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I 

POVZETEK  

V magistrskem delu je predstavljen pogled otrok na bogastvo. Proučevana tema je glede na 

razmere v svetu in pri nas zelo aktualna. Z magistrsko nalogo sem tako želela raziskati, kaj 

starejši in mlajši učenci razumejo pod pojmom bogastvo, katere lastnosti pripisujejo bogatim 

oz. revnim in ali morda zaznavanje materialnega standarda vrstnikov vpliva na medvrstniško 

vedenje. Zanimala me je tudi njihova dobrodelnost, ter pomembnost materialnih in socialnih 

dobrin.  

Kot metodo raziskovanja sem uporabila kavzalno neeksperimentalno metodo in deskriptivno 

neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. Raziskava v katero je bilo vključenih 

171 osnovnošolcev 2., 3., 8. in 9. razreda je pokazala, da starejši učenci bogastvo povezujejo z 

družino, prijatelji, mlajši učenci pa z bogastvom povezujejo predvsem igrače in denar. 

Ugotovitve kažejo tudi na to, da so vsi učenci pokazali veliko dobrodelnost in željo po 

podarjanju materialnih dobrin. Učenci revnim družinam pripisujejo več pozitivnih lastnosti, 

kot pa bogatim družinam. Mlajšim učencem so v primerjavi s starejšimi učenci bolj všeč 

vrstniki, ki imajo več materialnih dobrin, prav tako pa so tudi mnenja, da več bogastva vpliva 

na srečno in uspešno življenje. Raziskava je pokazala tudi, da so tako starejšim kot mlajšim 

učencem, tako deklicam kot dečkom, socialne dobrine v primerjavi z materialnimi dobrinami 

bolj pomembne.  

Kot je razvidno iz rezultatov, je proučevani temi smiselno nameniti pozornost tudi v okviru 

ekonomike pri predmetu gospodinjstvo in sicer z vključevanjem aktivnosti, ki bodo 

omogočale premagovanje stereotipov o neenakosti, drugačnosti, spodbujale dobrodelnost ter 

zdravo dojemanje bogastva. 
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II 

ABSTRACT 

The master’s thesis presents a child’s view of wealth. This subject is highly relevant based on 

the current situation in the world and in Slovenia. This master’s thesis aims to study what 

schoolchildren–young and old–understand under the term wealth, which characteristics they 

attribute to the wealthy and which to the poor, and if perhaps recognising the material 

standard of their peers affects their relationship. The thesis also focuses on their generosity 

and the importance of material and social possessions. 

A causal non-experimental method and a descriptive non-experimental method of the 

empirical pedagogical research ware used. It includes 171 elementary school students from 

second and third as well as eighth and ninth grade, and shows that for older students being 

wealthy means having a family and friends, while younger students associate wealth with 

having toys and money. The findings of the research indicate that all students demonstrated 

they can be very generous and that they wish to donate material possessions. Students 

attribute more positive traits to poor families than rich families. Compared to older students, 

younger students prefer schoolmates who have more material possessions and they believe 

that having more wealth contributes to their happiness and success. The research also 

concluded that older and younger students–girls and boys–think that social possessions are 

more important compared to material possessions. 

According to the results, it would be reasonable to devote more attention to this particular 

problem within the school subject of Household Economics by introducing activities that 

would enable students to overcome their stereotypical beliefs about inequality and otherness, 

as well as encourage the students’ generosity and a healthy perception of wealth. 
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UVOD 

Opredelitve bogastva je v literaturi več. V SSKJ zasledimo naslednjo opredelitev bogastva: 

»Bogastvo je stanje človeka, ki živi v izobilju in ima veliko materialnih dobrin« (SSKJ, b.d.). 

Podobno Cirkvenčič (2014) navaja, da se beseda bogastvo največkrat uporabi za opisovanje 

lastnine, denarja, vendar po njegovem mnenju bogastvo lahko pomeni tudi veliko prostega 

časa, ki ga posameznik porabi za svoje najbližje oz. za trenutke, ki ga bogatijo in prinašajo 

veselje; ljudje so najbolj zadovoljni takrat, ko se počutijo svobodne in lahko nadzorujejo svoje 

življenje. Čeprav denar potrebujemo za življenje, pa lahko pretirano poudarjanje pomena 

denarja in hlepenje po bogastvu posameznika spremeni v sužnja svojih želja in v pohlepnega 

človeka (Grubiša, 2008), kar pa posamezniku ne prinese nujno tudi zadovoljstva z življenjem.  

Pogled otrok na bogastvo se glede na starost razlikuje. Čeprav se odnos do denarja tekom 

življenja spreminja je dejstvo, da na odnos otrok do denarja vpliva tudi zgled staršev (Žorž, 

2012). Predšolski otroci bogastvo povezujejo s posedovanjem igrač, ki jih vključujejo v igre 

(Gnidovec Rozman, 2016). Mlajšim otrokom so bolj všeč vrstniki, ki imajo več igrač oz. 

stvari, s katerimi so otroci lahko bolj aktivni (Shutts, Brey, Dornbusch, Slywotzky in Olson, 

2016). Predšolski otroci tudi menijo, da bogat ne more postati vsak oz. da je revščina dedna. 

Nasprotno pa osnovnošolci kot zelo pomembno dobrino v življenju oz. bogastvo enačijo z 

družino, prijatelji, ki jim lahko zaupajo, medtem ko so denar in nekatere druge dobrine uvrstili 

šele okoli trinajstega mesta (Elenbaas in Killen, 2016). Raziskava, ki sta jo prav tako naredila 

Elenbaas in Killen (2016) je pokazala tudi, da se otroci do konca osnovne šole vedejo še zelo 

stereotipno in iz svoje družbe izključujejo vrstnike, ki se razlikujejo glede na socialno-

ekonomski status oz. premoženje, raso pa tudi spol.  

Ko so primerjali odgovore revnih in bogatih otrok so ugotovili, da so najstniki iz bogatejših 

družin odgovarjali, da si bolj kot materialne dobrine v življenju želijo to, da so uspešni na 

področjih, ki jih veselijo, v primerjavi z bolj revnimi otroci, ki si želijo materialnih dobrin, ki 

jih sami nimajo. Na drugi strani pa najstniki, predvsem v obdobju adolescence, pripisujejo 

visoko stopnjo pomembnosti premoženju in denarju (Chaplin, Hill in John, 2014). 

Kot že omenjeno predvsem mlajši otroci zbirajo sovrstnike glede na socialno ekonomski 

status družine in status, ki predstavlja posameznikov položaj v družbi (Botton, 2005). Status 

se nanaša tudi na posameznikov pravni in poklicni položaj ali pa pomeni posameznikov ugled 

kot ga vidijo drugi (Botton, 2005).  

Vsak želi postati dober starš, vzgojitelj, učitelj in biti dober zgled svojim učencem, otrokom. 

Zaradi uspešnega sobivanja v družbi je pomembno, da se otroci naučijo empatije, 

medsebojnega spoštovanja in na drugačnost gledati strpno. Pomembno je tudi, da otroci 

razvijejo čut za dobrodelnost, da pomagajo ljudem, ki so v stiski in podarjajo dobrine, ki jih 

sami ne potrebujejo več (Social development, b.d.). 

Dobrodelnost je tako dejavnost, s katero pomagamo človeku, ki je v težavah. To lahko 

pomeni, da mu namenimo tudi svoj čas, pozornost in sredstva. Tako mlajši kot starejši učenci 

so pokazali veliko dobrodelnost do otrok, ki jim primanjkuje igrač, oblek in drugih dobrin 

(Smith in Davison, 2014).  

Namen moje magistrske naloge je bil ugotoviti, kakšen je pogled učencev na bogastvo, kaj 

razumejo pod pojmom bogastvo, kdo je po njihovem mnenju bogat oz. reven in katere 

lastnosti oz. kriterije povezujejo z bogato in revno družino. Ugotavljala sem tudi, ali učenci 
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izbirajo vrstnike za druženje glede na socialno-ekonomski status družine oz. glede na to ali 

imajo veliko materialnih dobrin ali ne. Pridobila sem tudi mnenje učencev v povezavi z 

dobrodelnostjo. V raziskavo sem vključila dve skupini učencev; starejše učence (8. in 9. 

razred) ter mlajše učence (2. in 3. razred).  

Magistrska naloga je sestavljena iz dveh delov in sicer iz teoretičnega dela, v katerem podam 

pregled znanstvene in strokovne literature na obravnavano temo, ter empiričnega dela, v 

katerem predstavim rezultate raziskave in podam predloge za obravnavo omenjenih vsebin v 

okviru predmeta gospodinjstvo v petem razredu osnovne šole.  
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TEORETIČNE OSNOVE 

1 BOGASTVO 

Bogastvo je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika opredeljeno kot: »stanje bogatega 

človeka, živeti v izobilju oz. imeti, si lastiti velike materialne dobrine« (SSKJ, b.d.). Poleg 

omenjene opredelitve v literaturi zasledimo več poskusov definiranja bogastva. Tako 

Chitchai, Senasu in Sakworawich (2018) bogastvo opredelijo kot gospodarsko blaginjo osebe 

in njuno sposobnost vzdrževanja dobrega življenjskega standarda. Cirkvenčič (2014) 

bogastvo opredeli kot dostopnost do materialnih in nematerialnih dobrin, ki naše življenje 

bogatijo in ustvarjajo srečo. Čeprav se pojem bogastvo najpogosteje uporablja za denar in 

lastnino, bogastvo pomeni tudi več osebne svobode, več prostega časa, več možnosti nasploh 

(Cirkvenčič, 2014). Žorž (2012, str. 90) pa bogastvo opredeli kot skupek dobrin, ki nam 

lajšajo življenje, pri čemer opozarja na problem dojemanja bogastva, saj meni, da: »če ga je 

preveč in se človek nanj preveč navadi in naveže, nas to lahko uniči, saj nam vzame pristno 

ljubezen in svobodo«.  

Easterlinov paradoks pravi, da sreča in dohodek nista nujno v pozitivni korelaciji (Cirkvenčič, 

2014). Povezave med materialnim bogastvom in zadovoljstvom so proučevali tudi Chitchai, 

Senasu in Sakworawich (2018), ki so ugotovili, da je želja po bogastvu negativno povezana z 

zadovoljstvom v življenju in da materialistične vrednote povzročajo nezadovoljstvo s svojim 

življenjem. Ugotovili pa so tudi, da so ljudje iz bolj bogatih držav srečnejši od ljudi v 

revnejših državah, kjer si ljudje ne morejo privoščiti niti osnovnih dobrin za preživetje, a je v 

obeh prisotna neenakost: »V vsaki državi, tudi v bogatih, se kaže velika neenakost med 

posamezniki, a sta v bolj premožnih in bogatejših državah odnos in subjektivno zavedanje, kaj 

je to, kar opredeljuje in vodi k blaginji, različna« (Bertoncelj, Meško, Naraločnik in Nastav, 

2011, str. 156).  

David Myers (2000) je v medkulturni študiji ugotovil, da obstaja zelo majhna povezava med 

materialnim bogastvom in srečo ter da kljub temu, da je v zadnjih petdesetih letih prebivalstvo 

postalo bogatejše, ni bilo zaznano povišanje ravni sreče. Tudi raziskave Kahnemana (dobitnik 

Nobelove nagrade) in njegovih kolegov niso odkrile povezave med bogastvom in pozitivnimi 

čustvi (Šahar, 2007).  

Bailey in Law (2007) navajata, da bogastvo dojemamo in vrednotimo različno. Za nekatere je 

zgolj sredstvo, da dosežejo nek cilj, za druge pa je bogastvo cilj sam po sebi. Navajata tudi, da 

če se za denar preveč »ženemo« in si ga vseskozi kopičimo, lahko na dolgi rok pripelje v 

težave.  

Na drugi strani pa Grubiša (2008) pravi, da bogastvo in obilje vsekakor prineseta tudi veliko 

lepih trenutkov ter izkušenj, ki jih sicer brez vsega bogastva ne bi doživeli. Bogastvo lahko 

reši mnoge težave, s katerimi se večina ljudi sooča (stroški, vzdrževanje doma, zdravljenje, 

skrb za ohranjanje kondicije in zdravega življenja, skrb za družino) …  

Skoraj v vseh družbah bogastvo oz. materialni viri ločijo ljudi drug od drugega, kar 

nedvomno opazijo tudi otroci. Otroci vsak dan opazujejo svet okoli sebe in se srečajo s 

podatki o bogastvu že zgodaj, saj se denar uporablja za nakup predmetov, ki jih poznajo in 

otroke obkrožajo v vsakdanjem življenju (igrače, oblačila, hiše, avtomobili …) (Olson, Shutts, 

Kinzler in Weisman, 2012).  
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2 DOBRINE 

Kot je navedel Žorž (2012) je bogastvo skupek dobrin; dobrina pa je tisto, kar je potrebno za 

zadovoljitev človeških potreb. Poznamo več vrst dobrin. Te so lahko materialne, potrošne, 

duhovne, socialne, etične, moralne … (SSKJ, b.d.). V SSKJ je dobrina opredeljena kot: 

»dobrina dobrína  -e ž (í) 1. nav. mn. kar je namenjeno za zadovoljitev človekovih 

potreb: pridobivati, proizvajati dobrine; gospodarske, potrošne dobrine; težiti po vedno novih 

materialnih dobrinah; duhovne dobrine; ustvarjati kulturne dobrine; izmenjava raznih 

dobrin 2. redko korist: cepljenje proti boleznim je velika dobrina naših otrok; to je dobrina za 

vse ljudi 3. knjiž. dobra, pozitivna lastnost: etične dobrine; planinstvo vzbuja v ljudeh 

moralne dobrine« (SSKJ, b.d.).  

Dobrine so opredeljene tudi kot koristne stvari in storitve, s katerimi zadovoljimo svoje želje 

in potrebe. Ko z dobrinami zadovoljimo naše potrebe, govorimo o njihovi uporabni vrednosti 

(Fortič, 2003).  

Ljudje cenimo in vrednotimo različne stvari. Musek (2000) navaja, da so to lahko predmeti, 

objekti, dejavnosti, osebe itd. Različne stvari imajo za nas lahko drugačno vrednost, 

privlačnost, lahko so bolj ali manj zaželene. Kar veliko ljudi je mnenja, da tudi denar spada 

med vrednote (Musek, 2000).   

 Materialne dobrine 2.1

Materialne dobrine so sredstva, ki si jih ljudje želijo imeti, si jih lastijo oz. želijo imeti dostop 

do njih. Med materialne dobrine najpogosteje uvrščamo denar, dobiček, drugo materialno 

imetje itd. (Hauptman in Komotar, 2010). 

V zadnjem času materialne dobrine vse bolj izgubljajo vrednost. Ljudi, zasičene s predmeti, 

objekti, vedno bolj zanimajo duhovne, socialne dobrine. Ljudje iščejo osebni mir in 

zadovoljstvo, katerega najdejo ravno v duhovnih dobrinah (Kranjc, 2012).   

