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POVZETEK 

Razlogi za starševstvo oziroma pomen, ki ga pripisujemo otrokom, nam razkrivajo, kje in 

kakšno je mesto otroka v družini ter družbi. Teoretični okvir za raziskovanje pomena otrok, ki 

sta ga zasnovala Hoffman in Hoffman (1973), predpostavlja, da pomen, ki ga pripisujemo 

otrokom, variira glede na obstoječo družbo. To pomeni, da se motivacija za starševstvo 

razlikuje v različnih kulturah ter se spreminja z zgodovinskimi trendi in je zato predmet 

medkulturne psihologije. Pomene, ki jih pripisujemo otrokom, najpogosteje razdelimo v tri 

skupine, in sicer: psihološki, socialni in ekonomski pomen. Psihološki pomen otrok se nanaša 

na čustva, ki jih starši doživljajo ob otroku kot so zadovoljstvo, ponos, veselje in ljubezen. Pri 

socialnemu pomenu otrok gre predvsem za občutja družbenega odobravanja ter splošne 

sprejetosti v širši družbi, ki so jih starši deležni zaradi dejstva, da imajo otroke. Ekonomski 

pomen otrok pa se nanaša na materialni prispevek otroka k družini, bodisi v obliki pomoči pri 

raznih opravilih, bodisi v obliki finančne podpore svojim staršem v starostnem obdobju. 

Omenjene skupine pomenov otrok so odvisne od številnih dejavnikov makrosistema, kot so 

kultura, družbene norme in vrednote, zgodovina naroda, kolektivistična oziroma 

individualistična usmerjenost kulture in drugo.  

Rezultati na slovenskem vzorcu so pokazali, da matere otrokom pripisujejo visok psihološki 

pomen, medtem ko sta socialni in ekonomski pomen nizka, pri čemer je najnižje vrednoten 

ekonomski pomen otrok. Med anketiranimi materami pa so se glede na njihovo starost in 

socialnodemografski položaj pokazale določene razlike v vrednotenju otrok. 

Ključne besede: pomen otrok, medkulturna psihologija, makrosistem, psihološki pomen, 

medkulturna primerjava 



 

 

ABSTRACT 

Reasons for parenthood and values attributed to children provide insights into the place of the 

child in family and society. Theoretical approach for studying the value of children is based 

on work carried out by Hoffman and Hoffman (1973). The conceptual preposition is that the 

values attributed to children varies with respect to society which means that motivation for 

parenthood is different in different cultures and is changing with historical trends. That makes 

it a subject of cross-cultural psychology. There are three main types of values: psychological, 

social and economic value of children. Psychological value of children to parents refers to 

emotions such as satisfaction, pride, joy and love derived from having children. Social value 

of children entails mainly the social approval and social acceptance having children brings to 

parents. Economic value of children refers to material contribution to the family whether as 

child work or as financial old-age security for their elderly parents. These types of values are 

influenced by different factors of macrosystem such as culture, societal norms and values, 

history of nation, collectivistic or individualistic focus of the culture etc.  

The results of slovenian sample show that mothers highly attribute psychological value to 

children while social end economic values are low where in the latter it is the lowest. But 

there are some differences in attributing styles to children among mothers regarding their age 

and sociodemographic status. 

Keywords: value of children, cross-cultural psychology, macrosystem, psychological value, 

cross-cultural comparison 
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1 UVOD 
 

Razlogi za starševstvo oziroma pomen, ki ga pripisujemo otrokom, nam razkrivajo, kje in 

kakšno je mesto otroka v družini ter družbi. Odkrivanje, kje je otrokovo mesto, ter 

pričakovanja do njega so ključ do razumevanja spreminjajoče se družinske strukture, 

medgeneracijskih dinamičnih odnosov ter predvidevanja svetovnih trendov populacijske rasti 

(Kağıtçıbaşı, 2007; Nauk, Trommsdorf, 2010). 

Vrednote, ki jih ljudje pripisujejo otrokom, oziroma razlogi, zakaj se ljudje odločajo za 

starševstvo, so odvisni od različnih dejavnikov. V ospredju so individualni dejavniki, kot so 

vrednote, interesi, cilji in želje posameznika. Le-te pa se razvijajo v širšem kontekstu, ki ga 

Bronfenbrenner (1976) imenuje makrosistem. 

Makrosistem vpliva na oblikovanje posameznikovih vrednot, stališč, mišljenja in delovanja 

preko socialnih dejavnikov iz okolja, ki vplivajo na posameznika od rojstva dalje. Ti 

dejavniki so družbene norme in vrednote, socializacija znotraj določene kulture, stališča in 

ideologija kulture, politični in ekonomski vzorci, zgodovina naroda, dimenzija 

individualistične ali kolektivistične usmerjenosti kulture in tako dalje. Vpliv teh dejavnikov 

na posameznika se posredno odraža v vrednotenju otrok ter oblikovanju družinskih struktur in 

odnosov, ki se spreminjajo skupaj s spreminjajočo se družbo in se razlikujejo med različnimi 

kulturami. Iz tega razloga je te psihološke fenomene potrebno obravnavati znotraj določene 

kulture, torej z vidika kulturne in medkulturne psihologije (Kağıtçıbaşı, 2007). 

Raziskava Pomen otrok (ang. »Value of children«), po kateri se zgledujemo tudi v naši 

raziskovalni nalogi, je do danes zajela že več kot štirinajst držav po svetu, pri čemer je bila v 

nekaterih državah ponovljena s tridesetletnim razmakom, kar nam da vpogled v spreminjajoč 

se način vrednotenja otrok. 

Cilj te raziskovalne naloge je ugotoviti vzorce pripisovanja pomena otrokom med slovenskimi 

materami oziroma zakaj se odločajo, da bodo imele otroke. Rezultate bomo analizirali in 

interpretirali v okviru slovenskega kulturnega okolja, pri čemer nam bo primerjava z 

ugotovitvami iz raziskav tujih držav pomagala umestiti slovenski vzorec v širši družbeni 

kontekst. 
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2. TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

2.1  Medkulturna psihologija 

 

Psihološki fenomeni se vedno dogajajo v določenem kulturnem kontekstu. Vendar se 

(pre)pogosto dogaja, da se pri raziskovanju psiholoških pojavov zanemarja kontekstualno-

interakcionistični pristop, kar pomeni, da se psiholoških teorij, ki so se razvile v eni kulturi, 

pogosto ne more in ne sme avtomatsko posploševati na vedenje ljudi, ki pripadajo drugi 

kulturi (Kağıtçıbaşı, 2007). 

Psihologija kot veda se je primarno razvijala v Evropi in Ameriki. Kot taka temelji na 

podatkih, ki so jih pridobili raziskovalci, ki so sami odraščali v zahodni kulturi, z 

opazovanjem posameznikov, ki so pripadniki enake kulture. To pomeni, da je veliko klasičnih 

kot tudi novejših teorij lahko zavajajočih, če se osredotočimo na nezahodne kulture (Murphy-

Berman, Berman, 2003). 

Pri raziskovanju posameznikovega psihološkega razvoja ne gre zanemariti vpliva družine kot 

ožjega okolja, v katerem se to dogaja, ter kulture in družbe kot širšega konteksta, v katerega 

sta nižji dve enoti ‒ posameznik in družina, vključeni. (Bronfenbrenner,1976; Kağıtçıbaşı, 

2007). 

Torej, če želimo razumeti posameznikov razvoj sebstva, vrednot, osebnosti in vedenja, je 

potrebno najprej raziskati, v kakšnem kontekstu se ta razvoj dogaja. 

Za oris in boljše razumevanje zgoraj opisanega navajam primer japonskega psihologa Azume 

(1986 v Kağıtçıbaşı, 2007, 27). 

Azuma opisuje običajen odziv japonske matere v primeru, ko njen otrok trmasto zavrača 

določeno zelenjavo. Mati bi rekla: »V redu, torej ti je ni treba pojesti.«  

Kakšna je interpretacija tega stavka? Večina ljudi bi si razlagala, da mati torej ni občutila 

močne želje, da bi otrok pojedel zelenjavo. Azuma prav tako navaja, da so si na ta način 

stavek interpretirali tudi njegovi ameriški raziskovalni sodelavci. Vendar pa dalje razlaga, da 

matere, ki uporabijo tak stavek, sporočajo: »Ni me treba upoštevati. Bila sva zelo povezana, 

vendar zdaj, ko me ne upoštevaš več, se bo prekinila vez med nama. Ne bo mi več mar, kaj 
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počneš. Nisi več del mene.« To je močna grožnja za otroka. Torej mame, ki so uporabile to 

strategijo, so najbolj želele, da bi otrok pojedel zelenjavo. 

Kako lahko preprost stavek nosi popolnoma različno interpretacijo za japonske matere ter 

ameriške raziskovalce? Če smo seznanjeni, da je znotraj japonskih družin amae (odvisnost 

otroka od matere ter materina popolna predanost in popustljivost) ključno čustvo in strategija , 

ki je prisotna v procesu zgodnje otrokove socializacije, potem razumemo, da ta stavek pomeni 

močno zavrnitev otroka (1986 v Kağıtçıbaşı, 2007, 27). 

Kot popolno nasprotje odvisnosti otroka od matere pa se v zahodni kulturi spodbuja 

neodvisnost in samostojnost pri razvoju otroka, zato si isti stavek razlagamo na ravno obraten 

način. 

Medkulturna psihologija se je razvila kot posledica opažanja psihologov, da je dominantna, 

konvencionalna psihologija predvsem psihologija zahodnega sveta in zato promovira in 

poudarja pomen kulturnega konteksta v psihološkem razvoju ter delovanju in vedenju 

človeka. Je primerjalna študija podobnosti in razlik v posameznikovem psihološkem 

funkcioniranju v različnih kulturnih in etničnih skupinah ter posledično raziskuje odnosnost 

psiholoških, sociokulturnih in ekoloških spremenljivk (Murphy-Berman, Berman, 2003). 

Medkulturna psihologija se po Ç. Kağıtçıbaşı (2007) poleg kulturnega pristopa poslužuje 

predvsem kontekstualnega, razvojnega ter funkcionalističnega pristopa. 

Kontekstualni pristop. Z ozirom na to, da posameznik deluje in se razvija znotraj svoje 

družine, družina pa je konstrukt, ki ga raziskujemo znotraj širšega sociokulturnega okolja, 

medkulturna psihologija avtomatsko uporablja ta koncept mišljenja v svojih raziskavah v 

različnih kulturah. 

Slika 2.1 prikazuje kontekstualno ekološko teorijo Bronfenbrennerja (1976), kjer je razvidno, 

kako je vsak posameznik s svojimi karakteristikami del večjih sistemov, pri čemer v 

makrosistemu vidimo pomen kulture. 

Razvojni pristop. Medkulturna psihologija opazuje psihološke, vedenjske, mišljenjske razlike 

v različnih okoljih. Razvojni pristop je zato potreben, saj se sprašujemo, kako pride/kaj 

privede do teh razlik skozi življenjsko dobo oziroma v različnih obdobjih posameznikovega 

življenja. 
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Slika 2.1: Bronfenbrennerjeva ekološka teorija razvoja 

 

VIR: prirejeno po Yingst (2011) 

Funkcionalistični pristop. Pomaga razumeti, zakaj je prišlo do točno določenih socialnih in 

psiholoških prilagoditvenih mehanizmov raje kot do drugačnih, ali zakaj je neko vedenje bolj 

funkcionalno kot drugo. Ta pristop je pomemben za medkulturno psihologijo, saj razkriva 

tako raznolikosti kot podobnosti med kulturami. Pomembno je poudariti, da tega pristopa ne 

dojemamo v determinističnem smislu, saj dopušča fleksibilnost pri interpretaciji razlogov za 

pojave. 

Kulturni pristop. Obstajajo različne pojmovne razlage, kaj je »kultura«. Kultura je vse od 

ideologije, vrednot, pojmov, mase naučenih obnašanj, ki se prenašajo skozi generacije; je del 

okolja, ki ga je ustvaril človek. Kulturna psihologija je psihološko raziskovanje znotraj 

kulture in zato zagovarja, da bi vsi psihološki fenomeni morali biti raziskovani z ozirom na 

kulturno psihologijo, saj se vedno dogajajo znotraj neke kulture (Kağıtçıbaşı, 2007). 
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2.2 Pomen, ki ga pripisujemo otrokom 

 

Razlogi, zakaj se ljudje odločajo, da bodo imeli otroke, oziroma pomen, ki ga ljudje 

pripisujejo otrokom, sta Hoffman in Hoffman (1973, 20) v študiji Pomen otrok (ang. »Value 

of children« ‒ v nadaljevanju VOC) opredelila kot: »pomen otrok se nanaša predvsem na to, 

kakšno funkcijo bo otrok v družini prevzel ter na to, katere potrebe starši zadovoljujejo preko 

otrok«. Predpostavka je, da ima pripisovanje pomena otrokom močan vpliv na motivacijo, da 

se posameznik odloči, da bo imel otroke. Motivacija je tako v tem kontekstu tesneje, 

neposredneje povezana z vedenjem, saj se nanaša na predispozicijo za ravnanje. 

V študiji VOC (Hoffman, Hoffman, 1973) osnovni teoretični okvir predpostavlja, da pomen, 

ki ga pripisujemo otrokom, variira glede na obstoječo družbo. To pomeni, da se motivacija za 

starševstvo razlikuje v različnih kulturah ter se spreminja z zgodovinskimi trendi (na sliki 2.1 

to predstavlja makrosistem ter kronosistem). 

Hoffman in Hoffman (1973) sta glede na zbrano literaturo in podatke o razlogih za 

starševstvo in motivaciji za otroke kategorizirala in razdelila pomen otrok v devet skupin;  

1. Status odraslosti in socialne identitete. 

2. Razširjanje sebstva (ang. »self«), ki je del večje entite in perspektiva »nesmrtnosti«. 

3. Moralnost: religija, altruizem, delovanje v dobro skupine, norme glede spolnosti. 

4. Primarna povezanost in naklonjenost znotraj družine. 

5. Stimulacija, poživitev, novost in zabava. 

6. Dosežki, sposobnosti in ustvarjalnost. 

7. Moč, vpliv in učinkovitost. 

8. Socialna primerjava in tekmovanje. 

9. Ekonomska korist. 

Poleg navedenih sta opredelila še eno skupino, in sicer biološki pomen otrok. Biološke 

hipoteze opredeljujejo vedenje ljudi na primarni (primitivni), živalski ravni. Na primer otrok, 

predvsem dojenček, povzroči fiziološke (npr. povečane zenice) in psihološke (predvsem 

vedenjske in čustvene) reakcije. Ta pomen otrok je bil namerno izključen iz kategorizacije, saj 

se je izkazalo, da ne ustreza kriterijem te sociološke-psihološke raziskave, ker ni odvisen od 

družbene strukture in tako ni uporaben za razlago kulturnih razlik ter zgodovinskih trendov v 

razlogih za starševstvo (Hess, 1970 v Hoffman in Hoffman, 1973, 46). 
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Kasneje je bilo s pomočjo faktorske analize teh devet kategorij strnjenih v tri večje skupine, to 

so: psihološki pomen, ekonomski/utilitaren pomen ter socialni/družbeni pomen otrok. Tak 

teoretični model so tudi uporabili v ponovljeni in razširjeni raziskavi Pomen otrok 2 (ang. 

