju Rezultati v podpoglavju 5.5. 
4 Primer je opisan v poglavju Rezultati v podpoglavju 5.4.2. 
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specifični situaciji (odločanje za tek), ki lahko osvetli zgolj nekatere vidike doživljanja 
odločanja. 
Do zdaj sem izpostavila prednosti preučevanja doživljanja odločanja s prvoosebne 
perspektive. V naslednjem podpoglavju se posvetim relevantnosti preučevanja doživljanja, 
preučevanja odločanja in, nenazadnje, preučevanja doživljanja odločanja v kontekstu 
športa in rekreacije. 

2.2 Raziskovanje doživljanja in odločanja pri športu in rekreaciji 
2.2.1 Primanjkljaj prvoosebne perspektive pri raziskovanju športa in rekreacije 
V začetkih psihologije športa je v raziskavah, ki so se ukvarjale s preučevanjem različnih 
vidikov športa, prevladoval pristop, osnovan na idejah vedenjske in kognitivistične 
psihologije (Nesti, 2011). Raziskovanje športa je temeljilo na dokazovanju aplikativne 
vrednosti omenjene discipline, v okviru katere sta bila merjenje in kvantifikacija opažanj 
glavna načina pridobivanja podatkov v namen čim bolj objektivnih izsledkov (prav tam). 
Vendar nam raziskovanje telesne aktivnosti skozi perspektivo kognitivizma da pomanjkljiv 
uvid v preučevan fenomen (za pregled težav pri apliciranju načel kognitivizma na šport 
glej Markič, 2012). Za razumevanje kognicije pa je potrebno tudi celostno razumevanje 
procesov, povezanih z utelešeno dejavnostjo, saj je naše telo, s svojimi zaznavnimi, 
gibalnimi in drugimi sposobnostmi, del nje (Markič, 2012). 
Šele v zadnjih nekaj desetletjih se je začelo v literaturi pojavljati več raziskav o športnikih 
kvalitativne narave (Smrdu in Kordeš, 2012). So pa raziskave v psihologiji športa, 
psihologiji športne rekreacije in tudi sociologiji športa, ki se poslužujejo metod, s katerimi 
bi lahko natančneje preučili perspektivo športnikov na raziskovan fenomen, še zmerom 
relativno redke, kar je izpostavilo že več avtorjev (npr. Allen-Collinson, 2009; Kerry in 
Armour, 2000; Smrdu in Kordeš, 2012; Sparkes in Smith, 2012).  
Smrdu in Kordeš (2012) izpostavita pomembnost fenomenološkega raziskovanja na 
področju športne psihologije rekoč, da lahko z njim dobimo boljši vpogled v duševnost 
športnikov in relevantnih pojavov.  
Konkreten primer boljšega razumevanja fenomena izpostavi Nesti (2011): omeni, da 
nekatere raziskave v športni psihologiji skušajo doumeti športnikovo identiteto v odnosu z 
njegovim športom kot izoliran pojav, pri čemer pa ne upoštevajo perspektive športnikov. 
Nesti (2011) je v pogovorih s profesionalnimi nogometaši ugotovil, da je njihov občutek 
lastne identitete bolj fluiden, kot namiguje literatura v športni psihologiji, in obsega veliko 
več kot le njihov odnos do nogometa.  
Dodaten razlog za vključevanje fenomenologije pri preučevanju telesne aktivnosti je ta, da 
bi lahko dognanja tovrstnih raziskav informirala praktičen vidik izvajanja športa in 
rekreacije (Smrdu in Kordeš, 2012; Birch, 2009).  
Raziskave v športni psihologiji so npr. do nedavnega pri športnikih preučevale večinoma 
tekmovalno anksioznost, ne pa tudi drugih oblik anksioznosti, s katerimi se soočajo 
športniki – npr. anksioznost glede poškodb in kariernih odločitev (Ronkainen in Nesti, 
2015). Z bolj poglobljenim razumevanjem teh vidikov izvajanja športa, ki bi ga dobili s 
prvoosebno perspektivo športnikov, bi lahko izoblikovali tudi boljše načine za ravnanje z 
morebitnimi izzivi, s katerimi se soočajo.  
Poleg tega, da bi fenomenologija lahko informirala raziskovanje fenomenov, povezanih s 
telesno aktivnostjo, bi lahko raziskovanje različnih oblik telesne aktivnosti informiralo 
fenomenologijo, saj nam, kot izpostavi Markič (2012), nanašajoč se na Birch (2009), sámo 
izvajanje telesne aktivnost daje vpogled v to, kako je doživljati tovrstna izkustva. 
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2.2.2 Raziskovanje odločanja v kontekstih športa in rekreacije 
Do sedaj smo pogledali nekaj razlogov, zakaj je preučevanje doživljanja relevantno tudi v 
okviru raziskovanja športa in rekreacije. V tem podpoglavju naredim pregled raziskav, ki v 
omenjenih kontekstih preučujejo odločanje ali, bolj specifično, doživljanje odločanja. 
Raziskovanje odločanja je v okviru ekipnih športov je med drugim smiselno z že 
omenjenega vidika, da lahko dobljene ugotovitve pripomorejo k praktični izvedbi športa 
kot tudi pri izboljšanju učinkovitosti sodelujočih športnikov (Smrdu in Kordeš, 2012). 
Obstaja več raziskav, ki z omenjenima ciljema preučujejo odločanje igralcev v ekipnih 
športih (glej npr. Araújo idr., 2006; Ashford idr., 2020; Gleeson in Kelly, 2021; Richards 
idr., 2017). 
Med omenjenimi raziskavami se nekatere poslužujejo prvoosebnih metod. Z namenom 
izboljšanja učinkovitosti profesionalnih igralcev nogometa Gleeson in Kelly (2021) npr. 
razvijeta metodo, imenovano »potek dejanja« (lasten prevod; v izvirniku course of action), 
pri kateri nogometni igralci ob gledanju posnetkov svoje igre sočasno poročajo o svojem 
doživljanju v tistih trenutkih. Metoda omogoča zajetje različnih dejavnikov, ki 
prisostvujejo pri igri in naj bi pripomogla k učenju in razvijanju igralčeve izvedbe igre 
(prav tam). 
Po drugi strani tudi nekatere tovrstne raziskave osnujejo svoje raziskovanje na 
predpostavki o odločanju, ki izhaja iz tretjeosebne perspektive – da je odločanje pogojeno 
z izidom v obliki vedenja. Raziskava Araújo idr. (2006), ki pogleda na odločanje v 
kontekstu športa s perspektive ekološke psihologije, temelji na predpostavki, da je 
odločitev storjena šele, ko se ta izrazi skozi vedenje športnika. Kot je bilo omenjeno že v 
prvem delu tega poglavja, pa vemo, da nam opazovanje vedenja športnika ne daje nujno 
vedeti, kako ali če sploh je pri njem poteklo odločanje.  
Za nadaljnji razmislek o preučevanju odločanja v kontekstu telesne aktivnosti se 
osredotočimo na področje, ki je bližje preučevanemu fenomenu moje raziskave (tj. 
odločanje za tek) – na področje psihologije športne rekreacije. 
Podobno kot pri raziskovanju športa in rekreacije nasploh so tudi raziskave v okviru 
psihologije športne rekreacije usmerjene v preučevanje predvsem vedenjskih odločitev 
(npr. odločitev, da bomo začeli telovaditi) in kako le-te optimizirati glede na ugotovitev, da 
ima telesna aktivnost številne blagodejne učinke na posameznika (Ekkekakis in Zenko, 
2016; glej isti vir za primere tovrstnih raziskav).  
Zdi se, da skuša psihologija športne rekreacije razumeti vedenje posameznikov v povezavi 
s telesno aktivnostjo skozi majhno število teorij (npr. socialno kognitivna teorija Bandure, 
1986, in teorija načrtovanega vedenja Ajzena, 1991), ki predpostavljajo, da se ljudje 
odločamo razumno: tj. da v procesu odločanja zberemo potrebne informacije, ki jih 
ovrednotimo, nakar se odločimo za glede na našo oceno najbolj koristno alternativo 
(Ekkekakis in Zenko, 2016). Ta pogled na odločanje – ki ponovno temelji na 
predpostavkah, dobljenih skozi tretjeosebne metode – lahko zameji obseg ugotovitev in 
nam ne daje celostnega pogleda na fenomen odločanja v kontekstu rekreacije. Podobno kot 
je bilo že omenjeno v razpravi o odločanju v prvem delu tega poglavja, bi nam lahko 
prvoosebna perspektiva odločevalcev pomagala razširiti polje ugotovitev glede odločanja v 
omenjenem kontekstu. 
V literaturi lahko najdemo nekaj raziskav, ki se lotevajo preučevanja odločanja z namenom 
raziskati doživljanje odločanja v specifičnih kontekstih izvajanja športa ali rekreacije (npr., 
Crust idr., 2016; Ivaldi in Whitehead, 2021; za pregled nekaterih tovrstnih raziskav glej 
tudi Bossard idr., 2022). Primer takšne raziskave je Crust idr. (2016), v kateri so 
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raziskovalci pri visokogorskih alpinistih preučevali odločanje in vztrajnost pri dosegu vrha 
gore. Skozi fenomenološke intervjuje so npr. ugotovili, da je bila najtežja odločitev, s 
katero so se soočali udeleženci, ta, ali bodo na poti do vrha predčasno odnehali s podvigom, 
ob čemer je igralo ključno vlogo zavedanje meje med vztrajnostjo in prenaprezanjem.  
Skladno z idejo, da lahko vpogled v duševnost športnikov informira izvajanje športa 
(Smrdu in Kordeš, 2012; Birch, 2009), nam lahko novo znanje glede pomembne vloge 
vztrajnosti in prenaprezanja pri alpinističnih podvigih pomaga pri boljšem informiranju 
bodočih alpinistov o varnih praksah med plezanjem. V tem se ponovno vidi vrednost 
preučevanja prvoosebne perspektive v odločanju v kontekstu telesne aktivnosti. 
2.2.3 Raziskovanje rekreativnega teka 
V literaturi najdemo nekaj raziskav, ki se skozi etnografske kot tudi fenomenološke 
metode osredotočajo na različne vidike rekreativnega teka – npr. na ohranjanje tekaške 
identitete med začasnim prenehanjem teka zaradi poškodbe (Allen-Collinson in Hockey, 
2007, 2008), pomen teka za rekreativne tekače (Cook idr., 2015), doživljanje senzorike 
med tekom na dolge razdalje (Hockey, 2013) in psihološke ter družabne koristi teka na 
dolge razdalje (Way, 2012).  
Omenjene raziskave nam že dajo nekaj vpogleda v prvoosebno perspektivo tekačev kot 
tudi v to, kako je tek vpet v njihov vsakdan. V svojem pregledu literature nisem našla 
raziskav, ki bi obravnavale tek v povezavi z odločanjem ali doživljanjem odločanja, se pa v 
nadaljevanju osredotočim na prvo omenjeni raziskavi, ki osvetlita nekatere vidike 
rekreativnega teka, ki so relevantni tudi za mojo raziskavo. 
Nekaj vpogleda v perspektivo rekreativnih tekačev nam daje avtoetnografska raziskava 
dveh tekačev, opisana v dveh člankih (Allen-Collinson in Hockey, 2007, 2008). Avtorja, 
dolgoletna rekreativna tekača, opisujeta vpliv poškodbe na ohranjanje tekaške identitete oz. 
»habitusa tekača na dolge razdalje« (Allen-Collinson in Hockey, 2007, str. 385). Habitus 
opišeta kot »družbeno pridobljene, utelešene sisteme predispozicij, tendenc in nagnjenj, ki 
se kažejo npr. v nazoru, mnenjih, težnjah in tudi ravnanju, kot je način drže, hoje, teka itd.« 
(prav tam, str. 385). V dnevnikih, ki sta jih vodila v namen dokumentiranja njunih izzivov 
ob rehabilitaciji, najdemo opise njunega vsakdana, v katerih se vidi, kako je bil njun 
tekaški habitus prisoten v njunih vsakodnevnih rutinah: po dnevu v službi oddrvita domov 
in vnaprej pripravita večerjo, nakar se hitro oblečeta v športno opremo in se skušata ne 
zadržati pri majhnih stvareh, kot je npr. pitje čaja, saj bi to vodilo do manj časa za tek 
(Allen-Collinson in Hockey, 2008). Po teku opravita raztezanje in poskrbita, da večerja 
vsebuje ustrezna hranila za vzdrževanje njune tekaške rutine (prav tam).  
Tudi raziskava Cook idr. (2015) skozi spremljanje cestnih tekačev in izvajanje intervjujev 
osvetli nekatere vidike odnosa do teka svojih udeležencev. V poročilih soraziskovalcev so 
opazili dve prevladujoči temi glede tega, kaj jim tek pomeni: »tek kot pobeg« (prav tam, 
str. 10) in »tek kot opravilo« (prav tam, str. 12). Nekateri udeleženci raziskave so poročali, 
da jim tek predstavlja pobeg od vsakodnevnih pritiskov, del česar je tudi občutek svobode, 
ki ga prinaša zmožnost premikanja (prav tam). Drugi pa so poročali, da jim tek predstavlja 
obvezo oz. občasno neprijetno opravilo, ki jih utrudi ali pa vzame veliko časa, a jo temu 
navkljub opravijo zaradi predvidenih koristi teka za npr. zdravje (prav tam).  
Med zbiranjem podatkov za svojo raziskavo sem v poročilih soraziskovalcev začela 
opažati nekatere specifike posameznih soraziskovalcev, ki so v neki meri kazali na 
lastnosti, podobne elementom zgoraj omenjenega habitusa (Allen-Collinson in Hockey, 
2007, 2008) in pomena teka (Cook idr., 2015). Čeprav se omenjeni vidiki glede odnosa do 
teka soraziskovalcev morda ne zdijo relevantni za raziskovanje odločanja, sem tekom 
raziskave ugotovila, da so ti vidiki tudi prisostvovali pri njihovem odločanju. Ta preplet 
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odnosa do teka in odločanja zanj pa je informiralo tudi izvajanje moje raziskave, in sicer 
predvsem v tem, da sem poleg doživljanja odločanja za tek v epizodah – tj. tega, kako so 
soraziskovalci doživljali odločanje za tek v specifičnih trenutkih – začela preučevati tudi 
kontekst, v katerem se je odločanje dogajalo. Natančnejšim razlogom za zbiranje podatkov 
o kontekstu kot tudi njihovo relevantnost za preučevanje doživljanja odločanja za tek se 
bom posvetila v naslednjem poglavju v okviru predstavitve raziskovalnega načrta. 
Kot zaključek tega poglavja želim izpostaviti, da nam zgoraj opisani raziskavi o 
rekreativnih tekačih pomagata bolje razumeti odnos nekaterih posameznikov do telesne 
aktivnosti s prvoosebne perspektive, a se osredotočata zgolj na širše vidike fenomena – tj. 
na pomen teka za udeležence kot je ta vpet v njihov vsakdan. Ob tem pa ostaja manj 
raziskano vprašanje, kako je razmišljanje o teku prisotno v njihovem doživljanju. S svojo 
raziskavo se primarno osredotočam na doživljanje odločanja; kljub temu bom do neke 
mere lahko osvetlila tudi to, kako doživljamo procese, povezane s telesno aktivnostjo. 
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3 Raziskovalni načrt 

V tem poglavju se posvetim opisu raziskovalnega načrta. Za kontekstualizacijo 
raziskovalnega načrta, ki sem ga po izvedbi pilotne raziskave glede na izsledke le-te 
dopolnila, začnem z opisom njegovega razvoja do končne oblike. V naslednjem 
podpoglavju navedem cilja in raziskovalni vprašanji raziskave, nato pa se posvetim 
natančnejši opredelitvi raziskovane situacije, v kateri izpostavim tudi potrebo po 
raziskovanju doživljanja odločanja za tek ne zgolj s perspektive doživljanja, temveč tudi z 
raziskovanjem konteksta, v katerem se doživljanje dogaja. Temu sledi opis uporabljenih 
metod – prilagojena metoda mikro-fenomenologije (Petitmengin, 2006) in etnografija 
(Atkinson in Hammersley, 1994). V primeru mikro-fenomenologije opišem tudi to, kako 
sem metodo prilagodila za preučevanje doživljanja, kot se je dogajalo v epizodah mojih 
soraziskovalcev. Nato navedem kriterije, katerim so morali ustrezati soraziskovalci za 
sodelovanje v raziskavi, in opišem končni nabor soraziskovalcev. Zatem se posvetim 
uporabljenim materialom in pripomočkom. Proti koncu poglavja natančneje opišem še 
potek raziskave, kot sem ga izvedla pri vsakem soraziskovalcu, na koncu poglavja pa 
navedem še izzive pri izvedbi, ki so vzniknili tekom raziskave. 

3.1 Razvoj raziskovalnega načrta 
Prvoten cilj raziskave je bil pridobiti opise doživljanja v epizodah odločanja za tek mojih 
soraziskovalcev, česar namen je bil vsaj do neke mere osvetliti doživljanje procesa 
odločanja za tek, kot je potekalo v epizodah – tj. v specifičnih trenutkih in procesih v 
doživljanju mojih soraziskovalcev. Raziskovalno vprašanje je bilo: kako doživljamo 
odločanje za tek? 
Po pregledu literature in zastavitvi omenjenega cilja ter raziskovalnega vprašanja sem 
opravila pilotno raziskavo, katere namen sta bila identifikacija morebitnih težav v 
dotedanji zasnovi raziskovalnega načrta in vaja fenomenološkega intervjuja, prilagojenega 
po mikro-fenomenološki metodi. V nadaljevanju opišem potek pilotne raziskave, nato pa 
opišem še spremembe raziskovalnemu načrtu, ki sem jih vpeljala z ozirom na ugotovitve v 
pilotni raziskavi. 
3.1.1 Pilotna raziskava 
Pilotna raziskava je vključevala dva soraziskovalca. Vsa srečanja so potekala z uporabo 
videokonferenčne aplikacije Zoom. Na uvodnem srečanju s posameznim soraziskovalcem 
sem razložila potek raziskave in z njim opravila vajo v opisovanju doživljanja (Vermersch, 
1994/2007), s katerim sem preverila soraziskovalčevo razumevanje opazovanja doživljanja. 
Že na uvodnem srečanju sva opravila tudi intervju o teku v obliki polstrukturiranega 
intervjuja, v katerem sem se pozanimala o soraziskovalčevih tekaških navadah, o 
njegovem odnosu do teka in o vlogi, ki ga tek igra v njegovem življenju. Namen intervjuja 
o teku je bil pridobiti vpogled v svet teka soraziskovalca, ki bi lahko potencialno pomagal 
kontekstualizirati opise doživljanja v poznejših fenomenoloških intervjujih.  
Po opravljenem intervjuju o teku sem soraziskovalca prosila, naj vodi dnevnik, v katerem 
si bo beležil trenutke in procese v svojem dnevu (s skupno besedo – epizode), v katerih je 
razmišljal o tem, ali bi šel teč. Navodila za vodenje dnevnika je prejel v pisni obliki skupaj 
z začrtanim formatom za zapis epizode, ki je vključeval čas epizode, kontekst, v katerem 
se je epizoda zgodila, opis doživljanja v epizodi in po želji komentar (končna oblika 
dnevnika je natančneje predstavljena v podpoglavju 3.6). Za lažjo predstavo, kako bi naj 
dnevniški zapis izgledal, je soraziskovalec prejel tudi tri primere dnevniških zapisov iz 
mojega doživljanja odločanja za tek. 
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Po nekaj zbranih dnevniških zapisih me je soraziskovalec kontaktiral in določila sva termin 
za srečanje po Zoomu. Ponovno v namen kontekstualizacije opisov doživljanja v epizodah 
sem na vsakem srečanju soraziskovalca v obliki polstrukturiranega intervjuja najprej 
vprašala o poteku dneva pred razširjeno epizodo in ali je že kaj tisti dan že razmišljal o 
teku. Nato pa sva raziskala eno izmed zapisanih epizod v okviru fenomenološkega 
intervjuja, osnovanega na mikro-fenomenološki metodi. Glavni kriterij za izbiro epizode za 
razširitev v intervjuju je bil ta, da je bil končen nabor epizod raznolik. Za ta kriterij sem se 
odločila, saj sem želela zajeti čim širši spekter tega, čemur bi lahko rekli proces odločanja 
za tek, kot se je dogajalo v epizodah. Z vsakim soraziskovalcem sem v pilotni raziskavi 
opravila po tri intervjuje. 
Pilotna raziskava je pomagala pri dodelavi raziskovalnega načrta pred začetkom zbiranja 
podatkov za glavno raziskavo; v nadaljevanju opišem opažanja glede dotedanje oblike 
raziskovalnega načrta in storjene spremembe v njem.  
3.1.2 Ugotovitve v pilotni raziskavi in dodelave raziskovalnega načrta 
Pokazalo se je, da sta bila navodila in format dnevniškega zapisa razumljiva 
soraziskovalcema, tako da ju za namen zbiranja podatkov v glavni raziskavi nisem 
spreminjala. Je pa v pilotni raziskavi prišlo do nekaj težav glede določanja in iskanja 
epizod odločanja za tek; te težave opišem v nadaljevanju. 
Opazila sem, da je bilo soraziskovalcema občasno težje določiti, katera razmišljanja o teku 
(ki so se dogajala občasno tudi večkrat na dan) so bila hkrati tudi odločanja za tek. V tej 
težavi v razmejevanju med razmišljanjem o teku in odločanjem zanj je bilo razvidno, da bi 
bilo morda za bolj celostno preučevanje doživljanja odločanja za tek koristno razširiti moje 
polje raziskovanja tako, da bi v raziskavo vključila tudi razmišljanja o teku, za katere 
morda ni jasno, ali gre za odločanje ali za kakšen drug proces.  
Ravnokar omenjena težava je nakazovala tudi na ugotovitev, da so morda ta razmišljanja o 
teku, ki niso bila nujno odločanja zanj, v neki meri vseeno prisostvovala pri realizaciji 
končne odločitve5.  
Z eno izmed soraziskovalk sva opazili še eno težavo v iskanju epizode, ki je pripeljala do 
realizacije odločitve: soraziskovalka je v enem od polstrukturiranih intervjujev poročala, 
da je šla nekaj dni pred najinim srečanjem teč, ni pa znala določiti, kdaj pred opravljenim 
tekom je prišlo oz. ali je sploh prišlo do odločitve, da tek bo. Ta težava pri iskanju epizode 
bi sicer lahko izvirala iz tega, da se soraziskovalka preprosto ni mogla spomniti epizode, pa 
čeprav se je ta zgodila; po drugi strani pa bi lahko omenjeno opažanje namigovalo na to, da 
morda še nimamo dobrega razumevanja tega, kaj se dogaja v okviru širših procesov 
odločanja za tek (tj. v časovnem razponu med eno realizacijo odločitve in drugo), da pride 
do realizacije odločitve. Tudi z ozirom na to opažanje se je zdelo, da bi bilo za bolj 
celostno zajetje preučevanega fenomena treba razširiti polje raziskovanja.  
Glede na omenjene ugotovitve v pilotni raziskavi sem se odločila (1) v raziskavo vključiti 
tudi razmišljanja o teku, ki soraziskovalcem niso nujno predstavljala odločanja za tek; in 
(2) bolj preučevati tudi kontekst, v katerem se je razmišljanje o teku in odločanje zanj 
dogajalo.  
V poskus zajetja ravno omenjenih dodatnih dveh vidikov fenomena sem v raziskavo 
vključila etnografski pristop 6 . V namen zbiranja etnografskih podatkov sem dodelala 
polstrukturirani intervju, ki je potekel pred vsakim fenomenološkim intervjujem. 

 
5  To opažanje je tekom pridobivanja podatkov za glavno raziskavo postalo še bolj očitno. Nekatera 
razmišljanja o teku (a ne odločanja zanj) so tako postala tudi del poglavja Rezultati. 
6 Utemeljitev uporabe etnografskega pristopa je podana v podpoglavju 3.4.2. 
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Polstrukturirani intervju je tako v končni obliki vseboval vprašanje o soraziskovalčevih 
navadah okrog teka in odločanju zanj od najinega zadnjega srečanja – to vprašanje je 
pomagalo predvsem pri izgradnji konteksta. Vseboval je tudi pogovor o zabeleženih 
epizodah – ta del je služil za preučevanje razmišljanj o teku, ki niso bila nujno odločanja 
zanj, pa so vseeno, kot se je zdelo, prisostvovala pri tem, da je prišlo do realizacije 
odločitve. V okviru pogovora o zabeleženih epizodah pa sva tudi določila epizodo, za 
katero se je soraziskovalcu zdelo, da je v njej poteklo odločanje za tek. Sledilo je vprašanje 
o poteku njegovega dneva pred to epizodo in ali je v tistem dnevu že kaj razmišljal o teku – 
ta del je ponovno služil pri izgradnji konteksta. Nato sva izbrano epizodo razširila v 
fenomenološkem intervjuju7. 
Polstrukturirani intervju, skupaj z že omenjenimi intervjujem o teku in dnevniškimi zapisi, 
ki niso bili razširjeni v fenomenološkem intervjuju, so tako postali del podatkov, ki sem jih 
poleg doživljajskih podatkov iz fenomenoloških intervjujev vključila v analizo in 
posledično tudi v rezultate raziskave. 
Skladno z odločitvijo razširiti polje preučevanja doživljanja odločanja za tek in v poskus 
kontekstualizacije tega doživljanja sem razširila tudi nabor vprašanj v intervjuju o teku, 
tako da je zajemal več vidikov soraziskovalčevega odnosa do teka – med drugim je končna 
oblika intervjuja vključevala tudi odnos do telesne aktivnosti nasploh, kot tudi to, kako se 
je odnos do telesne aktivnosti in specifično teka spreminjal tekom soraziskovalčevega 
življenja8. Tudi podatki iz intervjuja o teku sodijo med etnografske podatke raziskave. 
Še zadnjo spremembo v raziskovalnem načrtu sem vpeljala ne zaradi izsledkov pilotne 
raziskave, temveč zaradi ugotovitve, do katere sem prišla že v procesu zbiranja podatkov – 
po opravljenih štirih intervjujih s prvima dvema soraziskovalcema se je izkazalo, da so bila 
doživljanja odločanja za tek res raznolika in so ob procesu analize (ki je potekala 
vzporedno z zbiranjem podatkov – razloženo v poglavju Analiza) vznikale številne 
kategorije, v katerih je bilo težko najti skupne vzorce. Tako sem se navkljub prvotni 
zasnovi raziskave – opraviti po štiri fenomenološke intervjuje na soraziskovalca – odločila 
število intervjujev povečati na šest. Čeprav je to terjalo nekaj več časa s strani 
soraziskovalcev kot tudi mene, raziskovalke, je odločitev koristila raziskavi na več 
načinov: dodatna dva fenomenološka intervjuja na soraziskovalca sta pripomogla k 
lažjemu iskanju vzorcev v doživljajskih podatkih; dve dodatni srečanji sta pomenili tudi 
dva dodatna polstrukturirana intervjuja, kar je pomenilo tudi več etnografskih podatkov o 
kontekstu. Ker je zbiranje podatkov zaradi povečanja števila srečanja trajalo dlje časa, sem 
s tem zaobjela daljši časovni okvir, s čimer sem dobila bolj izčrpen vpogled v doživljanje 
odločanja za tek, kot je vpeto v vsakdan mojih soraziskovalcev.  
Skladno z narejenimi spremembami v raziskovalnem načrtu sem dodelala tudi cilje 
raziskave in raziskovalna vprašanja. Poglejmo si jih v naslednjem podpoglavju. 

3.2 Cilji in raziskovalni vprašanji 
Prvi cilj raziskave je pridobiti opise doživljanja v epizodah odločanja za tek mojih 
soraziskovalcev, kar bo vsaj do neke mere osvetlilo doživljanje odločanja.  
Poleg opisov doživljanja soraziskovalcev v epizodah me zanima tudi, ali udeleženci 
doživljajo to navidez podobno odločitveno situacijo, tj. odločanje za tek, na podoben ali 
različen način. Prav tako me zanima, ali obstaja razlika v njihovem doživljanju v epizodah, 

 
7 Kriteriji za izbiro epizod za razširitev v fenomenološkem intervjuju so natančneje razloženi v podpoglavju 
3.3. 
8 Vse točke, zajete v intervjuju o teku, so navedene v podpoglavju 3.7.2. 
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če je bila odločitev realizirana ali ne (za razpravo o povezavi med doživljanjem odločanja 
in realizaciji glej Kordeš, 2009). 
Drugi cilj je umestiti doživljanje odločanja za tek v kontekst vsakdanjega življenja 
soraziskovalcev. Ta cilj je bil dodan po opravljeni pilotni raziskavi, v kateri se je pokazalo, 
da morda zajetje doživljanja v epizodah ni dovolj za celostno preučevanje doživljanja 
odločanja za tek, kot je vpeto v vsakdan soraziskovalcev. 
Raziskovalni vprašanji sta:  

1. Kako rekreativni tekači doživljajo odločanje za tek v epizodah? 
2. Kako je doživljanje odločanja za tek vpeto v vsakdan rekreativnih tekačev? 

Ob raziskovalnih vprašanjih je treba omeniti še, da se bom osredotočala nanju z vidika 
mojih soraziskovalcev in se bom izogibala posploševanju na populacije izven mojega 
vzorca. Rezultati raziskave izhajajo iz in se nanašajo izključno na etnografske in 
doživljajske podatke, do katerih sem prišla s svojimi soraziskovalci. 
Kot je bilo že omenjeno v podpoglavju 3.1, dodelana cilja in dodelani raziskovalni 
vprašanji odsevata ugotovitve iz pilotne raziskave, na podlagi katerih sem se odločila na 
odločanje za tek pogledati s širše perspektive – torej, namesto preučevanja zgolj 
doživljanja v posameznih epizodah za tek mojih soraziskovalcev sem v raziskovanje, kot 
vir etnografskih podatkov, vključila tudi ostala razmišljanja o teku, ki s perspektive 
soraziskovalcev morda ne predstavljajo odločanja za tek, pa tudi kontekst, v katerem se 
odločanje za tek dogaja. Z vključitvijo omenjenih vidikov sem skušala v preučevanje zajeti 
širše procese odločanja za tek.  
Pojem »odločanje za tek« zaobjema tako primere, ko se je soraziskovalec odločil, da bo šel 
teč, kot tudi primere, ko se je odločil, da ne bo šel teč. Preučevala sem odločanje za tek v 
primerih, ko je bila odločitev realizirana, kot tudi v primerih, ko ni bila.  

3.3 Opredelitev raziskovane situacije 
V tem podpoglavju najprej opišem kriterije, s pomočjo katerih je potekala izbira epizod, ki 
smo jih s soraziskovalci razširili v fenomenološkem intervjuju in ki so bile predmet analize 
na prvi ravni (natančneje razloženi v poglavju 4). Zatem pa se posvetim še širšim 
procesom odločanja za tek, katerega del so epizode.  
3.3.1 Epizode 
Pri izbiri epizod odločanja za tek sem se zanašala na soraziskovalčeve intuicije glede tega, 
za katere epizode, zapisane v okviru dnevniških zapisov, se jim je zdelo, da je v njih 
potekalo odločanje. Občasno pa sva med polstrukturiranim intervjujem odkrila kakšno 
nezapisano epizodo, ki se je soraziskovalcu zdela bolj ključna za realizacijo odločitve – v 
tem primeru sva v fenomenološkem intervjuju razširila nezapisano epizodo.  
Čeprav sva se pri izbiri epizod za razširitev v fenomenološkem intervjuju s 
soraziskovalcem osredotočala na epizode, ki so po občutku soraziskovalca vsebovale 
odločanje in so se zato zdele bolj pomembne za realizacijo odločitve, to ne pomeni nujno, 
da ostale epizode (ki so ostale v obliki dnevniških zapisov oz. sva se o njih tudi pogovorila 
v polstrukturiranem intervjuju) niso prav tako prisostvovale pri procesu, ki je 
soraziskovalca pripeljal do realizacije odločitve.  
Ker sem želela dobiti čim bolj celosten pregled nad doživljanjem, kot se je dogajalo v 
epizodah pri soraziskovalcih, je bil drugi kriterij pri izbiri epizod za razširitev raznolikost 
opisov doživljanja v končnem naboru epizod. V drugi polovici zbiranja podatkov (tj. 
predvsem pri soraziskovalcih S05, S06 in S07) sem začela v dnevniških zapisih 
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razpoznavati nekatere doživljajske vzorce, ki so bili podobni tistim v že razširjenih 
epizodah, zato v nekaterih primerih v drugi polovici zbiranja podatkov nisem mogla v 
celoti zadostiti kriteriju po raznolikosti. V primeru, da sva s soraziskovalcem razširila 
epizodo, ki je bila v neki meri podobna že kateri od ostalih razširjenih epizod, so ti podobni 
doživljajski vzorci služili kot pomoč pri preverjanju že razvitih doživljajskih kategorij. 
Razvijanje doživljajskih kategorij je potekalo v sklopu analize, ki je potekala vzporedno z 
zbiranjem podatkov. Postopek analize je natančneje opisan v poglavju Analiza (4. 
poglavje). 
Zadnji kriterij za izbiro epizod za razširitev pa je bil čim manjši časovni razmik med časom, 
ko se je epizoda zgodila, in fenomenološkim intervjujem, v katerem sva jo s 
soraziskovalcem želela razširiti, z namenom zmanjšati verjetnost popačenja spominov na 
epizodo. Kadar se je soraziskovalcu zdelo, da je več epizod vsebovalo odločanje, je prišla 
v poštev za razširitev novejša epizoda. Če pa sva imela na voljo dovolj časa, sva razširila 
dve epizodi.  
Iskanje epizod, primernih za razširitev v fenomenološkem intervjuju, tudi ob upoštevanju 
zgoraj navedenih kriterijev ni bilo vedno enostavno, saj je bilo občasno soraziskovalcu 
težko določiti epizode z odločanjem oz. epizode, ki so bile najbolj relevantne za njegovo 
realizacijo odločitve. Že iz pilotne raziskave je bilo razvidno, da so soraziskovalci občasno 
pomislili na tek, pa tega razmišljanja niso označili za odločanje. Zaradi tega izziva pri 
iskanju epizod sem v raziskavo, kot je bilo že omenjeno v podpoglavju 3.1, kot del 
raziskovane situacije vključila tudi trenutke oz. procese razmišljanja o teku, ki jih 
soraziskovalci niso nujno smatrali za odločitve. Ta razmišljanja o teku praviloma9 niso bila 
raziskovana v okviru fenomenološkega intervjuja, temveč so bila predmet pogovora v 
polstrukturiranem intervjuju, storjenim pred vsakim fenomenološkim intervjujem. 
Omenjena poročanja o razmišljanju o teku sodijo med etnografske podatke te raziskave in 
so bila vključena v analizi na drugi in tretji ravni. 
V naslednjem delu tega podpoglavja se osredotočim na odločanje za tek širše – tj. na vlogo 
širših procesov odločanja za tek, v katere uvrščam tako epizode odločanja za tek kot tudi 
ostala razmišljanja o teku ter kontekst, v katerem so se epizode in razmišljanja dogajala.  
3.3.2 Vpetost doživljanja odločanja za tek v vsakdan 
V tem podpoglavju na podlagi opažanj glavne raziskave utemeljim potrebo po 
raziskovanju, poleg doživljanja v epizodah odločanja za tek tudi ostalih razmišljanj o teku 
in konteksta, v katerem se doživljanje dogaja.  
Glede na izsledke pilotne raziskave (opisane v podpoglavju 3.1) se zdi, da preučevanje 
zgolj doživljanja v epizodah odločanja za tek ni dovolj za zajetje vseh dejavnikov in 
procesov, ki pripeljejo do realizacije odločitve.  
Ta ugotovitev je postala še bolj razvidna tekom zbiranja podatkov in vzporedne analize 
glavne raziskave. Pokazateljev, da raziskovanje doživljanja v epizodah morda ni zajelo 
vseh mogočih dejavnikov, ki prisostvujejo pri odločanju za tek, je bilo več. V nadaljevanju 
se po točkah osredotočim na tri pokazatelje, za vsakega podam primer iz rezultatov 
raziskave, nato opišem implikacije opažanja in na koncu opišem še, kako sem v analizi 
postopala glede na opažanje. 

1. Soraziskovalci so občasno težko razmejili med odločanjem za tek in razmišljanjem 
o teku, ki ni vsebovalo odločanja.  

 
9 Občasno se je zgodilo, da je soraziskovalec šele med fenomenološkim intervjujem ugotovil, da raziskovana 
epizoda ni vključevala odločanja. Tudi te epizode bodo obravnavane v poglavju Rezultati. 
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V primeru epizode S05-I1 sva s soraziskovalko S05 šele tekom fenomenološkega 
intervjuja ugotovili, da v epizodi ni poteklo odločanje za tek, temveč je šlo za proces, ki 
sem ga v procesu analize poimenovala »ovedba namere«, da bo šla teč10.  
Opažanje kaže na idejo, da morda obstajajo procesi, ki jih ne moremo označiti za odločanje 
v tradicionalnem pojmovanju, vseeno pa prisostvujejo v širšem procesu odločanja za tek oz. 
prisostvujejo pri tem, da pride do realizacije odločitve. 
Čeprav je v večini razširjenih epizod glede na poročanje soraziskovalcev poteklo odločanje 
za tek, je bilo razširjenih nekaj epizod, v katerih odločanja ni bilo. Soraziskovalec je pri 
slednjih šele v fenomenološkem intervjuju ugotovil, da ga epizoda ne vsebuje. Kljub temu 
pa se glede na njihovo poznejše opažanje, da ni šlo za odločanje, zdi, da so tudi te epizode 
prisostvovale pri tem, da je prišlo do realizacije odločitve. Skladno z ugotovitvijo sem v 
analizo na prvi ravni poleg epizod, v katerih je poteklo odločanje za tek, vključila tudi 
tistih nekaj epizod, v katerih odločanja ni bilo.  

2. Mogoče je bilo najti povezave med nekaterimi epizodami posameznega 
soraziskovalca. 

V epizodi S02-I3 je npr. soraziskovalka poročala, da je potekel proces odločanja, a ko je v 
njem začela čakati, da se bo zgodila odločitev, do nje ni prišlo. Taisti proces se je nato v 
istem dnevu zgodil še enkrat. Nato, v epizodi S02-I4, ki se je zgodila prav tako še isti dan, 
pa je prišlo do odločitve – do spontanega uvida, da bo šla teč11. 
Opažanje namiguje na idejo, da bi morda lahko obstajali vzročno-posledični odnosi med 
epizodami, ki spadajo v isti širši proces odločanja za tek. V okviru te ideje se poraja 
vprašanje, ali bi odločanje v epizodi S02-I4 poteklo na enak način in ali bi odločitev prišla 
v obliki spontanega uvida, če pred tem ne bi bilo večkratnega čakanja na odločitev.  
Sicer sklepanje o vzročno-posledičnih odnosih med epizodami presega meje tega 
magistrskega dela, sem pa odnose med epizodami, ki so sodile v isti širši proces odločanja 
za tek, vključila v drugo raven analize. Ta raven analize predstavlja pogled na fenomen 
odločanja na eni ravni višje od pogleda na fenomen, kot se dogaja v doživljanju 
soraziskovalcev v posameznih epizodah. 

3. Vzorci v epizodah posameznih soraziskovalcev in odnosi med epizodami so 
nakazovali na lastnosti, specifične za posamezne soraziskovalce. 

V primeru soraziskovalca S01 je v razširjenih epizodah do odločitve pogosto prišlo 
spontano. Po drugi strani je nekaj epizod soraziskovalke S05 vključevalo dlje trajajoče 
preudarjanje o tem, ali bi šla res teč, v čemer je bil v tem preudarjanju prisoten občutek 
slabe vesti, da bi morala iti teč.  
Če predpostavljamo, da so za nekatere soraziskovalce res bolj značilni nekateri vzorci v 
doživljanju kot drugi, morda obstaja dejavnik, ki bi lahko te razlike razložil.  
V nadaljevanju se osredotočim na mogočo razlago teh razlik v vzorcih doživljanja 
soraziskovalcev – ob tem pa se zavedam, da se naslanjam na predpostavki, da te razlike 
obstajajo12 in da obstaja dejavnik, ki bi jih lahko razložil.  
Morda obstaja podstat, ki jo v magistrskem delu poimenujem »naravnanost do teka« (ali, 
krajše, zgolj »naravnanost«), ki sooblikuje doživljanje, ki je specifična vsakemu 

 
10 Omenjena epizoda je obravnavana v poglavju Rezultati v podpoglavju 5.3.3. 
11 Odnos med omenjenimi epizodami je obravnavan v poglavju Rezultati v podpoglavju 5.4.2. 
12 Raziskava Cook idr. (2015), omenjena v podpoglavju 2.2.3, nakazuje na razlike v odnosu do teka med 
posamezniki, vendar teh izsledkov ne moremo nujno aplicirati na raven doživljanja. 
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soraziskovalcu in ki bi lahko razložila razlike v vzorcih doživljanja v razširjenih epizodah 
kot tudi odnose med njimi13.  
Za boljše razumevanje tega, kaj je naravnanost in kako bi lahko bila prisotna v doživljanju, 
poglejmo primer soraziskovalke S03: v polstrukturiranih intervjujih je poročala o tem, da 
misli na tek pogosto vzniknejo v njenem vsakdanu, npr. ob pogledu na superge in objave, 
povezane s tekom, na socialnih omrežjih. Omenila je tudi, da se ji zdi, da nekako 
neprestano načrtuje, kako bi lahko tek umestila v svoj dan. V enem od intervjujev je 
poročala, da se je med jutranjim pripravljanjem na dan ujela pri tem, da je izbirala oblačila, 
ki bi ji omogočala takoj po službi iti teč14. 
Po drugi strani so se misli na tek soraziskovalca S01 po njegovem poročanju pojavile kot 
ideja ali namig, da bi morda lahko šel teč tisti dan, če ne bo prišlo vmes kaj drugega. 
Občasno je nato tekom dneva pozabil na to, da bi lahko šel teč. Ta ležeren odnos do teka se 
razlikuje od odnosa do teka soraziskovalke S03, za katero se je zdelo, da skuša svoj dan 
organizirati na tak način, da bo lahko šla ne glede na druge obveznosti teč. Kot bo razvidno 
poglavju Rezultati v podpoglavju 5.5, sem na podlagi teh in podobnih ugotovitev 
razlikovala tudi naravnanosti omenjenih dveh soraziskovalcev.  
Še ena ugotovitev glede naravnanosti je sledeča: zdi se, da se lahko spreminja skozi čas. 
Vrnimo se k soraziskovalki S03: ko je v času zbiranja podatkov začela redno teči, se je 
zmanjšalo število dnevniških zapisov. Po njenem poročanju je po začetku rednega teka 
manj razmišljala o teku nasploh, pa tudi manj se je odločala zanj – tek je bil nekaj, kar se je 
preprosto zgodilo. Če razumemo soraziskovalkine prej pogoste misli o teku in pogosto 
načrtovanje teka kot del njene naravnanosti, se zdi, da se je ta spremenila s spremembo v 
pogostosti teka. S spremembo pogostosti teka pa so se – glede na že omenjeno zmanjšano 
razmišljanje o teku – spremenili tudi njeni širši procesi odločanja za tek15.  
Naravnanost do teka v dotičnem magistrskem delu predstavlja skupek lastnosti 
soraziskovalca, ki sooblikuje doživljanje odločanja za tek kot tudi njihovo ravnanje v 
povezavi z odločanjem zanj. Naravnanost soraziskovalca nam razkrije tudi njegov odnos 
do teka. Naravnanost predstavlja del doživljanja, posledično je del epizod kot tudi del 
širših procesov odločanja za tek, predstavlja pa tudi del tega, kako je doživljanje odločanja 
za tek vpeto v vsakdan soraziskovalca. 
V luči teh zanimivih ugotovitev želim ponovno izpostaviti potrebo po raziskovanju 
fenomena odločanja za tek širše kot samo skozi preučevanje doživljanja v epizodah. V 
preučevanju doživljanja se osredotočamo zgolj na posamezne trenutke doživljanja, v 
katerih pa morda soraziskovalec ne opazi te naravnanosti, ki je morda prisotna in ki to 
doživljanje morda soustvarja ali sodoloča. Vrzel, ki nastane pri osredotočanju zgolj na 
doživljanje, pa lahko vsaj deloma zapolni etnografski pristop, saj lahko z njim zajamemo 
vidike konteksta, v katerega je umeščeno specifično doživljanje, kar nam lahko pomaga pri 
lažjem opažanju značilnosti posameznih soraziskovalcev in s tem morebitnih naravnanosti. 
Če predpostavljamo, da naravnanosti obstajajo in da sooblikujejo doživljanje, je njihovo 
raziskovanje ključnega pomena za razumevanje doživljanja v epizodah za razumevanje 
odnosov med epizodami in za razumevanje širših procesov odločanja za tek ter kako so ti 

 
13  V magistrskem delu se osredotočam predvsem na naravnanosti do specifično teka, ob čemer pa ne 
izključujem možnosti, da obstajajo splošnejše naravnanosti – npr. naravnanost do sebe, drugih ali do sveta. 
Tovrstnih naravnanosti se dotaknem v poglavju Diskusija v podpoglavju 6.3.3. 
14 Opisana vedenja so v neki meri podobna tistim, ki opisujejo t. i. habitus tekača v raziskavi Allen-Collinson 
in Hockey, 2008 – omenjeni v podpoglavju 6.3.3. 
15 Če predpostavljamo, da lahko njene redkejše misli o teku v času rednega teka sploh še imenujemo za del 
širšega procesa odločanja za tek – saj morda ne gre več za procese specifično odločanja.  
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vpeti v vsakdan posameznika 16 . Brez njih bi morda bil opis preučevanega fenomena 
pomanjkljiv. Na tretji ravni analize se zato s končnim ciljem zajeti vpetost doživljanja 
odločanja za tek v vsakdan soraziskovalcev dodatno posvetim tudi pojasnitvi njihovih 
naravnanosti.  

3.4 Uporabljene metode 
Za odgovor na zastavljeni raziskovalni vprašanji sem uporabila metodo mikro-
fenomenologije (Petitmengin, 2006), ki sem jo v namen raziskovanja odločanja za tek 
prilagodila, in etnografsko metodo (Atkinson in Hammersley, 1994). 
Za lažje razumevanje uporabljenih metod pred njihovo predstavitvijo v podpoglavjih na tej 
točki na kratko opišem način pridobivanja podatkov. Bolj natančen opis pridobivanja 
podatkov je opisan v podpoglavju 3.7.  
Po uvodnem srečanju, v katerem sem soraziskovalcu razložila potek raziskave, sva 
opravila intervju o teku (ki spada med etnografske podatke moje raziskave). V tem 
intervjuju sva obdelala soraziskovalčev odnos do telesne aktivnosti nasploh skozi življenje 
ter njegov odnos specifično do teka in njegove tekaške navade. Nato so si soraziskovalci v 
naslednji tednih začeli v obliki dnevniških zapisov začeli beležiti kontekst in opise 
doživljanja v svojem dnevu, v katerih so razmišljali o tem, ali bi šli teč. Po nekaj zbranih 
dnevniških zapisov sva se s soraziskovalcem sestala na platformi Zoom, kjer sva se v 
kratkem polstrukturiranem intervjuju (del etnografskih podatkov) pogovorila o njegovem 
odločanju za tek v zadnjih tednih in o njegovih navadah okrog le-tega. V okviru 
polstrukturiranega intervjuja sva se pogovorila tudi o tem, katero oz. katere od zabeleženih 
epizod bi razširila v fenomenološkem intervjuju (tj. intervjuju, prilagojenem po mikro-
fenomenološkem intervjuju v namen moje raziskave) (razširjene epizode sodijo med 
doživljajske podatke). Po opravljenih šestih srečanjih (tj. po skupno šestih polstrukturiranih 
in šestih fenomenoloških intervjujih) sva zaključila z zbiranjem podatkov.  
3.4.1 Mikro-fenomenologija in njena prilagoditev 
Za raziskovanje doživljanja odločanja za tek v epizodah sem prilagodila pristop mikro-
fenomenologije (Petitmengin, 2006). V tem podpoglavju predstavim metodo in utemeljim 
njeno primernost za raziskovan fenomen, nato pa opišem, na kakšen način sem metodo 
prilagodila v namen moje raziskave. Za razlikovanje prilagojene oblike intervjuja od 
izvirnega mikro-fenomenološkega intervjuja prvo omenjenega imenujem »fenomenološki 
intervju«. 
Mikro-fenomenologija je osnovana na t. i. elicitacijskem intervjuju avtorja Vermerscha 
(1994/2007), ki ga je pozneje v domeni kognitivne znanosti v namen raziskovanja 
doživljanja, povezanega s kognitivnimi procesi, prilagodila Petitmengin (2006). Način 
izvedbe intervjuja temelji na, med drugim, fenomenologiji (Husserl, 1913/1997), 
elicitacijskem intervjuju (Vermersch, 1994/2007) in pristopu fokusiranja (Gendlin, 1969).  
Prilagojeno metodo mikro-fenomenologije sem uporabila za raziskovanje doživljanja 
soraziskovalcev v epizodah odločanja za tek v okviru fenomenološkega intervjuja. 
Uporabo omenjene metode za mojo raziskavo utemeljujem na podlagi tega, da nam mikro-
fenomenološki intervju omogoča pridobiti vpogled v doživljanje posameznika v določeni 
epizodi iz preteklosti, kot se je to odvijalo skozi čas (Petitmengin, 2006) – s to lastnostjo 
mi je prilagojena oblika metode pomagala pri preučevanju procesov in trenutkov v 
doživljanju, relevantnih za odločanje za tek mojih soraziskovalcev.  

