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Povzetek

Naslov: Preiskovanje odnosa otrok do staranja in starejših ljudi

Avtor: Ana Godec

Populacija starejših se bo v naslednjih desetletjih močno povečala, zato je
vzpostavljanje pozitivnega odnosa do starejših in staranja izjemnega pomena
za medgeneracijsko razumevanje in kakovostno življenje v poznih letih. Od-
nos mlajših do starejših ljudi je v veliki meri odvisen od tega, kakšen odnos
otroci razvijejo do njih in do staranja že v zgodnjih letih svojega življenja.

V empiričnem delu smo raziskovali, kako določeni dejavniki vplivajo na
otrokov odnos do starejših in staranja. V vzorec smo zajeli 451 otrok iz cele
Slovenije v starosti od 9 do 13 let. Analizo podatkov smo izvedli z orodjem
Orange. S pomočjo modelov za strojno učenje smo na podlagi podatkov
ugotovili, katere spremenljivke v največji meri vplivajo na odnos do starejših
in staranja.

V raziskavi smo ugotovili, da je otrokov odnos do starejših in staranja
v povprečju pozitiven, a je v veliki meri odvisen od tega, na kakšen način
zastavljamo vprašanja, kakšen je njihov odnos do bližnjih starejših, koliko
aktivnega časa preživijo z njimi, kakšno je njihovo znanje o staranju in še
številnih drugih dejavnikov.

Pridobljene ugotovitve lahko pripomorejo k oblikovanju strategij za boljše
medgeneracijsko povezovanje in zmanjševanje negativnih starostnih stereoti-
pov. Ti vplivajo tako neposredno na starejše posameznike kot tudi posredno
na odnos do lastnega staranja in na kvaliteto življenja v zrelih letih.

Ključne besede: staranje, starejši ljudje, starizem, otrok - stari starš,
strojno učenje, Orange.





Abstract

Title: Exploring children’s attitudes towards old people and ageing

Author: Ana Godec

The population of the elderly will widely increase in the coming decades,
so establishing a positive attitude towards the elderly and ageing is of great
importance for intergenerational understanding and quality of life in later
years. The children attitude towards the elderly and ageing largely depends
on what kind of attitude children develop in the early years of their lives.

In the empirical part, we investigated how certain factors affect a child’s
attitude towards the elderly and ageing. The sample included 451 children
from all over Slovenia aged 9 to 13 years. We performed data analysis with
the Orange tool. With the help of machine learning models, we determined
which variables have the highest influence on the attitude towards the elderly
and ageing.

In the research, we found that children’s attitudes towards the elderly
and ageing are on average positive, but they largely depend on how we ask
questions, what is their attitude towards close older family members, how
much active time they spend with them, what is their knowledge of ageing
and many other factors.

The findings can help to develop strategies for better intergenerational
integration and the reduction of negative age stereotypes. These have an
impact directly on older individuals as well as indirectly on the attitude
towards children own ageing and the quality of life in old age.

Keywords: old age, elderly people, ageism, child - grandparent, machine
learning, Orange.





Poglavje 1

Uvod

Zaradi zviševanja življenjske dobe in zmanjševanja rodnosti bomo v nasle-
dnjih desetletjih priča povečanemu staranju prebivalstva. Vse manj bo mla-
dih ljudi, ki bodo morali nase prevzeti breme in vzdrževati naraščajočo sta-
rejšo populacijo. Čakajo nas izzivi povezani z dodeljevanjem javnih virov za
pokojnine, zdravstveno preskrbo, zavode, ki oskrbujejo starejše, in še številni
drugi.

Ob tem se bomo vse bolj soočali tudi z neizogibnostjo lastnega staranja. V
magistrskem delu bomo spoznali, da je odnos do lastnega staranja izjemnega
pomena, saj dolgoročno vpliva na naše zdravje, na družbene odnose in celo
na to, kako se bomo postarali in živeli obdobje starosti. V sodobni družbi je
lahko to obdobje izjemno svobodno, kvalitetno in izpolnjujoče, a sta strah
pred staranjem in stereotipi o starejših kljub temu močno zakoreninjena v
nas.

Otrokova družina, ki je prvi vir socializacije, nehote skozi vedenje in zglede
otroka uči o staranju in starejših ljudeh. Informacije, ki jih od njih pridobijo
v otroštvu, lahko vplivajo na njihovo nadaljnje dojemanje staranja in starej-
ših ljudi. Velikokrat imajo ti otroci tudi malo stikov s starejšo populacijo,
ki je večinoma omejena na stare starše. Da bi spodbujali pozitivni odnos do
starejših in pozitivno sprejemali lastno staranje in staranje svojih bližnjih,
moramo poskrbeti za to, da bodo stališča otrok in mladih o staranju pozi-
tivna, s čim manj negativnimi starostnimi stereotipi. Izjemnega pomena pri
reševanju te problematike bi imelo povečano medgeneracijsko sodelovanje,
saj se lahko le skozi spoznavanje med različnimi generacijami učimo drug o
drugem in s tem posredno vplivamo na lastno kvaliteto življenja.

V Sloveniji obstaja malo raziskav, ki se ukvarjajo z odnosom do starejših
in staranja. Raziskav, ki bi vključevale otroke kot udeležence pa praktično
ni. Otroci namreč že v zgodnjih letih razvijejo odnos do starejših in staranja.
Njihova stališča se lahko več ali manj ohranijo skozi življenje, zaradi česar je
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2 Ana Godec

poznavanje tematike izjemno pomembno.
Da bi to vrzel zapolnila, sem k sodelovanju povabila vse slovenske osnovne

šole. Udeleženci raziskave so izpolnili spletno anketo v kateri so odgovarjali
na sociodemografska vprašanja, vprašanja o njihovem odnosu do starejših
in staranja, o odnosu do lastnega staranja, o bližnji starejši osebi in o nji-
hovem znanju o staranju in starejših. Na ta način sem pridobila številne
spremenljivke, ki sem jih uporabila v svoji analizi in napovedovanju odnosa
do starejših in staranja.

Magistrsko delo je sestavljeno iz šestih poglavij. Po uvodu, v drugem
poglavju sledi pregled področja in sicer naslednje teme: staranje, starost in
starejši ljudje, staranje prebivalstva v Sloveniji ter drugod po svetu, stari-
zem, strah pred staranjem, vpliv negativnega odnosa do starejših in staranja,
vloga starih staršev, razvoj otrokovih stališč in empirične raziskave o odnosu
otrok do starejših in staranja. V tretjem poglavju bom določila raziskovalne
hipoteze ter problem in cilj raziskave. V četrtem poglavju pride na vrsto
empirični del in sicer metoda, kjer bom predstavila svojo raziskavo o odnosu
slovenskih otrok do starejših in staranja. V petem poglavju bom predstavila
rezultate in o njih razpravljala. Šesto poglavje je namenjeno sklepnim mislim
in zaključku.



Poglavje 2

Pregled področja

2.1 Staranje, starost in starejši ljudje
Gerontologija je interdisciplinarna veda, ki se ukvarja s starostjo, staranjem
in starejšimi ljudi. Grška beseda géron pomeni star, siv, prileten (Ramovš,
2003). V zadnjih 50. letih, ko beležimo hitro rast starejše populacije, se
namenja vse več pozornosti razumevanju starejših ljudi in staranja na sploh,
zato se je tudi veda močno razvila (Hooyman in sod., 2017). Gerontologija
zajema biološke, psihološke in socialne vidike staranja, znanstveniki, ki se z
njo ukvarjajo, pa prihajajo iz naravoslovnih, družboslovnih in humanističnih
področij (Whitbourne in sod., 2015).

Znotraj gerontologije je prišlo do oblikovanja številnih drugih disciplin.
Najbolj pomembni med njimi sta socialna gerontologija, ki je tudi osrednja
disciplina magistrske naloge in medicinska gerontologija ali geriatrija (Hoo-
yman in sod., 2017). Socialni gerontologi proučujejo vpliv procesov staranja
tako na starejše kot tudi na socialne strukture. Proučujejo učinke odnosa
družbe na starejše odrasle in kakšne priložnosti so jim na voljo. Geriatrija pa
se osredotoča predvsem na to, kako preprečiti, zdraviti in obvladati bolezni,
ki se pojavljajo s staranjem ljudi. Deležna je večje pozornosti zaradi poveča-
nja števila starejših v družbi, katerim se viša življenjska doba. Veliko število
le teh ima kronične zdravstvene težave zaradi česar potrebujejo dolgoročne
storitve in podporo.

2.1.1 Staranje

Staranje je neizogiben proces, ki se začne od trenutka, ko se rodimo na svet.
Obstaja več definicij človeškega staranja, a morda najpogostejša je ta, da
gre za napredujočo se izgubo posameznikovih funkcij, katero spremljata še
zmanjšana plodnost in povečana smrtnost (Kirkwood & Austad, 2000). Bio-
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loške teorije staranja kažejo na to, da je staranje rezultat kopičenja somatske
škode zaradi omejenih investicij v popravila in vzdrževanje. Življenjsko dobo
posameznika namreč uravnavajo geni, ki so vključeni v poti stresnega odziva
ter poškodb in nadzorujejo aktivnosti kot sta antioksidativna obramba in
popravilo DNK.

V kontekstu biološkega staranja možganov je staranje povezano s struk-
turnimi izgubami nevronov, povezav med njimi ter z razgradnjo nevrokemi-
čnega sistema, ki je pomemben za komunikacijo med nevroni (Li, 2002).
V vedenju starejše osebe se to kaže kot zmanjšana sposobnost ohranjanja
informacij v mislih za kratek čas (poznan kot delovni spomin), hranjenja
pomembnih informacij v spominu in zmanjšano sposobnost takojšnjega pro-
cesiranja informacij. Mentalne sposobnosti kot so regulacija koncentracije,
hitrost procesiranja informacij in delovni spomin se torej s starostjo znižujejo,
kar je povezano z disfunkcijo prefrontalne skorje.

Osnovna ideja teorije modernizacije in staranja je, da je upad v sta-
tusu in ugledu starejših povzročil prehod iz predindustrijske v industrijsko
družbo (Palmore, 1999). Vzrokov za to je več, med drugim: povečanje deleža
starostnikov zaradi zmanjšane rodnosti in smrtnosti, povečana uporaba teh-
nologije in avtomatizacije, ki zmanjšuje povpraševanje po starejših delavcih,
spreminjajoča se tehnologija in novi poklici povzročijo, da postanejo delovne
veščine starejših delavcev zastarele, povečano upokojevanje zmanjša doho-
dek in socialni status starejših. Še vedno pa v svetu obstajajo družbe, na
primer Japonska, v kateri starejši ljudje v primerjavi z zahodnimi družbami,
še vedno uživajo visok ugled in spoštovanje.

2.1.2 Starost

Starost označujejo dogodki in izkušnje, zato pri tem ne gre samo za prepro-
sto minevanje časa. Spremljajo nas spremembe, ki so fizične, psihološke in
socialne narave. V literaturi Whitbourne in sod. (2015), Hooyman in sod.
(2017), Morgan in Kunkel (2016) in Ramovš (2003) opisujejo 4 vrste staranja.

Kronološka starost je seštevek koledarskih let našega življenja in ni
nujno povezana tudi z biološko in psihološko starostjo. Pri določenih letih
kronološke starosti tako dobimo volilno pravico in smemo opravljati vozniški
izpit. Nekateri ljudje lahko kažejo mnogo manj let kot jih dejansko imajo,
kar nam pove, da je podatek o kronološki starosti nezanesljiv. Kronološko
staranje poteka enako hitro pri vseh ljudeh, prav tako nanj posameznik nima
nobenega vpliva. Kljub njenim napakam, je kronološka starost še vedno naj-
bolj enostaven in primeren kazalnik starosti, a je potrebno pri tem upoštevati,
da ne pove celotne zgodbe.

Biološka starost, ki ji v nekaterih virih pravijo tudi funkcionalna sta-
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rost (Ramovš, 2003), je tista, ki pove, v kakšni meri je človek sposoben
opravljati temeljna življenjska opravila. Gre za posameznikovo telesno sta-
rost, oziroma normalni proces spreminjanja telesa skozi čas. Za ugotavljanje
biološke starosti bi na primer preverjali, kako dobro so posameznikovi organi
spodobni opravljati nekatere pomembne funkcije kot sta črpanje krvi skozi
telo in dovajanje kisika v pljuča. Biološko staranje poteka pri ljudeh različno
hitro, velik vpliv na hitrost staranja ima način življenja.

Psihološka starost vključuje spremembe osebnosti, duševnega zdravja
in doživljanje samega sebe v odraslih letih. Pri nekaterih spremembah gre za
običajni del razvoja odraslih, pri drugih so te spremembe posledica fizioloških
sprememb v delovanju možganov. Deloma lahko psihološko starost izmerimo
z merili kognitivnih sposobnosti kot so reakcijski čas, sposobnost za učenje,
spomin in inteligenco. Ramovš (2003) namesto poimenovanja psihološka sta-
rost izbere doživljajsko starost, ki se kaže v tem, kako posameznik sprejema
svojo trenutno starost. Gre za širši in globlji izraz, saj le ta zajema bolj
celosten odnos človeka do starosti. Doživljajsko mladostna starejša oseba bi
bila v primeru poškodbe na primer sprva funkcionalno enako nemočna kot
doživljajsko ostarela starejša oseba. Kasneje pa bi za svoje okrevanje nare-
dila vse za izboljšanje stanja, prav tako bi z njo lažje sodelovalo zdravstveno
osebje.

Socialna starost vključuje predpostavke in pričakovanja okolice glede
tega, kako naj bi se obnašali pri določeni starosti, kaj smemo početi in kaj
bi morali početi v različnih starostnih obdobjih. V družbi imamo zelo jasna
formalna in neformalna pravila, kdaj je posameznik za določeno vlogo ali pri-
ložnost preprosto »prestar« ali »premlad«. Pogosto so le ta določena v obliki
državnih zakonov – kdaj je oseba dovolj stara, da lahko vozi avto, se poroči
ali postane predsednik države. Včasih pa socialna starost omejuje možnosti
ljudi. Na primer sivi lasje in gube sta ena od najbolj vidnih znakov stara-
nja, ki nimata vpliva na fizično delovanje ali kognitivne sposobnosti, imata
pa močan vpliv na posameznikovo priložnost v svetu zaposlitve, družinsko
življenje, na socialne interakcije in sodelovanje v skupnosti.

2.1.3 Starejši ljudje

Groba delitev življenjskih obdobij od spočetja do smrti, ki se najbolj pogo-
sto uporabljajo v gerontologiji so obdobje mladosti, srednja leta in obdobje
starosti (Ramovš, 2003). Obdobje starosti nastopi po delovni upokojitvi.
Takrat naj bi posameznik dozorel do polne človeške uresničitve in užival ve-
čjo svobodo ter različne možnosti za aktivno življenje, medtem ko skrb za
materialni razvoj prepusti naslednjim generacijam. Značilnost ljudi v tem
obdobju je, da pridejo do zrelih življenjskih spoznanj in izkušnje predajajo
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posredno ljudem ali kulturi. Na koncu tega obdobja nastopi smrt kot zadnji
mejnik.

Vsako posamezno življenjsko obdobje lahko delimo še na več obdobij.
Obdobje starosti lahko tako delimo na (Ramovš, 2003; Whitbourne in sod.,
2015):

• Zgodnje starostno obdobje, ki traja od 66. do 75 leta. V tem
času posameznik navadno živi dejavno življenje, je razmeroma zdrav
in se privaja na upokojensko življenje, ki ponuja več osebnega časa in
svobode.

• Srednje starostno obdobje traja od 76. do 85. leta starosti. To
je obdobje prilagajanja svojih dejavnosti in privajanja na upad moči
in zdravja. V tem obdobju večini že umre sozakonec ali partner in je
obdobje izgubljanja sovrstnikov.

• Pozno starostno obdobje je obdobje po 86. letu starosti, ko po-
sameznik opravlja zadnje naloge v svojem življenju in prejema pomoč
mlajših dveh generacij.

Zaradi daljšanja življenjske dobe se v literaturi pojavlja tudi izraz 4.
življenjsko obdobje, ki je opredeljen kot pozno starostno obdobje (Stuart-
Hamilton, 2012). Tretje življenjsko obdobje namreč vključuje starostnike,
ki so aktivni in živijo neodvisno od drugih, medtem ko so starostniki v 4.
življenjskem obdobju odvisni od drugih, potrebujejo pomoč in stalno nego.

Starost 65 let je bila sprejeta kot začetna točka poimenovanja za sta-
rostno obdobje. Za ta mejnik se je leta 1889 odločil nemški kancler Otto
von Bismarck, saj je takrat predstavljal začetek prejemanja plačila social-
nega zavarovanja (Whitbourne in sod., 2015). Bernice Neugarten, ki je ena
od zgodnjih pionirk v psihološki gerontologiji, je prav tako vzela starost 65
let kot začetek starostnega obdobja, saj naj bi do največjih razlik prihajalo
ravno sredi šestdesetih let. Ta mejnik je ostal v uporabi do danes in ga
uporablja večina gerontologov, zato sem ga kot začetek starostnega obdobja
uporabila tudi v svoji magistrski nalogi.

2.2 Staranje prebivalstva
Staranje prebivalstva in s tem povečan delež starejših ljudi je globalen pojav,
ki se je v izrazitejši obliki pojavil šele v 20. stoletju kot posledica socialno-
ekonomskega razvoja (Lahe, 2016). Razvoj v tehnologiji in medicini je vplival
na izboljšanje pogojev za življenje in delo, stanovanjskih razmer in prehrane.
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Dandanes k staranju prebivalstva najbolj doprinese dolgoročno padanje ro-
dnosti in daljšanje življenjske dobe.1 Zaradi povečanega deleža starejših ljudi
in zmanjševanja rodnosti se starostna struktura spreminja, kar pa družbi pri-
naša tudi številne izzive.

V naslednjih desetletjih nas čakajo še večje spremembe v starostni struk-
turi, kar bom obravnavala v naslednjih podpoglavjih.

2.2.1 Staranje prebivalstva po svetu

Teorija o demografskih spremembah, ki ji pravimo demografska tranzicija,
je bila postavljena v sredini 20. stoletja z ameriškim demografom Fran-
kom W. Notesteinom.2 Gre za prehod od tradicionalnega načina obnavljanja
prebivalstva, pri katerem sta visoka tako rodnost kot umrljivost, k bolj so-
dobnemu načinu obnavljanja prebivalstva, kjer sta nizka tako rodnost kot
umrljivost (Lahe, 2016).

Klasični demografski model prehoda ima 5 stopenj razvoja skozi katere
naj bi šle vse države sveta in so opisani v naslednjih virih (Grover, 2014;
Ramovš, 2003).3 Za prvo stopnjo razvoja ali fazo 1 sta značilni zelo visoka
stopnja rodnosti in umrljivosti. Populacija je najštevilčnejša v srednjih le-
tih, starejših ljudi pa je izredno malo. Danes držav v fazi 1 skorajda ne
najdemo več nikjer po svetu – izjema so nekatera ljudstva v afriškem trop-
skem deževnem gozdu. Za drugo stopnja razvoja ali fazo 2 je značilna nižja
umrljivost prebivalstva zaradi česar se podaljša življenjska doba, medtem ko
rodnost ostaja ista. Populacija zato hitro raste, v njej prevladujejo mladi
ljudje in naravni prirastek je zelo visok. Danes se v njej nahajajo nekatere
manj razvite države kot so Kenija in Bolivija. Za tretjo stopnjo razvoja je
značilno zniževanje stopnje rodnosti, prav tako se zmanjšuje umrljivost. Na-
ravni prirastek prebivalstva postaja vse manjši. Državi, ki sta trenutno v
3. fazi razvoja, sta na primer Kuba in Brazilija. Za četrto stopnjo razvoja
je značilno, da se ustavi upadanje rodnosti in umrljivosti. Populacija se
stara zaradi nizke rodnosti in daljšanja življenjske dobe. Dandanes je večina
evropskih držav in drugih držav razvitega sveta na četrti stopnji razvoja. V
nekaterih virih navajajo še 5 fazo, ki bi vključevala države, v katerih se je
rodnost zmanjšala pod nadomestitveno stopnjo dveh otrok, zaradi česar je
starejša populacija večja od mlajše. Število prebivalstva se zmanjšuje, kar
vodi v njegovo počasno izumiranje. Takšen trend lahko opazimo na primeru
Japonske.

1https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf
2https://papp.iussp.org/sessions/papp101_s01/PAPP101_s01_090_010.html
3http://gis.si/egw/GSS_T02_P04/index.html
4https://population.un.org/wpp/Graphs/DemographicProfiles/Pyramid/947

https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf
https://papp.iussp.org/sessions/papp101_s01/PAPP101_s01_090_010.html
http://gis.si/egw/GSS_T02_P04/index.html
https://population.un.org/wpp/Graphs/DemographicProfiles/Pyramid/947
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Slika 2.1: Levi starostni piramidi prikazujeta sestavo prebivalstva za Sub-saharsko Afriko,
desni pa za Japonsko (zgornji za leto 2020, spodnji pa sta projekciji za 2050). Slika
prikazuje kontrast med območjema kjer živi najmlajše in najstarejše prebivalstvo sveta.
Vir slike: Združeni narodi4

Na sliki 2.1 sta prikazani starostni piramidi Sub-saharske Afrike (1. faza
razvoja) in Japonske (5. faza razvoja). Na zgornji dveh slikah je prikaz
sestave prebivalstva v letu 2020, na spodnjih dveh pa projekcije za leto 2050.
Slike prikazujejo kontrast med 1. in 5. fazo razvoja in med območjema, kjer
živi najmlajše (graf ima značilno obliko piramide) ter najstarejše prebivalstvo
sveta (graf v obliki vaze z razširjenim zgornjim delom). V nadaljevanju bo
zato lažje razumeti, zakaj je koeficient starostne odvisnosti v teh delih sveta
tako nizek v prvem primeru in tako visok na primeru Japonske.

Staranje prebivalstva je značilno za cel svet, tudi za manj razvite dežele,
saj se delež starejših ljudi povečuje na račun hitrega zniževanja umrljivosti, v
razvitem delu sveta pa je poleg nižje stopnje umrljivosti, padla tudi rodnost.
Svetovna populacija starejših ljudi, ki so stari nad 65 let naj bi se do leta
2050 potrojila – na 1,5 milijarde.5 Država z najstarejšim prebivalstvom na
svetu je Japonska, kjer 28,2 % populacije predstavljajo ljudje, ki so stari nad
65 let.6 Sledita ji Italija z 22.8 % in Finska z 21.9 % populacije nad 65 letom

5https://www.pewresearch.org/global/2014/01/30/attitudes-about-aging-a-global-
perspective/

6https://www.prb.org/resources/countries-with-the-oldest-populations-in-the-world/

https://www.pewresearch.org/global/2014/01/30/attitudes-about-aging-a-global-perspective/
https://www.pewresearch.org/global/2014/01/30/attitudes-about-aging-a-global-perspective/
https://www.prb.org/resources/countries-with-the-oldest-populations-in-the-world/
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starosti. Povprečna svetovna starost prebivalstva za leto 2020 znaša 29,6 let7
in bo do 2050 narasla na 36,1 let (Lahe, 2016).

Slika 2.2: Napoved rasti prebivalstva nad 65. letom starosti v različnih območjih sveta
(od leta 2020 do 2050). Vir podatkov: Združeni narodi.8

Če gledamo širše, Združeni narodi9 poročajo, da je področje z najstarej-
šim prebivalstvom na svetu Evropa, predvsem države Južne Evrope (Hrvaška,
Italija, Portugalska, Španija, Srbija in tudi Slovenija). Za celotno Evropo (ze-
lena črta na sliki 2.2) je odstotek ljudi starejših nad 65 let – 19,1 %, projekcije
pa kažejo, da se bomo do leta 2050, pri tedanji stopnji rodnosti, približali
strukturi prebivalstva, ki jo ima trenutno Japonska. Na drugi strani ima
Afrika (modra črta na sliki 2.2) najmlajšo sestavo prebivalstva na svetu – z
3,5 % starejših nad 65 let starosti, do leta 2050 pa se bo odstotek povečal
na 5,7 %. Vse krivulje na sliki 2.2 so naraščajoče, kar kaže na to, da se
prebivalstvo v vseh delih sveta stara, v nekaterih regijah hitreje kot v drugih.