»Value of children 2« ‒ v nadaljevanju VOC 2) približno tri desetletja po VOC 1 (Kağıtçıbaşı, 

2007). Ker se je ta nova kategorizacija izkazala za uporabnejšo, se nanjo sklicujemo tudi v tej 

nalogi in jih opisujemo v nadaljevanju. 

Utilitaren pomen. Tako pripisovanje pomena otrokom se nanaša predvsem na ekonomsko 

oziroma materialno korist, ki jo družina /starši pridobijo s tem, ko imajo otroke, bodisi mlajše 

ali pa že odrasle. Gre za pomoč pri gospodinjskih opravilih, pomoč pri delih, s katerimi se 

družina preživlja ali ukvarja (npr. kmetijska opravila, pomoč pri družinskih poslih, storitvah), 

v smislu odraslih otrok pa v ospredje pride predvsem pomen materialne varnosti staršev v 

starosti (ang. »old-age security«) (Kağıtçıbaşı, 2007). 

Psihološki pomen. Vključuje občutja zadovoljstva, ki jih starši doživljajo, ker imajo otroka. 

Ta občutja so lahko ponos, moč in občutek dosežka ter napredka v življenju, otrok lahko za 

starše predstavlja poživitev, novost, doprinese k svežini in dogajanju v družini. Gre za srečo, 

zadovoljstvo in občutek izpopolnjenosti (smisla) v življenju. Starši občutijo zadovoljstvo ob 

gledanju otrok, kako odraščajo, prav tako otroci staršem nudijo družbo (kot nasprotje 

osamljenosti) (Kağıtçıbaşı, 2007). Dodatno ima otrok lahko vpliv na to, da se partnerja 

zbližata. Starševstvo ustvari naravno, intimno, čustveno vseživljenjsko vez med člani, ki 

prispeva k samopotrditvi, pripadnosti in osebni identiteti članov s to skupino (družino) 

(Hoffman in Hoffman, 1973). 

Socialni pomen. Gre za občutja splošne sprejetosti v širši družbi, ki so jih poročeni starši 

deležni zaradi dejstva, da imajo otroke. V bolj tradicionalnih družbah posameznik pridobi 

status »odrasle osebe«, ko dobi otroke, in ne nujno, ko se poroči. Predvsem materinstvo je v 

nekaterih kulturah pojmovano kot glavno poslanstvo ženske ter njena glavna vloga v 

življenju, zato so lahko ženske brez otrok deležne družbenega neodobravanja. Družba lahko 

ženske, ki so usmerjene k lastni karieri in ne izražajo želje po družini in otrocih, označijo kot 

sebične ter njihove vrednote kot izkrivljene. Imeti otroke tako predstavlja neko družbeno 

obveznost, saj otroci predstavljajo prispevek k družbi. Med socialni pomen otrok spada tudi 

»nadaljevanje družine« ali »nadaljevanje družinskega imena«, da bo otrok, predvsem sin, 

poskrbel, da se status ali ime družine/staršev ne izgubita (Kağıtçıbaşı, 2007). 
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Vsaka izmed naštetih skupin pomena otrok pa ima tudi negativno plat. Tako pri utilitarnih 

razlogih za starševstvo v ospredje pride strošek, ki ga otrok predstavlja za družino. Socialni 

razlogi imajo negativno plat v disciplinskih problemih, ki jih starši lahko imajo z otrokom, v 

vzgoji ter skrbi za otrokovo prihodnost, predvsem če se otrokovo vedenje kaže kot 

delinkventno. Slabosti, ki so jih starši lahko deležni na psihološkem področju, pa so čustvena 

bremena, ki jih prenašajo, dodatno delo, trud in čas, ki ga je potrebno nameniti otroku, starši 

so lahko prikrajšani za priložnosti na različnih področjih v življenju (poklicno, družabno …), 

prav tako lahko otroci negativno vplivajo in prizadenejo odnos med partnerjema (Kağıtçıbaşı, 

2007).  

2.3 Vpliv makrosistema na pripisovanje pomena otrokom 

 

Na človeški razvoj vpliva vrsta okoljskih, kulturnih, socialnih in individualnih dejavnikov.  

Ker se v tej nalogi še posebej osredotočamo na povezavo posameznika in njegovih vrednot v 

odnosu s kulturo, je potrebno opredeliti, kakšen vpliv ima le-ta na oblikovanje 

posameznikovih odločitev, vrednotenj in pojmovanja družine ter otroka. 

Makrosistem vključuje vse širše dejavnike, ki posredno ali pa neposredno vplivajo na 

človekovo življenje. To so: stališča, ideologija, norme in vrednote kulture, socialni pogoji, 

filozofija politike ali tudi neposredni zakoni, narodne/družbene navade, ekonomski vzorci, 

zgodovina (naroda) in tako dalje (Bronfenbrenner, 1976). Makrosistem ima največji vpliv na 

oblikovanje utilitarnega ter psihološkega pomena otrok. (Kağıtçıbaşı, 2007). 

2.3.1 Družbene vrednote 

Otroštvo je družbeno opredeljen koncept, kar pomeni, da je produkt kulture in se razlikuje 

med različnimi kulturami. Variira in spreminja pa se tudi znotraj iste kulture, skupaj s 

spreminjajočimi se socialnimi vrednotami. Poleg družbeno opredeljenih konceptov obstajajo 

tudi skupni univerzalni vidiki otroštva, ki večinoma temeljijo na skupni fiziologiji (mlajša 

leta, manjša rast, odvisnost od odraslih, potreba po negi …) (Kağıtçıbaşı, 2007). 

Pomen, ki ga družba pripisuje otrokom, določa položaj otroka v družbi, izobraževanje otrok, 

pričakovanja do otrok, ravnanja z njimi, njihovo celotno življenje. Zgovoren primer tega, 

kako družbene vrednote ter raznolika pojmovanja otroštva konkretno vplivajo na samo 

življenje otroka, je »otroško delo«. 
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V ruralnih agrarnih območjih, kjer se že v zgodnjih letih od otroka pričakuje, da bo pomagal 

pri gospodinjskih in kmečkih opravilih, se je prispevek otroka k družini izkazal za izredno 

pomembnega. Kompleksnost in obsežnost dela naraščata z otrokovo starostjo, kot je moč 

zaslediti v antropoloških raziskavah (Whiting ,Whiting, 1975 v Kağıtçıbaşı, 2007, 42). V 

obdobju srednjega otroštva je tako že sorazmerno velik del dneva oz. časa namenjen 

opravljanju različnih del. To je v velikem nasprotju z življenjskim slogom otrok v zahodnih, 

urbanih, kulturah, kjer je otrokov večji del dneva namenjen otroški igri. Primerjava, ki sta jo 

opravila Whiting in Whiting (1975 v Kağıtçıbaşı, 2007, 42), je pokazala, da v ruralnem 

območju Kenije otroci namenijo delu 41% svojega časa v dnevu (ang. »waking hours«), 

ameriški otroci pa raznim opravilom le 2 %. V sociokulturnem okolju, kjer otrok, tako kot 

ostali člani družine, nosi veliko odgovornosti, otroštvo ne obstaja kot posebna, ločena, 

samostojna entiteta. V socioekonomskih pogojih, kjer otrokov prispevek v družini igra 

pomembno vlogo pri družinski blaginji, so utilitarne vrednote otroka bolj izrazite. Ravno 

nasprotno pa v zahodnih kulturah šoloobvezen otrok predstavlja ekonomsko breme in ne 

korist, zato je otroško delo (nanašajoč se tudi na gospodinjska opravila) zanemarljivo 

(Kağıtçıbaşı, 2007). V takem kontekstu je otroštvu lahko pripisan poseben status, kot to 

opisuje Kessen (1991), ki lahko doseže skrajnost v »sentimentalni idealizaciji« otroka. 

2.3.2 Stopnja razvitosti države/območja  

Stopnja razvitosti območja se odraža predvsem v treh dimenzijah, in sicer: 

• ali je območje ruralno ali urbano, 

• socialno-ekonomski status (SES) družine znotraj tega območja, 

• izobrazba staršev in poklic. 

Za manj razvite države, ruralna območja, družine z nižjim SES-om ter z nižjo izobrazbo 

staršev je značilen velik vpliv utilitarnih vrednot na odločitev imeti otroke. Kot že povedano, 

se utilitarni pomen otrok odraža na večjem vrednotenju pomoči otroka v družini v 

ekonomskem smislu, s konkretnim delom ali materialno pomočjo. Poleg tako imenovanega 

otroškega dela je za starše iz manj razvitih držav izredno pomemben vidik materialne 

preskrbljenost/varnosti v starosti, ki si jo lahko zagotovijo preko potomcev (Kağıtçıbaşı, 

2007). V kontekstu revščine ali/in pomanjkanju sistema socialnega varstva je otrokov 

ekonomski prispevek v družini izredno pomemben. Potomci v družini predstavljajo vir 
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zavarovanja ostalih članov (staršev, starih staršev) pred življenjskimi tveganji, kot so bolezni, 

katastrofe, brezposelnost, starost, ko tega ni na voljo v institucionalizirani obliki v družbi. 

Take družinske norme in recipročna pričakovanja temeljijo na medgeneracijski pravičnost in 

se tako prenašajo iz družine v družino ter so v družbi splošno sprejeta. Iz strani staršev gre za 

pričakovanja do svojih otrok ter odvisnost od njih v starejših letih, iz perspektive potomcev pa 

gre za visoko lojalnost svojim staršem in družini (Schwarz, Shi, Trommsdorff, Zheng, 2010; 

Nauck, 2005). To nakazuje na kolektivistični model družine oz. družbe in kulture, katere 

model je razložen v naslednjem poglavju (Ataca, Kağıtçıbaşı, 2015). 

Preferenca sinov. Pojavlja se predvsem v patrilinearnih družbah, kjer so vloge moških in 

žensk jasno ločene. Preferenco sinov uvrščamo v skupino utilitarnega pomena otrok, vendar 

pa se glede na posamezen kulturni kontekst velikokrat povezuje tudi s socialnim pomenom. 

Sinovi so tisti, na katere se starši zanesejo, da bodo prispevali k ekonomskem stanju v družini 

tako v mlajših letih kot v odrasli dobi, ko bodo starši že ostareli in bodo potrebovali nekoga, 

da jih bo ekonomsko ali drugače oskrboval (Nauck, 2014). 

Rezultati VOC II so pokazali, da je bila želja po sinu kot razlog imeti otroke, izjemno prisotna 

v nekaterih azijskih državah, na primer Indoneziji, kjer je kar 93 % žensk izpostavilo 

preferenco sinov, v nasprotju z nemškim in ameriškim vzorcem mater, kjer je to navedlo le 

8 % mater (Kağıtçıbaşı, 2007). 

Razlik pa ne najdemo le med državami, temveč tudi znotraj držav. Kot izredno pomembna se 

je znotraj države izkazala stopnja regionalne socialno-ekonomske razvitosti. Rezultati turške 

VOC raziskave so pokazali, da s stopnjo razvitosti območja upada pomen materialne varnosti 

staršev v starosti pri odločanju za otroke. V najmanj razvitih ruralnih območjih je varnost v 

starostnem obdobju kot razlog za starševstvo navedlo 100 % udeležencev, v srednje razvitih 

območjih 73 %, v precej razvitih 61 % ter v najbolj razvitih urbanih velemestih le še 40 %. Ta 

razlog pa je prav tako upadal s socialno-ekonomskim statusom (SES) družine, kar vključuje 

vrsto poklica in stopnjo izobrazbe staršev (Kağıtçıbaşı, 1982a; Kağıtçıbaşı, Ataca, 2015). 

Nasprotno pa makrosistem vpliva na rast psihološkega pomena otrok, kadar gre za okolje z 

večjo blaginjo in urbani življenjski stil. V takem okolju otrok ne predstavlja več materialne 

koristi za družino, ampak je večkrat celo ekonomsko breme zanjo. Kljub temu si večina ljudi 

vseeno želi oziroma vseeno ima otroke. Ugotovitev VOC 1 je bila, da z upadanjem 

utilitarnega pomena otrok naraščajo psihološki razlogi za starševstvo. Kot pomemben 
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dejavnik, ki vpliva na psihološko vrednotenje otrok, se je tako kot pri utilitarnem pripisovanju 

pomena izkazala stopnja razvitosti območja. Torej psihološki pomen otrok raste s stopnjo 

razvitosti območja, te vrednote so bolj prisotne med prebivalci urbanih naselij ter družinami z 

višjim socialno-ekonomskim statusom (Kağıtçıbaşı, 2007). 

V nedavnih raziskavah v okviru VOC 2, ki imajo večji poudarek na raziskovanju medosebnih 

odnosov med starši in otroki, pa rezultati kažejo, da je psihološki pomen otrok vseprisoten v 

različnih državah in različnih družbah. Univerzalnost čustvenega oziroma psihološkega 

vrednotenja otrok razlagajo na podlagi odnosa starši‒ otrok, saj je tovrstna vez naravna in 

primarna ter vključuje intimne interakcije, katerih sestavni del je čustvovanje. Predvsem vez 

med materjo in otrokom odlikuje pristna naklonjenost, kar drži za katerokoli družbo in kulturo 

neodvisno od socialnih pogojev (Mayer, Trommsdorff, Kağıtçıbaşı, Mishra, 2012; Nauck, 

Klaus, 2007). 

2.3.3 Individualizem – kolektivizem 

Primer materialno-socialne varnosti staršev v starosti, ki je bil izpostavljen v prejšnjem 

poglavju, je eden izmed utilitarnih razlogov, ki najbolj variira glede na kulturo (predvsem v 

primerjavi zahodnih/razvitejših in nezahodnih/manj razvitih območij). Sprva lahko izgleda, da 

so objektivni pogoji za življenje, kot so visok standard življenja ter institucionalizirani sistemi 

socialnega varstva, odgovorni za te razlike.  

Vendar pa sledeči primer kaže na še en pomemben faktor, ki vpliva na pripisovanje 

(utilitarnega) pomena otrokom, to je družinska struktura (Kağıtçıbaşı, 2007). 

V študijo VOC 1 je bilo vključenih več vprašanj glede pričakovanj staršev do svojih odraslih 

otrok o finančni pomoči družini. Po izvedeni pilotni študiji se je izkazalo, da o teh stvareh ne 

morejo spraševati v Nemčiji, saj so bila žaljiva za udeležence, ki so zanikali takšna 

pričakovanja. V ZDA so vprašanja ohranili, vendar so prav tako motila udeležence, ki so 

odgovarjali, da ne želijo ničesar od svojih otrok in bi bili veseli, če njihovi otroci znajo 

poskrbeti sami zase. Ta vprašanja pa so se izkazala za žaljiva tudi v Turčiji, vendar iz 

nasprotnega razloga. Veliko udeležencev iz bolj tradicionalnih, ruralnih, naselij je 

odgovarjalo: »Seveda, če je naš otrok (sin) vreden te družine, bo poskrbel za nas in nas ne bo 

pustil na ulici!« Torej, niso zgolj objektivni pogoji tisti, ki prispevajo k razlikam med 

kulturami, temveč tudi družinske vrednote, celo družinski ponos (Ataca, Kağıtçıbaşı, 2015, 

377). 
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Pri razumevanju pripisovanja vrednot otrokom v različnih kulturah je ključno razumevanje 

dimenzije individualistične ‒ kolektivistične usmerjenosti družbe ter posledično različnih 

modelov družin. Na nivoju posameznika gre za dimenzijo psihološke neodvisnosti oziroma 

soodvisnosti (od drugih ljudi). Odraža se tudi v pojmovanju povezanega /ločenega sebstva od 

ostalih ljudi oziroma družinskih članov (Kağıtçıbaşı, 2007). 