 
16 Nadaljnjim implikacijam naravnanosti se posvetim v poglavju Diskusija v podpoglavju 6.3.3. 
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Metoda predpostavlja raziskovanje doživljanja s telesno umeščenega gledišča (Gaete Celis, 
2019). Zaradi tega sem predvidevala, da mi bo metoda s tovrstno perspektivo pomagala 
zajeti bolj celosten pregled nad doživljanjem soraziskovalcev, vključno z doživljanji, ki so 
zajemala telesno modalnost.  
Še en razlog za izbiro mikro-fenomenologije je ta, da bi naj po metodi skozi ponovno 
udejanjanje epizode lahko opazovali in opisali doživljanje iz poljubno daljne preteklosti 
(Petitmengin, 2006), kar je bilo koristno pri časovnem usklajevanju s soraziskovalci za 
fenomenološke intervjuje; vseeno pa sem se v raziskavi zaradi možnosti popačenja 
spominov zamejila na časovni razpon osem dni.  
Zadnji razlog za izbiro te metode je bil ta, da bi naj mikro-fenomenološki intervju skozi 
izurjeno vodenje s strani izvajalca intervjuja omogočal vpogled tudi v predreflektivno 
doživljanje – v dele doživljanja, ki se jih morda soraziskovalci pred intervjujem niso 
zavedali ali jih niso opazili (Petitmengin, 2009). Ta vidik bi lahko pri raziskovanju 
doživljanja v epizodah morda pomagal razkriti dodatne elemente doživljanja, kar bi 
pripomoglo k bolj celostnemu opisu raziskovanega fenomena.  
Prilagoditev mikro-fenomenološke metode 
V namen preučevanja epizod odločanja za tek, kot se dogaja v vsakdanjem življenju mojih 
soraziskovalcev, sem metodo mikro-fenomenologije nekoliko prilagodila. V nadaljevanju 
najprej obrazložim razlog za prilagoditev, nato pa konkretno nanizam narejene spremembe 
oz. dodatke metodi.  
Mikro-fenomenologija se v procesu izvajanja intervjuja in v analizi osredotoča izključno 
na doživljajske podatke in izključuje satelitske dimenzije, ki se tičejo splošnih prepričanj in 
pojasnil soraziskovalca glede svojega doživljanja (npr. »Običajno dlje časa tehtam, ali naj 
grem teč tisti dan ali bom imel naslednji dan več časa, ker so vedno še neke obveznosti, ki 
jih hočem pravi čas postoriti.«) in ki niso vezane na v prostoru in času umeščeno 
doživljanje (Petitmengin, 2006). Ampak glede na izsledke pilotne raziskave (ki so 
nakazovali na to, da je za bolj celostno raziskovanje fenomena odločanja za tek treba 
pogledati tudi kontekst, v katerem se doživljanje dogaja), satelitskih dimenzij, ki so 
vzniknile med fenomenološkim intervjujem, nisem izključila iz analize, temveč so postale 
del etnografskih podatkov in posledično del analize na drugi in tretji ravni. 
Drugi dve razhajanji od mikro-fenomenološkega pristopa se tičeta izvedbe 
fenomenološkega intervjuja: po smernicah za izvajanje mikro-fenomenološkega intervjuja 
(Petitmengin, 2006) raziskovalec v intervjuju postavlja vsebinsko prazna vprašanja, da se 
izogne zavajanju soraziskovalca med njegovim opisovanjem doživljanja. Čeprav sem se v 
neki meri držala te smernice, sem po več intervjujih s posameznim udeležencem pridobila 
občutek, v kolikšnem obsegu je suveren v svojem poročanju o doživljanju, in posledično, v 
kolikšni meri sem lahko postavila tudi kakšno vprašanje, ki je namigovalo na vsebino 
doživljanja. Če se je zdelo, da je soraziskovalec suveren v svojem poročanju, in če sem v 
njegovih opisih razpoznala kakšen doživljajski vzorec, ki je bil podoben vzorcu doživljanja 
drugih soraziskovalcev, sem (po tem, ko sem soraziskovalca opozorila, da bo vprašanje 
morda namigujoče) postavila vprašanje, ki je bilo usmerjeno v preverjanje teh podobnih 
vzorcev v doživljanju. Na takšen način sem soraziskovalko S06 vprašala, ali bil je v 
občutku nemira, ki ga je opisovala, prisoten tudi občutek iskanja (tj. iskanja aktivnosti, ki 
bi lahko ublažile občutek nemira) – lastnost doživljanja, ki jo je v podobnem občutku 
nemira opisal soraziskovalec S01. 
Še drugo razhajanje z mikro-fenomenološkim intervjujem je v vprašanju, ki sem ga 
zastavila vsakemu od soraziskovalcev na koncu fenomenološkega intervjuja: »Ali imaš 
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občutek, da ta epizoda vsebuje odločanje? In če je to smiselno vprašanje, ali bi lahko 
določil, v katerem trenutku ali procesu tekom epizode je prišlo do odločitve?« 
To vprašanje, ki glede na mikro-fenomenološko metodo spada med satelitske dimenzije, 
mi je pomagalo pri razlikovanju med tem, čemur bi soraziskovalci rekli odločanje ali 
odločitev, in ostalimi procesi, ki so se dogajali v času njihovega razmišljanja o teku. 
Njihov vpogled v svoje odločanje je bil ključen za raziskovanje odločanja za tek, saj je – 
kakor je bilo že omenjeno – soraziskovalec enakovreden raziskovalcu pri raziskovanju 
doživljanja (Hurlburt in Heavey, 2006). Odgovor soraziskovalcev na omenjeno vprašanje 
je vplival na analizo podatkov in način predstavitve podatkov v poglavju Rezultati (5. 
poglavje). Natančneje, glede na odgovor soraziskovalca na omenjeno vprašanje sem 
razvrstila posamezno epizodo ali v epizodo odločanja za tek ali pa v razmišljanje o teku, ki 
ni vsebovalo odločanja. Če je šlo za epizodo odločanja za tek (tj. soraziskovalec je poročal, 
da je šlo za odločanje, in je v večini primerov tudi določil trenutek odločitve 17), sta 
informacija o doživljajskem trenutku in opis tega trenutka v procesu analize pripomogla k 
izoblikovanju doživljajskih kategorij, povezanih z doživljajsko kategorijo višjega redu 
odločitev, in njihovi definiciji v kodirni knjigi (ki vključuje del rezultatov na prvi ravni). 
3.4.2 Etnografija 
V nadaljevanju skozi opis etnografske metode utemeljim njeno uporabo v moji raziskavi.  
Etnografija, ki izhaja s področja antropologije, se ukvarja z opisi navad, rutin in na splošno 
vsakodnevnega življenja udeležencev v raziskavi – to omogoča raziskovalcu, da raziskuje 
več perspektiv na raziskovan fenomen, kot je ta vpet v življenje udeležencev (Maggs-
Rapport, 2000).  
Etnografija se poslužuje različnih metod pri zbiranju podatkov, ki so izbrane glede na dano 
situacijo oz. okoliščine; vključujejo npr. opazovanje udeležencev in izvajanje intervjujev 
(Flick, 2009). Od omenjenih načinov zbiranja podatkov sem jaz uporabila slednjega. 
V moji raziskavi sem uporabila etnografski pristop za preučevanje konteksta, v katerem se 
je doživljanje v epizodah dogajalo, s čimer sem želela v raziskovanje fenomena vključiti 
preučevanje vpetosti doživljanja odločanja za tek v vsakdan soraziskovalcev kot tudi 
morebitne naravnanosti, ki so moje soraziskovalce vodile skozi širši proces odločanja za 
tek. Pravkar omenjena vidika sta glede na ugotovitve pilotne raziskave (opisanih v 
podpoglavju 3.1) kot tudi glede na ugotovitve tekom glavne raziskave (opisanih v 
podpoglavju 3.3) pomembna za pridobitev čim bolj celostne predstave o fenomenu 
doživljanja odločanja za tek. 
Etnografija je usmerjena k razvoju teorij, ki so osnovane na podatkih, pridobljenih pri 
manjšem številu udeležencev (Flick, 2009). Njen rezultat, pridobljen običajno skozi proces 
sekvenčne analize ali kodiranja (prav tam), pa je interpretacija raziskovanega fenomena v 
obliki opisov in razlag (Atkinson in Hammersley, 1994). V analizi etnografskih podatkov 
(na drugi in tretji ravni analize, ki sta predstavljeni v podpoglavjih 4.2.2 in 4.2.3) sem se 
posluževala postopka kodiranja, rezultati etnografskih podatkov moje raziskave pa 
temeljijo na opisih in citatih soraziskovalcev in, dodatno, zgodb18, ki prikazujejo vpetost 
doživljanja odločanja za tek v vsakdan soraziskovalcev, ki zajema tudi naravnanost.  
Med etnografske podatke moje raziskave sodijo: 

 
17 Zgolj v enem primeru je soraziskovalka poročala, da je potekel proces odločanja, a da do odločitve ni 
prišlo. Epizoda S02-I1, ki sem jo poimenovala »čakanje na odločitev«, je zaradi te razlike v primerjavi z 
drugimi epizodami v poglavju Rezultati obravnavana posebej, in sicer v podpoglavju 5.3.3. 
18 Zgodbe – del rezultatov analize na tretji ravni – so natančneje razložene v poglavju Analiza v podpoglavju 
4.2.3. 
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- podatki iz intervjuja o teku (opisanem v podpoglavju 3.7.2),  
- podatki iz polstrukturiranega intervjuja19 (opisanem v podpoglavju 3.7.3), 
- deli dnevniških zapisov, ki se tičejo opisov konteksta, vključno s tistimi, ki jih s 

soraziskovalci nismo razširili v fenomenološkem intervjuju (opisanimi v 
podpoglavju 3.6). 

3.4.3 Težave pri zbiranju podatkov z uporabljenimi metodami 
Pomanjkljivosti prilagojene mikro-fenomenološke metode za raziskovanje 
doživljanja v epizodah 
Doživljanje je zaradi svojih primarnih lastnosti – npr. dostopno je le tistemu, ki doživlja; je 
neponovljivo; zaenkrat neizmerljivo s klasičnimi kvantitativnimi metodami (Kordeš, 2016) 
– težak predmet preučevanja. V nadaljevanju navedem glavne metodološke težave, ki so se 
pojavljale tekom zbiranja podatkov za mojo raziskavo. 
Poleg tega, da je doživljanje predmet našega preučevanja, je hkrati tudi leča, skozi katero 
skušamo dostopati do njega (Kordeš, 2016). Zaradi te povezave med opazovalcem in 
opazovanim ne moremo z gotovostjo preveriti, ali morda že samo z aktom opazovanja 
doživljanja tega deformiramo ali ustvarjamo novo doživljanje (Kordeš, 2016; Depraz idr., 
2003). Tekom zbiranja podatkov me je nekaj soraziskovalcev tekom fenomenološkega 
intervjuja opozorilo, ko niso bili več prepričani, v kolikšni meri še opisujejo doživljanje, 
kakor se je zgodilo v raziskovani epizodi, v kolikšni meri pa njihovo poročanje že 
vključuje opise doživljanja, ki niso bili prisotni v raziskovani epizodi. Tako me je na to 
opozoril soraziskovalec S01: 
R: Se ti zdi, da je ta občutek ... imel prav lokacijo v prsih ali pa kje drugje? 
S01: [Dolg premor] Da je – da je imel samo v prsih, težko bi rekel, ker bi rekel, da je to 
nek telesen občutek. Čustva. Nekega nelago[dja], ne ... Em. Zdaj, kje vse ima lokacijo, 
kako močno, tega se pa ne spomnim. To si bom zdaj že izmišljeval, če nadaljujeva. [S01-I1] 
Dostop do doživljanja nam je z uporabo ne-introspektivnih metod nedosegljiv, zaradi česar 
nam po besedah Bitbol in Petitmengin (2013) ne preostane drugega, kot pa da sprejmemo 
ta zadržek in ga, kolikor je mogoče, skušamo minimizirati. Kadar je v moji raziskavi med 
fenomenološkim intervjujem soraziskovalec izrazil negotovost glede svojega opisa 
doživljanja, sem si to ob dotičnem opisu doživljanja to označila in se v procesu 
izoblikovanja doživljajskih kategorij v analizi nanj manj zanašala v primerjavi z drugimi 
poročili o doživljanju, nakar sva nadaljevala intervju z raziskovanjem drugih aspektov 
sinhrone ali diahrone strukture doživljanja v epizodi, ki sva jo obravnavala.  
Še ena ovira, ki se je pojavljala v fenomenoloških intervjujih, pa je težava ubeseditve 
doživljanja. Doživljanje je včasih težko natančno ubesediti (Hurlburt in Schwitzgebel, 
2007). O tem je poročalo tudi več mojih soraziskovalcev; med njimi tudi soraziskovalka 
S06, ko sem jo povprašala po tem, kako je bil prisoten del doživljanja v določenem 
trenutku: 
S06: Ja, sploh ne vem ... Imam res tak občutek, da mi nekaj manjka v mojem jeziku, da bi 
to povedala. [S06-I2] 
Pri raziskovanju doživljanja se tej težavi na žalost ne moremo ogniti, temveč jo moramo 
sprejeti kot del narave tovrstnega raziskovanja. Je pa res, da nam skozi več vaje v 
opisovanju doživljanja to običajno postane nekoliko lažje, kar sem opazila tudi ob delu z 
nekaterimi soraziskovalci – zdelo se je npr., da je soraziskovalka S05 v poznejših 

 
19 V podatke polstrukturiranega intervjuja zavoljo lažjega izražanja uvrščam tudi morebitna poročanja v 
fenomenoloških intervjujih, ki sodijo med satelitske dimenzije. 
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fenomenoloških intervjujih uspela svoje doživljanje bolj jasno izraziti v besedah kot v 
prvih nekaj intervjujih.  
Pomanjkljivost etnografskega pristopa za raziskovanje konteksta, v katerih so se 
dogajale epizode odločanja za tek 
Poglejmo še glavno pomanjkljivost etnografskega pristopa, s katero sem se soočala v moji 
raziskavi. 
Pri etnografiji je potrebna velika mera fleksibilnosti pri zbiranju podatkov, kar je po eni 
strani prednost pri raziskovanju malo znanih fenomenov (Flick, 2009), po drugi strani pa 
lahko s to metodo zaidemo v t. i. »metodološko arbitrarnost« (Flick, 2009, str. 236). Ker so 
načini zbiranja podatkov manj natančno določeni in s tem dopuščajo raziskovalcu veliko 
svobode v omenjenem procesu, se lahko zdijo rezultati etnografske raziskave manj 
metodološko zanesljivi, saj v primerjavi z bolj rigoroznimi metodami z natančneje 
definiranimi smernicami v večji meri temeljijo na raziskovalčevi presoji tega, na katerih 
opažanjih ali podatkih bo več poudarka v postopku analize. 
V moji raziskavi mi je fleksibilnost etnografske metode omogočala več svobode pri 
združevanju etnografskih podatkov z doživljajskimi, po drugi strani pa sta mi odsotnost 
smernic in nestrukturiran način združevanja podatkov oteževala analizo, ki je posledično 
potekala manj sistematično v primerjavi z analizo doživljajskih podatkov.  

3.5 Soraziskovalci 
V tem podpoglavju opišem pogoje za sodelovanje v raziskavi, postopek rekrutacije, nato 
pa predstavim še končni nabor soraziskovalcev. 
Soraziskovalec je za sodelovanje v raziskavi moral izpolnjevati tri pogoje:  

- da teče rekreativno; torej, da se s tekom ukvarja v svojem prostem času 
(VandenBos, 2015); 

- temu, da bo šel soraziskovalec teč, mora vsaj občasno predhoditi odločanje za tek – 
tj. tek mu ne predstavlja del redne rutine20; 

- soraziskovalca zanima lastno doživljanje. Raziskovanje doživljanja je namreč 
dolgotrajen proces, ki zahteva veliko mero predanosti in pozornosti. Njegovo 
zanimanje pa je ključno tudi za pridobitev poglobljenega opisa njegovega 
doživljanja (Kordeš in Klauser, 2016). 

Potencialne soraziskovalce sem iskala preko lastnih poznanstev in priporočil znancev. Po 
poizvedbi o njihovi ustreznosti glede na zgoraj omenjene pogoje in po kratki predstavitvi 
teme raziskave, vključno s približno oceno, koliko časa bi jim sodelovanje vzelo, so bili 
povabljeni k sodelovanju. 
Soraziskovalci so na uvodnem srečanju podpisali obveščeno soglasje, da se strinjajo s 
sodelovanjem v raziskavi. Obveščeni so bili, da je sodelovanje v raziskavi prostovoljno in 
da lahko kadarkoli odstopijo; da bodo njihovi podatki anonimizirani in hranjeni pod šifro 
ter da bodo uporabljeni zgolj v namen te raziskave. Obveščeni so bili tudi o morebitni 
posledici sodelovanja – da bodo morda skozi opazovanje doživljanja spoznali prej 
nepoznane elemente svojega doživljanja, kar lahko povzroči tudi neprijetne občutke. 
Obveščeno soglasje je dostopno v Prilogi 2.  

 
20 Temu pogoju so na začetku zbiranja podatkov ustrezali vsi izbrani soraziskovalci, je pa soraziskovalka S03 
tekom zbiranja podatkov vzpostavila redno rutino teka. Kljub temu sva nadaljevali z zbiranjem podatkov, saj 
sva ugotovili, da je ta sprememba v navadah okrog teka pripeljala do zanimive ugotovitve glede pogostosti 
razmišljanja o teku. Več o tem v podpoglavju 5.5.3. 
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Skladno s smernicami kvalitativnega raziskovanja v Morse (2000), ki predvideva 6–10 
udeležencev, sem v raziskavo vključila sedem soraziskovalcev. Ob tako majhnem vzorcu 
je smiselno izpostaviti, da cilj raziskave ni posplošiti ugotovitve na splošno populacijo, 
temveč z njo stremim k raziskovanju doživljanja odločanja za tek in njene vpetosti v 
vsakdan specifično mojih soraziskovalcev. 
Vsi soraziskovalci so imeli že nekaj izkušenj z opazovanjem doživljanja – skozi ukvarjanje 
z meditacijo, skozi sodelovanje pri predmetu Prvoosebno raziskovanje na študijskem 
programu Kognitivna znanost, dva soraziskovalca pa sta imela tudi predhodno izkušnjo 
sodelovanja v raziskavi, ki je uporabljala prvoosebne metode. 
Spodaj prilagam tabelo z osnovnimi podatki o soraziskovalcih. 
Tabela 1 Osnovni podatki o soraziskovalcih 

Šifra Spol Starost Področja izobrazbe Št. let ukvarjanja 
s tekom 

Št. srečanj 

S01 moški 25 splošna medicina 10 6 

S02 ženski 28 filozofija, kognitivna 
znanost 

14 6 

S03 ženski 43 psihologija 15 6 

S04 moški 25 psihologija, 
kognitivna znanost 

15 3 

S05 ženski 29 podjetništvo 3 6 

S06 ženski 23 psihologija 9 6 

S07 moški 23 psihologija 17 6 

Kot je razvidno iz tabele, je v raziskavi sodelovalo sedem soraziskovalcev, od tega štiri 
ženskega spola in trije moškega v starosti od 23 do 43 let (M = 28,00 let; SD = 7,00), ki so 
se v času začetka zbiranja podatkov s tekom ukvarjali od 3 do 17 let (M = 11,86 let; 
SD = 4,85). Treba je upoštevati, da podane vrednosti za leta ukvarjanja s tekom vključujejo 
tudi tek, ki so ga soraziskovalci počeli v okviru drugih oblik treningov (torej ne nujno za 
rekreacijo) in ne izključujejo morebitnih obdobij, ko udeleženci niso tekli.  
Od soraziskovalcev je bil eden študent splošne medicine, dva študenta kognitivne znanosti, 
dva študenta psihologije in dve zaposleni s predhodno izobrazbo iz psihologije oz. 
podjetništva. 
S soraziskovalci sem poleg intervjuja o teku na uvodnem srečanju opravila še šest srečanj, 
ki je vsako vključevalo en polstrukturirani intervju in en fenomenološki intervju, izjema je 
bil le soraziskovalec S04, s katerim sva zaradi pomanjkanja časa in težav z usklajevanjem 
urnika po uvodnem opravila še tri srečanja. 
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3.6 Materiali in pripomočki 
Vprašalniki 

S spletno platformo Google Forms so bili narejeni obveščeno soglasje (na voljo v Prilogi 
2), socio-demografski vprašalnik in vprašalnik za preverjanje verodostojnosti poročanja 
med fenomenološkim intervjujem (na voljo v Prilogi 4).  
Slednji vprašalnik je bil osnovan deloma na smernicah Bitbol in Petitmengin (2013), 
deloma pa so bila vprašanja informirana s strani predhodno izvedenih raziskav v okviru 
Laboratorija za empirično fenomenologijo Centra za kognitivno znanost, ki so se prav tako 
posluževala prvoosebnih metod za raziskovanje doživljanja (Černe, 2020; Oblak, 2020).  
Dnevnik za beleženje epizod odločanja za tek 

Epizode odločanja za tek, na podlagi katerih so potekali fenomenološki intervjuji, so si 
soraziskovalci zapisovali v dokument »Navodila za vodenje dnevnika« (na voljo v Prilogi 
3), ki je, poleg navodil za vodenje dnevnika, vseboval tudi opis formata dnevniškega 
zapisa in še nekaj splošnih napotkov za opazovanje doživljanja. 

Vsak dnevniški zapis je bil sestavljen iz naslednjih delov: 

- datum, čas in kratek opis situacije, v kateri je bil soraziskovalec med epizodo; 
- opis doživljanja; 
- komentar glede opazovanja in/ali zapisovanja doživljanja, morebitnih težav pri tem 

itd. (po želji). 
Zapisi v dnevniku so služili kot izhodišča za polstrukturirane in fenomenološke intervjuje. 
Hkrati je bil namen zapisov tudi ta, da si soraziskovalci bolje zapomnijo doživete epizode. 

Programska oprema 

Ker je raziskava potekala v času izbruha pandemije SARS-CoV-2, so bili vsi intervjuji 
izvedeni s pomočjo videokonferenčne aplikacije Zoom (začenši z verzijo 5.2.3, zadnji 
intervju pa je bil narejen z verzijo 5.10.1). S predhodnim strinjanjem soraziskovalcev so 
bili intervjuji posneti z Zoomovo funkcijo za snemanje zaslona računalnika, za 
transkripcijo in analizo pa sem uporabila zgolj zvočne posnetke. 
Organizacija surovih podatkov za analizo je potekala z uporabo programske opreme oz. 
orodja za kvalitativno analizo ATLAS.ti 7.5.7 Windows. 
Za shematski prikaz pojmov, povezanih z odločanjem za tek (v podpoglavju 1.1), za 
grafični prikaz ravni analize (v podpoglavju 4.2), za shematski prikaz pojmov za lažje 
razumevanje analize in rezultatov na tretji ravni (v podpoglavju 4.2.3) ter za prikaz 
načinov odločanja za tek v epizodah (v podpoglavju 5.3.2) sem uporabila odprtokodno 
programsko opremo za izdelavo diagramov Draw.io.  

3.7 Postopek 
V tem podpoglavju opišem postopek zbiranja podatkov, kot je potekel z vsakim 
soraziskovalcem.  
Vsa srečanja in intervjuji so potekali z videokonferenčno aplikacijo Zoom. Z izjemo 
uvodnega srečanja so bila vsa srečanja posneta. 
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3.7.1 Uvodno srečanje 
Uvodno srečanje s soraziskovalcem je bilo namenjeno predstavitvi raziskave in njenih 
ciljev, opisu korakov za sodelovanje in seznanitvi soraziskovalca z njegovimi pravicami 
pri sodelovanju skozi obveščeno soglasje. 
Za izvedbo raziskave je bilo pomembno, da so bili soraziskovalci seznanjeni z 
opazovanjem doživljanja. V ta namen sem na uvodnem srečanju s soraziskovalcem izvedla 
vajo v opisovanju doživljanja (Vermersch, 1994/2007) – soraziskovalec je v mislih črkoval 
določeno besedo, nato pa sem ga v kratkem fenomenološkem intervjuju vprašala po 
njegovem doživljanju med črkovanjem. S tem sem preverila soraziskovalčeve intuicije 
glede opazovanja doživljanja. Vsi soraziskovalci so imeli že vsaj nekaj izkušenj z 
opazovanjem doživljanja in opisana naloga ni nobenemu povzročala težav – zato ni bilo 
treba uvesti koraka z večdnevnim vzorčenjem doživljanja po smernicah v Hurlburt in 
Heavey (2006), ki bi soraziskovalcu približal opazovanje in opisovanje svojega doživljanja. 
Po predstavitvi raziskave in vaji iz opazovanja doživljanja sem soraziskovalcu natančneje 
predstavila navodila za pisanje dnevnika. Soraziskovalci so poleg navodil prejeli tudi 
dokument s tremi mojimi zapisi doživljanja odločanja za tek, ki je služil kot pomoč za 
lažjo predstavo o tem, kako lahko izgleda dnevniški zapis. 
3.7.2 Intervju o teku 
Po uvodnem srečanju sem s soraziskovalcem izvedla polstrukturirani intervju, katerega 
namen je bil umestitev njegovega sveta teka in odločanja glede teka v kontekst njegovega 
življenja. Vprašanja so se nanašala na soraziskovalčev odnos do telesne aktivnosti nasploh, 
na njegov odnos do teka in kako se je ta spreminjal skozi njihovo življenje. Povprašala sem 
tudi o njegovih razlogih za to obliko telesne aktivnosti in o njegovi rutini okrog teka. 
Natančneje, intervju je obsegal naslednje točke: 

- odnos do telesne aktivnosti nasploh; 
- telesna aktivnost tekom življenja; 
- odnos do teka in kako se je ta spreminjal tekom življenja; 
- razlogi za tek – ko je sprva začel teči in trenutno; 
- navade okrog teka: pogostost, ali teče sam ali še s kom, itd. 
- ali na kakšen način spremlja svoj napredek v teku; 
- ali si zastavlja cilje, vezane na tek;  
- ali zaradi (ne)teka kdaj doživlja slabo vest21. 

Intervju o teku je predstavljal metodo za zajetje širšega okvira tega, kako se soraziskovalci 
odločajo o teku v svojem vsakdanu, hkrati pa je pripomogel tudi pri kontekstualizaciji 
nekaterih tem, ki so vzniknile med fenomenološkim intervjujem. Soraziskovalka S06 je 
npr. v intervjuju o teku omenila, da ima včasih slabo vest, če že nekaj časa ni tekla, 
doživljanje tovrstne slabe vesti pa se je pojavilo tudi v eni od razširjenih epizod. 

3.7.3 Polstrukturirani intervjuji 
Ko je soraziskovalec zbral dve do tri epizode odločanja za tek, me je kontaktiral in mi 
poslal svoje zapise. Nato sva določila termin za srečanje, na katerem je najprej potekel 
nekajminuten polstrukturirani intervju, nato pa še fenomenološki intervju.  

 
21 Vprašanje glede slabe vesti sem dodala po opažanju, da je ena od soraziskovalk v pilotni raziskavi v enem 
od polstrukturiranih intervjujev izrazila nezadovoljstvo s seboj, ko ji ni uspelo realizirati odločitve, da bo šla 
teč. Na podlagi te ugotovitve, kot tudi na podlagi lastnih izkušenj s tekom, sem slutila, da se bodo 
soraziskovalci morda razlikovali v tem vidiku odnosa do teka – zato sem dodala to vprašanje.  



29 
 

V polstrukturiranem intervjuju sem soraziskovalca povprašala o pogostosti teka in 
odločanju za tek od najinega zadnjega srečanja. Nato sva se na kratko pogovorila o 
dnevniških zapisih in na podlagi soraziskovalčevega občutka, kateri izmed njih je imel 
pomembnejšo vlogo pri njegovi realizaciji teka, sva določila tudi epizodo, ki jo bova 
razširila v fenomenološkem intervjuju. Nato sem ga vprašala o poteku njegovega dneva 
pred razširjeno epizodo (oz. tudi o dnevu pred tem, če se je epizoda zgodila zjutraj) in ali je 
na dan epizode še kdaj pomislil na tek.  
Ob soraziskovalčevem pripovedovanju o poteku dneva sem bila pozorna na opisane 
situacije, ki bi lahko imele kakšno povezavo s širšimi procesi odločanja za tek. Odgovori 
na opisana vprašanja so služili v pomoč pri izgradnji širšega konteksta okoli doživljanja 
odločanja za tek soraziskovalca. 
V namen preverjanja, ali se doživljanje na kakšen način razlikuje glede na realizacijo 
odločitve22, sem soraziskovalca vprašala tudi o posledicah njegove odločitve – če se je 
odločil iti teč, ali je potem res šel teč ali ne; in obratno – če se je odločil, da ne bo šel teč, 
ali je potem to realiziral ali ne. 
Občasno je soraziskovalec zabeležil epizodo, glede katere ni bil prepričan, ali vsebuje 
odločanje za tek ali pa je doživljanje, opisano v dnevniškem zapisu, vključevalo misel na 
tek brez procesa odločanja. Pri tovrstnih epizodah sva v okviru polstrukturiranega 
intervjuja skozi prelet dneva ali zadnjih nekaj dni skušala najti za soraziskovalca najbolj 
relevantne trenutke ali procese za njegovo realizacijo odločitve. Dnevniški zapis za 
intervju S06-I4 soraziskovalke S06 je npr. vključeval odločanje o tem, kateri dan bo šla teč, 
v resnici pa se je odločitev, da bo sploh šla teč, zgodila nekaj minut pred zapisano epizodo 
– v tem specifičnem primeru sva razširili nezapisano epizodo, ki se je zgodila pred tisto, 
zapisano v dnevnik. 
3.7.4 Fenomenološki intervjuji 
Po polstrukturiranem intervjuju je nastopil fenomenološki intervju. Ta se je začel v skladu 
s smernicami mikro-fenomenološke metode (Petitmengin, 2006) z navedbo pogojev 
intervjuja in njegovega cilja priti do opisa doživljanja v izbrani epizodi. Soraziskovalcu 
sem povedala, da se lahko med intervjujem kadarkoli ustaviva in da ni zavezan k 
odgovarjanju na moja vprašanja. Soraziskovalec je bil tudi seznanjen s tem, da bom 
občasno ponovila ali povzela njegovo poročanje in da me naj ob netočnem opisu po potrebi 
popravi – na tak način je potekalo sprotno preverjanje mojega razumevanja doživljanja 
soraziskovalca.  
Nato sva določila meje epizode, glede katere sva se strinjala, da jo bova razširila v 
fenomenološkem intervjuju – od katerega do katerega trenutka v času bova pogledala 
soraziskovalčevo doživljanje. Občasno je bilo težko določiti začetek procesa odločanja za 
tek; če je bilo mogoče, sva epizodo določila tako, da sva iskala prve sledi doživljanja o 
čemerkoli, kar bi lahko povezala s tekom. Epizodo sva zamejila na tak način, da je zadnji 
trenutek razširjene epizode vseboval že doživljanje, ki se ni več zdelo povezano z 
razmišljanjem o teku. Namen takšne zamejitve je bil poskus zajetja vseh trenutkov, ki so 
imeli povezavo z odločanjem za tek. Meje epizode so se lahko tekom intervjuja tudi 
spremenile – če je npr. soraziskovalec opazil, da je bilo pred začetkom epizode ali po 
njenem koncu še kakšno doživljanje, ki bi ga bilo smiselno raziskati. Časovni razpon 
doživljanja, ki sva ga s soraziskovalcem raziskala v intervjuju, je običajno obsegal zgolj 
nekaj sekund, kratkemu časovnemu razponu navkljub pa je lahko intervju trajal po uro in 

 
22 Tega vprašanja se dotaknem v poglavju Rezultati v podpoglavju 5.6. 
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pol ali celo več. Intervju je vzel veliko časa, saj praviloma vključuje natančno preučevanje 
tudi zelo subtilnih delov soraziskovalčevega doživljanja. 
Po strinjanju o časovni zamejitvi epizode je potekla evokacija izbrane epizode. V procesu 
evokacije sem soraziskovalca prosila, naj se poskusi postaviti v času nazaj v prvi trenutek 
razširjene epizode in naj skuša obuditi kontekst (npr. kje je bil soraziskovalec, kaj je takrat 
počel) in slušne, vidne, olfaktorne ter ostale senzorične informacije, ki so bile takrat 
prisotne (po smernicah Petitmengin, 2006). Evokacijsko stanje je treba vzdrževati skozi 
celoten intervju – po potrebi sem med intervjujem pomagala soraziskovalcu ponovno 
evocirati situacijo v raziskovani epizodi s ponovnim pozivom po priklicu konteksta in 
senzoričnih informacij. Po začetni uspešno izvedeni evokaciji (katere znaki so npr. 
upočasnjen govor soraziskovalca, uporaba sedanjika med poročanjem o doživljanju, 
uporaba gest za ponazoritev delov doživljanja; prav tam) sem začela soraziskovalca voditi 
po doživljanju izbrane epizode – tako po diahroni kot tudi sinhroni strukturi doživljanja. 
Diahrona struktura opisuje doživljanje, kot je to potekalo skozi čas, sinhrona struktura pa 
opisuje doživljanje v posameznem trenutku (prav tam). Natančneje, sinhrona struktura 
zajema elemente doživljanja, ki jih ne moremo uvrstiti v časovno zaporedje, kot so si 
sledili (tj. so bili del diahrone strukture), temveč so prisotni hkrati (prav tam). 
Da lahko soraziskovalec učinkovito poroča o svojem doživljanju tekom intervjuja, je 
pomembno, da postavi v oklepaj svoja prepričanja in teoretiziranja o doživljanju 
(Petitmengin idr., 2019). Izvedba te t. i. epohe23 soraziskovalcu omogoča, da se z vsebine 
doživljanja (»kaj« našega doživljanja) preusmeri v način, kako se mu to doživljanje daje 
(»kako« našega doživljanja) (prav tam). Ko se je soraziskovalec oddaljil od konkretnega 
opisovanja doživljanja in je zašel v t. i. satelitske dimenzije, sem ga z novim vprašanjem v 
zvezi z doživljanjem preusmerila nazaj k opisovanju doživljanja v razširjeni epizodi. Pod 
satelitske dimenzije sodijo soraziskovalčevi opisi, ki se ne tičejo njegovega doživljanja, 
temveč so splošni komentarji, sodbe in razlage o njegovem doživljanju24 (prav tam).  
V namen pridobitve opisa doživljanja sem v veliki meri postavljala t. i. vsebinsko prazna 
vprašanja – to so vprašanja, ki se nanašajo zgolj na strukturo doživljanja, ne da bi pri tem 
namigovala na vsebino doživetega (Petitmengin in Bitbol, 2009). Sem pa v namen 
preverjanja doživljajskih vzorcev občasno postavila tudi kakšno bolj usmerjeno vprašanje, 
kar je natančneje razloženo v podpoglavju 3.4.1. 
Na koncu intervjuja sem povzela celotno epizodo doživljanja in soraziskovalca ponovno 
prosila, naj me opozori na možna nerazumevanja ali pomanjkljive opise o njegovem 
doživljanju. 
Ob zaključku fenomenološkega intervjuja sem soraziskovalca vprašala še: »Ali imaš 
občutek, da ta epizoda vsebuje odločanje? In, če je to smiselno vprašanje, ali bi lahko 
določil, v katerem trenutku ali procesu tekom epizode je prišlo do odločitve?«25 
Po zaključenem intervjuju je soraziskovalec rešil še vprašalnik za preverjanje veljavnosti 
intervjuja26. 

 
23 Mikro-fenomenologija je med drugim osnovana na idejah filozofa in začetnika fenomenologije Edmunda 
Husserla, ki z epoho opiše način obračanja k svojemu doživljanju brez predhodnih sodb in predstav, ki so 
sicer prisotne v našem vsakdanjem dojemanju resničnosti (Husserl, 1913/1997). 
24 Za razliko od smernic za izvajanje analize v mikro-fenomenologiji (Petitmengin idr., 2019) pa satelitskih 
dimenzij nisem odstranila iz podatkov, temveč so postale del etnografskih podatkov in so služile 
kontekstualizaciji razširjenih epizod. 
25 Razlog za to vprašanje je naveden v podpoglavju 3.4.1. 
26 Vprašalnik je opisan v podpoglavju 3.6, v izvirnem formatu pa je na voljo v Prilogi 4. 
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Po zadnjem, šestem sklopu polstrukturiranega in fenomenološkega intervjuja je sledil še 
pogovor o vtisih raziskave in morebitnih težavah ali vprašanjih. 

3.8 Izzivi pri izvedbi 
V nadaljevanju predstavim izzive, ki so vzniknili tekom zbiranja podatkov. 
Prvi izmed izzivov je bil ta, da je celoten proces zbiranja podatkov z vsakim 
soraziskovalcem trajal dlje od predvidenih nekaj tednov, kar je podaljšalo celoten proces 
zbiranja podatkov. Razlogov za daljše trajanje zbiranja podatkov je bilo več: soraziskovalci 
so poročali, da so se občasno manj odločali za tek; včasih se je bilo težje uskladiti glede 
termina za naslednji intervju; nekateri soraziskovalci preprosto niso veliko razmišljali o 
teku v svojem vsakdanu; in nekaj soraziskovalcev je v času zbiranja podatkov zbolelo, 
zaradi česar smo naredili premor v zbiranju podatkov. 
Naslednji izziv se je tikal načina izvedbe srečanj s soraziskovalci – z aplikacijo Zoom. 
Aplikacija je po eni strani poenostavila izvajanje intervjujev, saj ni bilo potrebno, da sva se 
s soraziskovalcem nahajala na isti fizični lokaciji. Po drugi strani pa je bilo tovrstno 
raziskovanje pomanjkljivo v tem, da je bilo težje zagotoviti mirno okolje brez motečih 
dejavnikov, v katerem bi lahko soraziskovalci podoživeli razširjeno epizodo in ohranjali 
svojo pozornost na njej. Nekajkrat se je namreč zgodilo, da je soraziskovalca pri poročanju 
zmotil npr. sostanovalec, hišni ljubljenček ali zvonjenje telefona. Občasno je prišlo tudi do 
nekajsekundnih zamrznitev zaslona zaradi slabše internetne povezave, a so bile na srečo 
tovrstne prekinitve intervjuja redke. 
Kot že omenjeno, se je za nekoliko težavno občasno izkazala tudi izbira epizode za 
intervju. Nekajkrat se je zgodilo, da sva s soraziskovalcem med fenomenološkim 
intervjujem ugotovila, da epizoda, ki sva jo imela namen raziskati, pravzaprav ni vsebovala 
odločanja. Če je prišlo do te ugotovitve na začetku intervjuja, sva s soraziskovalcem 
skušala najti, kdaj v njegovem doživljanju je poteklo odločanje, nakar sva opravila intervju 
na podlagi najdenega trenutka oz. procesa odločanja. Zgodilo pa se je tudi, da sva do 
omenjene ugotovitve prišla šele med intervjujem ali ob njegovem zaključku. Tudi te 
epizode so bile vključene v analizo, saj so se izkazale za pomemben vir podatkov pri 
razumevanju širših procesov odločanja za tek. 
Včasih odločitvenega trenutka za določene primere, ko je šel soraziskovalec teč, nisva 
mogla najti, saj se soraziskovalec ni mogel spomniti, od katerega trenutka dalje je vedel, da 
se bo tek zgodil. Na žalost tega izziva ni bilo mogoče preseči. 
Še zadnji izziv se je tikal podrobnosti pridobljenih doživljajskih podatkov. Čeprav so imeli 
vsi soraziskovalci nekaj izkušenj z opazovanjem doživljanja, smo s tistimi z več 
predznanja uspeli priti do nekoliko bolj poglobljenih opisov doživljanja. Ta občasen 
primanjkljaj v podrobnostih posameznih doživljajev je otežil kasnejšo poglobljeno analizo; 
po drugi strani pa so dobljeni podatki v vsakem primeru informirali širši kontekst 
odločanja.  
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4 Analiza 

V tem poglavju predstavim postopek analize, ki sem se ga posluževala v raziskavi. Pristop 
k analizi vseh podatkov je potekal v skladu s smernicami kvalitativnega raziskovanja 
(Flick, 2009), še posebej po pristopu poskusne teorije (osnovan na pristopu Glaser in 
Strauss, 1967; pozneje dodelan v Charmaz, 2006). Analiza doživljajskih podatkov pa je 
bila deloma informirana tudi s strani smernic za analizo mikro-fenomenološkega intervjuja 
(Petitmengin idr., 2019).  
Analiza podatkov, tako doživljajskih kot tudi etnografskih, je vključevala najprej ureditev 
gradiva – transkripcijo intervjujev – in nato analizo na treh ravneh. Rezultati analize, ki 
bodo prav tako predstavljeni na treh ravneh, predstavljajo poskusno teorijo dotične 
raziskave. Kot je značilno za poskusno teorijo (Glaser in Strauss, 1967), predstavljeni 
rezultati temeljijo na podatkih, pridobljenih v raziskavi.  
V nadaljevanju poglavja najprej opišem postopek transkripcije, potem pa analizo na treh 
ravneh, vključno z opisom oblike, v kateri bodo predstavljeni rezultati posamezne ravni 
analize. Na koncu poglavja, ko bo postopek analize in njen rezultat bolj razumljiv, se 
posvetim še relevantnosti rezultatov na posamezni ravni za preučevanje doživljanja 
odločanja za tek.  
Preden začnem s predstavitvijo analize, želim še omeniti, da bi morda drug raziskovalec z 
istim naborom podatkov skozi postopek analize prišel do drugačnih rezultatov. Kot 
raziskovalka sem v postopku analize skušala s podatki postopati na čim bolj objektiven 
način, a hkrati se zavedam, da so verjetno moje presoje, intuicije in predhodne izkušnje 
vsaj v neki meri vplivale na rezultate raziskave. 

4.1 Transkripcija 
Prvi korak analize podatkov je bil transkripcija intervjujev. Po predlogu Straussa (1987) 
sem transkribirala le dele intervjujev, ki so se tikali raziskovanega pojava. Tako sem iz 
transkripcije in posledično tudi iz analize izključila dele intervjujev, ki so se tikali npr. 
motenj, do katerih je morebiti prišlo med intervjuji, in podatkov o splošnih aspektih 
soraziskovalčevega življenja, ki se niso tikali mojega raziskovalnega vprašanja. Pri 
transkripciji fenomenološkega intervjuja pa sem ohranila satelitske dimenzije, ki so se 
tikale soraziskovalčevega odnosa do teka ali odločanja zanj. Ti deli transkriptov so postali 
del etnografskih podatkov27 in so pripomogli k analizi na drugi in tretji ravni.  
Transkripcija je vključevala verbalne in paraverbalne (spremembe v hitrosti govora, 
premori med govorom, ponavljanje) vidike intervjuja; dodatno so bile v transkripcijo 
zabeležene med intervjujem opažene geste in mimika zgornjega dela telesa, s katerimi so si 
soraziskovalci pomagali pri opisovanju svojega doživljanja (po smernicah Petitmengin, 
2006; Petitmengin idr., 2019). 
Po transkripciji je analiza potekala na treh ravneh, ki jih opišem v nadaljevanju.  

4.2 Analiza podatkov na treh ravneh 
Skladno z opažanji iz pilotne raziskave (podpoglavje 3.1) in v glavni raziskavi 
(podpoglavje 3.3), da je treba na fenomen odločanja za tek pogledati ne zgolj na ravni 

 
27 Ker so se satelitski opisi običajno tikali tem, ki so bili tudi predmet pogovora v polstrukturiranih intervjujih, 
in ker je bilo satelitskih opisov v primerjavi z drugimi etnografskimi podatki količinsko manj, jih v opisu 
postopka analize smatram za dele polstrukturiranih intervjujev. 
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doživljanja v epizodah, temveč tudi na ravni širših procesov odločanja za tek, je analiza 
pridobljenih podatkov potekla na treh ravneh. 
Za lažje razumevanje analize jo v nadaljevanju najprej predstavim na grafični način s 
pomočjo sheme, ki je bila v namen razlage pojmov, povezanih z odločanjem za tek, že 
prikazana v podpoglavju 1.1. 
Slika 2 Grafični prikaz analize na treh ravneh 

 
Enako kot v podpoglavju 1.1 so epizode na zgornji shemi predstavljene s sivo obarvanimi 
predeli široke puščice. Široka puščica predstavlja širši proces odločanja za tek, ki vodi od 
ene realizacije odločitve do druge.  
Predmet prve ravni analize so razširjene epizode, njihova analiza pa temelji na 
doživljajskih podatkih, pridobljenih v fenomenoloških intervjujih. Predmet druge ravni 
analize so odnosi med epizodami, njihova analiza pa temelji na združevanju doživljajskih 
in etnografskih podatkov. Predmet tretje ravni analize je vpetost doživljanja odločanja za 
tek v vsakdan, tako kot analiza druge ravni pa temelji na združevanju doživljajskih in 
etnografskih podatkov. Druga in tretja raven analize sta informirani s strani analiz na nižjih 
ravneh, kar pomeni, da so v procesu analize na drugi ravni prisostvovale tudi ugotovitve, 
pridobljene na prvi ravni analize; v procesu analize na tretji ravni pa so prisostvovale tudi 
ugotovitve na prvi in drugi ravni analize.  
V nadaljevanju po podpoglavjih opišem proces analize in rezultat vsake ravni analize. V 
podpoglavju 4.3 pa se posvetim še relevantnosti posameznih ravni analize in rezultatov za 
preučevanje doživljanja odločanja. 
4.2.1 Prva raven analize 
Prva raven analize je zajemala analizo epizod, razširjenih v fenomenoloških intervjujih – tj. 
analizo doživljajskih podatkov – in odgovarja na vprašanje, kako soraziskovalci doživljajo 
odločanje za tek v epizodah – tj. v trenutkih in procesih, ki so se jim zdeli ključni za 
njihovo odločitev, da bodo ali ne bodo šli teč. 
Rezultati analize podatkov na prvi ravni zajemajo (1) kodirno knjigo in (2) načine 
odločanja za tek v posameznih epizodah (krajše: »načini«). V nadaljevanju opišem 
postopek analize, ki je pripeljal do doživljajskih kategorij v kodirni knjigi, nato pa še 
postopek analize, skozi katerega sem na podlagi kategorij v kodirni knjigi razvila načine. 
Na koncu opišem še, v kakšni obliki bodo podani rezultati analize podatkov na prvi ravni.  
Od doživljajskih podatkov do doživljajskih kategorij v kodirni knjigi 
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Analiza doživljajskih podatkov v namen izoblikovanja doživljajskih kategorij (v 
nadaljevanju poglavja »kategorije«), predstavljenih v kodirni knjigi (na voljo v Prilogi 1), 
je potekala v obliki kodiranja. Kodiranje opisuje proces razbijanja surovega gradiva na 
manjše dele in nato sestavljanje teh delov v novo celoto; velja za ključen korak med 
zbiranjem podatkov in oblikovanjem teorije, ki bazira na pridobljenih podatkih (Strauss in 
Corbin, 1990). Rezultat kodiranja je omrežje kategorij, ki na več ravneh abstrakcije (od 
kategorij, ki so blizu surovim podatkom, pa do kategorij, ki združujejo več kategorij 
nižjega reda glede na njihove skupne značilnosti) opisujejo generično strukturo 
preiskovanega fenomena (Flick, 2009). Omrežje kategorij dotične raziskave je prikazano v 
obliki hierarhije kodirne knjige, predstavljene v podpoglavju 5.2. 
Kodiranje fenomenoloških intervjujev je potekalo od splošnejšega kodiranja, v katerem so 
nastale kode blizu izvornim delom besedila, k bolj specifičnemu kodiranju, v katerem so 
bile te kode glede na njihove skupne lastnosti združene v kategorije (Flick, 2009). Opisi 
doživljanja so bili v postopku kodiranja po smernicah Petitmengin idr. (2019) razdeljeni na 
elemente doživljanja, ki so se odvijali hkrati v posameznih trenutkih doživljanja (tj. 
sinhrona dimenzija), in glede na faze, kot se je doživljanje odvijalo zaporedoma v času (tj. 
po diahroni dimenziji).  
Za analizo fenomenoloških intervjujev so bili uporabljeni zgolj opisi doživljanja, ne pa tudi 
kontekst in satelitske dimenzije. 
Natančneje je kodiranje doživljajskih podatkov potekalo po naslednjih korakih (Flick, 
2009; Strauss in Corbin, 1990): 

1. Odprto kodiranje – skozi podrobno branje surovega gradiva – transkribiranih 
fenomenoloških intervjujev – sem dele besedila (npr. povedi, odstavke itd.) 
poimenovala glede na njihove lastnosti; tako sem razvijala kategorije, ki so bile v 
svojem pomenu blizu surovemu gradivu. 

2. Osno kodiranje – v okviru tega koraka sem kategorije, dobljene v prvem koraku, 
natančneje definirala, obenem pa sem identificirala medsebojne povezave med 
posameznimi kategorijami. Za razliko od odprtega kodiranja je osno kodiranje bolj 
podrobno in že bolj usmerjeno k tvorjenju kategorij in odnosov med njimi v namen 
odgovora na raziskovalno vprašanje. 

3. Selektivno kodiranje – nadaljevala sem s postopkom osnega kodiranja, le na višji 
ravni abstrakcije. Začela sem razvijati širše, temeljne koncepte. Tekom 
selektivnega kodiranja sem začela izoblikovati načine odločanja za tek, ki bodo 
razloženi v nadaljevanju.  

Celoten proces analize podatkov na prvi ravni pravzaprav ni potekal po tako jasno 
definiranih korakih, kot so opisani zgoraj, saj so bili ti koraki med seboj prepleteni. 
Kategorije sem razvijala in jih vedno bolj natančno definirala skozi neprestano primerjavo 
s surovim gradivom kot tudi skozi primerjavo z ostalimi kategorijami. 
Ker je postopek analize (po smernicah Flick, 2009) potekal vzporedno z zbiranjem 
podatkov, so pri razvijanju kategorij, njihovem preverjanju in prilagajanju imele 
pomembno vlogo tudi nove informacije, ki so vznikale v intervjujih. Ob tem je, obratno, 
tudi postopek analize informiral intervjuje – poznejši intervjuji so s pomočjo vzporedne 
analize postali bolj usmerjeni in osredotočeni na doživljanja, ki so se zdela še posebej 
relevantna za preiskovanje fenomena doživljanja odločanja za tek. 
Rezultat analize fenomenoloških intervjujev so kategorije, predstavljene v kodirni knjigi. 
Te kategorije so služile razvijanju načinov odločanja za tek v posameznih epizodah. 
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Od doživljajskih kategorij do načinov odločanja za tek v epizodah 
Po že večinoma izoblikovanih kategorijah na več ravneh abstrakcije sem začela razvrščati 
razširjene epizode v skupine glede na podobnosti v njihovi sinhroni in diahroni strukturi (tj. 
glede na prisotnost kategorij v epizodi kot tudi glede na vrstni red pojavljanja kategorij v 
epizodi). Med razvrščanjem epizod glede na skupne lastnosti sem se vračala k surovim 
podatkom, da sem tudi na tej ravni preverjala podobnosti med epizodami, ob tem pa sem 
po potrebi tudi spreminjala že ustvarjene kategorije.  
Tudi ta proces je bil iterativen; kadar sem opazila večja neskladja med epizodami, ki sem 
jih uvrstila v isto skupino, sem skušala najti drug kriterij, po katerem bi lahko epizode 
razvrstila v nove skupine. Eden od kriterijev v tej fazi analize je vključeval razvrščanje 
epizod glede na prisotnost in odsotnost alternativ v doživljanjih soraziskovalcev. Namen 
tovrstnega razvrščanja epizod je bil poskus združitve epizod v skupine na tak način, da bi 
lahko na podlagi skupnih lastnosti epizod v vsaki posamezni skupini opisala, kako je 
potekal proces odločanja v njih.  
Sčasoma sem prišla do kriterija, na podlagi katerega sem uspela smiselno razvrstiti 
razširjene epizode v skupine. Do kriterija me je vodilo opažanje, da je bilo v nekaterih 
epizodah prisotno odločanje za tek glede na zaznane (predvsem telesne) občutke, medtem 
ko je bilo v drugih epizodah prisotno bolj »razumno« oz. čustveno neobarvano 
razmišljanje o tem, ali je tek izvedljiv glede na to, koliko časa je imel soraziskovalec na 
voljo. Na podlagi tega opažanja sem začela opažati še več skupnih vzorcev v epizodah: npr. 
epizode, v katerih je bilo prisotno odločanje glede na občutke, sem lahko nadalje razdelila 
glede na to, ali je prišlo do odločitve za tek glede na občutke, ki so vzniknili med samim 
procesom odločanja, ali pa je prišlo do odločitve za tek po zaznanem, sicer že pred epizodo 
prisotnem razpoloženju.  
Skozi proces opažanja vzorcev, ki so bili skupni več epizodam, sem sčasoma uspela le-te 
razvrstiti v skupine, v katerih so imele podobne doživljajske vzorce oz. podobno sinhrono 
in diahrono strukturo. Na podlagi teh doživljajskih vzorcev sem posamezne skupine epizod 
tudi poimenovala – tako sem prišla do načinov odločanja za tek, ki skupaj s kodirno knjigo 
predstavljajo rezultate analize na prvi ravni.  
Vsak način odločanja za tek sem poimenovala glede na potek odločanja za tek v epizodah, 
ki sem jih uvrstila v dan način. Vsaka razširjena epizoda (z izjemo petih – razloženo v 
nadaljevanju) spada v točno en način odločanja za tek.  
Z omenjenim postopkom sem uspela razvrstiti 34 od skupno 39 razširjenih epizod. Pet 
epizod glede na zgoraj omenjeni kriterij (tj. ali je odločanje poteklo na podlagi občutkov 
ali na podlagi bolj razumnega razmišljanja) nisem uspela uvrstiti, saj nisem našla dovolj 
podobnosti med temi epizodami in ostalimi, da bi lahko utemeljila njihovo uvrščenost v 
razvite načine. Predstavljajo pa te epizode še en vpogled v preučevan fenomen, zato poleg 
načinov odločanja za tek tudi te obravnavam v poglavju Rezultati v podpoglavju 5.3.3.  
Rezultat analize podatkov na prvi ravni 
Rezultat analize podatkov na prvi ravni sestoji iz dveh delov. Prvi del predstavlja kodirna 
knjiga (katere struktura je predstavljena v podpoglavju 5.3.1, v celoti pa je na voljo v 
Prilogi 1), ki vsebuje vse kategorije, osnovane na poročilih o doživljanju mojih 
soraziskovalcev v razširjenih epizodah odločanja za tek.  
Drugi del rezultatov pa sestoji iz načinov odločanja za tek v 34 od skupno 39 razširjenih 
epizod in, dodatno, opisa petih epizod, ki jih nisem uspela uvrstiti v podane načine. Načini 
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odločanja za tek so predstavljeni v podpoglavju 5.3.2, ostalih pet epizod pa v podpoglavju 
5.3.3.  
4.2.2 Druga raven analize 
Medtem ko se prva raven analize tiče posameznih epizod, se druga osredotoča na odnose 
med epizodami, oz. na delne širše procese odločanja za tek. Zavoljo lažjega izražanja 
imenujem rezultate na tej ravni analize »odnosi med epizodami«, čeprav so v to raven 
vključena tudi nezabeležena razmišljanja o teku, ki pravzaprav ne ustrezajo definiciji 
epizode. 
Druga raven analize je vključevala naslednje vire podatkov: 

- rezultate iz prve ravni analize (tj. kodirna knjiga in načini odločanja za tek v 
posameznih epizodah); 

- vse dnevniške zapise soraziskovalcev (tudi tiste, ki jih nismo razširili v 
fenomenološkem intervjuju); 

- poročanja soraziskovalcev v polstrukturiranih intervjujih, ki so potekli pred vsakim 
fenomenološkim intervjujem; 

- moje sprotne zapiske o opažanjih glede procesov odločanja, ki sem jih zbirala 
tekom zbiranja podatkov in analize. 