2.2.2 Staranje prebivalstva v Sloveniji

Slovenija se tako kot večina evropskih držav nahaja na 4. stopnji razvoja,
za katero je značilna nizka rodnost in daljšanje življenjske dobe, kar močno

7https://ourworldindata.org/age-structure
8https://population.un.org/wpp/DataQuery/
9https://population.un.org/wpp/DataQuery/

https://ourworldindata.org/age-structure
https://population.un.org/wpp/DataQuery/
https://population.un.org/wpp/DataQuery/
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vpliva na delež starejšega prebivalstva.10 Starostna piramida na levi sliki
2.3 ima značilno trebušasto obliko vaze. Če pogledamo napovedi za leto
2050, vidimo da se bo delež starejšega prebivalstva močno povečal (zgornji
del piramide je širši napram leta 2020), medtem ko rodnost ostaja nizka
(spodnji del piramide je še ožji kot leta 2020).

Slika 2.3: Slika prikazuje starostni piramidi Slovenije. Na levi strani so prikazani podatki
za leto 2020, na desni strani pa so ocenjeni podatki za leto 2050. Vir slike: Združeni
narodi.11

Na svetovni lestvici 50 držav z najstarejšim deležom starejših ljudi, Slove-
nija zaseda 17. mesto. Starejši ljudje nad 65. letom starosti v Sloveniji pred-
stavljajo 20,6 % populacije.12 Povprečna starost prebivalcev v Sloveniji je
leta 2020 znašala 43,6 let13 v primerjavi z letom 1991, ko je Slovenija postala
samostojna država in je bila povprečna starost prebivalstva 36,4 leta (Lahe,
2016)

Na sliki 2.4 lahko vidimo, kako se od leta 1950 do leta 2100 spreminja slo-
venska populacija glede na starostne skupine. Vijolična črta ponazarja 65+
letnike, kjer je krivulja najvišja ravno okrog leta 2050, kar pomeni največji
delež starejših ljudi v 150 letih. Krivulja delovno aktivne populacije v turki-
zni barvi pa se od leta 2020 do leta 2050 strmo spušča in nekoliko upočasni
strm spust od leta 2050 naprej. Delež starejših od 65 let torej intenzivno
narašča, medtem ko delež aktivnega prebivalstva vztrajno pada, prav tako
se počasi znižuje delež otrok mlajših od 15 let.

10http://gis.si/egw/GSS_T02_P04/index.html
11https://population.un.org/wpp/Graphs/DemographicProfiles/Pyramid/705
12https://www.prb.org/countries-with-the-oldest-populations/
13https://www.stat.si/StatWeb/Field/Index/17/104
14https://population.un.org/wpp/DataQuery/

http://gis.si/egw/GSS_T02_P04/index.html
https://population.un.org/wpp/Graphs/DemographicProfiles/Pyramid/705
https://www.prb.org/countries-with-the-oldest-populations/
https://www.stat.si/StatWeb/Field/Index/17/104
https://population.un.org/wpp/DataQuery/
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Slika 2.4: Populacija glede na starostne skupine v Sloveniji. Vir slike: Združeni narodi14

2.2.3 Koeficient starostne odvisnosti

Več kot razmerje med mlado in starejšo populacijo nam pove razmerje sta-
rostne odvisnosti prebivalstva. Vpliv staranja na demografijo prebivalstva
merimo s koeficientom starostne odvisnosti (KSO), ki je razmerje med števi-
lom ljudi, ki so stari nad 65 let in delovno sposobnimi ljudmi (starosti od 15
do 64 let).15 Gre torej za razmerje med vzdrževanim in aktivnim prebival-
stvom. Večji kot je koeficient, več mlajših zaposlenih ljudi mora podpirati
starejše, kar pomeni večjo obremenjenost zaposlenih in manj razpoložljivih
sredstev za pokojnine starejših.

Koeficient starostne odvisnosti narašča po celem svetu. Do leta 2050
bo koeficient še posebej zrasel na Japonskem, kjer Organizacija Združenih
narodov napoveduje, da bo 100 delovno sposobnih Japoncev vzdrževalo 74
starejših ljudi (1,4 delavcev na eno starejšo osebo), kar znaša za 35,4 % več
kot v letu 2020 (za leto 2020 znaša KSO 48).16 V afriških državah je KSO
med najnižjimi na svetu. Leta 2020 je le ta v Keniji znašal 4,3 in se bo do
leta 2050 povečal na 10,2, kar pomeni 42,2 % rast. Ocene kažejo, da bo imela
leta 2050 v Evropi najvišji KSO Španija, ki bo znašal 72,2 (leta 2020 znaša
30,4, kar pomeni 42,1 % rast). KSO za nekaj držav sveta od leta 1950 do
2100 so prikazani na sliki 2.5.

15https://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/02/04/the-countries-that-will-be-
most-impacted-by-aging-population/

16https://population.un.org/wpp/DataQuery/

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/02/04/the-countries-that-will-be-most-impacted-by-aging-population/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/02/04/the-countries-that-will-be-most-impacted-by-aging-population/
https://population.un.org/wpp/DataQuery/
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Slika 2.5: Koeficient starostne odvisnosti, ki prikazuje število ljudi starih nad 65 let na 100
delavno aktivnih ljudi. Do leta 2019 so opazovani podatki, kasnejša leta so zgolj napovedi.
Vir podatkov: Združeni narodi17

Koeficient starostne odvisnosti za Slovenijo v letu 2020 znaša 32,3, kar
pomeni približno tri delovno sposobne osebe na vsako starejšo osebo.18 V
letu 2050 se ocenjuje, da se bo povečal na 59,6, kar pomeni 45,8 % rast
glede na leto 2020 in manj kot dve delovni sposobni osebi na eno starejšo
osebo. Na sliki 2.5 je naraščujoča črta – KSO za Slovenijo pobarvana z
modro barvo. V primerjavi z ostalimi državami lahko opazimo, da se glede
razmerja starostne odvisnosti prebivalstva gibljemo v svetovnem vrhu, skupaj
z na primer Španijo, ki ima enega od največjih KSO na svetu.

Naraščanje števila starejših ljudi bo imelo daljnosežne ekonomske, druž-

17https://population.un.org/wpp/DataQuery/
18https://population.un.org/wpp/DataQuery/

https://population.un.org/wpp/DataQuery/
https://population.un.org/wpp/DataQuery/
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bene in politične posledice.19 Številne vlade že razmišljajo o podaljševanju
starostne omejitve za upokojevanje, da bi s tem izboljšali finančno vzdržnost
pokojninskih sistemov. Staranje prebivalstva hkrati pritiska na zdravstveni
sistem, povečuje pa se tudi povpraševanje po oskrbi, storitvah in tehnologi-
jah za preprečevanje in zdravljenje bolezni in kroničnih stanj, ki so povezana
s staranjem. Države se morajo zato z izzivi spoprijeti tako, da predvidijo
prihodnje demografske premike in se proaktivno prilagajajo starajočemu se
prebivalstvu. V veliki meri je pri tem pomemben tudi odnos družbe do na-
raščajočega števila starejših, saj ima lahko le ta vpliv na vedenje družbe
do njih (Wishard, 2003). Negativni odnos lahko vpliva na odločitve javnih
programov in zakonodaje - na primer omeji kakovost zdravstvenih storitev
za starejše. Spreminjanje negativnih stališč v bolj pozitivna ima lahko velik
vpliv na življenje in celo preživetje starejših.

2.3 Starizem

Termin starizem (imenovan tudi ageizem, ang. ageism) je prvič uporabil Bu-
tler (1969), ustanovitelj ameriškega Nacionalnega inštituta o staranju (ang.
National Institute on Aging) za opis predsodkov in diskriminacije usmerjene
v starejše ljudi. Starizem sistematično stereotipizira in diskriminira ljudi za-
radi njihove starosti, na podoben način kot to dosežeta rasizem in seksizem
z barvo kože in spolom (Butler, 1989).

Starizem se od drugih dveh -izmov razlikuje na dva načina: prvi je ta,
da smo pri tem vsi univerzalno ogroženi - ne glede na spol, raso, etničnost,
družbeni razred, spolno usmerjenost, vsi bomo nekoč pripadali tej skupini
ljudi, če bomo le živeli dovolj dolgo, in drugi, da se večina ljudi še vedno ne
ne zaveda njegovega vpliva (Burr Bradley, 2007). Z -izmi združujemo ljudi,
ki so zaradi nekaterih lastnosti (rasa, spol, statusni razred, starost), ki jih le
ti imajo ali nimajo, drugačni od nas samih. Na ta način posameznik zadovolji
svoje potrebe po tem, da se počuti kot boljši napram manj sposobni/močni
skupini ali skupini nižjega statusa. Tako za starizem kot tudi druge -izme
je značilno, da pripadnikom teh kategorij pripisujemo posplošene skupne la-
stnosti in stališča in jih hkrati vidimo kot sebi drugačne, bodisi v pozitivni,
bodisi v negativni luči. Posledica tega je, da so pogosto izključeni iz vidikov
sodelovanja v družbenem življenju in so s tem omejene njihove možnosti.

Medtem ko se staristični pogledi med seboj razlikujejo, je njihov učinek
enak (Morgan & Kunkel, 2016). Starizem kot skupek prepričanj in praks na
nek način spodbuja pristranski način razumevanja procesa staranja (McCo-

19https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf

https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf


14 Ana Godec

natha in sod., 2003). Negativni odnos do staranja se ponotranji in vpliva na
samopodobo, poveča se tudi strah in tesnoba v zvezi z lastnim staranjem.

2.3.1 Predsodki in diskriminacija

Palmore (1999) je v svoji obsežni knjigi Ageism: negative and positive še
nekoliko razširil definicijo starizma. Po njegovem je starizem kakršenkoli
predsodek ali diskriminacija, ki je lahko tako v škodo kot v korist določeni
starostni skupini. V svojem delu obravnava tako negativni kot pozitivni
starizem.

Predsodki do starejših se po Palmore (1999) delijo na stereotipe in stali-
šča. Stereotipi so zmotna ali pretirana prepričanja o določeni skupini, v tem
primeru skupini starejših ljudi, medtem ko so stališča občutek ali čustvo o
tej isti skupini. Stereotipi so zato bolj kognitivne narave, stališča pa so bolj
afektivna, četudi se bolj ali manj dopolnjujejo. Negativni stereotipi ponavadi
privedejo do negativnega stališča, negativna stališča pa podpirajo negativne
stereotipe.

Če bi ljudje svoje negativne predsodke zadržali samo zase, ne bi bilo pov-
zročene nobene škode, a na žalost le ti rezultirajo v diskriminacijo. Diskri-
minacija do starejših se kaže v petih pomembnih institucijah v naši družbi: v
zaposlovanju, delovanju vlade, družini, domovih za ostarele in zdravstvenem
varstvu. Starejši posamezniki so ob iskanju zaposlitve na primer ocenjeni
manj pozitivno kot mlajši, se srečujejo z diskriminacijo v obliki zlorabe in
zanemarjanja v domovih za ostarele in celo znotraj družine, v televizijskih
oddajah so tradicionalno manj zastopani in predvajani, izključeni so iz glav-
nih vlog v filmih in stereotipizirani v reklamah (North & Fiske, 2012). Glede
na to, v kolikšni meri je starizem prisoten v družbi, nekateri trdijo, da je ta
oblika predsodkov celo bolj razširjena kot rasizem in seksizem.

Diskriminacija je lahko osebne narave, ko jo izvaja posameznik – na pri-
mer strah pred staranjem ali zavračanje lastnega staranja, odpor do vklju-
čevanja v centre za starejše v smislu »to je pa za tiste stare ljudi«. Takšno
stališče negativno vpliva na zdravstveno stanje starostnika, na njegovo okre-
vanje po bolezni ter na delovanje spomina (Hooyman in sod., 2017). Lahko pa
je tudi institucionalne narave, ko diskriminacijo do starejših izvaja inštitucija
ali organizacija. Primer takšne je na primer politika prisilnega upokojeva-
nja (Palmore, 1999).

Obstaja vsaj devet večjih stereotipov, ki kažejo negativne predsodke do
starejših: bolezni, impotenca, osamljenost, neprivlačnost, nekoristnost, men-
talni upad, duševne bolezni, depresija in revščina (Palmore, 1999). Najbolj
znan predsodek do starejših je, da so le ti bolni in hendikepirani. Drugi večji
predsodek je impotenca, oziroma mišljenje, da starejši niso več spolno aktivni
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in nimajo želje po spolnosti, da je le ta nepomembna v pozni starosti.
Precej manj pozornosti je posvečene pozitivnemu starizmu, saj je manj

pogost in za razliko od negativnega starizma ne škoduje starejšim (Palmore,
1999). Odraža namreč pozitivna stališča do starejših. Obstaja veliko po-
zitivnih stereotipov o starejših, najbolj pogosti pa so ti: starejši ljudje so
prijazni, modri, zanesljivi, bogati, imajo politično moč, svobodo, srečo in so
večno mladi. Nekateri od njih so ravno nasprotje prej omenjenih negativnih
stereotipov .

V zadnjih letih so se razvila nova negativna stališča do starejših in s
tem tako imenovani novi starizem, kjer mlajše generacije starejšim zamerijo
njihov gospodarski napredek in pokojninske olajšave. Njihovo rast vidijo kot
»srebrni tsunami« in jo povezujejo z nepričakovano katastrofo, ki bi ogrozila
in izčrpala razpoložljiva sredstva (Applewhite, 2019). North in Fiske (2013)
sta ugotovila, da se znaki tega novega starizma kažejo v razmišljanju mladih,
da naj se starejši odmaknejo od svojih položajev, saj so zdaj na vrsti oni, naj
ne zapravljajo skupnih omejenih sredstev za zdravstveno varstvo za starejše
ljudi. Po njihovem naj bi se starejši predolgo zadrževali na svojih delovnih
mestih in bili pri svojem delu manj sposobni in manj prijazni.

2.4 Strah pred staranjem

V sodobni družbi prevladujejo podobe, ki enačijo mladost s pozitivnimi fizič-
nimi in psihološkimi lastnosti, medtem ko je pozitivna podoba tako starejših
žensk kot moških redko prikazana (McConatha in sod., 2003). Negativne
predstave o staranju se zlasti v zahodni družbi nenehno krepijo, saj medijski
oglasi večinoma prikazujejo mladostno podobo, starejše pa kot fizično, kogni-
tivno in spolno neustrezne (Chonody & Teater, 2016). Reklame promovirajo
izdelke za ohranjanje mladostnega videza, razna voščila ob zrelih jubilejih
pa opozarjajo na domnevno izgubo (na primer sluha, spolne moči). Takšne
podobe sporočajo in poudarjajo družbi, da je staranje nekaj nezaželenega in
s tem spodbujajo strah pred staranjem.

Strah pred staranjem se kaže pri odraslih skozi obupano ohranjanje mla-
dostnega videza z uporabo kozmetike, plastične kirurgije, z barvanjem las in
»mladostnim« oblačenjem (Lasher & Faulkender, 1993). Ljudje za odpravo
znakov staranja zapravijo veliko količino denarja in čeprav lahko takšna pri-
zadevanja začasno pomagajo ohranjati mladosten videz, teh znakov sčasoma
ni več mogoče zanikati (McConatha in sod., 2003). Takrat se lahko ljudje psi-
hološko oddaljijo od svojih starajočih se teles. Nepripravljenost za interakcijo
s starejšimi posamezniki, zavračanje lastnega staranja, neuspešno načrtova-
nje upokojitve in zavračanje za povezovanje z drugimi »starimi« ljudmi kaže
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na to, da staranje pri nekaterih posameznikih povzroča tesnobo (Lasher &
Faulkender, 1993).

V strokovni literaturi uporabljajo izraz gerantofobija kot strah pred sta-
rejšimi in staranjem.20 Ta termin se pogosto zamenjuje z geraskofobijo, ki
pomeni strah pred lastnim staranjem. Termina sta v resnici med seboj tesno
povezana. Lasher in Faulkender (1993) strah pred staranjem opredeljujeta
kot kombinacijo zaskrbljenosti in pričakovanih izgub v središču katerih je pro-
ces lastnega staranja. Strah pred staranjem je po njunem pomemben dejav-
nik v oblikovanju odnosa in vedenja do starejših posameznikov ter dejavnik,
ki vpliva na odnos do lastnega procesa staranja. Z naraščanjem prebivalstva
v družbi je namreč pomembno razumeti, kako lahko strah pred staranjem
vpliva na naš odnos in na naše interakcije s starejšo populacijo.

Lasher in Faulkender (1993) sta v svoji študiji razvila lestvico strahu pred
staranjem (ang. Anxiety about Aging Scale (AAS)) za štiri dimenzije stara-
nja. Štiri glavne dimenzije preko katerih posamezniki izražajo svoj strah pred
staranjem so: fizične, psihološke, socialne in trans-osebne ali duhovne. Več
o vprašalniku in katere vsebine zajema je opisano kasneje v poglavju 4.3.4.

2.4.1 Raziskave o strahu pred staranjem

Allan in Johnson (2008) sta v svoji raziskavi pokazala, da je strah pred
staranjem in negativni odnos do starejših povezan z lastnimi izkušnjami,
znanjem o staranju in s posameznikovim stikom s starejšimi. Ti izsledki se
ujemajo z njihovo hipotezo, da so mladi odrasli zaskrbljeni glede lastnega
staranja, hkrati pa pripisujejo starejšim negativne stereotipe, za katere se
bojijo da bodo opisovali tudi njihovo prihodnost.

Stopnja strahu pred staranjem se glede na spol razlikuje od študije do
študije. Samopodoba ženske naj bi bila bolj tesno povezana s fizično pri-
vlačnostjo in mladostnim videzom, zato naj bi bilo staranje povezano z višjo
stopnjo strahu pred staranjem pri ženskah kakor pri moških (McConatha in
sod., 2003). Lasher in Faulkender (1993) sta odkrila večjo stopnjo strahu
pred staranjem pri moških, medtem ko sta L. A. Harris in Dollinger (2001)
poročala ravno obratno.

Lynch (2000) poroča, da so v svoji raziskavi največjo stopnjo strahu pred
staranjem pokazali mlajši odrasli (18 - 39 let), saj strah pred staranjem pove-
zujejo z negotovo prihodnostjo. Strah pred staranjem nato skozi leta upada,
se ustali v srednjih letih in nato nadaljuje z upadom v obdobju pred upoko-
jitvijo in s pozno starostjo. S staranjem se namreč odvijata dva procesa, ki
pomagata zmanjševati strah pred staranjem. Ta sta pridobivanje izkušenj, ki

20https://www.fearof.net/fear-of-the-elderly-or-aging-phobia-gerontophobia/

https://www.fearof.net/fear-of-the-elderly-or-aging-phobia-gerontophobia/
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pomagajo izničiti nekatere negativne stereotipe staranja in ponovna oprede-
litev sebe in situacije. Ta procesa omogočata prilagajanje v spreminjajočemu
se socialnemu (na primer finančne omejitve), psihološkemu in fizičnemu oko-
lju (na primer zdravstvene omejitve) skozi starost.

Klemmack in Roff (1984) sta v svoji raziskavi ugotovila, da je bil strah
pred staranjem povezan tudi z zdravstvenim stanjem udeležencev študije, s
stopnjo izobrazbe, v manjši meri pa je vplivala tudi rasa. Udeleženci bele
rase, ki so bili bolje izobraženi in dobrega zdravja, so izrazili manj strahu pred
staranjem. Lynch (2000) je ugotovil, da imajo ženske in pripadniki črne rase
v primerjavi z moškimi in belci, večjo stopnjo strahu pred staranjem, a se je
le to pokazalo zgolj pri mlajših odraslih (18 - 39 let). Stopnja izobraženosti je
imela vpliv samo pri starejših odraslih. Manj izobraženi so bili v primerjavi
z bolj izobraženimi, v večji meri zaskrbljeni glede svojega staranja.

2.5 Vpliv negativnega odnosa do starejših in
staranja

Ko posameznik razmišlja o lastnem staranju ali starejših ljudeh, bolj verjetno
pomisli na upad in izgube kot na rast in dobiček. Izgube se lahko nanašajo
tako na fizične in psihološke (gube, pozabljanje, kronične bolezni), osebnostne
(oseba postane bolj toga), socialne izgube (smrt bližnjega) kot na vedenjske
težnje (biti ali postati odvisen od drugih) (Wurm in sod., 2017). V primerjavi
z izgubo pa se dobiček in rast nanašata na lastnosti kot so povečanje svobode,
dostojanstva, občutka zrelosti ali modrosti. Vprašanje, ki si ga zastavljajo
raziskovalci je, ali lahko ti različni pogledi ljudi na izgube in dobičke vplivajo
na to, kako se posameznik stara? Raziskovalci so v zadnjih dvajsetih letih
izvedli veliko eksperimentalnega in longitudinalnega dela v povezavi s tem,
kakšen vpliv ima posameznikov odnos do staranja na to, kako dolgo in zdravo
bo živel (Lamont in sod., 2015; Meisner, 2011).

Obstajajo trdni dokazi o dolgoročnih učinkih negativnih starostnih ste-
reotipov na zdravje in vedenje kasneje v življenju. V longitudinalni študiji
Baltimore Longitudinal Study of Aging (BLSA), ki sta jo izvedla B. R. Levy
in Leifheit-Limson (2009), so primerjali različni skupini udeležencev. V eni so
bili mladi udeleženci z izrazitimi negativnimi starostnimi stereotipi, v drugi
pa mladi udeleženci z bolj pozitivnimi starostnimi stereotipi. Po 38 letih so
skupini med seboj primerjali in ugotovili, da so osebe z negativnimi stereo-
tipi o staranju bolj pogosto trpele za različnimi kardiovaskularnimi boleznimi.
Učinki starostnih stereotipov pa so vplivali tudi na njihove kognitivne spo-
sobnosti (B. R. Levy in sod., 2011). Udeleženci z negativnimi starostnimi
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stereotipi so po 38 letih razvili slabše delovanje spomina. Druga študija, ki
temelji na obdukciji možganov umrlih udeležencev iz študije BLSA je poka-
zala, da so udeleženci z bolj negativnimi starostnimi stereotipi razvili večje
število biomarkerjev povezanih z Alzheimerjevo demenco (S. R. Levy, 2016).

Iz študij s starejšimi udeleženci o dolgoročnih vplivih negativnega od-
nosa do starejših in staranja izhajajo še spoznanja, da so bili udeleženci z
bolj negativnimi starostnimi stereotipi po nekem stresnem dogodku za 50
% pogosteje hospitalizirani (B. R. Levy in sod., 2014), da so imeli manjšo
verjetnost v primerjavi z drugo skupino udeležencev, da si po invalidnosti
opomorejo (B. R. Levy in sod., 2012), in da se jim je v 36 mesecih pokazal
strmejši upad sluha v primerjavi z drugo skupino udeležencev (B. R. Levy in
sod., 2006).

Starostni stereotipi pa na dolgi rok ne vplivajo samo na fizično, temveč
tudi na psihično in subjektivno zdravje. V svoji študiji so Emile in sod.
(2014) pokazali, da so udeleženci z negativnimi starostnimi stereotipi po de-
vetih mesecih v večji meri poročali o slabšem subjektivnem zdravju. Študija,
ki jo je izvedel Rothermund (2005) pa je pokazala, da so imeli udeleženci z
bolj negativnimi starostnimi stereotipi po štirih letih povišane ocene za de-
presijo. Izkazalo se je tudi, da so posamezniki z bolj pozitivno samopodobo
o staranju bolj zdravi, telesno bolj zmogljivi (Robertson & Kenny, 2016;
Sargent-Cox in sod., 2012) in živijo dlje kot tisti z bolj negativno samopo-
dobo o staranju (Sargent-Cox in sod., 2013). V svoji raziskavi so B. R. Levy
in sod. (2002) pokazali, da odrasli s pozitivno samopodobo staranja živijo v
povprečju sedem in pol let dlje kot posamezniki z bolj negativno podobo.