Sebstvo je konstrukt, ki zajema pojem osebe in do neke mere osebnosti. Je subjekt doživljanja 

in objekt zavesti. Sebstvo je družbeni produkt v smislu, da se pojavi in oblikuje skozi socialne 

interakcije. Ima reflektivno funkcijo, kar pomeni, da se odraža v posameznikovem zavedanju, 

kot na primer samozaznava (ang. »self-perception«) in samozavedanje (ang. »self-

awareness«). Koncept sebstva ima zelo raznolike razlage v različnih kulturah (Murphy-

Berman, Berman, 2003). Za razumevanje pozicije otroka v družini sta najbolj pomembni 

dimenziji povezanost‒ločenost (kot prikazuje spodnja slika) ter neodvisnost–soodvisnost 

(Kağıtçıbaşı, 2007). 

Slika 2.2: Povezano sebstvo in ločeno sebstvo 

    POVEZANO SEBSTVO                                                       LOČENO SEBSTVO  

 

 

 

           

               DRUŽINA                                                                          DRUŽINA 

 

 

 

VIR: prirejeno po Kağıtçıbaşı (2007) 

Ločenost in neodvisnost se grobo povezujeta z zahodnim svetom, individualističnimi 

kulturami, razvitejšimi državami in urbanim življenjem. Vsako sebstvo je samostojna entiteta, 

meje med enim in drugim sebstvom (osebami) so jasno določene. 

Medtem ko sta povezanost in soodvisnost prisotni v nezahodnem svetu, v kolektivističnih 

družbah, povezujemo jih z državami v razvoju in ruralnim življenjem. Sebstva se med seboj 
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prekrivajo in nimajo jasno določenih mej, kar nakazuje na potencialno skupno deljeno si 

identiteto. 

Potrebno je seveda razumeti, da ne obstajata zgolj ti dve skrajnosti, temveč se tudi 

permabilnost sebstev razlikuje v različnih kulturah, torej kje je meja med posameznimi sebstvi 

ter kako jasno in ostro je določena (na primer Koreja in Turčija sta državi s kolektivistično 

kulturo, vendar se razlikujeta v intenzivnosti le-te). Pri ločenih sebstvih pa so variacije v 

razdalji, torej kako blizu oziroma daleč so med seboj (razlike se pojavljajo tudi znotraj 

evropskih držav) (Kağıtçıbaşı, 2007). 

Spomnimo se primera japonske matere iz začetka naloge, ki svojemu otroku reče: »Ni me 

treba ubogati.« Otrok in mati sta povezana z »amae« odnosom, ki pomeni močno povezanost 

in odvisnost, njuni sebstvi se prekrivata in zato otrok ta stavek interpretira kot grožnjo in 

zavrnitev. 

2.3.3.1 Modeli družin 

Teorija spreminjajočih se družin Ç. Kağıtçıbaşı (2007) opisuje dejavnike, ki vplivajo na 

medgeneracijske odnose ter strukturo družin na več nivojih. Prvi nivo opredeljuje kulturno 

dimenzijo (individualizem ali kolektivizem) ter življenjske pogoje (urbano ali ruralno 

območje ter stopnjo obilja). Našteti kulturni, socialni in ekološki pogoji vplivajo na drugi 

nivo, to je na družinsko strukturo (ožje družine ali razširjene družine ter večje ali manjše 

število otrok). Dejavniki prvega in drugega nivoja skupaj vplivajo še na tretji nivo, ki pa je 

družinski sistem. Slednji se odraža v starševskih vrednotah, praksah glede socializacije otroka 

ter družinskih odnosih ter vpliva teh dejavnikov na razvoj sebstva in vrednot njihovih otrok.  

Ç. Kağıtçıbaşı (2007) opredeljuje tri družinske modele, in sicer: a.) model družinske 

soodvisnosti (imenovan tudi kolektivistični model), b.) model družinske neodvisnosti 

(individualistični model) ter c.) model družinske psihološke soodvisnosti, ki vsebuje elemente 

prvega in drugega modela ter ponazarja spreminjajočo se družinsko strukturo v nezahodnih 

državah, ki se socialno-ekonomsko hitro razvijajo. 
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a.) Model družinske neodvisnosti 

 

Tipičen je za zahodno kulturo z individualistično orientacijo ter višjim življenjskim 

standardom. Ljudje v gospodinjstvu živijo z ožjo družino oz. zgolj s člani primarne družine. 

Za družine je značilno manjše število otrok. Avtonomnost je visoko cenjena, zato se manjši 

pomen pripisuje materialni in čustveni soodvisnosti. Ker so v družbi urejeni sistemi socialne 

varnosti (predvsem pokojnina), ni ekonomskih razlogov za odločanje za otroke, zato 

prevladujejo psihološki. Vzgoja otrok je usmerjena na otrokovo neodvisnost in edinstvenost, 

starši so usmerjeni predvsem na posameznikovo samostojnost in pozitivno samovrednotenje, 

ni pa poudarka na medosebnih soodvisnih odnosih (Kağıtçıbaşı, 2007; Mayer idr. 2012). 

Slika 2.3: Model družinske neodvisnosti  

 

VIR: prirejeno po Kağıtçıbaşı (2007) 



Černigoj, Adela. 2016. »Razlogi za starševstvo in pomen otrok v različnih kulturnih kontekstih.« 

Diplomska naloga., Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. 

__________________________________________________________________________________ 

14 

 

b.) Model družinske soodvisnosti 

 

Prevladuje v nezahodnih, kolektivističnih kulturah, značilen je nižji življenjski standard, kjer 

procesi modernizacije (še) niso imeli močnega vpliva. Tu so posebej izpostavljene družine 

nezahodnih držav, iz ruralnih območij z nižjo stopnjo socialno-ekonomske razvitosti. 

Značilno je večje število otrok, družinske skupnosti oz. gospodinjstva pa vključujejo člane 

razširjene družine. Razlogi za starševstvo so tako utilitarni kot čustveni (psihološki), potomci 

nosijo odgovornost, da družini pomagajo ekonomsko in drugače ter da poskrbijo za svoje 

starše, ko le-ti ostarijo. Prisotni sta močna materialna kot čustvena soodvisnost članov, manj 

pa je poudarjena avtonomija (Kağıtçıbaşı, 2007; Mayer idr. 2012). 

Slika 2.4: Model družinske soodvisnosti 

 

VIR: (Kağıtçıbaşı, 2007). 
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c.) Model družinske psihološke soodvisnosti 

 

Je sinteza prejšnjih dveh modelov. Tako kot pri kolektivističnem modelu je čustveni 

soodvisnosti še vedno pripisan velik pomen, upade pa pomen materialne soodvisnosti ter 

tradicionalne družinske hierarhije (upad utilitarnih vrednot) kot posledica (globalne) 

modernizacije. Bistvena domneva je, da osebna avtonomnost pridobiva na pomenu, medtem 

ko čustvena bližina in tesni medosebni odnosi ostanejo »nepoškodovani«. Avtonomija in 

neodvisnost posameznika ne predstavljata več grožnje za družino, temveč predpogoj za 

uspešno funkcioniranje v modernih delovnih pogojih (Kağıtçıbaşı, 2007; Mayer idr. 2012). 

Slika 2.5: Model psihološke soodvisnosti 

 

VIR: (Kağıtçıbaşı, 2007) 
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Ta model predpostavlja, da s socialno-ekonomskim razvojem držav in območij družinske 

vrednote in vloge postanejo manj tradicionalne, odnosi z razširjeno družino bolj oddaljeni, 

medtem ko odnosi z ožjo družino ostanejo tesni. 

Model je v nasprotju s klasično modernizacijsko teorijo, ki ne pozna tretje poti pri 

združevanju ekonomskega napredka, demokratizacije ter povečanju posameznikove svobode s 

tradicionalnimi družinskimi obvezami, temveč zagovarja, da bodo zahodne družinske 

strukture in vrednote prevladale. (Inkeles, Smith, 1974 v Mayer idr. 2012, 65) 

V času kulturnih sprememb je mlajša generacija tista, kjer se bodo najprej odražale 

spremembe v vrednotah. Zato je več raziskav na temo vrednotenja otrok vključilo 

udeležence/starše različnih generacij, kjer so se pokazali rezultati, ki podpirajo teorijo 

spreminjajočih se družin ter model družinske psihološke soodvisnosti (Ataca, Kağıtçıbaşı, 

2005; Kağıtçıbaşı, Ataca, 2015). 

2.4 Raziskava Pomen otrok (ang. »Value of Children«) I in II  

 

Koncept pomena otrok temelji na delu, ki sta ga objavila Hoffman in Hoffman (1973), kjer sta 

predstavila in predlagala način pristopa medkulturnega raziskovanja pomena, ki se ga 

pripisuje otrokom. Gre za kritičen pregled literature in organizacijo informacij, ki so bile v 

tistem času na voljo o temah, kot so: razlogi za starševstvo, vrednotenje otrok, vpliv vrednot 

na rodnost (ang. »fertility behavior«), družbeni dejavniki ter njihov vpliv na načrtovanje 

družin in podobno. Z izjemo raziskav na temo utilitarnih vrednot ni bilo v tistem času nobenih 

konkretnih obstoječih podatkov o prej naštetih temah. Študija VOC je služila kot univerzalni 

teoretični okvir za raziskovanje teh fenomenov v različnih kulturah. 

Hoffman in Hoffman sta kot povod za raziskovanje vrednot, ki se jih pripisuje otrokom, 

navedla splošno skrb globalne prenaseljenosti. Opredelila sta štiri razloge, zakaj je potrebno 

raziskovati vrednotenje otrok. Prvi trije se neposredno nanašajo na raziskovanje populacijskih 

trendov, četrti le posredno. Razlogi so: 

 poiskati motive, ki vplivajo na rodnost oziroma število otrok, 

 predvideti načine, kako doseči družine z manj otroki, 

 s pomočjo motivov za starševstvo predvideti populacijske trende,  

 upoštevati vpliv pomena otrok na odnos med starši in otroki.  
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V sledečem desetletju so tako sledile raziskave v devetih različnih državah, ki jih je izvedla 

interdisciplinarna skupina raziskovalcev, psihologov, demografov in ekonomistov. Raziskava  

VOC 1 je bila izvedena v 9 državah: v Indoneziji, Koreji, na Filipinih, v Singapurju, na 

Tajvanu, Tajski, v Turčiji, ZDA in Nemčiji (Kağıtçıbaşı, 2007). 

Glavne ugotovitve VOC 1 so bile: 

‒ Pozitivna korelacija med utilitarnim pomenom otrok in nižjo stopnjo razvitosti 

države oz. manj razvitimi, ruralnimi območji znotraj države. Med utilitarnimi pomeni 

sta izstopali preferenca sinov ter materialna varnost staršev v starosti. 

‒ Pozitivna korelacija med psihološkim pomenom otrok in urbanim načinom življenja 

ter območji z višjim standardom življenja. 

‒ Pozitivna korelacija med utilitarnim pomenom otrok ter številom otrok ter negativna 

korelacija med psihološkim pomenom in številom otrok. Gre za to, da je ekonomski 

prispevek vsakega nadaljnjega otroka v družini približno enako velik, zato se 

materialna preskrbljenost in pomoč v družini večata s številom otrok. To ne velja za 

psihološke vrednote, saj se zadovoljstvo, ki ga starši občutijo ob otroku, ne veča 

sorazmerno z večjim številom otrok. To pomeni, da starši svojo potrebo po bližini in 

ljubezni lahko zadovoljijo že preko enega ali dveh otrok in zato nimajo želje po še več 

otrocih (Kağıtçıbaşı, 1982a; Kağıtçıbaşı, 2007; Kağıtçıbaşı, Ataca, 2005; Nauck, 

Trommsdorf, 2010). 

Tri desetletja kasneje je raziskava ponovno oživela s projektom, ki sta ga začela G. 

Trommsdorff in Nauck (Nauck, Trommsdorf, 2010; Nauck, 2005). Povod za originalno 

študijo se je skrival v skrbi glede globalne prenaseljenosti ter naraščanja števila prebivalstva, 

povod za VOC II pa je tudi v aktualnih svetovnih demografskih spremembah. Le-te se kažejo 

predvsem v upadu rodnosti ter podaljševanju življenjske dobe prebivalstva. Večina svetovne 

populacijske rasti se nahaja v kulturah z nižjo ekonomsko razvitostjo, na drugi strani pa se je 

v ekonomsko dobro razvitih državah ter državah v prehodu rast prebivalstva ustavila ali celo 

upada, pri tem pa jo spremlja še staranje prebivalstva (Nauck, Trommsdorf, 2010). 

Te demografske spremembe odpirajo vprašanja o ekonomskih, sociokulturnih in psiholoških 

problemih, ki se odražajo tudi v spremembah družinskih sistemov, načinu odraščanja otrok ter 

odnosom med starejšimi in spreminjajočimi se mlajšimi generacijami. 
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Izhajajoč iz teh aktualnih sprememb je raziskava VOC 2 presegla originalni koncept 

raziskovanja. Dodatno se porajajo vprašanja o funkcionalnosti formalnih in neformalnih oblik 

podpiranja naraščajočega se starega prebivalstva. Iz psihološke ter sociološke perspektive ta 

problem odpira vprašanja o medgeneracijskih odnosih ter o tem, kakšne povezave in odnosi 

se ustvarjajo med starši in otroki skozi (posameznikovo) življenjsko obdobje (Nauck, 

Trommsdorf, 2010). 

Medtem ko se je VOC 1 osredotočala predvsem na povezavo med pomenom otrok ter 

rodnostjo, se je VOC 2 razširila še na raziskovanje vrednot (splošnih in družinskih) ter 

njihovega vpliva na odnos med starši in otroki ter spreminjanje teh vrednot in odnosa skozi tri 

generacije. Teoretični okvir za VOC 2 je zasnovan na način, da služi raziskovanju pomena 

otrok tako na družbeni kot na individualni ravni. S tem je možno preučevati njegov širši in 

ožji vpliv na družinsko strukturo, družinske odnose ter medgeneracijsko povezanost (Nauck, 

2005; Nauck, 2014). 

Raziskava je bila ponovljena v nekaterih originalnih državah ter v nekaj novih ter se je skupaj 

razširila čez štirinajst držav v letih 2000. Določeni projekti znotraj raziskave VOC še vedno 

potekajo, predvsem na področju raziskovanja medgeneracijskih odnosov ter vloge 

starostnikov in skrbi za njih (Nauck, Trommsdorf, 2010; Kağıtçıbaşı, Ataca 2015). Zato v 

nadaljevanju izpostavljamo le nekatere glavne fenomene in posplošene ugotovitve ponovljene 

VOC raziskave. 