Druga raven analize je temeljila na iskanju povezav med epizodami (tako razširjenimi kot 
nerazširjenimi) kot tudi med morebitnimi nezabeleženimi razmišljanji o teku, o katerih sva 
se s soraziskovalcem pogovorila v polstrukturiranem intervjuju. Osredotočala sem se na 
odnose med epizodami za vsakega soraziskovalca posebej, saj ima vsak izmed 
soraziskovalcev svoj edinstven odnos s tekom, na podlagi česar sklepam, da bi lahko z 
iskanjem odnosov med epizodami pri različnih soraziskovalcih prišli do zmotnih 
zaključkov glede raziskovanega fenomena.  
Za drugo raven analize so bili ključnega pomena dnevniški zapisi in nezabeležena 
razmišljanja o teku, ki so sodili v isti širši proces odločanja za tek (tj. med eno in drugo 
realizacijo odločitve). Določanje tovrstnih epizod je potekalo na podlagi preverjanja 
datuma in časa posameznih dnevniških zapisov – preverjala sem, kateri zapisi so opisovali 
epizode, ki so potekle v istem dnevu ali so bile kvečjemu nekaj dni narazen, nato pa sem 
soraziskovalca v polstrukturiranem intervjuju vprašala, če se več dnevniških zapisov tiče 
iste realizacije odločitve. Če sva med omenjenim intervjujem našla tudi nezabeležena 
razmišljanja o teku, sva se pogovorila tudi o tem, ali so sodila v isti širši proces kot katera 
izmed zabeleženih epizod.  
Analiza na drugi ravni je temeljila najprej na časovnem razvrščanju epizod posameznega 
soraziskovalca in nato na iskanju vzorcev med tistimi epizodami, ki so spadale v isti širši 
proces odločanja za tek.  
Iskanje vzorcev med epizodami so v veliki meri olajšali moji soraziskovalci, kadar so v 
polstrukturiranih intervjujih pripovedovali o tem, kako je njihovo razmišljanje o teku in 
odločanje zanj potekalo čez dan. Občasno so tudi sami izpostavili kakšno zanimivo 
opažanje glede svojega odločanja za tek – na tak način sva s soraziskovalko S02 prišli do 
odnosa med epizodami, ki sem ga poimenovala »čakanje na odločitev do trenutka uvida«28.  
Rezultat analize podatkov na drugi ravni 
Rezultati analize podatkov na drugi ravni sestojijo iz opisa štirih odnosov med epizodami, 
ki spadajo v isti širši proces odločanja za tek. Vsak odnos je tudi poimenovan na podlagi 

 
28 Ta odnos med epizodami je predstavljen v podpoglavju 5.4.2. 



37 
 

dinamike med epizodami, ki so del njega. Opise odnosov podprem z dnevniškimi zapisi 
soraziskovalcev in izseki iz polstrukturiranih ter fenomenoloških intervjujev.  
Vsak opisan odnos med epizodami predstavlja delni širši proces odločanja za tek. Zgolj 
delni zato, ker z mojim naborom podatkov ne morem z gotovostjo trditi, da so epizode, ki 
so obravnavane v posameznem odnosu, edina razmišljanja, ki so prisostvovala pri širšem 
procesu.  
V poglavju Rezultati v podpoglavju 5.4 so opisani štirje odnosi med epizodami. Razlog za 
tako majhno število opisanih odnosov je v tem, da dnevniški zapisi soraziskovalcev včasih 
niso vključevali epizod znotraj istih širših procesov odločanja za tek (temu so verjetno 
botrovali premori med zbiranjem podatkov zaradi npr. bolezni in občasnega pomanjkanja 
časa soraziskovalca za sodelovanje v raziskavi; morda niso bili konsistentni v beleženju 
epizod ali pa preprosto niso pogosto razmišljali o teku). Včasih pa je prišlo tudi do tega, da 
med epizodami, ki so spadale v isti širši proces, nisem uspela najti povezav. 
4.2.3 Tretja raven analize 
Medtem ko druga raven rezultatov skozi opise odnosov med epizodami predstavlja delne 
širše procese odločanja za tek, se tretja raven rezultatov osredotoča na vpetost doživljanja 
odločanja za tek v vsakdan soraziskovalcev.  
V nadaljevanju za lažje razumevanje vseh pojmov, ki jih bom uporabila za opis analize in 
rezultatov na tretji ravni, prilagam shemo. 
Slika 3 Shematski prikaz pojmov za lažje razumevanje analize in rezultatov na tretji ravni 

 
Na prvi in drugi ravni analize smo že obravnavali epizode in odnose med epizodami – 
prikazana spodaj levo na shemi (Slika 3). Odnosi med epizodami predstavljajo delni širši 
proces odločanja za tek. Naravnanost do teka, ki je na shemi prikazana s pravokotnikom, 
je prisotna v vseh do sedaj omenjenih pojmih. Tretja raven analize se osredotoča na opise 
vpetosti doživljanja odločanja za tek v vsakdan soraziskovalca, kar vključuje vse do sedaj 
omenjene pojme, pa tudi vsakdan soraziskovalca, ki ne vključuje odločanja za tek.  
Analiza na tretji ravni je vključevala naslednje vire podatkov: 

- rezultate iz prve ravni analize; 
- rezultate iz druge ravni analize; 
- vse dnevniške zapise soraziskovalcev (tudi tiste, ki jih nismo obdelali v intervjuju); 
- poročanja soraziskovalcev v polstrukturiranih intervjujih, ki so potekli pred vsakim 

fenomenološkim intervjujem; 
- moje sprotne zapiske o opažanjih glede raznih vidikov odločanja za tek posameznih 

soraziskovalcev, ki sem jih zbirala tekom zbiranja podatkov in analize; 
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- intervjuje o teku. 

Za razumevanje vpetosti odločanja za tek sem se tekom tretje ravni analize najprej 
posvetila izoblikovanju skupno treh naravnanosti pri soraziskovalcih (tj. več 
soraziskovalcev sem opisala z isto naravnanostjo), nato pa sem na podlagi naravnanosti kot 
tudi ostalih virov podatkov, omenjenih zgoraj, izoblikovala tri zgodbe, ki služijo prikazu 
vpetosti doživljanja odločanja za tek v vsakdan soraziskovalcev. V nadaljevanju najprej 
opišem, kako sem v procesu analize na tretji ravni prišla do naravnanosti soraziskovalcev 
(s čimer bo morda bolj jasna tudi njihova umestitev v zgoraj predstavljeni shemi), nato pa 
še do zgodb. 
Od rezultatov prve in druge ravni do naravnanosti 
Treba je omeniti, da je ideja o naravnanostih kot o mogočem dejavniku, ki morda razlaga 
nekatera vedenja in doživljanja soraziskovalcev, vzniknila šele po koncu zbiranja podatkov 
in po večinoma končani analizi na prvi ravni. Z raziskavo se nisem nadejala iskati 
naravnanosti. Skozi proces zbiranja podatkov in analize na prvi ravni sem sicer opažala 
nekatere specifične vzorce soraziskovalcev (npr. soraziskovalka S05 je v dnevniških 
zapisih večkrat pisala o tem, da bi »morala« iti teč, medtem ko je soraziskovalec S04 
pogosteje poročal o »želji« po teku), vendar jih takrat še nisem znala umestiti v analizo. 
Šele v pogovorih o mojih ugotovitvah z mentorjem in prof. dr. Urbanom Kordešem – 
vodjo Laboratorija za empirično fenomenologijo – je vzniknila ideja, da morda opaženi 
vzorci soraziskovalcev nekaj povedo o njihovih doživljanjih; in obratno, da nam lahko 
morda doživljanja soraziskovalcev povedo kaj o njihovih splošnejših značilnostih. 
S pomočjo novega vpogleda iz pogovorov sem nato zbrala svoje zapiske o opaženih 
vzorcih in lastnostih – tako v doživljanju kot v ravnanju soraziskovalcev – in jih skušala 
povezati z epizodami posameznih soraziskovalcev; hkrati sem na podlagi epizod 
posameznega soraziskovalca skušala najti lastnosti, ki bi te epizode razlikovale od epizod 
drugih soraziskovalcev. V tem procesu povezovanja sem obravnavala epizode tudi glede 
na načine odločanja za tek (del rezultatov analize na prvi ravni), v katere sem jih uvrstila. 
V manjši meri so pri tem procesu prisostvovali tudi opisi odnosov med epizodami 
(rezultati analize na drugi ravni) – odnosi med epizodami namreč ne vključujejo podatkov 
vseh sedmih soraziskovalcev.  
Pri postopku natančnejšega definiranja lastnosti soraziskovalcev je pripomogel tudi čas. V 
obdobjih, ko sem več tednov zapored pod drobnogledom premlevala podatke, je postalo 
razbiranje vzorcev v njih težje. Ko sem zaradi drugih obveznosti za teden ali dva nehala 
razmišljati o podatkih in sem se nato vrnila k njim, sem lahko nanje pogledala na novo in s 
širše perspektive, kar je pripomoglo k lažjemu razbiranju vzorcev. 
Sčasoma sem skozi postopek iskanja vzorcev v podatkih v obliki primerjanja epizod 
soraziskovalcev, primerjanja njihovih dnevniških zapisov in poročanj v polstrukturiranih 
intervjujih prišla do treh naravnanosti do teka. Naravnanosti predstavljajo poskus opisa 
tega, kaj dela doživljanje v epizodah posameznega soraziskovalca takšno, kot je. 
Naravnanost soraziskovalke S05 v poglavju Rezultati opišem v obliki »tek kot način 
uravnoteženja storilnosti s trenutnimi užitki«, v katerega je zajeto zgoraj omenjeno 
opažanje, da je večkrat poročala o neprijetnem občutku, da »mora« iti teč – kar je drugače 
od poročanj npr. soraziskovalca S04, ki je pogosteje poročal o prijetnih občutkih v času 
odločanja za tek v epizodi. Naravnanost soraziskovalca S04 – »tek kot neobvezujoča 
sprostitev« – med drugim opisuje tudi ta vidik njegovega doživljanja odločanja.  
Poleg tega, da se naravnanosti do teka kažejo na ravni doživljanja, se kažejo tudi v 
ravnanju soraziskovalcev – npr. v vedenju soraziskovalke S03, da v procesu izbiranja 
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oblačil izbira takšna oblačila, ki ji bodo omogočila iti po službi teč. Njena naravnanost »tek 
kot način življenja« vsebuje omenjeno opažanje glede tega, da načrtuje svoj dan na tak 
način, da bo lahko šla teč.  
Preden nadaljujem z opisom postopka izoblikovanja zgodb, podajam še definicijo 
naravnanosti do teka: naravnanost do teka predstavlja skupek lastnosti soraziskovalca, ki 
sooblikuje doživljanje odločanja za tek, kot tudi njihovo ravnanje v povezavi z odločanjem 
zanj. Naravnanost soraziskovalca nam razkrije tudi njegov odnos do teka, v skladu s tem 
pa je tudi poimenovana. 
Za lažje razumevanje zgornje sheme ponovno razložim mesto naravnanosti v njej: 
naravnanost predstavlja del doživljanja, posledično je del epizod kot tudi del širših 
procesov odločanja za tek in predstavlja tudi del tega, kako je doživljanje odločanja za tek 
vpeto v vsakdan soraziskovalca. 
Od naravnanosti do zgodb, ki služijo prikazu vpetosti doživljanja odločanja za tek v 
vsakdan soraziskovalcev 
Drugi del tretje ravni analize so zgodbe, ki opisujejo to, kako je doživljanje odločanja za 
tek vpeto v vsakdan mojih soraziskovalcev glede na njihovo naravnanost do teka. Vsaka 
zgodba sestoji iz opisov doživljanja kot tudi opisov konteksta. Opisi doživljanja izhajajo iz 
podatkov soraziskovalcev s posamezno naravnanostjo, kontekst pa izhaja deloma iz istih 
podatkov, deloma pa je izmišljen v namen varovanja osebnih podatkov mojih 
soraziskovalcev. Ker sem izoblikovala tri naravnanosti, je toliko tudi zgodb. Vsaka zgodba 
predstavlja izsek iz vsakdana glavne osebe – lika z izmišljenim imenom.  
Proces pisanja zgodb je zajemal razdelitev podatkov soraziskovalcev v tri skupine glede na 
njihove naravnanosti; ker soraziskovalce S01, S04 in S07 druži njihova naravnanost »tek 
kot neobvezujoča sprostitev«, sem zbrala njihove rezultate na prvi ravni (tj. kategorije 
doživljanja, ki so bile prisotne v njihovih epizodah, ob čemer sem upoštevala tudi to, v 
katere načine odločanja za tek spadajo njihove epizode). Če so rezultati na drugi ravni 
vsebovali opis odnosa med epizodami katerega od soraziskovalcev v posamezni 
naravnanosti, sem pri pisanju zgodb upoštevala tudi te podatke. Eden od predstavljenih 
odnosov med epizodami vključuje epizode soraziskovalca S01, zato je bil opis tega odnosa 
dodan k naboru podatkov, iz katerih sem črpala informacije za zgodbo omenjenih 
soraziskovalcev. Pri pisanju zgodb sem upoštevala tudi njihove etnografske podatke.  
Po zbranih virih za pisanje sem začela sestavljati zgodbo; za dele zgodbe, ki vključujejo 
doživljanje (tako odločanje za tek kot tudi razmišljanje njem) sem uporabila opise 
doživljanj iz epizod soraziskovalcev s posamezno naravnanostjo, ob čemer pa so opisi 
doživljanj v zgodbah za lažjo berljivost bolj strnjeni v primerjavi s poročanji v 
fenomenoloških intervjujih. Za opis konteksta sem se naslanjala na kontekst, ki so ga v 
dnevniških zapisih ali v polstrukturiranih intervjujih opisali soraziskovalci, le za 
zavarovanje njihove identitete sem ga po potrebi nekoliko spremenila. Ob pisanju sem 
imela v mislih tudi njihovo naravnanost – ta se v zgodbi kaže predvsem skozi načine 
odločanja za tek, ki predstavljajo del zgodb. V zgodbo so v omejeni meri dodani tudi vidiki 
vsakdana glavne osebe, ki se ne nujno tičejo teka – ti deli zgodb so izmišljeni, saj tekom 
raziskave teh podatkov nisem zbirala. Elementi rezultatov na prvi in drugi ravni, ki so del 
zgodbe, so v poglavju Rezultati pred posamezno zgodbo tudi jasno podani.  
Zgodbe torej vključujejo podatke vseh raziskovalcev z isto naravnanostjo. Omejitev 
tovrstnega načina predstavitve podatkov je ta, da se v njej podatki posameznih 
soraziskovalcev porazgubijo. Razlog za združevanje podatkov več soraziskovalcev pri 
posamezni zgodbi je ta, da sem tekom zbiranja podatkov zbrala le omejeno količino 
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etnografskih podatkov (več poudarka je bilo na zbiranju doživljajskih podatkov), kar je 
zamejilo možnost predstavitve vpetosti doživljanja odločanja za tek za posameznega 
raziskovalca. 
Treba je izpostaviti še, da zgodbe ne odražajo nujno tega, kako poteka doživljanje 
odločanja za tek v vsakdanu soraziskovalcev v resničnosti; služijo zgolj kot prikaz tega, 
kako bi se ta proces lahko odvil.  
Rezultat analize podatkov na tretji ravni 
Rezultat tretje ravni analize sestoji iz dveh delov: (1) iz opisov treh različnih naravnanosti 
do teka, podkrepljenih s citati soraziskovalcev, in (2) iz zgodb, ki služijo prikazu vpetosti 
doživljanja odločanja za tek v vsakdan soraziskovalcev. Rezultati tretje ravni analize so 
podani v podpoglavjih 5.5.1, 5.5.2 in 5.5.3. 
Kot že omenjeno, sem prišla do treh različnih naravnanosti; vsaka naravnanost opisuje 
odnos do teka dveh (v primeru naravnanosti »tek kot način uravnoteženja storilnosti s 
trenutnimi užitki« in »tek kot način življenja«) ali treh soraziskovalcev (v primeru 
naravnanosti »tek kot neobvezujoča sprostitev«). Verjetno obstajajo specifike 
soraziskovalcev, na podlagi katerih bi lahko še nadalje razmejila med njihovimi 
naravnanostmi, a zaradi omejenega obsega etnografskih podatkov moje raziskave tega 
nisem uspela storiti.  
Kot drugi del rezultatov tretje ravni je v zgoraj omenjenih podpoglavjih pod opisom vsake 
naravnanosti predstavljena po ena zgodba, ki opisuje vpetost doživljanja odločanja za tek v 
vsakdan soraziskovalcev glede na opisano naravnanost. V vsaki zgodbi nastopa glavna 
oseba. V namen varovanja osebnih podatkov mojih soraziskovalcev so vsa imena v 
zgodbah izmišljena. V vsaki zgodbi je zajeta po ena naravnanost, vanjo pa so integrirani 
tudi elementi rezultatov na prvi (doživljajske kategorije in načini odločanja za tek v 
epizodah) in drugi ravni (odnosi med epizodami). Vsaka zgodba je sestavljena zgolj iz 
podatkov soraziskovalcev, katerih doživljanje odločanja za tek se sklada z naravnanostjo, 
predstavljeno v dotični zgodbi. Opisi doživljanja v zgodbah so osnovani na poročanjih 
soraziskovalcev v fenomenoloških intervjujih, kontekst, v katerem se je doživljanje 
dogajalo, pa je, kjer se je to zdelo potrebno, v neki meri prirejen – ponovno v namen 
varovanja identitet mojih soraziskovalcev. Elementi konteksta, ki se ne tičejo teka, so 
izmišljeni. 

4.3 Relevantnost rezultatov za preučevanje doživljanja odločanja za tek 
V nadaljevanju na opišem relevantnost posameznih ravni analize za preučevanje 
doživljanja odločanja za tek. 
Rezultati prve ravni analize predstavljajo ogrodje za preučevanje doživljanja odločanja za 
tek. Naslavljajo raziskovalno vprašanje, kako rekreativni tekači – moji soraziskovalci – 
doživljajo odločanje za tek v epizodah. S pomočjo doživljajskih kategorij, predstavljenih v 
kodirni knjigi, in na podlagi kategorij temelječih načinov odločanja za tek lahko vidimo, 
kaj so moji soraziskovalci doživljali v specifičnih trenutkih in procesih svojega dneva, ki 
so se jim zdeli relevantni za to, da je prišlo do realizacije odločitve. Kot bomo videli v 
poglavju Diskusija v podpoglavjih 6.3.1 in 6.6, lahko dobljene ugotovitve informirajo tudi 
naše razumevanje doživljanja odločanja in odločanje nasploh.  
Z rezultati na drugi ravni razširim polje raziskovanja s preučevanjem odnosov med 
epizodami. V opisanih odnosih med epizodami skušam povezati specifične trenutke in 
procese v doživljanju, do katerih je prišlo na različnih točkah v času. Če predpostavljamo, 
da opaženi odnosi med epizodami res kažejo na to, da lahko opazimo in na smiseln način 
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opišemo povezave med specifičnimi trenutki in procesi v doživljanju, potem iz tega izhaja, 
da te povezave predstavljajo del fenomena, ki ga raziskujemo. Če teh povezav v 
preučevanju doživljanja odločanja za tek ne bi zajeli, bi bil naš pregled nad fenomenom 
pomanjkljiv. 
Z rezultati na tretji ravni še razširim polje raziskovanja. Rezultati na tretji ravni naslavljajo 
raziskovalno vprašanje, kako je doživljanje odločanja za tek vpeto v vsakdan rekreativnih 
tekačev – mojih soraziskovalcev. Rezultat tretje ravni analize sestoji iz dveh delov: (1) iz 
opisa naravnanosti in (2) iz zgodb, ki postavijo doživljanje odločanja za tek z ozirom na 
naravnanosti v kontekst vsakdanjega življenja. 
Naravnanosti do teka skušajo zajeti vzorce v doživljanju in vedenju, ki sem jih pri 
soraziskovalcih začela opažati tekom zbiranja podatkov. Če predpostavljamo, da ti vzorci 
obstajajo in se kažejo v doživljanju v epizodah kot tudi v vedenju soraziskovalcev, potem 
predstavljajo del preučevanega fenomena. Brez preučevanja teh vzorcev bi bil naš pregled 
nad doživljanjem odločanja za tek pomanjkljiv. 
Ker bi bilo naravnanosti težavno predstaviti brez predstavitve tudi doživljanja in vedenja, v 
katerem je prisotna, za njihov prikaz uporabim zgodbe. Zgodbe so torej namenjene prikazu 
naravnanosti in tega, kako je vpeta v doživljanje odločanja za tek. Hkrati z zgodbami 
predstavim tudi doživljanje odločanja za tek in kontekst, v katerem se to doživljanje dogaja. 
V rezultatih na drugi in tretji ravni se kaže uporabnost zbiranja etnografskih podatkov pri 
preučevanju doživljanja odločanja; s preučevanjem doživljanja na ravni trenutkov in 
procesov v doživljanju (kar sem počela za pridobitev rezultatov na prvi ravni) bi morda 
soraziskovalcu in meni naravnanost, ki predstavlja del njegovega doživljanja, ostala skrita, 
saj je soraziskovalec morda ne bi opazil in posledično ne bi poročal o njej zaradi svoje 
navajenosti doživljati in delovati v svetu v skladu z njo. 
 



42 
 

5 Rezultati 

V tem poglavju predstavim rezultate raziskave. Predstavitev rezultatov se začne z 
osnovnim pregledom podatkov, na katerih je potekla analiza in na podlagi katerih temeljijo 
rezultati. Zatem sledi opis strukture rezultatov na treh ravneh, nato pa namenim po eno 
podpoglavje vsaki od treh ravni rezultatov. Nato namenim eno podpoglavje še dodatni 
ugotovitvi glede vprašanja, ali se realizacija odločitve povezuje z doživljanjem odločanja. 
Zadnje podpoglavje pa je namenjeno opisu načinov, s katerimi sem skušala zagotoviti čim 
večjo zanesljivost in veljavnost pridobljenih podatkov.  

5.1 Osnovni pregled podatkov 
Zbrano gradivo sestoji iz: 

- zvočnih posnetkov (povprečna dolžina intervjuja o teku: 27 minut) in zapiskov 
sedmih intervjujev o teku;  

- zvočnih posnetkov (povprečna dolžina intervjuja: 73,67 minut) in transkriptov 39 
intervjujev (394 strani besedila pisave Times New Roman v velikosti 11), 
vključujoč tako polstrukturirane kot tudi fenomenološke intervjuje; 

- vseh dnevniških zapisov oz. epizod odločanja za tek – tudi tistih, ki niso bili 
razširjeni v okviru fenomenološkega intervjuja (skupno 101 dnevniških zapisov). 

Ob opisu podatkov navajam tudi relevantne izseke iz intervjujev s soraziskovalci. Izseki iz 
intervjujev so podani v poševnem tisku; moji citati (citati raziskovalke) so označeni z »R«, 
citati soraziskovalcev pa s »S« skupaj s šifro posameznega soraziskovalca, npr. »S01«. Na 
koncu vsakega citata je v oglatih oklepajih podana tudi oznaka intervjuja oz. epizode, iz 
katerega je vzet citat, npr. [S01-I5]. Kadar citat izhaja iz polstrukturiranega intervjuja in ne 
iz fenomenološkega intervjuja, bo to nakazano v oglatih oklepajih, npr. [polstrukturirani 
intervju, S01-I5]. 
Predstavljeni citati so delno slovnično urejeni – torej, morebitni narečni izrazi so bili 
zamenjani s slovnično pravilnimi sopomenkami. Ohranjeni so bili le tisti neslovnični izrazi 
in angleški izrazi, ki nimajo ustrezne sopomenke v knjižni slovenščini. V citatih so 
označeni tudi premori med govorom – za krajše premore so uporabljene tri pike, nekoliko 
daljše premore (dolge med 5 in 10 sekund) označuje [premor], daljši premor (med 10 in 20 
sekund) pa označuje [dolg premor]. V oglatih oklepajih so za lažje razumevanje citatov 
podane tudi dodatne informacije o vsebini govorjenega, kot tudi morebitne kretnje 
soraziskovalca. Nerelevantni deli citatov (npr. sodbe in predvidevanja soraziskovalcev o 
svojem doživljanju) so izpuščeni, kar je označeno z [...]. 

5.2 Struktura rezultatov 
V nadaljevanju predstavim rezultate na treh ravneh, do katerih sem prišla skozi proces 
analize fenomenoloških in etnografskih podatkov dotične raziskave.  
Prva raven rezultatov je sestavljena iz (1) kodirne knjige (ki je na voljo v Prilogi 1, njena 
struktura pa je predstavljena v podpoglavju 5.3.1), ki obsega doživljajske kategorije, 
pridobljene skozi proces analize doživljajskih podatkov, kot je opisan v podpoglavju 4.2.1, 
in (2) iz načinov odločanja za tek v epizodah, ki so bili razviti na podlagi podobnosti med 
razširjenimi epizodami na ravneh sinhrone in diahrone strukture. V zadnjem delu 
predstavitve prve ravni rezultatov se osredotočim še na pet epizod, ki jih nisem uspela 
uvrstiti v predstavljene načine.  
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Druga raven rezultatov sestoji iz opisov odnosov med epizodami (tako razširjenih kot tudi 
nerazširjenih v fenomenološkem intervjuju), podprtih z dnevniškimi zapisi soraziskovalcev 
in izseki iz polstrukturiranih in fenomenoloških intervjujev. Za drugo raven so bile 
uporabljene zgolj nekatere epizode – tiste, ki so (po poročanju soraziskovalcev) sodile v 
isti širši proces odločanja za tek in med katerimi sem uspela najti vzorce in povezave glede 
na poročanja o doživljanju soraziskovalcev. 
Tretja raven rezultatov sestoji iz opisa treh naravnanosti do teka, v okviru predstavitve 
vsake naravnanosti pa je predstavljena zgodba – izsek iz vsakdana fiktivne osebe – ki služi 
prikazu vpetosti doživljanja odločanja za tek v vsakdan soraziskovalcev.  

5.3 Prva raven: doživljanje odločanja za tek v epizodah 
V tem podpoglavju se osredotočim na epizode odločanja za tek. Pri tem uporabljam pojma 
»odločanje« in »odločitev« po smernicah za raziskovanje doživljanja odločanja Kordeša 
(2009) v skladu s poročanji mojih soraziskovalcev – tj. z omenjenima pojmoma imenujem 
procese in trenutke, za katere so soraziskovalci sami poročali, da je bilo to odločanje ali da 
se je zgodila odločitev. To pomeni, da »odločanje« občasno imenujem tudi opise doživljanj, 
ki jih morda ne bi nujno označili za odločanje, kot na to gledajo tretjeosebne znanosti. 
Občasno tudi sama kot raziskovalka ne bi označila določenih epizod za odločanje. Za 
tovrstno zanašanje na soraziskovalce glede njihovega pojmovanja odločanja sem se 
odločila zato, ker je le soraziskovalec tisti, ki poseduje informacije o svojem doživljanju 
(Petitmengin in Bitbol, 2009).  
5.3.1 Struktura kodirne knjige 
Kodirna knjiga vsebuje podatke o vseh doživljajskih kategorijah, ki sem jih razvila na 
podlagi fenomenoloških intervjujev. Opis vsake kategorije vsebuje sledeče podatke: 

- ime kategorije, 
- red, 
- opis, 
- podkategorije, 
- primeri29. 

Pred predstavitvijo glavnih kategorij v kodirni knjigi predstavim še nekaj pojmov, ki jih 
bom uporabljala kot pomoč pri opisu posameznih kategorij in njihovih značilnosti: 
Agentnost – agentnost se nanaša na občutek, da je doživljajoči tisti, ki je ustvaril določeno 
doživljanje (npr. naredil določeno gesto, generiral določeno misel) (Gallagher, 2000). 
Njeno nasprotje je neagentnost oz. občutek, da se je nekaj v doživljanju zgodilo (ali 
ustvarilo, pojavilo) brez truda ali vpliva doživljajočega. 
Modalnost – nekaterim doživljanjem lahko določimo modalnost, v kateri se doživljanje 
dogaja. Modalnosti, ki bodo omenjene v kodirni knjigi, so: telesna, slušna in vidna. 
Modalnost se lahko nanaša na doživljanje zunanjih dražljajev (npr. občutenje mraza v 
prstih, videnje ure, slišanje ptičjega petja) ali pa na notranje doživljanje (npr. občutenje 
teže v prsnem košu, vizualna predstava tekaške poti; slišanje notranjega glasu ali 
govorjenje v notranjem glasu). Obstaja pa tudi doživljanje, ki označuje vsebino »védenje, 
da X«, ki se ne kaže v nobeni modalnosti, čeprav ga občasno spremljajo doživljanja v eni 
od njih (glej Klauser, 2021) – tovrstno doživljanje opisujem kot védenje. 
V nadaljevanju v obliki sheme prikažem hierarhijo kodirne knjige. 

 
29 Primeri v obliki citatov soraziskovalcev so podani le pri doživljajskih kategorijah najnižjega redu oz. ko za 
podano kategorijo doživljanja ne obstajajo podkategorije. Za vsako kategorijo so podani trije do pet primerov 
oz. izjemoma manj, če je bilo v poročilih o doživljanju prisotnih manj primerov tovrstne kategorije. 
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Slika 4 Hierarhija kodirne knjige 

 
V zgornji shemi je predstavljena hierarhija kodirne knjige. Doživljajske kategorije, 
predstavljene v njej, so bile razvite na podlagi poročil o doživljanju, pridobljenih iz 
fenomenoloških intervjujev s soraziskovalci v procesu analize doživljajskih podatkov. 
Kategorije segajo od kategorij reda I na skrajni desni, vse do reda IV na skrajni levi. 
Kategorije I. reda so najbližje surovim podatkom. Višji, kot je red kategorije, bolj splošna 
je kategorija oz. višji je nivo abstrakcije od surovih podatkov. 
Glede na diahrono strukturo (tj. časovni potek doživljanja) je doživljanje procesa odločanja 
za tek razdeljeno v štiri zaporedne faze, ki predstavljajo kategorije IV. reda – to so poziv, 
preverjanje, odločitev in občutenje odločitve. Za vsako izmed naštetih faz so značilna 
doživljanja, ki jih opisujejo doživljajske kategorije, naštete v redovih III, II in I v 
posamezni diahroni fazi. Faza preverjanja lahko traja več zaporednih trenutkov; ostale tri 
faze praviloma obsegajo en trenutek doživljanja.  
Doživljajske kategorije v redovih III, II in I spadajo v posamezno diahrono fazo 
doživljanja v epizodi odločanja za tek, kot je prikazano v hierarhiji kodirne knjige. To 
pomeni, da se je kategorija II. reda ovedba razpoloženja pojavljala v prvi fazi, tj. v pozivu; 
kategorija I. reda iskanje pa v drugi fazi, tj. v preverjanju.  
Kategorije, ki pod seboj nimajo kategorij nižjega redu, predstavljajo sinhrone elemente 
doživljanja – tj. opisujejo doživljanje v posameznem trenutku. Izjema temu sta kategoriji II. 
reda slutnja in terjanje odziva (v kodirni knjigi umeščeni pod preverjanje > naravnanost 
do odločanja), ki sta lahko prisotni tekom celotne faze preverjanja.  
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V nadaljevanju najprej v shematski obliki predstavim splošno diahrono strukturo 
doživljanja odločanja za tek v epizodah, nato pa vsaki od štirih diahronih faz namenim po 
eno podpoglavje, v katerem opišem značilnosti vsake faze, ne pa tudi posamezne 
kategorije, ki spadajo v posamezno fazo. Te kategorije bodo opisane skupaj s primeri 
poročil o doživljanju soraziskovalcev v okviru predstavitve načinov odločanja za tek v 
podpoglavju 5.3.2. Celotna kodirna knjiga, vključno z vsemi doživljajskimi kategorijami, 
njihovimi opisi in več primeri poročil soraziskovalcev, je dostopna v Prilogi 1. 
Splošna diahrona struktura doživljanja odločanja za tek v epizodah 
Na spodnji shemi je predstavljena splošna diahrona struktura doživljanja odločanja za tek, 
predstavljena v obliki štirih faz: 
Slika 5 Faze v procesu doživljanja odločanja za tek v epizodah 

 
V nadaljevanju vsako od faz opišem in navedem pripadajoče podkategorije (kategorije III. 
reda). Treba je omeniti tudi, da ne vključujejo vsi načini (predstavljeni v podpoglavju 5.3.2) 
vseh faz.  
Faza 1: Poziv 
Ime: Poziv 
Red: IV 
Opis: Poziv predstavlja prvo fazo procesa odločanja za tek v epizodi. Opisuje poročanja o 
doživljanju, v katerem pride do ovedbe razpoloženja, ki je bilo v doživljanju prisotno že 
pred fazo poziva, a soraziskovalčeva pozornost takrat še ni bila na njem ali se 
soraziskovalec zave nečesa iz okolja (podkategorija opažanje iz okolja), ali pa pride do 
vprašanja – soraziskovalec se nekaj vpraša, ali pa vprašanje sliši, ko ga postavi oseba, s 
katero je soraziskovalec v pogovoru.  
Podkategorije: ovedba razpoloženja; opažanje iz okolja; vprašanje 
 
Faza 2: Preverjanje 
Ime: Preverjanje 
Red: IV 
Opis: Preverjanje predstavlja drugo fazo doživljanja procesa odločanja za tek. V tej fazi 
soraziskovalec preverja izvedljivost teka skozi proces izbiranja možnosti bodisi skozi 
preverjanje telesa bodisi skozi proces preverjanja izvedljivosti. Ob izbiranju možnosti ali 
preverjanju telesa lahko pride do vznika nagnjenja v obliki upora ali težnje. Po vzniku 
nagnjenja v obliki upora lahko (ni pa nujno) pride do brzdanja nagnjenja. V fazi 
preverjanja lahko ostale kategorije spremlja tudi gotovost v preverjanju, ki se kaže ali v 
slutnji glede tega, kakšna bo končna odločitev, ali pa v občutku vprašanja, tj. občutku, da 
se je treba na nekaj, kar je prisotno v doživljanju, odzvati. Gotovost v preverjanju je za 
razliko od ostalih kategorij, ki zajemajo zgolj en trenutek doživljanja, prisotna v 
doživljanju v več zaporednih sinhronih trenutkih. Za razliko od ostalih treh faz lahko tudi 
samo preverjanje traja več sinhronih trenutkov, ne zgolj enega. 
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Podkategorije: izbiranje možnosti; preverjanje telesa; nagnjenje; brzdanje nagnjenja; 
preverjanje izvedljivosti; naravnanost do odločanja 
 
Faza 3: Odločitev 
Ime: Odločitev 
Red: IV 
Opis: Odločitev označuje poročila o doživljanju, za katera je soraziskovalec označil, da se 
je v njih zgodila odločitev. Ta je lahko v doživljanju prisotna na naslednje načine: uvid 
predstavlja hipno ovedbo, kaj se bo zgodilo brez prisotnosti drugih možnosti. Izbira 
možnosti označuje sprejetje možnosti po izbiranju možnosti. Volja pride po brzdanju 
nagnjenosti. Skladanje nastopi po preverjanju izvedljivosti teka. Sprijaznjenje pride po 
nepričakovanem preobratu glede izvedljivosti realizacije odločitve. 
Podkategorije: uvid; izbira možnosti; volja; skladanje; sprijaznjenje 
 
Faza 4: Občutenje odločitve 
Ime: Občutenje odločitve 
Red: IV 
Opis: Kategorija označuje poročila o doživljanju po odločitvi (redkeje je prisotna že ob 
odločitvi), ki se tičejo sprejete odločitve. Občutenje odločitve se lahko zgodi na sledeče 
načine: zadovoljstvo, olajšanje, racionalizacija in obžalovanje. V primeru večine naštetih 
podkategorij je prisotna tudi valenca – v primeru zadovoljstva in sprostitve je ta pozitivna, 
obžalovanje pa spremlja negativna valenca. 
Podkategorije: zadovoljstvo; olajšanje; racionalizacija; obžalovanje 
 
5.3.2 Načini odločanja za tek v epizodah 
Doživljanje odločanja za tek, kot je poteklo v razširjenih epizodah mojih soraziskovalcev, 
poteka predvsem na podlagi tega, ali soraziskovalca skozi proces vodijo občutki (v kar 
štejem razpoloženja, čustva in telesne občutke); ali soraziskovalci s svojo voljo 
nasprotujejo občutkom; ali je proces voden s strani razumnega preudarjanja o izvedljivosti 
rešitve; ali pa pride do odločitve spontano – tj. pred odločitvijo soraziskovalci niso zaznali, 
da bi potekel kakšen proces. 
Za lažji pregled nad vsemi načini jih najprej predstavljam v obliki diagrama: 
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Slika 6 Načini odločanja za tek v epizodah 

 
Kot lahko vidimo, so se moji soraziskovalci v razširjenih epizodah odločali za štiri glavne 
načine teka. Dva izmed teh načinov (pod točkama 1 in 3) sta nato razdeljena na nadaljnja 
dva načina (oz. podnačina), eden od teh načinov (pod točko a) pa je razdeljen še na dva 
načina (oz. podnačina). 
Načini opisujejo potek odločanja v 34 od 39 raziskovanih epizod; petim epizodam, ki jih 
zaradi njihovih specifik nisem uvrstila v zgoraj podane načine, pa bom namenila pozornost 
v podpoglavju 5.3.3. 
V nadaljevanju vsak način posebej opišem. Kadar gre za način, ki ni razdeljen na nadaljnje 
podnačine, v oklepaju podam razširjene epizode, ki sem jih uvrstila v dan način glede na 
doživljajske kategorije, ki so prisotne v teh epizodah. Nato v obliki diagrama podam 
diahrono strukturo glede na faze (tj. kategorije IV. reda iz kodirne knjige) – v posameznem 
pravokotniku v diagramu so navedene kategorije iz kodirne knjige, ki se pojavljajo v 
posameznem načinu v epizodah, ki spadajo v dan način. Nato vsak način opišem z 
dodanimi citati iz razširjenih epizod, ki sodijo v dan način. Za vsako fazo je podan en 
primer oz. citat, izjemoma dva. Več primerov za posamezno kategorijo je navedenih v 
Prilogi 1 »Kodirna knjiga«. 

1. Odločanje za tek na podlagi občutkov. 
Za epizode v tem načinu je značilno, da se glede teka soraziskovalci odločajo na podlagi 
občutkov, v kar štejem razpoloženja (ki so v kodirni knjigi zajeta v kategoriji ovedba 
razpoloženja) in telesne občutke (ki so v kodirni knjigi zajeti v kategoriji preverjanje 
telesa). Dodatno med občutke štejem nagnjenja (podkategoriji težnja in upor), ki so v 
večini prisotni v obliki telesnega občutka ali pa v obliki kombinacije telesnega občutka in 
doživljanja védenja.  
Način vsebuje dva podnačina: »odločanje za tek kot način uravnavanja razpoloženja« in 
»odločanje za tek kot nagnjenje v občutek«.  
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a. Odločanje za tek kot način uravnavanja razpoloženja. 
Za epizode v tem načinu je značilno, da je pred epizodo prisotno določeno razpoloženje, ki 
je po valenci lahko pozitivno (npr. občutek energičnosti) ali negativno (npr. občutki 
tesnobnosti, zaspanosti, teže).  
Način vsebuje dva podnačina: »odločitev za tek kot spontan uvid v način za uravnavanje 
razpoloženja« in »odločanje za tek s procesom iskanja načina za uravnavanje 
razpoloženja«.  

i. Odločitev 30  za tek kot spontan uvid v način za uravnavanje 
razpoloženja. 
Epizode: S01-I1, S01-I2, S01-I4, S02-I2, S02-I4 

Slika 7 Diahrona struktura načina »odločitev za tek kot spontan uvid v način za uravnavanje 
razpoloženja« 

 
Odločanje pri tem načinu se začne z ovedbo razpoloženja – soraziskovalec se zave 
razpoloženja, ki je prisotno že pred začetkom faze poziv. V načinu ni prisotne faze 
preverjanja, temveč soraziskovalec potem, ko se zave razpoloženja, v naslednjem trenutku 
(v fazi odločitve) že uvidi, da bo opaženo razpoloženje uravnal s tem, da bo šel teč.  
Poglejmo si primer ovedbe razpoloženja soraziskovalca S01 v trenutku, ko čuti frustracijo 
nad tem, da ga je sostanovalec prosil, če lahko zapusti sobo za nekaj časa:  
S01: Ja, neka določena frustracija je imela čas, da je zapolnila ta trenutek […]. Pač, tukaj 
vmes je bilo tako »Kam zdaj naj grem? Kaj bi zdaj ti rad od mene?« […] Je bila še ta neka 
nejevolja, [v smislu] pusti me pri miru. Ki tudi ni bila v besedah, ampak pač to neko čustvo 
je, da, nek ta občutek je še malo, je še malo trajal. […] Bi bolj se nagibal, da je bilo bolj v 
glavi. Težko rečem, ali sem v tistem trenutku imel kakšne misli, v smislu, kaj bi zdaj ti rad 
od mene. […] Ne bi rekel, da sem v telesu ta občutek čutil, no. Je bil tako ... em, pusti me 
zdaj. Ja. Kot da pač bi običajno imel neko komponento, neke fraze v glavi. Plus, pač, neke 
nejevolje. [S01-I1] 
V trenutku odločitve pride do uvida. Kot je značilno za kategorijo uvid, so pri epizodah, ki 
spadajo v ta način, soraziskovalci poročali, da se pravzaprav ni zdelo, da bi se odločali o 
tem, ali bi šli teč, temveč so preprosto doumeli, da je to nekaj, kar se bo zgodilo.  
Poglejmo si, kako to komponento uvida opiše soraziskovalka S02: 
R: Se lahko skušaš postaviti nazaj v tisti moment in opisati, kako je prišlo do tega, da je tek 
rešitev? 
S02: [dolg premor] Kot da bi že vedela, da moram iti teč. Kot da- sploh nisem razmišljala 
o odgovoru, kaj bi lahko bila rešitev, ampak sem že kar vedela, da je to rešitev. [S02-I2] 
Ob storjeni odločitvi izgine tudi prej opaženo razpoloženje. Tako to opisuje soraziskovalka 
S02 po storjeni odločitvi, da bo šla teč: 

 
30 V namen poudarka, da se odločitev zgodi hipno po fazi poziv, brez faze preverjanja, je način poimenovan 
z »odločitev« in ne z »odločanjem« kot večina ostalih kategorij.  
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S02: Se pravi, s tem olajšanjem je tisti težek, zakrčen, pekoč občutek je pa izginil. In se je 
napolnil s tem ... prijetnim olajšanjem. [S02-I4] 
Podobno opisuje izginotje neprijetnega razpoloženja v epizodi S02-I2: 
S02: Res mi je, v tistem trenutku, ko sem [pomislila] »tek je rešitev«, sem preklopila, čisto, 
v neko drugo, neko drugo sfero, kot da bi čisto izstopila iz teg- kot da, kot da to slabo 
občutje [od] prej sploh ni obstajalo. [S02-I2] 
Soraziskovalci so poročali, da jim je ta način odločanja za tek domač oz. se v svojem 
vsakodnevnem življenju pogosto odločijo za tek na tak način: 
R: Ali se pogostokrat odločiš za tek, ko je prisotna ta energičnost? 
S01: Ja, ja. Se dosti, pač, dostikrat se konča v teku. Saj pravim, no, ko sva se čisto na 
začetku pogovarjala, kaj so tisti kliki pri meni, kdaj se kaj odločam, to je eden izmed njih, 
no. [S01-I2] 

ii. Odločanje za tek s procesom iskanja načina za uravnavanje 
razpoloženja.  

Epizode: S04-I3, S05-I3, S05-I4, S06-I3 
Slika 8 Diahrona struktura načina »odločanje za tek s procesom iskanja načina za 
uravnavanje razpoloženja« 

 
Tudi za epizode v tem načinu je značilno, da se v pozivu začne z ovedbo razpoloženja, ki je 
bilo prisotno že pred začetkom odločanja. Nato si v fazi preverjanja skozi predstavljanje 
možnosti predstavljajo, kakšen bi bil občutek ob predstavljeni možnosti. Možnosti je 
običajno več (dve ali tri). Možnosti lahko vzniknejo v doživljanju skozi proces agentnega 
iskanja, ali pa se pojavijo ena za drugo same od sebe (kategorija samodejno pojavljanje). 
Ob vsaki možnosti, ki se pojavi v obliki vizualne predstave, je prisoten tudi telesni ali 
mentalni občutek, ki daje vedeti, kako prijetna ali neprijetna je možnost soraziskovalcu. 
Redkeje lahko fazo preverjanja spremlja tudi terjanje odziva – občutek v doživljanju, ki od 
soraziskovalca zahteva odziv na tisto, kar doživlja. V trenutku odločitve ob še prisotni 
možnosti v obliki vizualne predstave pride do izbire možnosti, tega pa spremlja prijeten 
občutek; del doživljanja izbire možnosti pa je lahko tudi notranji glas, ki potrdi izbrano 
možnost. Po odločitvi – občasno tudi ob njej, v fazi občutenje odločitve – pride do 
olajšanja ali zadovoljstva ob opravljeni odločitvi. 
Začnimo s fazo poziv, z doživljanjem ovedbe razpoloženja pri soraziskovalki S06, ki 
doživlja občutek nemira, da bi rada nekaj počela: 
R: Kako je biti ti, ki si v tistem trenutku imela občutek, da bi nekaj počela? 
S06: Kot da bi nekaj hotela početi. V bistvu bi rekla, da ni bil prijeten občutek ... Neka 
potreba [premor] da, da nekaj manjka, oziroma ... nek, ja. Mogoče nemir. Tak nemiren, ja, 
prav tak nemiren občutek ... Ja, v bistvu, sploh ni bilo to, da hočem nekaj početi, ampak 
bolj ta, da moram nekaj početi. [S06-I3] 
Poglejmo si fazo preverjanja; najprej primer iskanja načina za uravnavanje razpoloženja 
pri S06, ki je nastopilo po ovedbi razpoloženja – opisanem v zgornjem citatu: 
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S06: Potem sem pa v bistvu začela razmišljati »Kaj pa zdaj ... bi lahko počela«. [Premor] 
To je bilo tako ... Ni bilo nekako usmerjeno razmišljanje, ampak je bilo nekako tako ... kaos, 
iskanje nečesa, neke ideje, ali ... Ja. Am. Vem, da sem nekje vmes v tem iskanju pomislila 
še na dve kolegici, ampak tako zelo na hitro, ker potem je bilo kar zraven že, da sem vedela, 
da ju ni doma. Tako da ... Je bilo prav tako tisto, aha, to ne morem, to ne morem. [S06-I3] 
Zdaj pa še primer samodejnega pojavljanja možnosti pri soraziskovalki S05, ki je, tako kot 
pri soraziskovalki S06, nastopilo po ovedbi razpoloženja nemira: 
R: Kako si doživljala to, da so tvoje misli švigale? 
S05: Mmm ... ja, misli so bile zelo tako, ja. Se pač zelo menjale, ena slika, druga slika. [...] 
Tako da, ja, misli so bile pač res, ena stvar, druga stvar, pa, ne vem, po mojem da ni bilo 
niti nobenih besed, niti ni bilo časa. Bolj je bilo v obliki slik ... malo je bilo pomešano, pač, 
iz enih spominov, ki so mi prišli v glavo. Malo je bilo, e, tako sem se nekako počutila, 
kakor da bi bila ujeta v svojem telesu in bi hotela iti ven. In potem so se tudi pojavile te 
misli, kaj bi lahko počela. Če bi šla jest, če bi poklicala družbo nazaj, ali bi šla samo ven v 
mesto, ali bi šla teč. [S05-I4] 
Zdaj pa si poglejmo predstavljanje možnosti; nadaljujmo kar z epizodo S05-I4: 
S05: Am ... se pravi, potem prav fizično pogledam po stanovanju in pogledam mizo in 
računalnik. In v bistvu ta zelo neprijeten občutek ostaja. Pomislim pa v naslednjem 
trenutku na, pač, delo, ki me vse še čaka. Na diplomsko in na rok, ki ga imam. […] 
R: Kako pa pomisliš na to delo, ki te čaka? 
S05: Am, v bistvu si prav predstavljam sebe. […] Na hitro mi pride ta slika v glavo, kako 
sedim za računalnikom, in gledam v to wordovo datoteko in pišem. […] Je, em, imela zelo 
tako negativen, nekako en negativen prizvok, no. [S05-I4] 
Pri S06 je fazo preverjanja spremljal tudi terjanje odziva: 
S06: Bil je tak nek občutek, pač, odprte možnosti ... ja. Pač, v smislu, o, lahko bi šla teč ... 
in zdaj tako, a sprejmem, ali ne? Mislim, tako. Je nekako vezano na prihodnost. Mislim, 
tako. [z rokami zaokroži pred sabo] 
R: Ker si tudi tako pokazala [ponovim gib], a je kakšen občutek odprtosti, ali pa česa 
takega v tistem trenutku? 
S06: Nek tak občutek ... [premor] Ja, nezaključ[enosti], mislim. Nezaključenosti ... Ja. 
Odprtosti. [Premor] Tako kot da je od mene odvisno, kam bodo šle naprej moje misli. Ja, 
da je nek blank space, naprej odprto. Ja. […] Nek, nek občutek, da nekaj bo zdaj sledilo. 
Ja. [S06-I3] 
V vseh razširjenih epizodah je bil tek vedno izbrana možnost31 – v fazi odločitve, v obliki 
izbire možnosti. V fazi odločitve je možnost v obliki vizualne predstave še vedno prisotna. 
V nekaj primerih se je ista možnost pojavila (v fazi preverjanje) večkrat v 
soraziskovalčevem doživljanju. Tako je bilo tudi pri soraziskovalki S05 – po zaznavi 
občutka nemira se začne pojavljati več možnosti, med njimi tudi več vizualnih predstav 
tega, kako teče, skupaj z občutkom teka. Tako opiše soraziskovalka S05 najprej proces 
samodejnega pojavljanja možnosti , potem pa trenutek odločitve v obliki izbire možnosti v 
trenutku, ko je sprejela možnost, da bo šla teč: 

 
31 Razlogov, zakaj je bila izbrana možnost vedno tek, je lahko več. Morda so soraziskovalci tovrstne epizode 
lažje prepoznali kot relevantne za mojo raziskavo, medtem ko na odločanje med več možnostmi, kjer pa ni 
bil izbran tek, niso bili toliko pozorni in si jih posledično niso zabeležili v dnevnik.  
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S05: Em, pač, em, slike so se menjavale in pogosto se mi je pojavila ta slika ali pa film o 
tem, kako tečem. In mogoče tudi ta občutek, kako, ko tečeš, se začne telo fizično sproščati. 
[...] Pa slike so se še naprej menjavale, bolj pogosto se je pojavila ta slika, kako tečem po 
Ljubljani. Tako da sem potem v tem trenutku tudi rekla: »Ja, tako bo najboljše.« [S05-I4] 
Po odločitvi, v fazi občutenje odločitve, pride do olajšanja ali zadovoljstva ob opravljeni 
odločitvi. Poglejmo si primer zadovoljstva: 
R: Kaj pa to mentalno zadovoljstvo oziroma dobro počutje? Kako je bilo to prisotno? 
S05: Mmm. V bistvu kakor, ja, da tisti glasek32 za par minut izgine. Da ne občutiš kot ene 
teže v sebi ampak da si, sem bila v bistvu ... nekako čisto v trenutku, no. Okej s sabo, pač. 
Da ni. Izginile so tiste misli, tisto premlevanje, kje bi morala biti, kjer nisem. […] 
R: Kako pa veš, da je ta občutek dober v doživljanju v tistem trenutku? Kaj ti daje vedeti, 
da je to prijeten občutek? 
S05: Mmm. Ja, odsotnost, po mojem, kakršnegakoli ali negativnega prizvoka ali tiščanja. 
Tako, kakor da, da se počutim lahko v tistem trenutku. […] Kakor en občutek lahkotnosti.  
R: A je imel ta občutek kakšno specifično lokacijo? 
S05: V telesu, ja, predvsem v nogah. Pa kakor da se energija, malo topla, pretaka čez 
tebe. [S05-I3] 
Kot lahko vidimo v zgornjem primeru soraziskovalke S05, izgine tudi neprijetno 
razpoloženje, ki je bilo prisotno na začetku epizode – tako kot pri zgoraj opisanem načinu 
»odločanje za tek kot spontan uvid v način za uravnavanje razpoloženja.«  

b. Odločanje za tek kot nagnjenje v občutek.  
Epizode: S03-I5, S04-I1, S06-I2, S06-I5, S06-I6, S07-I1 

Slika 9 Diahrona struktura načina »odločanje za tek kot nagnjenje v občutek« 

 
Glavna značilnost epizod v tem načinu je ta, da se soraziskovalci odločajo za tek na 
podlagi občutka oz. nagnjenja (v obliki težnje ali upora), ki se pojavi med samim 
procesom odločanja v epizodi.  
Odločanje se začne v fazi poziv v obliki ovedbe razpoloženja. V fazi preverjanja 
soraziskovalec preveri telo, tj. kako se počuti v telesu v tistem trenutku. Med preverjanjem 
telesa pride do doživljanja nagnjenja – v obliki težnje ali pa upora. Fazo preverjanja lahko 
spremlja tudi terjanje odziva. Po zaznanem nagnjenju pride v fazi odločitve do uvida – 
odločitev je sprejeta v skladu z nagnjenjem. V zadnji fazi, občutenje odločitve, pride do 
olajšanja ali racionalizacije glede storjene odločitve. 
Preden se posvetimo primerom, na kratko poglejmo podobnosti in razlike s prvo 
omenjenim načinom: tako kot pri načinu pod točko 1 (»odločanje za tek kot način 
uravnavanja razpoloženja«) se odločanje začne z ovedbo razpoloženja, za razliko od 
omenjenega načina pa se preferenca za to, da bi šel soraziskovalec teč, ali za to, da ne bi 
šel, izoblikuje tekom samega procesa odločanja, s tem da se soraziskovalec odloči v skladu 
z doživetim nagnjenjem.  