 Duhovne dobrine  2.2

Duhovne dobrine so pomembne za vsakega izmed nas, tako za družbo, kot tudi za 

posameznika. Z duhovnimi dobrinami bogatimo, izpopolnjujemo in plemenitimo sebe in 

druge, tudi okolje ter s tem ustvarjamo celovito osebnost. Duhovne dobrine nas ne stanejo nič, 

so brezplačne in če jih podarimo, jih ne bomo imeli nič manj kot na začetku. Kazalci, ki 

zajemajo duhovne dobrine so vključenost ljudi v socialne odnose, možnost izražanja svojih 

stališč in osebnosti, dostop do kulturnih dobrin, možnost udeležbe v javnem življenju (Kranjc, 

2012). 

Needleman (1995) navaja, da so nekoč obstajale civilizacije, ki niso gledale za bogastvom oz. 

za tem, kar pod tem pojmom razumemo danes, ampak bolj na duhovne oz. socialne dobrine 

ter dobro počutje. Dejstvo pa je, da ljudje vselej so in vedno bodo za preživetje potrebovali 

tudi materialne dobrine. 
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3 STATUS IN SOCIALNO-EKONOMSKI POLOŽAJ  

 Status 3.1

Status pomeni posameznikov položaj v družbi in izvira iz latinske besede “statum”, ki pomeni 

stoječ. V ožjem pomenu se beseda nanaša na pravni ali poklicni položaj posameznika znotraj 

različnih skupin, v širšem smislu pa pomeni posameznikovo veljavo, ugled v očeh drugih. 

Včasih je družba dodeljevala visok status različnim skupinam ljudi, kot so lovci, duhovniki, 

bojevniki, vitezi, starodavne družine, plodne ženske itd. (Botton, 2005). Botton (2005) tudi 

navaja, da je družba, sploh v zahodnem svetu, po letu 1776 status vse bolj povezovala z 

uspehom, bogastvom. Veliko ljudi meni, da je visok status, ki se kaže skozi materialne 

dobrine, prostor, udobje in podobno, ena izmed najbolj zaželenih dobrin (Chitchai, Senasu in 

Sakworawich, 2018).  

Motivi, ki ženejo posameznike, da bi dosegli visok status so zelo raznovrstni. Med njimi se 

najdejo tudi pohlep po denarju, želja po slavi, čim večjemu vplivu in ugledu v družbi (Botton, 

2005). Botton (2005) navaja, da se ljudi, ki imajo v družbi pomemben družbeni položaj, 

pogosto opisuje kot »nekdo«, ki je pomemben in je vse, ostali pa so opisani kot »nič«, 

»ničeta«. Prepričan je, da je to nesmiselno, saj je vsak človek nekaj, ima svojo vrednost, 

identiteto, je edinstven, življenjska pričakovanja so bolj ali manj enaka. Izpostavi še dejstvo, 

da so ljudje, ki v družbi nimajo visokega statusa za družbo nevidni ter da je obnašanje do njih 

pogosto neprimerno (Botton, 2005).  

 Socialno-ekonomski položaj  3.2

Močen vpliv na položaj v družbi ima socialno-ekonomski status (SES). Socialno-ekonomski 

status vključuje moč, prestiž, gospodarsko blaginjo. Med kazalniki, ki kažejo družbeni status 

oz. razred osebe zasledimo denar, prihodke ter izobraževanje (Chitchai, Senasu in 

Sakworawich, 2018). 

Socialno-ekonomski status je proučevan tudi kot determinanta zdravja in je opredeljen z 

zaposlovanjem, izobraževanjem in materialnim bogastvom. Ne zajema le dohodka, ampak 

tudi izobrazbo, poklicni ugled in subjektivno dojemanje družbenega statusa in družbenega 

razreda. Socialno-ekonomski status lahko vključuje kakovostne življenjske lastnosti, 

privilegije in priložnosti, ki jih ljudem nudi družba. SES lahko napove številne rezultate v 

življenjski dobi, tudi fizično in psihično zdravje. Socialno-ekonomski status ustreza področju 

vedenjskih in družbenih ved z raziskavami, prakso, izobraževanjem itd. (Hobza, Hamrik, 

Bucksch in De Clercq, 2017). 

Socialno-ekonomski položaj otrok je težje izmeriti v primerjavi z odraslimi ravno zato, ker 

otroci po navadi ne vedo, kakšna je izobrazba njihovih staršev, katero službo opravljajo, še 

manj pa kolikšni so njihovih dohodki (Jeriček Klanšček, Gabrijelčič Blenkuš in Zupanič, 

2012). Čeprav otroci sicer ne vedo kakšen je socialno-ekonomski status njihove družine, o 

njem tudi napačno poročajo in si ga pogosto napačno razlagajo, se zavedajo neenakosti 

družbenega razreda (Rauscher, Friedline in Banerjee, 2017). 

Ker otroci ne poznajo socialno-ekonomskega statusa njihove družine v raziskavah uporabljajo 

indeks Family Affluance Scale (FAS). FAS meri družinsko bogastvo (premoženje) oz. 

socialno-ekonomski status družine. S tem posredno ugotavljajo družinsko bogastvo oz. 

premoženje na podlagi števila avtomobilov v družini, lastnih otroških sob, števila 

računalnikov ter pogostosti dopustovanja družine (Artnik idr., 2011).  
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SES (socialno-ekonomski status) tako vpliva na splošno delovanje človeka, vključno z našim 

telesnim in duševnim zdravjem. Nizek SES in njene korelacije, kot so nižji izobrazbeni 

dosežki, revščina in slabo zdravje, na koncu vplivajo na našo družbo. Neenakosti v 

porazdelitvi zdravja, porazdelitvi virov in kakovosti življenja se povečujejo v ZDA in na 

svetovni ravni. Družba koristi večji poudarek na temeljih socialno-ekonomskih neenakosti in 

prizadevanjih za zmanjšanje globokih vrzeli v socialno-ekonomskem položaju v ZDA in v 

tujini. Raziskave so že mnogokrat pokazale, da je nizek družinski dohodek in socialno-

ekonomski status glavni dejavnik dolgotrajnih stresnih, socialnih, čustvenih in vedenjskih 

težav. Če otroci doživljajo pomanjkanje in revščino pred petim letom starosti, je to za njih še 

posebej travmatično in močno povezano z negativnimi rezultati v življenju (Lê-Scherban, 

Brenner in Schoeni, 2016). 

Ljudje z nižjim socialno-ekonomskim položajem imajo pogosteje zdravstvene težave, kot so 

diabetes, bolezni srca in ožilja, povišan tlak, vse to pa se kaže tudi v višji splošni smrtnosti 

prebivalcev. Socialno-ekonomski status je tudi pomemben dejavnik zdravja otrok, prav tako 

pa je tudi bogastvo v družini ugotovljeno kot pomemben dejavnik zdravja mladostnikov 

(Hobza, Hamrik, Bucksch in De Clercq, 2017). Nizka stopnja socialno-ekonomskega statusa 

v otroštvu lahko poveča izpostavljenost otrok in mladostnikov za stresorje, ki povečujejo 

vsakodnevne težave, travmatske dogodke, nasilje in družinske konflikte. Ravno tako drugi 

avtorji ugotavljajo, da nižji socialno-ekonomski status vpliva tudi na čustvene in vedenjske 

težave. Prihaja do socialnih težav, pojavljajo se nepravilni vedenjski vzorci in motnje 

hiperaktivnosti. Tudi če otroci živijo v družini, kjer imajo normalno, stabilno družinsko okolje 

se svojemu zavedanju, da živijo v revščini ne morejo izogniti. Vse to prinese s seboj vsekakor 

veliko negativnih posledic (Lê-Scherban, Brenner in Schoeni, 2016). Kljub opisanim 

negativnimi dejstvom, pa so lahko ljudje z nižjim socialno-ekonomskim statusom bolj 

povezani v družini, s prijatelji, tudi bolj skrbijo drug za drugega, saj se tako lažje spopadejo z  

negativnimi okoliščinami. Nasprotno pa želijo biti predstavniki višjega socialno-

ekonomskega statusa neodvisni drug od drugega in so manj motivirani za izgradnjo osebnih 

odnosov (Piff, 2017).  

4 DRUŽBENA NEENAKOST  

Družbena neenakost se kaže kot velik problem preteklega in današnjega časa. Hierarhije 

obstajajo praktično v vseh družbah, a še posebej otroci tega ne razumejo oz. slabše poznajo. 

(Olson, Shutts, Kinzler in Weisman, 2012). 

Porast neenakosti v bogastvu je eden najbolj pomembnih, vznemirljivih družbenih in 

gospodarskih vprašanj današnjega časa. Predvsem v zahodnih državah se je v zadnjih 30 letih 

neenakost bogastva močno povečala (Berman, Ben-Jacob in Shapira, 2016). Elinder, Erixson 

in Waldenström (2018) navajajo, da smo na neenakost premoženja in bogastva ter njunih 

dejavnikov v zadnjih letih bolj pozorni. Ugotavljajo tudi, da se po desetletnem padanju in 

relativno nizki stopnji neenakosti v bogastvu, neenakost premoženja še povečuje.  

Danes je družbena neenakost prisotna skorajda povsod. Socialne, družbene neenakosti 

obstajajo med etničnimi in verskimi skupinami, razredi in državami. Koncept neenakosti se v 

zadnjem času predstavlja kot globalni pojav, saj je razširjen že v vseh družbenih sferah 

(Social inequality, b.d.).  

Otroci danes živijo v svetu, kjer je razlika med bogatim in revnim vse večja, srednjega sloja 

pa je vse manj. Ekonomska in socialna neenakost sta v današnji družbi zelo pereči. Razlike v 

bogastvu med ljudmi in njihovim socialno-ekonomskim statusom so v sodobni družbi 

https://www.psychologytoday.com/us/basics/stress
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vsesplošne in velikokrat služijo za pristransko družbeno vrednotenje tako odraslih, kot tudi 

otrok. Ustvarjajo se stereotipi, negativna mnenja in predsodki o ljudeh z nižjim socialnim-

ekonomskim statusom (Shutts, Brey, Dornbusch, Slywotzky in Olson, 2016).  

 Družbena neenakost in otroci  4.1

Otroci se z odraščanjem čedalje bolje zavedajo neenakosti med ljudmi, tudi na širši ravni. Do 

konca osnovne šole otroci prepoznavajo in ugotavljajo ali so posamezniki v njihovi družbi oz. 

okolju bogati ali revni glede na materialne dobrine, ki jih imajo (Elenbaas in Killen, 2016). 

Percepcije neenakosti, ki so oblikovane v otroštvu imajo potencial za oblikovanje in 

nadaljevanje teh tudi v odrasli dobi. Otroci do 10 ali 11 let odkrivajo razlike med statusnimi 

znaki, kasneje pa se vse bolj zavedajo različnosti in pomembnosti spoštovanja drugih oseb 

(Rauscher, Friedline in Banerjee, 2017). 

Številni stereotipi vplivajo na pogled otrok do ljudi oz. sovrstnikov, kar privede tudi do 

nepristranskosti in grdega ravnanja do sovrstnikov; otroci npr. izključujejo, dražijo in se 

izogibajo vrstnikom zaradi stereotipov, ki se navezujejo na revščino, bogastvo, raso ali spol 

(Elenbaas in Killen, 2016). 

Otroci pri starosti 10–11 let se zavedajo, da se različne družbene skupine pogosto razlikujejo 

po ekonomskem položaju. Otroci stari 12–18 let pa zavestno razmišljajo kako socialni 

dejavniki, kot so nezadostna izobrazba ali slabe zaposlitvene možnosti, prispevajo k razlikam 

v ekonomskem položaju in posledično bogastvu (Elenbaas in Killen, 2016). 

Do konca osnovne šole otroci še vedno stojijo za stereotipi, ki povezujejo bogastvo in uspeh z 

osebnimi zaslugami (npr. inteligentnost, trdo delo) ter ekonomsko prikrajšanost z osebnimi 

pomanjkljivostmi (npr. lenoba, slab spomin). Posledično iz svoje družbe izključujejo 

stigmatizirane vrstnike (Elenbaas in Killen, 2016). 

Otroci pravijo, da starejši kot so, bolj priznavajo in dojemajo svoje napake iz preteklosti. 

Pridobivajo znanje o poštenosti, o sprejemanju drugačnosti in to znanje lahko uporabijo za 

zagovarjanje in negovanje poštenih odnosov med otroki v skupini in v družbi nasploh 

(Rauscher, Friedline in Banerjee, 2017). 

Prihodnja prizadevanja za ozaveščanje otrok o socialni in ekonomski neenakosti bodo 

ponudila priložnost za prikrajšane skupine otrok. Otroci bodo na ta način manj kritični do 

razlik med otroki in do neenakosti nasploh (Elenbaas in Killen, 2016).  

5 POGLED OTROK NA BOGASTVO  

Odnos in stališča do bogastva in denarja nam starši dajo že v otroštvu, ko se najmočnejši 

čustveni odzivi v človeku zakoreninijo za vse življenje (Benčina in Žumer, 2011). Pogled na 

bogastvo tako pomembno oblikujejo vrednote, ki jih pridobimo primarno v družini, kot tudi v 

družbenem okolju. Na vrednotenje bogastva pa vpliva tudi starost in spol otrok (Železnik, 

2017).   

Tako kot odrasli, tudi otroci dajejo prednost otrokom iz določenih družbenih skupin pred 

drugimi. Hauptman in Komotar (2010) ugotavljata, da otroci vrstniške skupine izbirajo že v 

vrtcu in jih vrednotijo glede na priljubljenost ali materialne dobrine otrok. Z odraščanjem pa 

se otroci pričnejo zavedati morebitnih napačnih ravnanj v odnosu do drugih, začnejo drugače 

razmišljati o odnosu do drugih (Elenbaas in Killen, 2016). 
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Katere lastnosti otroci povezujejo z ekonomskim statusom je ugotavljalo več raziskovalcev. V 

raziskavi, ki so jo izvedli Horwitz, Shutts in Olson (2014) so naredili eksperiment, kjer so 

otroke različnih starosti razdeli v dve skupini, ki sta se razlikovali po socialno-ekonomskem 

statusu oz. premoženju. Otroci, ki so bili dodeljeni skupini z visokim statusom, so povezali s 

to skupino bolj pozitivne lastnosti (npr. atletska spretnost, vodstvenost, inteligenca, znanje), 

kot pa učenci, ki so bili dodeljeni v nižjo statusno skupino.  

Ugotovili so tudi, da otroci povezujejo socialno-ekonomski status z raso. Prišli so do 

zaključka, da otroci; mulati, ki živijo v Združenih državah Amerike in Južni Afriki menijo, da 

je za belce bolj verjetno, da živijo v razkošnih in dragih hišah, vozijo nove avtomobile in 

imajo prijatelje z visokim statusom v primerjavi s črnskimi otroki.  