Primerjava VOC 1 in VOC 2 je pokazala očiten upad utilitarnega pomena otrok ne glede na 

državo/ kulturo. Utilitarni pomen otrok v smislu skrbi za ostarele starše (ne pa več v smislu 

otroškega dela ter finančne pomoči otroka družini) ostaja prisoten v agrarnih področjih z nižjo 

socialno-ekonomsko razvitostjo. Prav tako je zaslediti upad preference sinov in v nekaterih 

državah celo naraščanje preference hčera. Pojavil se je porast psihološkega pomena otrok, ki 

ga skupaj z upadom utilitarnega pomena lahko v večini držav razlagamo z urbanizacijo ter 

ekonomsko rastjo v državi v zadnjih tridesetih letih (v času med eno in drugo raziskavo). 

Vedno več novih raziskav pa potrjuje domnevo, da je psihološki pomen otrok univerzalno 

prisoten in neodvisen od družbenih sprememb ter sprememb v družinskih modelih 

(Kağıtçıbaşı, 2007; Nauck, Klaus, 2007; Kağıtçıbaşı, Ataca, 2005). 

Drugi fenomeni, ki so se pojavili v raziskavi VOC 2, so upad željenega števila oz. idealnega 

števila otrok, spremembe v družinskih modelih (predvsem iz modela družinske soodvisnosti v 
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model družinske psihološke soodvisnosti), spremembe vrednot pri mlajših generacijah (višje 

cenjena neodvisnost in avtonomnost) ter sprememba položaja starostnikov v družini in družbi 

(kot posledica manjše materialne soodvisnosti članov ter povečanje formalnih oblik 

socialnega varstva) (Kağıtçıbaşı, 2007; Nauck, Klaus, 2007; Schwarz idr., 2010; Mayer idr., 

2012, Nauck, 2014; Kağıtçıbaşı, Ataca, 2015). 

3 RAZISKOVALNI PROBLEM IN CILJI 
 

Razlogi za starševstvo oziroma pomen, ki ga ljudje pripisujejo otrokom, nam razkrivajo, kje 

in kakšno je mesto otroka v družini in družbi. Zato želimo z raziskovanjem pomena otrok na 

Slovenskem območju pridobiti vpogled v razloge za starševstvo ter vpliva kulturnega 

konteksta na odločanje za otroke. 

Glavno raziskovalno vprašanje v nalogi je, »zakaj imamo (Slovenci) otroke?«. Cilj raziskave 

je ugotoviti, kakšen pomen slovenske matere pripisujejo otrokom, torej, zakaj se odločajo za 

materinstvo. Ugotoviti želimo tudi, kateri socialni, ekonomski in kulturni dejavniki vplivajo 

na te odločitve. Pomen, ki ga otrokom pripisujemo v slovenski kulturi, bomo primerjali s 

pomenom otrok v drugih kulturah. 

3.1 Raziskovalna vprašanja in hipoteze 

 

1. Kateri je v Sloveniji prevladujoč pomen, ki ga matere pripisujejo otrokom in 

predstavlja razlog za odločanje za starševstvo? 

Hipoteza 1: Prevladujoč pomen, ki ga slovenske matere pripisujejo otrokom, je 

psihološki pomen otrok. 

2. Ali se prevladujoč pomen, ki ga matere pripisujejo otrokom v Sloveniji, razlikuje od 

prevladujočih razlogov v drugih kulturah? 

Hipoteza 2: Slovenske matere pripisujejo otrokom enak pomen kot v sorodnih 

zahodnih kulturah. Razlike bo moč zaslediti v primerjavi z nezahodnimi kulturami. 

3. Ali je psihološki pomen otrok prisoten pri vseh anketiranih materah, neodvisno od 

starosti, socialnodemografskega položaja in izobrazbe? 

Hipoteza 3: Vse matere otrokom pripisujejo psihološki pomen, ne glede na svoje 

značilnosti. 
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4. Ali anketirani iz podeželskih naselij otrokom pripisujejo večji ekonomski in socialni 

pomen kot anketirani iz urbanih naselij? 

Hipoteza 4: Pripisovanje socialnega in ekonomskega pomena otrok se ne bo 

razlikovalo glede na socialnodemografski položaj anketiranih. 

5. Ali je večje število otrok povezano z večjim pripisovanjem ekonomskega pomena 

otrokom? 

Hipoteza 5: Večje število otrok ni povezano s pripisovanjem ekonomskega pomena 

otrokom. 

6. Ali se bo v Sloveniji kot razviti državi pokazal manjši poudarek na socialnem in 

ekonomskem pomenu otrok kot v manj razvitih državah? 

Hipoteza 6: Tako kot je značilno za druge razvite države, se bo tudi v Sloveniji 

izkazalo, da se matere za otroke ne odločajo iz socialnih in ekonomskih razlogov. 

7. Ali bo pri anketiranih moč opaziti preferenco za spol otroka? 

Hipoteza 7: Slovenske matere ne bodo izrazile preference glede spola otroka. 

4 METODOLOGIJA 
 

4.1 Tehnika in potek zbiranja podatkov 

 

Podatki temeljijo na kvantitativni anketni raziskavi, ki je bila izvedena med 17. 8. 2016 in 

21. 8. 2016. V tem času je potekalo spletno anketiranje, pri čemer so bile anketirane osebe 

naključno izbrane po metodi snežne kepe. Princip snežne kepe pomeni, da naključno izbranim 

anketirancem posredujemo anketo in jih prosimo, da po končanem reševanju vprašalnik 

posredujejo svojim znancem, v tem primeru materam. Tovrstni način zbiranja podatkov se 

nadaljuje in povečuje kot snežna kepa, saj z vsakim anketiranim pridobimo še nekaj dodatnih.  

4.2 Opis merskega inštrumenta 

 

Anketa je bila oblikovana na podlagi vprašanj iz originalnega strukturiranega intervjuja, ki je 

bil uporabljen v raziskavi VOC 2, in sicer Vprašalnik za matere (ang. »Value of Children 

Project: Questionnaire for Mothers with a Target Child«) avtorjev Trommsdorff, Nauck, 

Schwarz, Chakkarath in Schwenk (2001). Iz originalnega vprašalnika je bilo izluščenih, 

prevedenih (iz angleščine v slovenščino) in uporabljenih 15 vprašanj, ki se nanašajo na 
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raziskovanje pomena otrok, saj druge teme, vključene v zgoraj omenjeni vprašalnik, niso 

relevantne za našo raziskavo. 

Anketiranci so izpolnili vprašalnik, v katerem so kombinirana vprašanja zaprtega in odprtega 

tipa. Prevladujejo zaprta vprašanja z vnaprej podanimi odgovori ter ocenjevalne lestvice z 

možnimi odgovori na lestvici od 1 do 5. 

Vprašalnik je sestavljen iz dveh delov. Prvi del vsebuje osem vprašanj, ki se nanašajo na 

osebne in demografske značilnosti anketiranega, drugi del pa vsebuje pet vprašanj, ki se 

nanašajo na otroka oz. otroke, ter ocenjevalni lestvici za raziskovanje pripisovanja pomena 

otrokom. 

Glavna ocenjevalna lestvica vsebuje 27 trditev na temo zakaj se ljudje odločajo imeti otroke. 

Posamezne trditve niso bile že v naprej razvrščene, v katero skupino pomenov otrok spadajo, 

saj se nekaterih trditev ne da umestiti v skupino psiholoških, socialnih ali ekonomskih 

pomenov otrok (npr. »Ker moj partner želi več otrok«) ali pa trditev lahko umestimo v več kot 

eno skupino pomenov glede na interpretacijo in kulturni kontekst (npr. »Da imam (še) enega 

fantka«). Zato smo, opirajoč se na zbrano literaturo, določili trditve, ki se najbolj očitno 

nanašajo na psihološke, socialne ali ekonomske pomene otrok za preverjanje danih hipotez, in 

sicer: 

- psihološki pomen otrok: trditve 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 in 22 

3: Ker me otrok zbliža s partnerjem. 

5: Ker starševstvo poveča občutek odgovornosti in pripomore k osebnostnemu razvoju. 

7: Ker dojenček prinaša radost. 

8: Ker je zabavno imeti majhne otroke pri hiši. 

9: Ker mi je v zadovoljstvo gledati, kako otroci odraščajo. 

10: Ker se med otrokom in staršem razvije posebna ljubezen. 

12: Ljudje, ki imajo otroke, imajo manj možnosti, da bodo osamljeni v starosti. 

13: Ker me vzgajanje otrok nauči veliko o življenju in o sebi. 

22: Da imam nekoga rada in skrbim zanj. 
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- socialni pomen otrok: trditve 2, 6, 11, 14, 15 in 20 

2: Ker z vsakim novim družinskim članom družina pridobi na pomembnosti.  

6: Ker otroci krepijo stike in odnose s sorodniki. 

11: Ker starševstvo izboljša moj položaj in ugled med sorodniki. 

14: Ker se nekaterim starejšim sorodnikom zdi, da bi morala imeti več otrok. 

15: Ker preko otrok kujem nova poznanstva. 

20: Da nadaljuje družinsko ime. 

- ekonomski pomen otrok: trditve 1, 21 in 27  

1: Ker otrok pomaga pri hišnih opravilih. 

21: Ker (več) otrok pripomore k boljšemu finančnemu stanju družine. 

27: Ker bi mi otroci lahko pomagali na stara leta. (Nauck in Klaus, 2007 in Kağıtçıbaşı, 2007) 

Vprašanj 4, 16, 19, 23, 24, 25 in 26 nismo za namen preverjanja hipotez uvrstili v nobeno od 

treh skupin, vendar smo jih obdržali v vprašalniku, če bi se izkazala njihova pomembnost. 

Anketirani so morali označiti, v kolikšni meri se strinjajo (5) oz. ne strinjajo (1) s posamezno 

trditvijo na ocenjevalni lestvici od 1 do 5, kot je prikazano spodaj. 

 

1 2 3 4 5 

Sploh ni pomembno    Zelo pomembno 

 

Odgovora 4 in 5 torej pomenita, da se anketirani strinja s trditvijo, odgovor 3 pomeni, da je 

glede trditve nevtralen, odgovora 2 in 1 pa pomenita, da se anketirani ne strinja s trditvijo. 

Če aritmetična sredina posamezne trditve znaša med 1 in 2,5, pomeni, da se večina 

anketiranih s trditvijo ne strinja. Od 2,6 do 3,5 pomeni, da večina anketiranih zavzema 

nevtralno držo glede trditve. Če pa povprečje znaša 3,6 ali več, pa pomeni, da se večina 

anketiranih s trditvijo strinja.  
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4.3 Opis vzorca 

 

Anketni vprašalnik je bil anonimen in prostovoljen, razdeljen med ženske, ki imajo vsaj enega 

otroka in prebivajo v Sloveniji. Vzorec predstavlja 125 slovenskih mater (n = 125), starih med 

22 in 64 let.  

Tabela 4.1: Struktura anketirancev glede na starost 

STAROST f f % 

22–35 let 58 46,5 % 

36–64 let 67 53,5 % 

Skupaj 125 100 % 

VIR: Černigoj, anketa (2016) 

Udeležence smo razvrstili v dve kategoriji glede na razvojno obdobje, v katerem so. Glede na 

to smo opredelili dve skupini, in sicer od 22 do 35 let kot mlajša odrasla doba ali »mlajše 

matere« ter od 36 do 64 let kot srednja leta ali »starejše matere«. Rezultate smo analizirali v 

skladu s to razdelitvijo. Kot vidimo v tabeli 4.1, ima 53,5 % anketiranih med 36 in 64 let, 

46,5 % pa med 22 in 35 let. Povprečna vrednost oz. aritmetična sredina znaša 38,5, standardni 

odklon pa 10,8. 

Slika 4.1: Število otrok anketiranih mater 

 

VIR: Černigoj, anketa (2016) 
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Anketirane matere smo vprašali, koliko otrok imajo (slika 4.1). Največje število otrok med 

anketiranimi je tri, tri otroke ima 18 % vseh vprašanih. Prevladujejo matere z dvema 

otrokoma (42 %), tesno pa jim sledijo matere z enim otrokom (40 %). Aritmetična sredina 

znaša 1,8. 

Tabela 4.2: Struktura anketirancev glede na izobrazbo 

IZOBRAZBA f f % 

Ne-/dokončana OŠ 2 1,6 % 

Srednja šola ali 

poklicno izobraževanje 

39 31,2 % 

Univerzitetna ali 

visokošolska izobrazba 

79 63,2 % 

Magisterij, doktorat 5 4 % 

Skupaj  125 100 % 

VIR: Černigoj, anketa (2016) 

Kot je predstavljeno v tabeli 4.2, ima večina anketiranih univerzitetno ali visokošolsko raven 

izobrazbe (63,2 %), sledijo anketiranci s srednješolsko izobrazbo oz. poklicnim 

izobraževanjem (31,2 %), le nekaj jih ima dokončan študij magisterija ali doktorata (4 %), 

najmanj anketiranih pa ima izobrazbo nižjo od srednje šole (1,6 %). Prvi dve kategoriji, torej 

manj kot srednja šola ter srednja šola ali poklicno izobraževanje, v nadaljnji analizi združimo 

v kategorijo »nižja izobrazba«, kategoriji univerzitetna ali visokošolska izobrazba ter 

magisterij ali doktorat pa združimo v kategorijo »višja izobrazba«. Na podlagi zgornjih 

podatkov torej v kategorijo nižja izobrazba spada 33 % anketiranih, v kategorijo višja 

izobrazba pa 67 % anketiranih. 

Med anketiranimi je 78,5 % zaposlenih, sledijo jim brezposelni z 10,5 %, upokojenih 

anketiranih je 5,5 %, 5 % pa je dijakinj ali študentk. Ena oseba je pod možnostjo »drugo« 

odgovorila, da ima status kmeta (tabela 4.3). 
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Tabela 4.3: Struktura anketirancev glede na zaposlitev 

ZAPOSLITVENI 

STATUS 

f f % 

Zaposlena 98 78,5 % 

Brezposelna  13 10,5 % 

Upokojena 7 5,5 % 

Dijakinja/ 

študentka 

6 5 % 

Gospodinja   0 0 % 

Drugo 1 0,5 % 

Skupaj  125 100 % 

VIR: Černigoj, anketa (2016) 

Tabela 4.4: Struktura anketirancev glede na zakonski status 

ZAKONSKI 

STATUS 

f f % 

Samska  2 1,5 % 

Poročena   72 58 % 

Ovdovela   4 3 % 

Razvezana  10 8 % 

V zunajzakonski 

skupnosti 

37 29,5 % 

Skupaj  125 100 % 

VIR: Černigoj, anketa (2016) 
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Kot je razvidno iz tabele 4.4, se je velika večina anketiranih glede zakonskega statusa 

opredelila za poročene (58 %) ali da živijo v zunajzakonski skupnosti (29,5 %). Nekaj jih je 

razvezanih (8 %), ovdovelih (3 %) in samskih (1,5 %). 

Tabela 4.5 ponuja vpogled v socialnodemografski položaj anketirancev. Največ anketiranih 

živi v srednje velikem naselju s številom prebivalcev med 3.000 in 15.000 (31 %), po 

številčnosti jim sledijo anketirani iz manjših naselij/vasi z od 500 do 3.000 prebivalci 

(22,5 %). Iz Ljubljane ali Maribora (naselje nad 50.000 prebivalcev) prihaja 20 % anketiranih, 

18,5 % anketiranih prihaja iz majhnih vasi z manj kot 500 prebivalci, 8 % anketiranih pa 

prihaja iz mest, ki imajo med 15.000 in 50.000 prebivalcev. Grobo lahko prvi dve kategoriji 

združimo v »vasi« ali podeželska naselja (število prebivalcev do 3.000), zadnji dve kategoriji 

pa v »večja mesta« oziroma urbana naselja (število prebivalcev več kot 15.000) (Perko, b. l.). 