 
32 Ta »glasek« slabe vesti, ki se je občasno pojavljal v poročilih o doživljanju pri soraziskovalki S05, bo 
natančneje obravnavan v podpoglavju 5.5.2. 
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Ker smo ovedbo razpoloženja v fazi poziv že obravnavali v načinu pod točko 1, začnimo 
raje s fazo preverjanja. 
Poglejmo si primer preverjanja telesa pri soraziskovalcu S07:  
R: Kako gre pozornost na prsni koš? 
S07: [Premor] Ko[t], ne vem, kako bi, kot puščica, ki te zadane. Ampak ne v smislu, da je 
karkoli boleče ali pa karkoli, ampak samo ... pač, zelo hitro samo gre not v, v telo 
pozornost. Am. In tako, pač, dosti omejeno območje na začetku. Okrog prsnega koša. 
[S07-I1] 
Med preverjanjem telesa iz soraziskovalca v naslednjem trenutku vznikne nagnjenje do 
opaženega v telesu, v obliki težnje ali upora. 
Poglejmo si primer težnje pri soraziskovalki S06, ki jo vodi do ideje, da bi lahko šla teč: 
S06: [Premor] Se mi zdi, da je nek občutek, da nekaj moram narediti, je bil prisoten. [...] V 
tistem momentu je pa tako ... da nekaj, da nekaj moram, in da je potem ... ta ideja, kaj če bi 
šla teč. [...] Ne bi rekla, da je telesno. Da je bolj mentalno. Kot nek mentalen potisk, nekaj 
moraš narediti. [S06-I5] 
Ob opaženem občutku v telesu lahko vznikne tudi upor. Tako opiše soraziskovalka S06 
preplet telesnega neugodja, ki vznikne v preverjanju telesa, in hkrati zavračanje oz. upor: 
R: Rekla si, da je bilo prisotno zavračanje.  
S06: Ja ... Mogoče je prisotno v tem neugodju.  
R: Kako? 
S06: Tako, ne vem, vse skupaj se mi zdi. Ne bi re[kla], ja, težko bi rekla, da je ločen 
občutek zavračanja, ampak tako. Da je dobilo to neugodje še nek dodaten naboj. Da je 
proti nečemu. […] 
R: Kako bi opisala tisti trenutek, da bi zajela to zavračanje? 
S06: [Premor] Kot da se upiram tej ideji [da bi šla teč]. Mislim, pač, da mi ta ideja ni všeč 
in pač ... je nočem. [S06-I2] 
V fazi preverjanja je lahko ob ostalem že opisanem doživljanju prisoten tudi terjanje 
odziva: 
S06: Ja, bolj nek ta moment čakanja, ja. Da pač nekaj ... nekaj še mora ... nekaj še moram 
narediti, ja. S to idejo [ali bi šla teč]. Pač, da tukaj je, ta ideja je tukaj in zdaj čaka, da 
nekaj naredim z njo. 
R: A se ti zdi, da ta ideja, a je prisotno, v bistvu … 
S06: Ves čas je v bistvu. Ja. Nekako, v mojem mentalnem prostoru. [S06-I5] 
Odločitev v obliki uvida se zgodi na podlagi opaženega nagnjenja; tj. soraziskovalec sledi 
nagnjenju v končno odločitev. Kot je bilo že omenjeno, je za uvid značilno, da pravzaprav 
ni občutka, da bi soraziskovalec imel možnost izbire v tem odločanju 33. Tako poroča 
soraziskovalec S07 o epizodi, v kateri je po preverjanju telesa začutil upor, kar je vodilo 
do uvida, da teka ne bo: 
R: In si rekel, da je bil občutek, kot da ni druge opcije? 
S07: Ja. Kot da ... sploh ni bila odločitev. Ampak je bilo kot, pač, imaš to vprašanje in 
avtomatično vse to na hitro gre in si tako »itak [da ne].« Ni bilo tako: »O, kaj pa če bi to, 

 
33 Vprašanje, ali so se soraziskovalci v nekaterih izmed epizod odločali za tek, ali je potekel nek drug proces, 
bo naslovljeno v poglavju Diskusija v podpoglavju 7.3 Implikacije rezultatov raziskave za raziskovanje 
odločanja«. 
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kaj pa če bi šel [teč] čez eno uro, kaj pa če b[i],« je bilo samo: »Ne.« In potem tudi ni bilo 
naprej nobenega razmišljanja o tem. [S07-I1] 
Po odločitvi se običajno zgodi še občutenje odločitve v obliki olajšanja ali racionalizacije. 
Poglejmo najprej primer olajšanja potem, ko je soraziskovalka S06 doživljala težnjo, po 
kateri je uvidela, da bo šla teč: 
R: In kaj se potem zgodi? 
S06: Potem je bil pa samo ta nek ... nek ta občutek pomirjenosti ... telesne, se mi zdi. Pa 
tako, nek občutek, da zdaj je pa vse okej. Ja. [...] Ta umirjenost je bila pa tako, oboje, bi 
rekla, tudi tako na telesni [ravni]. Am. Ja. Tako, ja, cela neka ... pomirjenost, pa ta nek 
mentalni moment je bil samo ta nek občutek, da je vse okej zdaj. Pomirjenost je bila pa 
tako, ja, cela. Telesna in mentalna. [S06-I5] 
In pa še racionalizacija, ki je bila prisotna zgolj v eni raziskovani epizodi pri 
soraziskovalcu S07:  
R: In kaj se v naslednjem trenutku zgodi? Po tem »Ne grem teč. Ne.« 
S07: Po tem »neju« ... je samo ... Okej, ne. In potem je bilo dejansko, pač, tudi ... potem 
sem imel, čakaj [premor]. Ja, potem je bila ta misel »Itak nimam časa«. Ja. Kar pač ... še 
potrditev tega neja. S tem »Itak nimam časa«. 
R: Ta misel »Itak nimam časa«, a je bila v kakšni obliki? 
S07: ... Nekje med delno ubesedenim in ubesedenim. Ker je bila kar izrazito ubesedena, 
mislim. [Premor] Ja. Notranji monolog. Kar ubesedena. Ni bilo, kot da bi govoril, ampak 
hkrati ... je bila jasna besedna oblika. [S07-I1] 
 

2. Odločanje za tek v prevladi volje nad občutkom. 
Epizode: S01-I3, S05-I5, S06-I1, S07-I2 

Slika 10 Diahrona struktura načina »odločanje za tek v prevladi volje nad občutkom« 

 
Za epizode v tem načinu je značilno, da se epizoda začne z opažanjem iz okolja, kar 
soraziskovalca spomni na tek, nakar si ali predstavlja možnost, v kateri doživlja vizualno 
podobo teka skupaj s telesnimi občutki tega, kako teče, ali pa gre v preverjanje telesa. Ob 
doživljanju v sklopu ravno omenjenih dveh kategorij nato vznikne nagnjenje v obliki 
upora. 
Do te točke v preverjanju si način »odločanje za tek v prevladi volje nad občutkom« deli 
kategorije doživljanja iz načinov iz točke 1 – natančneje, z načinom iz točke 1. a. 
»Odločanje kot način uravnavanja razpoloženja« si deli kategorijo predstavljanje možnosti, 
iz načina 1. b. »Odločanje kot nagnjenje v občutek« pa si deli kategoriji preverjanje telesa 
in nagnjenje: upor (ne pa tudi nagnjenja: težnja). Način »odločanje za tek v prevladi volje 
nad občutkom« se začne razlikovati od omenjenih načinov iz točke 1 v tem, da po uporu 
pride do brzadnja nagnjenja – ta kategorija opisuje poročila o doživljanju, v katerih 
soraziskovalci z občutkom agentnosti prekinejo, prevrednotijo ali pa si prigovarjajo, naj 
uporu navkljub gredo teč34. Proces preverjanja je lahko iterativen – v primeru epizod S05-

 
34 Vse epizode v tem načinu so epizode, v katerih so se soraziskovalci odločili, da bodo šli teč. Primera tega, 
da bi soraziskovalec s svojo voljo prekinil nagnjenje v občutek, v katerem bi želel iti teč, nisem našla v 
razširjenih epizodah.  
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I5 in S06-I1 sta soraziskovalki po doživetem uporu med predstavljanjem možnosti (v 
primeru prvo omenjene epizode) in preverjanjem telesa (v primeru drugo omenjene 
epizode) brzdali nagnjenje, nakar je ponovno prišlo do upora, ki sta ga ponovno brzdali. 
Trenutek odločitve nastopi v obliki volje. Volja nakazuje na agentno doživljanje, v katerem 
si soraziskovalci prej občutenemu uporu navkljub zatrdijo, da bodo šli teč. V doživljanju 
volje je prisoten občutek odločnosti. 
Poglejmo si najprej fazo poziv na primeru kategorije opažanje iz okolja pri soraziskovalki 
S06, v kateri ob pogledu skozi okno hkrati pride do zavedanja glede vremena: 
S06: In potem sem se nekako naslonila nazaj, tako tisto ... ah, kako bi zdaj [poročilo za 
faks] nadaljevala, in [sem] potem tako skozi okno [pogledala]. In ja, in zunaj je neko 
drevje zeleno. Ja. Vem, da je bilo modro nebo, ampak še vseeno nekaj oblakov v ozadju. 
[…] 
R: Kako si pa doživljala ta pogled skozi okno? 
S06: Ja. To se mi zdi, da je bila takoj ta misel. [Premor] Končno je lepo vreme. In da, ja, 
ta misel ... ni bila tako, na ta način, kot sem zdaj rekla, ampak je bila tako ... Ne, kot da bi 
si rekla, ampak zgolj ... neko zavedanje. [S06-I1] 
Poglejmo si naslednjo fazo – preverjanje. Natančneje, primer predstavljanja možnosti pri 
soraziskovalki S05, v kateri se soraziskovalki ob pogledu na uro (opažanje iz okolja) 
začnejo nizati neprijetni filmi, kako bi morala hiteti, če bi šla tisto jutro teč: 
R: Vzemi si čas in ko boš pripravljena, mi povej, kaj se je dogajalo v trenutku, ko pogledaš 
na uro. 
S05: Mhm. V bistvu ... hm. Kakor da se naenkrat pojavi veliko enih misli. Em. Si nekako 
sebe predstavljam, kako hitim v službo […]. Kako se zelo hitro oblačim […]. In potem sem 
na hitro si odvrtela filmček, kako se še oblečem, da moram še na stranišče, kako grem teč, 
kako se moram potem stuširati, kako se spet oblečem, pripraviti za s sabo vse za službo. 
[S05-I5] 
V naslednjem delu preverjanja pride do brzdanja nagnjenja v prekinitvi, prevrednotenju 
ali prigovarjanju. 
Poglejmo si najprej primer prekinitve, v katerem S06 prekine vizualno podobo, kako se 
med tekom izogiba gradbenim delom na cesti, ob kateri je čutila upor v obliki neprijetnega 
občutka: 
R: Kaj se zgodi s tem filmčkom in neprijetnim občutkom? 
S06: Kar ugasnem.  
R: A je to nekaj, kar naredi[š]? 
S06: Prekinem. 
R: Prekine se ali ugasneš? 
S06: Jaz ga prekinem.  
R: Ko prekineš filmček, kaj se zgodi z neprijetnostjo? 
S06: Ja, mogoče tako že malo izzveneva, da je še malo prisotno in postopoma odhaja ... Ja. 
Tista slika pa tako ... plop. [S06-I1] 
Poglejmo primer prevrednotenja pri soraziskovalki S05, ko vizualne predstave neprijetnih 
opravil, ki bi jih morala opraviti, če bi šla teč, agentno preusmeri v jasnejše vizualne 
predstave, v katerih zmore vsa opravila postoriti pravočasno, da ima hkrati še čas za tek: 
S05: Potem sem v bistvu sama aktivno usmerila misli v to, da sem šla na hitro čez to 
jutranjo rutino. […] In sem si tudi v bistvu nekako film vrtela v glavi, samo da je bil bolj 
usmerjen pa ... res je šlo ena stvar za drugo, aha, tuš, sem si predstavljala, eno sliko tuša. 
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Em. Tek, potem, kako grem en krog, tako, okvirno sem ocenila razdaljo, do kam bi lahko 
šla. Em. Ne, tuš je bil zatem. Potem tuš, potem na hitro še, kaj bom oblekla. In potem na 
hitro, kaj moram od hrane pripraviti in kako grem ven. […]Tako da v bistvu sem, em. Kako 
bi rekla ... da sem nekako usmerila misli ... Ja, usmerila sem pač tok svojih misli, no. 
[S05-I5] 
In, nenazadnje, še primer prigovarjanja: 
S02: Rekla- mislim, na tak način sm si rekla, em. Da – »kaj zdaj samo izgovore iščeš. Pojdi 
teč, saj ne rabiš jakne.« […] Tako kot notranji govor, ki je bil naslovljen na mene. Ni bil 
kot notranji govor, ki pač teče, ki ... je v mojem miselnem toku, ampak je bil notranji govor 
s ciljem, da ga slišim, oziroma da ga upoštevam. […] Vem, da sem jaz govorila, bil je moj 
glas, ampak se mi zdi tako […] kot da bi bil malo ... ali materinski ali trenerski ali ... pač. 
Mmm. Ko hoče motivirati in ti nekako povedati, da to, kar si prej razmišljal, ni bilo 
smiselno. [S02-I1]35 
Po brzdanju nagnjenja pride do trenutka odločitve v volji. Poglejmo primer volje na 
primeru epizode S06-I1, potem, ko soraziskovalka s prekinitvijo ustavi upor, prisoten med 
predstavljanjem možnosti: 
S06: Potem, tako, v bistvu ... jaz, pač, si rečem, z mojim ... notranjim glasom, »Mah, 
vseeno bom šla«. Ja. Tako. S klicajem [se zasmeji]. Kot nek ukaz. [S06-I1] 

3. Odločanje za tek v prilagajanju na stanje sveta.  
Za razliko od zgoraj opisanih načinov odločanje soraziskovalcev v tem načinu ne poteka v 
skladu z nanašanjem na občutke, temveč z ozirom na izvedljivost samega teka glede na 
dejavnike v svetu, ki so (s perspektive soraziskovalcev) determinirani oz. nanje ne morejo 
vplivati.  

a. Odločanje za tek kot razumna presoja izvedljivosti.  
Epizode: S01-I6, S03-I1, S06-I4, S07-I3, S07-I6 

Slika 11 Diahrona struktura načina »odločanje za tek kot razumna presoja izvedljivosti« 

 
V epizodah v tem načinu v pozivu pride do vprašanja, ki ga lahko soraziskovalec sliši, ko 
ga postavi oseba, ki je s soraziskovalcem v pogovoru, ali pa si ga soraziskovalec postavi 
sam, običajno v obliki notranjega govora, lahko pa ga spremlja tudi vizualna predstava. 
Vsebina vprašanja se nanaša na tek. Po vprašanju se v fazi preverjanja zgodi proces 
preverjanja izvedljivosti teka v obliki umeščanja v čas, preverjanja razpona časa ali 
seštevanja trajanja. V fazi odločitve pride do skladanja, tj. ko soraziskovalec ugotovi, da 
se tek sklada glede na čas, ki ga ima soraziskovalec na razpolago, kar spremlja občutek 
prijetnosti. Faze občutenje odločitve ni; zdi se, da morda že ravno omenjen občutek 
prijetnosti zajema zadovoljstvo ob sprejeti odločitvi36. 
Začnimo s primerom poročila o doživljanju vprašanja v fazi poziv:  

 
35 Epizoda S02-I1 sicer zaradi nekaterih elementov v poročanju o doživljanju soraziskovalke ni bila uvrščena 
v nobenega izmed načinov in bo obravnavana posebej v podpoglavju, a sem citat iz nje vključila za primer 
prigovarjanja, saj vsebuje jasno ponazoritev te kategorije. 
36 Alternativna interpretacija za opažanje glede občutka prijetnosti v skladanju bi bila ta, da fazi odločitev in 
občutenje odločitve sovpadata, tj. nista časovno ločeni. 
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S06: Ne pride [vprašanje] postopoma, ampak samo tako ... pač, naenkrat. […] »Kaj pa 
športna oblačila?« Na ta način. In da ni bilo tako zelo eksplicitno, kot sem zdaj jaz 
povedala, ampak je bilo samo tako ... ja, bolj mentalna slika bi rekla, ja. Da sem si tako 
nekako predstavljala tiste kratke hlače pa majico. 
R: A je ta »kaj pa športna oblačila,« a je to opis te mentalne slike? Ali sta to dve posebej 
stvari? 
S06: Jaz bi rekla, da je to hkrati bilo. [Premor] Ja. Hkrati. Samo da ja, em ... Hkrati, 
ampak ni eno in is[to], mislim, tako. Ne bi rekla, da je bila to samo, da so se mi samo 
oblačila pojavila, ampak še vseeno je bila neka ideja »Aha, a rabim to vzeti?« [S06-I4] 
Po vprašanju, v fazi preverjanja, pride do preverjanja izvedljivosti, in sicer v treh oblikah. 
Poglejmo si najprej primer umeščanja v čas, v katerem skuša soraziskovalec videti, kdaj bi 
lahko šel teč. Soraziskovalka S06 poroča, da je imela deloma vizualno predstavo celotnega 
tedna, v katerem je zaznala, da je prosta ob dopoldnevih: 
S06: Potem sem pa pomislila … nekako na to, kaj bom počela ta teden ... Nekako sem si 
predstavljala, ja ... ta teden. […] Mislim, je bila taka neka celostna podoba tedna. Ni bilo 
tako tisto, aha, ta dan bo to, ta dan bo to, ampak sem imela tako nekako pregled nad 
tednom. In sem bila tako ... aha, vse dopoldneve imam prosto. [S06-I4] 
V preverjanju lahko pride tudi do preverjanja razpona časa – tj. preverjanja, koliko časa 
še ima soraziskovalec do naslednjega opravka. Tako ga opiše soraziskovalec S07: 
S07: [Bil je] kakor občutek časa med devet in dvanajst. […] Ampak pač sem imel v glavi 
»Okej, imam do [dvanajstih] nekaj časa«. Občutek, da imam nekaj časa, je bil. Občutek, 
da imam nekaj časa, ki je bil približno tako, da bi ga lahko opredelil, da imam med dve pa 
štiri ure do takrat. [S07-I3] 
Tretji način preverjanja izvedljivosti, značilen za »odločanje za tek kot razumna presoja o 
izvedljivosti«, pa je seštevanje trajanja, v katerem soraziskovalec našteva, kaj še mora 
postoriti, da bi videl, ali lahko gre tudi teč: 
R: Kako pa doživljaš [seštevanje trajanja opravil] v tistem trenutku? 
S07: Zelo hipno [se dogaja]. Am. Tek ... 15 minut. Pa ne, nisem si rekel 15 minut, samo 
»tek«. In potem je bilo samo »Pod tuš«. In potem je bilo samo »Zajtrk«. In potem je bilo 
samo »Hoja«, ki je imela zraven, bi kar rekel, da vizualno sliko […]. Ja, je bil nek občutek 
hitrosti. Hitrosti misli. Pač, ker je bilo samo, okej, to, to, to, to moram narediti. [S07-I6] 
V fazi odločitve pride do skladanja – v tem trenutku soraziskovalec določi, da je stanje 
sveta takšno, da lahko pride do izida, glede katerega je poteklo preverjanje izvedljivosti – tj. 
teka. Poglejmo si primer skladanja: 
S06: Potem, v naslednjem momentu, pač, pozornost mi je šla [v vizualni predstavi] na 
sredino tedna in sem nekako ocenila, da takrat. Takrat bi lah[ko], takrat bom šla. Ja, ker 
ni bilo tisto »takrat bi lahko šla«, ampak je bil kar že tisti moment, naslednji, je bil že 
tako ... »Bom šla sredi tedna.« [S06-I4] 
Skladanje je v neki meri podobno uvidu – v obeh doživljanjih je prisotna gotovost, da se bo 
realizacija odločitve zgodila. Razlika med njima je v tem, da je skladanje običajno 
obarvano z rahlo pozitivno valenco oz. prijetnostjo, za uvid pa je običajno značilen občutek 
gotovosti. 

b. Odločanje za tek kot sprijaznjenje z opaženim stanjem sveta.  
Epizode: S02-I6, S03-I3, S03-I6, S05-I2, S05-I6, S07-I4 
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Slika 12 Diahrona struktura načina »odločanje za tek kot sprijaznjenje z opaženim stanjem 
sveta« 

 
V epizodah v tem načinu po opažanju iz okolja pride do preobrata, v katerem se ove, da je 
opaženo iz okolja v nasprotju s stanjem sveta, v katerem bi bila pred tem storjena odločitev 
lahko realizirana. Konkretneje, preobrat se je – glede na razširjene epizode – zgodil 
pogosteje pri epizodah, pri katerih so po odločitvi, da tek bo, soraziskovalci opazili, da 
stanje sveta realizacijo teka onemogoča. V enem primeru (epizoda S05-I6) pa je prišlo do 
obratne situacije – soraziskovalka nepričakovano ugotovi, da lahko gre teč. Fazo 
preverjanja lahko spremlja tudi slutnja glede tega, kakšna bo končna odločitev. Po 
preobratu, v fazi odločitve, pride do sprijaznjenja z opaženim stanjem sveta, čemur sledi 
olajšanje ali pa obžalovanje.  
Začnimo s primerom opažanja iz okolja:  
S02: Nisem nič pričakovala ali pa da bi z radovednostjo pogledala ven. Tako, se mi zdi, da 
je bilo bolj avtomatsko, pač, s prazno glavo sem se obrnila [proti oknu]. In potem tisti prvi 
impulz je bil, da se tla bleščijo [od dežja]. [S02-I6] 
V fazi preverjanja se zgodi preobrat, katerega element je pogosto presenečenje: 
S05: Bolj bi rekla, mogoče, da slišim zvok [dežja], potem pa takoj v naslednjem trenutku, 
pol sekunde, je pa [predstavljanje dežja v obliki vizualne predstave] pa presenečenje. [...] 
Kakor, se mi zdi, da je pač ... presekalo moje doživljanje. Tistega trenutka. [...] Kako bi 
[presenečenje] opisala. Mmm. Ja, tako me je res nekako, kakor presekalo, no. Ja, 
presenečenje je res ta prava beseda, samo ... Da, da je v bistvu in moje misli in 
[zatopljenost v knjigo] in vse je za tisto sekundo čisto utišalo. [S05-I2] 
Preobrat lahko poteče hipno ali pa poteče proces, v katerem se soraziskovalci prepričajo 
glede opaženega. Če preobrat zajema proces, se ob njem lahko pojavi tudi naraščajoča 
slutnja glede tega, kakšna bo končna odločitev. Poglejmo si primer slutnje:  
S05: Mmm ... potem, v bistvu, to sem še malo, pač, to stanje [slutnje glede odločitve] 
potem poteka ves čas, ko hodim do telefona [da bi preverila, ali imam dovolj časa za tek]. 
Eee. In potem pogledam na uro in potem, v bistvu, kakor da se vse sestavi nekako. To 
védenje nekako ozavestim, tudi ... pride počasi malo bolj v mojo pozornost, v sprednji del 
možganov, in takrat se dokončno odločim, da bom šla teč. [S05-I6] 
Po odločitvi pride še občutenje odločitve v obliki olajšanja ali obžalovanja. 
Poglejmo si olajšanje: 
S05: Tako da potem sem pač dvignila rolete in sem videla, da res močno dežuje zunaj. In 
potem sem, sem kar eno majhno olajšanje doživela. […] 
R: Kako to [olajšanje] nastaja? 
S05: Ja, kakor da bi bila ena taka toplina. Najprej počasi v trebuhu, pa se potem razširi 
čez celo to, tako nekako. Tako eno sproščeno olajšanje. [S05-I2] 
In pa še obžalovanje: 
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S02: Potem pa [zavedanje, da je začelo deževati] izgine in potem pride gor jeza. [Premor] 
Ampak, pač, tako, ko sem gledala ven [skozi okno], kot da bi mi tukaj gor prišla ven jeza 
[pokaže od čeljusti v smeri proti čelu]. »Kako si spet prestavila? Zakaj nisi šla zjutraj 
teč?« [S02-I6] 

4. Spontana odločitev za tek.  
Epizode: S01-I5, S03-I4, S04-I2, S07-I5 

Slika 13 Diahrona struktura načina »spontana odločitev za tek« 

 
Za epizode v tem načinu je značilno opažanje iz okolja v fazi poziv, nakar brez faze 
preverjanja pride do hipne odločitve v obliki uvida, v primeru epizode S01-I5 pa do 
skladanja. 
Začnimo z opažanjem iz okolja: 
R: Kako si se zavedel, koliko je ura v tistem trenutku? 
S04: Ja ... zavedanje je prišlo, da je ura 9:22. Ampak pred tem, ko je bila samo izostritev 
cifer, sem pa samo te res kvadratke, številke – devetke in dvopičje, pa pač dvojke posebej 
videl, ne pa kot enoto, ki ima nek ... časovni pomen. To mislim s kontekstualnim pomenom. 
Ni pa zares 9.22 v tistem trenutku nič ... pomenilo. […] Se pravi, to ... pogled, ki sem ga 
imel na uro, pa res izgled in obliko ure, amm, je ... nekako tudi ... ostajal z mano, kakor da 
se je. Ne samo, da sem res fizi[čno] gledal v tistem trenutku to, je potem ta slika še pač še 
kakor potencirala v mojem notranjem prostoru. [S04-I2] 
V naslednjem trenutku pa, v fazi odločitve, že pride do uvida. Tako soraziskovalec S07 
opiše, kako je po odprtju koledarja na prenosniku prišlo do uvida: 
S07: Pač, odločitev … Je bila tudi tukaj. […] Ko sem gledal ta … koledar. [Premor] Sem 
imel že tukaj, tukaj sem sprejel to odločitev, da grem jutri teč. Ni bilo vprašanje niti, prej, a 
grem teč, ampak je bilo: »Jutri grem teč.« […] Tako da ni bilo, pač, tega vprašanja. Ni 
bilo odločanja v smislu tega, ampak je bila samo odločitev. [S07-I5] 
Poglejmo še primer odločitve v obliki skladanja. Tako v primeru S01-I5 po opažanju iz 
okolja, ki je zaobjemalo opažanje, koliko je ura, pride do skladanja: 
S01: Nekako tako se je poklopilo teh 15 minut s 15 minutami, ki jih imam jaz za koncept, 
da ... da je najmanjši delež, da grem teč. In, in je to nekako skupaj kliknilo in nekako sem 
bil »Okej, grem«. [S01-I5] 
5.3.3 Ostale epizode 
Do sedaj smo pogledali načine, na katere so se soraziskovalci v večini razširjenih epizod 
odločali za tek. Obstaja pa pet epizod, ki jih nisem uvrstila v do zdaj navedene načine, saj 
nisem našla dovolj podobnosti med temi epizodami in epizodami, ki so bile uvrščene v 
razvite načine, da bi lahko utemeljila njihovo uvrščenost v razvite načine. Kljub temu pa te 
epizode predstavljajo zanimiv vpogled v doživljanje v epizodah soraziskovalcev. 
To podpoglavje je namenjeno najprej izpostavitvi razlik v primerjavi z epizodami, ki so 
bile razvrščene v načine odločanja za tek, nato pa te epizode po podnaslovih opišem. 
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Te epizode se razlikujejo od ostalih v različnih aspektih. Epizoda S02-I3 se od do sedaj 
omenjenih epizod razlikuje v tem, da je potekel proces odločanja brez trenutka odločitve. 
V primeru epizod S02-I1, S03-I2 in S05-I1 je razlika v tem, da te epizode pravzaprav niso 
primeri odločanja za tek, a zdi se, da so kljub temu del širšega procesa, ki vodi do 
določenega dejanja. V primeru epizode S02-I5 pa je razlika v tem, da je poteklo odločanje, 
katerega izid je bil tek, vendar sámo odločanje ni bilo glede teka. 
Te epizode sem razdelila na tri teme, ki so tudi naslovi podpoglavij v nadaljevanju: 

- čakanje na odločitev (epizoda S02-I3); 
- ovedba namere (epizode S02-I1, S03-I2 in S05-I1); 
- odločanje za tek, implicitno v odločanju glede nečesa drugega (epizoda S02-I5). 

Čakanje na odločitev (epizoda S02-I3) 
Epizoda S02-I3 kaže na proces odločanja, ki pa se ne konča v odločitvi, temveč v 
pasivnem čakanju soraziskovalke, da bo do odločitve prišlo samo od sebe. Hkrati je ta 
epizoda tudi primer tega, kako lahko raziskovalna situacija (specifično, soraziskovalkino 
sodelovanje v moji raziskavi) vpliva na sam raziskovan pojav.  
Epizoda S02-I3 se začne na enak način, kot se začnejo epizode, uvrščene v način 
»odločanje za tek kot nagnjenje v občutek;« po ovedbi razigranega razpoloženja na 
sprehodu s psom soraziskovalka preveri stanje telesa, doživi nagnjenje v obliki težnje, nato 
pa ugotovi, da se je začel dogajati proces odločanja za tek, ki ga – v namen dotične 
raziskave – mora oz. želi opazovati: 
S02: Kot da bi v ospredje prišla ta misel, da ... […] sem se spomnila, oziroma je prišla v 
ospredje ta misel, da se moram opazovati. Da se želim opazovati. Em. In sem bila, kot da 
bi bila »O, okej« pa kot da bi sama sebe malo nazaj potegnila, dajmo zdaj videti, kaj se bo 
zgodilo. Kako se bom odločila. [S02-I3] 
Po ovedbi, da se želi opazovati, to začne tudi početi – soraziskovalka poroča, da se z gesto 
»potegne nazaj«, nakar njene misli o teku postanejo manj konkretne:  
R: A so imele te misli kakšno lokacijo [potem, ko si jih začela opazovati]?  
S02: Ja. Pač. Tu spredaj, spet, kot da bi se tu dogajalo [z roko naredi valovit gib pred 
čelom], ampak ni bilo tako skoncentrirano pa toliko ujeto ... kot tisto prejšnje konkretno 
razmišljanje [o teku], ampak je bilo bolj tako ... mm. Sem pustila, da plava. Sem samo, pač, 
opazovala, katere misli se mi bodo še porodile, kot da bi čakala, da se mi bo iz teh misli 
porodila odločitev. [S02-I3] 
Obenem soraziskovalka poroča, da se po začetku opazovanja misli ne identificira več z 
njimi, temveč so postale predmet njenega opazovanja: 
S02: Se pravi, vse do tega trenutka [preden sem se zavedela, da se želim opazovati] sem 
bila jaz zelo … sem bila poenotena s tem, kar doživljam v tistem trenutku. Sem bila to jaz. 
Se je to tikalo mene. Ampak v tistem trenutku, ko sem se pa jaz nazaj potegnila, da bi 
opazovala svoje misli, se mi pa zdi, da so bile te misli kot … nekaj, kar ni del mene, kar se 
me ne tiče, nekaj, kar jaz opazujem. [S02-I3] 
Proces opazovanja lastnega odločanja se konča s tem, da soraziskovalko dogajanje v njeni 
okolici ponese stran od tega procesa: 
R: Torej, v nekem momentu si še opazovala svoje misli, v naslednjem momentu pa ne več, 
ko si se zavedela [psa], ki ti nosi palico? Kaj se je zgodilo tam vmes? 
S02: Kot da bi bil nek fadeout ... zmanj[ka], zmanjka mi. [...]Ni, ni, nisem več razmišljala 
teh, em, misli, kaj bi bilo bolj smiselno, kdaj bi bilo smiselno iti teč, a bi sploh šla. Tako. 
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Kot da bi ... kot da bi vse to nekam šlo. In potem je ta jaz, ki je opazoval vse te [misli], se 
mi zdi, kot da sploh ni zaznal, kdaj je vsega tega [bilo konec], kdaj je vse to šlo. [S02-I3] 
Soraziskovalka te svoje naravnanosti do raziskovalne situacije v tistem trenutku ni opazila; 
opazila jo je naknadno: 
S02: To sem jaz ugotovila šele potem ... se pravi, kaj sem jaz delala, sem šele potem 
ugotovila, ko sem tekla in sem nazaj razmišljala, kaj sem jaz pravzaprav čez dan delala in 
sem ugotovila, da se zato nisem čez dan odločila, ker vsakič ko je prišlo do tega 
razmišljanja o teku, sem ... sem se jaz umaknila iz tega procesa. [S02-I3] 
Soraziskovalka meni, da je bilo ravno z opazovanjem procesa odločanja onemogočeno, da 
bi prišlo do odločitve: 
S02: [K]o je prišlo do tega razmišljanja o teku, sem ... sem se jaz umaknila iz tega procesa. 
[...] Kot da bi samo razmišljala potem o teku, a bi, a ne bi, a bi, ja, pa bi bilo fajn, ja, 
mogoče se mi pa ne bo dalo. V tem smislu, take misli so mi plavale po glavi, ampak nobene 
pa nisem zagrabila. Kot da bi nekje v kotu sedela pa gledala, kaj se bo zdaj zgodilo. […] 
Kot da bi pustila, da, saj se bo sámo, ne. Mislim. Da bo prišla odločitev. [S02-I3] 
Ob opisani epizodi vidimo, da moramo pri raziskovanju odločanja vzeti v zakup tudi to, 
kako raziskovalna situacija vpliva na udeležence in na sam raziskovan pojav. Čeprav sem 
se z raziskavo trudila zajeti odločanje, kot poteka izven laboratorijskega okolja, je razvidno, 
da je imela moja interferenca v življenja soraziskovalcev vpliv tudi na njihovo odločanje.  
Obenem pa nam opisana epizoda odpre nove smeri za nadaljnje raziskovanje tudi ožje, v 
okviru odločanja – kako naši metakognitivni procesi vplivajo na naše odločanje in na to, 
kako ga doživljamo? 
Čakanje na odločitev pri soraziskovalki S02 se je v tistem dnevu zgodilo dvakrat; šele ob 
tretjem razmišljanju o teku v dnevu pa je prišlo tudi do odločitve. Odnose med temi 
epizodami bomo pogledali v podpoglavju 5.4.2. 
Ovedba namere (epizode S02-I1, S03-I2 in S05-I1) 
Glede na poročanja soraziskovalcev se zdi, da lahko večino epizod, ki smo jih obravnavali 
v fenomenološkem intervjuju, označimo za odločanje – saj so pri teh epizodah 
soraziskovalci poročali, da je šlo za odločanje, in so v epizodi znali določiti trenutek, ko je 
bila odločitev sprejeta. Nekaj epizod, ki bodo predmet tega podpoglavja, pa bi lahko 
razumeli drugače – sama sem jih poimenovala za epizode, ki vsebujejo ovedbo namere. 
Preden grem v opis lastnosti epizod S02-I1, S03-I2 in S05-I1, bom nekaj besed namenila 
težavam pri razlikovanju med odločanjem in izoblikovanjem namere.  
V svoji raziskavi nisem preučevala namere ali njenega izoblikovanja, pa tudi skozi pregled 
literature nisem našla raziskav, ki bi se ukvarjale s preučevanjem doživljanja izoblikovanja 
namere (ali namere nasploh), in kako se le-to razlikuje od doživljanja odločanja. 
Nejasno je, kako se izoblikovanje namere razlikuje od odločanja, če sploh. Ali je odločitev 
pravzaprav izoblikovanje namere za dejanje, ki potem vodi do realizacije odločitve? Ali pa 
je namera morda nekaj, kar se postopoma izoblikuje, dokler nima dovolj naboja, ali da 
pride do »energetizacije« (Ule, 2009, str. 142), da se zgodi odločitev? 
Tem nejasnostim navkljub bom skušala v tem podpoglavju podati nekaj primerov tega, 
kako lahko razumemo namero v kontekstu doživljanja odločanja za tek.  
Za epizode, ki bodo obravnavane v tem poglavju, je značilno, da je pred samo epizodo na 
neki točki že potekla odločitev ali pa vsaj procesi, ki so prisostvovali pri tem, da je na 
koncu prišlo do teka. Tako poroča soraziskovalka S02, da je že 10 dni pred epizodo, ki sva 
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jo pogledali v intervjuju, vedela, da želi teči z jakno, ki jo je videla in nato naročila v 
spletni trgovini. V polstrukturiranem intevjuju za epizodo S02-I1 poroča, da odkar je 
naročila jakno, do razširjene epizode ni šla teč, saj je čakala nanjo: 
R: Kdaj se je zgodila ta prvotna želja, da bi šla teč z jakno? 
S02: To je bilo pa že prej, še preden sem se odločila, da si bom jakno naročila. Se pravi, 
10 dni ali koliko [pred datumom razširjene epizode], ko sem brskala po internetu pa 
gledala med jaknami in našla potem tisto jakno in potem sem bila tisto »Oh, če si to jakno 
naročim, bom šla pa ziher teč«. In potem dejansko od tistega trenutka nisem šla teč, ker 
sem čakala na to jakno. Lahko bi šla teč. Pač, lepi dnevi so bili. [...] Vso opremo sem 
imela s sabo, samo pač nisem šla, ker sem si rekla »Okej, dobim novo jakno, bom šla teč z 
novo jakno«. [S02-I1] 
Nato soraziskovalka poroča, da ji, ko je prejela jakno, ta ni bila prav, zaradi česar je postala 
slabe volje. Kasneje v istem dnevu se zave, da lahko gre teč, tudi če nima nove jakne: 
S02: [K]o sem hodila iz, pač, iz tega dnevnega prostora proti kuhinji, sem razmišljala »Pa 
ne boš zdaj pustila, da ne greš teč zato, ker ti pač jakna ni bila prav. [...] Ne more ti to biti 
razlog, da ne greš«. In sem potem rekla »Okej, v redu. Bom šla teč«. [S02-I1] 
Teh nekaj trenutkov sva potem pogledali v fenomenološkem intervjuju S02-I1.  
Opisano epizodo bi lahko razumeli kot odločitev, da bo šla soraziskovalka S02 teč – saj, če 
ne bi potekla ovedba, da lahko gre teč tudi brez nove jakne, teka (tj. realizacije odločitve) 
ne bi bilo. Obenem pa se zdi, da se soraziskovalka s svojim razmišljanjem ove namere, da 
bo šla teč z jakno. 
Poglejmo primer S03-I1: soraziskovalka S03 je poročala, da je bila odločitev, da bo šla teč, 
sprejeta že pred časom razširjene epizode. Zaradi težav pri lociranju te odločitve v času sva 
se odločili pogledati epizodo, v kateri se je soraziskovalka med jutranjim izbiranjem 
oblačil zavedela, da izbira takšna oblačila, ki bi ji omogočila, da gre teč takoj po službi:  
S03: Potem sem se, pač, ko sem se odločala, kaj bom oblekla, sem se pač ujela pri tem 
trenutku, da sem obula že tiste nogavice, v katerih lahko grem teč, pa tisti nedrček […]. 
[S03-I1] 
Zdi se, da v tej epizodi ni potekla odločitev; soraziskovalka se je zgolj ovedla, da ima 
namero iti teč po službi. 
Poglejmo še primer S05-I1. Soraziskovalka S05 je v polstrukturiranem intervjuju poročala, 
da je, odkar sva začeli z zbiranjem podatkov, tekla skoraj vsak dan37: 
R: Kdaj pa se je zgodila ta odločitev, da boš šla teč [na dan razširjene epizode]?  
S05: V bistvu od takrat, od takrat, ko sva se pogovarjali, mislim, da sem šla potem vsak 
dan, razen en dan, ko je bilo res slabo vreme. Tako da vsako jutro je bilo potem tako zelo 
na hitro. Sem samo pogledala čez okno »Okej, kul, gremo«. [S05-I1] 
Nakar za epizodo, ki sva jo pogledali v intervjuju, poroča, da se je spomnila, da ima 
namero iti teč:  
S05: In potem sem se direktno zbudila in to [da moram iti teč] je bila, pač, prva stvar, ki 
sem jo pomislila, no. Mislim, da je tudi budilka zvonila. In je bila to pač prva stvar, ki sem 
jo pomislila, da moram vstati in iti teč. Ampak res je bilo, zelo lep, dober občutek v postelji. 
Ko je najbolj mehko pa kar takšni malo mravljinci po nogah; tisto, ko res nočeš vstati. [...] 

 
37 Tudi to je še en primer vpliva raziskovalne situacije na soraziskovalko. 
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Sem se spomnila [da moram iti teč] in po mojem sem kar na glas rekla: »O šit, jaz moram 
iti teč,« in počasi sem se iz postelje skobalila. [S05-I1] 
Zdi se, da zgoraj opisane epizode ne spadajo v okvir tradicionalnega pojmovanja odločanja; 
kljub temu pa bi lahko trdili, da imajo podani primeri vlogo (nekateri večjo, drugi manjšo) 
v procesu, ki privede do realizacije odločitve. V primeru S02-I1 verjetno tek ne bi bil 
realiziran brez soraziskovalkine ovedbe namere. V primeru S03-I1 bi verjetno tek bil 
realiziran tudi brez opisane ovedbe, v primeru S05-I1 pa je vloga tega procesa še najmanj 
jasna.  
Predlagam, da odločanje razumemo širše, kot je trenutno definirano v tretjeosebnih 
znanostih: odločanje je krovni termin za procese, ki prisostvujejo pri tem, da pride do 
nekega delovanja. Ovedbo namere, kot je opisana v zgornjih primerih, pa lahko razumemo 
kot del teh procesov38. Vloga namere v teh procesih bo predmet razprave v poglavju 
Diskusija v podpoglavju 6.3.2. 
Odločanje za tek, implicitno v odločanju glede nečesa drugega (epizoda S02-I5) 
Epizoda S02-I5 se razlikuje od ostalih epizod v tem, da se soraziskovalka S02 ni odločala 
za tek. Soraziskovalka se je odločala glede tega, kam bo peljala svoja psa na sprehod tisto 
jutro; dejstvo, da bo del sprehoda pretekla, pa je bilo samoumevno, kar je ugotovila šele 
tekom najinega fenomenološkega intervjuja.  
Epizoda je glede na poročanje o doživljanju S02 v veliki meri skladna z doživljanjem v 
načinu »odločanje za tek s procesom iskanja načina za uravnavanje razpoloženja« v tem, 
da vključuje zaporedje vizualnih predstav s treh lokacij, kam bi lahko peljala psa (tj. 
kategorija predstavljanje možnosti). Tudi trenutek odločitve se zgodi s kategorijo, značilno 
za zgoraj omenjen način: v izbiri možnosti, pri čemer je vizualna podoba posnetka psov na 
Rašici (vrh v bližini Ljubljane in izbrana lokacija za sprehod) še prisotna, ob njem pa je 
doživljala občutek prijetnosti. A ključna razlika med epizodo S02-I5 in epizodami v 
omenjenem načinu je v vsebini odločitve: v tem, da se soraziskovalka ni odločala za tek 
niti ni bil tek prisoten v njenem doživljanju med odločanjem.  
Do omenjene ugotovitve sva prišli šele med fenomenološkim intervjujem. Tako opisuje 
soraziskovalka odločanje v omenjeni epizodi: 
S02: Jaz pozornosti nisem posvečala temu, kako bom šla na Rašico, ampak temu, da 
bom šla. In to, da bom šla, je pač povzročil ta ... posnetek, okej, psa bosta spuščena, bosta 
divjala. In sem rekla »Okej, ja«. To. In se mi zdi, da v tem, ko sem rekla »Ja«, je bilo že v 
tem avtomatsko tudi to, da bom gor [na vrh Rašice] hodila, dol tekla. [...] In pa temu 
nisem posvečala, se pravi, načinu, nisem posvečala pozornosti. Da bi se potem posebej 
posvetila »Okej, tekla bom nazaj dol. To sem se zdaj odločila.« Ni, ni bilo tako. Že s tem, 
ko sem se odločila, da bom šla na Rašico, je bilo zajeto tudi to, kako bom šla gor. Pa 
dol. [S02-I5] 
Soraziskovalka S02 se torej ni odločala za tek – odločala se je za to, kam bo peljala psa. 
Sprejeta odločitev pa je hkrati pomenila, da bo na poti do vrha Rašice hodila, na poti 
navzdol pa tekla. 
Ugotovitev, da je bila odločitev za tek sprejeta, ne da bi se soraziskovalka med odločanjem 
tega zavedala, morda kaže na ustaljeno navado glede tega, v katerem kontekstu pri 
soraziskovalki S02 pride do teka. 

 
38 Čeprav v tem podpoglavju razlikujem med namero in odločanjem, podam alternativo temu pogledu v 
podpoglavju 6.3.2 – namreč, morda lahko izoblikovanje namere razumemo kot odločanje, ali obratno. 
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Poraja pa se tudi vprašanje za nadaljnje raziskovanje: v kolikšni meri in kako lahko 
preučujemo odločanje, če obstaja možnost, da nekatere naše odločitve ostanejo nam 
neopažene, če jim jim ne posvetimo pozornosti (kot je to morala storiti soraziskovalka S02 
v namen te raziskave)? 

5.4 Druga raven: odnosi med epizodami 
Če so epizode (razširjene kot tudi nerazširjene v fenomenološkem intervjuju) posameznega 
soraziskovalca sodile v isti širši proces odločanja za tek, sem jih (kot tudi razmišljanja o 
teku, ki so bila obravnavana v polstrukturiranem intervjuju) obravnavala in preučila glede 
na odnose med njimi, s čimer sem dobila delni vpogled v širši proces odločanja za tek.  
V rezultatih druge ravni predstavim štiri odnose med temi nekaj epizodami. Vsak odnos 
med epizodami poimenujem glede na opaženo skupno dinamiko v njih – ta poimenovanja 
predstavljajo podnaslove v tem podpoglavju, pod vsakim podnaslovom pa so navedene 
tudi epizode oz. razmišljanja, ki so del predstavljenega odnosa. Vsak predstavljen odnos 
podkrepim z dnevniškimi zapisi soraziskovalcev in z njihovimi citati iz polstrukturiranih 
ter fenomenoloških intervjujev. 
Vsak odnos med epizodami predstavlja delni širši proces odločanja za tek soraziskovalca, 
katerega epizode so opisane.  
Odnosi med epizodami, ki jih bom predstavila v tem podpoglavju, so: 

- postopno izoblikovanje namere do spontane odločitve za tek (epizoda S01-I5 in 
predhodna zabeležena razmišljanja o teku); 

- čakanje na odločitev do trenutka uvida (odnos med epizodama S02-I3 in S02-I4 ter 
nezabeleženim razmišljanjem o teku); 

- vračanje k že storjeni odločitvi (epizoda S05-I5 in predhodna nezabeležena 
odločitev); 

- postopno izoblikovanje namere do začetka rednega teka (nezabeleženo doživljanje 
soraziskovalke S03). 

5.4.1 Postopno izoblikovanje namere do spontane odločitve za tek 
(Epizoda S01-I5 in predhodna zabeležena razmišljanja o teku) 

V dnevu, ko se je zgodila epizoda S01-I5, je soraziskovalec že večkrat pomislil na tek. 
Poglejmo si izseke dnevniških zapisov tega dne: 

Ura Izsek iz dnevniškega zapisa 

8.45 Ravnokar zbujen, zamegljene zavesti, malo se mi še vrti v glavi. [...] V notranjem 
mentalnem prostoru se mi pojavi Maša, kako sedi pred mano v kuhinji. Takoj za 
tem pomislim še na ostale opravke, ki me čakajo tisti dan, in sprejmem namero, 
da bi morda šel danes teč. 

9.25 Zaključil sem s sestankom. Sedim za mizo in na majhen bel papir zapisujem 
opravke. Teka ne dodam na listek, si pa ustvarim mental note namere, ki pa je še 
ne uvrstim časovno v svoj dan. 

10.34 Med branjem teksta na telefonu se zavem, da z svojimi nogami niham proti 
sredini in navzven. Osredotočim se na svoje telesne občutke in zaznam rahel 
nemir, živčnost v stegnih. Spet pomislim na tek. 

11.05 Umivam si zobe, imam zaprte oči in v svojem notranjem monologu planiram svoj 
dan. Še zmeraj ne določim ure teka. 
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14.44 Na računalniku raziskujem ponudbo tiskarn. Ob pogledu na uro v spodnjem 
desnem kotu zaslona se mi hipno zgodi notranja računica. Zaznavam občutek 
lakote v želodcu. Sicer bi že bil čas za kosilo, vendar imam še dovolj energije za 
tek. Tega ne izrečem v notranjem monologu, pa vendar je nekako tako obarvano 
moje doživljanje. Brez da bi se obrnil proti oknu stopi pred mene slika okna z 
lepim vremenom, Slišim tudi ptičje petje. Odločim se, da opravim kratek 15-
minutni tek in si potem privoščim kosilo. Vstanem in oblečem športna oblačila. 