Raziskava, ki so jo izvedli Shutts, Brey, Dornbusch, Slywotzky in Olson (2016) je pokazala, 

da otroci menijo, da: 

 imajo otroci, ki prihajajo iz družin, ki so materialno bolje situirane, vedno dovolj hrane in 

da je posledično otrok, ki je sit, tudi bolj zbran in se lažje uči in posluša v šoli.  

 otroci bolje situiranih družin živijo v varnejših soseskah in ponoči tudi lažje zaspijo (manj 

prometna, bolj tiha).  

 otroci situiranih družin živijo v veliki hiši, imajo svoje sobe, prav tako tudi njihovi bratje 

in sestre, medtem ko revnejši otroci živijo v majhnem stanovanju, kjer si bratje in sestre 

delijo sobe. 

 otrok, ki živi v bolje situirani družini, lahko takoj dobi nova oblačila (npr. hlače, srajco), 

medtem ko morajo revni otroci dalj časa čakati na nova oblačila, saj morajo starši za to 

varčevati.  

 imajo mame otrok, ki prihajajo iz dobro situiranih družin lasten avto in jih lahko peljejo v 

šolo, otroci revnih družin, ki nimajo doma avtomobila, pa v šolo hodijo z avtobusom.  

 imajo starši otrok, ki prihajajo iz situiranih družin, dobro zaposlitev in dobijo za to dobro 

plačo, zato lahko odidejo na luksuzne počitnice, medtem ko otroci revnejših staršev 

ostajajo doma (Shutts, Brey, Dornbusch, Slywotzky in Olson, 2016).  

Želja po bogastvu je pri mlajših otrocih in otrocih v nižjih razredih osnovne šole relativno 

nizka, ugotavljajo Chaplin, Hill in John (2014), prav tako pa tudi revnejši otroci nimajo velike  

želje po materialnih dobrinah. Rezultati te raziskave tudi kažejo, da imajo mladostniki 

največjo željo po materialnem bogastvu, kar ni povsem v skladu z raziskavo  

Horwitz, Shutts in Olson (2014), da po bogastvu najbolj hrepenijo že otroci v starosti 12–13 

let, nato pa se v starosti od 16. do 18. leta želja po bogastvu počasi začne zmanjševati.  

 Predšolski otroci 5.1

Predšolski otroci denar in bogastvo dojemajo kot igrače, ki jih vključujejo v igre. Bogastvo 

dojemajo kot neko čarobno, izredno zaželeno stvar na svetu, s katero starši izpolnjujejo 

njihove želje. Pri petem letu starosti otroci že razlikujejo med barvo, obliko, velikostjo in težo 

ter tako med seboj že znajo primerjati različne dobrine; bogastvo (Gnidovec Rozman, 2016). 

Otroci od 3 do 5 let uporabljajo vizualne informacije, značilnosti ljudi za razlikovanje na 

bogate in revne (Olson, Shutts, Kinzler in Weisman, 2012). 

V raziskavi Olson, Shutts, Kinzler in Weisman (2012) so imeli otroci nalogo, da razvrstijo 

fotografije neznanih ljudi med tiste, ki so po njihovem mnenju bogati in tiste, ki so revni. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Horwitz%20SR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24702971
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shutts%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24702971
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Olson%20KR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24702971
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Horwitz%20SR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24702971
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shutts%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24702971
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Olson%20KR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24702971
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Ugotovili so, da že predšolski otroci razvrščajo fotografije neznanih ljudi na tiste, ki so po 

njihovem mnenju bogati in tiste, ki so revni.  

Otroci stari štiri do pet let (v drugem eksperimentu) za otroke iz revnejših družin navajajo, da 

so ti bolj umazani in nevarni kot otroci, ki živijo v bogatejših družinah (Olson, Shutts, Kinzler 

in Weisman, 2012). 

Raziskave, ki so jih naredili v Ameriki so pokazale, da mlajši otroci (predšolski otroci), ne 

vrednotijo oseb glede na to, koliko denarja imajo in da za njih denar ni tako pomemben 

(Shutts, Brey, Dornbusch, Slywotzky in Olson, 2016), čeprav so tudi predšolski otroci že 

sposobni prepoznati zunanje razlike med bogatimi in revnimi. Nenadal in Mistry (2018) 

navajata, da z leti otroci vse bolj ugotavljajo, da imata bogastvo in denar v svetu pomembno 

vlogo.   

Tudi glede revščine si otroci ustvarjajo različna mnenja. Otroci v vrtcih menijo, da je revščina 

dedna in da se tekom življenja ne spreminja, se pravi je stalna. Menijo, da se revni ljudje ne 

morejo spremeniti in se rešiti revščine in težav, ki jih ta povzroča (Shutts, Brey, Dornbusch, 

Slywotzky in Olson, 2016). 

Predšolski otroci so tudi mnenja, da vse tiste ljudi, ki so bogati, se pravi jih združuje 

premoženje, družijo tudi vse druge lastnosti (imajo vsi iste najljubše dejavnosti, aktivnosti; 

npr. igrajo golf, se družijo v bogatih restavracijah, hodijo na jadranje …) (Shutts, Brey, 

Dornbusch, Slywotzky in Olson, 2016). 

Druga študija, ki so jo izvedli Schutts, Brey, Dornbusch, Slywotzky in Olson (2016) je 

vključevala otroke stare 4–5 let. Pokazala je, da so imeli mlajši otroci (stari 4–5 let) rajši 

sovrstnike, ki so imeli več lastnine, kot pa tiste, ki so je imeli manj. Otrokom, ki so sodelovali 

v raziskavi so pokazali sliko deklice, ki je imela le en lonček gline in sliko deklice, ki je imela 

tri lončke gline. Deklica z več lončki gline se je izkazala za bolj zaželeno in priljubljeno v 

primerjavi z deklico, ki je imela le en lonček gline.  

V nadaljevanju so raziskovalci otroke prosili, naj si ogledajo fotografije neznanih otrok in jih 

prosili, da jim povedo kateri izmed otrok jim je bolj všeč. Otroci so morali primerjati slike 

otrok, ob katerih so bile tudi slike različnih dobrin (od nove/stare hiše, lepših/slabših oblačil, 

novih/starih igrač, več/manj igrač do ostalih osebnih predmetov). Otroci, ki so bili na 

fotografijah so se razlikovali po polti, bili pa so nasmejani in enako stari. Deklice so si na 

slikah ogledovale deklice, medtem ko so dečki gledali dečke. Rezultati so pokazali, da so 

otroci belopolte otroke povezali s tem, da imajo več bogastva, so bolj premožni, v življenju 

lažje živijo ter so tudi bolj priljubljeni, kot temnopolti otroci, ki naj bi imeli nižji socialno-

ekonomski status. Raziskava je pokazala tudi, da so otrokom bolj všeč sovrstniki, ki imajo 

več igrač, lepša oblačila, živijo v novejši hiši. Druga študija pa je pokazala, da so mlajši otroci 

pokazali večjo dobrodelnost do otrok, ki imajo manj dobrin in lastnine. Otroci so dobili 

različne dobrine na podlagi katerih so napravili eksperiment. Izkazalo se je, da so otroci 

sovrstnikom, ki so imeli manj gline, ponudili dobrino (igračo ali žival) prej in raje, kot pa 

tistim sovrstnikom, ki so imeli gline dovolj. Otroci so s sovrstniki, ki niso imeli toliko gline 

kot ostali, tudi čustvovali. Hoteli so jim izkazati prijaznost ter izboljšati njihovo razpoloženje 

(Schutts, Brey, Dornbusch, Slywotzky in Olson, 2016).  

Prav tako pa so tudi otroci, ki prihajajo iz srednjega razreda, pokazali večje sočutje do otrok, 

ki nimajo veliko materialnih dobrin in bi takim otrokom raje kupili oz. podarili lastna 

sredstva, kot pa otroci, ki so prihajali iz bogatejših družin. Mlajši otroci so bili bolj radodarni 
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do ljudi, ki so jim všeč, kot pa do ljudi, ki jim niso všeč (Shutts, Brey, Dornbusch, Slywotzky 

in Olson, 2016). 

Naredili so tudi poskus, kjer so otrokom starim 4–6 let pokazali sliki dveh deklic. Ena od njiju 

je imela nov nahrbtnik in rokavice, druga deklica pa je imela že starejši in vidno rabljen 

nahrbtnik in rokavice. Raziskava je pokazala, da je otrokom bolj všeč deklica, ki ima nove 

rokavice in nov nahrbtnik (Shutts, Brey, Dornbusch, Slywotzky in Olson, 2016). 

 Osnovnošolci  5.2

Večina osnovnošolcev pa tudi srednješolcev živi svoje življenje zelo brezskrbno in si sploh ne 

predstavlja kaj morajo njihovi starši narediti, da lahko živijo tako brezskrbno. Otroci se ne 

zavedajo, da življenje stane in šele proti koncu osnovne šole oz. začetku srednje začnejo 

razmišljati o tem (Arndt, 1999).  

Dejstvo pa je, da razmišljanje otrok o bogastvu postane bolj kompleksno v osnovni šoli. 

Osnovnošolci že govorijo o bogastvu in revščini in razumejo, kaj pomeni biti bogat ter kaj 

reven. Kot sta ugotovila Nenadal in Mistry (2018) so otroci v raziskavi, ki sta jo izvedla na 

vzorcu otrok, negativno označevali posameznike, ki živijo v revščini. Otroci do starosti 10 let 

so za revne otroke menili, da niso pametni in imajo manj prijateljev, kot otroci iz bogatih 

družin ter, da bi se otrok, ki prihaja iz revne družine bolj verjetno zapletel v pretep, slabo 

družbo, lagal, slabše bral in imel manj prijateljev. Kot razloge za to, da je nekdo reven oz. 

bogat so navajali kriterije kot so koliko delajo, sposobnosti, izgled itd. (Shutts, Brey, 

Dornbusch, Slywotzky in Olson, 2016).  

Podobno so otroci v raziskavi Horwitz, Shutts in Olson (2014) menili, da je vzrok za bogastvo 

v družini večja usposobljenost posameznika.  

Raziskava v vzhodnih državah sveta je pokazala, da otroci stari 6 in 7 let menijo, da se otroci, 

ki izhajajo iz manj situiranih družin slabše šolajo, po drugi strani pa je raziskava pokazala, da 

imajo tudi slabše situirani otroci podobno paleto ambicij kot tisti, katerih starši so bogatejši. 

Dejstvo pa je, da bi več sanj, želja in dosežkov uresničili otroci, ki prihajajo iz bogatih družin, 

saj imajo za to tudi več (finančnih) možnosti (Heberle in Carter, 2015). 

Otroci stari od 9 do 11 let neenakost presojajo na podlagi količine materialnih dobrin (igrače 

in sladkarije). V tem obdobju sta za njih te dve stvari najbolj pomembni. Otroci v osnovni šoli  

menijo da družine oz. otroci, ki imajo kakovostno izobraževanje, dobro zdravstveno oskrbo in 

imajo več materialnih virov (bolj bogate družine), niso diskriminirani s strani vrstnikov 

(Elenbaas in Killen, 2016). 

Adler, Kless in P. Adler (1992) so ugotavljali tudi razlike v priljubljenosti med vrstniki glede 

na spol osnovnošolskih otrok. Deklicam v raziskavi so bili bolj všeč fantje z atletskimi 

sposobnostmi in dobro postavo, sposobnejši in tisti, ki se znajo do deklet lepo obnašati. 

Premoženja niso omenjale. Fantom pa so bila všeč dekleta z dobro vizualno podobo, iz 

družin, ki imajo dober socialni status, navajali so tudi šolski uspeh (Adler, Kless in P. Adler, 

1992).  

Na Češkem so leta 2014 naredili raziskavo (Tabela 1), s katero so želeli ugotoviti, kaj je za 

otroke v življenju najbolj pomembno. Rezultati so pokazali, da je za otroke, stare od 11 do 15 

let, v življenju najbolj pomembno prijateljstvo, družina ter osebni odnosi med ljudmi. Mobilni 

telefon, denar, obleke, računalnik, alkohol, torej materialne dobrine, so otroci razvrstili na dno 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Horwitz%20SR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24702971
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shutts%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24702971
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Olson%20KR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24702971
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lestvice, med manj pomembne. Študija je pokazala tudi, da so otrokom bolj pomembne 

socialne dobrine (prijateljstvo, dobri odnosi, družina) v primerjavi z materialnim dobrinam 

(mobilni telefon, denar, obleke …) (Švarcová in Milková, 2014).  

Tabela 1: Pomembne dobrine v življenju 

1. Prijateljstvo 

2. Družina in prijatelji 

3. Odnosi med ljudmi  

4. Družinske aktivnosti  

5. Spanje  

6. Izobrazba  

7. Skrb za živali  

8. Avtomobili – motokros 

9. Zdrava hrana 

10. Šport  

      10. Hrana  

      10. Skrb za ljudi s posebnimi potrebami/ogroženi 

      11. Zdravila 

      12 Računalnik  

      13. Alkohol 

      13. Obleke 

      13. Denar  

      13. Mobilni telefon 

Vir: Švarcová in Milková (2014) 

Raziskava izvedena v Sloveniji pa je pokazala, da se denar oz. bogastvo pri otrocih nahaja 

prav na vsaki lestvici in to kar visoko (Žorž, 2012).  

Arndt je že leta 1999 ugotavljal, da so, čeprav je v sistemu vrednot prišlo do sprememb zaradi  

multimedijskih reklamnih vplivov, otrokom še vedno najbolj pomembni trenutki, ki jih 

preživijo skupaj s svojimi najbližjimi. Najbolj všeč so jim izleti v naravo, namesto gledanja 

televizije, branje knjig, druženje s prijatelji, obisk kavarne, bazena, živalskega vrta, pikniki, 

igranje s prijatelji …  

Podobno je pokazala tudi novejša raziskava. Unicef in Mediana sta leta 2017 opravila 

raziskavo o zadovoljstvu otrok z njihovim življenjem in odraščanjem, v kateri so sodelovali 

osnovnošolci stari od 7 do 15 let iz vse Slovenije. Osnovnošolci so povedali, da materialne 

dobrine in denar po njihovem mnenju ne vplivajo na srečo v življenju oz. nanjo vplivajo zelo 

malo. Navedli so, da so za njih najbolj pomembni odnosi z vrstniki in prijatelji, tudi zdravje, 

predvsem pa so poudarili razmere in odnose v družini (Graf 1) (Unicef, 2017).  
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Graf 1: Prikaz najbolj pomembnih stvari v življenju (Unicef, 2017). 

 Mladostniki 5.3

Še posebej v adolescenci imajo vrstniki najmočnejši vpliv na posameznike glede izgleda, 

oblačenja, igrač, tudi aktivnosti, ki se pojavljajo pri mladostnikih; pomemben pa jim je tudi  

socialno-ekonomski položaj družine (Boyce, Torsheim, Currie in Zambon, 2006). Nedavna 

študija, ki so je izvedli Shutts, Brey, Dornbusch, Slywotzky in Olson (2016), je pokazala, da 

tudi, da mladostniki bolj pozitivno sprejemajo vrstnike iz bogatih družin, kot iz revnih.  