V raziskavah so dokazali celo, da imajo negativni starostni stereotipi vpliv
na voljo do življenja (B. R. Levy in sod., 2000; Marques in sod., 2014) in
odvisnost od drugih (Coudin & Alexopoulos, 2010). Starejši ljudje, ki so
v večji meri izražali negativne starostne stereotipe, so bolj verjetno zavrnili
posege za podaljšanje življenja v hipotetičnih zdravstvenih situacijah in bolj
pogosto iskali pomoč pri drugih.

Na podlagi meta-analize, ki so jo izvedli Lamont in sod. (2015) se zdi, da
negativni starostni stereotipi vodijo do manj ugodnega vedenja in zmogljivo-
sti v zrelih letih. Pozitivni starostni stereotipi imajo na nek način funkcijo
varovanja in delujejo celo v nasprotno smer kot negativni stereotipi. Tudi
druga meta-analiza od Meisner (2011) je pokazala pomemben učinek staro-
stnih stereotipov na vedenje, saj naj bi imeli negativni starostni stereotipi v
primerjavi s pozitivnimi skoraj trikrat močnejši vpliv na vedenje in zdravje
posameznika.
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2.6 Vloga starih staršev

Zelo običajno za raziskave, ki obravnavajo tematiko odnosa otrok do starej-
ših ljudi in staranja je, da raziskovalci preko odnosa otrok do njihovih starih
staršev raziskujejo otrokov splošni odnos do starejših in staranja (S. Robin-
son & Howatson-Jones, 2014). Na podoben način sem postopala tudi v tej
magistrski nalogi.

Številni stari starši imajo namreč v življenju svojih vnukov vplivnejšo
vlogo kot kadar koli prej (Goyer, 2010). Pri tem gre najverjetneje za rezultat
ekonomske situacije in s tem za porast medgeneracijskih domov, kjer živijo
stari starši skupaj s svojimi otroki in vnuki.

2.6.1 Evolucijska vloga starih staršev

Stari starši so imeli že od nekdaj zelo pomembno vlogo pri vzgoji. Evolucijska
selekcija je bila naklonjena spremembam, ki pridejo v pozni starosti z name-
nom, da so starejši opremljeni z znanjem in motivacijo, da pomagajo dru-
gim, zlasti pri oskrbi mlajših generacij (Kirkwood, 1977). Tudi v preteklosti,
v lovsko-nabiralniški družbi, ko je bila povprečna življenjska doba bistveno
krajša, je bila še vedno dovolj dolga, da je izpolnila osnovno evolucijsko vlogo
vzgoje. Vloga odraslih je bila vzgojiti otroke do njihove reproduktivne dobe
in jim nato pomagati pri oskrbi njihovih otrok, torej svojih vnukov.

Tako v lovsko-nabiralniški družbi kot v postindustrijski družbi, so bili
otroci bolje preskrbljeni in njihova smrtnost je bila nižja, če je bila v njihovem
življenju prisotna babica. Tej teoriji pravimo babičina hipoteza (Carstensen
& Loeckenhoff, 2003). Od post-reproduktivnih odraslih se pričakuje, da bodo
povečali možnosti za preživetje svojih potomcev, če jih bodo vzgajali in opre-
mili z znanjem o svetu. Tudi v tistem obdobju so se starejši odrasli soočali
z upadom reakcijskega časa, spomina in hitrosti obdelave novih informacij.
Kljub temu pa je njihovo strokovno znanje ostalo bolj ali manj stabilno do
njihove pozne starosti. Znanje se je na mlajše generacije običajno uspešno
prenašalo s pomočjo socialne interakcije – s pripovedovanjem zgodb. Geni
starejših ljudi, ki so svoje znanje uspešno prenašali na mlajše generacije, so
se skozi evolucijo verjetno bolje prenašali. Z veliko verjetnostjo lahko zato
rečemo, da je človeška evolucija favorizirala dolgoživost ter ohranjanje vrste
do svoje postprodukcijske dobe, saj je le ta predstavljala nekaj prednosti
človeški rasi.

Ljudje lahko živimo mnogo dlje od lastne plodnosti, veliko dlje kot druge
vrste primatov kot so na primer makaki opice in šimpanzi (pri čemer tu-
kaj mislimo predvsem na samice). Najverjetneje je to rezultat selekcijskega
postopka, prej omenjene babičine hipoteze (Herndon, 2010). Fenomen ba-



20 Ana Godec

bice je v svetu sesalcev opažen samo še pri živalskih vrstah kot so sloni in
kiti ubijalci. Nattrass in sod. (2019) so raziskovali samice kitov, ki po svoji
reprodukciji dočakajo izjemno dolgo življenjsko dobo. V svojih poznih 30.
letih se prenehajo razmnoževati, a kljub temu živijo še desetletja in v tem
času podpirajo svoje potomce in potomce potomcev, ki so še vedno odvisni
od hrane. Na ta način kitove samice povečajo zmožnost preživetja mlajših
generacij. Rezultati njihove raziskave so, da kitove babice, ki so še vedno
zmožne reprodukcije, ne omogočajo iste stopnje podpore mlajšim generaci-
jam, kot to zmorejo post-reprodukcijske kitove babice.

2.6.2 Raziskave o vplivu starih staršev

V sodobnem času vključenost starih staršev ni več ključna za preživetje otrok,
imajo pa še vedno zelo pomembno vlogo v življenju svojih vnukov. Pomem-
ben faktor, ki prispeva k odnosu do starejših in staranja, so medgeneracijski
stiki (Flamion in sod., 2019). Raziskave kažejo, da imajo otroci, ki živijo v
družinah z veliko spodbudo za medgeneracijske stike, boljši splošni odnos do
starejših in staranja (Gilbert & Ricketts, 2008). Starejši ljudje, ki so otrokom
najbližje, so v glavnem njihovi stari starši (S. Robinson & Howatson-Jones,
2014).

V večih študijah so dokazali, da ima pogostost, še bolj pa kvaliteta stikov
s starimi starši, pozitiven vpliv na otrokova stališča do starejših (Flamion
in sod., 2019). Čustvena bližina v odnosu otrok - stari starš, se z otroko-
vim odraščanjem zmanjšuje, saj se skupne dejavnosti povezane z otrokovo
vzgojo skozi leta zmanjšujejo. Odraščajoči otroci in najstniki se postopoma
oddaljujejo od starih staršev in jih v tem času tudi de-idealizirajo.

Po raziskavi S. Robinson in Howatson-Jones (2014) sodeč, so stari starši
posebej blizu devet in deset-letnikom. Od njih se otroci tudi največ naučijo
o tem, kako je biti star. Mlajši stari starši naj bi sicer imeli več stikov s
svojimi vnuki in najbolj močan stik naj bi bil s starimi straši po materini
strani, posebno z babico po materini strani. Tesen stik otrok s starimi starši
naj bi bil povezan tudi z bolj pozitivnim odnosom do lastnega staranja.

Velik vpliv na odnos do starejših in staranja ima tudi zdravje starih star-
šev (Flamion in sod., 2019). Otroci, ki so ocenili, da je zdravstveno stanje
njihovih starih staršev zelo dobro, so izkazovali večjo čustveno bližino do
starih staršev in imeli bolj pozitiven splošen odnos do starejših, medtem ko
je slabša ocena zdravstvenega stanja starih staršev izkazovala bolj negativna
stališča do starejših. Stari starši s slabim psihičnim ali fizičnim zdravjem
imajo namreč omejene zmožnosti za aktivne stike s svojimi vnuki.

Zdi se, da otroci na podlagi svojega odnosa s starimi starši ali drugimi
starejšimi odraslimi, ki so prisotni v njihovem življenju, sklepajo na vse ostale
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starejše ljudi (S. Robinson & Howatson-Jones, 2014).

2.7 Razvoj otrokovih stališč

Namen tega poglavja je oblikovati boljše razumevanje, kako se razvija otrokov
odnos do starejših in procesi, ki so vključeni v razvoj otrokovih stališč.

Po definiciji Cooper in sod. (2005, str. 259) so stališča »razmeroma trajna
organizacija prepričanj, občutkov in vedenjskih teženj do družbeno pomemb-
nih objektov, skupin, dogodkov ali simbolov«. Stališča so kot neka psihološka
težnja, ki se odraža z ocenjevanjem določene entitete do katere smo v določeni
meri naklonjeni ali nenaklonjeni. Gre torej za naučeno težnjo k ocenjevanju
stvari na določen način, kar lahko vključuje ocene ljudi, predmetov ali dogod-
kov. Takšne ocene so lahko tako negativne kot pozitivne, včasih pa so tudi
negotove. Stališča naj bi bila sestavljena iz treh komponent: afektivna kom-
ponenta – kako se počutiš ob določenem objektu, osebi, težavi ali dogodku,
vedenjska komponenta – kako stališča vplivajo na vedenje in kognitivna kom-
ponenta – misli in prepričanja o subjektu (Kendra, 2021).

Stališča se razvijajo na podlagi kulturnega in družinskega sistema vre-
dnot, nato pa so podkrepljena z lastnimi izkušnjami in informacijami ter
drugimi zunanjimi vplivi (Newman in sod., 1997). Za stališča velja, da so
kompleksna, odporna na spremembe in lahko vplivajo na posameznikovo ve-
denje. Staristična stališča do starejših ljudi in staranja se razvijejo iz infor-
macij in primerov, ki jih otroci zaznavajo iz okolja.

Zaznave iz celotnega življenja, ki se začnejo že v zgodnjem otroštvu, po-
magajo graditi koncepte (Solley & Murphy, 1960). Ljudje in predmeti so
klasificirani, označeni in tako kategorizirani. Ko človek zaznava lastnosti in
podobe, organizira koncept in oblikuje se smiselna celota. Na ta način se
objektivizirajo zaznave in občutki, kar pa nam daje povratne informacije, ki
nato služijo kot nadaljnja spodbuda za spreminjanje zaznav in konceptov ter
za oblikovanje novih. Tako zunanji kot notranji dražljaji vplivajo na aso-
ciacije, ki so nato okrepljene na intelektualni in intiutivni ravni. Ko pride
do interakcije in integracije, začne človek razvijati stališča in vrednote na
podlagi zaznavnega.

Manire, družbene norme in vedenje, ki si ga deli skupnost, so prenesene
na otroke na podoben način kot jezik in koncepti – skozi poslušanje in opa-
zovanje drugih. S ponavljajočimi se demonstracijami, otrokovo imitacijo ter
z učenjem vlog. Ta proces je v vedenjski teoriji opisan kot učenje z opazo-
vanjem in igra vlog (Sears, 1970; Sears in sod., 1957). Anketiranci v vseh
družbah oponašajo svoje starše in tudi druge ljudi - sorojence, druge odrasle,
sovrstnike, like, ki jih vidijo na televiziji (J. R. Harris, 1995). Anketiranci
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do srednjega otroštva skozi igro in z igranjem vlog pridobijo veščine, ki jim
omogočajo spoznanje, da si lahko dva posameznika različno razlagata isti
dogodek (Selman, 1980). Nekje do desetega leta, ko so otroci že bolj vklju-
čeni tudi v organizirane dejavnosti, kot so igre in šport, lahko razumejo tako
lastne kot perspektive drugih .

2.7.1 Vloga družine ter drugih dejavnikov v razvoju sta-
lišč in socializacije

Starši in ostali odrasli družinski člani so eni od prvih virov informacij o
staranju (Wishard, 2003). Otroci opazujejo njihova stališča in odnos do
starejših in se takšnega vedenja učijo že v zgodnjem otroštvu, kar nato vpliva
na otrokovo dojemanje starejših. Pridobivanje in oblikovanje stališč skozi
lastne izkušnje se začne že v zgodnjem otroštvu in so osnova za pridobivanje
nadaljnjih stališč (Allport, 1935). Otrokove zgodnje izkušnje, ki jih imajo z
ljudmi, bodo tako v veliki meri določale poznejši odnos do ljudi in predmetov.

Po definiciji raziskovalcev Grusec in Lytton (1988b) je proces v katerem
otrok postane družbeno bitje najbolj izčrpna in kratka utemeljitev socializa-
cije. Pomeni, da posameznik živi v družbenem svetu, znotraj skupine, ki pa
posamezniku nalaga neke omejitve in vzorce za življenje. Proces socializacije
poteka skozi družbene odnose, zato se otrok ne more naučiti družbenega de-
lovanja, ne da bi bil v stiku z ljudmi. Najbolj intenziven proces socializacije
se zgodi v otroštvu v povezavi s svojimi odnosi s starši in sorojenci. Družina
je namreč, vsaj v zahodni družbi, glavni dejavnik socializacije. Otrokova dru-
žina zavedno ali nezavedno uči otroka skozi njihovo vodenje, primere, odzive
in skozi čustveno navezanost.

Starši so odgovorni za prenašanje svojih vrednot in stališč svojim otro-
kom, ter vrednot in stališč širše skupnosti v kateri živijo. Otrokom služijo kot
vzor in vzgojitelji ter domače okolje oblikujejo na način, da odraža starševske
vrednote. Prav tako oblikujejo otrokove aktivnosti izven doma na način, da
spodbujajo njihove cilje za otrokov razvoj (Stevenson & Lee, 1990). Svoje
otroke učijo tudi o sprejemljivih stilih interakcij, na podlagi obnašanja do
drugih družinskih članov dokazujejo svoje vrednote glede ustreznega social-
nega vedenja (Perlman & Ross, 1997). Tisto kar odobravajo pomembni ljudje
v otrokovem življenju, tudi otrok šteje za dragoceno, in tisto kar zavračajo,
tudi otrok sprejme za slabo (Wishard, 2003).

Stopnja do katere je otrokov ekosistem odprt ali zaprt do ekosistema
družine, je odvisna od odnosa, ki ga ima otrok z odraslim (Carmichael &
Mussen, 1970). Na primer, če ima starš pozitiven in realističen odnos do
starejših, potem bo sistem odprt tudi za otroka in bo vplival na njegova
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stališča. V kolikor bi imel starš negativen odnos do starejših, družina delno
zapre svoje meje na področju medgeneracijske vzajemnosti, prav tako pa tudi
pri nadzoru in določanju parametrov otrokovega ekosistema. To na koncu
privede do tega, da je otrok bolj nagnjen k negativnim stereotipom (Wishard,
2003).

Okolje v katerem se otroci socializirajo, so poleg družine še razne druge
skupnosti, šola, sovrstniki in množična komunikacija (TV, radio, knjige)
preko katerih se pretakajo informacije med družbenim, pa tudi tehnološkim
in fizičnim okoljem (Carmichael & Mussen, 1970; Wishard, 2003). Jezik,
humor in različne oblike medijev, posebej knjige in televizija, otrokom posre-
dujejo informacije o staranju in starejših ljudeh (Page in sod., 1981; Seefeldt
in sod., 1977).

J. R. Harris (1995) trdi, da so dobri odnosi med družinskimi člani v
zgodnjem otroštvu izjemno pomembni, a da je veliko naučenega, ko se ne
nahajajo v domačem okolju, v manjši uporabi. Izven družinskega okolja
so namreč otroci lahko obsojani bolj ali manj ostro in morajo zato ubrati
drugačne strategije za dosego svojih ciljev. Po teoriji skupinske socializacije
naj bi se otroci naučili vedenja izven doma s tem, ko postanejo člani neke
socialne skupine. V današnji družbi se socializacija začne že v vrtcu in dnev-
nih centrih, zagon pridobi v skupinah, kjer se sprva družijo sovrstniki istega
spola, nato pa doseže vrhunec v adolescenci, ko se družijo v skupinah različ-
nih spolov. V teh okoljih otrok trajno spremeni svoje psihološke značilnosti
s katerimi se je rodil. Za te spremembe sta kriva dva procesa: asimilacija
in diferenciacija. Asimilacija prenaša kulturne norme, nekako zgladi grobe
robove otrokove osebnosti in jih naredi bolj podobne svojim sovrstnikom.
Diferenciacija pa poskrbi za to, da so razlike med otroki še bolj očitne in
povečuje variabilnost. Kateri izmed teh dveh procesov prevlada, je odvisno
od več spremenljivk.

2.7.2 Učenje otrokovega razlikovanja med ljudmi

Otroci so pri treh ali štirih letih že sposobni razlikovanja med ljudmi, še
posebej dobro ločujejo ljudi na podlagi spola in rase, tovrstna razlikovanja
pa imjo že pozitivne in negativne vrednosti (Isaacs & Bearison, 1986). Štu-
dije, ki raziskujejo razvoj predsodkov na področju rasizma, so razvoj odnosa
opredelile v treh zaporednih fazah: zavedanje medskupinskih razlik (ko otroci
začnejo razlikovati člane skupine od nečlanov), medskupinska usmerjenost
(otroci začnejo ocenjevati člane skupine glede na njihove diskriminacijske
značilnosti) in utrditev stališč (za to fazo je značilno dodelanost, večja dife-
renciacija in integracija prepričanj, občutkov in družbenega vedenja) (Katz,
1976; Proshansky, 1966).
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Razlikovanja konceptov se otroci naučijo od pomembnih odraslih v nji-
hovem življenju in sorojencev (Isaacs & Bearison, 1986). Ko imajo otroci
izoblikovane osnovne koncepte, začnejo tudi izpolnjevati definicije teh skupin
in prepoznavati pozitivne in negativne primere teh skupin (Katz, 1976). Za-
tem sledi spoznanje, da so nekatere lastnosti skupine stalne – na primer spol
in rasa, medtem, ko se druge spreminjajo – na primer starost. Ko so otroci
sposobni pravilnega označevanja pozitivnih in negativnih lastnosti članov
neke skupine in prepoznajo njihovo nespremenljivost, dosežejo fazo utrditve
(konsolidacije). Proces utrjevanja se običajno začne v obdobju pred šolo in
se nadaljuje skozi celotno osnovno šolstvo.

2.7.3 Egocentričen in sociocentričen pogled

Jean Piaget, švicarski psiholog, ki je znan po svojem delu v razvojni psi-
hologiji, je pokazal, da obstajajo različne razvojne usmeritve, in da se že
v zgodnjem otroštvu socialni faktorji povezujejo s fiziološkim razvojem in
s tem vplivajo na to, kako otrok razmišlja ter zaznava svet (Carmichael &
Mussen, 1970). Piaget je trdil, da otrokov razvoj poteka v faznem zapo-
redju in vključuje spremembe kognitivnih struktur, ki so posledica interakcij
otroka z njegovim okoljem. Njegove obsežne raziskave v razvojni psiholo-
giji so predlagale dva načina, kako se opis in ocena drugih ljudi skozi leta
spreminja.

Mlajši otroci imajo egocentričen pogled na svet. Tako ljudje kot stvari
so otroku vidne v njihovem izjemno subjektivnem okvirju (Carmichael &
Mussen, 1970). Z odraščanjem pa otrok razvije recipročnost oziroma sposob-
nost, da vidi tudi, kako drugi gledajo na stvari, čemur pravimo sociocentričen
pogled na svet .

Pri tretjem letu starosti je učenje otroka zelo intenzivno (Erickson, 1950).
Takrat otrok raziskuje svet in spozna veliko o sebi in tudi o vlogah v družin-
ski strukturi. V tem času mu zraste tudi zanimanje za posameznike zunaj
neposrednega doma, četudi kaže strah in nezaupanje do ljudi, ki jih ne po-
zna. Pri približno štirih letih se egocentrizem zamenja s povečano socialno
interakcijo, ko otrok razvije bolj sociocentričen pogled na razmere in pred-
mete v svetu. Otroci se takrat navežejo tudi na druge osebe, ki so prisotne
v njihovem življenju, na primer na stare starše, vzgojitelje in učitelje. V tem
obdobju opazujejo in oponašajo poklice, ki jih lahko razumejo, kot so gasilci,
policisti, in vrtnarji (Erickson, 1950; Howes & Spieker, 2008). Peevers in
Secord (1973) sta domnevala, da je uporaba preprostih elementov za razli-
kovanje in visoka stopnja egocentričnosti nujna med vrtčevskimi otroci, saj
gre za obdobje, ko otrok spoznava druge osebe. Pri ustvarjanju odnosov v
smislu občutkov, se najprej pojavijo občutki, ki so zelo egocentrični in imajo
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zelo malo kognitivne vsebine. Šele kasneje se ti široki, globalni vtisi in ob-
čutki izoblikujejo in razvijejo se bolj diferencirani zaznavni koncepti. Ta dva
pristopa sta nujna za natančno interpretacijo osebe, saj je en pogled brez
drugega nepopoln.

Ko nastopi srednje otroštvo, otrok razmišlja bolj razumno in se ne zanaša
več samo na površinske lastnosti ali fizične značilnosti (Piaget, 1932). Pojav
sposobnosti logičnega sklepanja sovpada z upadanjem egocentrizma in z ra-
zvojem sposobnosti za sprejemanje družbene perspektive (Grusec & Lytton,
1988a). Hess in Torney (1962) sta ugotovila, da z odraščanjem otroci odrasle
dojemajo bolj realistično, oziroma, da le ti natančneje ustrezajo objektivnim
značilnostim oseb, ki jih poznajo.

2.8 Empirični pregled odnosa otrok do staranja
in starejših ljudi

Študije, ki so proučevale odnos otrok do starejših in staranja, so privedle do
nasprotujočih si ugotovitev. Nekatere namreč poročajo o negativnem odnosu
do starejših in staranja, druge o pozitivnem in nevtralnem. Tako kot odrasli,
tudi otroci na staranje in starejše ljudi gledajo različno. Na njihove ideje
o starejših ljudeh in staranju imajo vpliv domače okolje, družba in osebne
interakcije z njimi, kar smo ugotovili v prejšnjem podpoglavju 2.7 (Lynott &
Merola, 2007).

V tem podpoglavju si bomo pogledali različne raziskave o odnosu otrok do
starejših in staranja. Začeli bomo s starejšimi raziskavami, ko bomo ugotovili,
da so se raziskovalci odločali za različne načine merjenja konstrukta, kar
vpliva na same rezultate raziskav in nadaljevali z novejšimi.

2.8.1 Starejše raziskave

Podatki iz študij, kjer otroci opisujejo druge ljudi, se delijo na dve katego-
riji (Wishard, 2003). V prvi kategoriji (odkriti opis) otroci opisujejo fizične
lastnosti osebe, kaj te osebe posedujejo in v kakšnem razmerju so do te osebe
(družinsko članstvo). V drugi kategoriji (prikriti opis) pa so podatki o oseb-
nostnih lastnostih te osebe in o njenih sposobnostih ter stališčih. Livesley
in Bromley (1973) sta naredila študijo s 320 otroci starimi med sedem in
petnajst let, kjer sta ugotovila, da se je s starostjo otrok bistveno povečalo
število psiholoških značilnosti s katerimi otroci opišejo osebo. Največje pove-
čanje razlike med obema kategorijama je bilo opaženo med sedmim in osmim
letom starosti. Sedemletniki so se na primer osredotočali bolj na fizični vi-
dez in materialno lastnino ljudi, ki so jih opisovali. Starejši otroci pa so v
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večji meri uporabljali navidezne koncepte – vrednote, prepričanja in naravna-
nost (Rich in sod., 1983). V primerjavi s sedemletniki se je pri osemletnikih
število lastnosti, s katerimi so opisovali ljudi, podvojilo. Mnogi od njih ohra-
njajo in prenašajo takšna stališča v odraslo dobo in s tem vplivajo na svoje
vedenje ter pristope oziroma na odnos do lastnega staranja.

Temeljno raziskavo o odnosu mlajših do starejših so izvedli Hickey in sod.
(1968) leta 1968. V njej so 208 učencev iz različnih socioekonomskih statusov
iz štirih različnih šol prosili, da napišejo kratek esej na temo »starejša oseba
kot so tvoji stari starši«. Raziskovalci so ugotovili, da imajo osemletniki
jasno formuliran negativen odnos do starejših oseb.

