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Ali dojenčke nosijo štorklje?
Pregled raziskav o tem, kako nastaja razumevanje 

razmnoževanja, tudi človeškega, je opravila S. Carey 
že leta 1985. V pregledu raziskav pa ni nikjer zasledila, 
da bi otroci resno premišljevali o štorkljah, ki nosijo 
dojenčke, našla pa je druge zanimive razlage. 

Potrjeno je bilo, kar je bilo tudi pričakovati, da za 
predšolske otroke razmnoževanje ni bistvena lastnost 
živega. Pomembnejše so druge lastnosti, na primer gi-
banje in hranjenje, zato tudi semena in jajčeca ne raz-
vrščajo pod “živo”, čeprav se zavedajo, da “živo” nasta-
ne iz “živega”.

S. Carey je odkrila, da je za mnoge otroke, mlajše od 
šestih let, spol družbeno determiniran. Spol določa 
frizura, obleka, ime in obnašanje. Ta skupina otrok 
verjame, da je spol mogoče spremeniti že, če spreme-
nimo te zunanje označevalce, a to ni lepo oziroma ni 
družbeno sprejemljivo. Po šestem letu starosti postaja 
spol vse bolj biološko determiniran, razvija se prepri-
čanje o stalnosti spola in o povezavi spola z razmnože-
vanjem. 

Študije razvoja razumevanja razmnoževanja kažejo 
na nekatere razvojne zakonitosti. V primerjalni študiji 
med otroki iz Madžarske, Severne Amerike, Anglije, 
Avstralije in Švedske so ugotovili, da je prva stopnja 
prepričanje, da otroci obstajajo že v maminem trebu-
hu, v trgovini, v bolnici ali v nebesih. Vprašanje o na-
stajanju se jim ne zdi smiselno. Šele po petem letu se 
razvija mišljenje o tem, da so stvari narejene. Od 
otrok, ki so razmišljali v tej smeri, so dobili odgovore, 
da se otroke prav tako nekako sestavi iz delov. Izvor 
otrok je zato namenska človeška dejavnost, nastanejo 
v trgovini, delavnici in tovarni. S. Carey navaja tudi 
precej bizarne odgovore, kot je na primer ta, da mama 
poje dele otroka, ki se nato sestavijo v trebuhu, in lah-
ko rodi dojenčka. Te zgodnje razlage naj bi nastale na 
osnovi želja in verovanj, preden otrok razvije fiziolo-
ško − biološko razumevanje. Tej začetni fazi sledi pre-
hodno obdobje v katerem otroci skušajo razumeti  
pomen odnosa med očetom in mamo in med semen-
čicami in jajčeci. Tu so zaznali še vedno prisotno ani-
mistično pojmovanje o semenčicah in jajčecih ali upo-
raba “poljedelskega modela” o semenu posajenem v 
trebuh ženske ali da primerjajo jajčece s kokošjim jaj-
cem, le da se to vali v maminem trebuhu. Po enajstem 

letu naj bi večina otrok že poznala potek spolnega od-
nosa in vlogo obeh staršev ter semenčic in jajčec za 
razvoj novega bitja. Študija pa je pokazala kar precej-
šne razlike med otroki iz različnih držav, ki naj bi med 
enajstim in dvanajstim letom starosti dosegli primer-
no stopnjo razumevanja človeškega razmnoževanja. 
Prikazan je delež otrok v odstotkih, ki dosežejo to  
stopnjo: 
− Severna Amerika (Kalifornija, srednji sloj) − 100 %, 
− Severna Amerika (mešana populacija) − 80 %, 
− Anglija − 63 %, 
− Avstralija − 87 %, 
− Švedska − 97 %.

Pokazalo se je, da so otroci na Švedskem v razume-
vanju tega pojava kar nekaj let pred ostalimi. To doka-
zuje, da na konstrukcijo pojma razmnoževanja vpliva-
ta tako kognitivni razvoj kot socialna klima. V 
odsotnosti vsake informacije nastajajo individualne 
razlage, ki so lahko zelo kompleksne, pa vendar daleč 
od naravoslovnih. Nekatere od njih se pojavljajo po-
gosteje. 30 % enajstletnikov (Anglija) je oblikovalo 
model razlage, po katerem so otroci prefabricirani, kar 
pomeni, da je mini dojenček zapakiran v spermiju ali 
jajčecu, nato pa se v telesu sproži proces razvoja. Ta 
razlaga ima kar nekaj vzporednic z zgodovinskim ra-
zvojem razumevanja razmnoževanja ljudi.
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