Označevanje ljudi (»ta« je reven, »ta« otrok ima strgane hlače, se čudno oblači) lahko poveča 

pozornost ljudi do socialnih razlik in jih tako lahko tudi ustvari, oz. poveča možnosti za 

omenjene razlike, ki jih v nasprotnem primeru sicer ne bi bilo. To je še posebej vidno v času 

adolescence, ko so otroci še bolj labilni, spreminjajo svoja mnenja in odločitve, saj večina še 

nima dobro izoblikovanega svojega jaza in identitete (Hudson, 2013).  

Tudi dobro počutje mladostnikov je vsekakor povezano z bogastvom in socialno-ekonomskim 

položajem. Ugotovili so, da družinsko premoženje v družbi bistveno zaznamuje zadovoljstvo 

ali nezadovoljstvo mladostnikov, ki so v tem obdobju na vse še toliko bolj občutljivi. 

Mladostniki so tudi mnenja, da imajo ljudje, ki prihajajo iz bolj revnih družin slabši dostop do 

zdrave hrane in je okolje kjer živijo bolj onesnaženo (Hudson, 2013).  

Chaplin, Hill in John (2014) so izvedli raziskavo, s katero so želeli ugotoviti katere dobrine 

(materialne in socialne) so za revne in bogate otroke oz. mladostnike pomembne oz. jih 

osrečujejo. Raziskava je pokazala, da so mladostniki bogatejših družin bolj kot materialne 

dobrine navedli, da si želijo biti uspešni in dobri na športnem področju, da si želijo postati 

dobri glasbeniki, si pridobiti dobre ocene in so tako navedli tudi manj materialnih dobrin, kot 

pa otroci, ki živijo v pomanjkanju. Ti so večkrat izrazili željo po materialnih dobrinah. 

(Chaplin, Hill in John, 2014). 
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V Italiji so ugotovili, da tudi mladostniki pripisujejo visoko stopnjo pomembnosti premoženju 

in denarju; tudi kot način pridobitve občutka moči in statusa med njihovimi vrstniki (Luther, 

2013).  

V Sloveniji pa v času mladostništva opazimo premik od »materialno-kariernih« vrednot k 

»osebnostnim« vrednotam. Mladostnikom bogastvo, zaslužek in kariera niso tako pomembni. 

Vse bolj so jim pomembni dobri medosebni odnosi, osebni razvoj, kreativnost, kvalitetno 

vsakdanje življenje (Hauptman in Komotar, 2010).  

M. Ule (2004) prav tako navaja, da pri mladostnikih materialne dobrine, bogastvo in denar 

izgubljajo pomen, vse bolj pa cenijo prijateljstvo, zdravje, prosti čas, kreativnost, užitek, 

ustvarjalnost … 

6 PODARJANJE MATERIALNIH DOBRIN  

 Dobrodelnost  6.1

Dobrodelnost, oziroma pomoč drugim je dejavnost, s katero človeku, ki je v stiski pomagamo, 

mu namenimo svoj čas, pozornost in sredstva (Smith in Davison, 2014). Beseda dobrodelnost 

izvira iz besede “caritas”, ki v latinščini pomeni ljubezen (Lichtenberg, 2009).  

Kristina Orter (2013) poudarja, da ljudje, ki so dobrodelni, pomagajo po svoji svobodni volji 

in v zameno ne pričakujejo plačila oz. povračila. Namen dobrodelnosti je narediti nekaj 

dobrega, doseči cilj, ki ga bo koristil človek potreben pomoči in ne donator oz. človek, ki 

pomaga. 

Dobrodelnost je povezana tudi z zdravjem, dobrim počutjem, odpornejšim imunskim 

sistemom ter dobrimi medčloveškimi odnosi. Razdajanje in dajanje sta boljši od prejemanja 

ali porabljanja denarja ali drugih dobrin zase. Ko je človek dobrodelen in se razdaja, naj bi se 

ob tem počutil zelo dobro. Prava je tista dobrodelnost, ki prinaša pozitivne učinke tudi za 

tistega ki pomaga. Bistvo dobrodelnosti pa je tudi v tem, da z njo ne smemo pretiravati in biti 

preračunljivi (Erzar, 2016).  

Raziskava, ki so jo napravili na podlagi magnetno resonančnega slikanja možganov je 

pokazala, da kadar smo dobrodelni, tega ne počnemo zaradi naše stiske, ampak ker znamo biti 

empatični. Ko se odzivamo na stisko človeka in mu pomagamo se v možganih aktivirajo 

centri, ki so povezani z dobrim počutjem, medosebno povezanostjo in z zaupanjem (Erzar, 

2016).  

V Sloveniji so naredili raziskavo, v kateri so ljudi spraševali o tem, kakšna je njihova 

dobrodelnost. Rezultati so pokazali, da največ donacij namenijo osebe, ki so stare od 36 do 45 

let, so zaposlene in imajo višjo izobrazbo. V raziskavi so prišli do ugotovitev, da vprašani 

največ donacij (57 %) prispevajo raznim društvom in 24 % humanitarnim organizacijam. 

Najmanj donacij in zaupanja prejemajo politične stranke, verske skupnosti in organizacije 

človekovih pravic (Potič, 2014). 

Dajanje ali podarjanje dobrin je vrlina, ki se je ljudje danes vse težje poslužujejo predvsem 

zaradi težkih razmer, ki vladajo v svetu, pa tudi vse manjšega zaupanja v ljudi in dobrodelne 

organizacije. Pomembno je, da kljub temu starši otrokom obrazložijo, da se ljudje včasih 

znajdejo v zelo težkih situacijah, hudih stiskah, zato je takrat prav in lepo, da jim pomagamo. 

Pri otroku je treba spodbujati dobrodelnost, prijaznost ter čut za soljudi. Otroku je potrebno 
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čim prej pojasniti, da ni tako pomembno kaj podarijo in komu, temveč je pomemben občutek, 

da je naredil dobro delo in s tem ljudem polepšal trenutke (Gnidovec, 2016). 

 Kako otroke spodbuditi k kritičnemu razmišljanju o bogastvu, vrednotah 6.2

ter dobrodelnosti 

Otrokova sposobnost, da razume svoje potrebe, potrebe drugih ter da upošteva stališča drugih, 

se tekom razvoja razvija in napreduje. Otroci sprva še ne razumejo, da ljudje/sovrstniki stvari 

lahko vidijo drugače od njih in so sami po sebi drugačni. Ko otroci razvijejo sposobnost 

razmišljanja bolj razumejo stališča drugih ljudi ter tudi vso raznolikost, ki jih obdaja. Tako 

znajo sprejemati različne poglede na nek dogodek ali situacijo in so pripravljeni razumeti, da 

ljudje niso vsi enaki in da je bistveno, da se med seboj kljub različnosti razumemo in 

spoštujemo (Milivojevič, Bilban, Kokelj, Kramberger, Stiner in Kožuh, 2008).  

Otroke je pomembno naučiti kako se poistovetiti z drugimi, jim pomagati, ko so v težavah, se 

z njimi bolje povezati, se ne prepirati, temveč učinkovito reševati konflikte. Pri otrocih je 

potrebno razvijati in spodbujati skrb in poštenost. Raziskave so pokazale, da otroci, ki znajo 

ceniti in spoštovati druge, bolj zagotovo v svojo družbo vključujejo otroke, ki so od njih 

drugačni, oz. drugi na njih gledajo negativno (Social development, b.d.).  

Vsak želi biti dober starš, vzgojitelj, učitelj, čeprav ni pravil, kako to postati. Velikokrat se 

starši soočajo s tem, kako otroke poučiti o določeni zadevi, kako jim razložiti, da jo bodo 

razumeli in kako jim privzgojiti prava načela za življenje. Pomembno je, da pri vzgoji in 

izobraževanju ravnajo tako kot mislijo in verjamejo, da je prav. Zavedati se morajo, da je 

otrok avtonomno bitje, vzgoja pa je pot do tega, da se otrok izoblikuje in si pridobi lastno 

identiteto (Milivojevič, Bilban, Kokelj, Kramberger, Stiner in Kožuh, 2008).   

Starši in učitelji lahko otrokom približajo pomen bogastva s pomočjo številnih bajk, pravljic, 

pripovedk, ki nosijo sporočilo o povezavi denarja, bogastva in vrednot. Za to literaturo je 

značilno, da z moralnimi nauki in sporočili otroke in mladostnike, prav tako pa tudi odrasle, 

opozarjajo na pohlep po bogastvu. Za te knjige je značilno, da se človeka, ki je pohlepen, 

zavisten, kaznuje, dobrega, poštenega in preprostega človeka pa se nagradi in spoštuje. 

Pomembno je, da otroci razlikujejo tudi med tem kaj si želijo in kaj potrebujejo. To se lahko 

izvede skozi igro, da otroci sami razmislijo in dojamejo kaj je zares pomembno. Otrok na list 

papirja nariše različne dobrine, od hrane, pijače, hiše, igrač in jih nato razvrsti v različne 

kategorije. Skupaj s starši otroci ugotovijo, kaj je za njihovo preživetje in življenje res 

pomembno in kaj ne. Na ta način lahko ugotovijo pomembnost materialnih in nematerialnih – 

duhovnih dobrin (Gnidovec, 2016). 

Zelo pomembno je tudi, da se otroci naučijo, da bogastvo in svojo srečo delijo tudi z drugimi 

in pomagajo otrokom, ki tega nimajo. Dobrodelnost se začne in kaže že v družini, z našimi 

odnosi do družinskih članov. Starši lahko otroke naučijo in pokažejo, kako si med seboj 

pomagamo pri raznih domačih opravilih, pri pomoči sosedu, kako pomagamo npr. 

sorodnikom ali ljudem, ki so bolni in osamljeni … Da otroci razumejo socialne razlike med 

ljudmi in poskušajo biti dobrodelni oz. pomagati drugim, jih je treba že zgodaj ozaveščati o 

socialnih razlikah, različnih stiskah, duševnih in telesnih boleznih, s katerimi se v družbi 

srečujemo, vsekakor pa je to potrebno storiti na primerni razvojni stopnji (Vidmar, 2017).  

M. Vidmar (2017) tudi predlaga, da lahko z otroki pripravimo oblačila in ostale stvari, ki jih 

ne potrebujemo več in jih odnesemo v dobrodelne ustanove oz. organizacije. Meni, da se 
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lahko z njimi udeležimo raznih dobrodelnih koncertov oz. prireditev ter jim predlagamo, da se 

tudi sami vključijo in delujejo kot prostovoljci.  

Tudi zelo majhni otroci se lahko naučijo deliti nekaj kar imajo, oz. česar ne potrebujejo več z 

nekom, ki ni tako srečen in vesel ali nekom, ki teh dobrin sploh nima, a jih potrebuje. 

Postopoma se otrok razvija in krepi svojo empatijo in čustva do drugih. Tako se razvija in 

postane odgovoren človek (Gnidovec, 2016).   

7 PRISTOPI ZA SPREJEMANJE DRUGAČNOSTI, STRPNOSTI IN 

RAZVIJANJE POMOČI  

V vzgojno-izobraževalnih zavodih se stremi k temu, da se otroke čim bolj spodbuja k 

medsebojnem spoštovanju, strpnosti, različnosti, drugačnosti, tudi do otrok, ki niso najbolje 

situirani. Šole z raznimi organizacijami na šolah ali izven njih izvajajo različne delavnice, ki 

krepijo in izboljšujejo medsebojne odnose. Obstajajo različni priročniki in igre, med njimi To 

je moja igrača; priročnik za reševanje konfliktov v vrtcu, za krepitev medsebojnih odnosov 

med vrstniki, ki jih s smiselnimi prilagoditvami tudi učitelji lahko uporabljajo pri učnih, 

razrednih urah. V preglednici v nadaljevanju predstavljam različne igre za sprejemanje 

drugačnosti, razvijanje spoštovanja …  

 Primer iger za sprejemanje drugačnosti, razvijanje spoštovanja.  7.1

Tabela 2: Primer iger   

Igra Cilji Metoda dela Zanimive aktivnosti 
Čustva ob 

drugačnosti 
– Vplivati na 

doživljanje razlik v 

bogastvu (z vidika 

prednosti in slabosti) 

– Razmišljanje o 

čustvih  

– Didaktična igra, ki 

vključuje 

pripovedovanje, 

opazovanje, razgovor 

– Stisk rok, pozdrav, pozitivno 

sporočilo sošolcu, ogledalo za 

prepoznavanje čustev iz 

obrazne mimike … 

Upoštevanje 

drugačnosti 
– Oblikovanje 

življenjskih navad  

– Spoznavanje samega 

sebe/drugih  

– Prepoznavanje 

razlik/podobnosti med 

prijatelji/v družbi  

– Didaktična igra, ki   

vključuje pogovor, 

poslušanje, risanje in 

aktivno mišljenje  

– Pogovori (najljubša igrača, 

oblačila, imajo brata/sestro, 

najljubša aktivnost), 

zapomnijo si dve lastnosti, ki 

ju imajo s prijateljem skupni in 

dve različni. Tabela 

podobnosti in razlik. Risanje 

prijatelja, primerjanje, 

ugotavljanje podobnosti/razlik  

Poročilo iz 

družinske vrečke  
– Spoznavanje, da 

obstajajo različni 

ljudje in družine in da 

se med seboj 

razlikujemo 

– Spoznajo značilnosti 

različnih družin 

– Didaktična igra, ki 

vključuje risanje, 

pogovor, 

predstavitve družin 

 

 

– Risanje družin na vrečke  

– Napolnitev vrečk s stvarmi, 

ki so značilne, posebne za 

njihove družine 
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Skrb, spoštovanje 

in skupnost  
– Oblikovanje 

življenjskih navad 

– Spoznavanje 

sebe/drugih  

– Krepijo skrb kot 

pozitivno vrednoto 

– Prepoznavajo 

različne načine pomoči 

– Didaktična igra, ki 

temelji na diskusiji, 

pogovorih in 

oblikovanju novih 

predlogov/idej  

– Slike z določeno vsebino (na 

temo pomoči)  

– Pogovor o potrebni pomoči, 

o načinu pomoči, primeri, ki so 

se dogodili  

– Tabela – zapišemo vse svoje 

odgovornosti  

– Igra Roke pomoči 

Vir: Unicef (2006) 

Tabela 2 prikazuje primer iger za sprejemanje drugačnosti in razvijanje spoštovanja. Spodnja 

tabela 3 pa prikazuje aktivnosti, ki so prav tako namenjene za spodbujanje in razvijanje 

spoštovanja, dobrodelnosti, sprejemanja drugačnih ter empatije.  