Ugotovitve iz študije, ki sta jo izvedla Isaacs in Bearison (1986), kažejo
na splošni razvoj starističnih stališč otrok in vzporedni razvoj vseh drugih
vrst predsodkov. Anketiranci starosti štiri ali pet let so zanesljivo ločevali
med starejšimi in ne-starejšimi posamezniki. V raziskavi, ki so jo izvedli See-
feldt in sod. (1977), pa so že pri triletnih otrocih zaznali nekatera negativna
stališča do starejših. Ko so otrokom pokazali slike ljudi različnih starosti s
katerimi bi najraje preživljali čas, je večina otrok izbrala najmlajšo osebo.
Pri starosti šestih let je bilo na lestvici stališč in pri vedenjskih merilih otrok
opaziti zanesljive predsodke do starejših. Osemletniki pa so v primerjavi s
šestletniki v večji meri diskriminirali starejše ljudi tudi na podlagi njihovih
sposobnosti, osebnosti in spola (Isaacs & Bearison, 1986). Prav tako so osem-
letniki v primerjavi z mlajšimi otroci pokazali večjo skladnost preko različnih
kazalnikov diskriminacije do starejših.

Page in sod. (1981) so pokazali, da otroci označujejo starejše ljudi glede
na njihove fizične lastnosti, kot so gube, umetno zobovje in sivi lasje. Prav
tako je večina otrok izrazila negativna čustva glede lastnega staranja. Fillmer
(1982) je raziskoval otrokov odziv na slike starejših moških in žensk. Ugotovil
je, da punce veliko raje preživljajo čas s starejšimi kot fantje in da imajo bolj
pozitiven odnos do starejših žensk, medtem ko so pri fantih za oba spola
starejših oseb zaznali negativna stališča. Isaacs in Bearison (1986) poročata
ravno obratno. Na podlagi rezultatov iz lestvice stališč (ang. attitude scale
scores) ugotavljata, da imajo otroci več predsodkov do starejših žensk kot
starejših moških.

Burke (1982) poroča, da se otrokovi negativni in mešani pogledi na sta-
rejše ljudi, ki jih ne poznajo, odražajo tudi pri odraslih. V primeru, ko je bilo
govora o odnosu do bližjih starejših, kot so na primer stari starši, pa so jih
otroci opisovali s pozitivnimi lastnostmi. Negativna stališča so otroci izra-
žali tudi glede lastnega staranja. Seefeldt in sod. (1977) poročajo, da imajo
otroci med tri in enajst leti starosti zelo omejeno količino znanja o starejših,
kar lahko vpliva tudi na njihov odnos do starejših in staranja. Hickey in
sod. (1968) navajajo, da naj bi imeli otroci višjega družbenega razreda po-
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zitivnejši odnos do starejših, medtem ko otroci nižjega družbenega razreda
bolj pogosteje stereotipizirajo starejše. Chasteen in sod. (2002) poročajo,
da imajo otroci drugačen odnos do skupine starejših ljudi kot do starejšega
posameznika. Starejše odrasle kot skupino dojemajo negativno, medtem ko
na starejšega posameznika gledajo bolj pozitivno.

2.8.2 Različni načini merjenja konstrukta

V preglednem članku sta Crockett in Hummert (1987) proučevala odnos
različnih starostnih skupin do starejših in ugotovila, da imajo posamezniki
različna stališča, tako negativna, pozitivna kot mešana. Starejši ljudje so bili
najbolj negativno obravnavani predvsem, ko so bili primerjani z mlajšimi.
Njun zaključek pa je bil, da je splošna ocena odnosa do starejših vseeno ne-
koliko bolj pozitivna. Do podobnih ugotovitev sta prišla tudi Kite in Johnson
(1988), ki sta izvedla meta-analizo literature in ugotovila splošno negativno
pristranskost do starejših, vendar ravno tako le v kolikor so jih primerjali z
mlajšimi osebami. Avtorja sta trdila, da je lahko negativen odnos do starej-
ših, ki se pojavlja v literaturi odraz slabo oblikovanih instrumentov. Le ti
naj bi namreč usmerjali udeležence raziskav, da ocenjujejo predvsem fizičen
videz in sposobnosti starejših, ne pa tudi njihovih osebnostnih lastnosti.

Razlike, ki se pojavljajo v literaturi glede stališč do starejših, so poka-
zatelj pomanjkanja metodološke in konceptualne natančnosti (Crockett &
Hummert, 1987; Lutsky, 1981; Slotterback & Saarnio, 1996). Obstaja na-
mreč široka variabilnost v načinu merjenja konstrukta. Tudi Isaacs in Bea-
rison (1986) sta mnenja, da so rezultati študij lahko odraz različnih načinov
merjenja. Namreč, večina raziskav pri odnosu otrok do starejših se opira
na različne tipe merilnih lestvic in besedne opise, ne merijo pa vedenjskih
značilnosti in socialnih interakcij otrok s starejšimi.

Pomanjkljivost raziskav je tudi v tem, da večina raziskav izvede raziskavo
preseka (ang. cross-sectional analyses), ki raziskuje odnos do staranja in sta-
rejših v različnih starostnih skupinah v istem obdobju. Prihodnje analize bi
morale za večjo veljavnost raziskovati longitudinalne podatke za preučevanje
staranja skozi daljše časovno obdobje pri istih posameznikih.

2.8.3 Novejše raziskave

V dotedanjih študijah (študijah iz 20. stoletja) je veljala predpostavka, da je
odnos otrok in mlajših odraslih do starejših negativen. Palmore (1982) je celo
predlagal, da za ameriško družbo, v kateri je narejenih tudi največ raziskav
glede te tematike, velja, da prevladujejo negativni stereotipi in starizem. Vse
bolj jasno postaja, da temu ni čisto tako. Anketiranci naj ne bi imeli prav
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izrazitih pozitivnih ali negativnih pogledov na starejše in staranje, imajo pa
pozitivne, negativne in nevtralne ideje o njih (Lynott & Merola, 2007).

Rezultati študije, ki sta jo izvedla Slotterback in Saarnio (1996) kažejo
na to, da je negativnost v teh študijah zaznavana tako pogosto kot so v
le to predpostavko verjeli raziskovalci. Rezultati njihove študije kažejo, da
otroci poročajo o negativnih stališčih in stereotipnih pogledih na starejše in
na staranje, v kolikor so jim postavljali odprta vprašanja. Ko so morali ude-
leženci ustvariti lastne deskriptorje, so se večji meri osredotočali na običajne
stereotipe, na tiste lastnosti, ki so najbolj značilne ali vidne (in so ponavadi
negativne). V kolikor pa so po stališčih do različnih starostnih skupin spraše-
vali na način, da so spodbudili udeležence k razmišljanju na različne načine,
tudi o osebnostno-izraznih značilnostih, pa le ta stališča niso nujno nega-
tivna, ampak so pogosto celo pozitivna. Pravzaprav je bila edina stalnica,
kar se tiče negativnega odnosa otrok do starejših, iz vidika fizičnih lastnosti
starejših.

Podobne izsledke najdemo tudi v novejšem preglednem članku S. Robin-
son in Howatson-Jones (2014), kjer proučujejo odnos otrok do starejših ljudi
med leti 1980 in 2011. Zdi se, da so avtorji študij s svojimi predpostav-
kami o starizmu vplivali na dizajn in analizo nekaterih študij. Raziskovalki
ugotavljata, da so bili številni članki in raziskave v preteklosti narejeni za-
radi zaskrbljenosti avtorjev glede prisotnosti starizma in povečevanja deleža
starejših v družbi. Članki iz sedemdesetih in osemdesetih let, v primerjavi z
novejšimi članki, so predstavljali otrokova stališča v smislu primanjkljajev pri
starejših ljudeh kot sta izguba in upad. Anketiranci 21. stoletja pa redkeje
gledajo na starejše z vidika zdravstvenih primanjkljajev, ampak na njih gle-
dajo bolj celostno in imajo na splošno bolj pozitiven odnos do njih. Avtorici
ugotavljata, da četudi otroci privzamejo stereotipe o starejših, nimajo tudi
starističnih stališč. Raziskave v zadnjih letih zato redkeje opisujejo negativna
stališča otrok do staranja.

V študiji, ki so jo izvedli T. Robinson in sod. (2015), so otrokov odnos
do staranja raziskovali preko otroških risbic. Izkazalo se je, da imajo otroci
na splošno pozitivno podobo o starejših, pri čemer je večina otrok risala
družinskega člana, ki je bil srečen, zdrav, aktiven in opisan s pozitivnimi
fizičnimi lastnostmi. O pozitivnem odnosu 10-11 letnih otrok do starejših
poroča tudi Wishard (2003). Rezultati študije kažejo, da je njihov pogled
na staranje nekje med negativnim in pozitivnim, njihovo znanje o starejših
pa je zmerno. Anketiranci, ki so predhodno sodelovali v projektih v katere
so vključeni tudi starejši, so imeli bolj pozitivni odnos do njih kot otroci,
ki niso sodelovali pri takšnih projektih. Longitudinalna raziskava, ki so jo
izvedli Aday in sod. (1996), je pokazala, da so otroci kmalu po sodelovanju
v intergeneracijskem programu s starejšimi izražali pozitivna stališča do sta-



Diplomska naloga 29

rejših in da se je pri njih takšna podoba ohranila tudi po petih letih, ko so
ponovno izvedli raziskavo. Izkazalo se je, da so se pozitivni izsledki raziskave
pokazali tudi pri odnosu do lastnega staranja.
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Poglavje 3

Raziskovalni problem in cilj

Daljšanje pričakovane življenjske dobe je pozitiven izid sodobne družbe, a
naraščajoča starejša populacija se ob tem sooča z izzivom povečanega ne-
gativnega odnosa do starejših (Drury in sod., 2016). Odnos, ki ga otrok
že v zgodnjih letih razvoja razvije do starejših in staranja, vpliva tako na
odnos, ki ga bo imel do starejših in staranja kasneje v življenju, kot tudi
na oblikovanje podobe o svojem lastnem staranju (S. Robinson & Howatson-
Jones, 2014). Predvsem negativni stereotipi do starejših ljudi, ki so prisotni v
družbi, močno vplivajo na odnos do starejših ljudi in do staranja ter se kažejo
na primer na področjih družine, zaposlovanja in zdravstvenega varstva (Pal-
more, 1999). Kar je še bolj zaskrbljujoče pa je to, da starizem prispeva tudi
k slabšemu kognitivnemu in fizičnemu zdravju starejših ter njihovi zgodnejši
upokojitvi (S. R. Levy, 2016).

Glavni cilj empirične raziskave je ugotoviti, kakšen odnos imajo slovenski
otroci do starejših oseb in staranja na sploh. S problemom staranja družbe se
bomo v naslednjih desetletjih najverjetneje bolj pogosto srečevali in predvsem
zato je potrebno raziskati, kakšno podobo imajo o tej tematiki slovenski
otroci, ki bodo imeli v prihodnosti odločilno vlogo v življenju starejših.

Zanima me, kateri so pomembni dejavniki, ki vplivajo na to, da je odnos
do starejših in staranja bolj pozitiven ali bolj negativen. Na podlagi tega
bomo ugotovili, kakšne spremembe je potrebno vzpostaviti, na katerih po-
dročjih je potrebno izobraževati otroke in odrasle, da bomo lahko odraščali z
manj negativnimi stereotipi in z bolj pozitivnim odnosom do starejših ljudi
in staranja. S tem bomo poskrbeli za bolj kvalitetno življenje ljudi v tretjem
in četrtem življenjskem obdobju, posredno pa vplivali tudi na svoje lastno
staranje, odnos do le tega in lastno kvaliteto življenja v poznih zrelih letih.

Za izdelavo empiričnega dela magistrske naloge sem si zastavila naslednje
raziskovalne hipoteze:
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Hipoteza 1: Med slovenskimi otroci prevladujejo staristična stališča o sta-
rejših ljudeh in staranju.

Hipoteza 2: Sociodemografski podatki vplivajo na odnos otroka do starejših
in staranja:

(a) Spol otroka

(b) Statistična regija oziroma kraj bivanja otroka

(c) Tip naselja v katerem živi otrok

(d) Vrsta družine

Hipoteza 3: Odnos do starejših in staranja je v tri-generacijskih razširjenih
družinah bolj pozitiven.

Hipoteza 4: Čas in kvaliteta stikov z bližnjimi starejšimi vplivata na bolj
pozitiven odnos otroka do starejših in staranja

(a) Več časa, ko otroci preživijo z bližnjimi starejšimi, bolj pozitiven je
njihov splošni odnos do starejših in staranja.

(b) Bolj kvalitetno preživet čas z bližnjimi starejšimi vpliva na bolj poziti-
ven splošni odnos do starejših in staranja.

Hipoteza 5: Otrokov odnos do starejših in staranja pozitivno korelira z
odnosom do lastnega staranja.

Hipoteza 6: Otroci, ki imajo več znanja o staranju, imajo bolj pozitiven
odnos do starejših ljudi in staranja.



Poglavje 4

Metoda

4.1 Postopek zbiranja podatkov

Za pridobivanje podatkov pri svoji magistrski nalogi sem pripravila spletno
anketo. Za tovrstno raziskavo sem se pravzaprav odločila zaradi trenutnih
razmer, epidemije COVID-19, ko so osebni stiki z ljudmi precej omejeni.
Empirična raziskava je tako potekala na daljavo in brez stikov.

Ravno v začetku zbiranja podatkov so se anketiranci sicer ponovno vrnili
v šole, tako da izobraževanje ni več potekalo na daljavo, a le to na izvedbo
moje študije ni imelo vpliva. V veliko pomoč mi je bilo tudi dejstvo, da
elektronska komunikacija med anketiranci, starši in šolami zaradi trenutnih
razmer zelo dobro deluje.

Na spletu sem našla seznam vseh 446 osnovnih šol v Sloveniji ter stopila
v stik z ravnatelji, tajnicami in drugimi osebami, ki so zadolženi za komuni-
kacijo z zunanjimi osebami. Večinoma je komunikacija potekala preko elek-
tronske pošte. Z nekaterimi, ki so imeli dodatna vprašanja, smo komunicirali
tudi preko telefona.

V elektronskem sporočilu sem predstavila raziskavo in njen namen, ter
jim posredovala povezavo do spletne ankete. Povabilo na raziskavo so šole
nato posredovale staršem otrok.

Zbiranje podatkov je potekalo od 4. februarja do 1. aprila 2021. Elek-
tronske pošte s povabilom na raziskavo nisem pošiljala vsem šolam naenkrat,
temveč postopoma po regijah, saj sem imela tako večji pregled nad šolami
in smo tudi lažje komunicirali. Približno en teden po poslani elektronski po-
šti brez prejetega odgovora sem poslala ponovno sporočilo vsem, ki se niso
odzvali na elektronsko sporočilo. Na ta način sem zaposlene spodbudila, da
so povabilo res posredovali naprej, dobila pa sem tudi njihovo povratno in-
formacijo. Številne šole so mi odgovorile, da zaradi obilice dela šolarjev, ne
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želijo sodelovati.
Velik pomen pri odzivu na sodelovanje je imela nagrada – družabna na-

mizna igra, ki so jo anketiranci prejeli v elektronski obliki. Igro so natisnili
in jo s pomočjo osnovnih pripomočkov dokončali sami. Namenjena je med-
generacijskemu povezovanju in spoznavanju med otroci, njihovimi starši ter
starimi starši. Opaziti je bilo, da je bila igra velika motivacija tako šolam,
da so anketo posredovali naprej staršem, kot tudi otrokom, da so jo izpolnili.

4.2 Udeleženci

Udeleženci raziskave so osnovnošolski otroci, ki so stari med 9 in 13 let.
Anketiranci prihajajo iz osnovnih šol iz različnih regij Slovenije. Predvideno
je bilo, da zberem vsaj 200, vendar sem na koncu zbrala 451 izpolnjenih
veljavnih anket.

Edini izključitveni kriterij za udeležbo na raziskavi je bila starost. Sprva
je bilo predvideno, da bom spletno anketo poslala v izpolnjevanje otrokom
starosti od 8 do 12 let, a sem nato spodnjo mejo zvišala na 10, saj bi bilo
verjetno za osemletnike izpolnjevanje takšne ankete še prezahtevno. Zaradi
lažje komunikacije s šolami sem namesto starosti otrok zapisala, naj anketo
posredujejo otrokom od 4. do 7. razreda. V 4. razredu so tako na primer
nekateri otroci stari še 9 let, v 7. razredu pa so nekateri stari že 13 let.
Ker je bilo otrok s tema mejnima starostnima zelo veliko, podatki pa preveč
dragoceni, da bi jih želela izpustiti, sem se odločila, da razširim starostni
okvir med 9. in 13. letom starosti.

Razlogov za izbiro otrok te starosti kot udeležence v raziskavi je več.
Prvi je ta, da glede na moje poznavanje področja, v Sloveniji še ni bilo iz-
vedene empirične raziskave z otroki te starosti v povezavi njihovim odnosom
do staranja in starejših, zaradi česar pravzaprav nimamo nobenih podatkov
o otrokovih stališčih do te tematike. S to tematiko in starejšimi udeleženci
– mladostniki (dijaki in študentje) se je v svojem doktorskem delu ukvar-
jala Lahe (2016) in nekaj študentov v svojih diplomskih delih (Benkovič,
2018; Časar, 2012; Kožamelj, 2019), ki so prav tako v svojih raziskavah upo-
rabili starejše udeležence. Izvedba raziskave z mlajšimi otroki je nekoliko
bolj zahtevna, saj jim določenih vprašanj še ni moč zastaviti, obstoječi vpra-
šalniki, ki so jih razvili strokovnjaki za njih niso primerni, prav tako pa je
z njimi težje vzpostaviti stik, saj je v procesu udeleženih več posrednikov -
šola, učitelji in starši.

Drugi razlog za izbiro otrok kot udeležencev je ta, da trenutni demografski
podatki in ocene za prihodnost, ki smo jih obravnavali v poglavju 2.2.2,
kažejo na to, da bo čez 30 let več starejšega prebivalstva starega nad 65



Diplomska naloga 35

let kot kadarkoli prej v zgodovini. V tistem času bodo ravno anketiranci iz
staroste skupine, ki je obravnavana v tej raziskavi, stari okrog 40 let in bodo
zasedali najpomembnejše odločevalne položaje in s tem vplivali na kakovost
življenja starejših.

Tretji pomembnejši razlog je, da so anketiranci izbrane starostne skupine
ravno prav stari, da je raziskavo z njimi že možno izvesti. So vešči tehnologije,
imajo dovolj pozornosti, da izpolnijo 15 minut dolgo spletno anketo, znajo
brati in odgovarjati na vprašanja. Hkrati pa imajo večinoma še žive stare
starše s katerimi preživljajo več časa, kot ga bodo verjetno v naslednjih letih,
ko se bo začelo obdobje najstništva. Izsledki iz literature namreč kažejo, da so
v teh letih stari starši zelo pomembni del otrokove družine, saj velikokrat celo
nadomeščajo odsotne starše (S. Robinson & Howatson-Jones, 2014). Stari
starši so namreč otrokov stik s starejšimi in na podlagi njih sklepajo na vso
starejšo populacijo pri čemer se ustvari njihov odnos do staranja in starejših.
Pomemben podatek je tudi ta, da ima večina otrok od 8 leta starosti naprej
izoblikovan odnos do starejših (Hickey in sod., 1968).

4.3 Sestava spletne ankete
Za izdelavo spletne ankete sem uporabila spletno orodja 1KA.1 Orodje mi
je omogočilo različne načine zastavljanja vprašanj, barven, slikoven in inte-
raktiven videz ankete, ki je primeren starostni skupini anketirancev (Horton,
2013).

Uporabila sem metodo kvantitativne ankete z vprašanji zaprtega, pol od-
prtega in odprtega tipa ter lestvice stališč. Pri lestvici stališč sem uporabila
tristopenjsko Likertovo lestvico (Jacoby & Matell, 1971) zaradi starostne
skupine anketirancev. Na ta način sem anketo prilagodila in poenostavila za
otroško populacijo. Izvorni vprašalniki so sicer vsebovali štiri ali petstopenj-
sko lestvico.

Anketa je sestavljena iz petih sklopov in uvodnega dela. Prvi dve strani
ankete sta bili namenjeni staršem, kjer so si lahko prebrali vse o raziskavi in
o tem, kakšne so naloge udeleženca, kakšne so koristi, nagrada, in kako bo
varovana otrokova zasebnost. Na drugi strani ankete se je nahajalo soglasje
skrbnika, da se strinja ali ne strinja z udeležbo njegovega otroka na raziskavi.

V prvem sklopu so sociodemografska vprašanja o anketirancu. V drugem
sklopu sledijo vprašanja v zvezi s splošnim odnosom do staranja in starejših.
Del vprašanj oziroma trditev je vzetih iz že obstoječega vprašalnika za raz-
iskovanje starizma - Frabonijeva lestvica starizma (ang. The Fraboni Scale
of Ageism) (Fraboni in sod., 1990). Tretji sklop vsebuje vprašanja o bližnji

1https://1ka.arnes.si/

https://1ka.arnes.si/
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starejši osebi s katero otrok preživlja največ časa. V četrtem sklopu vpra-
šanj so nanizane trditve v zvezi z odnosom do lastnega staranja in večinoma
izvirajo iz Lestvice za merjenje strahu pred staranjem (ang. Anxiety about
Ageing Scale ) (Lasher & Faulkender, 1993). Peti sklop vprašanj pa je kratek
kviz, ki preverja, kakšno je otrokovo znanje o staranju in starejših - Kviz o
dejstvih o staranju (ang. Facts on Ageing Quiz ) (Breytspraak & Badura,
2015; Palmore, 1977, 1981). V nadaljevanju bom bolj podrobno predstavila
vseh pet sklopov ankete.

4.3.1 Sociodemografski podatki

Anketiranci so na začetku izpolnili nekaj vprašanj o sebi. Vprašala sem jih
po spolu, koliko so stari, v kateri občini bivajo, v katerem tipu naselja in v
kakšni vrsti družine živijo. Vsa vprašanja z možnimi odgovori so predsta-
vljena v prilogi v tabeli A.1. Po občini bivanja sem jih vprašala zato, ker
sem želela pridobiti njihove statistične regije, a ker sem predvidevala, da vsi
otroci ne vedo, v katero statistično regijo spadajo, sem jih vprašala po občini
bivanja. V kolikor tega niso vedeli, so lahko zapisali kraj kamor hodijo v
šolo. Vprašala sem jih tudi v katerem tipu naselja živijo – mesto, predmestje
ali vas, in v kateri vrsti družine (s katerimi družinskimi člani živijo v isti hiši
ali stanovanju).

4.3.2 Odnos do starejših in staranja

Za raziskovanje starističnih stališč sem izbrala vprašalnik Frabonijeva lestvica
starizma (The Fraboni Scale of Ageism (FSA)) (Fraboni in sod., 1990). Iz-
vorni vprašalnik je sestavljen iz 29 trditev, pri katerih mora anketiranec
oceniti svoje strinjanje na štiristopenjski Likertovi lestvici (1 - sploh se ne
strinjam do 4 - popolnoma se strinjam). Zaradi starosti anketirancev in
njihovega lažjega razumevanja ter odločanja sem lestvico spremenila v tri-
stopenjsko, kjer 1 pomeni to ni res, 2 - ne vem in 3 - to je res (Horton, 2013)
Od 29 trditev, sem za anketo izbrala 6 najprimernejših za otroško populacijo,
ki so predstavljene v prilogi v tabeli A.2.

V tem sklopu vprašanj, kjer obravnavam odnos do starejših in staranja,
sem dodala še pet lastnih vprašanj, s katerimi sem želela izvedeti nekoliko
več o otrokovem splošnem odnosu do starejših in staranja. Ta vprašanja
so v prilogi predstavljena v tabeli A.3. Odgovoriti so morali na dve odprti
vprašanji in tri pol odprta vprašanja.
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4.3.3 Odnos do bližnje starejše osebe

Metodo raziskovanja odnosa do starejših preko odnosa z bližnjo starejšo osebo
v otrokovem življenju (običajno so to stari starši) pogostokrat uporabljajo
v raziskavah (S. Robinson & Howatson-Jones, 2014). Razlog za to je, da so
te osebe največkrat edine starejše osebe v otrokovem življenju, in na podlagi
njih otroci pogosto sklepajo na celotno populacijo starejših.

V tem sklopu vprašanj so morali anketiranci pomisliti na eno starejšo
osebo v starosti nad 65 let s katero se največ družijo ali jim je najbližja.
Anketiranci, ki niso poznali nobene osebe te starosti, so s klikom na ne
poznam nobene osebe te starosti izpustili celoten sklop vprašanj namenjenih
raziskovanju odnosa do bližnje starejše osebe in nadaljevali s četrtim sklopom
vprašanj.