V nadaljevanju smo rezultate analizirali v skladu s to delitvijo. 

Tabela 4.5: Struktura anketirancev glede na socialnodemografski položaj 

ŠTEVILO 

PREBIVALCEV V 

NASELJU, KJER 

PREBIVAJO 

f f % 

Do 500 23 18,5 % 

500–3.000  28 22,5 % 

3.000–15.000  39 31 % 

15.000–50.000 10 8 % 

Več kot 50.000  25 20 % 

 

Skupaj  125 100 % 

VIR: Černigoj, anketa (2016) 
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Tabela 4.6: Struktura anketirancev glede na mesečne neto prihodke gospodinjstva 

MESEČNI NETO PRIHODKI 

GOSPODINJSTVA 

f f % 

Do 1.000 € 18 14,5 % 

Od 1.000 € do 2.500 €  79 63 % 

Od 2.500 € do 5.000 €  28 22,5 % 

Več kot 5.000 € 0 0 % 

Skupaj  125 100 % 

VIR: Černigoj, anketa (2016) 

V tabeli 4.6 je prikazana struktura vzorca glede na mesečne neto prihodke celotnega 

gospodinjstva, kjer vidimo, da so prihodki 63 % anketiranih med 1000 € in 2.500 €. Prihodke 

med 2.500 € in 5.000 € ima 22,5 % vprašanih, najmanj anketiranih je odgovorilo, da ima 

njihovo gospodinjstvo prihodke do 1.000 € (14,5 %). Nihče od anketiranih ni opredelil 

prihodkov višjih od 5.000 €. 

Vzorec je relativno razpršen glede na različne socialne in demografske značilnosti 

prebivalstva, vendar ni reprezentativen za celotno prebivalstvo Slovenije oziroma ne 

predstavlja reprezentativnega vzorca slovenskih mater. 

5 REZULTATI 
 

Najprej bomo predstavili rezultate ocenjevalne lestvice, saj ta služi kot osnova za raziskovanje 

vseh sedmih hipotez. Vprašanje se je glasilo: »Spodaj je predstavljen splošen seznam 

razlogov, ZAKAJ SI LJUDJE ŽELIJO OTROK. Pomislite na svojo izkušnjo s svojim 

otrokom/svojimi otroki in od 1 do 5 označite, v kolikšni meri za vas veljajo spodnji razlogi, 

zakaj si želite imeti otroke.« 

Na sliki 5.1 in 5.2 so prikazane aritmetične sredine odgovorov, in sicer na sliki 5.1 za trditve, 

ki nakazujejo na psihološki pomen otrok, ter na sliki 5.2 za trditve, ki nakazujejo na 

ekonomski in socialni pomen otrok. 
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Na sliki 5.1 vidimo, da aritmetična sredina kar šestih od devetih trditev glede psihološkega 

pomena otrok znaša 4 ali več, kar pomeni močno strinjanje velike večine anketiranih mater. 

Izjema so trditve 3, 8 in 12: »Ker me otrok zbliža s partnerjem«, »Ker je zabavno imeti 

majhne otroke pri hiši« ter »Ljudje, ki imajo otroke, imajo manj možnosti, da bodo osamljeni 

v starosti«. Povprečje odgovorov na te trditve je med 2,5 in 3,5. To pomeni, da se ljudje niso 

pozitivno ali negativno opredelili, temveč so nevtralni glede trditve. 

Slika 5.1: Trditve, ki se nanašajo na psihološki pomen otrok 

 

VIR: Černigoj, anketa (2016) 

Najmočneje izstopa trditev 10 (»Ker se med otrokom in staršem razvije posebna ljubezen«) z 

aritmetično sredino 4,7 in najnižjim standardnim odklonom med vsemi trditvami, ki znaša 
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0,65 (povprečna vrednost vseh standardnih odklonov trditev na ocenjevalni lestvici znaša 

1,0). Na to trditev je na ocenjevalni lestvici s stopnjo »5« odgovorilo 73 % anketiranih, z 

odgovorom »4« pa 23 %, kar skupaj znaša 96 % vseh anketiranih. 

Pomembno je izpostaviti tudi trditev 9, ki je druga po vrsti dosegla najvišjo aritmetično 

sredino (4,3), in sicer »Ker mi je v zadovoljstvo gledati, kako otroci odraščajo«. Tudi za to 

trditev je vrednost standardne deviacije nižja od povprečja, in sicer 0,85. Z odgovorom »5« je 

odgovorilo 53 % vseh anketiranih, z odgovorom »4« pa 33 %, kar skupaj znaša 86 %. 

Vrednost mediane za omenjeni dve trditvi (9 in 10) znaša 5. 

Vse navedene trditve, ki nakazujejo na psihološki pomen otrok, imajo povprečno vrednost 

enako ali višjo od 2,6, kar pomeni, da se anketiranci v povprečju niso negativno opredelili 

glede nobene od trditev oziroma niso izrazili nestrinjanja z določeno trditvijo. To nakazuje na 

visok psihološki pomen otrok med anketiranimi materami. 

Na sliki 5.2 pa so trditve glede ekonomskega (prvi trije stolpci) in socialnega pomena otrok 

(zadnjih šest stolpcev). Vidimo, da je vseh devet trditev pod osjo 3, kar pomeni nestrinjanje s 

trditvijo ali pa nevtralno držo glede trditve. 

V zvezi z ekonomskim pomenom otrok opazimo, da je povprečna vrednost vseh treh trditev 

manjša ali enaka 2,5, kar nakazuje na nizek ekonomski pomen otrok. Na trditev 1 (»Ker otrok 

pomaga pri hišnih opravilih«) je z odgovorom »1« odgovorilo 50,5 % vseh anketiranih, z 

odgovorom »2« pa 25 %, kar pomeni, da se 75,5 % vseh udeležencev ne strinja s to trditvijo. 

Najbolj izstopa trditev 21 (»Ker (več) otrok pripomore k boljšemu finančnemu stanju 

družine«) z aritmetično sredino 1,6 ter standardno deviacijo 0,7, kar je pod povprečjem. 

Močno nestrinjanje s trditvijo (odgovor 1) je označilo 54 % anketiranih, nestrinjanje s 

trditvijo (odgovor 2) pa 36 %, kar skupaj znaša 90 % vseh anketiranih. 

Izmed šestih trditev, ki se nanašajo na socialni pomen otrok, imajo štiri aritmetično sredino 

nižjo od 2,5, kar pomeni, da se anketirane osebe s trditvijo ne strinjajo. Aritmetična sredina 

preostalih dveh pa je v bližini vrednosti 3, kar nakazuje na nevtralno držo glede trditev. Tudi 

socialni pomen otrok je v splošnem (vseh šest trditev) nizek. Anketirane matere se najmanj 

strinjajo s trditvijo »Ker se nekaterim starejšim sorodnikom zdi, da bi morala imeti več otrok« 

(povprečna vrednost 1,4), pri čemer je z odgovorom »1« odgovorilo 64 % oseb ter z 

odgovorom »2« 26,5 % oseb, kar skupaj znese 90,5 % vseh anketiranih oseb. Trditev 2 (»Ker 
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z vsakim novim družinskim članom družina pridobi na pomembnosti«) z aritmetično sredino 

2,8 ima izmed vseh trditev na ocenjevalni lestvici največji standardni odklon, in sicer 1,4. Na 

to vprašanje je z odgovorom »1« in »2« (se ne strinjajo) odgovorilo 44 % anketiranih, z 

odgovorom »4« in »5« (se strinjajo) pa 40 %. Preostalih 16 % anketiranih se je opredelilo 

nevtralno z odgovorom »3«. 

Slika 5.2: Trditve, ki se nanašajo na ekonomski in socialni pomen otrok 

VIR: Černigoj, anketa (2016) 

Za preverjanje hipoteze 3 nas zanima, ali je mogoče odkriti povezavo med pripisovanjem 

psihološkega pomena otrokom ter starostjo anketiranih, njihovo izobrazbo ter njihovim 
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socialnodemografskim položajem. Ponovno se osredotočimo na trditve 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 

in 22 na ocenjevalni lestvici.  

V tabeli 5.1 so navedene povprečne vrednosti odgovorov mlajših in starejših anketiranih na 

posamezno trditev. 

Tabela 5.1: Starost in psihološki pomen otrok 

Starost 3 5 7 8 9 10 12 13 22 

22–35 2,9 3,8 4,4 3,6 4,4 4,8 3,0 4,3 4,2 

35–64 2,4 4,0 3,9 3,2 4,2 4,5 2,9 4,1 4,0 

VIR: Černigoj, anketa (2016) 

Iz tabele 5.1 razberemo, da so mlajše anketirane matere pri vseh trditvah (z izjemo trditve 5) 

odgovarjale z višjimi vrednostmi kot starejše matere. Pri trditvah 3 in 7 je razlika med 

povprečnimi vrednostmi največja, in sicer 0,5.  

Za vse posamezne trditve vrednosti Pearsonovega koeficienta korelacije znašajo med 0,01 in 

0,19, kar nakazuje na neznatno povezanost. Naredimo še t-test in preverimo ali obstaja razlika 

glede psihološkega vrednotenja otrok pri različno starih materah. Rezultati so pokazali, da 

obstaja statistično značilna razlika med mlajšimi in starejšimi materami pri vrednotenju dveh 

trditev in sicer pri trditvi 7 (t(1,98)=2,26, p<0,05), ter trditvi 10 (t(1,98)=3,60, p<0,05) pri 

čemer so mlajše matere bolj pozitivno vrednotile psihološki pomen otrok. 

Tabela 5.2: Izobrazba in psihološki pomen otrok 

Izobrazba 3 5 7 8 9 10 12 13 22 

Nižja 2,6 3,8 4,2 3,5 4,3 4,7 2,7 4,1 4,2 

višja 2,7 4,0 4 3,9 4,4 4,6 3,1 4,2 4,1 

VIR: Černigoj, anketa (2016) 

V tabeli 5.2 so navedene povprečne vrednosti odgovorov anketiranih z nižjo izobrazbo (manj 

kot srednja šola ter srednja šola ali poklicno izobraževanje) ter anketiranih z višjo izobrazbo 

(univerzitetna ali visokošolska izobrazba ter opravljen magisterij ali doktorat). Pri nobeni 

trditvi razlike aritmetičnih sredin ne znašajo 0,5 ali več, kar nakazuje na to, da ni razlik med 
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odgovori anketirancev z nižjo ali višjo izobrazbo. Vrednosti korelacijskega koeficienta,za 

posamezne trditve znašajo med 0 in 0,13, kar nakazuje na neznatno povezanost. Pri 

anketirancih z nižjo ter anketirancih z višjo izobrazbo  t-test ni pokazal značilnih razlik glede 

razlogov za odločanje za materinstvo (t(1,98)>t, p<0,05). 

Tabela 5.3: Kraj bivanja in psihološki pomen otrok 

Kraj 

bivanja 

3 5 7 8 9 10 12 13 22 

Ruralno 2,9 4 4,1 3,3 4,4 4,6 3,2 4,3 4,1 

Urbano 2,3 4,0 4,2 3,6 4,5 4,8 2,8 4,2 4,2 

VIR: Černigoj, anketa (2016) 

V tabeli 5.3 so navedene povprečne vrednosti odgovorov anketiranih iz ruralnih naselij, torej 

naselij z največ 3.000 prebivalci, ter anketiranih iz mestnih naselij z več kot 15.000 

prebivalci. Razlike med aritmetičnimi sredinami pri posameznih odgovorih so zanemarljive, z 

izjemo trditve 3, kjer razlika znaša 0,6. S korelacijskim koeficientom preverimo, ali je trditev 

3 (»Ker me otrok zbliža s partnerjem«) res povezana s krajem bivanja ter ali preostale trditve 

z njim niso povezane. Vrednost korelacije za trditev 3 znaša 0,2, kar nakazuje na šibko/nizko 

povezanost, za preostale trditve pa vrednost znaša med 0 in 1,4, kar pomeni neznatno 

povezanost. S t-testom smo preverili ali obstajajo značilne razlike med skupinama glede 

psihološkega vrednotenja otrok. Vrednosti t-testov niso pokazale značilne razlike med 

skupinama za nobeno od devetih trditev (t(1,99)>t, p<0,05) 

Za preverjanje hipoteze 5 nas zanima, ali je večje število otrok povezano z ekonomskim 

pomenom otrok. Zanima nas torej, ali bodo matere z več otroki v večji meri poudarjale 

ekonomski pomen, ter obratno, ali bodo matere z enim otrokom manj poudarjale ekonomski 

pomen otrok (trditve 1, 21 in 27). 

Tabela 5.4: Število otrok in ekonomski pomen otrok 

ŠTEVILO OTROK 1 21 27 

1 1,9 1,6 2,6 

2 1,8 1,5 2,5 

3 1,9 1,6 2,5 
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VIR: Černigoj, anketa (2016) 

V tabeli 5.4 so predstavljene aritmetične sredine odgovorov mater z enim, dvema in tremi 

otroki. Kot je razvidno v tabeli, ni mogoče zaslediti nobenih posebnosti v odgovorih. 

Za ugotavljanje ali obstaja povezanost med ekonomskim pomenom otrok ter številom otrok 

izračunamo Pearsonov korelacijski koeficient. Vrednosti znašajo med 0,00 in 0,04, kar 

pomeni, da ni povezanosti. 

Za preverjanje hipoteze 4 nas zanima, ali sta socialni in ekonomski pomen otrok bolj prisotna 

pri anketiranih s podeželja oziroma iz ruralnih naselij. Osredotočimo se na trditve 1, 21, 27 

(ekonomski pomen) ter 2, 6, 11, 14, 15 in 20 (socialni pomen). 

Iz slike 5.3 lahko razberemo, da sta tako ekonomski kot socialni pomen otrok z majhno 

razliko bolj prisotna pri anketiranih iz ruralnih naselij. Anketirani iz mestnih območij navajajo 

močnejše nestrinjanje s trditvami, saj so povprečne vrednosti nižje.  

Slika 5.3: Kraj bivanja in ekonomski/socialni pomen otrok  
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S Pearsonovim koeficientom korelacije preverimo povezanost spremenljivk in ugotovimo, da 

vrednosti za trditve 27, 2, 6, 15 in 20 znašajo blizu 0,0, kar pomeni, da povezanost med 

krajem bivanja ter vrednotenjem teh trditev ne obstaja. Za trditve 1 in 21 (ekonomski pomen) 

ter 11 in 14 (socialni pomen) pa vrednosti korelacije znašajo med 0,19 in 0,24, kar kaže na 

šibko/nizko povezanost spremenljivk.  

T-test glede izbranih trditev pokaže, da obstaja značilna razlika med skupinama za trditve 1 

(t(1,99)=2,92, p<0,05) in 21 (t(1,99)=3,21, p<0,05), 11 (t(1,99)=2,33, p<0,05), in 14 

(t(1,99)=3,09, p<0,05). Za te štiri trditve lahko s 95 % zanesljivostjo trdimo, da obstaja 

značilna razlika v vrednotenju teh trditev med anketiranimi iz ruralnih ter anketiranimi iz 

urbanih naselij. T-test za preostalih pet trditev ni pokazal statistične povezanosti med 

spremenljivkami. 