Tabela 3: Primer aktivnosti 

Igra  Cilji Metoda dela  Zanimive aktivnosti 

Aktivnost 4  – Spoznavanje 

značilnosti, stereotipov  

– Učenci spoznavajo, 

da tisti, ki so revni ali 

si nečesa ne morejo 

privoščiti, po navadi to 

ne povedo na glas 

– Aktivnost, ki 

vključuje risanje in 

predstavitev 

narisanega, pogovor  

– Risanje 

revnega/bogatega fanta 

in deklice 

– Ugotavljanje 

narisanega 

– Pogovor o stereotipih 

Aktivnost 5  – Spoznanje, da je 

pomembno, da smo do 

drugačnih ljudi 

prijazni, jim 

pomagamo 

– Spoznajo različne 

načine pomoči 

– Znajo biti empatični  

– Spoznajo dobrodelne 

institucije 

– Aktivnost, ki temelji 

na pogovoru, diskusiji 

s predstavitvijo  

– Učenje pomoči 

(kako pomagati, na 

kakšen način) 

– Pogovor o revščini 

– Postaviti se v vlogo 

revnih  

Aktivnost 6  – Učenci dobijo 

občutek kako je, če se 

dogodi krivica, če 

dobrine niso 

enakovredno, pravično 

razdeljene  

– Aktivnost, ki 

vključuje risanje, 

pogovor  

 

 

 

 

 

  

– Risanje sanjske hiše, 

različna razdelitev 

flomastrov/barvic za 

risanje 

 

– Diskusija o tem, ali 

so bile barvice in 

flomastri pravično 

razdeljeni, občutki, 

potek, so to že doživeli 

…  

Aktivnost 7  – Učenci spoznajo, da 

znaki, ki naj bi določali 

revne in bogate niso 

vedno zanesljivi in 

vedno ne določajo 

bogate ali revne 

 

– Aktivnost, ki 

vključuje delo po 

skupinah in pogovor 

 

– Odgovarjajo na 

vprašanje kako vedo, 

da je nekdo reven ali 

bogat 

 

– Napišejo znake, po 

katerih spoznamo 
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– Doseči, da otroci ne 

izbirajo svoje prijatelje 

na podlagi materialnih 

dobrin  

revščino, bogastvo 

(tudi na tablo)  

 

 

Aktivnost 8  – Spoznajo kako je, če 

moraš varčevati/si ne 

moreš privoščiti vsega  

 

– Spoznati, da ljudje 

živijo z zelo malo 

materialnim dobrinami 

 

– Dobrine so v družbi 

tudi nepravično 

razporejene 

– Aktivnost, ki 

vključuje delo po 

skupinah in pogovor 

 

 

– Listki, ki 

predstavljajo denar 

 

– Učenci morajo s tem 

denarjem preživeti 

 

– Določiti kaj kupiti in 

česa ne, kaj je 

pomembno in kaj ni 

Vir: Unicef (2006) 

Na spodnji povezavi je podan priročnik, kjer lahko najdemo še več informacij in primerov o 

igrah in aktivnostih za sprejemanje drugačnosti in spoštovanja, primernih za uporabo v vrtcih 

in v osnovnih šolah.  

Vir: 

https://unicef.blob.core.windows.net/uploaded/documents/UNICEF_Slovenija_To_je_moja_i

graca_2006.pdf 

  

https://unicef.blob.core.windows.net/uploaded/documents/UNICEF_Slovenija_To_je_moja_igraca_2006.pdf
https://unicef.blob.core.windows.net/uploaded/documents/UNICEF_Slovenija_To_je_moja_igraca_2006.pdf
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EMPIRIČNI DEL  

8 EMPIRIČNI DEL  

 Opredelitev raziskovalnega problema  8.1

Na podlagi pregleda literature sem ugotavljala, kako otroci različnih starosti in spola dojemajo 

bogastvo in katere lastnosti povezujejo z bogato oz. revno družino. Zanimalo me je, ali otroci 

izbirajo sovrstnike glede na socialno-ekonomski status družine iz katere izhaja oz. glede na 

materialne dobrine, ki jih imajo. Želela sem izvedeti, ali razlike v bogastvu družine lahko 

prispevajo k otrokovi priljubljenosti v družbi. Proučila sem, ali je bogastvo za otroke 

pomemben dejavnik v družbi, ali ločujejo ljudi na bogate in revne ter kateri so kriteriji po 

katerih jih ločujejo. Želela sem izvedeti katero bogastvo (materialno/socialno) otroci dojemajo 

kot bolj pomembno ter kako se odnos do materialnega bogastva spreminja s starostjo in 

spolom. Zanimalo me je tudi, kakšen je odnos otrok do podarjanja odvečnih dobrin. To sem 

želela izvesti tudi zato, ker pri nas raziskav na tem področju še ni veliko. Raziskava bi 

omogočila izdelavo predloga za izvedbo aktivnosti v šoli, ki bi spodbujale razmišljanje otrok 

o tem, kaj bogastvo je in kakšno vlogo naj imajo materialne dobrine v vsakdanjem življenju.  

 Raziskovalna vprašanja 8.2

RV 1: Kako otroci opredeljujejo bogastvo? 

RV 2: Katere kriterije uporabljajo otroci za ločevanje ljudi na tiste, ki so po njihovem mnenju 

bogati in tiste, ki so po njihovem mnenju revni? 

RV 3: Katere lastnosti otroci pripisujejo »bogatim oz. revnim« družinam?  

RV 4: Kako po mnenju otrok dejstvo, da nekdo prihaja iz družine z višjim socialno-

ekonomskim statusom, vpliva na njegovo priljubljenost med vrstniki?  

RV 5: Kako pomembno se v življenju otrokom zdi materialno bogastvo glede na spol? 

RV 6: Katera starostna skupina otrok (mlajši/starejši otroci) pripisuje materialnim dobrinam 

pomembnejšo vlogo v življenju? 

RV 7: Kakšen odnos imajo osnovnošolci do podarjanja materialnih dobrin otrokom, ki živijo 

v materialnem pomanjkanju glede na spol? 

 

 Metoda in raziskovalni pristop  8.3

8.3.1 Raziskovalni vzorec 

Način vzorčenja, ki sem ga izvedla je neslučajnostno vzorčenje in sicer namensko vzorčenje. 

Raziskovalni vzorec predstavlja populacija osnovnošolcev različnega spola in starosti. 

Anketirala sem 171 osnovnošolcev 2., 3., 8. in 9. razreda ljubljanske osnovne šole.  

8.3.2 Opis postopka zbiranja podatkov   

Podatke sem zbirala z anketiranjem, ki je bilo izvedeno novembra 2018 na osnovni šoli v 

Ljubljani. Za zbiranje podatkov sem uporabila kavzalno neeksperimentalno metodo in 

deskriptivno neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. Podatke sem zbirala s 

kvantitativno tehniko anketnega vprašalnika, ki sem ga na podlagi pregledane literature 

oblikovala sama. Oblikovana sta bila dva anketna vprašalnika, ki se vsebinsko med seboj ne 

razlikujeta. Za mlajše otroke; 2. in 3. razred, so dodana ponazorila, pojasnitve oz. 

poenostavitve. Pri sestavi vprašalnikov sem izhajala iz raziskav Švarcová in Milková (2014), 
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Shutts, Brey, Dornbusch, Slywotzky in Olson (2016), Elenbaas in Killen (2016), Nenadal in 

Mistry (2018) ter Horwitz, Shutts in Olson (2014). Anketa je sestavljena iz vprašanj zaprtega 

tipa, odprtega tipa in skic. Objektivnost izvedbe sem zagotovila z enako dolžino časa za 

reševanje, enakimi navodili in nalogami ter anonimnostjo.  

8.3.3 Postopki obdelave podatkov  

Pridobljene podatke sem računalniško obdelala. Uporabila sem opisno in inferenčno 

statistiko. Izračunala sem odstotke in podatke predstavila v grafični obliki s pomočjo 

diagramov in tabel. Programi, ki sem jih uporabila so Microsoft Word, Microsoft Excel in 

SPSS program (Statistical Package for Social Sciences). Za statistično raziskavo sem uporabila 

SPSS program. Pridobljene podatke smo analizirali z naslednjimi statističnimi postopki: 

frekvenčna in odstotkovna porazdelitev, χ²-kvadrat preizkus hipoteze neodvisnosti oz. 

Kullbackov 2Ȋ preizkus, kadar pogoja za uporabo χ²-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti 

nista bila izpolnjena.  

 

9 REZULTATI Z RAZPRAVO  

V raziskovalnem vzorcu je bilo zajetih 171 učencev. Med njimi je bilo 45 učencev 2. razreda, 

40 učencev 3. razreda, 46 učencev 8. razreda in 40 učencev 9. razreda (Graf 2).  

Mlajših učencev – MU (2. in 3. razred) je bilo 85, starejših učencev – SU (8. in 9. razred) pa 

86 (Graf 3). Od tega je bilo 47 mlajših deklic in 38 mlajših dečkov ter 42 starejših deklic in 44 

starejših dečkov. Rezultate sem primerjala med starejšimi učenci (8. in 9. razred) in mlajšimi 

učenci (2. in 3. razred). 

 

 
Graf 2: Struktura anketirancev (starejši in 

mlajši učenci). 

Graf 3: Struktura anketirancev po 

razredih.     

 

 

 

 

 

50,3 % 
46,7 % 

Starejši otroci
(8. in 9.
razred)

Mlajši otroci
(2. in 3.
razred)

23,3 % 

23,4 % 26,9 % 

23,4 % 
2. razred

3. razred

8. razred

9. razred

https://www-sciencedirect-com.nukweb.nuk.uni-lj.si/science/article/pii/S0885200617302314#!
https://www-sciencedirect-com.nukweb.nuk.uni-lj.si/science/article/pii/S0885200617302314#!
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Horwitz%20SR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24702971
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shutts%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24702971
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Olson%20KR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24702971
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Z raziskavo sem želela ugotoviti kaj za starejše in mlajše učence pomeni bogastvo. Učenci so 

morali v anketi napisati, kaj je za njih bogastvo. Rezultati so pokazali (Graf 4), da največ 

učencev iz skupine SU (30,2 %) meni, da je bogastvo to, da imaš družino in prijatelje ter da 

imaš veliko denarja (20,9 %). Tretji najpogostejši odgovor (17,4 %) je bil, da je bogastvo za 

starejše učence to, da imaš veliko dobrin; tako materialnih, kot tudi socialnih. Sledi prijaznost, 

za katero se je odločilo 7 %, zdravje (5,8 %), znanje (3,5 %) in streha nad glavo (prav tako 3,5 

%). Uspeh (2,3 %), živali in narava ter doseženi cilji za SU predstavljajo bogastvo le v 1,2 %.  

 

 

Graf 4: Opredelitev bogastva – skupina SU.  
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Izvedeti sem želela tudi, kako mlajši učenci opredeljujejo bogastvo. Iz Grafa 5 je razvidno, da 

so za učence mlajše generacije (2. in 3. razred) bogastvo v največji meri igrače (33 %) pa tudi 

denar (26 %), na tretjem mestu (14 %) je družina. Bogastvo so za njih tudi interesne 

dejavnosti (7,1 %), prijaznost ljudi (6 %), drage stvari, kot so zlato, velika hiša, dragulji (4,7 

%), znanje (3,5 %) in življenje (3,5 %). 2,4 % mlajših učencev pa za bogastvo opredeli tudi 

dobre ocene v šoli.  

 

Graf 5: Opredelitev bogastva – skupina MU.  

Kot že omenjeno sem želela ugotoviti, kaj za starejše in mlajše učence pomeni bogastvo.  

Prvo raziskovalno vprašanje se je glasilo:  

RV 1: »Kako otroci opredeljujejo bogastvo?«  

Kot je razvidno iz rezultatov (Graf 4), starejši učenci bogastvo najpogosteje in v največji meri 

povezujejo z družino, prijatelji in ljubeznijo, prav tako pa tudi z denarjem in tem, da imaš 

veliko dobrin (tako materialnih kot socialnih), a v manjši meri. V primerjavi s starejšimi 

učenci pa mlajši učenci na prvo mesto bolj postavljajo materialne dobrine in navajajo, da so 

za njih bogastvo igrače (avtomobili, barbike, lego-kocke), pa tudi denar; družina in prijatelji 

pa so na tretjem mestu (Graf 5) v primerjavi s starejšimi učenci, ki jih postavljajo na prvo 

mesto. Moje ugotovitve se skladajo z ugotovitvami Švarcová in Milková (2014), ki sta 

ugotovili, da mladostniki in starejši učenci družino in prijateljstvo povezujejo z bogastvom in 

jih vrednotijo kot zelo pomembne dobrine (Švarcová in Milková, 2014), in Gnidovec Rozman 

(2016), ki navaja, da mlajši otroci bogastvo vidijo bolj v materialnih stvareh, predvsem v 

igračah.  

Z raziskavo sem želela dobiti odgovor na RV 2: »Katere kriterije uporabljajo otroci za 

ločevanje ljudi na tiste, ki so po njihovem mnenju bogati in tiste, ki so po njihovem 

mnenju revni?« 

Rezultati so pokazali (Graf 6), da je po mnenju SU najbolj bogat tisti, ki ima veliko denarja, 

premoženja (40 %). Kot drugega najbolj bogatega so opredelili osebo, ki ima družino, 

prijatelje, ljubezen, ljudi, ki jim lahko zaupa (18,6 %). Tudi znane osebe opredelijo kot bogate 

(14 %), menijo pa tudi, da so bogati tisti ljudje, ki so prijazni (8,1 %). Nekaj (4,7 %) jih je 

mnenja, da je bogat tisti, kdor je zdrav in ima dobro službo. 3,5 % učencev trdi, da je bogat 
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tisti, ki doseže svoje cilje, kdor ima osnovne življenjske dobrine, da lahko preživi in tisti, ki 

mu ni potrebno varčevati.  

 

Graf 6: Mnenje starejših učencev o tem, kdo je bogat.  

Odgovore na vprašanje mlajših učencev »Kdo je po tvojem mnenju bogat«, prikazuje spodnji 

Graf 7. Odgovori mlajših učencev niso bili tako obširni, kot pri starejših učencih. Ugotovila 

sem, da je po mnenju skupine MU najbolj bogat tisti, ki ima veliko denarja, premoženja (51,8 

%) ter kdor veliko dela (25,9 %). Za bogate ljudi so opredeliti tudi slavne in znane osebe 

(17,6 %) ter drugo (4,7 %).  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Graf 7: Mnenje mlajših učencev o tem, kdo je bogat. 
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Graf 8 prikazuje, kako SU opredeljujejo revne ljudi. 45,3 % učencev je povedalo, da so za 

njih revni tisti, ki nimajo dovolj denarja, 27 % jih pravi, da so revni ljudje tisti, ki nimajo 

družine in prijateljev, 12,4 % pa jih je mnenja, da so revni tisti, ki imajo zelo malo osnovnih 

dobrin za preživetje (hrane, elektrike, vode …). Le 4,3 % meni, da so revni ljudje tisti, ki 

nimajo službe in prav tako 4,3 % učencev meni, da revne osebe nimajo veliko znanja. 6,7 % 

učencev meni, da so revni predvsem ljudje, ki živijo na ulici oz. so brezdomci.  

 

Graf 8: Mnenje o tem, kdo je reven – SU. 