Glede na dnevniške zapise je razvidno, da je soraziskovalec tisti dan večkrat pomislil na 
tek, vendar pa teh razmišljanj ni smatral za odločitve. Tako npr. v polstrukturiranem 
intervjuju glede dnevniškega zapisa ob 8.45 pove sledeče:  
S01: Ne bi rekel, da sem takrat sklenil, da bom šel teč. Pač, ker ... se mi je to že večkrat 
zgodilo in je bilo zgolj tako »Aha, okej, dobro, da sem se spomnil, pa če pride prilika, da 
[grem teč] ... bom si pač vseeno zabeležil«. [polstrukturirani intervju, S01-I5] 
Čeprav se glede na njegovo poročanje zdi, da zgornji dnevniški zapisi (z izjemo zadnjega, 
ki sva ga po polstrukturiranem intervjuju tudi raziskala v fenomenološkem intervjuju) niso 
vsebovali odločitve za tek, so morda ta razmišljanja vseeno prisostvovala pri tem, da je na 
koncu prišlo do odločitve. V dnevniških zapisih omenja tudi sprejetje namere, da bo morda 
šel teč39.  
Fenomenološki intervju sva naredila na podlagi zapisa, ki opisuje doživljanje ob 14.44, saj 
je imel po poročanju soraziskovalca ta zapis največ teže pri njegovi odločitvi za tek. O tem 
dnevniškem zapisu pove sledeče: 
S01: Takrat sem pa šel teč dejansko, ja. 14.44, [takrat] je dejansko padla odločitev. Am. In 
je prišlo do, do ... dosega tega pragu, da sem se potem kar spravil. [polstrukturirani 
intervju, S01-I5] 
V epizodi S01-I5 je odločitev sprejeta spontano: ob pogledu na uro se je soraziskovalec 
zavedel, da ima ravno prav časa, da gre teč, nato pa na kosilo: 
S01: Nekako tako se je poklopilo teh 15 minut s 15 minutami, ki jih imam jaz za koncept, 
da ... da je najmanjši delež, da grem teč. In, in je to nekako skupaj kliknilo in nekako sem 
bil »Okej, grem«. [S01-I5] 
Glede na soraziskovalčevo poročanje o njegovem predhodnem razmišljanju (oz. sprejetju 
namere) o teku, kot tudi njegova omemba, da je ob 14.44 prišlo do »dosega pragu«, 
namiguje, da so razmišljanja o teku pred sámo odločitvijo za tek stopnjevala to namero ali 
pa so ga opominjala nanjo, dokler ni prišlo do tega, da se je dovolj razmišljanj nakopičilo 
in je prišlo do nenadne, spontane odločitve – in v skladu s tem je tudi poimenovan ta odnos 
med epizodami.  
Soraziskovalec poroča, da tudi sicer v svojem vsakdanu pogosto pomisli na tek, vendar teh 
razmišljanj ne smatra za odločitve:  
S01: Velikokrat čez dan pride, da se spomnim na [tek], ampak večinokrat ne grem teč, ne. 
[...] Ne morem reči, da je to res odločitev, ker se tolikokrat zgodi in večinokrat ne grem, 
tako da pač vem, da to ... nima toliko teže. [polstrukturirani intervju, S01-I5] 

 
39 Razlikovanje med namero in odločanjem bo naslovljeno v poglavju »7.3.2 Implikacije rezultatov na drugi 
ravni«, medtem ko se v poglavju Rezultati za odločanje in sorodne pojme zanašam na intuicije in poročanje 
soraziskovalcev.  
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Ta pojav postopnega nalaganja ali stopnjevanja namere po teku je nekaj, kar morda 
pomaga razložiti, kako je doživljanje odločanja za tek vpeto v vsakdan soraziskovalca S01. 
Glede na druge razširjene epizode soraziskovalca se zdi, da se pogosto odloči za tek 
spontano.  
5.4.2 Čakanje na odločitev do trenutka uvida 

(Epizodi S02-I3 in S02-I4 ter nezabeleženo razmišljanje o teku) 
Epizodo S02-I3 smo že obravnavali v okviru epizod, ki jih nisem uvrstila v načine 
odločanja za tek, in sicer v podpoglavju 5.3.3 s podnaslovom »čakanje na odločitev«. 
Preden nadaljujem z opisom odnosa med to epizodo in epizodo S02-I4, bom prvo 
omenjeno epizodo na kratko povzela: soraziskovalka S02 je poročala, da se je proces 
odločanja sicer začel, ampak ko je začela opazovati svoje doživljanje, da bi videla, kako bo 
odločitev sprejeta, do le-te ni prišlo.  
Epizoda S02-I3 je bil prvi primer soraziskovalkinega razmišljanja o teku v tistem dnevu; o 
njem pa je razmišljala nato še dvakrat. Njeno drugo razmišljanje o teku je bilo podobno 
prvemu v tem, da se je med procesom odločanja začela opazovati, kako bo prišlo do 
odločitve, nakar do nje ni prišlo. O tem drugem razmišljanju sva se pogovorili v 
polstrukturiranem intervjuju. O njem pove sledeče:  
S02: Potem, drug[o čakanje na odločitev] je bilo med kosilom, ko sem bila pred predavanji. 
Se pravi, po tem sprehodu [med katerim se je zgodilo prvo čakanje na odločitev]. In sem 
isto jedla pa razmišljala: »Ja, pa bi bilo lepo iti teč, ja, imam še ene vaje, pa se mi bo 
ravno lepo poleglo [kosilo]. Joj, kaj pa če bom preveč utrujena pa se mi ne bo dalo.« In 
sem spet se zavedela, da samo gledam, kaj mislim. [...] Kot da bi spet čakala, da, da bo 
odločitev padla. [polstrukturirani intervju, S02-I3] 
Tretje odločanje tisti dan (ki sva ga pogledali v fenomenološkem intervjuju – epizoda S02-
I4) pa se je zgodilo med poslušanjem predavanja na Zoomu – po zaznanem občutku 
tesnobnosti, ki se je nabiralo tekom poslušanja predavanja, pride do trenutka, ko 
soraziskovalka uvidi, da bo šla po predavanju teč:  
R: In takrat- to je bil torej občutek, lociran pod ključnico, težek in pekoč. Em. Ob tem se ne 
spomniš, da bi bile prisotne kakšne druge misli. In to se je zgodilo hkrati z izdihom. 
S02: Ja. 
R: Kaj pa se je potem zgodilo? 
S02: Potem mi je- pač, kot strela z jasnega, prav na glas sem si rekla. Še tako sem roko 
dvignila [dvigne desno roko, kazalec kaže navzgor]: »Teč grem«. [S02-I4] 
Za sprejeto odločitev poroča, da ni bilo dvoma, da je bila to odločitev: 
S02: Se pravi, v tistem trenutku se mi je zdel tak jasen trenutek, da sploh nisem mela 
nobenega dvoma, a je bila to odločitev ali ne, ampak ja, to je bila jasna odločitev. [S02-I4] 
V tej epizodi pride do trenutka uvida, da je tek tisto, kar bo ublažilo njeno tesnobnost ob 
razmišljanju o vsebini predavanja. Podobno kot pri odnosu med epizodami, ki smo ga 
pogledali zgoraj (»postopno izoblikovanje namere do spontane odločitve za tek«), se zdi, 
da je tudi tukaj širši proces odločanja potekal skozi cel dan, dokler ni prišlo do ključnega 
trenutka (opažanje težkega, pekočega občutka tesnobnosti), ko je soraziskovalki postalo 
jasno, da bo šla teč. 
5.4.3 Vračanje k že storjeni odločitvi 

(Epizoda S05-I5 in predhodna nezabeležena odločitev) 
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Nekatere razširjene epizode v naboru mojih podatkov lahko klasificiramo kot ponovno 
odločanje za tek – tj. po že sprejeti odločitvi so v razširjeni epizodi sprejeli še eno 
odločitev glede iste instance realizacije odločitve. Pri tovrstnih epizodah na ravni 
doživljanja nisem zaznala posebnosti ali lastnosti, ki bi izstopale v primerjavi z epizodami, 
v katerih je poteklo enkratno odločanje za tek. Večina epizod ponovnega odločanja za tek 
sodi, na prvi ravni rezultatov, v način »odločanje za tek kot sprijaznjenje z opaženim 
stanjem sveta«, pri čemer so v opažanju iz okolja opazili spremembo v okolju, na podlagi 
katere so ponovno preverili izvedljivost teka in se nato sprijaznili, da prvotno narejene 
odločitve ne bodo mogli realizirati, oz. so se odločili drugače kot so se v prvotni 
odločitvi 40 . Zdi se, da so soraziskovalci opaženo spremembo v okolju zaznali kot 
nepremostljivo oviro pri realizaciji prvotne odločitve. 
Opisanemu je izjema epizoda S05-I5, ki se razlikuje od ostalih epizod ponovnega 
odločanja za tek na dva načina: prvi je, da zaznana ovira ne izhaja iz opažanja iz okolja, 
temveč iz njenega notranjega doživljanja – v predstavljanju možnosti začne doživljati 
neprijetne vizualne podobe z vsebino, da bi ji realizacija teka lahko prinesla negativne 
posledice41. Druga razlika v primerjavi z ostalimi epizodami ponovnega odločanja pa je v 
tem, da je ovira za soraziskovalko premostljiva – to sklepam zato, ker se na koncu epizode 
soraziskovalka odloči, da bo šla teč zaznani oviri oz. neprijetnemu predstavljanju možnosti 
navkljub. 
Poglejmo proces odločanja v omenjeni epizodi. Tisto jutro ima soraziskovalka pred 
epizodo namero iti teč. Preden se začne pripravljati na tek, pa se ji začnejo pojavljati 
pomisleki glede teka, saj čuti bolečine v nekaterih delih telesa in se boji, da bi zamudila v 
službo: 
S05: Zjutraj sem pač sedela na kavču tako kot običajno. […] In, pač, imela sem že v ozadju 
to odločitev kakor sprejeto, da bom šla teč42. […] In ... potem so se mi kar od nekje začele 
pojavljati, pač, misli, in vse so zelo proti [temu, da bi šla teč] govorile. Pa da me vse nekaj 
boli, pa da sem že zelo pozna s časom, pa da se mi res mudi v službo. [S05-I5] 
Pomisleki so bili v njenem doživljanju prisotni v obliki vizualnih predstav, ki so 
vključevali njeno hitenje ob jutranjih pripravah. Po večminutnem prikazovanju neprijetnih 
predstav, kjer se že obleče v športno opremo, sprejme odločitev, da ne bo šla teč:  
S05: Zdaj, v katerem trenutku je bila prav odločitev [da ne bom šla teč] sprejeta ... mislim, 
da sem se, tako, v enem trenutku potem res ... aha, ne, oprosti. Sem imela že gor športni 
modrc pa majico in sem rekla: »Okej, mogoče pa res ne bi šla, ker sem že res pozna.« 
[S05-I5] 
Soraziskovalka poroča, da pravzaprav ni bilo občutka, da bi se zavedno odločila, da teka 
ne bo, temveč je odločitev prišla subtilno in sama od sebe: 
S05: Kakor ena odločitev v ozadju je bila sprejeta, da zagotovo ne bom šla. Samo nisem pa 
kakorkoli niti usmerila tega, to je pač kar samo od sebe prišlo. Samo pač eno zavedanje v 
ozadju. Niti ni bilo nobenih besed. [S05-I5] 

 
40 Sprijaznjenje s tem, da prvotno storjena odločitev ne bo realizirana, enačim s ponovno storjeno odločitvijo, 
saj so soraziskovalci razširjeno epizodo ponovnega odločanja poimenovali za odločanje. 
41 V magistrskem delu se sicer skušam izogibati interpretacijam, ki bi lahko bile razumljene, kot da vsebujejo 
negativno vrednotenje opaženega, a morda bi lahko epizodo S05-I5 razumeli tudi kot primer iskanja izgovora 
za nerealizacijo odločitve. 
42 S soraziskovalko tega v ozadju prisotnega védenja, da tek bo, nisva mogli natančneje raziskati, saj sva 
imeli težave pri iskanju specifičnega trenutka, v katerem je soraziskovalka zaznala to védenje. 
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Ko soraziskovalka opazi, da je to odločitev sprejela, nato agentno spremeni te vizualne 
predstave in gre, ponovno v obliki vizualnih predstav, skozi potek dneva: 
S05: Potem sem v bistvu sama aktivno usmerila misli v to, da sem šla na hitro čez to 
jutranjo rutino. […] In sem si tudi v bistvu nekako film vrtela v glavi, samo da je bil bolj 
usmerjen pa ... res je šlo ena stvar za drugo, aha, tuš, sem si predstavljala, eno sliko tuša. 
Em. Potem, kako grem en krog [teč], tako, okvirno sem ocenila razdaljo, do kam bi lahko 
šla. Em. Ne, tuš je bil zatem. Potem tuš, potem na hitro še, kaj bom oblekla. In potem na 
hitro, kaj moram od hrane pripraviti in kako grem ven. [S05-I5] 
Na koncu, v trenutku odločitve, si soraziskovalka zatrdi, da bo šla teč: 
S05: Potem sem pomislila »Okej, v redu, saj si že oblečena, ne bo ti toliko časa vzelo. Pa 
gremo«. In takrat je bilo potem sprejeto, sprejeta ta odločitev. [S05-I5] 
Na koncu je obveljala prvotna odločitev soraziskovalke, da bo šla teč – je pa med prvotno 
odločitvijo za tek (storjeno dan prej) in odločitvijo, sprejeto na koncu epizode, potekel 
proces, v katerem je na neki točki že bila prepričana, da ne bo šla teč. Ta odnos med 
epizodama je primer situacije, v kateri se s perspektive zunanjega opazovalca zdi, da je 
poteklo zgolj eno odločanje (dan pred omenjeno epizodo), nato pa je bila ta odločitev 
realizirana. Z vpogledom v doživljanje soraziskovalke pa lahko vidimo, da je med prvo 
odločitvijo in realizacijo teka pravzaprav potekel proces, v katerem se je na neki točki 
zdelo, da si bo soraziskovalka premislila glede prvotno storjene odločitve.  
5.4.4 Postopno izoblikovanje namere do začetka rednega teka 

(Nezabeleženo doživljanje soraziskovalke S03) 
V času izvajanja intervjujev s soraziskovalko S03 sva na neki točki opazili, da je vedno 
manj opažala razmišljanja o teku in odločanja zanj v svojem dnevu43. Tako o tem poroča v 
polstrukturiranem intervjuju pred fenomenološkim intervjujem za epizodo S03-I4:  
S03: Ko sem hotela kaj napisati [v dnevnik], a veš, ampak. Nič ni bilo. […] Ni bilo 
nobenega ... em. Tega. Ne vem. Tako kot je bilo prej, ko sem se [kdaj] morala prepričevati, 
kdaj sem bila pa zelo navdušena [da bom šla teč]. Nič. […] Bolj je bilo tako vse 
avtomatsko. Ni bilo teh nekih nihanj, ampak je bilo »Okej, grem«. In sem šla. Ni bilo prav 
enega procesa. Odločanja. [polstrukturirani intervju, S03-I4] 
Poroča, da teče vsak dan, odkar je začela brati knjigo Ultramaratonec: Izpovedi 
neustavljivega nočnega tekača pisatelja in tekača Deana Karnazesa (2006/2010): 
S03: Potem sem se pa s to knjigo odločila44, da bom šla kar vsak dan [teč], zato [bom] tudi, 
če ni v načrtu, da bom tekla pet kilometrov, bom pa hodila, če me bodo noge bolele. 
[polstrukturirani intervju, S03-I4] 
Do odločitve, da bo tekla vsak dan, pa ni prišlo nenadoma. Poroča, da je, ko je začela brati 
knjigo, v njej začela rasti želja po rednem teku: 
R: Na kateri točki pa je prišlo do tega, da si se odločila, da boš vsak dan tekla? 
S03: Ni bilo prav tako točke, ampak je tako nekako raslo v meni. […] Ni bilo, no, tako, 
nekega blazno močnega, zavestnega trenutka, ampak je bilo bolj tako kot eno nabiranje in 
potem je bilo, se je tega dovolj nabralo, da sem šla. Tak občutek je bil. [S03-I4] 
Ta blagi občutek nabiranja do takrat, ko je začela z vsakodnevnim tekom, se je izkazal za 
težko opisljivega: 

 
43 Zaradi tega se je tudi nekoliko zavlekel proces zbiranja podatkov.  
44 S soraziskovalko sva kasneje tekom intervjuja ugotovili, da ni bilo specifičnega trenutka odločitve za redni 
tek. 
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R: A bi znala še bolj opisati ta občutek nabiranja? Torej ... a je bil to kak specifičen 
občutek, na primer v telesu, v glavi, v mislih ... ? 
S03: Em. Hm. Zelo nespecifičen občutek. Zelo ... tak, blag. […] Kot da bi ga mogoče že 
prej nekje imela to eno željo in je zdaj samo tako ven priplavala, ampak tako zelo ... Ni bilo 
tistega »Moraš, daj, to je dobro zate,« ne. Samo tako »Okej. Naredi to.« [S03-I4] 
Ko sva skušali natančneje pogledati ta občutek naraščanja, je soraziskovalka poročala, da 
ga ne more razpoznati v specifičnem trenutku v času: 
R: A se lahko poskusiš postaviti v specifičen trenutek, v katerem si t[a občutek naraščanja] 
opazila? 
S03: Ja, saj, saj to skušam, samo res je ... em. Res je tako zelo, em. Ni- da bi- da bi- tako 
kot, pač prepoznaš, a ne, v enem trenutku. Tak občutek, [ni bilo,] da se je kakor pojavil, 
ampak je bil ves čas tam. [S03-I4] 
Glede na soraziskovalkino poročanje je bil ta občutek, ki je počasi naraščal, dokler ni 
začela soraziskovalka teči vsak dan, nekaj, kar je bilo prisotno zelo v ozadju doživljanja, in 
ga je morda zato težko zaznala. 
Soraziskovalka vseeno poroča, da razmišlja o teku vsak dan, vendar se ta razmišljanja 
tikajo praktičnih stvari glede izvedbe teka; za sam tek pa je že samoumevno, da se bo 
zgodil: 
R: A na dnevni ravni še kaj razmišljaš o teku? 
S03: Ja, ja. To je itak neprestano eno tako stanje. Ampak je bolj ... emm. Tako, enolično 
mogoče. »Ja, bom šla. ... Kje imam superge? A so se posušile pajkice?« [polstrukturirani 
intervju, S03-I4] 
Podobno kot pri »postopnem izoblikovanju namere do spontane odločitve« pri 
soraziskovalcu S01 se tudi v primeru soraziskovalke S03 zdi, da je prišlo do dejavnosti 
(vsakodnevnega teka) postopoma. Za razliko od primera soraziskovalca S01 pa se ne zdi, 
da bi pri soraziskovalki S03 na neki specifični točki prišlo do odločitve, da bo redno tekla, 
temveč je bil reden tek nekaj, kar se je preprosto zgodilo.  

5.5 Tretja raven: vpetost doživljanja odločanja za tek v vsakdan 
Tekom opisa rezultatov na prvi in drugi ravni smo bili priča nekaterim zanimivim 
opažanjem glede tega, kako poteka doživljanje odločanja za tek – na prvi ravni glede tega, 
kako poteka v posameznih epizodah, na drugi ravni pa glede tega, kako so lahko 
posamezne epizode povezane med seboj v širšem procesu odločanja.  
Kar nam manjka, je še tretja, najbolj obširna raven.  
Prvi del rezultatov na tretji ravni so opisi treh naravnanosti. Vsaka naravnanost opisuje 
skupek lastnosti soraziskovalca, ki sooblikuje doživljanje odločanja za tek kot tudi njihovo 
ravnanje v povezavi z odločanjem zanj. Prva naravnanost, »tek kot neobvezujoča 
sprostitev«, opisuje naravnanost do teka soraziskovalcev S01, S04 in S07; druga 
naravnanost, »tek kot način uravnoteženja storilnosti s trenutnimi užitki«, se tiče istega pri 
soraziskovalkah S02 in S05; tretja naravnanost, »tek kot način življenja«, pa pri 
soraziskovalkah S03 in S06. 
Opisu posamezne naravnanosti sledi zgodba. Zgodbe – izseki iz vsakdana fiktivne osebe – 
služijo prikazu vpetosti doživljanja odločanja za tek v vsakdan soraziskovalcev s 
posamezno naravnanostjo. Vsaka zgodba je sestavljena iz podatkov soraziskovalcev z 
dotično naravnanostjo do teka in črpa iz rezultatov na prvi ravni (načini odločanja za tek v 
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epizodah, vključno z doživljajskimi kategorijami, ki so značilne za posamezen način) in iz 
rezultatov na drugi ravni (odnosi med epizodami).  
Naravnanosti in zgodbe so predstavljene po podpoglavjih. V posameznem podpoglavju je 
najprej predstavljena naravnanost do teka soraziskovalcev – najprej naravnanost opišem, 
opis pa podkrepim s poročili iz intervjujev s soraziskovalci. Opisana naravnanost je 
vključena tudi v zgodbo. Za lažjo predstavo, kako so rezultati prve in druge ravni vključeni 
v zgodbo, so nato (pred vsako zgodbo) omenjeni načini odločanja za tek in odnosi med 
epizodami, ki so bili integrirani v zgodbo. Pred zgodbo so omenjeni še drugi elementi iz 
etnografskih podatkov, ki spadajo v dotično naravnanost. 
Zgodbe ne odražajo nujno tega, kako v resničnosti poteka doživljanje odločanja za tek v 
vsakdanu soraziskovalcev. Predstavljajo interpretacijo njihovih podatkov s pomočjo nekaj 
dodanih izmišljenih elementov konteksta in v namen prikaza, kako bi se ta proces lahko 
odvil.  
Pred začetkom opisa naravnanosti in predstavitve zgodb v nadaljevanju predstavim še 
strukturo zgodb: 
V vsaki zgodbi nastopa fiktivna glavna oseba oz. glavni junak z naravnanostjo, ki je 
predstavljena pred zgodbo. Imena glavnih oseb kot tudi drugih oseb v zgodbi so izmišljena. 
Skozi izsek iz vsakdana osebe so predstavljena tako doživljanja soraziskovalcev z dotično 
naravnanostjo kot tudi etnografski elementi (kontekst, v katerem se je predstavljeno 
doživljanje dogajalo), ki so bili prisotni v podatkih taistih soraziskovalcev. Opisi 
doživljanja so v zgodbah za lažje sledenje toku zgodbe zapisani v poševnem tisku, 
etnografski elementi pa so v navadnem tisku. Opisi doživljanja so predstavljeni s 
prvoosebne perspektive, tj. s perspektive glavne osebe v zgodbi. Etnografski elementi pa 
so predstavljeni s tretjeosebne perspektive.  
Besede in povedi v narekovajih znotraj dela besedila s prvoosebne perspektive (tj. v 
poševnem tisku) predstavljajo del notranjega doživljanja glavne osebe v zgodbi – te besede 
torej oseba ali sliši ali pa jih izgovarja v notranjem glasu brez njihove manifestacije v 
vedenju. Besede in povedi v narekovajih znotraj dela besedila s tretjeosebne perspektive (tj. 
v navadnem tisku) pa se nanašajo izključno na govor, izrečen na glas – s strani glavne 
osebe v zgodbi ali pa nekoga drugega v zgodbi. 
5.5.1 Tek kot neobvezujoča sprostitev  
Naravnanost do teka soraziskovalcev S01, S04 in S07 
Soraziskovalce združuje sproščen odnos, ki ga imajo do teka. V njihovih poročanjih se je 
pokazalo, da jim odločanje za tek načeloma ne predstavlja naporne odločitve, sam tek pa 
jim predstavlja prijetno aktivnost. Vsi trije se športno udejstvujejo tudi na druge načine in 
jim tek običajno ne predstavlja edine oblike telesne aktivnosti. Na tek občasno pomislijo 
čez dan, vendar pa to razmišljanje (še posebej po poročanjih soraziskovalca S01) ne vodi 
nujno vedno do poznejše odločitve za tek.  
V nadaljevanju na citatih soraziskovalcev pokažem nekaj primerov, v katerih se kaže 
njihov sproščen odnos do teka. 
Tako poroča soraziskovalec S04 o tem, da ne občuti slabe vesti, če ne gre teč zaradi drugih 
obveznosti: 
R: Okej. Kaj pa, a si dobil slabe vesti ob tem, če kdaj nisi šel teč, pa si imel namen? 
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S04: Ne zares, no, ker se mi zdi, da je bil tudi takšno spremenljivo obdobje z vsemi 
obveznostmi, se je dogajalo, pa sem bil samo vesel, ko je zneslo. In ni bilo nekega 
samoprezira ali pa sekiranja, tako da tega ni. [polstrukturirani intervju, S04-I3]45 
Soraziskovalec S01 tako poroča glede svoje fleksibilnosti v načrtovanju teka: 
S01: Po navadi si ne naredim točno »Takrat in takrat bom šel teč,« ampak sproti vidim. 
[polstrukturirani intervju, S01-I3] 
In poroča tudi, da se ne počuti obremenjenega, če se načrti spremenijo: 
S01: Puščal sem možnost, da se pojavi kaj, kar mi prepreči ta plan [iti teč], ampak ja, ni 
pa, da se je zares kaj takega pojavilo. [polstrukturirani intervju, S01-I3] 
Soraziskovalec S01 je večkrat poročal tudi o tem, da po ideji, da bi morda lahko šel teč, 
včasih tekom dneva na to idejo pozabi. Obenem pa poroča tudi, da ima zmanjšano težnjo 
po teku, saj se drugače udejstvuje: 
S01: [Z]jutraj, ko sem se peljal [s kolesom] in me je prešinilo med kolesarjenjem, da je lep 
dan. Da mogoče bi lahko danes [šel teč], ker imam prosto. […] Potem pa ja, potem pa sem 
čez dan malo pozabil na to. Mmm. Nisem si zares naredil plana, kdaj bi šel teč. A bom 
sploh šel, a se mi bo dalo. Tudi nisem imel neke težnje biti športen, ker sem bil ta teden 
skoraj vsak dan sem nekaj delal. [polstrukturirani intervju, S01-I6] 
Podobno o manjši potrebi po teku zaradi drugih oblik telesne aktivnosti poroča tudi 
soraziskovalec S07: 
R: Kaj pa tekaške navade in odločanje v zadnjih tednih? 
S07: Jih ni bilo. Ni bilo teh navad res. Em, ja, to je to, ni bilo. Pač, jaz imam toliko neke 
fizične aktivnosti, da sploh nimam niti potrebe, niti časa za, mislim, potreba .... ne, ne bom 
rekel, da nimam časa za to. Malo premalo potrebe, čeprav, spet, pač, danes zjutraj, ko sem 
šel, je bilo, tako, desetkrat boljše, kot pa če ne bi šel. [polstrukturirani intervju, S07-I6] 
Načini odločanja za tek v zgodbi (prva raven rezultatov):  

- odločanje za tek s procesom iskanja načina za uravnavanje razpoloženja; 
- spontana odločitev za tek. 

Odnosi med epizodami, vključeni v zgodbo (druga raven rezultatov): 

- postopno izoblikovanje namere do spontane odločitve za tek.  

Ostale lastnosti soraziskovalcev, prisotne v zgodbi: 
- pogosto razmišljanje o teku čez dan; 
- ni slabe vesti, če odločitev, da tek bo, ni realizirana. 

Zgodba: Izsek iz Kristjanovega vsakdana 
Kristjan se zjutraj prebudi ob budilki na telefonu, ki jo takoj ugasne. Nekaj trenutkov še 
preživi v polsnu.  
V mojem glasu se začnejo nizati opravki tistega dne: »Raztezanje, zajtrk … mejli ... 
učenje ... tek mogoče ...« Besede prihajajo same od sebe, brez občutka, da bi jih jaz aktivno 
ustvarjal. Izrečene so počasi in se čutijo meglene, zabrisane. Ob tem je vsepovsod v mojem 

 
45 Skladno s povedanim tudi v poročanju soraziskovalca S04 v fenomenoloških intervjujih nisem opazila 
slabe vesti. 
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doživljanju prisotna zamegljenost. Telo je težko. Veke mi same od sebe silijo navzdol. 
Samodejno se začnem premikati po postelji, ob čemer še vedno čutim težo telesa. 
Kristjan počasi vstane in se začne pripravljati na dan. 
Nekaj ur kasneje se v knjižnici uči za izpit, ob čemer občasno pogleda po svoji okolici. 
Noga mu že nekaj minut poskakuje. V bližini se varnostnik zagovori z obiskovalko 
knjižnice. 
Pozornost se mi sama od sebe hitro premakne v smer zvoka pogovora, ki ga slišim 
prihajati z moje desne. V naslednjem trenutku se z občutkom odločnosti intenzivneje 
zazrem v tekst pred sabo.  
Nato začutim pritisk v kolenu in pozornost se sama od sebe potopi navzdol po telesu, v levo 
nogo – zavem se njenega ritmičnega trzanja. Pozornost skoči nazaj v glavo, kjer zaznam 
občutek napetosti.  
V miselnem prostoru začnem tipati po nečem, kar bi razrešilo napetost. Pojavi se slika 
bazena, ob njej pa védenje, da je tam veliko ljudi. V naslednjem trenutku se pojavi že 
naslednja slika – prikazuje pogled na grad, obsijan s popoldanskim soncem, ob tem pa si 
predstavljam vročino v licih, ki jo občutim, ko tečem tam. Ja, teč bom šel – občutek 
zadovoljstva zaobjame moje doživljanje. Prekinem svoje razmišljanje in oči ponovno 
usmerim v tekst. 
Pozno popoldan se Kristjan ravno vrne domov, ko vidi, da ga kliče prijateljica, s katero sta 
nekaj časa hodila na tečaj salse. Kristjan se javi. 
»Živijo, Kristjan, kako si? A imaš slučajno že plane za danes zvečer?« 
Ko slišim njen glas, pred mano priplava njena podoba. Ob njenem vprašanju prikličem 
sliko gradu, ob njem pa védenje, da imam namen iti teč. Brez razmišljanja ji odgovorim. 
»Oj, Katja, sem kul. Mislil sem iti teč. Zakaj pa?« 
»Ah, okej. No, moj soplesalec pri salsi je danes odpovedal in iščem nekoga, ki bi šel z 
mano. Ampak če že imaš načrte …« 
Brez pomišljanja odgovorim. 
»Aja, ne, v bistvu bi z veseljem šel s tabo. Ob sedmih je, ne?« 
S prijateljico se dogovorita za srečanje, nato pa se poslovita.  
Čutim zadovoljstvo, da bom svojo energijo dal ven ob salsi. 
Naslednji dan popoldan je Kristjan na poti s faksa domov. Medtem ko čaka na zeleno luč 
na semaforju, se zazre v nebo brez oblačka.  
Vidno pozornost razširim na celotno nebo – modrina deluje pomirjujoče. Zavem se, kako 
lepo vreme je – zavedanje je prisotno v glavi. Temu zavedanju, prav tako v glavi, sledi glas, 
ki reče: »Danes je lep dan za tek.« 
Ob piskajočem zvoku semaforja Kristjan spusti pogled nazaj na cesto in jo prečka. 
Ko pride domov, se usede za mizo in nadaljuje z učenjem za izpit. Po pol ure branja zapre 
oči in zavzdihne. 
Ob vdihu začutim rahlo nejevoljo v ozadju. Moja pozornost se hipno prestavi na občutek 
stiskanja v želodcu in zavem se, da sem lačen. 
Nato seže po telefonu in ga vklopi. 
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Na ekranu vidim številke – 14.44 – in hipno, avtomatsko se zavem, da imam ravno prav 
časa za kratek tek pred kosilom.  
Kristjan vtakne kazalo v knjigo in gre iskat svoje tekaške superge, nakar se odpravi na tek.  
5.5.2 Tek kot način uravnoteženja storilnosti s trenutnimi užitki 
Naravnanost do teka soraziskovalk S02 in S05 
Čeprav se po opravljenem teku dobro počutita, se soraziskovalki zanj povečini odločita kot 
način, da pomirita občutek, da bi morali svoj čas preživljati produktivno. Ta občutek je bil 
manj izražen pri soraziskovalki S02, ki je nekoliko pogosteje ob odločanju za tek 
doživljala prijetne občutke, v primerjavi s soraziskovalko S05, pri kateri je bila ta 
naravnanost bolj izražena. Osredotočimo se na soraziskovalko S05. 
Tako poroča o tem občutku oz. sitnemu glasku, ki jo spominja na to, da mora nekaj početi: 
R: Če se skušaš vrniti v tisti trenutek, kako je bilo doživljati to zavedanje [da boš morala 
kmalu vstati in začeti delati stvari]? 
S05: Amm. Ne vem, a je to mogoče samo v glavi, kot neprestano en tak ... siten glasek [se 
zasmeji], ki te spominja na to, kaj m[oraš], saj to se mi zdi, da se neprestano dogaja, […], 
ki te pač spominja, da bi bilo kul, da to narediš, pa tisto narediš pa ... več telovadiš pa 
manj ješ [se zasmeji]. [polstrukturirani intervju, S05-I2] 
Prisoten je bil v več epizodah, in sicer: 
S05: Potem pa, ne vem točno, kdaj se je zgodil ta premik, em, sem pa malo dobila slabo 
vest. Nekje v ozadju se je začelo oglašati, da še vseeno sem se pa odločila, pa da moram 
zdaj res trenirati. [S05-I3] 
Zdi se, da je prav ta naravnanost tista, ki spodbuja neprijetne vizualne predstave v epizodi 
S05-I3: 
S05: V vsakem primeru me je pač nekaj spominjalo, kako je bilo prejšnji dan [na teku] in 
da ni bilo prijetno, in hkrati še, kako bo ... da bi morala vaditi [jogo], no. In kako bo, če ne 
bom. Spet neprijetno.  
R: Kako pa je bilo prisotno to, da bi morala vaditi [jogo]? 
S05: Ja, tudi te slike [tega, kako vadi jogo], ki so se vmes prikazovale. Pa ja, v kombinaciji 
s tem neprijetnim glaskom, ja. Oziroma enim občutkom, da bi morala pač delati nekaj 
drugega. [S05-I3] 
Ta naravnanost pa se ne vedno tiče teka, temveč tudi drugih dejavnosti. Tako je npr. na 
dopustu soraziskovalka pogosto razmišljala, da bi se morala učiti, namesto da preživlja čas 
z družino: 
S05: Ja, v bistvu sem imela čez cele počitnice to, da sem se morala učiti, ker sem imela 
izpit potem. […] Ko sem bila z otroki, sem razmišljala, da bi se morala učiti [za izpit], ko 
sem se učila, sem razmišljala, da bi morala biti z otroki, tako da je bilo to vedno malo 
prisotnega. [polstrukturirani intervju, S05-I3] 
Načini odločanja za tek v zgodbi (rezultati prve ravni):  

- ovedba namere; 
- odločanje za tek kot sprijaznjenje z opaženim stanjem sveta; 
- odločanje za tek v prevladi volje nad občutkom; 
- odločanje za tek kot razumna presoja izvedljivosti. 

Odnosi med epizodami (rezultati druge ravni):  
- vračanje k že storjeni odločitvi. 



73 
 

Ostale lastnosti soraziskovalk, prisotne v zgodbi: 
- iskanje ravnotežja med občutkom, da mora soraziskovalka preživljati čas 

produktivno, in drugimi interesi in željami; 
- olajšanje, kadar je tek treba odpovedati; 
- slaba vest ob početju aktivnosti, ki niso v skladu z občutkom, da je treba čas 

preživeti produktivno. 

Zgodba: Izsek iz Dianinega vsakdana 

Diana se zbudi v topli postelji ob zvenu budilke. 
Čutim mehkobo in toplino postelje. Z občutkom napora skušam priklicati, kateri dan je 
danes – v glavi se začne izoblikovati zavedanje, da je ponedeljek.  
Diana s tihim, še rahlo raskavim glasom reče: »O šit, moram iti teč.« 
Besede brez pomišljanja izrečem na glas, ob tem pa zagledam jasne bele črke »o šit«, ki se 
mi pojavijo v črnini za zaprtimi očmi. Ob besedah začutim zavračanje, ki prevzame celotno 
moje doživljanje.  
Diana počasi zleze iz postelje in začne z jutranjo rutino. 
Petnajst minut kasneje je zleknjena na kavču in brska po novicah na tablici. 
V ozadju doživljanja postaja občutek pripravljenosti, da bom vstala in se preoblekla v 
športno opremo, vedno močnejši. Z intenzivnostjo občutka postaja vedno bolj neprijeten. 
Nato zaslišim tapkanje. V miselnem prostoru vznikne občutek radovednosti – občutek 
nagnjenosti naprej, v smeri proti oknu.  
Diana pogleda proti zavesi, ki zastira pogled skozi okno.  
»Ne morem iti teč, če dežuje« – besede so delno ubesedene v mojem miselnem prostoru.  
Vstane in se odpravi proti oknu. 
Slutnja, da morda teka le ne bo, prisotna v ozadju doživljanja, narašča.  
Na poti do okna se mi sama od sebe pojavi predstava – pogled z okna na sivo jutro zunaj – 
v sliki dežuje. Iz trebuha se mi začne širiti prijeten občutek topline po okončinah – 
olajšanje.  
Zaveso odgrne z okna in pred njo se razprostre pogled na cesto. 
V trenutku, ko vidim zunaj dež, se slutnja dokončno sestavi v védenje, da ne grem teč. 
Olajšanje zaobjame tudi moje okončine.  
Zaveso ponovno zagrne. 
V vizualni predstavi si začnem predstavljati, kako razvijam svojo joga blazino sredi dnevne 
sobe. »Tako bo najboljše,« si rečem v notranjem glasu, spremlja pa ga občutek 
zadovoljstva – prijeten občutek lahkote, ki se razvije iz trebuha in začne prežemati celotno 
telo.  
Diana preživi jutro z vajo joge. 
Nekaj dni kasneje je Diana na pijači s prijatelji. Ravno posluša prijateljevo prigodo iz 
Amsterdama. 
Med poslušanjem začutim neprijeten občutek, ki mi daje vedeti, da bi morala iti domov 
delat za faks. Začnem ga čutiti za očmi in obarva celotno moje doživljanje. Občutek ni zelo 
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intenziven, je pa tam v tolikšni meri, da ga opazim in se moja pozornost obrne od zunaj – s 
pogovora – na sprednji del moje glave. 

Nato Diano zamoti vsebina pogovora. 
Proti večeru Diana kolesari proti domu skozi park Tivoli. Ravno se pelje mimo mladega 
para, ki se razteza na trim stezi. 
Čutim rahlo utrujenost v ozadju. Ko ugledam par, za trenutek v obliki vizualne podobe 
vidim sebe, kako se raztezam na isti točki, kjer trenutno stojita onadva. Ob tej podobi 
postane utrujenost iz ozadja bolj intenzivna – občutku se upiram.  
Nakar vizualno podobo ustavim, z njo pa izgine tudi občutek upora. V notranjem glasu si z 
odločnim, glasnim tonom rečem: »Vseeno grem teč.« 
Ko pride Diana domov z druženja v hladno stanovanje, odloži stvari. 

Čutim hlad stanovanja na površini kože, predvsem po rokah. Ko pogledam svojo športno 
opremo, se mi pojavi vizualna podoba, posnetek tega, kako tečem po mračnih ulicah. Ob 
tem si predstavljam, kako se borim z občutkom utrujenosti.  

Pogleda na uro. 

»Pozno je že,« si rečem v notranjem glasu.  

V naslednjem trenutku začutim, kako se v ozadju že tvori topel občutek olajšanja ob misli, 
da ne bi šla teč. Misli prestavim v sprednji del glave – predstavljam si sebe, kako si 
nalivam kozarec vode v kuhinji po opravljenem teku, z občutkom prijetne utrujenosti. 

»Gremo,« si rečem odločno.  

Diana odide v kopalnico in se začne pripravljati za tek – obleče se v športno opremo, na 
telefonu odpre aplikacijo z glasbo, vzame slušalke in gre teč v Tivoli.  
Ko pride domov, skoči pod tuš.  
Nisem popolnoma zadovoljna z današnjim tekom – to nezadovoljstvo je prisotno v ozadju 
doživljanja, ni ubesedeno temveč je zgolj védenje, ob njem pa neprijeten občutek. V 
miselnem prostoru se samo od sebe pojavi vprašanje – grem jutri spet?  
Prikličem urnik jutrišnjega dne – vidim ga pred seboj na beli podlagi, ure dneva potekajo 
od zgoraj navzdol. Zgornji del urnika ima občutek zapolnjenosti – dopoldan nimam časa 
za tek. Osredotočim se na spodnji del urnika – zvečer, ob šestih. Ravno prav. 
Nezadovoljstvo v ozadju postopoma preneha. 
5.5.3 Tek kot način življenja46 
Naravnanost do teka soraziskovalk S03 in S06 
Ozadnji občutek, ki vodi soraziskovalki skozi procese odločanja, je naravnanost v to, da ju 
stvari iz okolja neprestano spominjajo na to, kako bosta umestili tek v svoj dan.  
Tako opiše omenjeno naravnanost soraziskovalka S03:  
S03: Ta ideja je neprestano prisotna, a ne. Jaz neprestano načrtujem. [...] In je ta, kam 
bom jaz umestila [tek] v dnevu ... je nekako neprestano tako malo. [...] Ves čas imaš v 
planu, kdaj bo čas. Kam bom [tek] umestila. Kje so moje superge, a naj superge zdaj s 

 
46 Poimenovanje naravnanosti je navdahnjeno po opisu soraziskovalke S03 glede omenjene naravnanosti:  
S03: Tisti občutek je tako »way of life« varianta. To sem jaz, to počnem, mi je fajn. [polstrukturirani intervju, 
S03-I5] 
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sabo vzamem, da bom potem šla? Kaj, če ne bom šla? A sem ta teden že šla? To ... to se 
vrti neprestano. Tako, s tem, a bom jedla pa pila, kam bom šla, koliko je ura, je tudi to. 
[polstrukturirani intervju, S03-I1] 
In pa še soraziskovalka S06:  
R: Rekla si, da večkrat razmišljaš o [teku]. A bi lahko več povedala o tem? 
S06: Bolj kot da neprestano nekaj načrtujem, kdaj bom šla. Ali pa tako razmišljam, em, o, 
kdaj bom pa ta teden lahko šla? In planiram, takrat imam to, takrat imam to, takrat je 
slabo vreme. Pa tako, pač, o, lahko bi šla zdaj, ampak imam tisto za narediti, pa mogoče bi 
rajši, pač, kasneje, a bo kasneje slabo vreme. In potem imam neprestano neke, neprestano 
razmišljam, kdaj bom šla dejansko. […] Potem v bistvu vsakič, če je zunaj lepo vreme, se 
mi zdi, zdaj pa moram jaz to izkoristiti in iti teč. [polstrukturirani intervju, S06-I1] 
Še posebej soraziskovalka S03 je poročala o tej naravnanosti, v okviru katere ima pogoste 
asociacije na tek. Npr., med izbiranjem oblačil zjutraj izbira oblačila, ki bi ji omogočala iti 
teč takoj po opravljenih obveznostih tistega dne. Misel na tek vznikne tudi npr. ob pogledu 
na superge, ob videnju tekača in ob spremljanju objav na socialnih omrežjih, ki so 
povezane s tekom.  
Soraziskovalka poroča, da je ta naravnanost večinoma prijetna. Tekom zbiranja podatkov 
jo je začela pri sebi bolj opazovati, ob tem pa je ugotovila, da se po več časa brez teka 
prelevi v slabo vest: 
S03: [D]ostikrat je pa ta občutek bolj podoben eni slabi vesti. Dostikrat se tudi tako 
pokaže, no. […] [R]ecimo, tri dni ne grem [teč], pa začne malo težiti: »Zdaj bi pa res že 
morala iti«. [polstrukturirani intervju, S03-I3] 
Po drugi strani, če veliko teče, je asociacij manj oz. so manj močne: 
S03: Ko manj tečem, ga je več. Ga večkrat razmišljam. [...] Več asociacij v bistvu vidim. 
Se pravi, če [pa] več tečem, ne bom gledala vseh superg, ki so tam. Ali pa ne bom pozorna 
[nanje], no.  
R: Mhm, mhm. A potem, če več tečeš, pomeni, da imaš ... manj asociacij od zunaj, recimo, 
ko pogledaš superge? 
S03: Ja, ja. Ali pa da so manj močne, no. Zagotovo imam asociacije, ampak ... »Danes sem 
že, ali pa, včeraj sem že [tekla]. Kako mi je lepo.« Puf, pa mine [asociacija]. Če pa nisem 
[tekla], potem pa vidim tiste superge, pa začnem ... »Jaz bi pa šla, kako je lepo tistim, ki 
lahko gredo. Kako bi bilo lepo, če bi lahko…«, takšne stvari. [polstrukturirani intervju, 
S03-I6] 
Načini odločanja za tek v zgodbi (prva raven rezultatov):  

- spontana odločitev za tek; 
- ovedba namere; 
- odločanje za tek kot sprijaznjenje z opaženim stanjem sveta; 
- odločanje za tek kot razumna presoja izvedljivosti. 

Odnosi med epizodami, vključeni v zgodbo (druga raven rezultatov): 

- postopno izoblikovanje namere do začetka rednega teka. 

Ostale lastnosti soraziskovalk, prisotne v zgodbi: 
- pogosto razmišljanje o teku čez dan; 
- slaba vest, če že nekaj časa ni bilo teka; 
- zmanjšanje odločanja za tek ob rednem teku. 
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Zgodba: Izsek iz Nikinega vsakdana 

Jutro je. Nika stoji pred omaro in se z roko stegne v omaro, iščoč hlače za službo. 
Začutim mehko tkanino pajkic. »Oh, teč bom šla z njimi,« se oglasi moj notranji glas, ob 
tem pa že začutim prijetno mravljinčenje v nogah. 
Nika pograbi pajkice in si jih nastavi na komodo ob omari. Nato še enkrat poseže po omari, 
da iz nje izbrska še hlače za v službo.  
Na poti iz službe mora Nika po opravkih. Ravno parkira avto pred upravno enoto in v 
kotičku očesa zagleda moškega v športni opremi, ki se ravno spusti v tek.  
V glavi se mi pojavi védenje, da grem pozneje teč. Razvedri me – blag občutek 
zadovoljstva in lahkotnosti, ki zaobjame moje celotno doživljanje. Za trenutek se mi pojavi 
posnetek, kako tečem skozi park – ob straneh slike vidim svoje okončine, obdane s sivo 
barvo poti na dnu in z zeleno barvo dreves ob strani. 
Medtem ko Nika čaka v vrsti na upravni enoti, ji pogled pade na uro. Razpre oči. 
Toliko je že ura?! – misel v obliki védenja preseka moje prejšnje razmišljanje. Nato me 
preplavi jeza – vroč val energije, ki se širi iz trebuha proti glavi. Začutim napetost v 
čeljustih in slišim lastne karajoče besede: »Zakaj si nisi bolje splanirala dneva?« 
Tem besedam se pridružijo še druge, ki se začnejo ena za drugo pojavljati v mentalnem 
prostoru: »Morala bi iti prej. Kdaj bom končno prišla na vrsto. Že spet ne boš šla teč.«  
Postopoma se misli umirijo, s tem pa tudi pojenja val jeze, ki ga nadomesti obžalovanje – 
obda me kot mehurček teže. 
Pokličejo Nikino ime. Odpravi se proti okencu z uslužbencem.  
Zaradi opravkov prispe domov pozneje, kot je načrtovala. Ključe avta obesi ob vhodu in 
proti kuhinji zakliče utrujen: »Hej,« v odgovor pa fantov po tonu glasu sodeč dobrovoljen: 
»Oj!« S fantom za nekaj minut klepetata, nato pa se fant spusti nazaj v delo – pripravlja 
program za poletno šolo programiranja, ki jo izvajajo v okviru faksa.  
Nika odpre svoj prenosnik in se zazre v namizje, na katerem vidi svoj koledar z napisanimi 
obveznostmi. 
S težkimi vekami preletavam zapisane obveznosti današnjega dne. V notranjem glasu si 
vsako od obveznosti le na pol preberem, predem skočim z očmi v naslednjo vrstico. To sem, 
to sem, to sem. Občutek zasičenosti v glavi se z branjem obveznosti zmanjšuje. Pridem do 
konca seznama – zavem se, da je to to. Zasičenosti v glavi ni več, zamenja ga občutek 
olajšanja. 
»Teč!« nenadoma slišim notranji glas, obenem se mi v miselnem prostoru pojavi moja 
tekaška pot v polmraku. Začutim lahkotnost v ramenskem obroču.  
Nika v trenutku zapre prenosnik in pogleda fanta: »Greš teč z mano?«  
Fant dvigne oči s svojega prenosnika, za trenutek pomolči in se nato skremži: »Urnik za 
poletno šolo moram zaključiti še danes. Raje jutri?« 
Nika pokima. »V redu. Jaz grem tudi zdaj,« odvrne, medtem ko že vstaja od mize in se 
odpravlja proti spalnici. S komode pograbi pajkice in se gre preobleč. S poskočnim 
korakom gre teč.  
Naslednjih nekaj dni Niko zaposlujejo druge stvari in ne gre teč.  
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V soboto dopoldan odpre Facebook, ko zagleda objavo prijateljice tekačice – sliko z 
njenega jutranjega teka.  
»Kdaj si šla nazadnje teč?« vzroji notranji glas. Karajoč je, z njim pa pride cmok v prsnem 
košu. Čutim željo, da se tega občutka znebim. V naslednjem trenutku pa čutim pritisk – 
ponovno se osredotočim na poročilo, ki ga moram oddati do ponedeljka zjutraj. Pogled mi 
prevzamejo besede v odprtem dokumentu.  
V nedeljo se Nika med pisanjem poročila za službo za trenutek ustavi in se vzravna. 
Zakrčene hrbtne mišice se malo sprostijo. Pričakujem zvok dežja – s pozornostjo sem 
naperjena v smer okna – a ne slišim ničesar. V nogah začutim otopelost kot srbečico, ki se 
je hočem znebiti. »Kje imam superge?« se slišim reči v notranjem glasu. Čutim olajšanje – 
hrbtne mišice se še bolj sprostijo, obenem pa v mentalnem prostoru že iščem spomin na 
zadnjo lokacijo superg. Pojavi se slika superg v omarici poleg vhoda. »Gremo,« si rečem z 
odločnostjo.  
Isti dan Nika brska po spletu in zasledi izsek iz knjige o maratoncu. Ob branju njegovih 
prigod – o tem, kako teče tudi pozimi, ko so temperature pod ničlo, kako teče tudi sredi 
noči, do tega, kako zanimive ljudi spoznava na svoji poti – se nasmeji.  
V meni začne rasti komaj opazna želja – težnja – da bi bila vsaj malo tako zagrižena, kot je 
on. Zelo blag občutek je, v ozadju doživljanja.  
Še isti dan si gre izposodit knjigo v knjižnico in jo v nekaj dneh prebere. 
V torek zjutraj med jutranjo rutino zagleda svoje superge. 
Vem, da grem teč. To zavedanje se pojavi v miselnem prostoru samo od sebe. 
V manj kot pol ure se Nika odpravi na tek.  
Naslednje jutro ravno stopi iz kopalnice, potem ko si je umila zobe. 
»Nogavice …« zaslišim svoj notranji glas in jih že naslednji trenutek zagledam na robu 
postelje. »Kratke hlače ali pajkice?« – ta notranji glas ima vprašujoč ton, ob njem pa se 
pojavi vizualna predstava mene, kako tečem po svoji standardni potki v kratkih hlačah. Del 
predstave je tudi zavedanje, da me po nogah mrazi. »Ne,« si odgovorim na vprašanje v 
notranjem glasu. »Pajkice.« 
Nika v kupu prejšnji večer opranih oblačil pobrska za pajkicami in se brez nadaljnjega 
pomišljanja odpravi na svoj tek. Enako naredi tudi dan zatem.  

5.6 Dodatna ugotovitev: ali se doživljanje procesa odločanja v epizodah 
povezuje z realizacijo končne odločitve? 

Za raziskovanje vprašanja, ali se doživljanje procesa odločanja za tek razlikuje glede na to, 
ali je odločitev nato realizirana ali ne (kot je omenjeno v Kordeš, 2009), sem imela zelo 
omejene podatke: v celotnem naboru razširjenih epizod se je le trikrat pri treh različnih 
soraziskovalcih zgodilo to, da soraziskovalec po odločitvi za tek te ni realiziral.  
Razlogov za tako majhno število epizod, v katerih odločitev za tek ni bila realizirana, je 
lahko več: čeprav sem soraziskovalce prosila, naj si zapisujejo epizode razmišljanja o teku, 
tudi če odločitve za tek (ali za to, da ne bodo šli teč) niso realizirali, so morda dajali manj 
poudarka na zapisovanje teh epizod. Morda pa se preprosto zgodi redko, da svoje odločitve 
za tek ne realizirajo. 
Kljub temu v tem podpoglavju omenim nekaj ugotovitev glede epizod, v katerih odločitev 
za tek ni bila realizirana. Osredotočam se na epizode z nerealizacijo odločitve 
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soraziskovalca, da bo šel teč. Epizod, v katerih bi soraziskovalec po odločitvi, da ne bo šel 
teč, šel teč, v raziskavi nisem uspela zajeti. 
Pri treh epizodah, po katerih odločitev za tek ni bila realizirana (to so epizode S04-I1, S06-
I6 in S07-I2), se pri prvo omenjenih dveh epizodah doživljanje odločanja ni opazno 
razlikovalo od epizod, v katerih je bila odločitev za tek realizirana. Omenjeni epizodi sta 
bili obe uvrščeni v način »odločanje za tek kot nagnjenje v občutek«, s čimer je bil proces 
v veliki meri voden s strani občutkov soraziskovalcev. Ob sprejeti odločitvi sta oba 
soraziskovalca v omenjenih epizodah poročala o občutku olajšanja.  
Se je pa epizoda S07-I2 nekoliko razlikovala od ostalih dveh epizod v tem, da je 
soraziskovalec poročal, da je imel občutek, da je bilo že odločeno, kakšna bo sprejeta 
odločitev, in da je ob sprejeti odločitvi doživljal neprijetne občutke.  
Poglejmo, kako soraziskovalec poroča o doživljanju v trenutku odločitve: 
S07: Am, potem je pa že takoj, pač, odgovor. »Ja, bom šel vseeno teč«. 
R: Kako? 
S07: Nek občutek, bom šel teč, gremo naprej. Am. Ta občutek, prisoten v glavi sicer. Nič 
kaj osebnega, tudi dosti hiter, dosti hipen. […] Ni bil občutek to. To je samo, dejansko, kot 
da bi si rekel, samo brez besed. […] Odločnost je bila.  
R: Kako pa je bila prisotna ta odločnost? 
S07: V sami intonaciji. Čeprav ni bilo besed. Ampak ... ni bilo, ni bil odločen sam glas, 
ampak je bilo odločeno, da to itak moram narediti. [S07-I2] 
Čeprav je bila odločnost ob sprejeti odločitvi pogosta pri epizodah v načinu »odločanje za 
tek v prevladi volje nad občutkom« (v katero spada tudi epizoda S07-I2), v tistih epizodah 
soraziskovalci niso poročali o tem, da »morajo« iti teč. 
Zdi se, da bi lahko bil občutek, da je posameznik primoran v dejanje, glede katerega poteka 
odločanje, pokazatelj, da odločitev morda ne bo realizirana.  
Poglejmo si še en mogoč pokazatelj tega, da odločitev ne bo realizirana. V omenjeni 
epizodi je soraziskovalec poročal o slutnji, ki se je pojavila med procesom odločanja, da bo 
končna odločitev ta, da bo šel teč:  
S07: Ampak že sama, sam začetek odločanja je imel neko konotacijo ... večje usmerjenosti 
v to, da bo verjetno na koncu odgovor, da grem teč. Am. Tako da je bila neka vsaj 
usmeritev že na začetku. Ni bila totalno nevtralna pozicija glede končnega odgovora. 
[S07-I2] 
Morda se zdi, da slutnja ni dober pokazatelj tega, ali bo odločitev realizirana, vendar je 
soraziskovalec v poročanju o slutnji omenil prisilo: 
R: Kako je bilo to [nagnjenje v to, da bo odgovor ta, da greš teč] prisotno? 
S07: [Premor] Kot védenje, da ... si malo prisiljen v to, da ja. Mislim, kot da, kot védenje, 
da ... ni to popolnoma ... odločitev, ki bi bila čisto brez kakršnegakoli ... ali pritiska s tvoje 
strani ali kakršnegakoli takšnega pritiska. Tako da, kot da te nekaj že vnaprej malo potisne 
v smer. Am. Ja. To. Am, ampak to je bil tak občutek, no. Ni bilo izrečeno, ni bilo niti 
pozornost na tem, nič. Samo že cel proces je bil malo nagnjen. [S07-I2] 
V samem trenutku odločitve soraziskovalec poroča o občutku razočaranja ob sprejeti 
odločitvi:  
R: Kako doživljaš »Ja, bom šel vseeno teč« v tistem trenutku? 
S07: Kot neko dejstvo, ki mi je dano. In sprejmem ga, ali kako bi rekel. Tako, pač, neko 
dejstvo. [...] Samo, pač, bom šel teč, okej. Mogoče malo vidik ... ne bi rekel razočaranje, 
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ker to se zdi, kot da sem razočaran, ampak razočaran, da bom moral iti teč. Ne razočaran, 
da bom šel teč ... ampak, pač, da ... Ja. [...] Malo, malo negativne emocije. Res malo. 
Ja. [S07-I2] 
Opisana epizoda je tudi edina v naboru vseh epizod, v katerih je potekla odločitev, da tek 
bo, v katerem je trenutek odločitve spremljalo neprijetno doživljanje. Zdi se, da bi lahko 
bila občutek, da soraziskovalec S07 ni imel izbire v odločitvi, kot tudi to, da je ob sprejeti 
odločitvi doživljal negativen občutek, indikatorja, da odločitev ni bila realizirana – seveda 
pa bi morali te ideje natančneje preučiti v nadaljnjih raziskavah. 

5.7 Zanesljivost in veljavnost podatkov 
V tem podpoglavju navajam načine, ki sem se jih tekom raziskave posluževala za čim 
večjo veljavnost in zanesljivost pridobljenih podatkov. 
Po Petitmengin (2006) obstaja v mikro-fenomenologiji več kriterijev za zagotavljanje 
veljavnosti pridobljenih opisov doživljanja. V nadaljevanju povzamem kriterije, ki sem jih 
uporabljala v svoji raziskavi. 
Metodološki kriterij: raziskovalec mora za izpolnjevanje metodološkega kriterija slediti 
smernicam izvajanja mikro-fenomenološkega intervjuja (kot so opisane v podpoglavju 
3.7.4); mednje sodijo npr. stabiliziranje pozornosti soraziskovalca na raziskovano 
doživljajsko epizodo; preusmerjanje s »kaj« na »kako« doživljanja in preusmerjanje s 
splošnih opisov na tiste, specifične za razširjeno epizodo.  
Kriterij intersubjektivnosti: podobnost opisov doživljanja ali skladnost z njimi pri več 
posameznikih nakazuje na pristnost opisa. Pri svoji raziskavi sem skozi povzemanje opisov 
doživljanja soraziskovalca preverjala lastno razumevanje doživljanj pri sebi; ob analizi, ki 
se je dogajala vzporedno z zbiranjem podatkov, pa sem posamezna doživljanja preverjala 
tudi pri več soraziskovalcih.  
Način govora: za pristnost opisov doživljanja je pomembno, da je soraziskovalec med 
opisovanjem doživljanja v stiku z razširjeno epizodo, torej da jo podoživlja. 
Soraziskovalčev stik z epizodo razpoznamo v njegovem načinu govora (npr. raba osebnega 
zaimka »jaz«; raba sedanjika; natančno izražanje – namesto rabe izrazov, ki namigujejo na 
posploševanje), ob govoru pa se pojavijo tudi kretnje, ki se nanašajo na opise doživljanja, 
in oči soraziskovalca so usmerjene nekam v daljavo, ne v raziskovalca. Med intervjujem 
sem preverjala stanje evokacije glede na način govora soraziskovalca in po potrebi sem mu 
pomagala ponovno obuditi spomin na epizodo. 
Kot izpostavi Petitmengin (2006), navkljub sledenju vsem kriterijem opisi doživljanja ne 
bodo nujno v celoti ali točno odražali doživljanja, kot se je zgodilo v času razširjene 
epizode, saj prvotno doživljanje transformiramo skozi naše podoživljanje epizode.  
Za preverjanje verodostojnosti poročil pridobljenih s fenomenološkim intervjujem sem 
soraziskovalce po vsakem storjenem fenomenološkem intervjuju prosila, da so rešili 
spletni vprašalnik. Vprašalnik je dostopen v Prilogi 4, vprašanja pa so na 7-stopenjski 
lestvici preverjala naslednje postavke: 

- natančnost spomina na razširjeno epizodo; 
- popolnost oz. izrčpnost opisa doživljanja v intervjuju; 
- zmožnost ubesedenja oz. artikulacije doživljanja v intervjuju; 
- občutek glede tega, v kolikšni meri je raziskovalka razumela opisano doživljanje; 
- konstruiranje v opisih doživljanja. 
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Ta vprašalnik nam ne more dati informacije o resničnosti pridobljenih podatkov, saj ne 
omogoča neposredne primerjave med doživljanjem, kot se je zgodilo, in doživljanjem, kot 
je bilo poročano v času fenomenološkega intervjuja. Osnovan je na informacijah, ki so 
soraziskovalcu dostopne v času intervjuja, s čimer nam odgovori dajejo vpogled v pristnost 
poročanja. 
V nadaljevanju v tabeli predstavim odgovore na omenjen vprašalnik za vsako od epizod 
posebej, z izračunano aritmetično sredino (M) kot tudi standardnim odklonom (SD) za 
vsakega soraziskovalca, na koncu pa še aritmetično sredino in standardnim odklonom za 
celoten vzorec47.  