Vsa vprašanja iz tega sklopa sem prispevala sama na podlagi prebrane
literature in so v prilogi predstavljena v tabeli A.4 v prilogi. Pri vprašanju
1. so anketiranci morali izbrati eno bližnjo osebo, ki je stara nad 65 let in
jo imeti v mislih skozi celotni sklop vprašanj. Na vprašanje 1.a so odgovorili
samo tisti anketiranci, ki so za bližnjo osebo izbrali starega starša.

Tretji sklop je sestavljen iz štirih pol odprtih vprašanj (1., 5., 6., 9.), šestih
zaprtih vprašanj (1.a, 2., 4., 7., 8., 10.) in enega odprtega tipa vprašanja (3.).

4.3.4 Odnos do lastnega staranja

Sklop trditev preko katerih raziskujem odnos do lastnega staranja so vzete iz
vprašalnika Lestvica za merjenje strahu pred staranjem (Anxiety about Age-
ing Scale (AAS)) (Lasher & Faulkender, 1993). Tri trditve pa sem prispevala
sama.

Lestvica AAS obravnava naslednje komponente: posameznikov strah pred
starejšimi, strah pred izgubo ter strah pred spremembami na fizičnem in
psihološkem nivoju. Sestavljena je iz 20 trditev za katere mora anketiranec
oceniti stopnjo strinjanja na petstopenjski Likertovi lestvici (1 - sploh se
ne strinjam do 5 - popolnoma se strinjam). Zaradi starosti anketirancev in
njihovega lažjega razumevanja ter odločanja sem tako kot pri prvem sklopu
vprašanj, lestvico spremenila v tristopenjsko.

Od 20 trditev iz lestvice AAS sem izbrala 9 najprimernejših za otroško
populacijo in jih vključila v anketo. Izbrane trditve, ki so so predstavljene
v prilogi v tabeli A.5, obravnavajo vse štiri komponente vprašalnika AAS.
Prve tri trditve obravnavajo strah pred starejšimi, naslednje tri se nanašajo
na psihološke skrbi, sedma obravnava strah pred fizičnim izgledom, zadnji
dve pa obravnavata strah pred izgubo.

Sklopu trditev v tabeli A.5 sem dodala še tri lastne trditve (10., 11., 12.),
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ki niso vključene v skupno oceno. Deseta trditev je zelo splošna, enajsta se
nanaša na strah pred izgubo in spremembo fizičnih ter psiholoških lastnosti,
pri dvanajsti pa se dotikam otrokovega odnosa do domov za ostarele.

Tako trditve, ki izvirajo iz vprašalnika AAS kot tiste, ki sem jih prispevala
sama, so prevedene in prilagojene na način, da ustrezajo otroški populaciji.
Vse so na primer obrnjene v isto smer v izogib dvojnemu zanikanju pri oce-
njevanju, ponekod so v oklepajih dodane tudi obrazložitve (na primer pri
trditvi: Skrbi me, da bom nekoč videti star/a (npr. sivi lasje, gube)).

4.3.5 Znanje o staranju in starejših

V zadnjem sklopu vprašalnika raziskujem otrokovo znanje o staranju in sta-
rejših. Uporabila sem trditve iz že obstoječega – Kviza o dejstvih o staranju
(ang. Facts on Ageing Quiz - FAQ) (Breytspraak & Badura, 2015; Palmore,
1977, 1981).

Palmore (Palmore, 1977, 1981) je predlagal dve verziji kviza, ki sta ju
Breytspraak in Badura (Breytspraak & Badura, 2015) združila in ju nekoliko
prilagodila današnjemu času. Od 50 trditev iz kviza sem jih uporabila 8, pri
čemer sem ponovno upoštevala starost anketirancev in izbrala trditve, za
katere sem predvidevala, da bodo otrokom bolj razumljive. Trditve so v
prilogi predstavljene v tabeli A.6. Anketiranci so se morali v kvizu odločati
ali po njihovem mnenju trditev drži ali ne drži. V njuni verziji kviza je za
vsako trditev razloženo, kateri je pravilni odgovor, kar sem upoštevala tudi
pri ocenjevanju.

4.4 Postopki obdelave podatkov

Podatke iz spletnega orodja 1KA sem najprej izvozila datoteko in jih v ureje-
valniku preglednic na grobo uredila za nadaljnjo analizo v Orange-u (Demšar
in sod., 2013). Podatke sem filtrirala in od 1815 vnosov obdržala zgolj 451
popolnih vnosov (25 %). Za nov vnos se je namreč v 1KA šteje vsako odprtje
ankete, oziroma klik na nagovor ankete. Takih vnosov je bilo 1230. Tistih,
ki so izpolnjevanje prekinili nekje vmes, pa je bilo zgolj 134.

Kvantitativna analiza je temeljila na deskriptivni statistiki (srednje vre-
dnosti - povprečje in mediana, frekvenčne porazdelitve, raztrosni grafikon,
okvir z ročaji) in je bila v celoti izvedena z orodjem Orange. Za preverjanje
hipotez sem uporabila Studentov t-test, Mann-Whitneyev U-test, ANOVO,
Spearmanov koeficient korelacij in Bonferonijevo korekcijo.

Del raziskave je tudi kvalitativna analiza, saj sem odgovore anketiran-
cev na odprta vprašanja in nekatera pol odprta vprašanja ročno kodirala v
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številske vrednosti in jih v nadaljevanju združevala v skupne ocene.
V naslednjih razdelkih bom bolj podrobno predstavila urejanje in zdru-

ževanje podatkov v skupne ocene.

4.4.1 Urejanje in kodiranje odgovorov

Prvo odprto vprašanje, kjer je prihajalo do napak vpisov je bila občina biva-
nja, pri čemer ne mislim zgolj na pravopisne napake. Nekateri anketiranci so
zapisali ime šole namesto občine, ali ime kraja v katerem živijo. Na podlagi
njihovega zapisa sem morala ugotoviti, v katero občino sodijo. Na podlagi
zapisa občine sem preglednici dodala nov stolpec s statističnimi regijami Slo-
venije.

Pri nekaterih vprašanjih in trditvah sem morala opise ali besedne zveze,
za potrebo analize in združevanja v skupne ocene, kodirati v številčne vre-
dnosti. Pri treh odprtih vprašanjih Kako bi z eno ali nekaj besedami opisal
zunanji videz starejših ljudi, kako izgledajo?, Kaj je po tvojem še značilno za
starejše ljudi? in Kako bi z eno ali z nekaj besedami opisal to starejšo bli-
žnjo osebo?, sem na podlagi otrokovega zapisa odgovor kodirala v številčno
vrednost. Zapisu sem pripisala število -1, 0 ali 1 na podlagi valence zapisa.
Če so se osredotočali na negativne vidike lastnosti starejših, jih opisovali z
negativnimi stereotipnimi lastnostmi, sem zapisu pripisala številsko vrednost
-1. Vrednost 0 so dobili zapisi, ki niso biti niti negativni niti pozitivni ali
pa so vsebovali tako negativne kot pozitivne elemente. Vrednost 1 so dobili
izključno zapisi, v katerih so se anketiranci osredotočali na pozitivne vidike
lastnosti starejših.

Ker so imeli anketiranci poleg že definiranih odgovorov pri pol odprtih
vprašanjih na voljo tudi samostojni zapis odgovora (napiši po svoje), sem
morala le te ročno urediti. Včasih so bili njihovi lastni zapisi podobni že
obstoječim odgovorom, pa se zanje iz neznanega razloga niso odločili, zato
sem jih med tiste uvrstila jaz. Večinoma pa so se pri lastnih odgovorih zapisi
ponavljali, zato sem ustvarila nove poenotene odgovore. Na primer pri vpra-
šanju o zdravstvenem stanju bližnje starejše osebe, sem dodala odgovor nekaj
vmes pri vseh, ki so napisali, da je njihov bližnji srednje dobrega zdravja.
Nekaj jih je napisalo, da je njihov bližnji že pokojen, zato sem dodala odgovor
že umrl.

Prav tako pri spremenljivki Staranje vidim kot, sem na podlagi njihovih
ponavljajočih se odzivov, da je za njih staranje nekaj med pozitivnim in
negativnim, dodala odgovor nekaj vmes/se ni mogel odločiti ali pa da vidijo
staranje kot normalni del življenja, zato sem dodala odgovor del življenja.
Pri pol odprtem vprašanju Katera je tista aktivnost, ki jo počneta najbolj
pogosto, ko sta skupaj? sem na podlagi otrokovih lastnih zapisov ustvarila
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dva nova poenotena odgovora in sicer: malo ali nič skupnih aktivnosti, če so
zapisali, da skoraj nič ne počnejo skupaj, ter izjemna skupna aktivnost za
tiste, ki so zapisali, da je njihova skupna aktivnost mnogo več od naštetega,
saj preživljajo skupni čas izjemno kvalitetno.

Tudi pri pol odprtih vprašanjih sem pisne odgovore ponekod (pri tistih
trditvah in vprašanjih, ki sem jih kasneje združevala v skupne ocene) kodirala
v številčne. Na primer pri vprašanju Starejša oseba gre v pokoj in ne hodi več
v službo. Kakšen čas jo po tvojem zdaj čaka? so anketiranci izbirali med 7
možnostmi in možnostjo napiši po svoje, kjer je vsaka imela ali negativno (-1)
(na primer: čas čakanja na smrt) ali pozitivno (1) vrednost (na primer: čas,
ko se lahko veliko druži s svojimi vnuki). V kolikor so napisali svojo verzijo
odgovora, sem na podlagi valence zapisa pripisala številsko vrednost, odvisno
od tega ali je bil odgovor bolj pozitiven ali bolj negativen, na podoben način
kot sem kodirala zapise pri odprtih vprašanjih.

Podobno sem postopala pri vprašanju Kaj je po tvojem najbolj značilno
za staranje? Anketiranci so izbirali med 6 možnostmi in možnostjo napiši po
svoje, kjer je imela vsaka trditev pripisano številsko vrednost (na primer: po-
staneš zguban = -1, postajaš bolj moder = 1 ). Spremenljivka Staranje vidim
bolj kot ima naslednje vrednosti, ki sem jim pripisala naslednje številske vre-
dnosti: kot nekaj negativnega = -1, kot nekaj pozitivnega = 1, nekaj vmes/se
ni mogel odločiti = 0 in staranje vidim kot del življenja = 1. Za slednjo vre-
dnost sem se odločila, ker so bili ti odgovori pozitivno naravnani v smislu, da
je to nekaj kar doleti vsakega izmed nas in je normalen proces, kar smatram
kot zrelo in pozitivno gledanje na staranje in življenje na sploh.

Pri vprašanjih s tristopenjskimi lestvicami sem odvisno od obrnjenosti
trditve, prilagodila vrednosti odgovorom to je res, ne vem, to ni res. Na
primer, če je trditev odražala negativen odnos ali vidike staranja, je odgovor
to je res dobil številsko vrednost -1, če se otrok s trditvijo ni strinjal, je dobil
številsko vrednost 1, in če je izbral možnost ne vem, je dobil vrednost 0.

4.4.2 Združevanje vrednosti posameznih odgovorov v
skupne ocene

Da bi podatke ustrezno pripravila za nadaljnjo analizo, sem posamezna vpra-
šanja in trditve po sklopih, ki so opisani v podpoglavju 4.3 združevala v
skupne ocene. Tako sem pridobila skupno oceno o odnosu do starejših in
staranja, oceno o odnosu do lastnega staranja in oceno znanja o starejših in
staranju. Pri prvih dveh sem vrednosti odgovorov povprečila, pri zadnji pa
sem jih seštela.

Združevanje posameznih vprašanj in trditev sem naredila v Orange-u z
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gradnikom Aggregate Columns. Primer enega izmed bolj preprostih deloto-
kov v Orange-u za hipotezo 6 – znanje o staranju in starejših je prikazan na
sliki 4.1.

V prikazanem delotoku na sliki 4.1 na primer združujem odgovore na
vprašanja o znanju o starejših in staranju. Če je posamezen odgovor na
trditev pravilen, anketiranec dobi točko 1, če je nepravilen, pa 0. Da dobim
skupno oceno znanja o staranju, vrednosti odgovorov seštejem. Večja kot
je skupna ocena, boljše je otrokovo znanje o starejših in staranju.

Slika 4.1: Primer delotoka v Orange-u za hipotezo 6 - znanje o starejših in staranju. Z
gradnikom File uvozim podatke, s Select Rows izberem samo tiste anketirance, ki so stari
med 9 in 13 let. S Select Columns odstranim stolpce, ki jih ne potrebujem v analizi in
jih nisem odstranila že predhodno. V Python Script opisom pripnem številske vrednosti.
Zatem dvakrat sledita gradnika Aggregate Columns – s prvim združim vrednosti odgovorov
v skupno oceno odnosa otrok do starejših in staranja, z drugim pa v skupno oceno znanja
o starejših in staranju. Iz slednjega izhaja pet gradnikov za grafični prikaz podatkov.
Najbolj zgornji je graf raztrosa (gradnik Scatter Plot), kjer koreliram spremenljivki odnos
do starejših in staranja z znanjem o starejših in staranju. Ostale štiri grafične prikaze
sem izvedla z gradnikom Box Plot – okvirji z ročaji. Z njim sem preverjala povezavo med
znanjem o starejših in staranju s posameznimi sociodemografskimi podatki.

Da sem dobila skupno oceno o otrokovem odnosu do lastnega staranja,
sem seštela vrednosti odgovorov in izračunala njihovo povprečje. Negativne
vrednosti končne ocene odražajo bolj negativen odnos do vidikov, ki vplivajo
na odnos do lastnega staranja, medtem ko pozitivne vrednosti odražajo ravno
obratno.

Za namen odkrivanja otrokovega odnosa do starejših in staranja sem pri-
dobila 2 različni skupni oceni ter na koncu naredila seštevek vseh trditev in
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vprašanj iz obeh v eno samo skupno oceno.
Za oceno staristična stališča (FSA) sem povprečila vrednosti izbranih

trditev (tabela A.2 v prilogi). Tudi pri oceni staristična stališča (ostala vpra-
šanja) sem vrednosti vseh petih odgovorov (tabela A.3 v prilogi) povprečila
v skupno oceno za odnos do starejših in staranja.

Dve različni skupni oceni za odnos do starejših in staranja sem pridobila
zato, ker nisem želela združevati dveh različnih načinov merjenja. Prvi način
merjenja namreč vključuje zaprta vprašanja, ki so jih sestavili strokovnjaki
(ocena staristična stališča (FSA)), drugi način pa vključuje pol-odprta in od-
prta vprašanja, ki sem jih sestavila sama (ocena staristična stališča (ostala
vprašanja)). Pri oceni staristična stališča (ostala vprašanja) je bilo potrebno
otrokove odgovore večinoma ročno kodirati v številsko vrednost na podlagi
valence zapisa. Glede na to, da sem zapise otrok kodirala samo jaz, je števil-
ska vrednost, ki sem jo pridobila, bolj subjektivna ocena, kar naredi oceno
staristična stališča (ostala vprašanja) bolj subjektivno. Kljub temu sem na
ta način prišla do izjemno zanimivih in pomembnih informacij, katerih samo
z oceno staristična stališča (FSA) ne bi pridobila.

Za namen pridobitve splošne slike otrokovega odnosa do starejših in sta-
ranja sem odgovore na trditve iz starističnih stališč (FSA) in odgovore na
vprašanja iz starističnih stališč (ostala vprašanja) povprečila v eno samo sku-
pno oceno, ki jo poimenujem odnos do starejših in staranja (vključuje
vse trditve in vprašanja iz tabel A.2 in A.3 v prilogi). To oceno odnosa do
starejših in staranja kot glavno uporabljam skozi celotno magistrsko nalogo,
s katero koreliram tudi druge spremenljivke.



Poglavje 5

Rezultati in razprava

V tem poglavju bom predstavila rezultate in ugotovitve na podlagi analize
odgovorov iz spletne ankete. Podpoglavja si slediljo po vrsti kot si sledijo
raziskovalne hipoteze v poglavju 3. Začela bom s hipotezo 1 in sicer s pred-
stavitvijo splošnega odnosa anketirancev do starejših in staranja. Zatem si
bomo pogledali, kako na odnos do starejših in staranja vplivajo sociodemo-
grafski podatki anketirancev. Pri tretji hipotezi nas bo zanimalo, če imajo
otroci, ki živijo v razširjenih družinah, boljši odnos do starejših in staranja.
Sledilo bo preverjanje, če obstaja povezava med kvaliteto in količino časa, ki
ga otroci preživijo z bližnjimi starejšimi z odnosom do starejših in staranja.
S peto hipotezo bomo ugotavljali, če obstaja korelacija med odnosom do la-
stnega staranja z odnosom do starejših in staranja. Na koncu bomo preverili
še, če znanje o starejših korelira z odnosom do starejših in staranja.

Pomemben del pri analizi podatkov bo tudi podpoglavje, kjer bom s po-
močjo napovednega modela opazovala, katere spremenljivke iz spletne ankete
v največji meri vplivajo na odnos do starejših in staranja. Kot dodatek bom
predstavila še nekaj zanimivih ugotovitev iz analize.

5.1 Odnos do starejših in staranja

V tem podpoglavju bom predstavila rezultate, ki se nanašajo na odnos otrok
do starejših in staranja. V analizi bom uporabila in predstavila tri ocene:
staristična stališča (FSA), staristična stališča (ostala vprašanja) in oceno, ki
je izpeljana iz vseh vprašanj iz prej omenjenih dveh ocen, odnos do starejših
in staranja. Slednjo uporabljam skozi celotno magistrsko nalogo in pri vseh
ostalih raziskovalnih hipotezah.

Porazdelitev ocene staristična stališča (FSA) prikazujem na sliki 5.1.
Negativna vrednost pomeni, da ima otrok bolj staristična stališča. Pri njih je
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opažen negativni odnos do starejših ljudi in staranja. Pozitivna vrednost pa
predstavlja anketirance z bolj pozitivnim odnosom do starejših in staranja,
ki so se v manjši meri, oziroma se niso strinjali s starističnimi trditvami iz
ankete.

Slika 5.1: Slika prikazuje porazdelitev ocene staristična stališča (FSA), izpeljane iz trditev
iz tabele A.2, za vse anketirance. Na vodoravni osi so porazdeljene vrednosti ocene, na nav-
pični pa število anketirancev, ki so bili ocenjeni z oceno med mejami stolpca na vodoravni
osi. Negativne vrednosti predstavljajo staristično naravnanost anketiranca, pozitivne pa
bolj nestaristično naravnanost.

Smatra se, da so pri anketirancih, ki imajo vrednost ocene staristična
stališča (FSA) (X) manjšo od 0, v večji meri prisotna staristična stališča, pri
ostalih so staristična stališča manj prisotna ali jih ni. Kar 83,6 % (318 otrok)
nima starističnih stališč (X > 0), od tega je oceno 0 (nevtralno) dobilo 59
otrok, medtem ko jih ima 16,4 % (74 otrok) staristična stališča (X < 0).

Kot zanimivost na grafikonih 5.2 predstavljam rezultate dveh različnih
starističnih trditev (odgovor to je res predstavlja staristično naravnanost),
ki sta del ocene staristična stališča (FSA). Na trditev Včasih, ko srečam
kakšno starejšo osebo, se raje izognem pogledu v oči anketiranci v večji meri
nasprotujejo trditvi, kar pomeni, da so tu odgovarjali izrazito nestarstično.
Kot nasprotje prikazujem odgovore na trditev Večina starejših ljudi ponavlja
iste zgodbe vsakič znova, s katero se anketiranci v večji meri strinjajo. Pri tej
trditvi so anketiranci pokazali izrazito staristična stališča.

Porazdelitev ocene staristična stališča (ostala vprašanja) je prika-
zana na sliki 5.3. Anketirancev, ki imajo vrednosti, ki so večje ali enake
0 (X > 0) je 60,1 %, od tega je 208 anketirancev s pozitivnim odnosom
do starejših in staranja (X > 0) in 63 anketirancev z nevtralnim odnosom
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Slika 5.2: Grafa na sliki prikazujeta porazdelitev odgovorov na dve trditvi (2. in 4. trditev
iz tabele A.2). Pri trditvi na levi strani slike so bili odgovori izrazito nestaristični, pri
desni pa bolj staristični. Na vodoravnih oseh so prikazani odgovori, na navpični pa število
anketirancev, ki je izbralo določen odgovor.

do starejših in staranja (X = 0). Negativni odnos do starejših in stara-
nja (X < 0) je pokazalo 39,9 % anketirancev (180 anketirancev). Tudi na
podlagi ocene staristična stališča (ostala vprašanja) sklepamo, da ima več
anketirancev bolj pozitiven odnos do starejših in staranja, a v manjši meri
kot pri oceni staristična stališča (FSA). To gre pripisati temu, da ta ocena
zajema tudi vprašanja odprtega tipa, kjer se anketiranci prej osredotočijo na
negativne vidike starejših.

Slika 5.3: Slika prikazuje porazdelitev ocene staristična stališča (ostala vpraša-
nja)(vprašanja iz tabele A.3). Na vodoravni osi je prikazana vrednost ocene, na navpični
pa število anketirancev. Negativne vrednosti ocene predstavljajo staristično naravnanost
anketiranca, pozitivne pa bolj nestaristično naravnanost.

Na podlagi empiričnih podatkov iz ocen staristična stališča (FSA) in sta-
ristična stališča (ostala vprašanja) iz ankete ugotavljam, da med anketiranci
ne prevladujejo staristična stališča, zato hipoteze 1 Med slovenskimi otroci
prevladujejo staristična stališča o starejših ljudeh in staranju ne moremo
potrditi.
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Na sliki 5.4 je prikazana porazdelitev skupne ocene, kjer so trditve iz
obeh ocen starističnih stališčih združeni v eno. Vidimo, da ima grafikon
razmeroma normalno porazdelitev, a je frekvenčna porazdelitev asimetrična
v desno, kar v povprečju nakazuje na bolj pozitiven odnos otrok do starejših
in staranja.

Slika 5.4: Slika prikazuje porazdelitev skupne ocene - odnos do starejših in staranja, ki
je seštevek vseh trditev in vprašanj iz ocen staristična stališča (FSA) iz tabele A.2 in
staristična stališča (ostala vprašanja) iz tabele A.3 za vse anketirance. Na vodoravni osi
je prikazana vrednost ocene, na navpični pa število anketirancev.

Iz analize treh ocen za odnos do starejših in staranja, ugotavljam, da
otroci v večji meri izkazujejo pozitiven odnos do starejših in staranja. To se
je izkazalo pri vseh treh ocenah za raziskovanje odnosa otrok do starejših in
staranja.

Za najbolj pozitivno oceno se je izkazala ocena staristična stališča (FSA),
ki je sestavljena iz končnih trditev, kjer so se morali anketiranci zgolj opre-
deliti, v kolikšni meri se z njimi strinjajo (zaprti tip vprašanj). Za najmanj
pozitivno pa se je izkazala ocena staristična stališča (ostala vprašanja), kjer
so lahko otroci tudi samostojno odgovarjali na vprašanja (odprti in pol odprti
tip vprašanj). Iz rezultatov vidimo, da so bili tukaj otroci bolj staristično
naravnani v primerjavi s prvo oceno.

Iz tega lahko ugotovimo, da način merjenja vpliva na rezultat odnosa
do starejših in staranja. V kolikor postavljamo odprta vprašanja (anketi-
ranci prosto odgovarjajo), je naravnanost otrok do starejših in staranja bolj
negativna, saj se v večji meri osredotočajo na negativne vidike starejših in
staranja (sterotipni opisi starejših) napram v primeru, ko odgovarjajo na
vprašanja zaprtega tipa. Do takšnega spoznanja so prišli tudi Slotterback in
sod. (Slotterback & Saarnio, 1996).
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5.2 Vpliv sociodemografskih podatkov na od-
nos do starejših ljudi in staranja

V tem delu poglavja nas bo zanimalo, če imajo sociodemografski podatki kot
so spol, regija bivanja, tip naselja in vrsta družine kakšen vpliv na otrokov
odnos do starejših in staranja.