Graf 9 prikazuje mnenje mlajših učencev o tem, kdo je po njihovem mnenju reven. 40 % 

učencev je odgovorilo, da so revni tisti, ki nimajo dovolj denarja, so brezposelni (21,2 %) ali 

pa nimajo osnovnih dobrin za preživetje (20 %). 11,8 % je navedlo, da revni ljudje nimajo 

doma, 4,7 % za revne opredelijo pastirje, 2,4 % pa so mnenja, da so revni ljudje neprijazni.   

 

 

Graf 9: Mnenje o tem, kdo je reven – MU.  
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Če povzamem, so rezultati pokazali, da mlajši učenci bogatim pripisujejo veliko denarja, 

premoženja. Bogati ljudje so po njihovem mnenju osebe, ki zelo veliko delajo – so deloholiki, 

so znani in slavni. Ravno tako so tudi starejši učenci navedli, da je za bogate značilno, da 

imajo veliko denarja in premoženja ter da so te osebe ljubljene, zaželene, oz. da imajo ob sebi 

ljudi, ki jih imajo radi (družina, prijatelji, ljubezen …). 

Revnim ljudem starejši učenci pripisujejo brezposelnost, nevednost in neumnost. Taki ljudje 

po njihovem mnenju nimajo doma, imajo zelo malo osnovnih dobrin za preživetje in malo 

denarja. Kot lastnost revnih pa so navedli tudi osamljenost (nimajo prijateljev, družine …). 

Tudi mlajši učenci so kot lastnost revnih navedli malo denarja in ostalih osnovnih dobrin za 

preživetje, brezposelnost, neprijaznost. Za mlajše učence so revni ljudje tudi pastirji. 

Navedeno povezujem z dejstvom, da so učenci v času anketiranja to obravnavali pri 

slovenščini. Tako starejši kot tudi mlajši učenci so povedali, da si reven če nimaš denarja, 

vendar so starejši učenci v primerjavi z mlajšimi, navedli tudi več drugih kriterijev, ki 

nakazujejo na to, da že bolj usmerjajo pozornost na osebnostne lastnosti in vrednote.   

 

Raziskovala sem tudi, katere dobrine so za učence bolj pomembne in katere manj. Pri nalogi, 

ki je bila vključena v anketi (Slika 1), so morali učenci obkrožiti sedem dobrin, ki se jim zdijo 

v življenju zelo pomembne.  

 

Slika 1: Naloga, ki je bila pomembna za določanje pomembnosti dobrin v življenju.  

Rezultati so pokazali (Graf 10), da sta za starejše učence najbolj pomembna prijateljstvo in 

hrana, saj se je za ta odgovora odločilo kar 98,4 % učencev. Sledi zdravje s 96,9 %, prav tako 

pa kot zelo pomembno dobrino opredeljujejo ljubezen (95,3 %), stanovanje (84,4 %), oblačila 

(78,1 %), denar (65,6 %), kot manj pomembne pa so avto (25 %), igrače (18 %), kolo (9,4 %) 

in počitnice (4,7 %), za nakit pa se ni odločil nihče (0 %).  

Rezultati so pokazali (Graf 10), da je tudi za mlajše učence najbolj pomembno prijateljstvo in 

pa tudi ljubezen, saj se je za to odločilo 84,7 % otrok, za zdravje 83,5 %, sledijo obleke (76,5 

%), pomembni so jim tudi hrana (70,6 %), igrače (64,7 %), stanovanje (58,8 %), za manj 

pomembni pa so določili kolo (35,3 %) in denar (še manj pomembne pa se jim zdijo počitnice 

in avtomobil (9,4 %) ter nakit (8,2 %).  

Vsi kot pomembne vrednote opredelijo prijateljstvo, zdravje in ljubezen. Veliko razliko je 

opaziti predvsem pri igračah, saj so za mlajše otroke v primerjavi s starejšimi bolj pomembne 

in jih uvrščajo višje ter  pri denarju, ki pa ga višje uvrščajo starejši učenci (Graf 10).  
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Graf 10: Pomembnost dobrin MU in SU.  

V nadaljevanju sem želela pridobiti informacije o tem, kdo od učencev pripisuje materialnim 

dobrinam pomembnejšo vlogo. Na podlagi zbranih rezultatov Graf 11 prikazuje, da tako 

starejši (96,9 %) kot tudi mlajši (84,3 %) učenci pripisujejo socialnim dobrinam, kot so npr. 

prijateljstvo, zdravje, ljubezen, pomembnejšo vlogo v življenju, v primerjavi z materialnimi 

dobrinami, ki so pomembne starejšim učencem v 21 % in mlajšim učencem v 29 %.  

 

Graf 11: Primerjava pomembnosti materialnih in socialnih dobrin – SU in MU. 
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RV 3 je bilo: »Katera starostna skupina otrok (mlajši/starejši otroci) pripisuje 

materialnim dobrinam pomembnejšo vlogo v življenju?« Analiza je pokazala, da mlajši 

učenci pripisujejo materialnim dobrinam pomembnejšo vlogo v življenju. Ugotovila sem, da 

starejši kot so učenci (8. in 9. razred), več poudarka dajejo socialnim dobrinam in ne več 

toliko materialnim, kot pa mlajši učenci (2. in 3. razred). Rezultati so primerljivi z 

ugotovitvami Shutts, Brey, Dornbusch, Slywotzky in Olson (2016). 

Otrokove percepcije in vrednotenje bogastva se po ugotovitvah raziskav Železnik (2017) 

razlikuje tudi glede na spol. Z raziskavo sem želela preveriti veljavnost teh ugotovitev. 

Raziskovalno vprašanje se je glasilo – RV 4: »Kako pomembno se v življenju otrokom zdi 

materialno bogastvo glede na spol?« 

S trditvijo »Materialno bogastvo je v življenju zelo pomembno«, se je v skupini MU  23,7 % 

dečkov  s to trditvijo strinjalo 76,3 % dečkov pa ne. Med deklicam jih je 34 % odgovorilo, da 

je za njih materialno bogastvo v življenju zelo pomembno, 66 % deklic pa, da bogastvo ni 

zelo pomemben dejavnik v življenju (Graf 12). 

 

 

Graf 12: Pomembnost materialnega bogastva glede na spol – MU.  
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Med starejšimi učenci se 59 % dečkov s trditvijo ni strinjalo, 41 % dečkov pa se je s trditvijo 

strinjalo. 23,8 % deklic se je strinjalo, da je materialno bogastvo v življenju zelo pomembno, 

76,2 % deklic pa se s tem ni strinjalo (Graf 13).  

 

Graf 13: Pomembnost materialnega bogastva glede na spol – SU. 

Kot je razvidno iz Grafa 14 se nekoliko več deklic (70,8 %) kot dečkov (67,1 %) ni strinjalo s 

trditvijo, da je materialno bogastvo v življenju zelo pomembno. Razlike niso bile statistično 

pomembne (χ² = 0,275
 
; df = 1 ; α = 0,600). 

 

Graf 14: Pomembnost materialnega bogastva glede na spol (SU IN MU skupaj).  
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Pregled tuje literature je pokazal, da otroci revnim oz. bogatim pripisujejo stereotipne 

lastnosti (Elenbaas in Killen, 2016). 

Z raziskavo sem tako želela pridobiti tudi odgovor na naslednje raziskovalno vprašanje: 

RV 5: »Katere lastnosti otroci pripisujejo »bogatim oz. revnim« družinam?«  

V nadaljevanju sem tako na podlagi naloge, ki jo prikazuje Slika 2 želela ugotoviti, katere 

lastnosti, učenci pripisujejo revni in bogati družini. Uporabila sem opise, ki so bili uporabljeni 

tudi v raziskavi Elenbaas in Killen (2016) ter Horwitz, Shutts in Olson (2014) in dodala še 

ostale lastnosti.   

 

Slika 2: Povezava lastnosti z bogato oz. revno družino  
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Olson%20KR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24702971
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Kot je razvidno iz Grafa 15, kar v 84,4 % učencev debelost pripisuje bogatim družinam, 15,6 

% učencev pa debelost opredeljuje kot lastnost revnih. 81,2 % učencev meni, da je prijaznost 

lastnost revnih družin, 18,8 % pa se s tem ne strinja in meni, da so bogati tisti, ki so bolj 

prijazni in dobri do drugih. Ambicioznost so v 67,2 % pripisali bogatim ljudem in v 32,8 % 

revnim. 85,9 % učencev misli, da so bogati ljudje do drugih neprijazni, 14,1 % pa meni, da so 

revni ljudje tisti, za katere je značilna neprijaznost. 

 

 

Graf 15: Pripisovanje lastnosti revnim in bogatim družinam – SU.  

 Kar 84,4 % učencev meni, da so bogati ljudje leni, 15,6 % pa meni, da je temu ravno obratno. 

Zdravje je lastnost, za katero se je 73,4 % učencev odločilo, da je bolj značilna za bogate 

družine kot pa za revne – 26,6 %. Pri lastnosti dobra postava razlike niso bile tako očitne, saj 

je kar nekaj učencev mnenja, da imajo dobro postavo lahko tako bogati kot tudi revni ljudje in 

to ni odvisno od premoženja, zato je 48,4 % učencev navedlo, da je dobra postava značilna za 

revne družine in 51,6 % učencev meni, da je značilna za bogate družine. Vodstvene 

sposobnosti so v 78,1 % pripisali bogati družini v 21,9 % pa revni družini. Za bolj športno 

aktivne je 62,5 % učencev opredelilo revne družine, v primerjavi z bogatim družinam (37,5 

%).  
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Graf 16: Dodeljevanje lastnosti revnim in bogatim družinam – MU.  

Graf 16 prikazuje, da v 69,4 % MU lastnost debelost pripisujejo bogatim družinam, 30,6 % 

MU pa debelost opredeljujejo kot lastnost revnih. 70,6 % MU meni, da je prijaznost vrlina 

revnih družin, 29,4 % pa se s tem ne strinja in meni, da so bogati tisti, ki so bolj prijazni in 

dobri do drugih. Željo po uspehu (ambicioznost) so v 81,2 % pripisali bogatim ljudem in v 

18,8 % revnim. 67 % otrok misli, da so bogati ljudje do drugih neprijazni, 33 % pa jih meni, 

da so revni ljudje tisti, za katere je značilna neprijaznost. 67 % otrok meni, da so bogati ljudje 

leni, 33 % pa jih je mnenja, da je temu ravno obratno. Zdravje je lastnost, za katero se je 53 % 

učencev odločilo, da je bolj značilna za bogate družine kot pa za revne – 47 %. 67 % učencev 

je navedlo, da je dobra postava značilna za revne družine, 33 % otrok pa je mnenja, da je 

značilna za bogate družine. 78,8 % učencev za bogate družine meni, da so glavni, imajo 

glavno besedo (vodstvene sposobnosti), v 28,2 % pa te lastnosti pripisujejo revnim družinam. 

Za bolj športno aktivne je 61,2 % otrok opredelilo, da so to revne družine, v primerjavi z 

bogatimi družinami (38,8 %).  

Ugotovila sem, da učenci za ločevanje ljudi na revne in bogate še vedno uporabljajo tipične 

oz. stereotipne lastnosti. Za bogate družine starejši učenci pravijo, da so značilne debelost, 

lenoba, neprijaznost in so veliko bolj ambiciozne ter vodstvene, kot pa revne družine, za 

katere so mnenja, da so prijazne, a da so ljudje manj zdravi, kot pa bogati. Zdravje tako bolj 

pripisujejo bogatim družinam, za revne pa menijo, da so bolj športno aktivne. Lastnost dobra 

postava opredelijo značilno tako za bogate kot tudi revne družine.  

Tudi mlajši učenci debelost pripisujejo bogatim družinam, prav tako tudi željo po uspehu 

(ambicioznost), neprijaznost, vodstvenost, lenobo. Zdravje pripisujejo bogatim, čeprav ne 

tako v veliki meri, kot starejši otroci. Prijaznost je lastnost revnih družin, tudi dobra postava, 

ki so jo mlajši učenci opredelili kot značilnost revnih družin, prav tako pa tudi športno 

aktivnost.  

Ugotovila sem, da tako starejši kot mlajši učenci še vedno pripisujejo tipične, stereotipne 

lastnosti bogatim in revnim ljudem ter še vedno delajo razlike med bogatimi in revnimi 

ljudmi. 
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Moje ugotovitve ne potrjujejo ugotovitve iz literature, ki so pokazale, da so otroci negativno 

označevali posameznike, ki živijo v revščini (Nenadal in Mistry, 2018) in pozitivno 

označevali  (npr. atletska spretnost, vodstvenost, inteligenca, znanje) posameznike, ki živijo v 

bogatih družinah (Horwitz, Shutts in Olson, 2014). Zanimivo je, da je moja raziskava kaže na 

to, da učenci več negativnih lastnosti pripisujejo bogatim družinam, kot pa revnim. Kaj je 

razlog za tovrstne razlike bi bilo smiselno raziskati z nadaljnjimi raziskavami.  

Ugotoviti sem želela tudi, na podlagi katerih kriterijev (značilnosti) se učenci odločajo za 

druženje, prijateljstvo z vrstniki. V ta namen so učenci dobili slikovni prikaz dobrin, ki jih 

posedujeta dve družini (Slika 3 in Slika 4). Na podlagi slik sem ugotavljala katero skupino 

otrok učenci raje sprejemajo v svojo družbo.  

 
 

Slika 3: Skica otrok bogatih družin. Slika 4: Skica otrok revnih družin. 

 

 

Graf 17: Priljubljenost skupin glede na premoženje – SU. 

Rezultati so pokazali (Graf 17), da bi na podlagi Slike 3 in Slike 4 48,4 % starejših učencev v 

svojo družbo raje sprejelo otroke, ki imajo veliko materialnih dobrin (skupina A). Ostali SU 

(35,9 %) pa so navedli, da bi v svojo družbo raje sprejeli otroke s slabšimi materialnimi 

dobrinami (skupina B). 15,6 % SU pa je poleg teh dveh možnih odgovorov v anketi še 

navedlo, da otroke ne bi izbirali glede na materialne dobrine, ampak glede na osebnost 

človeka.   
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Graf 18: Priljubljenost skupin glede na premoženje – MU. 

Pri mlajših učencih pa so rezultati pokazali (Graf 18), da bi 45% mlajših učencev v svojo 

družbo raje sprejelo otroke, ki imajo veliko materialnih dobrin (skupina A). Ostali mlajši 

učenci (55 %) pa so navedli, da bi v svojo družbo raje sprejeli otroke s slabšimi materialnimi 

dobrinami (skupina B).  

Tabela 4: Odločitve otrok o tem, katero skupino otrok bi rajši sprejeli v svojo družbo.  
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otroke iz bolj revnih družin, v primerjavi z mlajšimi učenci (45 %) pa bi več starejših učencev 

(48,4 %) za svojo družbo izbralo vrstnike iz materialno bogatejših družin (Tabela 4). Razlike 

med starejšimi in mlajšimi učenci so statistično pomembne (χ² = 16,477, df = 2, α = 0,000).  