Tabela 2 Rezultati vprašalnika za preverjanje verodostojnosti poročanja med 
fenomenološkim intervjujem 

Epizoda Natančnost 
spomina 

Izčrpnost Artikulacija Razumevanje 
raziskovalke 

Konstruiranje 

S01-I1 3 4 4 5 4 
S01-I2 3 5 4 5 3 
S01-I3 5 5 4 5 3 
S01-I4 4 4 4 5 5 
S01-I5 3 5 4 5 3 
S01-I6 5 5 4 6 3 

M (S01) 3,83 4,67 4,00 5,17 3,50 
SD (S01) 0,98 0,52 0,00 0,41 0,84 

S02-I1 5 6 6 6 3 
S02-I2 6 6 5 6 3 
S02-I3 4 4 5 5 0 
S02-I4 5 6 5 6 0 
S02-I5 5 5 6 6 0 
S02-I6 3 4 3 6 1 

M (S02) 4,67 5,17 5,00 5,83 1,17 
SD (S02) 1,03 0,98 1,10 0,41 1,47 

S03-I1 5 5 4 5 1 
S03-I2 6 6 4 6 0 
S03-I3 5 5 6 4 0 
S03-I4 5 6 6 6 0 
S03-I5 6 6 6 6 0 
S03-I6 6 6 5 6 0 

M (S03) 5,50 5,67 5,17 5,50 0,17 
SD (S03) 0,55 0,52 0,98 0,84 0,41 

S04-I1 5 5 3 6 2 
S04-I2 5 5 4 6 1 
S04-I3 6 5 5 5 1 

M (S04) 5,33 5,00 4,00 5,67 1,33 
SD (S04) 0,58 0,00 1,00 0,58 0,58 

S05-I1 5 4 3 5 2 
S05-I2 5 4 4 6 2 
S05-I3 4 3 4 6 2 
S05-I4 5 5 5 6 5 

 
47 Aritmetične sredine in standardni odkloni so zaokroženi na dve decimalki. 



81 
 

S05-I5 4 3 3 5 1 
S05-I6 5 3 3 6 2 

M (S05) 4,67 3,67 3,67 5,67 2,33 
SD (S05) 0,52 0,82 0,82 0,52 1,37 

S06-I1 4 5 3 5 2 
S06-I2 5 5 2 4 2 
S06-I3 5 3 3 5 2 
S06-I4 5 4 4 5 2 
S06-I5 5 4 4 5 3 
S06-I6 5 4 3 5 2 

M (S06) 4,83 4,17 3,17 4,83 2,17 
SD (S06) 0,41 0,75 0,75 0,41 0,41 

S07-I1 4 5 5 5 3 
S07-I2 5 5 4 5 2 
S07-I3 5 5 4 5 2 
S07-I4 5 5 5 4 1 
S07-I5 4 6 5 5 2 
S07-I6 4 6 4 5 3 

M (S07) 4,50 5,33 4,50 4,83 2,17 
SD (S07) 0,55 0,52 0,55 0,41 0,75 

M 4,72 4,79 4,23 5,33 1,87 
SD 0,83 0,92 1,01 0,62 1,34 

 
Vprašalnik je v postopku analize služil kot pomoč pri razpoznavanju, kateri intervjuji in v 
njih opisana doživljanja so bila bolj ali manj zanesljiva. Bolj previdna sem bila pri analizi 
intervjujev, pri katerih so soraziskovalci označili nižje vrednosti pri postavkah 1–4 oz. 
višje vrednosti pri postavki 5. Natančneje, opise doživljanja iz intervjujev z omenjenimi 
nižjimi oz. višjo postavko sem v postopku analize uporabila za preverjanje že nastalih 
vzorcev in doživljajskih kategorij, namesto za tvorjenje novih doživljajskih kategorij.  
Na pravkar omenjen način sem postopala, npr., pri analizi intervjujev S01-I5 in S05-I4, pri 
katerih sta soraziskovalca označila, da sta imela občutek, da konstruirata opise s »5«. Bolj 
pazljiva sem bila tudi pri analizi intervjujev S01-I5 in S02-I6, za katere sta soraziskovalca 
označila nižje število za postavko natančnosti spomina na razširjeno epizodo. Podobno sem 
bila previdnejša pri analizi intervjuja S06-I2, za katerega je soraziskovalka postavko o 
uspešnosti artikulacije doživljanja v besedah označila z »2«.  
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6 Diskusija 

V tem poglavju najprej povzamem rezultate raziskave, nato pa se posvetim vlogi afekta v 
rezultatih na prvi ravni – saj prva raven rezultatov v veliki meri temelji na razlikovanju 
med bolj afektivnimi in bolj razumskimi načini doživljanja odločanja za tek. Nato se 
posvetim nekaterim zanimivim ugotovitvam v rezultatih in jih povežem z obstoječo 
literaturo. Nato predstavim nekaj ugotovitev glede preučevanja doživljanja procesov, 
povezanih s telesno aktivnostjo. Zatem predstavim nekatere pomanjkljivosti moje 
raziskave in podam predloge za njihovo razrešitev v nadaljnjih raziskavah. Na koncu pa 
izpostavim glavne ugotovitve raziskave in umestim magistrsko delo v področje 
raziskovanja doživljanja odločanja in odločanja nasploh. 

6.1 Povzetek rezultatov 
V poglavju 5 sem predstavila rezultate moje raziskave na treh ravneh, pri čemer prva raven 
opisuje doživljanje odločanja za tek v posameznih epizodah s pomočjo kodirne knjige in 
na podlagi doživljajskih kategorij razvitih načinov odločanja za tek. 
Rezultati na drugi ravni pogledajo na fenomen nekoliko širše: opisujejo odnose med 
epizodami, s čimer nam dajo delni vpogled v širše procese odločanja za tek.  
Rezultati na tretji ravni pa predstavljajo najbolj obsežen pogled na fenomen; tj. opisujejo 
širše procese odločanja za tek, kot so vpeti v vsakdan mojih soraziskovalcev z ozirom na 
naravnanost do teka, ki prisostvuje pri teh širših procesih.  
Prva raven – kodirna knjiga in načini odločanja za tek v epizodah 

Prvi del prve ravni rezultatov predstavlja kodirna knjiga, ki vsebuje doživljajske kategorije, 
na podlagi katerih sem razvila načine odločanja za tek. Zaradi obsežnosti kodirne knjige se 
v njeno povzemanje ne bom spuščala, temveč bom bralca usmerila v Prilogo 1, v kateri je 
na voljo celotna kodirna knjiga z opisi vseh razvitih doživljajskih kategorij. 
Drugi del prve ravni rezultatov predstavljajo načini odločanja za tek v epizodah. V kratkem 
se doživljanje odločanja za tek v epizodah odvije na štiri načine: ali soraziskovalca skozi 
proces vodijo občutki; ali se odločanje začne z občutki, nakar jim soraziskovalci z 
razumnim razmišljanjem nasprotujejo; ali je proces voden s strani razumnega razmišljanja 
o izvedljivosti rešitve; ali pa pride do odločitve spontano. Nekateri izmed ravno opisanih 
načinov imajo tudi podnačine; za lažjo predstavitev vseh načinov kot tudi podnačinov jih 
naštevam v nadaljevanju:  

1. Odločanje za tek na podlagi občutkov. 
a. Odločanje za tek kot način uravnavanja razpoloženja. 

i. Odločitev za tek kot spontan uvid v način za uravnavanje 
razpoloženja. 

ii. Odločanje za tek s procesom iskanja načina za uravnavanje 
razpoloženja.  

b. Odločanje za tek kot nagnjenje v občutek.  
2. Odločanje za tek v prevladi volje nad občutkom. 
3. Odločanje za tek v prilagajanju na stanje sveta.  

a. Odločanje za tek kot razumna presoja izvedljivosti.  
b. Odločanje za tek kot sprijaznjenje z opaženim stanjem sveta.  

4. Spontana odločitev za tek.  
 



83 
 

Poleg omenjenih načinov obstaja še nekaj epizod, ki jih nisem uspela uvrstiti v zgornje 
načine. Te epizode sem glede na njihove lastnosti naslovila: 

- čakanje na odločitev; 
- ovedba namere; 
- odločanje za tek, implicitno v odločanju glede nečesa drugega. 

Druga raven – odnosi med epizodami odločanja za tek 
V nekaj primerih, kadar so epizode posameznega soraziskovalca sodile v isti širši proces 
odločanja za tek, sem lahko te epizode kot tudi razmišljanja o teku, ki so bila obravnavana 
v polstrukturiranem intervjuju, preučila glede na odnose med njimi, s čimer sem dobila 
vsaj delni vpogled v širše proces odločanja za tek. Ti izoblikovani deli širših procesov so:  

- postopno izoblikovanje namere do spontane odločitve za tek; 
- čakanje na odločitev do trenutka uvida; 
- vračanje k že storjeni odločitvi; 
- postopno izoblikovanje namere do začetka rednega teka. 

Tretja raven – vpetost doživljanja odločanja za tek v vsakdan soraziskovalcev 

Rezultati na tretji ravni sestojijo iz opisa treh naravnanosti do teka in treh zgodb. 
Naravnanost do teka predstavlja skupek lastnosti, ki sooblikuje doživljanje odločanja za 
tek soraziskovalca kot tudi njihovo ravnanje v povezavi z odločanjem zanj. Vsaka zgodba 
opisuje vpetost doživljanja odločanja za tek v vsakdan soraziskovalcev z določeno 
naravnanostjo.  
Opisane naravnanosti so sledeče: 

- tek kot neobvezujoča sprostitev; 
- tek kot način uravnoteženja želje po storilnosti s trenutnimi užitki; 
- tek kot način življenja. 

6.2 Vloga afekta pri odločanju 
Ekkekakis in Zenko (2016) v svoji kritiki dosedanjih motivacijskih teorij, ki skušajo 
razložiti in predvideti vedenje posameznikov v okviru psihologije športne rekreacije, 
izpostavita prezrto vlogo čustev na odločanje. Tudi drugi avtorji izpostavijo dejstvo, da 
moramo za celostno razumevanje odločanja v vsakdanjem življenju upoštevati tudi vlogo 
afekta (npr. Bandyopadhyay idr., 2013; Bechara idr., 1997; Markič, 2009; Ule, 2009).  
Afekt v obliki predvsem razpoloženj in telesnih občutkov je bil pogosto prisoten v 
poročilih o doživljanju mojih soraziskovalcev in glede na rezultate je pogosto vplival na 
tok odločanja v razširjenih epizodah. V nadaljevanju tega podpoglavja se osredotočim na 
nekaj ugotovitev glede vpliva afekta na odločanje mojih soraziskovalcev in te ugotovitve 
povežem z literaturo o vlogi afekta v odločanju. Osredotočam se zgolj na rezultate prve 
ravni. Ker v moji raziskavi nisem razlikovala med čustvi in občutki, bom pod »afekt« 
uvrščala tudi občutke; pojem čustva pa bom uporabljala kot sinonim občutkom.  
Čustva, ki imajo vlogo pri odločanju po Loewensteinu in Lerner (2003) 
Loewenstein in Lerner (2003) razdelita čustva, ki vplivajo na odločanje, na trenutna in 
pričakovana. Pri tem so trenutna čustva tista, ki jih doživljamo v času odločanja, 
pričakovana pa se nanašajo na predvidena čustva ob določenem izidu. Avtorja nato 
trenutna čustva razdelita na naključna (čustva, ki so prisotna v času odločanja, pa ne 
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izhajajo iz samega odločanja) in naznanjajoča čustva (čustva, ki vzniknejo tekom procesa 
odločanja).  
V nadaljevanju bom postopoma povezala podane definicije tipov čustev z rezultati na prvi 
ravni moje raziskave. 
Pri načinih »odločanje za tek na podlagi občutka« in »odločanje za tek v prevladi volje nad 
občutkom« se zdi, da je imel afekt (v obliki kategorij ovedba razpoloženja in nagnjenje, 
kot tudi spremljajoči občutki ob predstavljanju možnosti), skladno s predvidevanji 
Loewenstein in Lerner (2003), vlogo pri usmerjanju odločanja.  
Natančneje, pri prvo omenjenem načinu se je proces odločanja začel z ovedbo 
razpoloženja, nakar se je, se zdi, odločitev za tek zgodila z namenom ublažiti opaženo 
razpoloženje. Ta vpletenost afekta v proces odločanja je v skladu z opažanji Loewensteina 
in Lerner (2003), ki sta v pregledu literature ugotovila, da lahko naključna čustva morda 
vplivajo na odločanje in njegov izid. 
Pri drugo omenjenem načinu pa je med samim procesom odločanja vzniknil občutek upora. 
Upor bi po klasifikaciji čustev, ki vplivajo na odločanje po Loewensteinu in Lerner (2003), 
uvrstili med naznanjajoča čustva.  
Sedaj nam preostane še identifikacija pričakovanih čustev. Strle (2016b) na podlagi 
klasifikacije čustev po Pfister in Böhm (2008) (ki izhaja iz zgoraj opisane klasifikacije 
Loewensteina in Lerner, 2003) izpostavi, da so tako naznanjajoča čustva kot tudi 
pričakovana čustva občutena v času odločanja. Vprašanje je, ali obstaja razlika med njima 
tudi v doživljanju – tj. ali obstaja razlika med doživljanjem čustev, ki vzniknejo v času 
odločanja kot posledica samega odločanja, in doživljanjem čustev, za katere v času 
odločanja predvidimo, da jih bomo doživljali ob izidu odločitve (Strle, 2016b).  
V namen poskusa odgovora na zgornje vprašanje bom v nadaljevanju skušala najti 
ustreznice naznanjajočim in pričakovanim čustvom v mojih podatkih na primeru epizode 
S06-I1, ki – se zdi – vključuje tako naznanjajoča kot pričakovana čustva.  
Kot že omenjeno, v naznanjajoča čustva uvrščam nagnjenji – tako težnjo kot upor. 
Omenjeni kategoriji doživljanja opisujeta predvsem telesne občutke, ki se pojavijo po 
vzniku iz telesa ali po predstavljanju možnosti. 
Poglejmo težnjo iz epizode S06-I1, katerega soraziskovalka opisuje kot telesni občutek 
pripravljenosti ali napetosti: 
S06: Potem pa pride, ja, ta občutek. Mislim, da je bil ... ja, precej bolj telesen. Se pravi, da 
hočem, oziroma, hočem, moram, da bi šla ven. […] [K]ot da bi bilo neko takšno splošno ... 
splošna telesna pripravljenost, da se premakne. Da nekam gre. [...] Kot da bi bilo ... kot da 
bi bilo telo, ja, prej čisto tako sproščeno, in potem zdaj tako ... pač, vse sku- ja, ne bi rekla, 
da je pač zdaj samo kakšen določen del telesa se napel, ampak celotno telo nekako ... te. Ja. 
Kot napne? Pripravi na nekaj. […] Na telesni [ravni] je ta ... ja, telesna priprav[ljenost], 
ta napetost. [S06-I1] 
Tudi za občutek upora, ki vznikne ob zavedanju utrujenosti (naključno čustvo), 
soraziskovalka S06 poroča, da gre za telesni občutek: 
R: Kaj se je zgodilo v naslednjem trenutku? 
S06: Ja. Tako. Se pravi, da nek ... ja, bolj kot zavedanje ... zavedanje, da sem utrujena, 
hkrati s tem, da ... je to, ja, nek telesni ... moment. Pač, da ta utrujenost ... izhaja iz telesa. 
Imam nekako. Ja. Tak ... telesni upor. Ideja je prijetna, da grem ven, ampak tako telesno ... 
ne. […] V bistvu to. Da čutim v telesu utrujenost. [S06-I1] 



85 
 

Sedaj pa poglejmo pričakovano čustvo – soraziskovalka v sledečem primeru poroča, da si 
je v poskusu brzdanja nagnjenja (brzdanju občutka upora) začela agentno predstavljati 
vizualno predstavo sebe po teku: 
R: Kako pa si začela razmišljati o tem oziroma si predstavljati [sebe po opravljenem teku]? 
S06: Začelo se je z vidno podobo. V smislu, da sem nazaj v stanovanju po teku ... Ja, da v 
bistvu ... dosti jasna podoba tega, ja, da ... moj prepoten obraz. V glavnem, kot da bi sama 
sebe si zamišljala v kuhinji po teku. In mi je vroče v obraz. Em. Da imam nek kozarec vode 
v roki in da se, pač, dobro počutim. [S06-I1] 
Vizualno podobo so spremljali tudi občutki prijetne telesne utrujenosti in mentalne 
zbujenosti oz. ostrine: 
R: Rekla si, da si si predstavljala, kako dober občutek bo, ko boš prišla s teka. 
S06: Kot da bi se nekako, ja, dejansko dala ... v neko ... v neko to pozicijo po teku, ki mi je 
že dosti poznana. […] [J]e bil samo tako nek ... občutek, ki je večinoma ... prisoten takrat 
po mojem teku. […] Ja, ne bi rekla, da je bilo samo neko ... neka slika, ampak dejansko so 
bili neki občutki, ki sem se jih spomnila. Se pravi, da je bila zdaj neka prijetna utrujenost v 
telesu ... pa nek, ja, mental sharpness. Ja. Zbujenost, ostrina. In nek tak občutek, nekaj sem 
naredila danes. [S06-I1] 
Po nekaj spraševanja sva s soraziskovalko ugotovili, da so bili občutki, ki so spremljali 
vizualno podobo, nekaj, česar ni doživljala v tistem trenutku kot telesni občutek (za razliko 
od npr. težnje in upora pred tem):  
R: Okej. In pa rekla si, da je ... to je bila ta predstava, da si v kuhinji po teku. Vidiš, da 
imaš rdeč obraz, kozarec vode v roki, in rekla si, da si se dobro počutila. A se ti zdi, da je 
bil[o to dobro počutje] del mentalne podobe, ali je bilo to nekaj, kar si recimo nekje drugje 
čutila? 
S06: Ja, to pa se mi zdi, da je bilo bolj ... […]. Da se je ta vidna predstava nekako ujemala 
s tem, kar sem si predstavljala, da čutim. Am. Ja. To je bil nek tak ... prijeten občutek v 
telesu, ampak ne morem reči, da je prav v tistem trenutku, ko sem si to predstavljala, [da 
sem] tam to čutila, ampak še vseeno je bilo tako, no. Predstava o tem. [S06-I1] 
Soraziskovalka je v intervjuju ločila med doživljanjem občutka in predstavljanjem občutka, 
kar bi lahko predstavljalo razliko v doživljanju naznanjajočih in pričakovanih čustev: 
R: A so imeli ti občutki lokacijo? 
S06: [Premor] Pač, bili so v meni, ampak v moji [vizualni] predstavi mene.  
R: Okej. A so bili del mentalne slike? 
S06: Ja, vezani so bili nanjo. Tako, pač, ja. Ni bil občutek, da zdaj jaz [te občutke prijetne 
utrujenosti v telesu in mentalne ostrine] čutim v momentu, ko jaz doživljam to sliko, in si 
predstavljam ... Se zavedam, da pač ne doživljam [teh občutkov], ampak si [jih] 
predstavljam. [S06-I1] 
V nadaljevanju intervjuja soraziskovalka opiše predstavljanje občutkov kot »idejo« 
dobrega počutja, ki pa ga v tistem trenutku ni »prav čutila«: 
R: Mhm. Mhm. Kako pa je biti ti, ki si predstavljaš [te občutke] v tistem trenutku? 
S06: ... Pač, prisotna je neka ideja tega ... dobrega počutja. In se mi ne zdi, kot da bi jo ... 
Da bi ta, to dobro počutje dejansko si pač kar ustvarila v sebi, da bi ga v tistem trenutku 
prav čutila. Samo, samo ... mislim, na nek način sem ga, ker sem si ga predstavljala [se 
zasmeji]. [S06-I1] 
S soraziskovalko sicer nisva šli podrobneje v razlikovanje med občutenjem in 
predstavljanjem občutka, a se glede na zgoraj podane primere zdi, da bi lahko tudi v 
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doživljanju razlikovali med naznanjajočimi in pričakovanimi čustvi. Glede na to, da se je 
soraziskovalka ob koncu zadnjega citata tudi sama nekoliko zmedla glede razlikovanja 
med občutenjem in predstavljanjem občutkov, se zdi, da je ta razlika morda subtilna. Je pa 
to zanimiva smer za nadaljnje raziskovanje.  
Sedaj pa si poglejmo vlogo afekta še pri drugih načinih odločanja za tek v epizodah.  
Razumno premišljevanje ima še večjo vlogo pri odločanju v načinu »odločanje za tek v 
prilagajanju na stanje sveta,« pri katerem so soraziskovalci premišljevali o izvedljivosti 
teka glede na to, ali so jim zunanji pogoji to omogočali. Čeprav so odločanja v tem načinu 
potekla predvsem na podlagi razumnega preudarjanja, pa je pri podnačinu omenjenega 
načina »odločanje za tek kot sprijaznjenje z opaženim stanjem sveta« po sprijaznjenju, da 
teka ne bo, to odločitev spremljalo afektivno stanje v obliki olajšanja ali obžalovanja.  
Pri načinu »spontana odločitev za tek« pa je nejasno, na kakšen način bi lahko razločevali 
med razumnim razmišljanjem in afektivnimi stanji, saj takoj po opažanju iz okolja že pride 
do odločitve.  
Ena bolj znanih teorij odločanja, ki v svoji razlagi odločanja vključuje tako afektivna stanja 
kot razumno razmišljanje, je dvoprocesna teorija. 
Dvoprocesna teorija 
Dvoprocesna teorija predpostavlja, da pri odločanju prisostvujeta dva tipa procesov: tip 1 
in tip 2 (Evans in Stanovich, 2013). V literaturi obstajajo različna poimenovanja obeh tipov, 
ob tem pa jima avtorji pripisujejo nekoliko različne lastnosti (glej Ekkekakis in Zenko, 
2016). Skupne lastnosti tipov 1 in 2 so v grobem sledeče: za tip 1 velja, da odločanje 
poteče hitro in avtomatično, se zanaša na hevristike in ne zahteva uporabe delovnega 
spomina (Evans in Stanovich, 2013). Po drugi strani za tip 2 velja, da zahteva več časa in 
zavestnega nadzora, je analitičen in uporablja delovni spomin (prav tam). 
Ekkekakis in Zenko (2016) v kontekstu odločanja, ki se tiče telovadbe, vidita konflikt v 
delovanju med tipom 1 in 2: ljudje v splošnem razumemo, da telovadba pozitivno vpliva 
na zdravje (odločevalni procesi, ki delujejo v okviru tipa 2), a nam je telesna aktivnost 
neprijetna v primerjavi z drugimi aktivnostmi, katerim bi lahko posvetili svoj čas 
(odločevalni procesi, ki delujejo v okviru tipa 1). Glede na samodejnost procesov tipa 1 bo 
trenuten afekt pogosteje prevladal nad razumevanjem blagodejnih učinkov, ki jih prinaša 
telovadba na dolgi rok (Loewenstein idr., 2001, v Ekkekakis in Zenko, 2016). To opažanje 
je tudi v skladu s hevristiko afekta, ki opisuje, da na naše odločitve vpliva afekt, ki je 
prisoten v času odločanja (Ekkekakis in Zenko, 2016).  
Zgoraj omenjeno interpretacijo, ki povezuje dvoprocesno teorijo z odločanjem v kontekstu 
telovadbe, lahko apliciramo tudi na načine. »Odločanje za tek na podlagi občutkov« kot 
tudi »spontana odločitev za tek« bi v tem primeru spadala pod procesiranje tipa 1, saj 
potečeta hitro brez analitičnega razglabljanja. Po drugi strani bi »odločanje za tek kot 
prilagajanje na stanje sveta« uvrstili v procesiranje tipa 2, saj v epizodah v tem načinu 
afekt ne igra ključne vloge. Preplet procesiranja tipov 1 in 2 pa lahko vidimo pri načinu 
»odločanje za tek v prevladi volje nad občutkom«, saj se v epizodah v tem načinu vidi 
preplet med afektom in razumnim razmišljanjem. Natančneje, v omenjenem načinu najprej 
vznikne upor, kar štejem med afektivna stanja, nakar pride do brzdanja nagnjenja, kar 
klasificiram kot razumno razmišljanje.  
Glede na dvoprocesno teorijo se zdi, da v epizodah v zadnje omenjenem načinu razumno 
razmišljanje prevlada nad afektivnim stanjem, da potem pride do odločitve. A če 
natančneje pogledamo, kaj se je dogajalo v doživljanju, npr. soraziskovalke S06 v epizodi 
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S06-I1 (katere citati so na voljo v prvem delu tega podpoglavja), lahko vidimo, da si skozi 
brzdanje nagnjenja začne predstavljati prijetnejše afektivno stanje (vizualna predstava in 
prijetni občutki ob končanem teku), nakar sprejme odločitev, da bo šla teč. Ali bi v primeru 
te epizode res lahko rekli, da je bila odločitev, da tek bo, sprejeta z razumnim 
razmišljanjem? Ali je bilo razumno razmišljanje zgolj nekakšen posrednik, ki je omogočil 
prijetno afektivno stanje, v okviru katerega se je lahko soraziskovalka nato odločila, da tek 
bo? Odgovor na to vprašanje presega meje dotičnega magistrskega dela, vendar se zdi, da 
smo daleč od dobrega razumevanja prepleta razumnega razmišljanja in afektivnih stanj v 
odločanju, in tega, kako lahko postavimo jasne ločnice med njima na ravni doživljanja. 
Pravzaprav niti ni jasno, ali je razmejevanje med njima na tej ravni sploh mogoče ali 
smiselno.  

6.3 Nekaj implikacij rezultatov magistrskega dela za raziskovanje 
doživljanja odločanja 

V tem podpoglavju se osredotočim na nekaj implikacij, ki izhajajo iz ugotovitev 
magistrskega dela. Začnem z najbolj podrobnim pogledom na doživljanje odločanja za 
tek – z ugotovitvami iz epizod mojih soraziskovalcev. Nato navzamem nekoliko širšo 
perspektivo z razmislekom o odnosih med epizodami, nazadnje pa se osredotočim na 
najbolj širok pogled na raziskovani fenomen – vpetost doživljanja odločanja v vsakdan s 
poudarkom na naravnanostih do teka. 
6.3.1 Nekaj implikacij rezultatov na prvi ravni 
V procesu pridobivanja podatkov in sprotni analizi na prvi ravni se je pokazalo, da procesi 
in trenutki, ki predstavljajo del časovnega razpona od ene realizacije teka do druge, 
zaobjemajo raznolika razmišljanja o teku in s tem tudi raznolika doživljanja. Nekatere 
procese doživljanj lahko umestimo v okvir odločanja, kot ga definirajo tretjeosebne 
znanosti, pri drugih pa je razmejitev med odločanjem in drugimi procesi manj jasna.  
V nekaterih epizodah lahko najdemo lastnosti, ki jih pripisujejo odločanju tretjeosebne 
znanosti (ob tem se nanašam na lastnosti, ki jih odločanju pripiše Hastie, 2001): v načinu 
»odločanje za tek s procesom iskanja načina za uravnavanje razpoloženja« poteka 
izmenjevanje možnosti v obliki vizualnih predstav, kar kaže na tehtanje med alternativami 
(čeprav, po drugi strani, se ne zdi, da bi potekalo primerjanje med alternativami – možnosti 
se zgolj pojavijo ena za drugo, edini pokazatelj tega, katera možnost je soraziskovalcu 
ljubša, pa je občutek, ki spremlja vsako vizualno predstavo). Še ena skupna točka s 
klasičnim pojmovanjem odločanja je ta, da lahko v načinih »odločanje za tek kot nagnjenje 
v občutek« in »odločanje za tek v prevladi volje nad občutkom« opazimo težnjo in upor, ki 
nakazujeta na preferenco (a ne razumno, temveč afektivno48) soraziskovalcev za eden ali 
drug možen izid odločitve.  
Po drugi strani pa v primerih »odločanja za tek kot nagnjenje v občutek« in »spontani 
odločitvi za tek« ni izmenjevanja alternativ. Pravzaprav se ne zdi, da bi alternative za 
soraziskovalce sploh obstajale. V obeh primerih pride do odločitve v obliki uvida, za 
trenutek odločitve pa so soraziskovalci poročali, da pravzaprav niso imeli občutka, da se je 
zgodila odločitev, ali pa so poročali, da v sprejeti odločitvi niso imeli izbire. V tem vidimo, 
da proces odločanja, kot bi nanj gledali s tretjeosebne perspektive, morda sploh ni 
odločanje. Tako o jasnosti, kakšen bo izid, poroča soraziskovalec S07: 
S07: Am, potem sem pa s tem kar zaključil in sem itak že vedel, da ne bom šel [teč], ampak 
pač hkrati je bil ta občutek, da itak to ni odločitev, ker ... ker že vem. In potem je bilo to 

 
48 Afekt v odnosu do odločanja je natančneje obravnavan v podpoglavju 6.2. 
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odločanje o teku, pač, to se mi je zdelo, kot da sem imel odločitev že na začetku. Potem je 
bilo pa samo ... malo gledanja naokrog, če moja odločitev drži, oziroma ... tako, no. In, 
pač, potem je šlo na, na to, pač, da itak ni opcije, ker je ura toliko in sem toliko [časa] 
zapravil. [S07-I1] 
Poleg načinov sem v okviru prve ravni našla tudi nekaj drugih vzorcev v epizodah – npr. 
»čakanje na odločitev« opisuje proces odločanja, v katerem pa ne pride do odločitve. V 
literaturi nisem našla opisov tovrstnega doživljanja procesa odločanja.  
Tudi namera ali izoblikovanje namere glede na pregled literature še ni bila obravnavana z 
doživljajske perspektive49. Epizode, ki sodijo v »ovedbo namere«, ki jih nisem uvrstila 
med odločanje kot ga razumejo tretjeosebne znanosti, bi pa bile zanimive za nadaljnje 
raziskovanje, saj se zdi, da so te epizode vseeno imele vlogo v širšem procesu, ki je vodil 
do realizacije odločitve.  
Po drugi strani pa lahko v literaturi najdemo vsaj eno vzporednico z rezultati te raziskave: 
v raziskavi o odločanju gasilskih poveljnikov na terenu Klein idr. (2010) so raziskovalci 
ugotovili, da gasilski poveljniki, udeleženi v raziskavi, svojega delovanja na terenu niso 
razumeli kot odločanje, temveč so se ravnali v skladu z informacijami, ki so jih prepoznali 
iz okolja; prepoznava ustreznih informacij pa je osnovana na preteklih izkušnjah s 
podobnimi situacijami. Omenjena raziskava, ki spada v okvir naturalističnega odločanja, 
sicer opisuje odločanje visoko usposobljenih strokovnjakov, kljub temu pa lahko najdemo 
vsaj delno vzporednico z mojo raziskavo: predvsem z načinom »odločanje za tek na 
podlagi občutka«, v okviru katerega so soraziskovalci poročali, da jim je tovrstno 
odločanje (tj. glede na zaznano predhodno razpoloženje, ki bi ga radi uravnali) že dobro 
znano iz njihovega vsakdana. Z drugimi besedami, soraziskovalci so prepoznali 
informacijo, ki je izhajala iz njih samih (razpoloženje), nakar so se odzvali v skladu s 
predhodnimi izkušnjami s tovrstno informacijo.  
Na kratko, rezultati na prvi ravni kažejo na zelo raznolike vzorce doživljanja procesov, ki 
vodijo do določenega izida. Nekatere izmed teh lahko smatramo za odločanje, kot nanj 
gledajo tretjeosebne znanosti, pri drugih pa je težje določiti, v kolikšni meri – če sploh – 
lahko vzorce doživljanja opišemo kot odločanje. Ne glede na to, ali epizode definiramo kot 
odločanje ali ne, pa lahko vidimo, da tudi navidez ne-odločevalni procesi prisostvujejo pri 
tem, da pride do določenega delovanja.  
6.3.2 Nekaj implikacij rezultatov na drugi ravni 
Odločanje se, kot se zdi na podlagi rezultatov na drugi in tretji ravni dotične raziskave, ne 
začne in konča z epizodami doživljanja, temveč je lahko proces dlje trajajoč in zajema več 
razmišljanj glede teka in odločanj zanj. Poglejmo si nekaj implikacij rezultatov na drugi 
ravni, ki opisujejo odnose med epizodami.  
V okviru tega podpoglavja se najprej posvetimo odnosoma med epizodami: »postopno 
izoblikovanje namere do spontane odločitve za tek« in »čakanje na odločitev do trenutka 
uvida«. Za oba je značilno občasno razmišljanje o teku, ki ni odločanje, dokler ne pride do 
spontanega trenutka odločitve. Ta vzorec lahko povežemo s primerom odločanja, ki ga 
opiše Kordeš (2009): udeleženec je po prepiru s partnerko dolgo časa tehtal, ali naj jo 
obišče ali ne, to razmišljanje pa ga ni pripeljalo bližje k odgovoru, dokler ni v nekem 
trenutku doživel uvida, da jo mora obiskati.  
Kordeš (2009) v kontekstu omenjenega primera omeni, da je morda za odločitev, ki 
prekine neodločenost, potreben naboj energije – proces zbiranja te energije imenuje za 

 
49 Namera in njeno izoblikovanje sta obravnavana v podpoglavju 6.3.2. 
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»čakanje na ali aktivno iskanje impulza« (str. 76). Podobno Ule (2009) – sicer v kontekstu 
skupinskega odločanja – omeni, da v njem pride do »postopnega izkristaliziranja 
dominantnih alternativ pod vplivom različnih kontekstov odločanja […]« (str. 159). Zdi se, 
da morda tudi odločanje na ravni posameznika lahko poteka s postopno izkristalizacijo 
odločitve, kot je razvidno v zgoraj navedenih odnosih med epizodami.  
Po drugi strani pa je treba izpostaviti, da se ta proces energetizacije ne nujno vedno konča 
v jasnem trenutku uvida. Na to kaže primer »postopnega izoblikovanja namere do začetka 
rednega teka«, v katerem se zdi, da proces ne vodi do trenutka odločitve, temveč se zgolj 
prelije v začetek teka.  
Poglejmo si še vzporednico v literaturi z »vračanjem k že storjeni odločitvi«. V van 
Manenovi (2014) raziskavi so bili starši soočeni z odločitvijo, kako postopati pri nadaljnji 
negi njihovih dojenčkov, ki so se zaradi različnih zapletov znašli na oddelku za intenzivno 
nego. Ena od tem oz. načinov odločanja, ki jih van Manen opiše, je tudi »odločitev kot 
nekaj, v čemer se nekdo znajde« (str. 284), v kateri je udeleženka poročala, da se je po 
storjeni odločitvi še naprej vračala k njej oz. razmišljala o različnih možnostih, saj zanjo 
odločitev še ni bila zaključena. V moji raziskavi je na podoben način potekalo odločanje v 
epizodi S05-I5, v kateri potek odločanja opisuje že omenjeno »vračanje k že storjeni 
odločitvi.« Sicer se soraziskovalka S05 v primerjavi z udeleženko v van Manenovi (2014) 
raziskavi ni soočala z odločitvijo, ki bi znatno vplivala na njeno prihodnost, kljub temu pa 
je v epizodi S05-I5 razmišljala o svoji pred tem storjeni odločitvi, da bo šla teč, in skozi 
proces predstavljanja neprijetnih posledic tega dvomila vanjo. 
Za konec tega podpoglavja se ustavimo še pri že večkrat omenjeni nameri. V pregledu 
literature nisem našla raziskav, ki bi se dotaknile doživljanja namere, zato bom v 
nadaljevanju podala nekaj predlogov za razumevanje tega pojma z doživljajske perspektive, 
pri čemer se bom zanašala na poročila soraziskovalcev kot tudi na mojo interpretacijo le-
teh. 
Tekom magistrskega dela, predvsem v predstavitvi rezultatov na drugi ravni, sem slonela 
na predpostavki, da je namera nekaj, kar obstaja ali pa se postopoma izoblikuje pred 
trenutkom odločitve. To se sklada tudi z Melejevim (1989) razumevanjem omenjenega 
pojma. V primeru »postopnega izoblikovanja namere do začetka rednega teka« se namera 
razvije postopoma, v subtilnem občutku, ki narašča v ozadju doživljanja soraziskovalke 
S03.  
Gornji primer soraziskovalke S03 je hkrati tudi primer tega, da lahko pride od 
izoblikovanja namere do dejanja (v omenjenem primeru do začetka rednega teka) brez 
trenutka odločitve. Pojavlja pa se vprašanje – ali lahko pride tudi do oblikovanja namere, 
ki pa ni udejanjena (oz. ne pride do njene realizacije)? V raziskavi se sicer nisem 
osredotočala na tovrstna doživljanja, a sem v pogovoru s soraziskovalcem S07 izvedela, da 
je imel v dvotedenskem premoru v zbiranju podatkov namero iti teč, pa ni prišlo do 
odločitve niti ni šel teč. Z ozirom na to se zdi, da je odgovor na zgoraj postavljeno 
vprašanje pritrdilen; seveda pa bi bilo za boljši vpogled v doživljanje namere potrebno 
nadaljnje raziskovanje.  
Kot je to nakazano v odnosu med epizodami »postopno izoblikovanje namere do spontane 
odločitve za tek«, predlagam, da se izoblikovanje namere dogaja skozi razmišljanja o teku, 
ki pa (še) niso odločitve za tek. V tem primeru Kordešev (2009) proces nabiranja energije 
kot tudi Ulejev (2009) proces izkristalizacije odločitve pravzaprav opisujeta proces 
izoblikovanja namere.  
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Iz mojih rezultatov ni razvidno, ali obstaja kakšna razlika med namero in odločitvijo. Tudi 
Mele (1989) izpostavi podobnost med odločitvijo in namero v tem, da se oboje zdi, da 
lahko sproži določeno dejanje. Razliko vidi v tem, da je obseg namere širši v primerjavi z 
odločitvijo (prav tam); kar se sklada za rezultati moje raziskave, če razumemo širši obseg 
namere kot razpotegnjenost njenega izoblikovanja v času. 
Glede na težave pri razlikovanju med namero in odločanjem na podlagi poročil mojih 
soraziskovalcev predlagam, da lahko trenutek ozaveščenja namere sovpada s trenutkom 
odločitve. V skladu s tem bi lahko trdili, da epizode z »ovedbo namere« (iz prve ravni 
rezultatov) predstavljajo odločanje – npr. ko se soraziskovalka S02 v epizodi S02-I1 (ki 
sem jo poimenovala za »ovedbo namere«) zave, da lahko gre teč tudi brez jakne (s katero 
je želela teč in jo je s tem namenom nekaj tednov pred epizodo tudi naročila), je to hkrati 
tudi trenutek, ko se odloči, da bo šla teč, pa čeprav brez jakne. Če definiramo odločanje kot 
proces, ki lahko privede do dejanja, vidimo, da se brez te ovedbe namere oz. odločitve 
realizacija – tek – ne bi zgodila.  
Dotaknimo se še enega mogočega razumevanja namere v kontekstu odločanja. 
Predpostavimo, da izoblikovanje namere predstavlja del procesov, ki privedejo do dejanja, 
in da se namera izoblikuje pred trenutkom odločitve. Morda obstajajo primeri širših 
procesov odločanja za tek, v katerih odločitev pravzaprav ni imela ključne vloge pri tem, 
da je prišlo do realizacije, temveč je bilo že pred samo odločitvijo jasno, da se bo tek 
zgodil (ali da se ne bo zgodil). 
Za primer poglejmo odnos med epizodami »postopno izoblikovanje namere do spontane 
odločitve za tek«50, ki vključuje več razmišljanj o teku in epizodo S01-I5. V dnevu, ki ga 
opisuje omenjeni odnos med epizodami, soraziskovalec S01 že večkrat pomisli na tek. Za 
epizodo S01-I5, ki se zgodi popoldan v istem dnevu, pa poroča, da v njej pride do 
odločitve: takrat se zave, da ima dovolj časa, da gre pred kosilom teč. Opisani odnos med 
epizodami bi lahko interpretirali na naslednji način: morda je bilo že pred trenutkom 
odločitve jasno, da bo tisti dan prišlo do teka. Ključno vlogo pri tem so imela predhodna 
razmišljanja o teku in morda tudi kateri drugi elementi soraziskovalčevega vsakdana, ki jih 
v intervjuju ni omenil. V tem primeru epizoda S01-I5 in poročani trenutek odločitve v njej 
nista imeli ključne vloge v procesu, ki je privedel do dejanja, kar je nekoliko v nasprotju s 
poročanjem soraziskovalca S01. Morda si je soraziskovalec po doživeti epizodi le-to 
interpretiral na tak način, da si je lahko razložil, zakaj oz. kako je prišlo do tega, da je šel 
teč.  
Opisana interpretacija vloge namer pri odločanju nakazuje na to, da morda posameznik, ki 
je vpet v te procese, nima nujno najboljšega vpogleda vanje. Čeprav je soraziskovalec S01 
poročal, da mu njegova občasna razmišljanja o teku čez dan ne predstavljajo odločitve51, 
imajo morda ta razmišljanja večjo vlogo pri tem, da pride do dejanja, kot se mu zdi.  
Morda lahko nekatere odločitve – tiste, za katere se zdi, da je bila pred njimi že prisotna 
namera – razumemo kot naknadno racionalizacijo posameznika, kako je prišlo do dejanja.  
Namera in izoblikovanje le-te morda predstavljata pomemben del procesov, ki vodijo do 
določenega dejanja. Njuno nadaljnje raziskovanje bi nam lahko omogočilo nove uvide v to, 
kako poteka odločanje v vsakdanu posameznika. 
6.3.3 Nekaj implikacij rezultatov na tretji ravni 
Rezultati na tretji ravni zajemajo vpetost doživljanja odločanja za tek v vsakdan 
soraziskovalcev, kar nam v primerjavi z rezultati prve in druge ravni nudi bolj celosten 

 
50 Ta odnos med epizodami je predstavljen v podpoglavju 5.4.1. 
51 Ta citat soraziskovalca S01 je naveden v podpoglavju 5.4.1. 
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pregled nad fenomenom doživljanja odločanja za tek. V tem podpoglavju se posvetim še 
posebej naravnanostim, ki so opisane v okviru rezultatov na tretji ravni. 
Odločanje je tesno povezano s posameznikom, ki odločitve sprejema; mi smo tisti, ki 
interpretiramo svet na tak način, da v njem vidimo možnosti za odločanje in s tem tudi 
ustvarjamo svoje odločitve (Kordeš, 2009). Z ozirom na ta pogled bi lahko morda rekli, da 
naravnanosti do teka, ki sem jih predstavila v okviru rezultatov na tretji ravni, oblikujejo to, 
kako soraziskovalci doživljajo svet na tak način, da v njem vidijo možnosti za odločanje za 
tek.  
Za soraziskovalko S03 (naravnanost »tek kot način življenja«) bi lahko npr. rekli, da niso 
stvari v okolici tiste, ki jo spomnijo na tek, temveč je ona tista, ki svojo okolico doživlja na 
tak način, da v njej vidi številne možnosti za tek. Za soraziskovalko S05 (naravnanost »tek 
kot način uravnoteženja storilnosti s trenutnimi užitki«) bi lahko rekli, da doživlja svojo 
okolico na tak način, da v njej vidi možnosti za produktivno preživljanje časa – npr. s 
tekom.  
Nazor, podoben Kordeševemu (2009), ima tudi Ratcliffe (2012). Percepcijo opiše kot 
dinamičen sistem pričakovanj, ki izvirajo iz naše predhodne navajenosti tega, kako stvari 
so – in naša pričakovanja v veliki meri sooblikujejo naše doživljanje. V okviru tega 
predstavi t. i. bivanjske občutke (ang. existential feelings). Tovrstna doživljanja so »načini 
tega, kako se najdemo v svetu in z drugimi ljudmi, ki oblikujejo vso doživljanje, mišljenje 
in aktivnosti« (str. 28). Bivanjski občutki zajemajo vrste možnosti, ki se nam dajejo v svetu 
(prav tam).  
Morda bi lahko naravnanost do teka razumeli kot bivanjski občutek. Če pogledamo na 
odločanje soraziskovalke S03 skozi to lečo, lahko vidimo, da njena težnja po tem, da bi šla 
teč, oblikuje tudi njeno polje možnosti v svetu; svet, ki je usmerjen v tek.  
Bivanjski občutki se lahko spreminjajo, s tem pa se spreminja tudi nabor možnosti, ki jih 
vidimo v svetu (Ratcliffe, 2012). Tudi to je v skladu s poročanji soraziskovalke S03, ki je 
poročala, da so njene asociacije na tek manj močne, kadar redno teče. In kadar teče manj, 
se spremeni tudi njena naravnanost: superge, ki jo v kontekstu rednega teka spomnijo na to, 
da je tisti dan že tekla, po drugi strani z manj pogostim tekom vzbudijo neprijetna 
razmišljanja, da bi morala iti teč.  
Naravnanosti bi lahko razumeli tudi širše – da morda opažene naravnanosti do teka kažejo 
na neko širšo naravnanost soraziskovalca, ki ni omejena na odločanje za tek. Pri 
soraziskovalki S05 je npr. prišlo do opažanja, da se je njena potreba (ali morda želja) po 
storilnosti (natančneje: slaba vest, kadar je imela občutek, da svojega časa ne preživlja na 
produktiven način) kazala tudi ob (ne)početju drugih aktivnosti. Poročala je o občutku 
slabe vesti, ko je preživljala čas z družino, namesto da bi se učila za izpit52. Glede na to 
opažanje se zdi, da morda njena težnja po storilnosti ni omejena zgolj na odločanje za tek, 
temveč se kaže tudi v drugih situacijah v njenem življenju.  
V literaturi najdemo tudi opise tega, čemur bi lahko rekli širše naravnanosti, ki bi naj na 
bolj celosten način uspele opisati oz. zajeti vedenje in mišljenje posameznikov. Herz idr. 
(2020) predstavijo t. i. stanja uma (ang. states of mind). Stanja uma opišejo kot kognitivne, 
vedenjske in afektivne naravnanosti in tendence, ki predstavljajo različne dimenzije našega 
stanja v določenem trenutku. Stanja uma bi naj lahko razložila dinamičnost uma in to, da 
se ta spreminja glede na okoliščine (Herz idr., 2020). Morda lahko sodoločajo naše 

 
52 Ta primer je podan tudi v podpoglavju 5.5.2. 
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doživljanje, zaradi česar bi lahko bili pomembni za razumevanje našega delovanja (prav 
tam). 
Moji rezultati namigujejo, da so naravnanosti do teka mojih soraziskovalcev imele vlogo 
pri tem, kako so doživljali procese v epizodah. Če predpostavljamo, da je temu res tako, bi 
lahko z ozirom na zadnjo omenjeno trditev Herz idr. (2020) naravnanosti do teka 
predstavljale vidik preučevanega fenomena, ki bi lahko pomembno pridodal k našemu 
razumevanju doživljanja odločanja kot tudi odločanja nasploh. 
Po drugi strani pa je treba izpostaviti, da je le malo znanega o dejavnikih, ki bi stanja uma 
lahko razložila; niti ni jasno, kaj točno stanja uma so in kakšne so povezave med 
omenjenimi dimenzijami (Herz idr., 2020). Enako pa seveda velja tudi za naravnanosti do 
teka.  

6.4 Doživljanje procesov, povezanih s telesno aktivnostjo  
Moja raziskava se je sicer osredotočala na doživljanje odločanja za tek, vendar lahko 
dobljeni rezultati nekaj povedo tudi o tem, kako doživljamo procese, povezane s telesno 
aktivnostjo. To je tema tega podpoglavja.  
V tem podpoglavju se osredotočim na dele rezultatov, ki vsebujejo doživljanja, povezana s 
tekom. V okviru tega se bom osredotočala na rezultate na prvi in tretji ravni. Pri rezultatih 
na drugi ravni se zdi tekaški vidik manj izražen, zato se v tem poglavju nanj ne bom 
nanašala. 
Tek je bil v razširjenih epizodah soraziskovalcev prisoten predvsem na dva načina: v 
doživljajskih kategorijah predstavljanje možnosti (v okviru načinov odločanja za tek 
»odločanje za tek s procesom iskanja načina za uravnavanje razpoloženja« in »odločanje 
za tek v prevladi volje nad občutkom«) in preverjanje telesa (v okviru načinov »odločanje 
za tek kot nagnjenje v občutek« in ponovno »odločanje za tek v prevladi volje nad 
občutkom«).  
Poglejmo si primer predstavljanja možnosti, ki vključuje vizualno podobo, vezano na tek, s 
spremljajočim telesnim občutkom teka: 
R: Kako si v tistem trenutku doživljal to sliko [kraja, kjer tečeš]? 
S01: Imel sem odprte oči, tako da to so se nekako še ... na to sliko, ki jo vidim, nekako 
zanemariš to, kar vidiš, in se ti pač slika v, v mislih pojavi. […] [J]e bil bolj občutek, da 
tečem. Torej, n[i bila] zgolj vizualn[a podoba], ampak tudi telesen [občutek], da, da ... 
spet čutim te mišice. Ampak v gibanju, ki bi ga pač skozi tek ustvaril. […] Kot bi si pač 
predstavljal, kako bi se počutil v svojem telesu ob teku. [S01-I3] 
Poglejmo si še preverjanje telesa. Ta kategorija sicer nima nujno neposredne povezave s 
tekom, vendar je vezana nanj v pogledu, da je na podlagi zaznanih telesnih občutkov 
soraziskovalec sklepal, ali je telo pripravljeno na tek.  
S03: Pogledam v telesu, kje so, kje so, tako, kje je, v bistvu, polno, kje pa je še prosto. […] 
Da ni neka bolečina. […] V bistvu [je] bolj kot napetost.  
R: A ima to kakšne veze s pozornostjo? Rekla si, da je občutek, da gre malo gor, dol, levo 
desno. 
S03: Pozornost se bolj noter usmeri. […] To je kot tipalo, no. Gre pozornost po telesu in 
pogleda kje je nasičeno pa kje še ni. In potem se vrne nazaj v glavo, ta pozornost. [S03-I5] 
Doživljanja, povezana s tekom, so bila v epizodah v veliki meri prisotna ob prijetnih ali 
nevtralnih občutkih. Obstajajo pa tudi primeri poročil, v katerih je bilo doživljanje, 
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povezano s tekom, neprijetno. Npr., soraziskovalka S05 poroča o neprijetnem doživljanju, 
v katerem si je predstavljala možnost, da bi šla teč v vročini: 
R: Kaj pa se potem zgodi? 
S05: […] Ja, sem se pač spomnila tistega prizora, prav točno od enega dneva prej, kako 
sem tekla v klanec navzgor. […] In potem [so bili prisotni] s tem v bistvu povezani občutki. 
Kakor da sem se spomnila tiste vročine. Pot, ki mi je dol tekel. Da sem bila utrujena, brez 
energije. [S05-I3] 
Tudi pri soraziskovalkah S02, S03 in S06 je bilo v epizodah ponekod zaslediti doživljanja, 
ki so namigovala na tek kot negativno izkušnjo. Na podlagi omenjenega se zdi, da lahko 
tek istemu posamezniku predstavlja tako prijetno kot tudi neprijetno aktivnost. 
Ta na videz nasprotujoč si odnos do teka je razviden tudi iz rezultatov na tretji ravni; še 
posebej pri naravnanostih do teka »tek kot način uravnoteženja storilnosti s trenutnimi 
užitki« in »tek kot način življenja«. S tema dvema naravnanostma sem opisala štiri že 
omenjene soraziskovalke. 
Moji rezultati kažejo na to, da je bil odnos soraziskovalcev do teka povezan s tem, kako so 
se odločali zanj v epizodah, kot tudi s tem, kako so potekali širši procesi odločanja za tek v 
njihovem vsakdanu.  
Zdi se, da smo s preučevanjem doživljanja odločanja za tek razkrili vsaj en vidik tega, 
kako lahko doživljamo procese, povezane s telesno aktivnostjo: telesna aktivnost ima lahko 
za istega posameznika pozitivno ali negativno konotacijo. 
Tudi Cook idr. (2015) so pri svojih udeležencih rekreativnih tekačih prišli do podobne 
ugotovitve. Nekaterim udeležencem je razmišljanje o tem, da bodo šli teč, predstavljalo 
neprijetno opravilo, kljub temu pa so to počeli (prav tam). Avtorji izpostavijo, da je za 
razumevanje tega na videz konfliktnega odnosa treba natančneje raziskati, kaj tek pomeni 
posameznikom v kontekstu njihovega življenja. Čeprav se posamezni tek lahko zdi 
naporna preizkušnja, mu daje smisel njegova vloga pri npr. doseganju dolgoročnih ciljev 
(prav tam). Ali pa, tako kot v primeru soraziskovalke S03, tek predstavlja velik del 
življenja posameznika nasploh. V zvezi s svojo tendenco pogostega razmišljanja o teku v 
svojem vsakdanu pove naslednje: 
S03: Tisti občutek je tako »way of life« varianta. To sem jaz, to počnem, mi je fajn. 
[polstrukturirani intervju, S03-I5] 
Podoben odnos do teka najdemo tudi v literaturi, v avtoetnografski raziskavi dveh 
rekreativnih tekačev:  
»[Tek] je to, kar počneva, in je v bistvu to, kdor sva.« (Allen-Collinson in Hockey, 2008, 
str. 214; poudarek v izvirniku) 
Osredotočimo se na še eno opažanje glede doživljanja procesov, povezanih s tekom: na 
pogosto doživljanje v telesni modalnosti. 
V zgoraj navedenih citatih mojih soraziskovalcev kot tudi v drugih primerih iz rezultatov 
na prvi ravni je razvidno, da je doživljanje, povezano s tekom, v veliki meri vključevalo 
tudi telesne občutke. Pravzaprav v naboru podatkov ni bilo nobenega predstavljanja 
možnosti teka brez prisotnih telesnih občutkov. Ti so imeli precejšnjo vlogo v epizodah 
nasploh – kot je bilo razvidno v podpoglavju 6.2. Glede na prisotnost telesnih občutkov v 
epizodah se zdi, da telo ne predstavlja bistvenega dela tekaške izkušnje zgolj v sami 
izvedbi teka (Allen-Collinson, 2011), temveč je vpleteno tudi v odločanje zanj. 
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V doživljanju odločanja za tek lahko vidimo še eno podobnost z doživljanjem med samim 
tekom. V literaturi najdemo poročanja o tem, kako posamezniki med tekom tehtajo med 
svojo voljo nadaljevati in utrujenostjo telesa, ki jim veli, naj s tekom prenehajo (Cook idr., 
2015; glej isti vir za primere omenjenih raziskav). Podobno opažanje smo videli pri že 
omenjeni raziskavi o visokogorskih alpinistih 53 , pri katerih je pri odločanju, ali naj 
nadaljujejo z vzponom do vrha gore, pomemben vidik predstavljalo zavedanje meje med 
vztrajnostjo in prenaprezanjem (Crust idr., 2016). Ta odnos med voljo in telesno 
zmogljivostjo pa je podoben doživljanju soraziskovalcev v načinu »odločanje za tek v 
prevladi volje nad občutkom«, v katerem se soraziskovalci neprijetnosti v telesu navkljub 
odločijo, da bodo šli teč.  
V tem podpoglavju smo si pogledali nekaj vidikov tega, kako doživljamo procese, 
povezane s tekom. V okviru tega smo videli, da lahko na podlagi doživljanja odločanja za 
tek sklepamo o odnosu posameznika do teka. Hkrati smo videli nekaj vzporednic med 
doživljanjem odločanja za tek in doživljanjem med tekom. 