Nanašajoč se na šesto hipotezo, v nadaljevanju predstavljamo rezultate glede preference spola 

otroka. Anketiranim materam smo postavili zaprto vprašanje »Če bi imeli samo enega otroka, 

bi želeli, da je: …«, pri čemer so imele na voljo tri odgovore: punčka, fantek, ni mi 

pomembno. 

Slika 5.4: Preferenca glede spola otroka 

 

VIR: Černigoj, anketa (2016) 

Kot je predstavljeno na sliki 5.4, je velika večina mater (75 %) odgovorila, da jim ni 

pomembno, katerega spola je otrok. 17 % mater je odgovorilo, da bi si želele punčko, 8 % 

mater pa bi želelo fantka. 
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Za preverjanje te hipoteze prav tako služita trditvi 19 in 24 na ocenjevalni lestvici od 1 do 5. 

Večina anketiranih se ne strinja s tema trditvama (so označili odgovor »1« ali »2«), kar 

pomeni, da želja po punčki ali fantku ni bil razlog, da so se odločili imeti otroka. 

Tabela 5.5: Preferenca za spol otroka – trditvi 19 in 24 

Trditev Odgovori z »1« in »2« v % 

19: Da imam (še) eno punčko.     70 % 

24: Da imam (še) enega fantka.    72 % 

VIR: Černigoj, anketa (2016) 

Iz rezultatov teh treh vprašanj je razvidno, da preferenca za spol otroka ne ustvarja motivacije 

za imeti (še enega) otroka. 

Dalje pa smo raziskali, kako so na prej navedena tri vprašanja odgovarjale matere, ki imajo 

otroke samo ženskega spola, matere, ki imajo otroke samo moškega spola, ter tiste, ki imajo 

tako hčere kot sinove (mešane družine). Nato smo primerjali samo prvi dve skupini 

anketiranih, torej matere s hčerami in matere s sinovi, ter kako so odgovarjale na vprašanje 

»Če bi imeli samo enega otroka …«. Odgovori so predstavljeni na sliki 5.5. 

Slika 5.5: Preferenca glede spola otroka – matere s hčerami in matere s sinovi 

VI

VIR: Černigoj, anketa (2016) 
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Iz slike 5.5 razberemo, da so tiste matere, ki že imajo hčerko/hčerke, pogosteje navedle 

preferenco za punčko (29 %) v primerjavi z materami, ki že imajo sina/sinove in so navedle 

preferenco za sina (17,5 %). Pri obeh skupinah mater opazimo, da so pogosteje navajale 

preferenco za tisti spol otroka, ki ga že imajo. 

Enako preverimo, kako so matere s hčerami in matere s sinovi odgovarjale na trditvi 19 in 24. 

Tabela 5.6: Preferenca za spol otroka – matere s hčerami in matere s sinovi 

PREFERENCA ZA SPOL Trditev 19 Trditev 24 

Anketirane, ki imajo samo hčere 1,9 1,7 

Anketirane, ki imajo samo sinove 1,9 1,7 

VIR: Černigoj, anketa (2016) 

V tabeli 5.6 so predstavljene povprečne vrednosti odgovorov za posamezni trditvi, ki sta jih 

podali obe skupini mater. Vidimo, da v odgovarjanju na ti dve vprašanji ni razlik. 

6 INTERPRETACIJA REZULTATOV 
 

Pri prvem raziskovalnem vprašanju te naloge nas je zanimalo, kateri je v Sloveniji 

prevladujoč pomen, ki ga anketirane matere pripisujejo otrokom. Pomen otrok delimo v tri 

skupine: psihološki, socialni in ekonomski pomen. Ocenjevalna lestvica je vsebovala 27 

trditev, s katerimi smo raziskovali, kako na razloge za starševstvo vpliva pripisovanje pomena 

otrokom, kot na primer materialne ugodnosti, ki jih otrok doprinese družini (ekonomski 

pomen), družbeno sprejemanje in odobravanje, ki so ga ljudje, ki imajo otroke, deležni 

(socialni pomen) ter pozitivna čustva, ki jih starši doživljajo ob otroku, kot so veselje, ponos, 

ljubezen in zadovoljstvo (psihološki pomen) (Kağıtçıbaşı, 2007). 

Izmed 27 trditev na ocenjevalni lestvici so bile najvišje ocenjene trditve 5 (»Ker starševstvo 

poveča občutek odgovornosti in pripomore k osebnostnemu razvoju«), 7 (»Ker dojenček 

prinaša radost«), 9 (»Ker mi je v zadovoljstvo gledati, kako otroci odraščajo«), 10 (»Ker se 

med otrokom in staršem razvije posebna ljubezen«), 13 (»Ker me vzgajanje otrok nauči 

veliko o življenju in o sebi«) ter 22 (»Da imam nekoga rada in skrbim zanj«) s povprečno 

vrednostjo odgovorov 4 ali več. Vseh šest trditev se nanaša na psihološki pomen otrok. 

Najbolj izstopata trditvi 10 in 13, saj je kar 87 % vseh anketiranih pritrdilno odgovorilo na 
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trditev 13 ter kar 96 % na trditev 10. Nobena trditev glede socialnega ali ekonomskega 

pomena otrok nima aritmetične sredine višje od 2,8, zato potrdimo hipotezo 1, in sicer: 

»Prevladujoč pomen, ki ga slovenske matere pripisujejo otrokom, je psihološki pomen otrok.« 

Kot kažejo raziskave v drugih državah, je prav tako prevladujoč pomen otrok psihološki, ne 

glede na kulturo in druge dejavnike iz okolja. Kljub temu pa obstajajo razlike med 

posameznimi državami. Med primerjavo enajstih različnih družb v Evropi, Aziji in Afriki so 

rezultati pokazali, da je psihološki pomen otrok torej prevladujoč in visok v vseh družbah, 

vendar najvišje ocenjen v Turčiji, Palestini, Izraelu in Indoneziji, najnižje ocenjen pa med 

sodelujočimi iz Nemčije, Južni Koreje ter Češke (Nauck, Klaus, 2007). 

Na drugi strani pa utilitarne ter socialne vrednote v večji meri variirajo glede na specifično 

kulturo. Šesto raziskovalno vprašanje se glasi: »Ali se bo v Sloveniji kot razviti državi 

pokazal manjši poudarek na socialnem in ekonomskem pomenu otrok kot v manj razvitih 

državah?« 

Ekonomski pomen otrok je značilno prisoten v manj razvitih območjih oziroma državah, kjer 

je predvsem zagotavljanje materialne varnosti ostarelega prebivalstva odvisno od njihovih 

potomcev (Kağıtçıbaşı, 2007; Nauck, Klaus, 2007). V Sloveniji kot razviti državi pa imamo 

vzpostavljen sistem socialnega varstva, ki prebivalcem zagotavlja materialno varnost za 

primer bolezni, brezposelnosti, starosti, poškodbe pri delu, invalidnosti, materinstva, 

preživljanja otrok in druge pravice, ki so v Sloveniji urejene z Zakonom o socialnem varstvu, 

zato je posledično otrokom pripisan nižji utilitarni pomen kot v državah z nižjo stopnjo 

razvitosti (ReNPSV13–20, 2013). 

Tri trditve na ocenjevalni lestvici so se nanašale na ekonomski pomen otrok, pri čemer se s 

trditvijo 1 (»Ker otrok pomaga pri hišnih opravilih«) ni strinjalo 75,5 % vseh anketiranih, s 

trditvijo 21 (»Ker (več) otrok pripomore k boljšemu finančnemu stanju družine«) pa kar 90 % 

vseh anketiranih mater. Glede trditve 27 (»Ker bi mi otroci lahko pomagali na stara leta«) pa 

se je 39 % udeležencev opredelilo nevtralno, 43 % se jih ni strinjalo s trditvijo in le 18 % 

anketiranih se je strinjalo s trditvijo. Predvsem zadnja trditev, ki se nanaša na materialno 

varnost staršev v starosti, je bila veliko raziskovana. Tako lahko naš vzorec, pri čemer se je 

18 % anketiranih strinjalo s trditvijo, primerjamo z državami, kot so Indonezija, kjer je 

pomembnost te trditve izrazilo 93 % udeležencev v raziskavi, na Filipinih 89 %, na Tajskem 

in Tajvanu 79 %, v Turčiji 77 %, kar je močno v nasprotju z Nemčijo in ZDA, kjer je 
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strinjanje izrazilo le 8 % udeležencev. Slovenski vzorec je torej pokazal nizko stopnjo 

pričakovanja do otroka, da pomaga staršem na stara leta, kar je značilno za nezahodne razvite 

države, ki pa se seveda med seboj prav tako razlikujejo v izraženi stopnji (Kağıtçıbaşı, 

1982b). 

Tudi v prej omenjeni primerjavi pomena otrok v enajstih različnih družbah v Evropi, Aziji in 

Afriki so rezultati pokazali, da je ekonomski pomen tisti, ki se najbolj razlikuje med državami 

in družbami. Ekonomski pomen otrok je najbolj prisoten v Indoneziji, Gani, Indiji, Palestini 

in Južni Afriki, kar gre pripisati nižjemu življenjskemu standardu, nižji blaginji in izobrazbi 

ter odsotnosti ali slabo razvitemu sistemu socialnega varstva. To so prav tako države z 

najvišjo stopnjo rodnosti med državami v tej raziskavi. Državi z najnižjim ekonomskim 

pomenom otrok pa sta Nemčija in Češka (v tej raziskavi edini sodelujoči evropski državi z 

najnižjo stopnjo rodnosti), saj se v razvitejših družbah starši najmanj zanašajo na svoje otroke 

v smislu materialne pomoči. Kot vidimo na sliki 2.3 (tudi slika 2.5), kjer je predstavljen 

individualistični družinski model, je finančna pomoč usmerjena k otroku v nasprotju s 

kolektivističnim modelom na sliki 2.4, kjer je materialna pomoč usmerjena k staršem 

(Kağıtçıbaşı, 2007). Dokaz, da medgeneracijska materialna odvisnost družinskih članov 

upada s socialno-ekonomskim razvojem države ter urbanizacijo območja, je turška VOC 

študija 1 in 2, prva iz leta 1975 ter delno ponovljena leta 2003. Primerjava vrednosti trditev, 

kot so »Ker otrok pomaga pri hišnih opravilih«, »Ker (več) otrok pripomore k boljšemu 

finančnemu stanju družine«, »Ker bi mi otroci lahko pomagali na stara leta« ter »Da imam 

(še) enega fantka«, iz leta 1975 ter 2003 kaže izrazit padec ekonomskega pomena otrok, kar je 

bila tudi glavna in najbolj opazna ugotovitev ponovljene turške VOC raziskave, poleg 

izrazitega porasta psiholoških vrednot (Kağıtçıbaşı, 1982a; Kağıtçıbaşı, 2007). 

Rezultati, ki smo jih dobili na vzorcu slovenskih mater, kažejo, da anketirane matere otrokom 

prav tako ne pripisujejo socialnega pomena v veliki meri, saj imajo kar štiri izmed šestih 

trditev glede socialnega pomena povprečno vrednost nižjo od 2,5, kar pomeni, da se 

anketirani ne strinjajo z njimi. Glede preostalih dveh trditev pa so se opredelili nevtralno. 

Rezultate lahko razložimo s teorijo Naucka in Klausa (2007), ki trdita, da otroci služijo kot 

statusni simbol v primeru, da so zanesljiv vir materialne pomoči. Trdita torej, da obstaja 

povezanost med ekonomskim ter socialnim pomenom otrok, kar pomeni, da v razvitejših 

državah z upadom ekonomskega pomena otrok posledično upade tudi socialni pomen otrok. 

Rezultati pa kažejo, da je vrednotenje socialnega pomena otrok kljub temu višje kot 
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vrednotenje ekonomskega pomena otrok. Čeprav v evropskih državah družine niso več 

tipično sestavljene iz moža, ki je odgovoren, da preskrbi družino, ter žene, ki ima vlogo 

gospodinje, pa je kljub temu najbolj zaželen in sprejet način življenja »poročen z otroki«, zato 

socialne vrednote glede otrok ostajajo višje kot ekonomske (European Values Study, 2015). 

Tako je v primerjavi med enajstimi družbami najvišji socialni pomen otrok bilo zaslediti v 

tistih državah, kjer se je tudi ekonomski pomen otrok izkazal za visokega; torej Indoneziji, 

Gani, Indiji, Palestini in Južni Afriki. V državah z nizko stopnjo rodnosti, kot so Kitajska, 

Koreja in Nemčija, kjer je ekonomski pomen otrok že izzvenel, pa je bil socialni pomen otrok 

v manjši meri še vedno prisoten (Nauck, Klaus, 2007). 

Čedalje pogosteje pa postaja, da v modernejših družbah posameznik ne pridobiva več 

družbenega statusa na podlagi družine (status odraslosti in odgovornosti, ko posameznik dobi 

otroke) in otroci ne predstavljajo več statusnega simbola. S tem prav tako razlagata širjenje 

pojava odraslih, ki se odločajo, da ne bodo imeli otrok (ang. »childlessness«) (Nauck, Klaus, 

2007). 

Kot smo ugotovili, anketirani niso izrazili strinjanja z nobeno od devetih trditev glede 

ekonomskega in socialnega pomena otrok. Glede sedmih trditev so se opredelili negativno ter 

glede dveh nevtralno. Zato potrdimo hipotezo 6, ki se glasi: »Tako kot je značilno za druge 

razvite države, se bo tudi v Sloveniji izkazalo, da se matere ne odločajo za otroke iz socialnih 

in ekonomskih razlogov.« 

Z interpretacijo rezultatov prve in šeste hipoteze lahko odgovorimo tudi na drugo 

raziskovalno vprašanje, in sicer ali se prevladujoč pomen otrok, ki ga slovenske matere 

pripisujejo otrokom, razlikuje od prevladujočega pomena otrok v drugih kulturah. 

Kot smo že omenili, je prevladujoč pomen otrok tako med slovenskimi materami kot drugje 

psihološki pomen in je prisoten v vseh družbah, ne glede na življenjske pogoje, stopnjo 

razvitosti in specifično kulturo. Tako v primerjavi Slovenije z evropskimi kot neevropskimi 

državami ne zasledimo razlik. 

Razlike pa se pojavijo v zvezi z ekonomskim in socialnim pomenom otrok, in sicer sta ti dve 

skupini pomenov otrok izrazito bolj prisotni med že predhodno naštetimi afriškimi ter 

azijskimi državami. Med evropskimi državami ni večjih razlik v pripisovanju socialnega in 

ekonomskega pomena otrokom (Nauck, Klaus, 2007). Hipoteza 2 se glasi: »Slovenske matere 

otrokom pripisujejo enak pomen kot v sorodnih zahodnih kulturah. Razlike bo moč zaslediti v 
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primerjavi z nezahodnimi kulturami.«, to hipotezo glede na rezultate in primerjavo z drugimi 

državami potrdimo. 

Naslednje smo raziskovali, ali je psihološki pomen otrok odvisen od starosti, 

socialnodemografskega položaja in doseženo izobrazbo anketiranih mater. 