5.2.1 Vpliv spola na odnos do starejših ljudi in staranja

V prvem delu nas bo zanimalo, če obstaja razlika v odnosu do starejših in
staranja med fanti in puncami.

Anketo je izpolnilo 451 otrok, med katerimi je 269 punc (59,6 %) in 182
fantov (40,4 %), kar je prikazano na sliki 5.5.

Slika 5.5: Število anketirancev glede na spol

Na sliki 5.6 sta okvirja z ročaji, ki prikazujeta odnos do starejših in stara-
nja ločeno za punce in fante. Iz nje lahko vidimo, da imajo punce v povprečju
bolj pozitiven odnos do starejših ljudi in staranja, vendar je razlika majhna.

Slika 5.6: Okvirja z ročaji prikazujeta odnos do starejših in staranja glede na spol. Na
vodoravni osi so vrednosti skupne ocene odnosa do starejših in staranja, ki naraščajo od
negativnega odnosa na levi do pozitivnega na desni.

Da je razlika pri odnosu do starejših in staranja glede na spol majhna,
potrdita tudi statistična testa. Izvedla sem Studentov t-test in Mann-Whi-
tneyev U-test. Pri prvem je p = 0,441, pri drugem pa je 0,596. Mejo za
potrditev hipoteze sem postavila pri α = 0.05. Glede na to, da sta obe
p-vrednosti višji od nje, hipoteze 2a, da spol otroka vpliva na odnos do
starejših ljudi in staranja, nismo uspeli potrditi.
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5.2.2 Vpliv regije bivanja na odnos do starejših ljudi in
staranja

V tem razdelku bomo raziskali, iz katerih delov Slovenije prihajajo anketi-
ranci, in če med njimi obstaja kakšna razlika med odnosom do starejših in
staranja.

Na sliki 5.7 vidimo, da je največ anketirancev iz osrednjeslovenske regije
(65), ki je po številu prebivalstva tudi največja regija in v kateri se nahaja
največje mesto Slovenije. Druga po zastopanosti je Podravska (63), ki je prav
tako druga največja slovenska regija. Tretje najbolj zastopani so anketiranci
iz pomurske regije (62), četudi je ta po številu prebivalstva šele na osmem me-
stu. Med manjšimi regijami sta tudi Koroška (40) ter Primorska-Notranjska
(39), a je v raziskavi sodelovalo več otrok kot v kakšni izmed večjih regij.
Najbolj zastopane med občinami so občina Žiri (37 otrok), Ljubljana (33
otrok), Postojna (28 otrok) ter Idrija in Koper (po 22 otrok v vsaki).

Slika 5.7: Statistične regije glede na število anketirancev. Velikost in barva krogov sta
odvisni od števila anketirancev za posamezno statistično regijo. Večji krog in temnejša
barva kroga pomenita večje število anketirancev.

Na sliki 5.8 so okvirji z ročaji, ki prikazujejo otrokov odnos do starejših in
staranja glede na statistične regije Slovenije. Iz nje lahko vidimo, da imajo v
povprečju boljši odnos do starejših in staranja anketiranci iz goriške regije,
sledijo ji posavska, gorenjska in koroška regija. Najnižjo povprečno vrednost
in s tem najslabši odnos do starejših in staranja ima obalno-kraška regija,
sledi pa ji Jugovzhodna Slovenija.
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Slika 5.8: Okvirji z ročaji za statistične regije Slovenije glede na odnos do starejših in
staranja. Na vodoravni osi so vrednosti skupne ocene odnosa do starejših in staranja, ki
naraščajo od negativnega odnosa na levi do pozitivnega na desni.
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Za preiskovanje domneve sem uporabila ANOVO, pri kateri je p = 0,037.
Mejo za potrditev hipoteze sem postavila pri α = 0.05. Ker je izračunana
p-vrednost nižja od meje, lahko hipotezo 2b Statistična regija oziroma kraj
bivanja otroka vpliva na odnos do starejših in staranja potrdimo.

V tem delu smo ugotovili, da obstajajo razlike v odnosu do starejših in
staranja med otroki iz različnih statističnih regij. Na zahodu Slovenije sta dve
statistični regiji med katerimi obstaja največja razlika v odnosu do starejših
in staranja, na Goriškem je le ta najbolj pozitiven, v obalno-kraški regiji pa
najmanj pozitiven.

Ko podrobneje pogledamo podatke, ugotovimo, da so za anketirance iz
goriške regije značilne tiste spremenljivke, ki doprinesejo k bolj pozitivnemu
odnosu do starejših in staranja (nekatere spremenljivke so obravnavane ka-
sneje in jih do tu še nisem razložila). V vzorcu iz goriške regije je na primer
več punc, starost otrok je višja, več jih živi v mestu in delež tistih, ki živijo
pod isto streho s svojimi starimi starši je zelo majhen. S svojimi izbranimi
bližnjimi starejšimi osebami, ki živijo blizu njih, ne pa tudi skupaj z njimi, se
vidijo večkrat na teden. Za anketirance iz obalno-kraške regije pa so značilne
nekatere spremenljivke, ki prispevajo k bolj negativnemu odnosu do starejših
in staranja. Na primer anketiranci so mlajši, vsi živijo v vaseh, večji je delež
tistih, ki živijo pod isto streho s svojimi starimi starši, s katerimi se vidijo
vsak dan in tudi večji je delež tistih, ki svojo bližnjo starejšo osebo vidijo
redko.

5.2.3 Vpliv tipa naselja na odnos do starejših ljudi in
staranja

V tem delu si bomo pogledali, če ima tip naselja v katerem živi otrok (mesto,
predmestje, vas) vpliv na odnos do starejših in staranja. Na sliki 5.9 je
prikazana porazdelitev anketirancev glede na tri tipe naselja. Vidimo, da
največ anketirancev živi v vaškem okolju (65,4 %), v mestu jih živi 25,7 %
in v predmestju 8,9 %.

Slika 5.9: Razporeditev anketirancev glede na tip naselja v katerem živijo. Na vodoravni
osi je prikazano število anketirancev, ki živijo v posameznem tipu naselja.

Na sliki 5.10 je prikazan odnos do starejših in staranja glede na tip naselja
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v katerem živijo anketiranci. Iz slike lahko vidimo, da imajo v povprečju
najboljši odnos do starejših in staranja anketiranci, ki živijo v mestu, sledijo
jim anketiranci, ki živijo v vasi. Najslabši odnos do starejših in staranja
imajo v povprečju anketiranci iz predmestja. Ker pa glede na statistični test
ANOVA nismo našli statistično značilnih razlik, hipoteze 2c, da tip naselja
v katerem otrok živi vpliva na odnos do starejših in staranja, ne moremo
potrditi (mejo za potrditev hipoteze sem postavila pri α = 0.05, dobljena
p-vrednost pa znaša 0,257).

Slika 5.10: Okvirji z ročaji, ki kažejo odnos do starejših in staranja za različne tipe naselja.
Na vodoravni osi so vrednosti skupne ocene odnosa do starejših in staranja, ki naraščajo
od negativnega odnosa na levi do pozitivnega na desni.

Za konec sem primerjala še, kako so anketiranci iz različnih tipov naselij
odgovarjali na posamezna vprašanja o odnosu do starejših in staranja. Večje
razlike med njihovimi odgovori je opaziti predvsem pri naslednjih spremen-
ljivkah:

• Anketiranci iz vasi in mest v večji meri vidijo staranje kot nekaj pozi-
tivnega napram anketirancem iz predmestja

• Anketiranci iz mest so pri vprašanju Kaj je najbolj značilno za stara-
nje? povprečno odgovarjali bolj pozitivno kot anketiranci iz vasi in
predmestja

• Anketiranci iz predmestja se v večji meri kot anketiranci iz vasi in mest
strinjajo s trditvijo Večina starejših ljudi ponavlja iste zgodbe vsakič
znova

• Anketiranci iz vasi se v večji meri kot anketiranci iz mesta in predmestja
strinjajo s tem, da imajo starejši ljudje slabo osebno higieno

• Anketiranci iz predmestja se v večji meri strinjajo s tem, da večini
starejšim ne bi smeli podaljšati vozniškega dovoljenja
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Iz analize podatkov v tem razdelku smo ugotovili, da ne moremo dokazati,
da na odnos do starejših in staranja vpliva tip naselja v katerem živi otrok.
Kljub temu je do največje razlike med odnosom do starejših in staranja prišlo
med otroki iz predmestja in mesta. Otroci iz predmestja so najbolj staristično
naravnani, medtem ko so otroci iz mest najmanj staristično naravnani. Pri
vprašanju o osebni higieni starejših pa sta bila ravno slednja tipa naselij bolj
pozitivno naravnana in so otroci iz vasi odgovarjali bolj staristično.

5.2.4 Vpliv tipa družine na odnos do starejših ljudi in
staranja

V tem delu si bomo pogledali, če obstaja razlika v odnosu do starejših in
staranja med otroki iz različnih vrst družin. Na sliki 5.11 je prikaz zastopa-
nosti različnih vrst družin. Vidimo, da največ anketirancev (64,5 %) prihaja
iz družine z dvema staršema. Druga najbolj pogosta oblika družine je razšir-
jena družina (26,4 %), kjer živijo 3 generacije v isti hiši oziroma stanovanju,
7,1 % otrok živi samo z enim staršem, 2 % otrok pa živi v reorganizirani
družini, kjer se zaradi ločitve staršev ali morebitnih drugih razlogov družina
reorganizira (eden od staršev in otroci živijo skupaj z novim partnerjem).

Slika 5.11: Razporeditev anketirancev glede na vrsto družine v kateri živijo.

Na sliki 5.12 je prikaz okvirjev z ročaji za skupno oceno odnosa do starej-
ših in staranja glede na vrsto družine. V povprečju najbolj pozitiven odnos
do starejših in staranja zaznamo pri dvostarševski družini, najmanj pozitiven
pa pri reorganizirani družini, vendar so statistične razlike s testom ANOVA
premajhne. Mejo za potrditev hipoteze sem postavila pri α = 0.05, in ker
je p = 0,553 višja od nje, hipoteze 2d Vrsta družine vpliva na odnos do
starejših in staranja ne moremo potrditi.

Za konec sem primerjala še, kako so anketiranci iz različnih vrst družin
odgovarjali na posamezna vprašanja o odnosu do starejših in staranja. Ve-
činoma prihaja do manjših razlik med anketiranci iz različnih vrst družin.
Večjo razliko med njihovimi odgovori je opaziti predvsem pri odprtem vpra-
šanju, kjer opisujejo druge lastnosti starejših oseb (2. vprašanje v tabeli A.3,
prikazano na sliki 5.13), vendar razlika med skupinami ni statistično značilna
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Slika 5.12: Okvir z ročaji za različne tipe družin glede na odnos do starejših in staranja.
Na vodoravni osi so vrednosti skupne ocene odnosa do starejših in staranja, ki naraščajo
od negativnega odnosa na levi do pozitivnega na desni.

(p-vrednost 0, 013, izračunana z ANOVO, je večja od vrednosti α = 0, 05 po-
pravljene z Bonferonijevo korekcijo na vrednost α = 0, 0045). Opazimo, da
so se anketiranci iz dvostarševskih družin v večji meri osredotočili na pozi-
tivne lastnosti starejših ljudi, medtem ko so se anketiranci iz reorganiziranih
družin v povprečju osredotočali na bolj negativne lastnosti starejših.

Slika 5.13: Okvir z ročaji za različne tipe družin glede na odgovore pri vprašanju, kjer
opisujejo druge lastnosti starejših oseb (vprašanje 2 v tabeli A.3). Na vodoravni osi so
vrednosti odgovorov, ki naraščajo od negativnega odnosa na levi do pozitivnega na desni.

Zanimalo me je tudi ali obstaja razlika v tem, kako anketiranci iz različnih
tipov družin opisujejo starejše na splošno, v primerjavi s tem, kako opisujejo
bližnjo starejšo osebo. V ta namen sem primerjala oceno sestavljeno iz dveh
splošnih odprtih vprašanj o starejših Kako bi z eno ali nekaj besedami opisal
zunanji videz starejših ljudi, kako izgledajo? in Kaj je po tvojem še značilno
za starejše ljudi? z oceno iz vprašanja o bližnji starejši osebi: Kako bi z eno
ali z nekaj besedami opisal to starejšo bližnjo osebo?.
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Iz slike 5.14 lahko opazimo, da se odgovori anketirancev zelo razlikujejo
glede na to ali odgovarjajo na splošno o lastnostih starejših ljudi ali pa od-
govarjajo na vprašanje o lastnostih bližnje starejše osebe.

Slika 5.14: Graf na levi strani slike prikazuje porazdelitev številčne ocene lastnosti starejših
ljudi (vprašanje 1 in 2 v tabeli A.3), graf na desni pa oceno lastnosti bližnjih starejših
(vprašanje 3 iz tabele A.4). Navpična os prikazuje število anketirancev za posamezen
odgovor, vodoravna os pa vrednosti odgovorov, ki naraščajo od negativnega odnosa na
levi do pozitivnega na desni.

Iz porazdelitve na desni strani slike vidimo, da je otrokov odnos do bližnjih
starejših oseb izjemno pozitiven, saj kar 86,7 % otrok opisuje te starejše
osebe zgolj s pozitivnimi lastnostmi (ocena 1) in samo 4,9 % otrok opisuje
svoje bližnje starejše osebe z negativnimi lastnostmi (ocena -1). Oceno 0
so dobili anketiranci, ki so navedli tako pozitivne kot negativne lastnosti
bližnje starejše osebe ali pa nevtralne opise. Pri splošnem opisovanju starejših
oseb pa vidimo, da se večinoma osredotočajo na negativne vidike in lastnosti
starejših oseb. Na podlagi porazdelitve na levi strani slike vidimo, da ima
večina odgovorov negativne vrednosti. Podobne izsledke so pokazali tudi v
drugih raziskavah (Burke, 1982).

Ko primerjamo posamezne odgovore glede na vrsto družine 5.15 lahko
opazimo, da imajo anketiranci iz reorganiziranih družin najnižjo povprečno
vrednost pri splošnem opisu starejših ljudi, medtem ko od vseh najbolj po-
zitivno opisujejo svoje bližnje starejše osebe. Od vseh tipov družin imajo še
najmanj negativno povprečno vrednost pri splošnem opisu lastnosti starejših
oseb anketiranci iz dvostarševskih družin. Najmanj pozitivno opisujejo svoje
bližnje starejše anketiranci iz razširjenih družin.

V tem delu podpoglavja smo ugotovili, da na splošno ni opaziti velikih
razlik v odnosu do starejših in staranja med otroki iz različnih družin. V
povprečju je le ta še najbolj pozitiven v družini z obema staršema, najmanj
pozitiven pa v reorganizirani družini. Do največje razlike pri odgovarjanju
na posamezna vprašanja o starejših in staranju je prišlo pri vprašanju 2 v
tabeli A.3, kjer so morali anketiranci opisati še druge vidike starejših oseb.
Otroci iz reorganizirane družine so se v povprečju v največji meri osredotočali
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Slika 5.15: Sliki prikazujeta okvirje z ročaji za različne tipe družin. Zgornja slika prikazuje
odgovore anketirancev na dve odprti vprašanji o zunanjih in drugih lastnosti starejših
ljudi (vprašanje 1 in 2 v tabeli A.3, spodnja slika pa odgovore anketirancev na odprto
vprašanje o lastnostih (tako zunanjih kot drugih) njihove bližnje starejše osebe (vprašanje
3 v tabeli A.4) Na vodoravni osi so vrednosti odgovorov, ki naraščajo od negativnega
odnosa na levi do pozitivnega na desni.

na negativne lastnosti starejših oseb, medtem ko so bili otroci iz dvostarševske
družine najbolj pozitivno naravnani.

Ugotovila pa sem tudi, da obstaja razlika v tem, kako otroci opisujejo la-
stnosti starejših oseb v primerjavi z lastnostmi bližnjih starejših oseb. Otroci
iz vseh tipov družin lastnosti svojih bližnjih opisujejo izjemno pozitivno, med-
tem ko se pri vprašanjih o splošnih lastnostih starejših oseb osredotočajo na
bolj negativne vidike. Zanimivo je to, da svoje bližnje starejše najbolj po-
zitivno opisujejo ravno otroci iz reorganiziranih družin, ki druge starejše od
vseh tipov družin opisujejo najbolj negativno. Druga zanimiva ugotovitev
pa je ta, da najmanj pozitivno svojo bližnjo starejšo osebo opisujejo otroci
iz razširjenih družin, ki pravzaprav živijo skupaj s starejšo osebo. Več o tem
bomo raziskali v naslednjem podpoglavju.
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5.3 Razširjena družina v povezavi z odnosom
do starejših in staranja

V prejšnjem podpoglavju smo obravnavali različne tipe družin v povezavi z
otrokovim odnosom do starejših in staranja, v tem podpoglavju pa se bomo
osredotočili samo na razširjeno družino. Anketiranci iz razširjenih družin
namreč živijo skupaj z vsaj enim starim staršem, nas pa zanima, če ta tesni
stik s starejšo osebo vpliva na otrokova splošna stališča do starejših oseb in
staranja. Na sliki 5.16 vidimo, da 119 (36 %) od vseh otrok iz raziskave živi
v isti hiši ali stanovanju skupaj s svojo babico, dedkom ali obema.

Slika 5.16: Prikaz razmerja med anketiranci, ki živijo v razširjenih družinah in ostalimi
anketiranci, ki živijo v drugih vrstah družin.

Na sliki 5.17 je prikaz okvirjev z ročaji, ki kažeta, da imajo anketiranci iz
drugih vrst družin v povprečju celo bolj pozitiven odnos do staranja in sta-
rejših, kar je v nasprotju z našo hipotezo. Zaradi tega hipoteze 3 Odnos do
starejših in staranja je v tri-generacijskih razširjenih družinah bolj pozitiven
ne moremo potrditi.

Slika 5.17: Prikaz okvirjev z ročaji za odnos do starejših in staranja glede na razširjeno
in ostale vrste družin. Na vodoravni osi so vrednosti skupne ocene odnosa do starejših in
staranja, ki naraščajo od negativnega odnosa na levi do pozitivnega na desni.

Primerjala sem tudi, kako so anketiranci iz razširjenih družin, v primer-
javi z ostalimi, odgovarjali na posamezna vprašanja o odnosu do starejših
in staranja. Večinoma prihaja do manjših razlik med tema dvema skupi-
nama in posameznimi vprašanji/trditvami. Do večje razlike med anketiranci
je prišlo pri vprašanju Večina starejših ljudi ima slabo osebno higieno, kjer
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so anketiranci iz razširjenih družin odgovarjali bolj staristično kot anketi-
ranci iz ostalih družin, vendar razlika med skupinami ni statistično značilna
(p-vrednost 0, 039 pri Studentovem t-testu in 0, 044 pri Mann-Whitneyevem
U-testu, je večja od vrednosti α = 0, 05 popravljene z Bonferonijevo korekcijo
na vrednost α = 0, 0045).

Slika 5.18: Prikaz okvirjev z ročaji za trditev Večina starejših ljudi ima slabo osebno
higieno glede na razširjeno in ostale vrste družin. Večja vrednost na vodoravni osi pomeni
bolj pozitiven odnos.

Nekako pričakovano je, da bo večina otrok iz razširjene družine za bližnjo
starejšo osebo v anketi izbrala starega starša, ki živi v isti hiši ali stanovanju.
To se je tudi izkazalo, kar vidimo na sliki 5.19.

Slika 5.19: Prikaz odgovorov otrok za oddaljenost bivanja bližnje starejše osebe glede na
razširjeno in ostale vrste družin.

Kar je bolj zanimivo pa je to, da so anketiranci iz razširjene družine v
manjši meri pozitivno opisovali bližnjo starejšo osebo napram ostalim. Prikaz
razlik med tema dvema skupinama, glede na vprašanje o lastnostih bližnje
starejše osebe, je prikazan na sliki 5.20.

Slika 5.20: Vrednosti odgovorov na vprašanje o lastnostih bližnje starejše osebe (vprašanje
3 iz tabele A.4) glede na razširjeno in ostale vrste družin. Večja vrednost na vodoravni osi
pomeni bolj pozitiven odnos.

To, da je otrokov odnos do starejših in staranja v razširjeni družini slabši
kot pri ostalih vrstah družin, smo pravzaprav ugotovili že v prejšnjem raz-
delku, ko se je izkazalo, da je le ta najboljši v dvostarševski družini, zato
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hipoteze nismo sprejeli. Ugotovili smo, da je večina otrok iz razširjene dru-
žine za svojo bližnjo starejšo osebo izbrala starega starša, s katerim živi pod
isto streho. Ko smo si še bolj podrobno pogledali, kako so otroci iz razširjene
družine odgovarjali na posamezna vprašanja, ki sestavljajo oceno odnosa do
starejših in staranja, smo ugotovili, da so se otroci iz razširjenih družin v
povprečju bolj strinjali s trditvijo, da ima večina starejših slabo osebno hi-
gieno. Prav tako so v povprečju otroci iz razširjenih družin v primerjavi z
ostalimi še najmanj pozitivno opisovali svojo bližnjo starejšo osebo. Iz tega
lahko sledi, da sobivanje treh generacij morda ne vodi ravno v najboljši odnos
do starejših in staranja.

5.4 Čas in kvaliteta preživljanja časa z bližnji-
mi starejši v povezavi z odnosom do starej-
ših in staranja

V tem podpoglavju si bomo pogledali, če imajo anketiranci, ki preživijo več
časa z izbrano bližnjo starejšo osebo in je ta čas z njo preživet kvalitetno,
boljši splošni odnos do starejših in staranja.

Najprej si bomo pogledali odnos do staranja in starejših glede na pogo-
stost stikov otrok z bližnjo starejšo osebo, kar prikazuje slika 5.21. Na podlagi
tega grafičnega prikaza vidimo, da odnos do starejših in staranja korelira s
pogostostjo stikov, saj imajo anketiranci s pogostejšimi stiki bolj pozitiven
odnos do starejših in staranja. To potrdimo tudi s testom ANOVA, kjer je
p-vrednost 0,009.

Stike sem nato razdelila glede na pogostost in sicer na pogoste ter redke
stike. V pogoste stike sem vključila odgovore vsak dan, nekajkrat na teden,
1-krat na teden in nekajkrat na mesec. Med redke stike pa sem vključila
odgovora 1-krat na mesec in redko. Kot lahko vidimo iz slike 5.22, tudi
pri tej razdelitvi prihaja do statistično značilnih rezultatov; na podlagi Stu-
dentovega t-testa je p-vrednost 0,010 ter Mann-Whitneyevega U-testa je p-
vrednost 0,0089. Mejo za potrditev hipoteze sem postavila pri α = 0.05, ker
sta obe vrednosti nižji od nje, sledi, da obstajajo statistično značilne razlike
med anketiranci, ki se bolj pogosto družijo s svojimi bližnjimi starejšimi v
primerjavi s tistimi, ki se z njimi družijo bolj redko. Iz grafa vidimo, da
imajo anketiranci s pogostejšimi stiki, bolj pozitiven splošni odnos do sta-
rejših in staranja. Zaradi tega hipotezo 4a Več časa, ko otroci preživijo
z bližnjimi starejšimi, bolj pozitiven je njihov splošni odnos do starejših in
staranja potrdimo.

Na sliki 5.23 vidimo, kako so anketiranci odgovarjali na vprašanje Katera
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Slika 5.21: Okvir z ročaji prikazuje odvisnost pogostosti stikov (vprašanje 8 v tabeli A.4)
z odnosom otrok do starejših in staranja. Večja vrednost na vodoravni osi pomeni bolj
pozitiven odnos.

Slika 5.22: Okvir z ročaji prikazuje odvisnost pogostosti stikov (razdeljeni na pogosti in
redki) z odnosom otrok do starejših in staranja. Večja vrednost na vodoravni osi pomeni
bolj pozitiven odnos.

je tista aktivnost, ki jo počneta najbolj pogosto, ko sta skupaj? Odgovore
sem razdelila na pasivne in aktivne dejavnosti, kot je prikazano na sliki in jih
uporabila za nadaljnjo analizo. Nekateri anketiranci so zapisali svoj odgo-
vor na zastavljeno vprašanje. Primer takšnega, ki sem ga uvrstila v izjemna
skupno aktivnost je: Skupaj gledava dokumentarce, se pogovarjava o veso-
lju, fiziki,...(znanosti), in skupaj pritrjujeva kondenzatorje na tiskano vezje z
pasto za spajkanje SMD elementov (elektronskih komponent npr. upori, kon-
denzatorji, diode, tranzistorji, LED diode,..) ter primer odgovora za malo ali
nič skupnih aktivnosti je: ne delava nič skupaj.