6.5 Pomanjkljivosti in predlogi za nadaljnje raziskovanje 
V tem podpoglavju opišem pomanjkljivosti moje raziskave in predloge izboljšav za 
nadaljnje raziskovanje fenomena doživljanja odločanja. Za lažjo berljivost bodo omejitve 
raziskave podane po podnaslovih. 
Število udeležencev 
Majhno število soraziskovalcev v moji raziskavi je pripomoglo k temu, da sem se lahko 
relativno dobro seznanila z njihovimi svetovi teka. Po drugi strani pa iz istega razloga 
ugotovitev moje raziskave ne moremo posplošiti na posameznike izven mojega vzorca. Če 
bi v raziskavo vključila več soraziskovalcev, bi bil nabor ugotovitev verjetno še večji. 
Skopost etnografskih podatkov in posledično skopi rezultati glede širših procesov 
odločanja za tek in naravnanosti 
Čeprav sem v raziskavi z uporabo intervjuja o teku in polstrukturiranih intervjujev skušala 
zajeti v svoje preučevanje fenomena odločanja za tek tudi širše procese odločanja za tek, 
ostaja še veliko neznanega o njih.  
Razlog za omejen obseg zbranih etnografskih podatkov, in s tem omejen obseg rezultatov 
na drugi in tretji ravni, izhaja iz tega, da sem šele tekom procesa zbiranja podatkov začela 
bolje razumevati, kako obširen fenomen preučujem, in da odločanje za tek obsega veliko 
več kot le doživljanje odločanja v specifičnih epizodah.  
Moja raziskava je le v manjši meri osvetlila doživljanje odločanja za tek – veliko ostaja še 
neznanega. Ne vemo, recimo, ali obstajajo še kakšna doživljanja, ki so relevantna za širše 
procese odločanja za tek, pa jih morda s soraziskovalci nismo uspeli zajeti v raziskavi. 
Morda so del širših procesov odločanja za tek tudi situacije in razmišljanja, ki se ne tičejo 
teka, pa vseeno vplivajo na to, da pride do njegove realizacije. Mogoč primer takšne 
situacije je naslednji: oseba si oblači hlače in pri tem opazi, da so ji nekoliko bolj tesne, kot 
so bile nekaj mesecev nazaj. Čeprav v situaciji ne pomisli na tek, bo morda pozneje v 
dnevu brez predhodnega razmišljanja o teku z večjo verjetnostjo sprejela povabilo 
prijatelja, da gresta teč. Bolj celostno raziskovanje takšnih situacij bi verjetno zamejevala 
tudi naša tendenca racionalizirati svoja dejanja – oseba bi lahko npr. po teku racionalizirala 
svoje dejanje in rekla, da je šla teč s prijateljem zato, da bi se bolje počutila v svojem telesu, 

 
53 Raziskava Crust idr. (2016) je bila omenjena v poglavju Teoretska izhodišča, v podpoglavju 2.2.2. 



95 
 

čeprav je prišla do tega zaključka šele po teku in pravzaprav pred njim ni bilo prisotnega 
razmišljanja o tem. 
Ne vemo niti, kakšen je odnos med doživljanjem v epizodah in širšimi procesi odločanja za 
tek – tj. ali načini doživljanja v epizodah na kakšen način sodoločajo potek širših procesov 
in obratno. Z rezultati na tretji ravni sem skušala pokazati, kako je doživljanje vpeto v širše 
procese odločanja za tek in s tem v vsakdan posameznika. Verjetno bi lahko z večjim 
poudarkom na etnografskem zbiranju podatkov v daljšem časovnem obdobju prišli še dlje 
v razumevanju odločanja kot poteka v vsakdanu posameznika.  
Odprto ostaja tudi vprašanje, na kakšen način lahko preučujemo doživljanje, če vzamemo v 
zakup naravnanosti – če predpostavljamo, da slednje sooblikujejo doživljanje. Za 
raziskovanje tega vprašanja predlagam pristop, podoben opisnemu vzorčenju izkustva 
(Hurlburt in Heavey, 2006): soraziskovalce bi večkrat na dan z naključnimi piski pozvali, 
naj pogledajo svoje doživljanje tik pred piskom (za pisk se lahko uporabi npr. aplikacija na 
telefonu) in si ga zabeležijo, nakar bi s kombinacijo polstrukturiranih intervjujev, s 
katerimi bi zajeli kontekst, in fenomenoloških intervjujev raziskali zabeležene vzorce. 
Morda bi lahko na podlagi zbranih vzorcev doživljanja skupaj s pripadajočim kontekstom 
opazili vzorce, ki bi kazali na splošnejše lastnosti soraziskovalca, ki bi znale razložiti 
nekatera njegova vedenja in doživljanja. V takšni raziskavi bi bilo pomembno 
osredotočanje na vzorce posameznih soraziskovalcev in manj na iskanje skupnih vzorcev 
med njimi.  
Raziskovanje specifično procesov odločanja za tek 
Narava raziskovanja je takšna, da se moramo omejiti pri izbiri raziskovalne situacije. V 
mojem primeru je bila ta situacija vezana na tek.  
Ugotovitev moje raziskave ne moremo posplošiti na doživljanje odločanja na splošno niti 
jih ne moremo aplicirati druga doživljanja, povezana z odločanjem v vsakodnevnem 
življenju, ki niso vezana na odločanje za tek, saj brez nadaljnjih raziskav doživljanja 
odločanja ne vemo, kako to poteka v drugih kontekstih.  
Po drugi strani pa tudi ni nujno, da kontekst določa naše doživljanje odločanja v njem, na 
kar kaže primer, ki sem ga podala v podpoglavju 6.3.2: soraziskovalka S05 je v epizodi 
»vračanja k že storjeni odločitvi« doživljala odločanje za tek na podoben način kot edina 
od udeleženk van Manenove (2014) raziskave, čeprav je šlo za odločanje v zelo različnih 
situacijah.  
Iz izsledkov moje raziskave ne moremo sklepati na to, kako doživljamo odločanje v 
situacijah, s katerimi smo soočeni prvič ali pa se z njimi srečujemo le redko (npr. odločanje 
za študij). Enako velja za odločanje v tveganih situacijah, odločanje pod časovnim 
pritiskom, skupinsko odločanje, odločanje v primerih, ko ne poznamo ali ne znamo 
predvideti posledic odločitve itd. 
Za razširitev ugotovitev na področju raziskovanja doživljanja odločanja bi bilo zelo 
zanimivo raziskati tudi doživljanje odločanja v (vsaj navidez) drugačnih odločitvenih 
situacijah. 
Še ena omejitev preučevanja specifično procesov odločanja za tek je ta, da običajno 
tovrstno odločitev razumemo kot odločitev z možnostma oz. izbirama »da« in »ne«, brez 
drugih alternativ. Doživljanje odločanja se morda razlikuje glede na to, ali obstajajo še 
kakšne druge alternative oz. če jih sploh ni.  
Vpliv raziskave na soraziskovalce 
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Za iskanje relevantnih trenutkov v dnevih soraziskovalcev za preučevanje doživljanja 
odločanja za tek je bilo pomembno, da so bili soraziskovalci seznanjeni s temo preučevanja, 
a že sama raziskovalna situacija lahko vpliva na vedenje in delovanje soraziskovalcev v 
raziskavi, s tem pa tudi na pridobljene podatke (Orne, 1962). Najbolj očiten primer tega je 
epizoda S02-I1, v kateri je soraziskovalka med procesom odločanja začela opazovati, kako 
bo v doživljanju prišlo do odločitve, predvidoma ravno zaradi tega pa do te odločitve ni 
prišlo.  
Tudi izven zgoraj navedenega primera so soraziskovalci poročali, da je njihovo 
sodelovanje občasno res imelo vlogo pri njihovem razmišljanju o teku in odločanju zanj. 
Tako soraziskovalec S01 poroča, da se je po sprejeti odločitvi, da bo šel teč, spomnil na 
njegovo sodelovanje v dotični raziskavi:  
S01: Pa tudi sem, pač, takrat je bilo v mojem doživljanju to, da se jaz grem t[o raziskavo] s 
tabo in zato sem bil bolj osredotočen na stvari, ki so imele veze z odločitvami o teku. In 
sem bil tako »oh!« […] Em, gotovo to, kar počneva, krepi mojo pozornost na te trenutke in 
takrat je bil eden izmed teh trenutkov. [S01-I6] 
Za preverjanje vpliva raziskave na soraziskovalce bi bilo treba v raziskavi poleg zbiranja 
podatkov o preučevanem fenomenu spremljati tudi soraziskovalčevo vpetost v raziskavo, 
česar pa zaradi časovnih omejitev v dotični raziskavi nisem počela. 
Pomanjkanje medkoderskega preverjanja podatkov 
Postopek analize z dobljenimi podatki sem izvedla zgolj jaz. Verjetno bi ob sodelovanju 
več raziskovalcev v raziskavi drugi raziskovalci prišli do nekoliko drugačnih rezultatov in 
ugotovitev. Raziskavo bi lahko izboljšali s tem, da bi v procesu kodiranja sodelovalo več 
raziskovalcev, ki bi vsak kodiral ločeno od drugih, nakar bi skozi preverjanje kod lahko 
prišli do bolj enotnih rezultatov – hkrati pa bi sodelovanje več raziskovalcev omogočalo 
več načinov interpretacije podatkov, s čimer bi morda prišli do več zanimivih ugotovitev. 
Medkodersko preverjanje podatkov bi povečalo tudi veljavnost raziskave. 
Omejitev načina izvedbe intervjujev 
Izvajanje intervjujev z uporabo Zooma je sicer olajšalo koordiniranje glede časa in kraja 
intervjuja, a hkrati je bilo s to obliko izvajanja intervjujev težje opazovati morebitne geste, 
s katerimi so si soraziskovalci pomagali pri opisovanju svojega doživljanja. Prav tako je 
bilo več možnosti za moteče dejavnike iz okolja, npr. hišni zvonec, trkanje sostanovalcev 
itd. 
Omejitve spomina pri preučevanju odločanja za tek 
Kar se tiče zbiranja etnografskih podatkov v polstrukturiranih intervjujih, obstaja možnost, 
da se soraziskovalci niso spomnili vseh trenutkov, ko so razmišljali o tem, ali bi šli teč. V 
prihodnjih raziskavah preučevanja doživljanja odločanja bi bilo smiselno dati več poudarka 
na zbiranju etnografskih podatkov. Daljši polstrukturirani intervjuji bi morda pripomogli k 
temu, da bi s soraziskovalci uspeli najti še kakšne relevantne trenutke v njihovih dnevih, ko 
so razmišljali o teku. 
Da bi se skušali izogniti omenjeni omejitvi bi bilo smiselno spremljati in opazovati 
soraziskovalce skozi njihov vsakdan, kot se to počne v nekaterih etnografskih raziskavah 
(Flick, 2009). Bi pa ta dodaten element v procesu zbiranja podatkov prinesel dodatne 
omejitve; npr. težje bi bilo najti soraziskovalce, ki bi bili pripravljeni sodelovati zaradi 
količine vloženega časa kot tudi posega v zasebnost. Pa tudi prisotnost raziskovalca bi 
lahko vplivala na obnašanje udeleženca. 
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Pri preučevanju doživljanja v epizodah obstaja možnost, da je pri soraziskovalcih prišlo do 
popačenja spomina na epizodo, morda je bil njihov spomin na epizodo nepopoln, ali pa je 
na njihov opis doživljanja vplival že sam akt opazovanja doživljanja (Petitmengin in Bitbol, 
2009). Tako obstaja možnost, da se je v nekem trenutku v doživljanju zgodil še kakšen 
proces ali delček doživljanja, ki ga soraziskovalci med fenomenološkim intervjujem niso 
zaznali oz. se ga niso spomnili, pa je morda prisostvoval pri procesu odločanja za tek.  
Ta omejitev se ne tiče zgolj moje raziskave, temveč je pogosto prisotna v raziskavah, ki 
vključujejo metode za preučevanje doživljanja. Eden od mogočih načinov zmanjšanja 
verjetnosti popačenja spomina in njegovega nepopolnega priklica je zmanjšanje razpona 
časa med doživljanjem, ki ga želimo raziskati, in intervjujem. Idealno bi intervju potekal 
takoj po relevantnem doživljanju ali pa v najkrajšem možnem času.  

6.6 Zaključek 
Osredotočimo se na glavne ugotovitve moje raziskave in njene implikacije za raziskovanje 
doživljanja odločanja in odločanja nasploh. 
Tekom predstavitve rezultatov smo videli, da bi nekatera doživljanja odločanja za tek, kot 
so se dogajala v epizodah mojih soraziskovalcev lahko označili za odločanje kot ga 
opisujejo tretjeosebne znanosti, tj. odločanje kot izbiranje med alternativami (Hastie, 2001). 
S tem bi lahko opisali epizode v načinu »odločanje za tek s procesom iskanja načina za 
uravnavanje razpoloženja« v podpoglavju 5.3.2. 
Po drugi strani smo naleteli na več primerov, v katerih odločanje ni vključevalo izbiranja 
med alternativami – npr. pri epizodah v načinu »odločanje za tek kot nagnjenje v občutek« 
je proces potekel na podlagi zaznanih občutkov in ni vključeval alternativ; pri epizodah v 
načinu »spontana odločitev za tek« pa ni potekel noben proces. 
Videli smo še druga razhajanja od tradicionalne definicije odločanja, in sicer: 

- Več primerov epizod, v katerih je sicer potekel proces, ki pa ga soraziskovalci niso 
doživljali kot odločanje; prišlo je zgolj do uvida, da je tek nekaj, kar se bo zgodilo 
(npr. epizode v načinu »odločanje za tek kot nagnjenje v občutek« v podpoglavju 
5.3.2). 

- Primer epizode, v katerem je potekel proces odločanja, ne da bi prišlo do odločitve 
(epizoda S02-I3 v podpoglavju 5.3.3, pod imenom »čakanje na odločitev«). 

- Več primerov epizod, ki so postavile pod vprašaj naše razumevanje odločanja v 
primerjavi z razumevanjem namere (epizode S02-I1, S03-I2 in S05-I1, v 
podpoglavju 5.3.3, pod imenom »ovedba namere«). 

- Primer epizode, v kateri je potekalo odločanje, ki je vodilo do teka, vendar sámo 
odločanje ni bilo glede teka (epizoda S02-I5 v podpoglavju 5.3.3 pod imenom 
»odločanje za tek, implicitno v odločanju glede nečesa drugega«). 

- Primer epizode, v kateri je med prvotno odločitvijo in končno realizacijo odločitve 
poteklo ponovno odločanje. Če bi opazovali zgolj vedenje soraziskovalke, bi to 
odločanje ostalo neopaženo, saj je na koncu prišlo do enake realizacije (epizoda 
S05-I5 v podpoglavju 5.4.3, pod imenom »vračanje k že storjeni odločitvi«). 

- Primer tega, da je prišlo do teka brez procesa odločanja ali odločitve (nezabeleženo 
doživljanje soraziskovalke S03 v podpoglavju 5.4.4 pod imenom »postopno 
izoblikovanje namere do začetka rednega teka«). 

Ugotovili smo tudi, da lahko določeni deli doživljanja v procesu odločanja morda 
namignejo na to, ali bo prišlo do realizacije odločitve ali ne (v podpoglavju 5.6).  
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Zgoraj omenjena opažanja kažejo na raznolike načine doživljanja odločanja, do katerih z 
uporabo tretjeosebnih metod ne bi mogli priti. Do sedaj omenjena opažanja sodijo na prvo 
raven rezultatov – že na tej točki se zdi, da bi bilo treba razširiti polje preučevanja 
odločanja tako, da bi vključevalo tudi zgoraj opažene načine odločanja, ki predstavljajo 
razhajanja od splošno sprejetega razumevanja odločanja. Poleg tega pa verjetno obstaja še 
več vidikov odločanja, ki jih v svoji raziskavi nisem zajela.  
Nadaljujmo z implikacijami ugotovitev rezultatov na drugi ravni. Videli smo, da lahko 
med nekaterimi epizodami opazimo določene odnose; npr. zdi se, da bi lahko več 
razmišljanj o teku čez dan pripeljalo do spontane odločitve v procesu »energetizacije« (Ule, 
2009, str. 142) (odnos med epizodami »postopno izoblikovanje namere do spontane 
odločitve« v podpoglavju 5.4.1).  
Te dinamike nam dajejo dodaten vpogled v odločanje in namigujejo na to, da proces 
odločanja ni nujno začet in zaključen v nekajsekundnih ali nekajminutnih razmišljanjih o 
teku, kot bi lahko sklepali na podlagi raziskav, v katerih se raziskovalci poslužujejo 
tretjeosebnih metod; še posebej na podlagi raziskav, ki potekajo v laboratorijskem okolju. 
Zdi se, da pri preučevanju doživljanja odločanja ni dovolj, da pogledamo zgolj v specifične 
trenutke, vpete v čas, v katerih se je predvidoma začel in tudi končal proces odločanja, ki 
je pripeljal do realizacije odločitve. Morda odločanje glede nečesa zajema daljše časovno 
obdobje in ki obsega več trenutkov in procesov v doživljanju, ki so relevantni za to, da 
pride do realizacije odločitve.  
Na tretji ravni rezultatov smo videli, da lahko na podlagi doživljanj skupaj s preučevanjem 
konteksta opazimo specifične lastnosti soraziskovalcev, glede na katera se zdi, da se 
njihova doživljanja odločanja do neke mere razlikujejo od doživljanja odločanja drugih 
soraziskovalcev – nanašam se na naravnanosti do teka, predstavljene v podpoglavju 5.5.  
Če predpostavljamo, da igrajo te naravnanosti vlogo v doživljanju v epizodah mojih 
soraziskovalcev in ga morda celo sodoločajo, bi lahko predstavljale pomemben vidik pri 
razumevanju doživljajskih procesov, kot se dogajajo pri posameznikih. V tem bi bile v 
neki meri podobne strukturnim elementom doživljanja, ki jih Kordeš in Demšar (2021) 
poimenujeta »horizonti« (str. 13). S horizontom omenjena avtorja opisujeta »celoto 
značilnosti, ki oblikujejo posameznikov način obračanja k doživljanju« (str. 13).  
Kordeš in Demšar (2021) omenita, da bi morda za razpoznavo horizonta pri posamezniku 
morali poznati njegove osebne izkušnje, načine razmišljanja, pričakovanja itd. A obenem 
je nejasno, kako bi ti vidiki, ki morda prisostvujejo pri izoblikovanju horizonta ali pa 
predstavljajo del njega, lahko pripomogli k temu, da ga preučujemo in opišemo (prav tam). 
Podobno kot za horizonte, velja tudi za naravnanosti – ni jasno, kako točno se povezuje 
določena naravnanost do teka s posameznikovim vedenjem, njegovimi načini razmišljanja 
itd. Uvid v ravnokar omenjene vidike posameznika bi nam lahko omogočil bolj 
etnografsko nagnjen proces raziskovanja. Skozi povezovanje konteksta s posameznikovim 
vedenjem kot tudi doživljanjem za eksplikacijo vpetosti posameznika v njegovo okolje pa 
bi lahko prišli tudi do bolj celostnega razumevanja tega, čemur pravimo kognicija. 
Rezultati moje raziskave namigujejo na idejo, da bi morali na odločanje gledati širše, kot 
ga trenutno razumemo v okviru tretjeosebnih znanosti. Iz izsledkov svoje raziskave, z 
ozirom na predstavljene tri ravni rezultatov, sklepam, da so naravnanosti morda eden 
najpomembnejših vidikov tega, kako se odločamo. Seveda pa na to moji rezultati zgolj 
nakazujejo; za pridobitev bolj gotovih izsledkov je treba več raziskovanja. Da izvemo več 
o tem, kako posameznik doživlja odločanje, je morda potreben bolj etnografsko usmerjen 
način raziskovanja. Z njim bi lahko prišli do bolj celostnega razumevanja tega, kako 
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posameznik sprejema odločitve v svojem vsakdanu, s tem pa tudi do razumevanja 
odločanja nasploh.  
S svojo raziskavo nisem zajela vseh mogočih vidikov, ki predstavljajo del doživljanja 
procesov, povezanih z odločanjem. Kljub temu pa lahko ugotovitve moje raziskave 
informirajo nadaljnje raziskovanje doživljanja odločanja. Kot zaključek magistrskemu delu 
dodajam še nekaj vprašanj, ki so se porodila med raziskovanjem in pisanjem magistrskega 
dela: 

- Kako doživljamo odločanje za tek, ko je tek del rutine? Primer soraziskovalke S03, 
ki je med zbiranjem podatkov začela redno teči, nakazuje na to, da je odločanja 
manj. Bilo pa bi zanimivo preučiti razlike v doživljanju procesov, ki vodijo do teka, 
pri posameznikih, ki tečejo občasno, in tistih, ki tečejo redno. Zastavljeno vprašanje 
lahko apliciramo tudi na doživljanje odločanja v drugih kontekstih. 

- Ali obstajajo različni načini doživljanja odločanja glede na dano situacijo, ali 
obstajajo morda tudi splošnejši procesi doživljanja odločanja, neodvisni od 
konteksta, ki bi jih lahko aplicirali na odločanje v različnih situacijah (za razpravo o 
tem vprašanju glej Hastie, 2001)? 

- Nekateri moji rezultati nakazujejo na dlje trajajoče izoblikovanje namere pred 
izvedbo dejanja 54 . Kakšno vlogo imajo namere pri procesih, ki vodijo do 
določenega dejanja? Ali obstaja razlika v doživljanju odločanja, kadar je prisotna 
predhodna namera in kadar je ni? 

- Kako je naravnanost posameznika povezana z njegovim doživljanjem? Čeprav sem 
v svoji raziskavi skušala povezati rezultate treh ravni analize, ni povsem jasno, 
kako npr. naravnanosti do teka vodijo ali sodoločajo doživljanje odločanja za tek. 

- Ali lahko razumemo naravnanosti zgolj kot naravnanosti do nečesa (tj. da imajo 
predmet nanašanja, npr. tek)? Ali jih lahko razumemo tudi širše – kot splošno 
naravnanost posameznika, neodvisno od konteksta, ki predstavlja skupno podstat 
njegovega razmišljanja, afektivnih stanj in vedenja (kot so predstavljeni npr. stanja 
uma avtorjev Herz idr., 2020, in bivanjski občutki Ratcliffa, 2012)? 

Na zastavljena vprašanja z izsledki svoje raziskave ne morem odgovoriti, predstavljajo pa 
mogoče smeri za nadaljnje raziskovanje procesov, ki vodijo do določenega dejanja. Širše 
bi nam uvidi v vprašanja lahko omogočili boljše razumevanje kognicije nasploh. 

 
54 Glej npr. podpoglavji 5.4 in 6.3.2. 
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Priloga 1 
 

Kodirna knjiga 
 

Opomba glede razporeditve kategorij: Pri predstavitvi faz in doživljajskih kategorij je za lažjo 
berljivost red posamezne kategorije nakazan s pomikom opisa z levega roba besedila v desno – 
tako so kategorije III. reda pomaknjene za dolžino enega tabulatorja v desno v primerjavi s 
kategorijami IV. reda, kategorije II. reda za dva tabulatorja, kategorije I. reda pa za tri. 

 

Hierarhija kodirne knjige: 

 
 
 
 
 
 
 



106 
 

Faza 1: Poziv 

 
Ime: Poziv 

Red: IV 

Opis: Poziv predstavlja prvo fazo procesa odločanja za tek v epizodi. Opisuje poročanja o 
doživljanju, v katerem pride do ovedbe razpoloženja, ki je bilo v doživljanju prisotno že pred fazo 
poziva, a soraziskovalčeva pozornost takrat še ni bila na njem, ali se soraziskovalec zave nečesa iz 
okolja (podkategorija opažanje iz okolja), ali pa pride do vprašanja – soraziskovalec se nekaj 
vpraša, ali pa vprašanje sliši, ko ga postavi oseba, s katero je soraziskovalec v pogovoru.  

Podkategorije: ovedba razpoloženja; opažanje iz okolja; vprašanje 

 

Ime: Ovedba razpoloženja 

Red: III 

Opis: Kategorija opisuje poročila o tem, da se soraziskovalec zave razpoloženja, ki je bilo 
prisotno že pred fazo poziva v njegovem doživljanju. Do ovedbe pride običajno samo od 
sebe (tj. ni agentna). Razpoloženja, ki se ga soraziskovalec ove, so, npr.: občutek frustracije, 
občutek teže, tesnobnost, utrujenost in nemir. 

Podkategorije: / 

Primeri:  

Primer opažanja občutka frustracije: 

S01: Ja, neka določena frustracija je imela čas, da je zapolnila ta trenutek […]. Pač, tukaj 
vmes je bilo tako »kam zdaj naj grem? Kaj bi zdaj ti rad od mene?« […] Je bila še ta neka 
nejevolja, [v smislu,] pusti me pri miru. Ki tudi ni bila v besedah, ampak pač to neko 
čustvo je, da, nek ta občutek je še malo, je še malo trajal. […] Bi bolj se nagibal, da je bilo 
bolj v glavi. Težko rečem, ali sem v tistem trenutku imel kakšne misli, v smislu, kaj bi zdaj ti 
rad od mene. […] Ne bi rekel, da sem v telesu ta občutek čutil, no. Je bil tako ... em, pusti 
me zdaj. Ja. Kot da pač bi običajno imel neko komponento, neke fraze v glavi. Plus, pač, 
neke nejevolje. [S01-I1] 

Primer opažanja občutka teže: 

R: Če se vrneva nazaj v tisti trenutek: torej, ti si [partnerja] pogledala in si opazila prazen 
pogled, žalostne oči. Kaj se je takrat dogajalo v tvojem doživljanju?  
S02: [Premor] Malo mi je bilo neprijetno ... Se pravi, kot del tega celega težkega vzdušja, 
pa tega, da sem opazila, da on ni najboljše volje. Da sem nekako to čutila v sebi. […] Da je 
res težko vzdušje. […] Lahko rečem, da sem bila težka. Ampak ne kot utrujena težka ampak 
lena težka. […] Ja, kot da bi bil nasičen zrak v tistem delu in kot da bi naju zaradi tega dol 
tiščalo. […] Vse- vseprežemajoč [občutek]. [S02-I2] 

Primer opažanja tesnobnosti: 

R: Nagnila si se nad, nad mizo in izdihnila. Tik preden si pomislila na tek. Kaj se je takrat 
dogajalo? 
S02: [dolg premor] Imela sem tako, malo. Občutek obupa. […] Nič drugega, samo ... ta 
tak nek težek, pekoč občutek ... frustracije.  
R: A je bil ta občutek, ta obup oziroma ta težek, pekoč občutek, a je bil kje lociran? 
S02: Tako. Tu [pokaže pod ključnico]. [S02-I4] 
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Primer opažanja utrujenosti: 

S06: Kot mentalna in fizična utrujenost, pač, tako sem bila, tisto ... […] Bi rekla, kot ena 
teža, kot da bi me en zbudil, pač, tako, sredi noči je bilo. Tista teža ... pa tako oči so bile 
[težke], vse je bilo tako težko, bi rekla. 
R: Teža, mentalno in fizično? 
S06: Ja. Tako, tisto, ko je tudi, ja, težko razmišljati sploh kaj. […] Mislim, tako, ni- nisem 
tako tisto, ja, nisem mogla jasno razmišljati ... samo ne bi rekla, da je bilo megleno. Tako 
težko. Ja.  
R: Ko rečeš težko, misliš občutek teže, ali pač, da nisi mogla jasno razmišljati? 
S06: Ja, ni bilo enostavno razmišljati, ampak v telesu pa je bila dejansko neka ... kot da bi 
zelo težko telo imela.  
R: A je bila ta teža v telesu kje posebej locirana, ali je bila bolj ...  
S06: Tako, pač, povsod. [S06-I5] 

Primeri opažanja nemira: 

S01: [J]e pač ta nek, nek občutek telesni, neke nestrpnosti, no. [...] Tako, nisem bil ... že, že, 
že tudi par trenutkov nazaj nisem bil nekako tako ... spokojen v trenutku, da bi, da bi mi 
bilo fajn, da sem, kjer sem, zdaj in tukaj. Ampak sem čutil, kot da bi raje nekaj drugega. [...] 
Se pravi, je bila tako, spet po valih nekako. Saj sem padel not v tekst [ki sem ga bral takrat]. 
Ampak potem, vsake toliko, pa je, pa je prišlo do neke spremembe, ko, ko nisem več tako 
zbrano bral in sem ... nazaj začel razmišljati, kaj bom počel, a bom zdaj to bral do konca 
dneva, ali sem kaj še drugega. [...] In je bila ta neka ... ne vem, kot da nisem popolnoma 
zadovoljen s stanjem, v katerem sem, no. [...] Bi, bi ga lociral, bi ga lociral nekako v, v 
prsni koš ta občutek. Amm. Ni občutek teže, ni občutek lahkote, nekaj tako ... [...] Se zdi, 
kot da je pač v globini noter. Am. Pa, pa. Čutim neko ... željo, da bi se ga znebil. Nočem 
tega občutka. [S01-I4] 

S05: Em ... nekako kakor ena taka energija v trebušnem predelu, ampak tako zelo v 
neprijetnem smislu, no. [...] Imaš tak nestabilen občutek v trebuhu, trebušnem delu [...]. 
Em, v glavi se pa bolj čuti kakor ena razpršenost misli, ali pa ... tako, da misli švigajo od 
ene stvari do druge. Em. Ali pa, tako, rahel pritisk, no, tako nekako. [S05-I4] 

S06: Nek tak neugoden občutek ... [...] Ja, v bistvu, tak, tak begajoč. [...] Nek tak občutek, 
da nekaj ni na miru, ampak ... neka, ja. Nekaj bega in se hoče nekam prijeti. [...] Kot da bi 
nekaj hotela početi. V bistvu bi rekla, da ni bil prijeten občutek ... Neka potreba [premor] 
da, da nekaj manjka, oziroma ... nek, ja. Mogoče nemir. Tak nemiren, ja, prav tak nemiren 
občutek ... Ja, v bistvu, sploh ni bilo to, da hočem nekaj početi, ampak bolj ta, da moram 
nekaj početi. [...] Da je bil ta nemir, ker nekaj, mislim tako, nekaj manjka, da nekaj 
moram ... nekaj manjka, da bom ta nemir zdaj pomirila. Tako nekako. [S06-I3] 

 

Ime: Opažanje iz okolja 

Red: III 

Opis: Kategorija se nanaša na poročila o doživljanju, v katerem soraziskovalec opazi nekaj 
v svoji okolici. V to kategorijo spadajo poročila o doživljanju, ki se tičejo opažanja 
dražljajev v vidni in slušni modalnosti. Opažanje se lahko zgodi hkrati z zavedanjem, kaj ta 
dražljaj pomeni, ali pa zavedanje nastopi trenutek zatem.  

Podkategorije: / 

Primeri:  

S02: Nisem nič pričakovala, ali pa da bi z radovednostjo pogledala ven. Tako, se mi zdi, da 
je bilo bolj avtomatsko, pač, s prazno glavo sem se obrnila [proti oknu]. In potem tisti prvi 
impulz je bil, da se tla bleščijo [od dežja]. [S02-I6] 

R: Kako si se zavedel, koliko je ura v tistem trenutku? 



108 
 

S04: Ja ... zavedanje je prišlo, da je ura 9:22. Ampak pred tem, ko je bila samo izostritev 
cifer, sem pa samo te res kvadratke, številke – devetke in dvopičje, pa pač dvojke posebej 
videl, ne pa kot enoto, ki ima nek ... časovni pomen. To mislim s kontekstualnim pomenom. 
Ni pa zares 9.22 v tistem trenutku nič ... pomenilo. […] Se pravi, to ... pogled, ki sem ga 
imel na uro pa res izgled in obliko ure, amm, je ... nekako tudi ... ostajal z mano, kakor da 
se je. Ne samo, da sem res fizi[čno] gledal v tistem trenutku to, je potem ta slika še pač še 
kakor potencirala v mojem notranjem prostoru. [S04-I2] 

In potem sem se nekako naslonila nazaj, tako tisto ... ah, kako bi zdaj to nadaljevala, in 
[sem] potem tako skozi okno [pogledala]. In ja, in zunaj je neko drevje zeleno. Ja. Vem, da 
je bilo modro nebo ampak še vseeno nekaj oblakov v ozadju. […] 
R: Kako si pa doživljala ta pogled skozi okno? 
S06: Ja. To se mi zdi, da je bila takoj ta misel. [Premor] Končno je lepo vreme. In da, ja, ta 
misel .. ni bila tako, na ta način, kot sem zdaj rekla, ampak je bila tako ... Ne, kot da bi si 
rekla, ampak zgolj ... neko zavedanje. [S06-I1] 

S07: Prvo sem slišal, am, av[tov], pač, zvok avtov, ki gredo mimo zaradi dežja. [...] Ta 
zvok je bil pa ... pač, slišal sem ga iz tam, iz koder je prihajal, tako da iz zunanjosti. Am. Ja. 
Nič posebnega ni bilo na tem zvoku. Pač, kakor slišiš čez okno, ko je nek zvok. [S07-I4] 

 

Ime: Vprašanje 

Red: III 

Opis: Kategorija opisuje poročila o doživljanju, v katerem je prisotno vprašanje. Vprašanje 
je lahko prisotno na več načinov: v slušni modalnosti – spraševalec je oseba, ki je s 
soraziskovalcem v pogovoru, ali si vprašanje soraziskovalec postavi sam v obliki 
notranjega govora, ali pa vprašanje obstaja v doživljanju soraziskovalca v obliki abstraktne 
ideje brez modalnosti, ki pa jo spremlja vizualna predstava. 

Podkategorije: / 

Primeri:  

S06: Ne pride [vprašanje] postopoma, ampak samo tako ... pač, naenkrat. […] »Kaj pa 
športna oblačila?« Na ta način. In da ni bilo tako zelo eksplicitno, kot sem zdaj jaz 
povedala, ampak je bilo samo tako ... ja, bolj mentalna slika bi rekla, ja. Da sem si tako 
nekako predstavljala tiste kratke hlače, pa majico. 
R: A je ta »kaj pa športna oblačila,« a je to opis te mentalne slike? Ali sta to dve posebej 
stvari? 
S06: Jaz bi rekla, da je to hkrati bilo. [Premor] Ja. Hkrati. Samo da ja, em ... Hkrati, 
ampak ni eno in is[to] mislim, tako. Ne bi rekla, da je bila to samo, da so se mi samo 
oblačila pojavila, ampak še vseeno je bila neka ideja: »Aha, a rabim to vzeti?« [S06-I4] 

S07: In takrat sem se vprašal kdaj, kdaj gremo danes teč. Am. Ja. Bilo, bilo je pač tudi, sem 
bil prav pozoren, kar izrazito verbaliziran notranji monolog. Kot da bi nadaljevanje bilo, 
pač, že prej sem imel notranji monolog in potem je samo to, pač, prišlo v glavo. [S07-I3] 

S07: V tej točki je bil, tak, neizrazit monolog je bil. Kot da bi se nekaj vprašal pa sploh ... 
pač, bil sem še kot malo ... omotičen, pač, od spanja, nisem bil še čisto pri sebi, in sem se 
samo vprašal: »A bi šel zdaj teč?« [S07-I6] 
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Faza 2: Preverjanje 

 

Ime: Preverjanje 

Red: IV 

Opis: Preverjanje predstavlja drugo fazo doživljanja procesa odločanja za tek. V tej fazi 
soraziskovalec preverja izvedljivost teka skozi proces izbiranja možnosti bodisi skozi preverjanje 
telesa bodisi skozi proces preverjanja izvedljivosti. Ob izbiranju možnosti ali preverjanju telesa 
lahko pride do vznika nagnjenja v obliki upora ali težnje. Po vzniku nagnjenja v obliki upora lahko 
(ni pa nujno) pride do brzdanja nagnjenja. V fazi preverjanja lahko ostale kategorije spremlja tudi 
gotovost v preverjanju, ki se kaže ali v slutnji glede tega, kakšna bo končna odločitev, ali pa v 
občutku vprašanja, tj. občutku, da se je treba na nekaj, kar je prisotno v doživljanju, odzvati. 
Gotovost v preverjanju je za razliko od ostalih kategorij, ki zajemajo zgolj en trenutek doživljanja, 
prisotna v doživljanju v več zaporednih sinhronih trenutkih. Za razliko od ostalih treh faz lahko 
tudi samo preverjanje traja več sinhronih trenutkov, ne zgolj enega. 

Podkategorije: izbiranje možnosti; preverjanje telesa; nagnjenje; brzdanje nagnjenja; preverjanje 
izvedljivosti; naravnanost do odločanja 

 

Ime: Izbiranje možnosti 

Red: III 

Opis: Kategorija opisuje poročila o doživljanju, v katerem si soraziskovalec skozi 
predstavljanje možnosti vizualizira eno ali več možnosti potencialnih načinov preživljanja 
časa. Predstavljanje možnosti se dogaja na dva različna načina, tj. z načinom pojavitve 
možnosti v obliki procesa iskanja, znotraj katerega se pojavijo različne možnosti, ali pa v 
obliki samodejnega pojavljanja, pri katerem se možnosti pojavijo brez namernega iskanja.  

Podkategorije: način pojavitve možnosti; predstavljanje možnosti 

 

Ime: Način pojavitve možnosti 

Red: II 

Opis: Kategorija opisuje poročila o doživljanju, tega, kako se pojavijo možnosti 
(kategorija predstavljanje možnosti) v doživljanju soraziskovalca: možnosti se 
lahko pojavijo med procesom iskanja, ali pa so prisotne v doživljanju skozi 
samodejno pojavljanje.  

Podkategorije: iskanje; samodejno pojavljanje 
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Ime: Iskanje 

Red: I 

Opis: Iskanje opisuje poročanja o doživljanju, v katerem soraziskovalec 
agentno išče rešitev na opaženo razpoloženje (ovedba razpoloženja) brez 
ideje, kaj točno išče. Za razliko od samodejnega pojavljanja, ki poteka brez 
občutka iskanja, se to doživljanje začne agentno, nato pa se začnejo v tem 
procesu pojavljati mogoče rešitve v obliki predstavljanja možnosti, ki jih 
soraziskovalec ali odslovi med samim procesom iskanja, oz. na koncu 
procesa eno od njih sprejme (v fazi odločitve v obliki izbire možnosti). 
Med procesom iskanja je glede na poročila soraziskovalcev vedno 
vzniknilo več možnosti. 

Podkategorije: / 

Primeri:  

S04: Ampak nekako takoj, ko sem zaznal te občutke [v telesu], sem ... 
pomislil, kdaj, pač kdaj, v kakšnih scenarijih občutim še to, no. Ampak 
nisem se vprašal z nekim res formuliranim vprašanjem, nisem imel 
verbalne predstave, ampak samo nekako sem začel tako ... sanjariti nekako 
o dogodkih pa scenarijih, kjer še te zadeve občutim, no. [S04-I1] 

S06: Potem sem pa v bistvu začela razmišljati, kaj pa zdaj ... 
bi lahko počela. [Premor] To je bilo tako ... Ni bilo nekako usmerjeno 
razmišljanje, ampak je bilo nekako tako ... kaos, iskanje nečesa, neke ideje, 
ali ... Ja. Am. Vem, da sem nekje vmes v tem iskanju pomislila še na dve 
kolegici, ampak tako zelo na hitro, ker potem je bilo kar zraven že, da sem 
vedela, da ju ni doma. Tako da ... Je bilo prav tako tisto, aha, to ne morem, 
to ne morem. […] 
R: Kako iščeš v tistem trenutku? 
S06: [dolg premor] Ja. ... Pač, ni bilo neke strukture ali karkoli, ali pa da 
bi šla po kakšnih korakih. [...] Ja, nekje iščem, ja, ampak ne vem, kje. […] 
Pač je, proces je v glavi, imam tak občutek. [S06-I3] 

S06: Nisem imela nekega namena, ali ...  
R: Torej nisi vedela, kaj iščeš? 
S06: Ja. Ampak je bilo samo tako ... ja. Tako nejasno in potem so se stvari 
kar same porajale ven iz te nejasnosti. [S06-I3] 

 

Ime: Samodejno pojavljanje 

Red: I 

Opis: Kategorija opisuje poročila o doživljanju, v katerem se posamezne 
možnosti (v obliki predstavljanja možnosti) pojavijo samodejno, brez 
agentnega občutka, da soraziskovalec išče. Prehod med samimi možnostmi 
se zgodi hitro ali hipno. 

Podkategorije: / 

Primeri:  

R: Kako si v tistem trenutku doživljal to sliko [kraja, kjer tečeš]? 
S01: Imel sem odprte oči, tako da to so se nekako še ... na to sliko, ki jo 
vidim, nekako zanemariš to, kar vidiš, in se ti pač slika v, v mislih pojavi. 
In so bile, pač tako, kot neke flashcards. Malo iz Tivolija, malo bolj v 
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gozd[u], tako. Kot da bi se bliskovito malo izmenjevale. Ampak to je bilo 
vse tako hitro. [S01-I3] 

S04: Naslednja stvar, ki se je zavedam, je ta posnetek teka, no. […] 
R: Okej. A je to doživljanje [vizualne predstave bazena], a je tu še prisotno? 
S04: Ne. Pač, neka pavza je vmes, oziroma neka taka ... praznina, 
no. [S04-I3] 

R: Kako si doživljala to, da so tvoje misli švigale? 
S05: Mmm ... ja, misli so bile zelo tako, ja. Se pač zelo menjale, ena slika, 
druga slika. [...] Tako da, ja, misli so bile pač res, ena stvar, druga stvar, 
pa, ne vem, po mojem da ni bilo niti nobenih besed, niti ni bilo časa. Bolj je 
bilo v obliki slik ... malo je bilo pomešano, pač iz enih spominov, ki so mi 
prišli v glavo. Malo je bilo, e, tako sem se nekako počutila, kakor da bi bila 
ujeta v svojem telesu in bi hotela iti ven. In potem so se tudi pojavile te 
misli, kaj bi lahko počela. Če bi šla jest, če bi poklicala družbo nazaj, ali bi 
šla samo ven v mesto, ali bi šla teč. [S05-I4] 

Ime: Predstavljanje možnosti 

Red: II 

Opis: Kategorija opisuje poročila o doživljanju, v katerem si soraziskovalec v 
obliki vizualne predstave (statična slika ali posnetek) s spremljajočim (običajno 
telesnim, občasno mentalnim) občutkom predstavlja početje določene aktivnosti. 
Lahko se pojavi zgolj ena možnost, veliko pogosteje pa se jih pojavi več 
zaporedoma, ena za drugo, med procesom ali iskanja ali pa se samodejno 
pojavljajo. Vsako predstavljanje možnosti lahko traja zgolj trenutek ali pa je proces. 
V menjavanju možnosti se lahko možnost, ki predstavlja eno aktivnost, pojavi tudi 
večkrat (npr. primer S05-I4 pri kategoriji samodejno pojavljanje). Občutek, ki 
spremlja vizualno podobo, predstavlja občutek, za katerega si soraziskovalec 
predstavlja, da bi ga imel ob početju aktivnosti.  

Podkategorije: / 

Primeri:  

S02: Ja, v tistem trenutku se mi zdi, da točno začutim, kako, ko stopim, kako se, pa 
ko imam roko pokrčeno, kako mi sklep ... em, oziroma, kako mi roka ta minimalni 
gib naredi. Da se mi zdi, da čutim to, tu [pokaže na roko] dejansko, kjer [bi bil 
občutek, če bi tekla]. 
R: Mhm, mhm. In ta občutek gibanja se dogaja hkrati s to sliko, v kateri vidiš tla in 
svojo nogo, kako stopi naprej? 
S02: Ja. Po mojem je to povezano. Da je to čisto isti doživljaj, povezan, em, in da 
ne bi bilo tega telesnega občutka, če ne bi bilo te slike zraven. [S02-I3] 

R: Kako je, v tistem momentu, bila prisotna ideja o Žalah v tvojem doživljanju? 
S02: ... Em. Ja, ko sem razmišljala, da bi šla tja […], vidim tako to mentalno sliko, 
en del zidu. Pa del [Poti ob žici], makadamske poti. […] Se mi zdi, da je vseeno 
[zraven] tako malo omejujoč občutek. […] Tukaj ga čutim, v tem delu [pokaže na 
ramenski obroč in pod ključnico], kot da maš neko membrano, ki ti sicer nič ne 
brani, da ne bi mogel karkoli narediti, ampak veš, da je tam, pa je ... Je kot neka 
skrb. [S02-I5] 

S04: Naslednja stvar, ki se je zavedam, je ta posnetek teka, no. […] [N]i bil tako 
kot film, ko je res neka tekoča ... kontinuirana celota, ne, ampak je bil pač prizor, 
segmenti so bili pač vzeti. Se je premikal[a vizualna predstava], ampak določeni 
segmenti. Ni, ni bilo tekoče, cela [tekaška] trasa pretečena. [S04-I3] 
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Ime: Preverjanje telesa 

Red: III 

Opis: Kategorija opisuje poročila o doživljanju soraziskovalcev, v katerem preverjajo 
telesno pripravljenost ali skozi agenten spust v telo – usmerjanje pozornosti navzdol, v del 
telesa, ali pa se telesni občutek sam od sebe postopoma ali hipno pojavi v zavedanju.  

Podkategorije: / 

Primeri:  

S03: Pogledam v telesu, kje so, kje so, tako, kje je, v bistvu, polno, kje pa je še prosto. […] 
Da ni neka bolečina. […] V bistvu [je] bolj kot napetost.  
R: A ima to kakšne veze s pozornostjo? Rekla si, da je občutek, da gre malo gor, dol, levo 
desno. 
S03: Pozornost se bolj noter usmeri. […] To je kot tipalo, no. Gre pozornost po telesu in 
pogleda kje je nasičeno pa kje še ni. In potem se vrne nazaj v glavo, ta pozornost. [S03-I5] 

S04: Še vedno sem dojemal pa gledal, kaj se dogaja [okrog mene]. Istočasno sem pa pač 
potoval po posameznih delih telesa. Se pravi, ko sem mraz občutil v ličnicah, pa sem se 
potem začel zavedati rok, sem šel res, pač, tako, od komolca, ki je bil izpostavljen, po levi 
roki, pa potem po desni. Am, občutiti to, in potem še noge. [S04-I1] 

R: [B]il si že pri zaključku tega preiskovanja, pri gležnjih. Na kak način si bil pri gležnjih? 
S04: Mmm. Mislim, pač, nekako sem pozornost občutenja fokusiral na tisto območje, pa 
tudi, v bistvu ... kakor, da- ja [se zasmeji]. Da bi se mi oči potopile dol do gležnja. […] 
Mentalna predstava, pač, mojih nog. Se pravi, nisem jih zares gledal pa doživljal to 
temperaturo [okolja], ampak sem si predstavljal svoje gležnje v, v mislih, pač, dobil sem 
slikovno ... podobo njih in istočasno zaznaval temperaturo, ki jo pač občutim tam. [S04-I1] 

R: Kako gre pozornost na prsni koš? 
S07: [Premor] Ko[t], ne vem, kako bi, kot puščica, ki te zadane. Ampak ne v smislu, da je 
karkoli boleče, ali pa karkoli, ampak samo ... pač, zelo hitro samo gre not v, v telo 
pozornost. Am. In tako, pač, dosti omejeno območje na začetku. Okrog prsnega koša. 
[S07-I1] 

 

Ime: Nagnjenje 

Red: III 

Opis: Kategorija opisuje poročila o doživljanju, v katerem pride do nagnjenja v obliki 
težnje ali upora do tistega, kar je predhodilo temu nagnjenju. To predhodno doživljanje je 
prisotno v obliki preverjanja telesa ali predstavljanja možnosti. Nagnjenje je doživeto 
neagentno – tj. v doživljanju se pojavi samo od sebe, brez da bi moral soraziskovalec 
narediti gesto, da se pojavi.  

Podkategorije: težnja; upor 

 

Ime: Težnja 

Red: II 

Opis: Težnja opisuje poročila o doživljanju, v katerih soraziskovalec doživi 
občutek, da nekaj želi ali mora narediti. Težnja je običajno sestavljena iz telesnega 
občutka, ob tem pa je lahko prisotno tudi mentalno védenje, ki zajema vsebino 
tistega, kar želimo ali moramo storiti. Redkeje lahko težnja vsebuje element 
neprijetnosti (primer S06-I5). 

Podkategorije: / 
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Primeri:  

S01: Pač tako, ena komponenta je neko stiskanje tukaj [pokaže na prsni koš]. Pa 
ne neprijetno, neko tesnobno, ampak vseeno tako ... bi jo lociral nekako v centru. 
Ampak ... je pa tudi tako ... v, v rokah, tudi v nogah, no. Ni tako difuzno po celem 
telesu, so bolj tako točke ... te neke agitacije. [Premor] Tudi, tako, recimo, te ima, 
da bi se premikal. Z nogami, recimo. [...] Ampak da je ta neka težnja ... [S01-I2] 

S06: Potem pa pride, ja, ta občutek. Mislim, da je bil ... ja, precej bolj telesen. Se 
pravi, da hočem, oziroma, hočem, moram, da bi šla ven. […] [K]ot da bi bilo neko 
takšno splošno ... splošna telesna pripravljenost, da se premakne. Da nekam gre. 
[...] Kot da bi bilo ... kot da bi bilo telo, ja, prej čisto tako sproščeno, in potem zdaj 
tako ... pač, vse sku- ja, ne bi rekla, da je pač zdaj samo kakšen določen del telesa 
se napel, ampak celotno telo nekako ... te. Ja. Kot napne? Pripravi na nekaj. […] 
Na telesni [ravni] je ta ... ja, telesna priprav- ta napetost. Zdaj, to ... zavedanje [da 
bi šla ven] ... tako, da bi bilo kakšno čustvo, se mi niti ne zdi. Am. Pa tudi to 
zavedanje ni bilo nič tako zelo miselno. Tako kot neka ideja. Ja. [S06-I1] 

S06: Ja, bolj je obču[tek], mislim, ni sploh v bistvu tako telesno, kot da je samo 
občutek, da je tam. Kot da bi tako, ja, nekaj malo me stisnilo. [...] Pač, bilo je to 
neko védenje, da že dolgo časa nisem šla [teč]. Da je to, mislim. In da je to slabo in 
da bi ... morala iti.  
R: A je vse to prisotno v tem védenju? Torej, da nekaj časa nisi šla, da je slabo in- 
S06: Ja, to je tako, to je ista stvar. Isti občutek. Doživljaj. [...] 
R: To védenje, a je skupaj s tem občutkom stiska v prsnem košu? 
S06: ... Ja. Ja, bolj hkrati. Ne bi mogla ločiti. [S06-I5] 

 

Ime: Upor 

Red: II 

Opis: Kategorija opisuje poročila o doživljanju, v katerem soraziskovalec doživlja 
neprijetnost ali zavračanje ob preverjanju telesa ali predstavljanju možnosti.  

Podkategorije: / 

Primeri: 

S06: [J]e bil nek tak občutek upora ... Ha, mislim, tako da sem se zave[dala], 
mislim, nekako sem se zavedala, da se ... se mi nekaj upi[ra], ja, prav tako ja, 
upira. Da nečesa ne bi. […] Se mi zdi, da je zelo povezano s tem, da ... da so moje 
noge ... da se tudi moje noge na nek način upirajo. Tako ... Kot neka atmosfera v 
mojem, mislim, tako. Celem doživljanju. [S06-I1] 

R: Rekla si, da je bilo prisotno zavračanje.  
S06: Ja ... Mogoče je prisotno v tem neugodju.  
R: Kako? 
S06: Tako, ne vem, vse skupaj se mi zdi. Ne bi re[kla], ja, težko bi rekla, da je 
ločen občutek zavračanja, ampak tako. Da je dobilo to neugodje še nek dodaten 
naboj. Da je proti nečemu. […] Pač, tako se mi zdi, da je vse skupaj nekako. Samo 
da še vseeno znam reči, da je pač tista utrujenost nekako telesna, tisto [neugodje] 
je pa bolj, da imam v glavi, da mi je neugodno. [S06-I2] 

S07: Ta občutek je rahla ... napetost. Am. Lahko bi rekel tesnoba, ampak je to 
preveč izraz, preveč psihološki izraz za ta občutek, ki je. Bolj fizičen je, ampak je, 
kot da bi tesnoba imela zelo fizično obliko. [S07-I1] 
 

 

Ime: Brzdanje nagnjenja 
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Red: III 

Opis: Kategorija opisuje poročila o doživljanju, ki se zgodi po nagnjenju55. Z brzdanjem 
nagnjenja soraziskovalec z občutkom agentnosti prekine ali prevrednoti opaženo 
doživljanje preverjanja telesa ali predstavljanja možnosti, ki je bilo prisotno, ko je 
vzniknilo nagnjenje: upor, ali pa si prigovarja, naj ne ravna v skladu z njim. 