Anketirane osebe smo razdelili v dve starostni skupini, mlajše matere do 35 let in starejše 

matere od 36 let dalje. Povprečne vrednosti odgovorov so bile pri vseh trditvah malenkost 

višje pri mlajših materah kot pri starejših, statistična analiza podatkov pa je pokazala, da 

obstaja značilna razlika pri vrednotenju dveh trditev in sicer trditve 7 (»Ker dojenček prinaša 

radost«) in trditve 10 (»Ker se med otrokom in staršem razvije posebna ljubezen«). Razlika 

med mlajšimi in starejšimi materami za omenjeni trditvi je pokazala, da so mlajše matere bolj 

pozitivno ocenile ti dve trditvi glede psihološkega pomena otrok, kot starejše matere. 

Rezultati kažejo na to, kar trdi večina raziskovalcev pomena otrok, torej ko z leti upada 

ekonomski in socialni pomen otrok, psihološki pridobiva na pomembnosti. S tem ko je treba 

otroka čedalje dlje preživljati in vzdrževati (podaljšana leta šolanja, kasnejša odselitev od 

doma ter kasnejša finančna osamosvojitev), mora ta staršem predstavljati psihološko dobrino, 

sicer se ne bi odločili imeti družine (Kağıtçıbaşı, 2007; Nauck, 2005). Pojmovanje otroštva se 

stalno spreminja, kar se odraža tudi na naših rezultatih. Predpostavljamo lahko, da če bi v naš 

vzorec zajeli večjo skupino predstavnic starejše generacije v družini, torej »babic«, bi opažali 

še več razlik. Psihološki pomen otrok je bil pri odločanju za otroke prisoten tudi že v sedaj 

starejših generacijah, vendar ne v tolikšni meri, kot je to razlog pri odločanju za imeti otroke 

danes. 

Anketirance smo razdelili v dve skupini glede na najvišjo doseženo izobrazbo ter ugotavljali 

povezavo med izobrazbo in psihološkim pomenom otrok. Statistični izračuni niso pokazali 

značilnih razlik med vrednotenjem trditev in dveh skupin anketiranih. Primer raziskave, kjer 

so odkrili povezavo med izobrazbo in psihološkim vrednotenjem otrok, je turška VOC študija. 

Vendar pa rezultatov naše raziskave ne moremo primerjati s turško študijo, saj so bile tam 

razlike v številu let šolanja med anketiranimi izjemno večje kot v naši raziskavi; precejšen 

delež udeležencev je bil brez izobrazbe, česar v naši raziskavi ni, precejšen delež udeležencev 

pa je imel tudi samo osnovnošolsko izobrazbo, v naši raziskavi pa se je s to stopnjo izobrazbe 

opredelilo zgolj 1,8 % anketiranih (Kağıtçıbaşı, 1982a). Zaradi manjših razlik med 

izobrazbenimi ravnmi ter splošno visokim povprečnim izobrazbenim nivojem med 



Černigoj, Adela. 2016. »Razlogi za starševstvo in pomen otrok v različnih kulturnih kontekstih.« 

Diplomska naloga., Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. 

__________________________________________________________________________________ 

41 

 

slovenskim prebivalstvom menimo, da je to razlog, da ni mogoče zaslediti razlik v 

vrednotenju otrok na našem vzorcu (SURS, 2011). 

Prav tako smo anketirance razvrstili v dve skupini glede na velikost kraja bivanja oziroma 

število prebivalcev naselja, v katerem živijo, in sicer na anketirane iz ruralnih ter anketirane iz 

urbanih naselij. Primerjali smo odgovore obeh skupin ter statistično izračunali ali obstaja 

razlika med skupinama v vrednotenju trditev pri čemer nismo ugotovili značilnih razlik. To 

razlagamo z dejstvom, da je Slovenija majhna država, ki nima nobenega metropolitanskega 

mesta, pri čemer bi bila razlika med mestnim življenjem in življenjem na podeželju izjemno 

velika. Dodatno menimo, da je to posledica dejstva, da ima velika večina sedaj mestnega 

prebivalstva svoje korenine na podeželju. 

V literaturi pa sicer zasledimo, da je na podeželju pogosteje prisotna družinska struktura z 

elementi kolektivističnih vrednot, medtem ko v mestnih naseljih pogosteje zasledimo družine 

z elementi individualističnih vrednot kot je opisano v družinskem modelu Ç. Kağıtçıbaşı 

(2007). Različni družinski modeli lahko pomenijo tudi različno pojmovanje in vrednotenje 

otrok, vendar pa v naši raziskavi tega nismo odkrili. 

Raziskovalno vprašanje 3 vsebuje tri dejavnike, ki lahko vplivajo na psihološki pomen otrok, 

in sicer starost, izobrazba in socialnodemografski položaj. Za dejavnik starosti smo ugotovili, 

da obstaja značilna razlika pri vrednotenju dveh od devetih trditev glede psihološkega pomena 

otrok. Pri raziskovanju dejavnika sociodemografskega položaja anketirancev ter dejavnika 

izobrazbe pa nismo zasledili vpliva na odgovarjanje na nobeno od devetih trditev. Glavna 

ugotovitev je torej, da vse matere, ne glede na te tri dejavnike, otrokom pripisujejo psihološki 

pomen, vendar ne v isti meri. Na podlagi teh rezultatov delno sprejmemo hipotezo 3: »Vse 

matere otrokom pripisujejo psihološki pomen, ne glede na svoje značilnosti.« 

Tako kot kažejo raziskave v drugih državah, je psihološki pomen otrok univerzalen ne glede 

na vrsto družbe in kulture, saj je čustvena vez, še posebej med materjo in otrokom, naravna in 

primarna, zato je vedno prisotna v starševskem odnosu in je neodvisna od zunanjih 

dejavnikov ter dejavnikov makrosistema. Psihološki pomen otrok se je izkazal za najbolj 

razširjenega v vseh raziskovanih državah ter prav tako na različnih območjih znotraj iste 

države (Kağıtçıbaşı, 1982; Mayer idr., 2012; Nauck, Klaus, 2007). 
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Znotraj držav pa so bile opazne razlike med bolj in manj razvitimi območji ter podeželskimi 

in mestnimi naselji (Kağıtçıbaşı, 1982b). Zato smo raziskovali, ali anketirani iz podeželskih 

naselij otrokom pripisujejo večji ekonomski in socialni pomen kot anketirani iz urbanih 

naselij. 

Obe skupini pomenov otrok, tako ekonomski kot socialni, sta z majhno razliko bolj prisotni 

pri anketiranih iz ruralnih naselij. Pri trditvah o ekonomskem pomenu otrok se je med 

anketiranimi iz ruralnih ter anketiranimi iz urbanih naselij razlika izkazala kot značilna za 

trditvi 1 in 21. Glede socialnega pomena otrok pa sta statistično značilni razliki za trditvi 11 in 

14. Pripisovanje ekonomskega in socialnega pomena otrokom je torej bolj prisotno pri 

anketiranih iz podeželskih naselij, saj se je za štiri od devetih trditev pokazala statistično 

značilna razlika med anketiranimi. Na podlagi tega zavrnemo hipotezo 4, ki se glasi: 

»Pripisovanje socialnega in ekonomskega pomena otrok se ne bo razlikovalo glede na 

socialnodemografski položaj anketiranih.« 

Zaradi načina življenja, ki je bil prisoten skozi zgodovino na Slovenskem, še vedno obstajajo 

razlike med življenjem na podeželju ter življenjem v mestih. V podeželskih in agrarnih 

območjih Slovenije so otroci kasneje prenehali biti pojmovani kot »ekonomska dobrina 

staršev«, kot se je to zgodilo v mestih. Z razvojem, urbanizacijo in modernizacijo so se 

zabrisale jasne razlike med življenjskim stilom na podeželju in življenjskim stilom v mestu, 

kar ima v sedanjosti za posledico dokaj enotno pojmovanje otrok in otroštva. Kljub temu pa je 

otroško delo še vedno bolj sprejemljivo v družinah na podeželju kot za starše iz urbanih 

naselij (Kağıtçıbaşı, 1982b; Kağıtçıbaşı, 2007; Hodnik, 2014). 

Naslednje raziskovalno vprašanje se glasi: ali je večje število otrok povezano z ekonomskim 

pomenom otrok? 

Anketirane matere, ki so sodelovale v naši raziskavi, imajo enega, dva ali največ tri otroke. Že 

ta podatek kot tak nam pove, da v Sloveniji družine z veliko otroki niso pogoste. Povprečno 

število otrok v družinah v Sloveniji je 1,56 (SURS, 2015). Rezultati so pokazali, da so matere 

z enim, dvema ali tremi otroki enako odgovarjale na trditve o ekonomskem pomenu otrok, 

zato trdimo, da večje število otrok ni povezano z ekonomskim pomenom otrok. Bi pa morali 

za preverjanje te hipoteze v raziskavo vključiti matere, ki imajo še večje število otrok, saj bi 

tako imeli več možnosti za primerjavo. Take družine pa, kot že omenjeno, v Sloveniji niso 

pogoste, saj je družin z enim otrokom 53 % in družin z dvema otrokoma 36 %, kar skupaj 
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znaša kar 89 % vseh družin z otroki v Sloveniji (SURS, 2015). Rezultati za tuje države 

oziroma posamezna območja znotraj držav kažejo, da je v državah z višjo stopnjo rodnosti 

otrokom pripisan večji ekonomski pomen (Nauck, Klaus, 2007). Ena izmed domnev študije 

VOC 1 je bila, da imajo v manj razvitih državah visoko rodnost, ker imajo premalo znanja o 

kontracepcijskih metodah (Hoffman in Hoffman, 1973). Razlog za velike družine pa se je 

izkazal drugje kot v nepoznavanju kontracepcije, in sicer v pripisovanju pomena otrokom. 

Ekonomski pomen otrok je še danes izrednega pomena v manj razvitih državah ali na manj 

razvitih območjih znotraj držav, kot smo že predhodno omenili. Obstaja torej povezava med 

ekonomskim pomenom otrok in višjo rodnostjo (večjim številom otrok) ter povezava med 

psihološkim pomenom otrok in nižjo rodnostjo. Razlaga je v tem, da vsak dodaten otrok v 

enaki meri družini doprinese ekonomsko pomoč. Torej se z večanjem števila otrok 

sorazmerno veča ekonomski prispevek oziroma materialna preskrbljenost družine. To pa ne 

velja za čustveni pomen otrok, saj lahko starši svoje psihološke potrebe zadovoljijo že preko 

enega ali dveh otrok in zato nimajo želje po še več otrocih. Zadovoljstvo, ki ga starši občutijo 

ob otroku, se ne veča z večjim številom otrok, kot se to dogaja pri ekonomskem pomenu otrok 

(Kağıtçıbaşı, 1982; Kağıtçıbaşı, 2007; Kağıtçıbaşı, Ataca, 2005; Nauck, Trommsdorf, 2010). 

Za dodaten oris naj navedemo, da je stopnja rodnosti v Sloveniji 1,58 v primerjavi z 

nekaterimi afriškimi državami, kjer se stopnja rodnosti bliža vrednosti 7 (npr. stopnja rodnosti 

v Nigru za leto 2015 je 6,76) (Statista, 2016). Že iz statističnih podatkov za Slovenijo o 

stopnji rodnosti, številu otrok v družinah ter povprečnem številu otrok v družini lahko 

sklepamo, da na razloge za starševstvo ne vplivajo ekonomski motivi. Na podlagi rezultatov 

in interpretacije sprejmemo hipotezo 5: »Večje število otrok ni povezano s pripisovanjem 

ekonomskega pomena otrokom.« 

Zadnje, sedmo raziskovalno vprašanje se glasi: Ali bo pri anketiranih moč opaziti preferenco 

za spol otroka. 

Rezultati so pokazali, da je na vprašanje, katerega spola bi anketirana želela, da je otrok, če bi 

imela samo enega otroka, 75 % mater odgovorilo z »ni mi pomembno«. 17 % anketiranih je 

odgovorilo, da bi želele punčko, 8 % mater pa bi si želelo fantka. Kot razlog za imeti (še 

enega) otroka je na ocenjevani lestvici na trditev »da imam (še) eno punčko« 70 % 

anketiranih odgovorilo z odgovorom 1 in 2, kar pomeni, da se s trditvijo ne strinjajo, torej to 

ne predstavlja motivacije za imeti otroka. Na trditev »da imam (še) enega fanta« je negativno 

(z odgovorom 1 in 2) odgovorilo 72 % mater, torej tudi to ne predstavlja razloga za imeti 
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otroka. Ta tri vprašanja nam povejo, da pri večini mater ni bilo zaslediti preference za spol 

otroka. Dalje se poglobimo v to, kako so odgovarjale matere, ki imajo samo otroke ženskega 

spola, ter na drugi strani matere, ki imajo otroke samo moškega spola. Pri drugem in tretjem 

navedenem vprašanju ne opazimo nobenih razlik, pri prvem vprašanju pa opazimo majhne 

razlike. In sicer so matere, ki imajo samo hčerko/hčerke, pogosteje izrazile, da če bi imele 

samo enega otroka, bi želele, da je ženskega spola (29 %), le 2,5 % teh mater bi želelo imeti 

fantka. Tiste anketirane, ki pa imajo samo sina/sinove, so v 17,5 % odgovorile, da če bi imele 

samo enega otroka, bi želele, da je moškega spola, izmed njih jih je 7,5 % odgovorilo, da bi 

želelo imeti punčko. Iz navedenih rezultatov lahko sklepamo, da anketirane matere niso 

izrazile preference za spol otroka, vendar pa zasledimo rahlo nagibanje k želji po hčerki. Zato 

potrdimo hipotezo 7, ki se glasi: »Slovenske matere ne bodo izrazile preference glede spola 

otroka.« 

Kot je bilo omenjeno že v teoretičnem delu te naloge, je preferenca sinov bolj prisotna v 

kulturah s patrilinearnim sistemom, kjer je spolna segregacija večja, saj sinovi predstavljajo 

vir materialne varnosti družine ter nadaljevanje družinskega imena. V manj razvitih državah 

se utilitarni in socialni pomen otrok pogosto povezujeta s preferenco sinov. Hčere na drugi 

strani predstavljajo zanesljivejši vir pomoči pri gospodinjskih opravilih, prav tako kot vir 

čustvene podpore na stara leta staršev, zato je tudi v manj razvitih državah prisotna preferenca 

za mešane družine, torej otroke obeh spolov, pri čemer je preferenca za sina višja (Hank in 

Kohler, 2000). Malo raziskav pa je bilo opravljenih v modernih nezahodnih družbah glede 

preference spola, torej kako se psihološki pomen otrok povezuje s preferenco za spol. Hank in 

Kohler (2000) predlagata, da je v modernejših družbah najpogosteje prisotna preferenca za 

spolno mešano družino, pri čemer pa si vsak starš pogosteje želi otroka enakega spola, kot je 

sam (torej matere želijo hčer in očetje želijo sina), saj jim lahko predstavlja lažjo obliko 

zadovoljevanja potreb bo bližini in druženju (ang. »companionship«). Raziskava v evropskih 

državah je pokazala, da je najpogosteje prisotna želja po mešanih družinah, torej po otrocih 

obeh spolov z majhnimi nespecifičnimi tendencami k preferenci sinov ali preferenci hčera po 

posameznih državah. Tendenco k večji želji po sinu razlagajo z »ostanki« patriarhalnega 

družinskega sistema na območju nekaterih evropskih držav, torej določen odstotek ljudi 

ohranja miselnost, da je sin zanesljivejši vir nadaljevanja družinskega imena ali drugih 

socialnih in materialnih prednosti. V nekaterih državah pa se je izkazala rahla tendenca k 

preferenci hčera, kot na primer na Danskem, kar razlagajo z vplivom in rastjo pozitivnejšega 
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vrednotenja vloge ženske v družbi v zadnjih desetletjih (Hank in Kohler, 2000). V omenjeno 

raziskavo je bila vključena tudi Slovenija, za katero so ugotovili, da ni prisotne preference za 

določen spol otroka, temveč preferenca po mešanih družinah (Hank in Kohler, 2000). 