Graf na sliki 5.24 prikazuje odnos do starejših in staranja v odvisnosti
od tipa aktivnosti. Vidimo, da imajo tisti anketiranci, ki s svojo bližnjo
starejšo osebo preživljajo čas bolj aktivno, nekoliko bolj pozitiven odnos do
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Slika 5.23: Slika prikazuje porazdelitev dejavnosti, ki jih anketiranci najpogosteje izvajajo
z bližnjo starejšo osebo (vprašanje 9 v tabeli A.4).

starejših in staranja. Tega pa ne moremo statistično dokazati. Na podlagi
Studentovega t-testa je p-vrednost 0,168, Mann-Whitneyevega U-testa pa je
p-vrednost 0,278. Mejo za potrditev hipoteze sem postavila pri α = 0.05.
Glede na to, da sta obe vrednosti višji od nje, razlike pri odnosu do starejših
in staranja med anketiranci, ki čas s starejšo osebo preživljajo kvalitetno
in tistimi ki ga preživljajo pasivno, niso statistično značilne. Zaradi tega
hipoteze 4b Bolj kvalitetno preživet čas z bližnjimi starejšimi vpliva na bolj
pozitiven splošni odnos do starejših in staranja ne moremo potrditi.

Slika 5.24: Okvirja z ročaji prikazujeta odvisnost kakovosti stikov (razdeljeni na aktivne in
pasivne dejavnosti) z odnosom otrok do starejših in staranja. Večja vrednost na vodoravni
osi pomeni bolj pozitiven odnos.

V tem podpoglavju smo ugotovili, da imajo otroci, ki preživijo več časa z
bližnjo starejšo osebo, bolj pozitiven odnos do starejših in staranja. Pri tem
velja omeniti tudi to, da je odnos boljši, če stiki niso prepogosti. Najboljši
odnos do starejših in staranja imajo tisti otroci, ki se vidijo z bližnjo starejšo
osebo nekajkrat na teden.

Ko smo želeli ugotoviti, če tudi vrsta dejavnosti, ki jo anketiranec najbolj
pogosto izvaja s svojo bližnjo starejšo osebo, vpliva na odnos do starejših
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in staranja, smo prišli do spoznanja, da ni statistično značilne razlike med
aktivnimi in pasivnimi dejavnostmi. Kaže se, da imajo otroci, ki s svojimi
bližnjimi starejšimi bolj aktivno preživljajo skupni čas res nekoliko bolj pozi-
tiven odnos do starejših in staranja, a razlika med skupinama ni dovolj velika,
da bi lahko to z zagotovostjo potrdili. V drugih raziskavah ugotavljajo, da
naj bi imele kvalitetne dejavnosti z bližnjimi starejšimi celo večji vpliv na
otrokov odnos do starejših in staranja kot količina časa (Flamion in sod.,
2019).

Menim, da bi bil lahko razlog za majhno razliko med skupinama v tem,
da so morali anketiranci izbrati zgolj eno najbolj pogosto skupno dejavnost
z bližnjo starejšo osebo. Zaradi tega jih je velika večina izbrala odgovor
se pogovarjava, ki pa je v resnici zelo splošna izbira. Četudi sem jaz to
dejavnost vključila v kategorijo aktivne dejavnosti, v resnici ne vemo, ali gre
za kvalitetne ali za bolj pasivne pogovore med otrokom in bližnjo starejšo
osebo. Zaradi tega se verjetno določeni anketiranci, ki v resnici preživljajo čas
z bližnjo starejšo osebo bolj pasivno kot aktivno, v tem odgovoru porazgubijo
in vplivajo na to, da med aktivnimi in pasivnimi dejavnostmi ni dovolj velika
razlika.

5.5 Odnos do lastnega staranja v povezavi z od-
nosom do starejših in staranja

V tem delu želim ugotoviti, če obstaja povezava med odnosom do lastnega
staranja in splošnim odnosom do starejših in staranja. Trditve iz katerih
sem sestavila skupno oceno odnosa do lastnega staranja sestojijo iz štirih
kategorij in sicer strah pred starejšimi, strah pred izgubo, psihološke skrbi in
strah pred fizičnim izgledom, kot je opisano v poglavju 4.3.4. Porazdelitev
ocen za odnos do lastnega staranja je prikazana na sliki 5.25. Vidimo, da
ima v povprečju več kot tri četrtine anketirancev pozitiven odnos do lastnega
staranja. Anketiranci se torej trenutno ne obremenjujejo s staranjem in jih
le tega ni toliko strah.

Za prikaz korelacije odnosa do lastnega staranja ter splošnega odnosa do
starejših in staranja sem uporabila graf raztrosa, ki je prikazan na sliki 5.26.
Vidimo, da podatki ne korelirajo, saj so točke na grafu razporejene v oblaku
in ne sledijo regresijski premici na sliki. To kaže tudi Spearmanova korelacija
med spremenljivkama, ki znaša 0.318 (0 pomeni, da korelacije ni, 1 pomeni
popolna korelacija). Zaradi tega hipoteze 5 Otrokov odnos do starejših
in staranja pozitivno korelira z odnosom do lastnega staranja ne moremo
potrditi.
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Slika 5.25: Porazdelitev vrednosti za skupno oceno odnosa do lastnega staranja. Ocena je
sestavljena iz trditev iz tabele A.5.

Za konec sem primerjala še, kako so anketiranci odgovarjali na posamezne
trditve, ki sestavljajo skupno oceno odnosa do lastnega staranja iz tabele A.5,
v primerjavi s skupno oceno odnosa do starejših in staranja. Pri naslednjih
spremenljivkah je prišlo do statistično značilnih razlik med odgovori to je
res, ne vem in to ni res (p-vrednost izračunana z metodo ANOVA je nižja
od meje za značilnost α = 0, 05 popravljene z Bonferonijevo korekcijo na
vrednost α = 0, 0042):

• Anketiranci, ki so na trditev Ko bom star/a mi bo življenje všeč, od-
govarjali to je res, imajo boljši odnos do starejših in staranja, kar je
prikazano na sliki 5.27 (p = 0,000)

• Anketiranci, ki so na trditev Večinoma se imam dobro v družbi starejših
ljudi, odgovarjali to je res, imajo boljši odnos do starejših in staranja
(p = 0,000)

• Anketiranci, ki so na trditev Strah me je svojega staranja, odgovarjali
to ni res, imajo boljši odnos do starejših in staranja (p = 0,000)

• Anketiranci, ki so na trditev Skrbi me, da bom nekoč videti star/a,
odgovarjali to ni res, imajo boljši odnos do starejših in staranja (p =
0,000)

• Anketiranci, ki so na trditev Upam, da bodo znanstveniki izumili napoj,
da se nikoli ne postaram, odgovarjali to ni res, imajo boljši odnos do
starejših in staranja (p = 0,002)

Pri petih od dvanajstih trditev, ki sestavljajo skupno oceno odnosa do
lastnega staranja prihaja do statistično značilnih razlik med skupinami an-
ketirancev, ki so na vprašanje odgovarjali z to je res, to ni res in ne vem. Pri
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Slika 5.26: Graf raztrosa za odnos do lastnega staranja (na vodoravni osi) v korelaciji z
odnosom do starejših in staranja (na navpični osi). Vsaka točka predstavlja kombinacijo
obeh ocen za enega anketiranca. Večja vrednost na vodoravni in navpični osi pomeni bolj
pozitiven odnos.

teh petih spremenljivkah vidimo da obstaja povezljivost z oceno odnosa do
starejših in staranja (pri teh spremenljivkah se vidi, da imajo anketiranci z
boljšim odnosom do lastnega staranja tudi boljši odnos do starejših ljudi in
staranja).

Kljub temu, da splošne hipoteze o povezljivosti med odnosom do starejših
in staranja ter odnosom do lastnega staranja nismo sprejeli, lahko vidimo,
da pri petih posameznih spremenljivkah povezljivost vseeno obstaja. Teh pet
spremenljivk se navezuje na splošen odnos do osebnega staranja in fizičnih
sprememb, ki jih staranje prinese. Ti anketiranci, ki so bolj zaskrbljeni glede
lastnega staranja, v povprečju izkazujejo tudi slabši odnos do starejših in

Slika 5.27: Okvir z ročaji za trditev Ko bom star/a mi bo življenje všeč. Anketiranci, ki
so odgovarjali z to je res, imajo boljši odnos do starejših in staranja. Večja vrednost na
vodoravni osi pomeni bolj pozitiven odnos do starejših in staranja.
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staranja, kar ugotavljajo tudi drugi raziskovalci v literaturi iz poglavja 2.4.

5.6 Znanje o staranju in starejših v korelaciji z
odnosom do starejših ljudi in do staranja

V tem delu poglavja bomo poskusili ugotoviti, če imajo anketiranci, ki imajo
več znanja o starejših in staranju, tudi boljši odnos do starejših in staranja.
Histogram na sliki 5.28 prikazuje porazdelitev znanja o starejših in stara-
nju. Vidimo, da je porazdelitev podatkov asimetrična v desno, kar pomeni
nadpovprečno, oziroma srednje dobro znanje anketirancev. V poprečju so
anketiranci odgovorili pravilno na več kot polovico od osmih vprašanj.

Slika 5.28: Histogram prikazuje porazdelitev povprečne skupne ocene znanja o starejših in
staranju (trditve iz tabele A.6) za vse anketirance. Večja vrednost na vodoravni osi pomeni
večjo oceno znanja o starejših in staranju. Navpična os predstavlja število anketirancev.

Graf na sliki 5.29, prikazuje porazdelitev odnosa do starejših in staranja za
vsako izmed ocen znanja o starejših in staranju. Za takšno vizualizacijo sem
se odločila, saj je ocena, ki je sicer številčna vrednost, diskretno porazdeljena
med 0 in 8. Iz grafa lahko celo vidimo, da imajo anketiranci z nekaterimi
nižjimi oceni, boljši odnos do starejših in staranja, kot tisti z višjimi ocenami.
Zaradi tega hipoteze 6 Otroci, ki imajo več znanja o staranju, imajo bolj
pozitiven odnos do starejših ljudi in staranja ne moremo potrditi.

Za konec sem primerjala še, kako so anketiranci odgovarjali na posamezno
trditev iz tabele A.6 znanja o starejših in staranju v odvisnosti od skupne
ocene odnosa do starejših in staranja. Pri naslednjih spremenljivkah je prišlo
do statistično značilnih razlik med skupinami anketirancev, ki so na vprašanje
odgovorili z drži in ne drži (p-vrednost pridobljena s Studentovim t-testom je
manjša od meje za značilnost α = 0, 05 popravljene z Bonferonijevo korekcijo
na vrednost α = 0, 0063):

• Anketiranci, ki so na trditev Starejši ljudje se zelo težko učijo novih
stvari, odgovarjali ne drži, imajo boljši odnos do starejših in staranja
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Slika 5.29: Okvirji z ročaji, ki prikazujejo odnosom do starejših ljudi in staranja za vsako
izmed ocen znanja o starejših in staranju. Večja vrednost na vodoravni osi pomeni bolj
pozitiven odnos.

(p = 0,000, pravilni odgovor je ne drži)

• Anketiranci, ki so na trditev Starejši ljudje imajo več težav s spanjem
kot mlajši, odgovarjali ne drži, imajo boljši odnos do starejših in stara-
nja (p = 0,000, pravilni odgovor je drži)

• Anketiranci, ki so na trditev Pozabljanje je normalni del staranja, od-
govarjali ne drži, imajo boljši odnos do starejših in staranja (p = 0,001,
pravilni odgovor je drži)

• Anketiranci, ki so na trditev S starostjo postane človek manj močan,
odgovarjali ne drži, imajo boljši odnos do starejših in staranja (p =
0,001, pravilni odgovor je drži)

• Anketiranci, ki so na trditev Ko se človek stara, se mu zmanjšuje reak-
cijski čas, odgovarjali ne drži, imajo boljši odnos do starejših in staranja
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(p = 0,003, pravilni odgovor je drži)

V tem podpoglavju smo ugotovili, da ne drži, da imajo otroci z več zna-
nja o starejših in staranju tudi boljši odnos do te tematike. Anketiranci z
boljšim odnosom do starejših in staranja, so v povprečju napačno odgovorili
na štiri od osmih trditev v kvizu o starejših in staranju (pri teh štirih je pri-
šlo do statistično značilnih razlik med anketiranci). Pri vseh štirih trditvah
smo opazili, da imajo anketiranci, ki so odgovarjali napačno, boljši odnos do
starejših in staranja, napram tistim, ki so odgovarjali pravilno. Iz tega sledi
spoznanje, ki je ravno nasprotno hipotezi. Otroci, ki imajo manj znanja o
starejših in staranju, kažejo bolj pozitivna stališča do starejših in staranja.
Zdi se, da otroci, ki imajo boljši odnos do starejših in staranja na nek način
idealizirajo lastnosti starejših - ne pripisujejo jim določenih izgub, ki so zna-
čilne za staranje - kot so pozabljanja, zmanjšanje reakcijskega časa, fizične
moči in težav s spanjem.

5.7 Analiza odnosa do starejših in staranja z
modelom strojnega učenja

Da bi ugotovila, katere spremenljivke v največji meri vplivajo na odnos do
starejših in staranja, sem uporabila modele strojnega učenja. Napovedi mo-
delov lahko kasneje razložimo in tako vidimo, katere spremenljivke vplivajo
na odnos do starejših in staranja in na kakšen način.

Na sliki 5.30 je prikazan delotok v Orange-u, ki sem ga pripravila v ta
namen. V delotoku sem sprva obdelala podatke. Nato sem izbrala ciljno
spremenljivko – odnos do starejših in staranja, ki jo želim napovedovati. Iz
podatkov sem izločila vse spremenljivke iz katerih je bila sestavljena ciljna
spremenljivka. Vrednosti ciljne spremenljivke se nahajajo na intervalu med
-1 in 1.

Z gradnikom Test&Score sem primerjala napovedno napako dveh regre-
sijskih metod – naključni gozdovi (ang. Random Forest) in linearno regresijo
(ang. Linear Regression). Oba modela se poskušata naučiti in čimbolj na-
tančno napovedati vrednost ciljne spremenljivke na podlagi ostalih spremen-
ljivk (vprašanj iz ankete). Naključni gozdovi delujejo tako, da zgradijo več
odločitvenih dreves in nato združijo njihove napovedi. Linearna regresija pa
izračuna uteži linearne funkcije tako, da najbolj ustrezajo povezavi med spre-
menljivkami in ciljno spremenljivko na učnih podatkih. Za primerjavo sem
dodala še osnovni model, ki za vse primere napoveduje povprečno napoved
na učni množici (gradnik Constant).
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Slika 5.30: Na sliki je predstavljen delotok v Orange-u. S prvimi štirimi gradniki najprej
obdelamo podatke, kot je predstavljeno že v poglavju 4.4 in na sliki 4.1. V gradniku Select
Column izberemo ciljno spremenljivko in odstranimo spremenljivke iz katerih je izpeljana.
Gradnik Test&Score uporabimo za preverjanje natančnosti modelov. Najbolj natančno
metodo, ki so v našem primeru naključni gozdovi, naučimo na vseh podatkih in pomen
spremenljivk pa razložimo z gradnikom Explain Model.

V gradniku za Test&Score sem za testiranje izbrala metodo imenovano
prečno preverjanje (ang. Cross Validation). Uporabila sem 10-kratno prečno
preverjanje, ki podatke razdeli na 10 enakih delov in zgradi 10 modelov. Na
tak način uporabi vse podatke, ki so na voljo za testiranje. Pri vsakem
modelu uporabi en del za testiranje, preostanek podatkov pa uporabi za
učenje modela. Učenje ponovi 10-krat, vsakič se za testiranje uporabi drug
model. Testni podatki modelu v fazi učenja niso na voljo, v fazi testiranja
pa na njih izmerimo natančnost modelov.

V tabeli 5.1 so prikazane povprečne napake regresijskih modelov. Pov-
prečna absolutna napaka (ang. Mean Absolute Error (MAE)) predstavlja
povprečno napako, ki jo naredi model pri napovedovanju. Število 0,25 pri
naključnih gozdovih pomeni, da se je model v povprečju zmotil za vrednost
0,25 v negativno ali pozitivno smer. Vidimo, da smo od vseh treh modelov
najmanjšo napako dosegli z naključnimi gozdovi. Oba modela sta nekoliko
bolj natančna od modela, ki napoveduje povprečno vrednost v učni množici
podatkov in smo ga uporabili za primerjavo, da vidimo, če sta ostala modela
smiselna (imata napake manjše od povprečnega modela).

Da noben izmed modelov ni bil v večji meri boljši od povprečnega modela,
gre po mojem mnenju pripisati predvsem dejstvu, 1) da je skupna ocena od-
nosa do starejših in staranja povprečje več vidikov, ki si včasih celo nekoliko
nasprotujejo v primerjavi med anketiranci, kar smo videli že v predhodni ana-
lizi, 2) ni veliko spremenljivk, ki bi imele močno korelacijo z oceno odnosa do
starejših in staranja. Zadnje gre pripisati tudi dejstvu, da način pridobivanja
podatkov z anketo morda ni najbolj primeren za to starostno skupino. To se
pokaže predvsem pri tem, da so anketiranci velikokrat odgovorili z ne vem,
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Model MAE
naključni gozdovi 0,248
linearna regresija 0,267
povprečni model 0,293

Tabela 5.1: Napaka napovednih metod pri napovedovanju odnosa do starejših in staranja
na podlagi ostalih odgovorov v anketi. Napako merimo s povprečno absolutno napako
(ang. mean absolute error - MAE), ki meri povprečen odmik napovedane vrednosti od
prave vrednosti.

čeprav bi v primeru intervjuja ali drugačnega načina pridobivanja podatkov
od njih lahko izvedeli več informacij.

Kljub temu se izkaže, da sta modela boljša od povprečne napovedi, kar
pomeni, da sta se naučila neke povezave med odnosom do starejših in staranja
ter odgovori na ostala vprašanja. Ker so imeli naključni gozdovi najmanjšo
napako pri napovedi, smo ta model naučili na vseh podatkih in z gradnikom
Explain Model razložili, katere spremenljivke in kako vplivajo na napoved
modela.

Slika 5.31 prikazuje 17 spremenljivk, ki najbolj vplivajo na napoved ciljne
spremenljivke. Z violinskim diagramom in barvami pa je prikazano na ka-
kšen način le te vplivajo na napoved. Tako na primer ugotovimo, da je imela
velik vpliv spremenljivka Starejši ljudje se zelo težko učijo novih stvari. Od-
govor drži na prejšnje vprašanje znižuje napoved modela za vrednost ciljne
spremenljivke – odnos do starejših in staranja. Negativen vpliv na napoved
imajo še Skrbi me, da bom nekoč videti star z odgovorom to je res, slaba
ocena za osebno zdravje bližnje starejše osebe, strah pred lastnim staranjem,
in še nekatere druge.

Na drugi strani opazimo, da nestrinjanje s trditvijo, da se starejši težko
učijo novih stvari, pozitivno vpliva na napoved. Prav tako pozitivno vpliva
na napoved dejstvo, da se ima anketiranec dobro v družbi starejših ljudi,
pozitivna ocena pri opisu bližnje starejše osebe, višja starost anketiranca,
dobro zdravje bližnje starejše osebe, pogostejši stiki z bližnjo starejšo osebo
in še nekaj drugih spremenljivk.

5.8 Drugi zanimivi rezultati

V tem podpoglavju predstavljam nekatere zanimive rezultate, ki niso del
raziskovalnih hipotez. Predstavila bom še nekaj dodatnih spremenljivk, ki
ravno tako vplivajo na otrokov odnos do starejših in staranja in jih v prejšnjih
podpoglavjih nisem zajela.



Diplomska naloga 69

Slika 5.31: Točke v grafu prikazujejo vpliv spremenljivk na napoved modela naključni
gozdovi za odnos do starejših in staranja. Rdeče točke predstavljajo anketirance, ki imajo
višjo vrednost spremenljivke, oziroma so izbrali prikazani odgovor v poševnem tisku. Mo-
dro obarvane točke so anketiranci, ki imajo nižjo vrednost spremenljivke ali so odgovorili z
nasprotno trditvijo. Če je točka levo od sredine, je anketirančev odgovor negativno vplival
na napoved, pozitiven vpliv imajo dogovori desno od sredine. Na primeru prvega vpra-
šanja graf kaže, da je pri anketirancih, ki so izbrali odgovor drži, model znižal vrednost
napovedi, medtem ko je pri anketirancih, ki so odgovorili z nasprotno trditvijo, zvišal
napoved.

5.8.1 Druga vprašanja o bližnji starejši osebi

V anketo sem vključila nekaj dodatnih vprašanj o bližnji starejši, ki niso
direktno povezana z zastavljenimi hipotezami. Te bom analizirala v tem
podpoglavju.

Otroci, ki so izpustili cel sklop o bližnji starejši osebi, saj so izbrali odgo-
vor, da ne poznajo nobene starejše osebe, imajo v povprečju bolj negativen
odnos do starejših in staranja, kar je prikazano na sliki 5.32. Tu je potrebno
opozoriti na to, da je anketirancev, ki pravijo, da ne poznajo nobene bližnje
starejše osebe zgolj 5 in zaradi premajhnega vzorca težko sklepamo, da to
velja v splošnem.

Kraj kjer biva otrokova bližnja starejša oseba ima velik vpliv na otrokov
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Slika 5.32: Okvirja z ročaji za anketirance, ki ne poznajo nobene bližnje starejše osebe in
ostale anketirance. Večja vrednost na vodoravni osi pomeni bolj pozitiven odnos.

odnos do tematike. Če ta oseba ne živi blizu otroka, pri čemer sklepam, da
ima otrok redkejše stike s to osebo, je otrokov odnos do starejših in staranja
najmanj pozitiven. V povprečju imajo slabši odnos do starejših in staranja
tudi otroci, čigar bližnja starejša oseba živi v domu za ostarele. Najbolj
pozitiven je, če ta oseba živi blizu otroka, na primer v istem kraju, ne pa
tudi v isti hiši ali stanovanju, kar je prikazano na sliki 5.33 (ANOVA, p =
0,008; alpha = 0, 05).

Slika 5.33: Okvirji z ročaji za vprašanje, kje živi bližnja starejša oseba. Večja vrednost na
vodoravni osi pomeni bolj pozitiven odnos.

Velik pomen imata tudi zdravje in aktivnost bližnje starejše osebe. Tisti
anketiranci, ki so odgovarjali, da njihova bližnja oseba ni najboljšega zdravja
ali celo, da je že umrla, imajo najslabši odnos do starejših in staranja. Najbolj
pozitivno naravnani do tematike so tisti otroci, katerih bližnji starejši so
dobrega zdravja kar vidimo na sliki 5.34. Razlika med skupinami v tem
primeru je statistično značilna (ANOVA, p = 0,000; alpha = 0, 05). Prav
tako je boljši odnos do starejših in staranja opaziti pri anketirancih, ki imajo
aktivne ali srednje aktivne bližnje starejše osebe (ANOVA, p = 0,05: alpha =
0, 05).

Razumljivo k odnosu do starejših in staranja prispeva tudi to, kako dobro
se anketiranec razume s svojo bližnjo starejšo osebo. Najboljši odnos do sta-
rejših in staranja imajo otroci, ki pravijo, da se z njimi zelo dobro razumejo,
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Slika 5.34: Okvirji z ročaji za osebno zdravje bližnje starejše osebe po mnenju anketirancev.
Večja vrednost na vodoravni osi pomeni bolj pozitiven odnos.

kar je prikazano na sliki 5.35. Ena oseba z zelo slabim odnosom do starejših
in staranja je odgovorila, da se s svojo bližnjo starejšo osebo ne razumeta
najbolje.