Rezultati se skladajo z ugotovitvami Schutts, Brey, Dornbusch, Slywotzky in Olson (2016), ki 

so ugotovili, da bi se mlajši otroci rajši družili z vrstniki, ki imajo več materialnih dobrin oz. 
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Na vprašanje, katerega otroka bi učenci raje izbrali za prijatelja (Luka, ki izhaja iz bogate 

družine ali Petra, ki izhaja iz revne družine), so ugotavljali na podlagi spodnjih slik (Slika 5 in 

Slika 6).  

 

 

Slika 5: Prikaz dobrin, ki jih ima Peter. Slika 6: Prikaz dobrin, ki jih ima Luka. 

 

Iz Grafa 19 je razvidno, da bi se 29,7 % učencev raje odločilo za Luka (izhaja iz bolj 

premožne družine), kot pa za Petra (izhaja iz bolj revne družine), katerega je izbralo 28,1 % 

učencev. 42,2 % učencev pa je pri tej nalogi samih navedlo (ni bilo med podanimi odgovori), 

da bi se za prijateljstvo med Lukom ali Petrom odločili le na podlagi iskrenega prijateljstva in 

osebnosti človeka in ne premoženja družine, iz katere izhajata učenca. 

 

Graf 19: Priljubljenost družin, glede na njihovo premoženje – SU.  

 

Graf 20: Priljubljenost družin, glede na njihovo premoženje – MU. 
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Rezultati pri MU so pokazali, da bi se kar v 88 % učenci raje odločili za Luka (izhaja iz bolj 

premožne družine), kot pa za Petra (izhaja iz bolj revne družine), katerega je izbralo le 10,8 % 

MU. Le 1,2 % učencev pa je pri tej nalogi samih navedlo (ni bilo med danimi odgovori), da bi 

se za prijateljstvo med Lukom ali Petrom odločili le na podlagi dejanskega prijateljstva oz. bi 

izbrali tistega, ki bi bil res pravi prijatelj (Graf 20).  

88 % mlajših učencev je odgovorilo, da bi v svojo družbo rajši sprejeli Luka, medtem ko 42, 

2% starejših učencev meni, da ne izbirajo glede na premoženje, ampak glede na to, kdo je 

pravi prijatelj.  

Na podlagi statistične analize sem ugotovila, da razlike med starejšimi in mlajšimi učenci niso 

statistično pomembne (χ² = 63,695, df = 2, α = 0,000).  

Učence sem spraševala tudi kakšen je vzrok za izbiro določene skupine otrok za svojo družbo, 

prijatelje. Kar 40,7 % učencev je odgovorilo, da prijatelja izbirajo glede na osebnost in ne po 

premoženju. 26,7 % je navedlo, da se je za izbor otroka za druženje, ki je bolj reven odločila 

zato, ker revni bolj cenijo in spoštujejo določene stvari, 15,1 % učencev pase je odločilo za 

otroka, ki prihaja iz socialno bolj premožne družine, saj so mnenja, da so jim bolj všeč ravno 

zato, ker imajo boljše/lepše stvari (lepša oblačila, lepa, nova hiša, zelo všeč jim je bil tudi 

bazen in dober avto). 5,8 % učencem so bolj pri srcu revni otroci, ker bi jim, če bi se družili z 

njimi lahko pomagali, saj so mnenja, da revni potrebujejo pomoč. 5,8 % učencev je 

odgovorilo, da bi v družbo rajši sprejeli otroka, ki ima več denarja, saj menijo, da je ta njim 

bolj podoben. 3,5 % učencev bi raje prijateljevalo z revnim dečkom, saj so mnenja, da so 

revne družine bolj srčne in med seboj bolj povezane. 2,3 % učencev pa na to vprašanje ni 

poznalo odgovora (Graf 21).  

 

Graf 21: Vzroki za izbor določene skupine otrok (bolj premožne/manj premožne 

družine) – SU. 

 

 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Prijatelja izbiram glede na osebnost in ne premoženje

Revni bolj cenijo stvari

Bogati imajo lepše in boljše stvari

Revni potrebujejo pomoč

Bolj podoben meni

Revne družine so bolj povezane

Ne vem

40,7 % 

26,7 % 

15,1 % 

5,8 % 

5,8 % 

3,5 % 

2,3 % 



 

35 

Graf 22 prikazuje, da se je največ mlajših učencev za izbor določene družine oz. posameznika 

odločilo na podlagi tega, kakšne stvari imajo otroci oz. njihove družine. Največ (55 %) 

mlajših učencev je mnenja, da so jim bolj všeč tisti otroci, ki imajo boljše in lepše stvari 

(bazen, boljši avto, večja, lepša in modernejša hiša, kot pa revne družine), 11,8% učencev se 

je za všečnost določene skupine otrok odločilo zato, ker imajo ti več denarja, 8,2 % meni da je 

temu tako, ker so bogati bolj urejeni, 5,9 % se je odločilo za določeno skupino otrok zato, ker 

ima ta skupina več hrane, 4,7 % jih meni, da jim je revna skupina otrok všeč zato, ker imajo 

taki otroci stvari, ki niso čisto nove in jim je to bolj všeč, 4,7 % otrok pa sklepa, da jim je 

Peter (prihaja iz revne družine) bolj všeč zato, ker naj bi bil bolj prijazen. Tu se opazi razlika 

med mnenjem starejših in mlajših učencev, saj starejši učenci že navajajo, da so dobrine kot 

npr. prijateljstvo bolj pomembne, kot pa drage stvari.  

 

Graf 22: Vzroki za izbor določene skupine otrok (bolj premožne/manj premožne 

družine) – MU. 

V nadaljevanju sem želela ugotoviti ali učenci menijo, da vsak lahko postane bogat. Kot je 

razvidno iz Grafa 23 so rezultati so pokazali, da je 79,7 % starejših učencev mnenja, da bogat 

lahko postane vsak, 20,3 % pa jih meni, da bogat ne more postati vsak človek. V primerjavi s 

starejšimi učenci pa so mlajši učenci navedli, da bogat lahko postane vsak (36,5 %), na drugi 

strani pa se ostali mlajši učenci s tem ne strinjajo in menijo, da so bogati lahko samo nekateri 

ljudje in je revščina stalna (63,5 %). Razlike med starejšimi in mlajšimi učenci so statistično 

pomembne (χ² = 33,717, df = 1, α = 0,000). 

 

Graf 23: Mnenje učencev o tem, ali vsak lahko postane bogat. 
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Zanimalo me je, kakšno je mnenje učencev 8. in 9. razreda – SU o tem, kaj storiti, da postaneš 

bogat. Na vprašanje: »Kaj mora storiti človek, da postane bogat?«, so bili odgovori zelo 

različni (Graf 24). Najpogostejši odgovor (29,1 %) je bil, da mora človek imeti dobro službo, 

če želi postati bogat. Sledilo je trdo delo (23,3 %), drugi menijo, da mora človek za bogastvo 

imeti veliko znanja in dobro izobrazbo (10,5 %), mora biti ambiciozen (7,0 %), prav toliko 

(7,0 %) pa jih tudi odgovarja, da moraš denar vlagati, če želiš živeti v izobilju. 7,0 % učencev 

je navedlo, da te v bogastvo pripelje dedovanje, varčevanje (4,7 %), zadetek na loteriji (3,5 

%) ali pa, da postaneš bloger/youtuber (4,7 %). 3,5 %, učencev je menilo, da je pogoj, da si 

bogat to, da imaš okoli sebe dobre ljudi, ki jih imaš rad.   

 

Graf 24: Prikaz odgovorov učencev na to, kako postati bogat – SU.   

MU so odgovorili, da bogat lahko postaneš, če imaš dobro službo (33 %), tudi dobre ocene v 

šoli (30,6 %), 21,2 % je odgovorilo, da si bogat lahko če trdo delaš in se trudiš, 15,6 % pa jih 

meni, da moraš imeti srečo, če želiš obogateti (Graf 25).  

 

Graf 25: Prikaz odgovorov učencev na to, kako postati bogat – MU. 
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V nadaljevanju sem želela izvedeti, ali se učencem podarjanje materialnih dobrin, ki jih ne 

potrebujejo več, zdi smiselno. Raziskave v literaturi (Shutts, Brey, Dornbusch, Slywotzky in 

Olson, 2016) kažejo, da so otroci na splošno do otrok, ljudi, ki nimajo veliko dobrin zelo 

radodarni in se jim podarjanje materialnih dobrin zdi smiselno. Z raziskavo sem tako želela 

pridobiti odgovor na RV 6: »Kakšen odnos imajo osnovnošolci do podarjanja materialnih 

dobrin otrokom, ki živijo v materialnem pomanjkanju glede na spol?« 

Kot je razvidno iz Grafa 26 večina SU (93,7 %) navaja, da se jim zdi podarjanje materialnih 

dobrin, ki jih ne potrebujejo več smiselno, ostali SU (6,3 %) pa se s tem ne strinjajo in se jim 

podarjanje dobrin ne zdi smiselno. Mlajšim učencem se podarjanje materialnih dobrin prav 

tako zdi smiselno (91,8 %), ostalim MU pa se podarjanje materialnih dobrin ne zdi smiselno 

(8,2 %).   

 
Graf 26: Podarjanje materialih dobrin (starejši vs. mlajši učenci).  

Z raziskavo sem želela preveriti, kakšen je odnos do podarjanja materialnih dobrin, ki jih 

učenci ne potrebujejo več, glede na spol.  

Graf 27 prikazuje, da se tako dečkom, kot tudi deklicam podarjanje materialnih dobrin zdi 

smiselno in bi jih tudi sami podarili. Ugotovila sem, da se starejšim dečkom podarjanje 

materialnih dobrin zdi smiselno (91,3 %) in bi materialno dobrino (igračo, obleko), ki je ne 

potrebujejo več tudi sami podarili, 8,7 % dečkov pa se s to trditvijo ne strinja. Tudi večina 

starejših deklic (97,5 %) bi podarila odvečne materialne dobrine.  

 

Graf 27: Podarjanje materialnih dobrin glede na spol – SU. 
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Tudi pri mlajših učencih je velik delež tako dečkov kot tudi deklic odgovorilo, da se jim 

podarjanje materialnih dobrin zdi smiselno. 89,5 % mlajših dečkov je odgovorilo, da se jim 

podarjanje materialnih dobrin zdi smiselno in bi tudi sami podarjali, medtem ko se 10,5 % 

dečkov s tem ne strinja. Prav tako je 87,2 % deklic navedlo, da je podarjanje materialnih 

dobrin smiselno, 12,8 % pa, da ni smiselno (Graf 28).  

 

Graf 28: Podarjanje materialnih dobrin glede na spol – MU.  

Graf 29 prikazuje, da bi tako dečki (91,3 %), kot tudi deklice (97,5 %) v veliki večini podarili 

materialne dobrine, ki jih ne potrebujejo več in se jim to zdi smiselno. 8,7 % dečkov in 2,5 % 

deklic pa se s podarjanjem materialnih dobrin ne strinja in se jim to ne zdi smiselno. Vseeno 

pa več deklic kot dečkov meni, da se jim zdi podarjanje materialnih dobrin smiselno. Med 

dečki in deklicami se ne pojavljajo statistično pomembne razlike (χ² = 0,915, df = 1, α = 

0,339).  

 

Graf 29: Podarjanje materialnih dobrin glede na spol (MU in SU skupaj). 

Na podlagi rezultatov sem ugotovila, da tako deklice kot tudi dečki v veliki večini podarjajo 

materialne dobrine in se jim to zdi smiselno. Iz rezultatov je razvidno, da je večina otrok 

pozitivno naravnana do podarjanja materialnih dobrin, ki jih ne potrebujejo več. Glede na spol 

je nekoliko večji delež deklic kot dečkov odgovoril, da se jim zdi podarjanje materialnih 

dobrin bolj smiselno.  
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Učence sem tudi vprašala ali je stvari, ki jih ne potrebujejo več bolj smiselno zavreči oz. 

prodajati. Graf 30 prikazuje, da 79,6 % SU meni, da svoje stvari ne bi zavrgli oz. prodajali, 

ampak bi jih podarili, 10,9 % pa jih meni, da bi bilo materialne stvari bolj smiselno prodati 

oz. zavreči. 9,5 % jih meni, da bi bilo to odvisno od vrednosti blaga oz. od tega, koliko bi s 

tem zaslužili. Pri mlajših učencih 85 % vprašanih meni, da igrače ne bi zavrgli oz. prodali, 

medtem ko ostalih 15 % meni drugače.  

 

Graf 30: Mnenje učencev o prodaji/zavrženosti dobrin, ki jih ne potrebujejo več.  

Z raziskavo sem želela tudi pridobiti mnenje anketirancev o tem ali so revni sami krivi, da 

nimajo dovolj denarja. Graf 31 kaže na to, da se starejši učenci v večjem deležu ne strinjajo 

(93,75 %), da so revni sami krivi, da nimajo materialnih dobrin, v primerjavi z mlajšimi 

učenci (37 %). Le 6,3 % starejših učencev meni, da so revni sami krivi za stanje v katerem 

živijo in kar 63 % mlajših učencev meni, da so si revni sami krivi, da so revni. Razlike med 

mlajšimi in starejšimi učenci so statistično pomembne (χ² = 63,013, df = 1, α = 0,000).  

 

Graf 31: Revni so si sami krivi, da so revni. 

Zanimalo me je tudi ali učenci količino materialnih stvari (npr. dober avto, hišo, izdelke 

blagovnih znamk) povezujejo z uspešnostjo. Odgovori so pokazali, da slaba tretjina starejših 

učencev (26,6 %) meni, da to pomeni, da si bolj uspešen kot drugi, 68,8 % pa, da ne. 4,6 % 

otrok na to vprašanje ni odgovorilo. Kot je razvidno iz Grafa 32, posedovanje materialnih 

dobrin z uspešnostjo v življenju bolj povezujejo mlajši učenci (60 %). Na podlagi 
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Kullbackovega 2Ȋ preizkusa lahko ugotovimo, da razlike med mlajšimi in starejšimi učenci 

statistično pomembne (2Ȋ = 24,499, df = 2, α = 0,000).  

 

Graf 32: Mnenje učencev o povezavi med količino posedovanih materialnih dobrin in 

uspešnostjo. 

Sreča naj bi bila naše največje bogastvo, zato sem želela izvedeti, kako učenci posedovanje 

materialnih dobrin povezujejo s srečo. Iz rezultatov (Graf 33) lahko razberemo, da 87,5 % 

starejših otrok meni, da če imaš veliko materialnih dobrin nisi bolj srečen kot drugi. 7,8 % jih 

meni, da materialne dobrine vplivajo na srečno življenje. 4,7 % starejših učencev meni, da to 

ni nujno. Mlajši učenci pa menijo ravno obratno in so mnenja, da materialne dobrine močno 

vplivajo na srečno življenje (60 %), ostali pa se s tem ne strinjajo (40 %) in menijo, da denar 

in materialne dobrine ne vplivajo na srečno življenje. Razlike med mlajšimi in starejšimi 

učenci so statistično pomembne (2Ȋ = 52,797, df = 2, α = 0,000).  