Podkategorije: prekinitev; prevrednotenje; prigovarjanje 

 

Ime: Prekinitev 

Red: II 

Opis: Kategorija zajema poročili o doživljanju, v katerih soraziskovalki agentno 
prekineta predstavljanje možnosti, ob katerem je prisoten upor. Ob prekinitvi 
izgine tako doživljanje predstavljanja možnosti kot tudi upor, ki lahko izgine 
naenkrat, skupaj s predstavljanjem možnosti, ali pa postopoma. 

Podkategorije: / 

Primeri:  

R: Ko si rekla, da si to razmišljanje dala dol. Se ti je v tistem trenutku res zdelo, da 
ima to početje neko smer? 
S02: Ja, pač, kot da bi misel stran odložil.  
R: A je to nekaj, kar si ti naredila tej misli? 
S02: Mhm.  
R: Kako pa to narediš v tistem momentu? 
S02: [Premor] Ne vem, kot da bi si rekla »Okej, okej«. A veš, ko včasih rečeš »ja, 
ja, ja, nehaj mi [težiti].« [S02-I5] 

R: Kaj se zgodi s tem filmčkom in neprijetnim občutkom? 
S06: Kar ugasnem.  
R: A je to nekaj, kar naredi- 
S06: Prekinem. 
R: Prekine se ali ugasneš 
S06: Jaz ga prekinem.  
R: Ko prekineš filmček, kaj se zgodi z neprijetnostjo? 
S06: Ja, mogoče tako že malo izzveneva, da je še malo prisotno in postopoma 
odhaja ... Ja. Tista slika pa tako ... plop. [S06-I1] 

 

Ime: Prevrednotenje 

Red: II 

Opis: Kategorija opisuje poročila o doživljanju, v katerih soraziskovalec z 
občutkom agentnosti preusmeri oz. prevrednoti doživljanje predstavljanja možnosti, 
ob katerem je bil prisoten upor. Po prevrednotenju je še vedno prisotno doživljanje 
predstavljanja možnosti, a z drugo vsebino in brez prisotnega upora. 

Podkategorije: / 

Primeri:  

S05: Tako da, v bistvu, sem, em. Kako bi rekla ... da sem nekako usmerila misli ... 
Ja, usmerila sem pač tok svojih misli, no. […] Kakor da se mi potem misli 
prenesejo v ta sprednji del [glave]. […] Kakor da se je zbistrilo vse. […] Pa malo 

 
55 V primeru mojih soraziskovalcev se je brzdanje nagnjenja zgodilo izključno po doživljanju upora. 



115 
 

bolj, em ... Kako bi rekla, izkristalizirale [so se vizualne podobe] nekako. […] Se 
mi zdi, kakor da bi bila večja slika nekako v glavi. Em. Da ni več, tako, nekaj v 
ozadju, kar nekaj na hitro, ampak je v glavi prav večja slika. [S05-I5] 

S05: Potem sem v bistvu sama aktivno usmerila misli v to, da sem šla na hitro čez 
to jutranjo rutino. […] In sem si tudi v bistvu nekako film vrtela v glavi, samo da je 
bil bolj usmerjen pa ... res je šlo ena stvar za drugo, aha, tuš, sem si predstavljala, 
eno sliko tuša. Em. Potem, kako grem en krog [teč], tako, okvirno sem ocenila 
razdaljo, do kam bi lahko šla. Em. Ne, tuš je bil zatem. Potem tuš, potem na hitro 
še, kaj bom oblekla. In potem na hitro, kaj moram od hrane pripraviti in kako grem 
ven. [S05-I5] 

R: Rekla si, da si si predstavljala, kako dober občutek bo, ko boš prišla s teka. 
S06: Tako. […] Kot da bi se nekako, ja, dejansko dala ... v neko ... v neko to 
pozicijo po teku, ki mi je že dosti poznana. […] [J]e bil samo tako nek ... občutek, 
ki je večinoma ... prisoten takrat po mojem teku. […] Ja, ne bi rekla, da je bilo 
samo neko ... neka slika, ampak dejansko so bili neki občutki, ki sem se jih 
spomnila. Se pravi, da je bila zdaj neka prijetna utrujenost v telesu ... pa nek, ja, 
mental sharpness. Ja. Zbujenost, ostrina. In nek tak občutek, nekaj sem naredila 
danes. Ja.  
R: Okej. Preden greva bolj natančno v to ... kako se je začelo to predstavljanje? A 
je bilo to nekaj, kar si ti vzbudila, ali se je avtomatsko zgodilo? 
S06: Mmm ... Tu imam pa že bolj občutek, da sem jaz.  
R: Si rekla, da si se dala v ta poznan občutek.  
S06: Ja. Da sem jaz spodbudila to. Sem se preusmerila na razmišljanje o tem. 
[S06-I1] 

 

Ime: Prigovarjanje 

Red: II 

Opis: Kategorija opisuje poročila o doživljanju, v katerem se po uporu ob 
preverjanju telesa ali predstavljanju možnosti soraziskovalec prepričuje, naj 
naporu navkljub sprejme odločitev. Kategorija se kaže v obliki notranjega govora.  

Podkategorije: / 

Primeri:  

S02: Rekla- mislim, na tak način sem si rekla, em. Da – »kaj zdaj samo izgovore 
iščeš. Pojdi teč, saj ne rabiš jakne.« […] Tako, kot notranji govor, ki je bil 
naslovljen na mene. Ni bil kot notranji govor, ki pač teče, ki ... je v mojem 
miselnem toku, ampak je bil notranji govor s ciljem, da ga slišim, oziroma da ga 
upoštevam. […] Vem, da sem jaz govorila, bil je moj glas, ampak se mi zdi tako […] 
kot da bi bil malo ... ali materinski ali trenerski ali ... pač. Mmm. Ko hoče 
motivirati in ti nekako povedati, da to, kar si prej razmišljal, ni bilo smiselno. 
[S02-I156] 

S06: Začela sem malo bolj racionalno ... razmišljati o tej ideji, da bom šla ven. Ja, 
je prišel ta miselni moment, ki je bil tako ... že cel dan, že tri dni in cel dan sedim in 
bi se bilo dobro premakniti […]. Ampak najprej ... Mislim, da je bilo najprej to, 
am ... razmišljanje o tem, da že ves čas sedim. […]Je izhajalo iz tega, da sem se 
nekako začela zavedati svoje pozicije ... tega, da sedim, in potem sem začela 
razmišljati o mojem dnevu, kako sedim cel dan. In potem, ja, in hkrati o vseh 
prejšnjih dnevih, ko je bilo grdo in sem bila noter. Ampak ja, to je bilo vse tako, ne 

 
56  Ta epizoda sicer zaradi svojih posebnih lastnosti ni bila uvrščena v nobeno izmed načinov in bo 
obravnavana posebej na koncu tega poglavja, a sem citat iz nje vključila za primer prigovarjanja, saj je dober 
prikaz te kategorije. 
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vem ... a je bil sploh proces, ali je bil samo tako ... nek utrinek tega dogajanja do 
zdaj. [S06-I1] 

 

Ime: Preverjanje izvedljivosti 

Red: III 

Opis: Kategorija označuje poročila o doživljanju, v katerih se dogaja preverjanje tega, ali 
bi bila realizacija še nesprejete odločitve mogoča. Kategorija je lahko prisotna v 
doživljanju v obliki več podkategorij: umeščanje aktivnosti v čas; preverjanje tega, ali je 
časa za realizacijo dovolj skozi preverjanje razpona časa ali skozi seštevanje trajanja ali 
pa pride do nepričakovane spremembe oz. preobrata glede izvedljivosti realizacije.  

Podkategorije: umeščanje v čas; preverjanje razpona časa; seštevanje trajanja; preobrat 

 

Ime: Umeščanje v čas 

Red: II 

Opis: Umeščanje v čas označuje poročila o doživljanju, v katerih soraziskovalec 
skuša umestiti realizacijo odločitve v časovno obdobje. Kategorija se kaže v vidni 
modalnosti, ali pa zgolj delni vidni modalnosti, ki vključuje predstavo časovnega 
obdobja (npr. dneva, tedna, več mesecev). Ob predstavi časovnega obdobja je 
lahko prisotno tudi védenje glede zasedenosti ali prostosti posameznih delov 
časovnega obdobja. 

Podkategorije: / 

Primeri:  

R: Na kak način si doživljala to, da lahko ta plan [za tekaški trening] umestiš do 
marca? 
S03: Em, jaz sem to videla bolj kot neko ... neko pot, cesto. […] Zelo jasen občutek 
tega, kako bo, kako bi pravzaprav ta čas, v ta čas nekaj se noter umestilo. In da 
zato, ker bo to tako umeščeno, bo ta čas kratek. […] Zato, ker bo [načrt za tekaški 
trening] umeščen noter, se čas skrajša, ja, tako. [S03-I1] 

R: Kaj pa se potem zgodi? 
S06: […] Potem sem pa pomislila … nekako na to, kaj bom počela ta teden ... 
Nekako sem si predstavljala, ja ... ta teden. […] Mislim, je bila taka neka celostna 
podoba tedna. Ni bilo tako tisto, aha, ta dan bo to, ta dan bo to, ampak sem imela 
tako nekako pregled nad tednom. In sem bila tako ... aha, vse dopoldneve imam 
prosto. [S06-I4] 

S06: Tako, na en način je ideja, na en način je še vseeno tako malo, se mi zdi, neke 
vidne predstave. [Premor] Mislim ... pred sabo imam, tako, da je pač nekako cel 
teden ... In da so nekako popoldnevi zasedeni ... ali pa, ne vem, na kakšen način. 
Nekako vem, da so popoldnevi zasedeni. In hkrati, ja, ta neka ... na nek način je 
vidna predstava, ampak ... ne znam, ne vem opisati, ker ni, ne vem, koledar, ali 
pa ... ampak še vseeno je tako tisto, da si znam predstavljati dneve, kako so ločeni. 
In da si jih nekako predstavljam, da so eden zraven drugega. [S06-I4] 

S06: Tako nekako sem vedela, neko védenje je bilo ... da sem jutri zjutraj ... prosta.  
R: Na kak način pa je bilo prisotno to, da si jutri zjutraj prosta? 
S06: Ja, mislim da je bil, pač, kot nek ... Bila je pač neka mentalna podoba ... ne, 
neka mentalna predstava jutrišnjega ... dne? [...] Še vseeno je bila neka ideja 
celega tedna, ampak ... fokus je bil na, pač, temu jutrišnjemu dnevu, ki je prost. Kaj 
pomeni, da je prost ... je bilo pa samo neko védenje. [S06-I6] 
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Ime: Preverjanje razpona časa 

Red: II 

Opis: Kategorija opisuje poročila o doživljanju, v katerem soraziskovalec preverja, 
kako daleč je še do naslednje aktivnosti (opravka) v času, ali pa, koliko časa je med 
dvema trenutkoma. Lahko se kaže v obliki napetosti ali pa v obliki občutka.  

Podkategorije: / 

Primeri:  

S01: Bi rekel, da je [doživljanje preverjanja razpona časa] nekaj, [kar ni] prazno. 
In to nekaj ... ima neko tenzijo ... ki je močnejša, bližje je ena stvar. [...] 
Predstavljajmo si kvadrat, ki zajema celoten moj notranji prostor. [...] In zdaj ... 
kot da [je] nekako neka napetost v njem, nek pritisk v tem ... prostoru. In če je še 
veliko časa, ta pritisk še ni dosegel neke ravni, ki bi bila tako ... medtem ko bližje je 
[naslednja aktivnost v času], bolj je napeto. [...] 
R: In. To je kot nek prostor v tvojem doživljanju, kjer, v tistem trenutku, ko je bilo 
veliko časa na voljo, ta prostor ni bil ... ni bilo veliko pritiska oziroma napetosti v 
njem. 
S01: Tako, tako. [S01-I6] 

S01: Tukaj je zgolj bilo … ne- ne niti, koliko je čas, ampak, da pač imam še čas – 
da ni še pol devet, ko imam naslednjo stvar [za postoriti]. Tako pač, da še imam 
čas in da lahko vmes nekaj počnem. [S01-I6] 

S07: [Bil je] kakor občutek časa med devet in dvanajst. […] Ampak pač sem imel v 
glavi, okej, imam do [dvanajstih] nekaj časa. Občutek, da imam nekaj časa je bil. 
Občutek, da imam nekaj časa, ki je bil približno tako, da bi ga lahko opredelil, da 
imam med dve pa štiri ure do takrat. [S07-I3] 

 

Ime: Seštevanje trajanja 

Red: II 

Opis: Kategorija opisuje poročila o doživljanju, v katerem soraziskovalec preverja, 
koliko časa mu bodo vzeli opravki skozi seštevanje trajanja opravkov. Opravki se 
pojavijo v obliki védenja in zajemajo tudi občutek, koliko časa bo opravilo trajalo. 

Podkategorije: / 

Primeri:  

R: Kako pa doživljaš [seštevanje trajanja opravil] v tistem trenutku? 
S07: Zelo hipno [se dogaja]. Am. Tek ... 15 minut. Pa ne, nisem si rekel 15 minut, 
samo »tek«. In potem je bilo samo »pod tuš«. In potem je bilo samo »zajtrk«. In 
potem je bilo samo »hoja«, ki je imela zraven, bi kar rekel, da vizualno sliko, pa ko 
zdaj pomislim, verjetno [predela Ljubljane]. […] Ja, je bil nek občutek hitrosti. 
Hitrosti misli. Pač, ker je bilo samo, okej, to, to, to, to moram narediti. [S07-I6] 
 
R: Kaj je prisotno v tistem trenutku? 
S07: Ni tek prisoten, ampak pač, prisotno je kot »teč«. Pač, kot tek, nadomestek za 
15 minut časa. Nisem razmišljal o teku, nisem razmišljal, kam bom šel teč, kako 
bom šel teč, ampak je bilo samo ... tek. Kot tuš, 15 minut. Isto tek, 25 minut, ali 
nekaj takega. Tudi nobene slike, samo pač ... tek. Občutek, ne občutek teka kot 
samega teka, ampak občutek teka kot neke generalne dejavnosti. Nisem zdaj 
razmi[šljal], nisem občutil, kako tečem ali karkoli, ampak samo tek je prisoten in to 
je 25 minut. Isto kakor da bi rekel »obleč se moram«, »iti moram kuhat«, karkoli, 



118 
 

res težko opišem, ampak občutek teka, ki je najbolj posplošen tek možen, ki ni 
sploh ... na samo dejavnost vezan. [S07-I6] 

 
Ime: Preobrat 

Red: II 

Opis: Kategorija opisuje poročanja o doživljanju, v katerem soraziskovalec se v 
opažanju iz okolja ove nečesa iz okolja, kar je v nasprotju s pričakovanim, zaradi 
česar spremeni že pred tem storjeno odločitev. Preobrat lahko poteče hipno, ali pa 
je proces, v katerem se soraziskovalec, občasno z občutkom radovednosti, prepriča 
glede zaznane spremembe. V preobratu je lahko prisoten občutek presenečenja ob 
opažanju.  

Podkategorije: / 

Primeri:  

S02: [N]isem nič pričakovala, ali pa da bi z radovednostjo pogledala ven. Tako, se 
mi zdi, da je bilo bolj avtomatsko, pač, s prazno glavo sem se obrnila [proti oknu]. 
In potem tisti prvi impulz je bil, da se tla bleščijo. […] In v tistem, ko sem, ko sem 
videla tista ... bleš[čeča], bleščeča tla, sem bila malo ... kako se temu reče. Malo 
presenečenja [je bilo prisotnega]. […] 
R: Kje pa je bilo prisotno to presenečenje? 
S02: […] Zdi se mi, da sem malo oči odprla, »ha?!« […] Tako. Tu. V tem zgornjem 
delu [pokaže zgornji del glave]. [S02-I6] 

S05: Bolj bi rekla, mogoče, da slišim zvok [dežja], potem pa takoj v naslednjem 
trenutku, pol sekunde, je pa [predstavljanje dežja v obliki vizualne predstave] pa 
presenečenje. [...] Kakor, se mi zdi, da je pač ... presekalo moje doživljanje. 
Tistega trenutka. [...] Kako bi [presenečenje] opisala. Mmm. Ja, tako me je res 
nekako, kakor, presekalo, no. Ja, presenečenje je res ta prava beseda, samo ... Da, 
da je v bistvu in moje misli in [zatopljenost v knjigo] in vse je za tisto sekundo čisto 
utišalo. [S05-I2] 

R: Kako si doživljala to, da v tistem trenutku ni bilo slišati ničesar [od zunaj]? 
S05: Mmm. [Premor] Em. Tako bi rekla, čisto z eno radovednostjo. Ni bilo nič 
pozitivno, negativno. Am. Zanimalo me je. Nekako so se misli … kako bi rekla. Ker 
v bistvu, glava je bila zelo tako prazna, no, ni se nič niti v mislih kaj dosti 
dogajalo … Samo pač res sem bila skoncentrirana, pač, samo na sluh. […] 
Pozornost sem samo obrnila, v bistvu, na sluh. [S05-I6] 

 

Ime: Naravnanost do odločanja 

Red: III 

Opis: Kategorija opisuje poročila o doživljanju, ki spremljajo proces preverjanja in 
nakazujejo na naravnanost do odločanja med njegovim potekom. Kaže se v obliki slutnje 
tega, kakšna bo končna odločitev, in terjanja odziva, ki sestoji iz občutka, da se mora 
soraziskovalec odzvati na tisto, kar doživlja med preverjanjem. 

Podkategorije: slutnja; terjanje odziva 

 

Ime: Slutnja 

Red: II 

Opis: Kategorija opisuje poročila o doživljanju, v katerem je skozi proces, ki 
poteče v fazi preverjanja, prisoten občutek slutnje glede tega, kakšna bo končna 
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odločitev. Slutnja se lahko tekom preverjanja jača v intenziteti do trenutka 
odločitve. Nima modalnosti in se pojavi sama od sebe.  

Podkategorije: / 

Primeri:  

R: Skušaj se vrniti v tisti trenutek in poglej, če lahko še na kak način opišeš 
to védenje [da bo tek] in to, da manjka še neka malenkost. 
S05: Mmm ... Ja, mogoče da ni bila taka trdnost, to védenje, tako nekako si 
predstavljam. In da je manjkal, ja, potem samo še en košček do čisto 100 % 
potrditve. [S05-I6] 

S05: Mmm ... potem, v bistvu, to sem še malo, pač, to stanje [slutnje glede 
odločitve] potem poteka ves čas, ko hodim do telefona [da bi preverila, ali imam 
dovolj časa za tek]. Eee. In potem pogledam na uro in potem, v bistvu, kakor, da se 
vse sestavi nekako. To védenje nekako ozavestim, tudi ... pride počasi malo bolj v 
mojo pozornost, v sprednji del možganov, in takrat se dokončno odločim, da bom 
šla teč. [S05-I6] 

R: Kako je bilo to [nagnjenje v to, da bo odločitev ta, da greš teč] prisotno? 
S07: [Premor] Kot védenje, da ... si malo prisiljen v to, da [bom šel teč]. Mislim, 
kot da, kot védenje, da ... ni to popolnoma ... odločitev, ki bi bila čisto brez 
kakršnegakoli ... ali pritiska s tvoje strani, ali kakršnegakoli takšnega pritiska. 
Tako da, kot da te nekaj že vnaprej malo potisne v smer. Am. Ja. To. Am, ampak, to 
je bil tak občutek, no. Ni bilo izrečeno, ni bila niti pozornost na tem, nič. Samo že 
cel proces je bil malo nagnjen. […] Jaz bi rekel, da je mogoče lastnost celega 
doživljanja. […] Kot da je to nekaj, kar je, pač, vplivalo na celotno doživljanje. Da 
vsaka stvar, ki sem jo doživljal, sem jo tudi interpretiral skozi to.  
R: Kako je bilo doživljati to lastnost doživljanja? 
S07: Kot nekaj zelo avtomatičnega. Pač, sploh nisem imel dejansko pozornosti na 
tem, da sem jaz to ... imel. Ampak potem, ko gledam, je bilo vse videno skozi to in 
je bil ta nekakšen občutek malo prisoten. [S07-I2] 

R: Kako je ta slutnja [da ne boš šel teč] prisotna? 
S07: V okviru te tesnobe. […] Jaz bi rekel, da je bila storjena odločitev zelo 
postopoma pa zelo nezavedno. Ampak, pač ... tukaj, ko je bilo ... tukaj je bil 
največji del odločitve že sprejet, v tem občutku razočaranja. V nekem, nekem 
negativnem občutku tesnobe. To je bilo, pač, takrat je bil, ta občutek je bil kot 
občutek te odločitve, pač, da- Ne občutek odločitve, ampak občutek ... ja, odločitve, 
pač. Da ne [bom šel teč]. Ki je potem samo se potrdil in nekako ... ja, se potrdilo 
preko tega procesa, ampak na koncu ... se je počasi od zadaj ojačeval, nisem bil pa 
pozoren na to. Je pa bil.  
R: Kaj točno se je ojačevalo? Kaj je ta občutek? 
S07: Ni občutka, samo ... recimo, da nekaj ... slutiš. Da ne bo šlo. Recimo, v tem 
primeru. Potem pa dobivaš več in več informacij, da ne bo šlo. In se ta občutek, da 
ne bo šlo, jača in jača in jača. In potem, pač, ko imaš toliko informacij, da pač itak 
da ne bo šlo. [S07-I6] 

 

Ime: Terjanje odziva 

Red: II 

Opis: Kategorija opisuje poročila o doživljanju, ki je lahko prisotno tekom faze 
preverjanja. Izraža občutek, da tisto, kar soraziskovalec doživlja med fazo 
preverjanja, terja od njega odziv ali odgovor. Terjanje odziva nima modalnosti in 
se pojavi sam od sebe. Kategorija je prisotna izključno pri soraziskovalki S06. 

Podkategorije: / 



120 
 

Primeri:  

S06: V bistvu [je] ta ideja [ali bi šla teč] še vseeno bila, ja, kot nek ... predlog. Ja. 
Se mi zdi, da potem sem nekako, ali pa sem samo imela občutek, da rabim na to 
[ali bi šla teč] nekako odgovoriti. [S06-I2] 

S06: Bil je tak nek občutek, pač, odprte možnosti ... ja. Pač, v smislu, o, lahko bi 
šla teč ... in zdaj tako, a sprejmem, ali ne? Mislim, tako. Je nekako vezano na 
prihodnost. Mislim, tako [z rokami zaokroži pred sabo]. 
R: Ker si tako pokazala [ponovim gib], a je kakšen občutek odprtosti, ali pa česa 
takega v tistem trenutku? 
S06: Nek tak občutek ... [premor] Ja, nezaključ[enosti], mislim. Nezaključenosti ... 
Ja. Odprtosti. [Premor] Tako kot da je od mene odvisno, kam bodo šle naprej moje 
misli. Ja, da je nek blank space, naprej odprto. Ja. […] Nek, nek občutek, da nekaj 
bo zdaj sledilo. Ja. [S06-I3] 

S06: Em ... ja, potem pa pride ta neka ideja, da bi šla teč, pač, v tem trenutku. Pač, 
mislim tako. Da bi šla teč ... in ... ta ideja ... to pa je bilo tako res, ja, nenadno. Ni 
bilo nobenega trajanja. Samo tako je bilo, kaj če bi šla ... teč zdajle. […] Pač, da 
ni ... pač, vprašanje, ampak ni eksplicitno postavljeno, ampak je neka ideja o 
vprašanju. […] Da pač nekaj ... nekaj še mora ... nekaj še moram narediti, ja. S to 
idejo [kaj pa če bi šla teč]. Pač, da tukaj je, ta ideja je tukaj in zdaj čaka, da nekaj 
naredim z njo. 
R: A se ti zdi, da ta ideja, a je prisotno, v bistvu … 
S06: Ves čas je v bistvu. Ja. Nekako, v mojem mentalnem prostoru. [S06-I5] 

 

Faza 3: Odločitev 

 
Ime: Odločitev 

Red: IV 

Opis: Odločitev označuje poročila o doživljanju, za katera je soraziskovalec označil, da se je v njih 
zgodila odločitev. Ta je lahko v doživljanju prisotna na naslednje načine: uvid predstavlja hipno 
ovedbo, kaj se bo zgodilo brez prisotnosti drugih možnosti. Izbira možnosti označuje sprejetje 
možnosti po izbiranju možnosti. Volja pride po brzdanju nagnjenosti. Skladanje nastopi po 
preverjanju izvedljivosti teka. Sprijaznjenje pride po nepričakovanem preobratu glede izvedljivosti 
realizacije odločitve. 

Podkategorije: uvid; izbira možnosti; volja; skladanje; sprijaznjenje 

 

Ime: Uvid 

Red: III 

Opis: Kategorija opisuje poročila o hipnem doživljanju, v katerem je jasno, kaj se bo 
zgodilo. Uvid lahko nastopi po procesu – po fazi preverjanje – ali pa nastopi takoj po 
pozivu. Lahko je prisoten v obliki védenja – brez modalnosti – ali pa se zgodi v obliki 
slišanega ali govorjenega notranjega glasu, katerega del je občutek odločnosti. Pri uvidu ni 
prisotnih alternativ; pravzaprav ni prisotnega ničesar, glede česar bi se bilo treba odločiti. 

Podkategorije: / 
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Primeri:  

R: Torej, v nekem trenutku se hkrati dogaja ta miselni tok, ta notranji tihi govor. Hkrati 
pride ... v zavedanje ta energičnost v telesu. In kaj se potem zgodi? 
S01: [Dolg premor] Ja. Vse skupaj vodi nekako do tega ... da mi pade na pamet, da bom s 
tekom ven to dal. In pač tudi ta odločitev ni bila tako, »o, a je primerno, da zdaj grem?« Je 
bila tako: »Aha, bom šel.« Nisem razmišljal, kateri vse dejavniki so še zraven, da se bo vse 
poklopilo, ampak tako. »Ja, danes bo šlo skozi.« [S01-I2] 

R: Se lahko skušaš postaviti nazaj v tisti moment in opisati, kako je prišlo do tega, da je tek 
rešitev? 
S02: [Dolg premor] Kot da bi že vedela, da moram iti teč. Kot da- sploh nisem razmišljala 
o odgovoru, kaj bi lahko bila rešitev, ampak sem že kar vedela, da je to rešitev. [S02-I2] 

S06: Samo tako nekako, ali pozornost se preusmeri ali ... Tako ... ker je tak občutek, kot da 
je od povsod. Pač, samo to, no. Zavedanje, da ne bo šlo [da bi šla teč]. [Premor] Ja, kot da 
je mogoče samo tako malo ... ne vem, a pritegne mojo pozornost, ali jaz usmerim svojo 
pozornost. Ja, tak občutek je, kot da navznoter, ampak potem tako, pač, konec je. Neko 
zavedanje ... da ni možnosti, da se karkoli premakne. [S06-I5] 

R: Kako pa doživljaš to odločnost v tistem trenutku? 
S07: Tak samozavesten »ne« je bil. Ja, samozavestno. Kot ... nekaj, kar je jasno. Nekaj, kar 
je ko[nkretno], zelo konkretno. Zelo ... veš, na čem si. [S07-I1] 

S07: Pač, odločitev … Je bila tudi tukaj. […] Ko sem gledal ta … koledar. [Premor] Sem 
imel že tukaj, tukaj sem sprejel to odločitev, da grem jutri teč. Ni bilo vprašanje niti, prej, a 
grem teč, ampak je bilo: »Jutri grem teč.« […] Tako da ni bilo, pač, tega vprašanja. Ni 
bilo odločanja v smislu tega, ampak je bila samo odločitev. [S07-I5] 

 

Ime: Izbira možnosti 

Red: III 

Opis: Kategorija opisuje poročila o doživljanju, v katerem na koncu predstavljanja 
možnosti pride do sprejetja možnosti, ki je nazadnje prisotna v doživljanju soraziskovalca. 
V izbiri možnosti je predstavljana možnost še prisotna, ob njej pa je prisoten prijeten 
občutek, ali pa se potrditev izbire zgodi s spremljajočim notranjim govorom. 

Podkategorije: / 

Primeri: 

S04: Naslednja stvar, ki se je zavedam, je ta posnetek teka. In ... hkrati zelo tak ... prijeten 
občutek, em, pomirjenosti, oziroma neke olajšanosti. V ... slišanem glasu, pač, »ja, to bi 
šlo.« [S04-I3] 

S05: Em, pač, em, slike so se menjavale in pogosto se mi je pojavila ta slika ali pa film o 
tem, kako tečem. In mogoče tudi ta občutek, kako, ko tečeš, se začne telo fizično sproščati. 
[...] Pa slike so se še naprej menjavale, bolj pogosto se je pojavila ta slika, kako tečem po 
Ljubljani. Tako da sem potem v tem trenutku tudi rekla: »Ja, tako bo najboljše.« [S05-I4] 

S06: [Premor] Ja, zdaj, nekako se potem to odločim, da bom šla [se zasmeji], ampak pač ... 
ni tako zelo, da je eksplicitno, da bi rekla. […] Ja, samo nek občutek ... pač, da mi je všeč 
ta ideja, da mi je ... prijetno ob misli zdaj, da bi dejansko tekla. [S06-I3] 

 

Ime: Volja 

Red: III 
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Opis: Kategorija opisuje poročila o doživljanju, v katerem si soraziskovalec po brzdanju 
nagnjenja v obliki upora z občutkom agentnosti zatrdi, da bo šel teč. V volji je običajno 
prisotna odločnost. 

Podkategorije: / 

Primeri:  

S05: Potem sem pomislila: »Okej, v redu, saj si že oblečena, ne bo ti toliko časa vzelo. Pa 
gremo.« In takrat je bilo potem sprejeto, sprejeta ta odločitev. 
R: Okej. Torej, v tem trenutku, ki sva ga zdaj pogledali ... se nekako zaveš teh misli in jih 
potegneš naprej[, v sprednji del glave]. 
S05: Mhm. 
R: A je v tem trenutku še kaj prisotno? 
S05: Mmm ... ja, v bistvu ta preskok nekako občutim, no. Ampak to, res ne vem, kako bi 
opisala. […] Jaz si nekako tako predstavljam, da so potem misli bolj jasne. Ne, da jih prav 
potegneš, samo da se vse skupaj prestavi v eno malo bolj jasno sliko, racionalno. […]Pač, 
z mojim namenom so se [misli] prestavile bolj v sprednji del glave. [S05-I5] 

S06: Potem [po prekinitvi posnetka, ki je povzročal upor], tako, v bistvu ... jaz, pač, si 
rečem, z mojim ... notranjim glasom, »Mah, vseeno bom šla«. Ja. Tako. S klicajem [se 
zasmeji]. Kot nek ukaz. […] 
R: Kaj pa je bilo v tem glasu, da je bil ukazovalen v tistem trenutku? 
S06: To, da je, v bistvu ... da je v bistvu glasen. 
R: A je bil občutek, da je bil glasen? 
S06: Ja, definitivno bolj kot tisti, ko sem si prej samo tako malo rekla. [...] To je bilo tako 
tisto, ja. ... Na glas ali kot nek večji ... Pač, več prostora zavzame v mojih mislih. […] Pač, 
tu zdaj res ni prostora za nič drugega, ampak samo za to, da »mah, bom šla.« [S06-I1] 

S07: Potem je pa že takoj, pač, odgovor. »Ja, bom šel vseeno teč«. 
R: Kako? 
S07: Nek občutek, bom šel teč, gremo naprej. Am. Ta občutek, prisoten v glavi sicer. Nič 
kaj osebnega, tudi dosti hiter, dosti hipen. […] Ni bil občutek to. To je samo, dejansko, kot 
da bi si rekel, samo brez besed. […] Odločnost je bila.  
R: Kako pa je bila prisotna ta odločnost? 
S07: V sami intonaciji. Čeprav ni bilo besed. [S07-I2] 
 

Ime: Skladanje 

Red: III 

Opis: Kategorija opisuje poročanja o doživljanju, ki se zgodi hipno in zaznamuje to, da je 
stanje sveta takšno, da lahko pride do izida, glede katerega je poteklo preverjanje 
izvedljivosti. Skladanje se torej pojavi po preverjanju izvedljivosti; le po preobratu (eni od 
podkategorij preverjanja izvedljivosti) ne. Do skladanja lahko pride hipno ali pa poteče 
proces vstavljanja teka v časovno obdobje v preverjanju razpona časa, katerega končni 
rezultat je skladanje. Kategorija zajema občutek, da se nekaj ujema, to doživljanje pa lahko 
spremlja tudi občutek prijetnosti.  

Podkategorije: / 

Primeri:  

S01: Nekako tako se je poklopilo teh 15 minut s 15 minutami, ki jih imam jaz za koncept, 
da ... da je najmanjši delež, da grem teč. In, in je to nekako skupaj kliknilo in nekako sem 
bil, okej, grem. [S01-I5] 

S01: Da umestiš v dan, koliko je zdaj ura, koliko je do polne ure. To se mi zdi, to se mi 
avtomatsko zgodi, no. Nisem nič si govoril, nisem si nobenih številk predstavljal, tako. 
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Ampak nekako sem tako, vedel sem, »aha, 15 minut je še do polne ure. To bi lahko ravno 
en kratek tek vmes prišel.« [S01-I5] 

S06: Ja, nekako sem imela to v glavi, da zdaj si moram dati še nekaj časa. Da, da se 
pripravim. Nisem vedela, točno koliko je bila ura, ampak nekako se mi je zdelo, se mi je 
zdelo da, aha, toliko je ura. Ravno do sedmih bo ravno prav časa. Ta občutek je bil. Ja. 
Ravno toliko časa, da se pač pripravim in grem. […] Da je to ravno prav, ja. Da se bo 
izšlo. [S06-I3] 

S06: Potem, v naslednjem momentu, pač, pozornost mi je šla [v vizualni predstavi] na 
sredino tedna in sem nekako ocenila, da takrat. Takrat bi lah[ko], takrat bom šla. Ja, ker ni 
bilo tisto »takrat bi lahko šla«, ampak je bil kar že tisti moment, naslednji, je bil že tako ... 
»bom šla sredi tedna.« [S06-I4] 

R: Ta občutek ujemanja, oziroma skladanja. A je bil prisoten na nek način? 
S07: ... Ja. Mislim, občutek ... ne vem, če bi temu rekel občutek ujemanja, ampak ja, ujema 
se. Mogoče, pač, tukaj je bila prisotna rahla pozitivna valenca, ne. Pri tem ujemanju. 
Kakor: »Oh! Kul. Ujema se.« [S07-I3] 
 

Ime: Sprijaznjenje 

Red: III 

Opis: Kategorija opisuje poročila o doživljanju, v katerem po preobratu pride do sprejetja, 
da načrtovan izid vendarle ne bo potekel. Doživljanje je neintenzivno in nejasno ali vsebuje 
občutek meglenosti. 

Podkategorije: / 

Primeri: 

R: Kaj se je zgodilo potem? 
S02: Zavzdihnila sem pa ... Pač, si nekako mislila to, da ... »okej, očitno danes ne boš šla 
teč.« 
R: Ali je bila to dejanska misel? 
S02: Ja. […] Je bila locirana, tako, višje gor. Bolj v tem delu [pokaže na zgornji del glave].  
R: Mhm. Kako pa si doživljala to misel v tistem trenutku? 
S02: Amm ... kot, kot sprejetje vsega, kar se je zgodilo. Ni, ni, ne spomnim se kakšnega 
posebnega telesnega občutka.  
R: Mhm. A je ta ... Ta misel, to sprejetje vsega, je imelo kakšno hitrost? 
S02: Tako kot da bi ... malo kot megla ostalo tukaj [pokaže pred njo, pred obrazom]. Je pa 
potem tudi kar minilo. Ni, da bi jaz stran dala ali pa da bi se zavestno na nekaj drugega 
usmerila, ampak pač. Tega potem ni bilo več. Nisem o tem več razmišljala. [S02-I6] 

S05: Nisem se prav tako zavedno odločila, samo pač, em, v ozadju se je dogajalo vse, v 
ozadju se je začel tisti nov filmček [v katerem sem delala jogo namesto da bi šla teč] vrteti. 
In s tem v bistvu sem nekako zamenjala, mislim, s tem sem nekako sprejela nove misli 
potem. [S05-I2] 

S07: Uležem se in se mi pojavi [posnetek] in, pač, dejansko, kot da bi [se predvajal] video 
[znane Youtube osebnosti], ki je govoril. Kot da bi predvajal to. Samo pač, da bi bil njegov 
monolog: »Dežuje, ne gremo teč, v redu.« Niti ne: »Dežuje,« samo pač ... »Okej. Ne gremo 
teč. Ne grem.« […] Kot neko dejstvo. Nima valence, pozitivne, negativne, pač: »Ne gremo 
teč. Ne gremo.« [S07-I4] 
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Faza 4: Občutenje odločitve 

 
Ime: Občutenje odločitve 

Red: IV 

Opis: Kategorija označuje poročila o doživljanju po odločitvi (redkeje je prisotna že ob odločitvi), 
ki se tičejo sprejete odločitve. Občutenje odločitve se lahko zgodi na sledeče načine: zadovoljstvo, 
olajšanje, racionalizacija in obžalovanje. V primeru večine naštetih podkategorij je prisotna tudi 
valenca – v primeru zadovoljstva in sprostitve je ta pozitivna, obžalovanje pa spremlja negativna 
valenca. 

Podkategorije: zadovoljstvo; olajšanje; racionalizacija; obžalovanje 

 

Ime: Zadovoljstvo 

Red: III 

Opis: Kategorija opisuje poročila o doživljanju, v katerem je po odločitvi (občasno tudi 
sovpada s fazo odločitve) prisoten prijeten, običajno telesni občutek zadovoljstva ob 
sprejeti odločitvi.  

Podkategorije: / 

Primeri:  

R: Kako je bilo v tistem trenutku imeti to doživljanje? Ki se je začelo medtem, ko si govoril. 
S01: […] Ima neko to pokončno komponento, da zdaj stvari so, kakor bi morale biti. In se 
pač dobro počutiš. Kje se dobro počutiš ...  
R: A je bilo to telesno ali- 
S01: Ja, je bilo, ja. Tudi. Am. ... Tako, da se je že tista energija nabirala še bolj, zdaj grem 
teč. Razpeta pljuča in tako, am, pokončna drža, mišice so mogoče ... zdaj, ne vem, če je res 
to bilo, da sem bil »juhu«, ampak tako se zdi. [Premor] Dobro počutje, ja. [S01-I1] 

S04: Vse to skupaj je pač imelo ta nek zadovoljen občutek, no. Ne vem pa, če sem na tisti 
točki ... vse to skupaj dal, ali je bil to nek globlji občutek, ki se je že prej pojavil. Ampak, 
pač, potem, ko sem formaliziral, kdaj bom šel, oziroma sem se odločil, se je ta odločitev, 
pač, za to odločitvijo sem še bolj zaznal ta občutek zadovoljstva, no. [S04-I1] 

R: Kaj pa to mentalno zadovoljstvo oziroma dobro počutje. Kako je bilo to prisotno? 
S05: Mmm. V bistvu kakor, ja, da tisti glasek za par minut izgine. Da ne občutiš kot ene 
teže v sebi ampak da si, sem bila v bistvu ... nekako čisto v trenutku, no. Okej s sabo, pač. 
Da ni. Izginile so tiste misli, tisto premlevanje, kje bi morala biti, kjer nisem. […] 
R: Kaj ti daje vedeti, da je to prijeten občutek? 
S05: Mmm. Ja, odsotnost, po mojem, kakršnegakoli ali negativnega prizvoka ali tiščanja. 
Tako, kakor da, da se počutim lahko v tistem trenutku. […] Kakor en občutek lahkotnosti.  
R: A je imel ta občutek kakšno specifično lokacijo? 
S05: V telesu, ja, predvsem v nogah. Pa kakor da se energija, malo topla, pretaka čez 
tebe. [S05-I3] 
 

Ime: Olajšanje 

Red: III 
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Opis: Kategorija opisuje poročila o doživljanju, v katerem pride po odločitvi prijeten 
občutek sprostitve napetosti ali lahkotnosti. Redkeje olajšanje sovpada s trenutkom 
odločitve. Če se v pozivu zgodi ovedba razpoloženja, olajšanje zajema tudi prenehanje tega 
razpoloženja. 

Podkategorije: / 

Primeri:  

S01: Malo, malo se zdi, kot da se tako stopi neka napetost v mišicah. Amm. Ramen, rok, 
nog. [...] Meni se zdi, da je predvsem telesni [občutek], ja. [...] Je bilo že to neko ... 
pričakovanje olajšanja in tako, samo olajšanje, da lahko dam svojo energijo, to napetost, 
ven. [S01-I4] 

S04: V meni je bila takrat prisotna neka fizična lahkotnost, no. [...] Je bil pa pač, pa pač ni 
bil ... ni bil intenziven, no. Bolj lahkot[en], prijeten. Zato tudi lahkoten. 
R: Okej. Kako pa je bil prisoten ta občutek? 
S04: Pač, neko olajšanje v prsnem košu. Se pravi, občutek lažjega zadihanja. Am. ... 
Fizični občutki bolečine v hrbtu niso bili več prisotni. [S04-I3] 

S05: Tako da potem sem pač dvignila rolete in sem videla, da res močno dežuje zunaj. In 
potem sem, sem kar eno majhno olajšanje doživela. […] 
R: Kako to [olajšanje] nastaja? 
S05: Ja, kakor da bi bila ena taka toplina. Najprej počasi v trebuhu, pa se potem razširi 
čez celo to, tako nekako. Tako eno sproščeno olajšanje. [S05-I2] 

S06: Ta umirjenost je bila pa tako, oboje, bi rekla, tudi tako na telesni [ravni]. Am. Ja. 
Tako, ja, cela neka ... pomirjenost, pa ta nek mentalni moment je bil samo ta nek občutek, 
da je vse okej zdaj. Pomirjenost je bila pa tako, ja, cela. Telesna in mentalna. […] Ampak 
ja, mogoče samo tako, moment, da prej je bil nek bolj neprijeten občutek utrujenost[i], 
potem je pa tako ... potem ga pa zamenja ta prijet[en], mislim, drugačen [občutek], 
prijeten. Ja. [S06-I5] 
 

Ime: Racionalizacija 

Red: III 

Opis: Kategorija opisuje poročilo o doživljanju, v katerem soraziskovalec po odločitvi 
podpre svojo odločitev z utemeljitvijo le-te.  

Podkategorije: / 

Primeri:  

R: In kaj se v naslednjem trenutku zgodi? Po tem »Ne grem teč. Ne.« 
S07: Po tem »ne«-ju ... je samo ... Okej, »ne.« In potem je bilo dejansko, pač, tudi ... potem 
sem imel, čakaj [premor]. Ja, potem je bila ta misel »itak nimam časa«. Ja. Kar pač ... še 
potrditev tega »ne«-ja. S tem, »itak nimam časa«. 
R: Ta misel »itak nimam časa«, a je bila v kakšni obliki? 
S07: ... Nekje med delno ubesedenim in ubesedenim. Ker je bila kar izrazito ubesedena, 
mislim. [Premor] Ja. Notranji monolog. Kar ubesedena. Ni bilo, kot da bi govoril, ampak 
hkrati ... je bila jasna besedna oblika. [S07-I1] 

 

Ime: Obžalovanje 

Red: III 

Opis: Kategorija opisuje poročila o doživljanju, v katerih je po trenutku odločitve prisotno 
obžalovanje glede tega, da se je soraziskovalec bil primoran sprijazniti z opaženim stanjem 
sveta. Obžalovanje je doživeto kot neprijetno in lahko vsebuje grajanje samega sebe. 
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Podkategorije: / 

Primeri:  

S02: Potem pa [zavedanje, da je začelo deževati] izgine in potem pride gor jeza. [Premor] 
Ampak, pač, tako, ko sem gledala ven [skozi okno], kot da bi mi tukaj gor prišla ven jeza 
[pokaže od čeljusti v smeri proti čelu]. »Kako si spet prestavila? Zakaj nisi šla zjutraj 
teč?« [S02-I6] 

S03: Tako se, zelo se zaprem vase in se zelo, em. Pa ne smilim, bolj se jezim. Bolj se 
jezim nase. Pa ... tako, to je dosti telesen občutek. […] Veliko teže ima. Zelo težek občutek. 
R: Na kak način pa to doživljaš v tistem momentu? 
S03: Neprestano sem se vračala nazaj »o, pa ne bom šla, pa tako lep dan je bil.« 
R: A je bila to misel? 
S03: Ja, ampak v, v seriji mnogih. [Premor] Tako res kot eden oblak, v katerem se- dobro, 
mnogih, pač teh par [idej], ki sva [jih] zdaj [omenjali], saj mislim, da jih več ni bilo. 
Ampak tako, par nekih misli, ki se kar vrti in vrti in vrti. […] 
R: Te misli, ki se vrtijo. A lahko bolj opišeš, na kak način je bilo to prisotno? 
S03: Mmmm. [Premor] Kot ena taka vsiljena misel, kako ... hm. Taka ... [premor] pa, ne 
vem. Pa ne kot nek glas ampak samo kot ena konkretna ideja, misel, z neko težo ... tako, 
nek- nekaj, čemur zelo verjameš. [S03-I3] 
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Priloga 2: Obveščeno soglasje 
 

Obveščeno soglasje 
za sodelovanje v raziskavi Doživljanje odločanja za tek 

 
1. Opis raziskave 

Vabljeni ste k sodelovanju raziskave v raziskavi »Doživljanje odločanja za tek«, ki poteka v okviru 
magistrskega dela Maše Rebernik, študentke Kognitivne znanosti na Univerzi v Ljubljani, pod 
mentorstvom doc. dr. Tomaja Strleta. Namen raziskave je raziskati doživljajske procese, ki so 
povezani s posameznikovim odločanjem o tem, ali bo šel teč. 

2. Obveznosti 

V okviru raziskave bodo vaše obveznosti obsegale sodelovanje v intervjuju o svojem odnosu do 
teka, beleženje trenutkov ali dlje trajajočih procesov v svojem vsakdanu, v katerih ste se odločali za 
tek, ter sodelovanje v fenomenoloških intervjujih. Zaradi situacije z virusom SARS-CoV-2 se bodo 
vsi intervjuji predvidoma izvajali preko spleta, in sicer z uporabo spletnega orodja za 
videokomunikacijo (npr. Zoom) in bodo snemani – v namen analize bo uporabljeno zgolj zvočno 
gradivo. Raziskava sestoji iz (približno) 7 srečanj, pri čemer bo posamezno srečanje trajalo 1–2 uri.  

3. Tveganja 

S fenomenološkimi intervjuji lahko udeleženec_ka spozna prej nepoznane elemente svojega 
doživljanja, kar lahko v redkih primerih povzroči neprijetne občutke. Razen tega raziskava ne 
prinaša nobenih tveganj. 

4. Ustreznost 

Pogoja za sodelovanje v raziskavi sta ukvarjanje s tekom v prostem času in zanimanje za lastno 
doživljanje. 

5. Zaupnost 

Pridobljeni podatki bodo uporabljeni zgolj in samo v pedagoške in znanstveno-raziskovalne 
namene. Vsi osebni podatki (npr. ime, starost, spol itd.) bodo anonimizirani in ne bodo javno 
razkriti.  

6. Preklic 

Sodelovanje v raziskavi je v celoti prostovoljno in ga lahko kadarkoli prekinete brez posledic. 

7. Kontakt 

V primeru morebitnih dodatnih vprašanj se lahko obrnete na vodilno raziskovalko Mašo Rebernik 
(e-pošta: masa.rebernik8@gmail.com, tel: +386 40 550 260). 

Izjava 

S potrditvijo jamčim, da sem dokument prebral_a in da sem dobil_a priložnost postaviti vprašanja 
v zvezi z raziskavo. Potrjujem svojo privolitev za udeležbo v omenjeni raziskavi ter dovoljujem 
uporabo zbranih podatkov v znanstveno-raziskovalne namene. 

Prosimo napišite svoje ime in priimek: __________________ 

Prosimo označite, ali soglašate, da ste prebrali dokument in da se strinjate z napisanim.  

         Soglašam. 

         Ne soglašam. 
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Priloga 3: Navodila za vodenje dnevnika57 

Navodila za pisanje dnevnika o epizodah odločanja o teku 
Hvala, da si se odločil sodelovati v moji raziskavi, katere cilj je osvetliti procese odločanja 
za tek kot potekajo v našem vsakdanu; bolj natančno, zanima me, kako doživljamo proces 
ali trenutek (v nadaljevanju: epizoda), v katerem razmišljamo ali se odločamo o tem, da bi 
šli teč. 
Prosim, da si začneš zapisovati dnevnik o epizodah, ko si razmišljal o tem, da bi šel teč – 
ne glede na to, če je končna odločitev ta, da boš šel teč, ali pa ne; in ne glede na to, ali si 
potem dejansko šel teč ali ne. Tvoje razmišljanje o tem, da bi šel teč, bo mogoče zgolj 
preblisk, ali pa bo vključevalo dlje trajajoče premišljevanje o tem, ali pa bo nekaj vmes. Ni 
nujno, da se bodo te epizode dogajale tik pred tekom – mogoče kdaj razmišljaš o tem nekaj 
ur ali nekaj dni ali pa še dlje pred samim tekom. 
Ni nujno, da bo vsakič, ko boš razmišljal o teku, to tudi dejansko razmišljanje o tem, ali bi 
ti šel teč – če boš zgolj pomislil na tek, ko boš opazil nekoga, ki teče, ti tega ni treba 
beležiti, če to razmišljanje ne vključuje tudi razmišljanja o tem, da bi ti šel teč. Po drugi 
strani pa: če boš ugotovil, da pomisliš na to, da bi šel teč, res velikokrat vsak dan – npr. 
vsakič, ko pogledaš svoje superge – potem ti ni treba beležiti čisto vsake epizode – še 
posebej če se dogajajo (oz. jih doživljaš) na podoben način, lahko zabeležiš le eno ali dve 
epizodi te vrste. 
Najbolje je, da si te epizode zabeležiš čim hitreje za tem, ko so se zgodile – takrat je 
namreč spomin nanje še najbolj svež. Dnevnik lahko pišeš tudi v elektronski obliki (po 
spodaj napisani obliki), če ti tako bolj ustreza. Ni se ti treba obremenjevati s tem, da bo 
zapis kar se da podroben – glavno je, da se ti opisana epizoda vtisne v spomin, da jo lahko 
pozneje raziščeva v intervjuju. 
Dnevniški zapisi naj sledijo naslednji obliki (spodaj prilagam tudi predlogo dnevniškega 
zapisa):  

1. datum in čas, ko si razmišljal o tem, da bi šel teč;  
2. kontekst – kaj si takrat počel; 
3. opis doživljanja – sem sodi kratek opis doživljanja v epizodi, ko si razmišljal o 

tem, da bi šel teč. Ta opis lahko vključuje npr. podatke o tem, kje je bila tvoja 
pozornost skozi epizodo; zaznavo (vid, sluh, tip itd.); misli in kako si te misli 
doživljal; telesne občutke; čustva itd. 

4. komentar – po želji. Tu lahko zapišeš vsa svoja dodatna opažanja glede npr. 
opazovanja svojega doživljanja, zapisovanja doživljanja, glede dnevnika itd. 

Verjetno v intervjuju ne bova raziskala vseh zapisanih epizod (merila bova na 6 intervjujev 
in s tem epizod). Skušala bova poiskati zapisane epizode, ki se nama bodo zdele še posebej 
zanimive, na splošno pa bova merila na to, da bodo epizode raznolike (oz. da bo tvoje 
doživljanje v njih raznoliko).  
Najbolje je, da opraviva intervju o tvojem doživljanju kmalu po tem, ko se je zgodilo – npr. 
v naslednjih nekaj dneh po epizodi. Prosim kontaktiraj me, ko boš imel nekaj dnevniških 
zapisov (npr. 2–3; odvisno od tega, kako pogosto razmišljaš o tem, ali bi šel teč), da se 
lahko dogovoriva, katero epizodo ali epizode bova obdelala v intervjuju, in da se uskladiva, 
kdaj bi imel čas za intervju. V vsakem intervjuju se bova pogovorila o zapisanih epizodah, 

 
57 Navodila so bila ponujena tako v moški kot v ženski slovnični obliki, glede na preferenco soraziskovalca. 
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nato pa bova z doživljajske perspektive podrobneje preučila po eno izbrano epizodo. Če se 
o kateri od epizod iz kakršnihkoli razlogov ne boš želel pogovarjati, jo bova seveda 
izpustila. 
Še nekaj smernic glede opazovanja doživljanja, ki ti bodo mogoče pomagale pri 
opisovanju svojih epizod: 
O doživljanju: običajno imamo v vsakodnevnem življenju določeno držo oz. odnos do 
sveta, ki ga oblikujejo naše predpostavke o obstoju tega sveta. Za opazovanje lastnega 
doživljanja pa moramo te naše predpostavke o svetu dati v oklepaj: iz tega, da smo pozorni 
na to, kaj se nam kaže (npr. kaj vidimo, slišimo, tipamo, o čem razmišljamo itd.), se 
moramo začeti osredotočati na to, kako se nam kaže ta stvar v naši zavesti, oz. kakšno je 
naše doživljanje ob tem (npr. na kakšen način nekaj vidimo, slišimo, tipamo, na kakšen 
način se nam dajejo naše misli). 

Če imaš težave pri opisovanju svojega doživljanja, se skušaj vprašati npr. kaj si takrat videl, 
slišal, vohal itd. O čem si razmišljal, na kakšen način si doživljal te misli? So bila prisotna 
kakšna čustva ali telesni občutki? 

Za kakršnakoli vprašanja sem vedno na voljo. 
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Priloga 4: Vprašalnik za preverjanje verodostojnosti poročanja med fenomenološkim 
intervjujem 

S kolikšno natančnostjo si se spomnil_a epizode, ki si jo opisoval_a? 

 

Koliko popoln (oz. izčrpen) je bil tvoj opis doživljanja za izbrano epizodo? 

 

Koliko dobro si, glede na svoj občutek, v intervjuju uspel_a svoje doživljanje izraziti v 
besedah? 

 

V kolikšni meri se ti zdi, da je izvajalka intervjuja razumela tvoje doživljanje v izbrani 
epizodi? 

 

V kolikšni meri si imel_a pri opisovanju občutek, da konstruiraš oz. si izmišljuješ vsebino 
povedanega? 

 

Komentar o ocenah (po želji): 

______________________________ 
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