7 SKLEP 
 

Ugotovili smo, da slovenske matere otrokom v veliki meri pripisujejo psihološki pomen, 

medtem ko sta se ekonomski in socialni pomen izkazala za nizkega. Te ugotovitve so bile 

glede na prebrano literaturo in rezultate iz drugih držav pričakovane, saj podobne ugotovitve 

najdemo tudi med drugimi razvitimi, modernimi zahodnimi državami. Drugačno pa je 

pripisovanje pomena otrokom v nezahodnih državah v razvoju, pri čemer zasledimo večji 

socialni in ekonomski pomen otrok. Na podlagi teh ugotovitev lahko zaključimo, da je 

prevladujoč pomen, ki ga slovenske matere pripisujejo otrokom, psihološki pomen otrok, da 

tako kot je značilno tudi za druge razvite države, se tudi v Sloveniji matere ne odločajo za 

otroke iz socialnih in ekonomskih razlogov in da slovenske matere pripisujejo otrokom enak 

pomen kot matere v sorodnih zahodnih kulturah. Razlike pa lahko zasledimo v primerjavi z 

nezahodnimi kulturami. Zanimivo bi bilo v raziskavo vključiti tudi očete in primerjati, v 

kolikšni meri matere in očetje vrednotijo posamezne trditve glede psihološkega pomena otrok. 

Psihološki pomen otrok je prisoten pri vseh anketiranih materah, ne glede na starost, 

izobrazbo ali socialnodemografski položaj. Vendar pa opažamo razlike v vrednotenju 

odgovorov med mlajšimi in starejšimi materami pri čemer mlajše matere otrokom v večji meri 

pripisujejo psihološki pomen. Razlike med materami iz ruralnih in urbanih naselij glede 

psihološkega vrednotenja otrok nismo odkrili, prav tako ne vpliva dejavnika izobrazbe. 

Ugotovili smo torej, da vse matere otrokom pripisujejo psihološki pomen, ne glede na svoje 

značilnosti. Pri raziskovanju tega raziskovalnega vprašanja bi natančnejše rezultate pridobili z 

bolj variabilnim vzorcem, kar pomeni, da bi glede na starost pripravili in prilagodili 

vprašalnike za matere starejše generacije (ki npr. že imajo vnuke) ter mlajše matere (npr. z 

najstarejšim otrokom do 5 let). Glede izobrazbe bi bilo treba vključiti udeležence z večjo 

razliko v izobrazbenih ravneh, prav tako bi morali zagotoviti tudi udeležence, ki se čim bolj 

razlikujejo glede svojega socialnodemografskega položaja (npr. udeleženci iz zelo majhnih 

zaselkov pa do največjih mest v Sloveniji). Pripravili bi torej kvotni vzorec, pri čemer bi 

lastnosti udeležencev odsevale lastnosti populacije glede tistih značilnosti, ki so ključne za 

raziskovalni problem. 
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Pri raziskovanju razlik med anketiranimi materami s podeželja in iz mesta glede pripisovanja 

socialnega in ekonomskega pomena otrokom smo ugotovili, da se pripisovanje socialnega in 

ekonomskega pomena otrokom ne razlikuje glede na socialnodemografski položaj 

anketiranih. Socialni in ekonomski pomen otrok je bolj značilen za ruralna kot urbana 

območja. Ker je Slovenija zelo majhna država, smo pričakovali, da so se meje med načinom 

življenja na podeželju ter načinom življenja v mestu že zelo zabrisale, predvsem zato, ker ima 

velik delež sedaj mestnega prebivalstva svoje korenine na podeželju. Rezultati so pokazali, da 

temu ni tako in še vedno obstajajo značilne razlike v vrednotenju otrok v ruralnih oz. urbanih 

naseljih. 

Ugotovili smo tudi, da večje število otrok ni povezano s pripisovanjem ekonomskega pomena 

otrokom. Ta rezultat je bil pričakovan, saj statistika glede slovenskega prebivalstva kaže, da 

imajo Slovenci v povprečju majhno število otrok in so velike družine izjemno redke. 

Natančnejše podatke pa bi ponovno pridobili z namenskim vzorčenjem, pri čemer bi v vzorec 

vključili starše z majhnim številom otrok (npr. 1 in 2), starše z več otroki (npr. 3 in 4) ter 

starše, ki imajo več kot 4 otroke. V tem primeru bi obstajalo več možnosti, da bi odkrili 

razlike v pojmovanju otrok ter družinski strukturi v majhnih ali velikih družinah. 

Z raziskavo smo ugotovili tudi, da Slovenske matere ne izražajo preference glede spola 

otroka. Ta rezultat nas ni presenetil, saj rezultati v drugih evropskih državah kažejo enako. 

Načeloma na območju Evrope ne zasledimo splošno prisotne preference glede spola otroka, 

obstajajo pa določena nespecifična odstopanja v posameznih državah.   

V splošnem bi, nanašajoč se na vse hipoteze, izboljšave lahko dosegli z namenskim 

vzorčenjem glede tistih lastnosti, ki so ključne za raziskovalne probleme. Večjo vrednost 

raziskavi bi dodali z vključitvijo očetov – partnerjev anketiranih mater, kjer bi lahko 

raziskovali vzorce pripisovanja pomena otrokom med pari, ki se odločijo imeti otroke, prav 

tako kot razlike med materami in očeti. Zanimivo bi bilo v raziskavo vključiti vse tri 

generacije, kot je to bilo storjeno v nekaterih raziskavah VOC 2, torej bi poleg mater vključili 

še otroke (adolescente) ter stare matere, kar bi nam dalo neposreden vpogled v spreminjajoče 

se vrednote.  

Poleg raziskovanja pomena otrok, kar je tudi bil fokus naše raziskave, bi bilo zanimivo 

vključiti vprašanja, s katerimi bi raziskali družinske vrednote, odnose med mlajšimi in 

starejšimi generacijami v družini, dimenzijo neodvisnega/soodvisnega sebstva ter družinske 
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modele, ki jih predlaga Ç. Kağıtçıbaşı (2007), saj so te stvari med seboj neizbežno povezane. 

Največji vpogled v trende spreminjanja pomena otrok pa bi dobili z longitudinalno študijo, pri 

čemer bi enako raziskavo ponovili v različnih časovnih obdobjih, kar nam da največji vpogled 

v spreminjajoče se vrednote družbe. 

Raziskovanje pomena otrok, tako kot vrednot (družinskih in individualnih), odnosov v družini 

ter spreminjajočega se družinskega modela je na našem območju predvsem aktualno za 

nekatera psihološka in sociološka vprašanja. Spreminjajoč se pomen otrok vpliva tudi na 

spreminjajoč se način vzgoje, na navezanost in osamosvajanje otroka od staršev, odnos do 

šolanja, odnos otroka do avtoritete in tako dalje. Ti fenomeni prav tako podlegajo 

spremembam, kar še posebej občutijo strokovni delavci, ki delajo z otroki. Določen način 

poučevanja in dela z otroki je morda postal nefunkcionalen in bi bilo potrebno na podlagi 

razumevanja novodobnega odnosa med starši in otroki ter novodobne vzgoje prediskutirati 

nove pristope pri delu z otroki. 

Poleg psiholoških vprašanj pri delu z otroki pa se v širšem kontekstu (v Sloveniji in Evropi) 

srečujemo z demografskimi spremembami pri čemer so najpomembnejše upad rodnosti, 

staranje prebivalstva in spremembe v sami družinski strukturi (zmanjševanje števila 

nuklearnih družin ter naraščanje števila reorganiziranih, enostarševskih in istospolnih družin). 

Razumevanje sprememb v družinskih modelih nam da možnost predvidevanja, v kolikšni 

meri je staro prebivalstvo (katerega število se veča) odvisno od svojih potomcev (katerih 

število se manjša) in v kolikšni meri od možnosti, ki jih nudi država. Poznavanje 

spreminjajoče se medosebne družinske dinamike in vrednotenja otrok nam tako nudi vpogled 

v spreminjajoče se trende vzdrževanja medgeneracijske solidarnosti na katero poskuša 

vplivati država z aktivno družinsko politiko v najširšem smislu (Rakar, Stropnik, Boškić, 

Dremelj, Nagode, Kovač, 2010). 
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PRILOGE 

Priloga 1: Anketni vprašalnik 



 

 

Priloga 1: Anketni vprašalnik 

I. DEL: Osebni podatki 

1.) Koliko ste stari (odgovorite s številom, npr.: 32)? 

2.) Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba? 

- (ne) dokončana osnovna šola 

- poklicno izobraževanje/srednja šola 

- visokošolska/univerzitetna izobrazba 

- magisterij, doktorat 

3.) Kakšen je vaš trenutni zakonski status: 

- samska 

- poročena 

- vdovela 

- razvezana 

- v izven zakonski skupnosti 

4.) Kakšen je vaš trenutni zaposlitveni status: 

- Zaposlena 

- Brezposelna 

- Upokojena 

- Dijakinja ali študentka 

- Gospodinja 

- Drugo: __________ 

5.) Trenutno prebivate v naselju s (število prebivalcev):  

- do 500 prebivalci 

- od 500 do 3.000 prebivalci 

- od 3.000 do 15.000 prebivalci 

- od 15.000 do 50.000 prebivalci 

- več kot 50.000 prebivalci (Ljubljana ali Maribor) 

6.) Odraščali ste v naselju s (število prebivalcev): 

- do 500 prebivalci 

- od 500 do 3.000 prebivalci 

- od 3.000 do 15.000 prebivalci 



 

 

- od 15.000 do 50.000 prebivalci 

- več kot 50.000 prebivalci (Ljubljana ali Maribor) 

7.) Koliko članov šteje vaše gospodinjstvo (odgovorite s številom, npr. 4): 

8.) Kakšni so skupni mesečni neto prihodki vašega gospodinjstva: 

- do 1.000€ 

- od 1.000€ do 2.500€ 

- od 2.500€ do 5.000€ 

- več kot 5.000€  

II.DEL: Vprašanja o otroku/ otrocih 

9.) Koliko otrok imate (odgovorite s številom, npr.: 3) ?  

10.) Koliko je star vaš najstarejši otrok (odgovorite s številom, npr.: 3)? 

11.) Katerega spola je vaš otrok/ so vaši otroci? (če imate več otrok, odgovor navedite za vsakega 

otroka posebej, npr: moški, moški, ženska) 

12.) Koliko otrok si želite oziroma kaj vam osebno predstavlja idealno število otrok? (odgovorite s 

številom, npr.: 3) 

13.) Če bi imeli samo enega otroka, bi si želeli, da je punčka ali fantek, ali vam ni pomembno? 

a.) punčka    

b.) fantek    

c.) ni mi pomembno 

14.) Spodaj je predstavljen splošen seznam razlogov, zakaj si ljudje želijo otrok. Pomislite na svojo 

izkušnjo s svojim otrokom / svojimi otroki in od 1-5 označite v kolikšni meri za vas osebno veljajo 

spodnji razlogi, zakaj si želite imeti otroke. 

1. Ker otrok pomaga pri hišnih opravilih. 

2. Ker z vsakim novim družinskim članom družina pridobi na pomembnosti.  

3. Ker me otrok zbliža s partnerjem. 

4. Ker mi/partnerju starševstvo da dodatne razloge da sem/je uspešen/a v službi. 

5. Ker starševstvo poveča občutek odgovornosti in pripomore k osebnostem razvoju. 

6. Ker otroci krepijo stike in odnose s sorodniki. 

7. Ker dojenček prinaša radost. 



 

 

8. Ker je zabavno imeti majhne otroke pri hiši. 

9. Ker mi je v zadovoljstvo gledati kako otroci odraščajo. 

10. Ker se med otrokom in staršem razvije posebna ljubezen. 

11. Ker starševstvo izboljša moj položaj in ugled med sorodniki. 

12. Ljudje, ki imajo otroke, imajo manj možnosti, da bodo osamljeni v starosti. 

13. Ker me vzgajanje otrok nauči veliko o življenju in o sebi. 

14. Ker se nekaterim starejšim sorodnikom zdi, da bi morala imeti več otrok.  

15. Ker preko otrok kujem nova poznanstva. 

16. Ker želim deliti vse kar imam s svojimi otoki. 

17. Ker se bo moje življenje nadaljevalo preko mojih otrok. 

19. Da imam (še) eno punčko. 

20. Da nadaljuje družinsko ime. 

21. Ker (več) otrok pripomore k boljšemu finančnemu stanju družine. 

22. Da imam nekoga rada in skrbim zanj. 

23. Da bo moj otrok imel družbo. 

24. Da imam (še) enega fantka. 

25. Ker moje prepričanje/vera narekuje, da moram imeti otroke. 

26. Ker moj partner želi več otrok. 

27. Ker bi mi otroci lahko pomagali na stara leta. 

15.) Na sledečem seznamu pa so predstavljeni splošni razlogi,  zakaj si ljudje ne želijo otrok. Pomislite 

na svojo izkušnjo s svojim otrokom / svojimi otroki in od 1-5 označite v kolikšni meri za vas osebno 

veljajo spodnji razlogi, zakaj si morebiti ne bi želeli (več) otrok. 

1. Ker je z otrokom veliko dela in skrbi. 

2. Ker je otroke težko spraviti v red in jih nadzirati. 

3. Ker otroci povzročajo težave s sosedi in v javnosti. 

4. Ker starševstvo lahko skrha vez med partnerjema. 

5. Ker otroci finančno bremenijo družino. 



 

 

6. Ker je težko skrbeti za otroke in hkrati vzdrževati gospodinjstvo. 

7. Ker je težje obdržati zaposlitev. 

8. Ker velike družine niso dobro sprejete v družbi. 

9. Zaradi strahu pred nosečnostjo in porodom. 

10. Ker otroci povzročajo veliko skrbi in težav ko zbolijo. 

11. Ker ne morem več prosto početi kar želim. 

12. Ker se preveč obremenjujem s prihodnostjo svojih otrok. 

13. Ker se ne morem dovolj posvetiti svojim otrokom. 

14. Ker s partnerjem nimava več dovolj časa zase, ker imava otroke. 

15. Ker izgubim stike s svojimi prijatelji. 

16. Ker materinstvo ni cenjeno v mojem krogu ljudi. 

17. Ker že imam toliko otrok, kot sem jih želela. 

18. Ker sem prestara/ je partner prestar. 

19. Ker mi zdravje tega ne dopušča. 

20. Ker moje bivališče za to ni primerno. 

21. Ker moj mož ne želi (več) otrok. 

 