 

Graf 33: Povezava med materialnimi dobrinami in srečnim življenjem.  
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Zanimalo me je tudi ali se otrokom zdi, da je veliko denarja nujno, če želiš živeti brez skrbi.  

 

Graf 34: Mnenje učencev o povezavi med količino denarja in brezskrbnim življenjem.  

 

Tabela 5: Odločitve učencev o tem, ali veliko denarja pomeni živeti brez skrbi.  

Trditev Učenci N 

DA NE 

 

Oboje 

 

Oboje 

 

 

 

2Ȋ     

 

 

df 

 

   

α 

 

f 

 

f % 

 

 

f 

 

f % 

 

 

f 

 

f % 
   

 

Imeti 

veliko 

denarja 

pomeni 

živeti brez 

skrbi 

Starejši 86 30 34,4 51 59,4 5 6,2 
  

 

 

 

 

0,000 Mlajši 85 52 60,7 33 39,3 0 0 16,788 2 

 

Skupaj  171 82  84  5     

 

Tabela 5 prikazuje, da 34,4 % SU meni, da je denar nujen za življenje brez skrbi, 59,4 % SU 

pa meni, da veliko denarja ni pogoj za to, da živiš brez skrbi. MU menijo, da če imaš veliko 

denarja lahko živiš brez skrbi (60,7 %), medtem ko ostali MU (39,3 %) menijo, da temu ni 

tako. Razlike med mlajšimi in starejšimi učenci so statistično pomembne (2Ȋ = 16,788, df = 2, 

α = 0,000).  
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Za zaključek, pa se želela izvedeti, kakšna je priljubljenost otrok glede na to iz kakšne družine 

prihajajo otroci. Rezultati so pokazali (Graf 35), da 43,8 % starejših učencev meni, da so 

otroci, ki prihajajo iz bogatejših družin bolj priljubljeni med vrstniki, 6,2 % SU meni, da so 

otroci iz bogatejših družin manj priljubljeni, kar polovica (50 %) pa je mnenja, da 

priljubljenost otroka med vrstniki ni povezana z materialnim stanjem njihovih družin.  

 

Graf 35: Povezava med priljubljenostjo in materialnim stanjem družin – SU. 

 

Graf 36 prikazuje odgovore mlajših učencev glede priljubljenosti otrok. Rezultati so kar 

primerljivi z odgovori starejših učencev, saj je 55 % MU odgovorilo, da so otroci iz 

bogatejših družin v družbi manj priljubljeni, medtem ko 45 % MU navaja, da so otroci, ki 

prihajajo iz bogatih družin med vrstniki bolj priljubljeni.  

 

Graf 36: Povezava med priljubljenostjo in materialnim stanjem družin – MU. 
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Tabela 6: Odločitev učencev o tem, ali so otroci iz bogatejših družin bolj/manj 

priljubljeni.  

Trditev Učenci N 

Bolj Manj 

 

 
  Ni povezave 

 

 
Ni povezave 

 

χ² 
 

df 

 

α 
 

f 

 

f % 

 

 

f 

 

f % 

 

 

f 

 

f % 

 

Otroci iz 

bogatejših 

družin 

bolj/manj 

priljubljeni 

Starejši 86 38 43,8 5 6,2 43 50 
  

 

 

 

0,000 Mlajši 85 38 45 47 55 0 0 76,920 2 

 

Skupaj  171 76  52  43     

Zgornja Tabela 6 prikazuje, da so razlike med mlajšimi in starejšimi učenci statistično 

pomembne (χ² = 76,920, df = 2, α = 0,000).  

Moje zadnje RV 7 je bilo: »Kako po mnenju otrok dejstvo, da nekdo prihaja iz družine z 

višjim socialno-ekonomskim statusom, vpliva na njegovo priljubljenost med vrstniki?« 

Otrokovo dojemanje in ocenjevanje statusa ima pomembno vlogo pri usmeritvi svojega 

odnosa do različnih družbenih skupin že od zgodnjega otroštva (Shutts, Brey, Dornbusch, 

Slywotzky in Olson, 2016). Na podlagi pridobljenih rezultatov sem prišla do ugotovitev, da so 

mlajšim učencem všeč predvsem otroci, ki prihajajo iz družin ki imajo na voljo veliko 

materialnih dobrin. Otroci izbirajo sovrstnike glede na materialno bogastvo. Tisti, ki imajo 

veliko igrač, nosijo kvalitetna oblačila dragih blagovnih znamk, živijo v lepih hišah z 

bazenom, so med mlajšimi vrstniki bolj priljubljeni, kar potrjuje ugotovitve Schutts, Brey, 

Dornbusch, Slywotzky in Olson (2016), kjer so z eksperimentom ugotovili, da so mlajšim 

otrokom bolj všeč sovrstniki, ki imajo več materialnih dobrin.  

V primerjavi z mlajšimi učenci pa starejši učenci razmišljajo drugače ter menijo, da  

priljubljenost vrstnikov ni odvisna od materialnih dobrin, ki jih le ti imajo, ampak je važno 

kdo je dobra oseba in pravi prijatelj.  
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10 ZAKLJUČEK  

V magistrski nalogi me je zanimal pogled učencev na bogastvo. Izvedeti sem želela katere 

dobrine so za učence bolj pomembne in katere manj, katere lastnosti pripisujejo določenim 

družinam, ki se razlikujejo glede na premoženje ter kakšne razlike je mogoče opaziti tudi 

glede na starost in spol. V raziskavi v kateri je sodelovalo 171 učencev 2., 3., 8. in 9. razreda, 

sem ugotavljala tudi kakšna je priljubljenost otrok v družbi glede na to ali otroci prihajajo iz 

revne ali bogate družine ter ali podarjajo dobrine, ki jih ne potrebujejo več.  

Rezultati raziskave so pokazali, da starejšim učencem bogastvo v največji meri predstavljata 

družina in prijatelji, mlajši učenci pa z bogastvom povezujejo predvsem materialne dobrine 

(igrače, denar …). Tako mlajši kot tudi starejši učenci revščino povezujejo s pomanjkanjem 

denarja, čeprav starejši učenci že izpostavijo pomembnost socialnih dobrin. Prav tako oboji 

navajajo, da so bogati predvsem tisti ljudje, ki imajo veliko denarja in materialnih dobrin.  

Z raziskavo sem ugotovila, da imajo učenci velik socialni čut za podarjanje materialnih dobrin 

otrokom, ki jih ne potrebujejo več oz. so jih prerasli. Učencem se zdi podarjanje dobrin 

smiselno in se zavedajo, da revni otroci teh dobrin nimajo veliko.  

Moja raziskava je pokazala, da tako starejši, kot tudi mlajši učenci oblikujejo mnenje o tem, 

kdo je bogat in kdo reven na podlagi določenih stereotipnih lastnosti. Zanimivo je, da je 

večina anketiranih učencev ne glede na starostno skupino, revne družine (v nasprotju z 

raziskavami iz tujine) povezala z bolj pozitivnimi lastnostmi, kot pa bogate družine.  

Rezultati raziskave nakazujejo tudi, da so mlajšim učencem bolj všeč otroci, ki imajo več 

materialnih dobrin oz. prihajajo iz bogatejše družine kot pa revni otroci. Starejši učenci pa so 

mnenja, da se prijatelje ne izbira glede na premoženje, ampak glede na to, kdo se izkaže za 

dobro osebo oz. pravega prijatelja. To me je presenetilo, saj ta odgovor v anketi ni bil podan, 

a so učenci to v velikem deležu sami napisali oz. dodali.  

Mlajši učenci so bolj kot starejši učenci prepričani, da veliko denarja pomeni brezskrbno 

življenje. Mlajši učenci so v nasprotju s starejšimi učenci tudi bolj prepričani, da veliko 

materialnih dobrin vpliva na srečno in uspešno življenje. Ugotovila sem tudi, da so tako 

starejšim kot mlajšim učencem, tako deklicam kot dečkom, socialne dobrine v primerjavi z 

materialnimi dobrinami v življenju bolj pomembne, pri čemer starejši učenci vseeno dajo več 

poudarka socialnim dobrinam, kot pa mlajši učenci.  

Menim, da se danes preveč poudarja pomen imeti materialne dobrine, premalo pozornosti pa 

se posveča vsem ostalim, kot so ljubezen, sreča, prijateljstvo, zdravje, varnost, mir, ki so tudi 

zelo pomembne z vidika osebne rasti in sreče/zadovoljstva z življenjem. Moja raziskava je 

pokazala, da so starejši in tudi mlajši učenci, kljub temu, da živijo v tako imenovani 

potrošniški družbi, kot najbolj pomembne dobrine opredelili prijateljstvo, hrano, zdravje in 

ljubezen.   

Menim, da je družbena neenakost, nespoštovanje in stigmatiziranjem revnih, velik problem 

današnjega časa. Žalostno pa je, da se o neenakosti, revščini včasih premalo oz. ne upa 

govoriti, kot lahko zasledimo tudi v delu Kosor (2016), ki navaja, da o revščini redko in bolj 

malo govorimo.  

Ravno zato je smiselno o bogastvu in revščini spregovoriti tudi v okviru modula ekonomika 

pri predmetu gospodinjstvo kot tudi v okviru razrednih ur. Vsebine, ki bi jih lahko vključili bi 
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tako lahko bile povezane z dojemanjem pomena bogastva za srečno življenje, medsebojnim 

spoštovanjem, preseganjem stereotipov, dobrodelnosti. V ta namen bi lahko uporabili igre 

vlog, razne didaktične igre, oblikovali projekte in podobno. K zdravemu dojemanju pomena 

bogastva v različnih pomenih te besede tako lahko prispevamo učitelji in starši s tem, da 

otroke spodbujamo k kritičnemu razmišljanju, saj so oni tisti, ki bodo morda našli izvirne 

rešitve za preseganje razlik, ko bodo odrasli.  
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12 PRILOGE  

 PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK  12.1

 

ANKETA 

 

Starost: _______      Razred: _______               Spol:        Ženski      Moški         

 

 

 

1. Opiši, kaj je za tebe bogastvo? 

 

 

2. Kdo je po tvojem mnenju bogat? 

 

 

3. Kdo je po tvojem mnenju reven? 

 

 

4. Obkroži 7 spodaj napisanih dobrin, ki se ti zdijo v življenju zelo pomembne.  

 

            Veliko igrač       Ljubezen       Hrana        Obleka        Drage počitnice       Zdravje  

            Drag nakit          Denar             Kolo         Avto            Stanovanje              Prijateljstvo 

 

 

 

5. Katere lastnosti bi pripisal posamezni družini? Poveži.  

 

  
 

 

  

Neprijaznost 
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6. Katero skupino otrok bi rajši sprejel v svojo družbo? Obkroži črko.  

 
a.) Skupina A  

 

                                                                           

 
 

 

 

 

b.)  Skupina B 

 

 

     
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblačilo najnovejše blagovne znamke  

iPhone  

Tablica  

Doma narejeno    

oblačilo 

Star telefon 

Rabljena obleka 

Rabljene igrače 

Električna rolka 
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7. Petrova družina ima doma: 

  

          

 
 

 

 

Lukova družina pa:  

       

 
 

 

7.1 Katerega izmed njiju bi raje imel za prijatelja? Obkroži.  

 

a.) Petra 

b.) Luka 

 

 

Zakaj?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

8. Ali meniš, da vsak lahko postane bogat?    DA    NE  

 

 

 

9. Kaj moraš storiti v življenju, da postaneš bogat (materialno)?  
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10. Obkroži trditve.  

 

Materialno bogastvo je v življenju zelo pomembno.   DA    NE 

 

Podarjanje stvari, ki jih ne potrebujem več, se mi zdi smiselno.    DA    NE 

 

Podarjanje odvečnih stvari revnejšim je nesmiselno – revni so si sami krivi, da jih nimajo. 

 

Stvari, ki jih ne potrebujemo več je bolj smiselno prodati ali ustrezno zavreči, kot podarjati 

drugim.        

 

Če imaš veliko materialnih stvari (npr. dober avto, hišo, izdelke blagovnih znamk) to pomeni, 

da si bolj uspešen kot drugi.   

 

Če imaš veliko materialnih stvari (npr. dober avto, hišo, izdelke blagovnih znamk) si bolj 

srečen kot drugi.    

 

Imeti veliko denarja je nujno za srečno življenje.   DA    NE  

 

Imeti veliko denarja je nujno, če želiš živeti brez skrbi.   DA      NE 

 

 

11. Katera trditev drži? Obkroži.  

 

a) Otroci, ki prihajajo iz bogatejših družin so bolj priljubljeni med vrstniki. 

b) Otroci, ki prihajajo iz bogatejših družin so manj priljubljeni med vrstniki. 

c) Priljubljenost otroka med vrstniki ni povezana z materialnim stanjem njegove družine. 

 

 

 

 

 

 

  

DA       NE  

DA        NE  

DA        NE  

DA  NE  
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 PRILOGA 2: ANKETNI VPRAŠALNIK ZA MLAJŠE UČENCE  12.2
 

ANKETA 

 

Starost: _______      Razred: _______               Spol:        Ženski      Moški         

 

 

1. Kaj je za tebe bogastvo? 

 

 

2. Kdo je po tvojem mnenju bogat? 

 

 

 

3. Kdo je po tvojem mnenju reven? 

 

 

4. Obkroži 7 spodaj napisanih stvari, ki se ti zdijo v življenju zelo pomembne.  

 

            Veliko igrač       Ljubezen       Hrana        Obleka        Drage počitnice       Zdravje  

            Drag nakit          Denar             Kolo         Avto            Stanovanje              Prijateljstvo 

 

 

 

5. Poveži  lastnosti, ki so značilne za bogate družine in za revne družine.  

 
 

  

Neprijaznost 
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6. Katero skupino otrok bi rajši sprejel v svojo družbo? Obkroži skupino. 
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7. Petrova družina ima doma 

 

 

 
7.1 Kdo ti je bolj všeč? Obkroži.  

 

a.)  PETER 

b.)  LUKA    

 

 

Zakaj? _____________________________________________________________ 

 

 

8. Ali meniš, da vsak lahko postane bogat?    DA    NE  

 

 

 

9. Kaj moraš storiti v življenju, da postaneš bogat (materialno)?  
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10. Obkroži trditve.  

 

Denar, igrače, kolo so v življenju zelo pomembni.    DA    NE 

 

Igračo, ki jo ne potrebujem več, bi podaril  revnim ljudem.    DA    NE 

 

Če imaš veliko denarja, si bolj srečen.     DA    NE  
 

Otroci iz bogatih družin so v družbi bolj priljubljeni in zanimivi.   

 

 

11. Katera trditev drži? Obkroži.  

 

a) Otroci, ki prihajajo iz bogatejših družin so bolj priljubljeni med vrstniki. 

b) Otroci, ki prihajajo iz bogatejših družin so manj priljubljeni med vrstniki. 

c) Priljubljenost otroka med vrstniki ni povezana z materialnim stanjem njegove družine. 

 

DA      NE 