Slika 5.35: Okvirja z ročaji za vprašanje o tem, kako dobro se anketiranec razume z bližnjo
starejšo osebo. Večja vrednost na vodoravni osi pomeni bolj pozitiven odnos.

Pri vprašanju S kom raje preživljaš čas – s starši ali starimi starši imajo
najboljši odnos do starejših in staranja tisti anketiranci, ki so rekli, da se
ne morejo odločiti med tema dvema možnostma, medtem ko imajo najslabši
odnos do starejših in staranja tisti otroci, ki so izbrali svoje starše (ANOVA,
p = 0,000; alpha = 0, 05). Ugotovila sem tudi, da imajo otroci, ki so izbrali
za bližnjo starejšo osebo starega starša po očetovi strani, boljši odnos do
starejših in staranja (Studentov t-test, p = 0,044; alpha = 0, 05), kar je
prikazano na sliki 5.36. Ta ugotovitev je pravzaprav v nasprotju z dognanji
iz drugih raziskav (S. Robinson & Howatson-Jones, 2014).

Na podlagi ugotovitev iz analize v prejšnjih podpoglavjih in teh, ki smo
jih raziskali v tem delu, lahko vidimo, da ima odnos otrok do bližnje starejše
osebe velik vpliv na to, kako otroci gledajo na druge starejše osebe in staranje
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Slika 5.36: Okvirja z ročaji za vprašanje ali je izbrani stari starš sorodnik po očetovi ali
mamini strani. Večja vrednost na vodoravni osi pomeni bolj pozitiven odnos..

na sploh. Najbolj pozitiven odnos do starejših in staranja so izkazali otroci,
ki se dobro razumejo s svojimi bližnjimi starejšimi, ki živijo blizu njih, a ne
v isti hiši ali stanovanju, so sorodniki po očetovi strani, s katerimi imajo
pogoste stike in so v njihovih očeh zdravi ter aktivni.

5.8.2 Odgovori na odprta vprašanja v besednih oblakih

Orange ima tudi dodatek za analizo besedil (ang. Text Add-on) s katerim
lahko analiziramo odgovore odprtega tipa, kjer so ankterinci odgovarjali z
lastnimi besedami.

Glede na to, da je raziskava vsebovala 3 odprta vprašanja, katerih odgo-
vore sem v analizi kodirala v številske vrednosti, bi bilo škoda popolnoma
prezreti, kako so anketiranci odgovarjali na vprašanja s svojimi besedami. V
ta namen sem ustvarila besedne oblake (ang. word cloud), ki prikazujejo kako
pogosto so anketiranic uporabil določeno besedo v odgovoru. Na sliki 5.37 je
prikazan primer delotoka v Orange-u, s katerim sem pripravila besedni oblak.

Slika 5.37: Delotok v Orange-u za kreiranje besednega oblaka. Prvi štirje gradniki so
namenjeni uvozu in obdelavi podatkov. Z gradnikom Corpus izberemo spremenljivko,
ki vsebuje besedilo. Z gradnikom Preprocess Text besedilo spremenimo v zapis z ma-
limi črkami in ga razdelimo na pojavnice na način, da obdržimo zgolj besede brez ločil.
Odstranimo tudi nepomembne besede (ang. stop words). Na koncu z gradnikom Word
Cloud izrišemo besedni oblak. Besede, ki so napisane z večjo pisavo, se v opisih pogosteje
pojavljajo.

Na sliki 5.38 je besedni oblak za vprašanje 1 v tabeli A.3, ki sprašuje
anketirance po zunanjih lastnosti starejših oseb. Pridevniki in samostalniki,
ki se najpogosteje pojavljajo v zapisih anketirancev so stari, sivi, zgubani,
imajo, gube, lasje, koža, starejši in oblačila. Najbolj so se torej osredotočali



Diplomska naloga 73

na to, da so videti stari, na barvo las, na gube na koži in na njihova oblačila
ter stil oblačenja. Nekaj jih je pisalo tudi o tem, da so prijazni, četudi je bilo
vprašanje povezano samo s fizičnimi lastnostmi. Zdi se, da je bil tak dodatek
k opisu značilen za tiste, ki se niso želeli osredotočiti samo na družbeno
značilne negativne vidike staranja in so želeli svoj zapis nekoliko osvetliti (v
smislu; so zgubani, imajo sive lase, ampak so prijazni).

Slika 5.38: Besedni oblak za vprašanje o fizičnih lastnostih starejših oseb (vprašanje 1 v
tabeli A.3). Besede, ki so zapisane z večjo pisavo, se v besedilih pojavljajo pogosteje.

Na sliki 5.39 vidimo, da se je največ anketirancev pri vprašanju glede dru-
gih lastnosti starejših ljudi (vprašanje 2 iz tabele A.3 v prilogi) osredotočalo
na zdravje starejših oseb. Njihovo zdravje so opisovali predvsem kot slabšega
v primerjavi z drugimi. Anketiranci pravijo, da starejši ljudje hitreje zbolijo,
jejo tablete, imajo bolezni, nosijo očala. Zelo pogosto se je v zapisih našel
pridevnik, da so prijazni, in da se lepo obnašajo. Ostali zapisi se navezujejo
na dejavnosti – s čim se po njihovem ukvarjajo starejše osebe; delajo, poči-
vajo, kuhajo, pletejo, kvačkajo, vrtnarijo, hodijo na sprehode, berejo časopis
in gledajo TV.

Anketiranci so se v zapisu o fizičnih in drugih lastnostih svoje bližnje
starejše osebe v večji meri kot pri prejšnjih dveh vprašanjih osredotočali na
pozitivne lastnosti. Na sliki 5.40 vidimo, da se najpogosteje pojavi beseda
prijazna/prijazen. Druge besede, ki izstopajo so še kuha, vedno, veliko, zelo,
dobro, pomaga, zabavna in vesela. Četudi so imeli na možnost opisovati tudi
njihove fizične lastnosti, so se večinoma osredotočali na psihološke lastnosti
bližnjih starejših in na to, kaj počnejo, kaj jim pomenijo.

Opisujejo jih z lastnostmi kot so zabavni, smešni, veseli, ljubeznivi, na-
smejani, delovni, dobrega srca, pametni, modri, skrbni, radodarni in pozi-
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Slika 5.39: Besedni oblak za vprašanje, ki sprašuje še po drugih lastnostih starejših oseb
(vprašanje 2 v tabeli A.3). Besede, ki so zapisane z večjo pisavo, se v besedilih pojavljajo
pogosteje.

tivni. Iz tega lahko sklepamo, da igrajo stari starši v življenju otrok izjemno
pomembno vlogo in da so njihove skupne aktivnosti ter druženje v tem obdo-
bju v največjem razmahu (posplošim na stare starše, saj jih je večina izbrala
za bližnjo starejšo osebo).

Za zaključek v tabeli 5.2 predstavljam še nekaj izvirnih zapisov anketi-
rancev, kjer opisujejo svojo bližnjo starejšo osebo.
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Slika 5.40: Besedni oblak za vprašanje, ki sprašuje po fizičnih in drugih lastnostih njihovih
bližnjih starejših oseb (vprašanje 3 v tabeli A.4). Besede, ki so zapisane z večjo pisavo, se
v besedilih pojavljajo pogosteje.

Odgovori otrok
1 Hodi na telovadbo in veliko teče, je zelo prijazna, ji veliko zaupam (več kot

staršem).
2 10 let se že pripravlja na smrt drugače je pa odlična oseba.
3 Moj dedek je optimist, rad mi pomaga, veliko hodi ven na sprehode in me ima

zelo rad.
4 Zelo je majhna in je prijazna do mene in me nauči nekih stvareh, ki me starši

niso še.
5 Zelo je prijazna do mene, rad jo imam čeprav je starejša. Zame je isto mlada

oseba.
6 Je prijazna, mi kuha kosilo, ker je mami v službi, je zelo športna, ker vsak dan

naredi čez 10 tisoč korakov.
7 Ima prijazne dobre lastnosti, na njej prvo opazim sama sebe, ker sem ji zelo

podobna. Všeč mi je da se redno umiva in skrbi za higieno.
8 Najprej opazim, da ji telo propada (rane na nogah), ampak njena osebnost mi je

zelo všeč.
9 1 prababica je najstarejša ima 96 let in je res super. Še vedno poje in je vesela,

čeprav nas včasih ne prepozna.
10 Pozablja stvari, od nje dobim darila tudi za praznike, ki ne obstajajo.
11 Je zelo zabavna/zabaven, je nasmejana/nasmejan se veliko družim z njo/z njim,

ko ni COVIDA-19.
12 Spominja se otroštva in se ga hoče še udeleževati z mano.

Tabela 5.2: Primeri odgovorov otrok na 3. vprašanje v tabeli A.4 o svoji bližnji starejši
osebi.
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5.9 Interdisciplinarnost
Interdisciplinarna je že sama veda gerontologija, ki se ukvarja s starostjo, sta-
ranjem in starejšimi ljudmi. Povezuje namreč znanstvenike iz naravoslovnih,
družboslovnih in humanističnih ved, vse kar zajema tudi kognitivna znanost.

Magistrsko delo posega na področje filozofije in sociologije, saj obravnava
temeljne družbene in etične vrednote. Osrednja tema, ki jo raziskujem je od-
nos do starejših in starizem, ki opisuje predsodke in diskriminacijo usmerjene
v starejše ljudi. Tudi odnos do lastnega staranja in staranja ljudi okoli nas je
samo po sebi izjemno občutljiva filozofsko-sociološka tema, ki ji v družbi ne
posvečamo dovolj pozornosti in je večinoma obravnavana v negativni luči.

Otroke, kot udeležence raziskave sem izbrala z namenom, da bi razumela,
kakšna stališča imajo do obravnavane teme otroci. Pri tem sem vključila
spoznanja razvojne psihologije, ki se osredotoča na psihološke funkcije posa-
meznika v različnih obdobjih vse od otroštva do zrelosti. V tej raziskavi sem
obravnavala predvsem razvojno obdobje v otroštvu – kako in kdaj si otroci
ustvarijo odnos do drugih ljudi in še bolj specifično, kako ustvarijo odnos do
starejših in do procesa staranja.

Računalništvo in podatkovna znanost sta odigrali pomemben del kot
orodje pri raziskovanju podatkov in nadaljnji analizi. Raziskava je namreč
zajemala veliko število podatkov in različnih spremenljivk. Brez urejenosti in
možnosti združevanja večih spremenljivk v eno samo oceno, koreliranja spre-
menljivk med sabo, bi precej težje izluščila odgovore na zastavljene hipoteze.
V raziskavo sem vključila še umetno inteligenco. S pomočjo strojnega učenja
sem naučila model za napovedovanje, ki mi je pomagal identificirati, katere
spremenljivke in odgovori otrok so v največji meri vplivali na njihov bolj
pozitiven odnos do starejših in staranja (in obratno).
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Zaključek

Za cilj magistrske naloge sem si zadala ugotoviti, kakšen je odnos slovenskih
otrok do starejših in staranja, ter kateri dejavniki imajo pri tem največji
vpliv. Za namen raziskave sem sestavila spletno anketo, ki so jo izpolnili
otroci starosti od 9 do 13 let iz različnih delov Slovenije.

Na podlagi podatkov iz raziskave sem ugotovila, da slovenski otroci v
večji meri ne izražajo starističnih stališč. Izkazalo se je sicer, da je ta ocena
odvisna od načina, kako so zastavljena vprašanja in ali odgovarjajo na splošno
o starejših ljudeh ali starejših ljudeh, ki so njim blizu. Pri odprtih vprašanjih
so bili njihovi odgovori precej bolj staristično naravnani in je bilo opaziti več
negativnih starostnih stereotipov. Odnos otrok do starejših je veliko bolj
pozitiven, ko se vprašanja navezujejo na njihove bližnje starejše osebe, saj
jih večinoma opisujejo zgolj s pozitivnimi lastnostmi. V tem primeru so se
otroci v manjši meri osredotočali na njihove fizične lastnosti, ampak so raje
opisovali svojo naklonjenost do njih in psihološke lastnosti.

Zanimivo je spoznanje, da otroci, ki živijo skupaj s svojo bližnjo starejšo
osebo, nimajo zato tudi bolj pozitivnega splošnega odnosa do starejših in
staranja. Pri odnosu otrok do starejših in staranja ima pomemben vpliv
dejavnik, koliko časa in kako kvalitetno preživijo čas s svojo bližnjo starejšo
osebo. Izkazalo se je, da so pogosti stiki z bližnjimi starejšimi pomembni,
saj imajo najboljši splošni odnos do starejših in staranja tisti otroci, ki se z
njimi videvajo nekajkrat na teden. Zdi se, da se najbolj harmonični odnosi
med vnuki in starimi starši, oziroma bližnjimi starejšimi osebami zgodijo,
ko imajo pogoste in kvalitetne stike, a v primeru, da ne živijo skupaj pod
isto streho. Otroci, ki živijo pod isto streho z bližnjo starejšo osebo, so se
v povprečju bolj kot ostali strinjali, da imajo te osebe slabo osebno higieno.
Domnevam, da tesnejši stik otrok z njihovimi bližnjimi starejšimi vodi k
temu, da vidijo bolj realno sliko, medtem ko imajo otroci, ki ne živijo skupaj
s svojimi bližnjimi starejšimi, z njimi drugačen odnos, oziroma jih nekoliko
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pogosteje idealizirajo.
Pri sociodemografskih podatkih sem ugotovila, da samo regija, v kateri

biva otrok, naredi statistično značilno razliko med slovenskimi otroki. Naj-
bolj pozitiven odnos do starejših in staranja imajo otroci iz goriške regije,
najmanj pozitiven odnos pa otroci iz obalno-kraške regije. Temu spoznanju
sicer ne dajem velike teže, saj ugotavljam, da so za ta dva vzorca otrok zna-
čilne spremenljivke, ki vplivajo na končni izid - na to, da je pri enih odnos
do starejših in staranja bolj pozitiven, oziroma pri drugih bolj negativen. V
teh dveh regijah pride do izraza spoznanje iz prejšnjega odstavka. Za otroke
iz obalno-kraške regije (v našem vzorcu so vsi otroci iz občine Koper), ki so
izpolnjevali to spletno anketo, je značilno, da v večji meri kot otroci iz gori-
ške regije živijo pod isto streho skupaj s starimi starši. Za to so morda krivi
ekonomski razlogi, saj vemo, da je Obala gosto poseljena in ima najvišje cene
nepremičnin v državi. Za vzorec otrok iz goriške regije pa je značilno, da jih
zelo malo živi skupaj s svojimi bližnjimi starejšimi, a se le ti nahajajo nekje
blizu njih, zaradi česar imajo še vedno lahko pogoste stike. Ta spoznanja bi
bilo potrebno v nadaljnje v večjem obsegu raziskati, da bi ugotovili, kakšen
način sobivanja med generacijami v Sloveniji je najbolj primeren za naj-
boljše odnose med njimi. Iz naših spoznanj se zdi, da sobivanje otrok skupaj
s starimi starši v nekaterih primerih morda ni najboljši način za ustvarjanje
najbolj pozitivnega odnosa do starejših in staranja.

Splošni odnos otrok do lastnega staranja je v povprečju bolj pozitiven in
kaže na to, da se otroci trenutno ne obremenjujejo z lastnim staranjem. Iz
podatkov ugotavljamo, da ne obstaja korelacije med splošnim odnosom do
starejših in staranja ter odnosom do lastnega staranja. Iz kviza o otrokovem
znanju o starejših in staranju sem ugotovila, da imajo otroci z manj znanja
o tej tematiki boljši odnos do starejših in staranja, kar me je presenetilo,
saj je dognanje v nasprotju z drugimi študijami. Zdi se, da boljši odnos do
starejših in staranja ustvarijo otroci, ki vidijo starejše nekoliko nerealno ali
celo idealizirano, saj jim ne pripisujejo niti takšnih lastnosti, ki so za starejše
ljudi zelo splošno znane (na primer, da se jim poslabša sluh, vid, da imajo
težave s spanjem, so fizično manj močni).

Z modeloma za strojno učenje sem ugotavljala tudi, katere spremenljivke
v največji meri vplivajo na otrokov odnos do starejših in staranja. Velik
vpliv je imela na primer trditev iz kviza, da se starejši težko učijo novih
stvari. Otroci, ki so se z njo strinjali, so bolj staristično naravnani, prav
tako tisti, ki jih skrbi za svoj fizični izgled v starih letih in tisti, katerih
bližnja starejša oseba je slabega zdravja. Na pozitivno napoved odnosa do
starejših in staranja pa na primer vplivajo spremenljivke kot so višja starost
anketiranca, njegovo dobro počutje v družbi starejših ljudi, pozitivni opisi
bližnje starejše osebe, ki je dobrega zdravja in s katero ima pogoste stike.
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Za boljše razumevanje tematike bi bilo potrebno preučiti tudi določene
druge dejavnike, ki jih v tej magistrski nalogi nisem upoštevala. Na pri-
mer ekonomski položaj družine, tip vzgoje v družini, odnosi med otrokovimi
starši in starimi starši itd. Prav tako sem ugotovila, da je bil način prido-
bivanja podatkov s spletno anketo, predvsem zaradi starosti anketirancev,
manj ustrezen. V veliko pomoč bi bili dodatni intervjuji z anketiranci, s
katerimi bi odpravili določene nejasnosti in neodločnosti, ki so prispevali k
včasih nevtralnim in nejasnim rezultatom. Velik pomen pri razumevanju te
tematike bi imelo tudi opazovanje socialnih interakcij med otroki in starej-
šimi ljudmi. V tej magistrski nalogi je podanih nekaj iztočnic za nadaljnje
raziskovanje tematike. Ena od bolj zanimivih iztočnic je zagotovo sobivanje
treh generacij pod isto streho. Glede na to, da je za slovensko populacijo za-
radi ekonomskih razlogov in stanovanjske problematike mladih takšna oblika
sobivanja zelo zastopana, bi bilo potrebno bolje raziskati, kakšen vpliv ima
le ta na življenje posamezne generacije.

Na podlagi ugotovitev iz raziskave lahko boljše razumemo, kakšen odnos
imajo slovenski otroci do obravnavane tematike. To je pomembno iz več med-
sebojno povezanih vidikov. Ti otroci bodo imeli v prihodnosti, ko bo število
starejšega prebivalstva v primerjavi z drugimi starostnimi skupinami večje
kot kadarkoli prej v zgodovini, odločilno funkcijo, ki bo vplivala na kvaliteto
življenja starejše populacije. Prav tako bo odnos do te tematike vplival na
to, kako se bodo vedli in poskrbeli za svoje starejše sorodnike. Kakšen odnos
bodo imeli otroci do starejših in staranja skozi celo življenje, bo posredno
vplivalo tudi na njihovo lastno staranje in starost. Tisti z bolj pozitivno na-
ravnanostjo bodo bolj poskrbeli za svoje zdravje in počutje, posledično pa
bodo manj obremenjeni njihovi svojci, javno zdravstvo in druge ustanove, ki
se ukvarjajo s starejšimi.

V prihodnje bi bilo potrebno oblikovati tudi strategije za zmanjševanje
negativnih starostnih stereotipov med ljudmi različne starosti. V veliko po-
moč bi bili medgeneracijski centri, kjer bi se različne generacije družile, si
pomagale in učile ena od druge. Tako bi tudi tisti otroci, ki nimajo veliko
stikov s starejšimi osebami, imeli možnost se z njimi družiti in spoznavati.
Na ta način bi spodbujali starejše, da bi postali bolj aktivni člani družbe,
mlajši pa bi od njih pridobili znanje o obdobju, ki neizogibno čaka tudi njih.
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Dodatek A

Anketa o odnosu do starejših in
staranja

A.1 Prvi sklop: sociodemografska vprašanja
Na začetku boš odgovoril/a na nekaj vprašanj o sebi.

Vprašanje Možni odgovori
1 Označi ali si punca ali fant punca, fant
2 Koliko si star/a?
3 V kateri občini živiš? (če ne veš, napiši

kraj kamor hodiš v šolo)
4 V kakšnem tipu naselja živiš? (kje se

nahaja vaša družinska hiša ali stanova-
nje)

mesto, predmestje, vas, drugo

5
V kakšni vrsti družine živiš? (vklju-
čuje vse osebe, ki živijo v isti hiši ali
stanovanju)

oba starša + jaz (lahko tudi drugi
bratci in sestrice)
en starš + jaz (lahko tudi drugi bratci
in sestrice)
starši + jaz + stari starši (na primer
babica in dedek) + (lahko tudi drugi
bratci in sestrice)
Napiši po svoje

Tabela A.1: Sociodemograska vprašanja v spletni anketi.
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A.2 Drugi sklop: splošni odnos do starejših in
staranja

Starejša oseba v tej anketi je mišljena oseba, ki je stara 65 let ali več. Za lažjo
predstavo, to je na primer starost tvojih starih staršev - babic in dedkov.

Trditev
1 Starejši ljudje se v primerjavi z mlajšimi bolj pritožujejo.
2 Večina starejših ljudi ponavlja iste zgodbe vsakič znova.
3 Veliko starejših ljudi je skopuških (človek, ki pretirano varčuje nerad da od sebe

neko stvar ali denar in si to dobrino/denar kopiči).
4 Včasih, ko srečam kakšno starejšo osebo, se raje izognem pogledu v oči.
5 Večina starejših ljudi ima slabo osebno higieno (se na primer manj umivajo, imajo

neprijeten vonj).
6 Večini starejšim ljudem ne bi smeli podaljšati vozniškega dovoljenja.

Tabela A.2: Izsek trditev iz Frabonijeve lestvice o starizmu The Fraboni Scale of Ageism
(FSA) (Fraboni in sod., 1990). Anketiranci ocenjujejo trditve po tristopenjski Likertovi
lestvici (to je res, ne vem, to ni res). Skupna ocena iz teh trditev se skozi celotno magistrsko
delo imenuje staristična stališča (FSA).

Vprašanje Možni odgovori

1 Kako bi z eno ali nekaj besedami opisal zuna-
nji videz starejših ljudi?

2

Kaj je po tvojem še značilno za starejše ljudi?
(na primer njihove lastnosti, s čim se ukvar-
jajo, kako se obnašajo, kakšno je njihovo
zdravje)

3

Starejša oseba gre v pokoj in ne hodi več v
službo. Kakšen čas jo potvojem zdaj čaka?
(odloči se samo za eno stvar, za katero se ti
zdi, da najbolj drži za ta čas)

čas osamljenosti
čas veselja in druženja, ko ni treba več hoditi
v službo
čas, ko se začnejo težave z zdravjem
čas zase in za svoje hobije
čas, ko se ljudje ne ozirajo nanjo, jo imajo za
nepomembno v družbi
čas, ko se lahko veliko druži s svojimi vnuki
napiši po svoje:

4 Kaj je po tvojem najbolj značilno za staranje?
(kaj najbolj kaže na to, da se oseba stara)

lasje ti posivijo
postaneš zguban
postajaš bolj moder (več veš o življenju)
vedno več pomoči od drugih potrebuješ
bolj pogosto hodiš k zdravniku
postajaš vse bolj zadovoljen in izpolnjen v ži-
vljenju
napiši po svoje:

5 Staranje vidim bolj
kot nekaj pozitivnega
kot nekaj negativnega
napiši po svoje

Tabela A.3: Vprašanja o odnosu do starejših in staranju. Skupna ocena iz teh vprašanj se
skozi celotno magistrsko delo imenuje staristična stališča (ostala vprašanja).
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A.3 Tretji sklop: bližnja starejša oseba

V naslednjem delu se bodo vprašanja navezovala na eno starejšo osebo, s
katero se največ družiš ali ti je najbližja.

Vprašanje Možni odgovori

1 Na katero od naštetih oseb, ki je stara 65 let
ali več, si pomislil?

stari starš - babica/dedek
soseda/sosed
znanka/znanec
ne poznam nobene osebe te starosti
napiši po svoje:

1a Ali je ta starejša oseba po mamini strani
po očetovi strani

2 Katerega spola je ta starejša oseba? ženski spol
moški spol

3

Kako bi z eno ali z nekaj besedami opisal to
starejšo osebo? (na primer; kakšne lastnosti
ima, kaj najprej opaziš na njej, kaj ti je všeč
ali ni všeč na njej)

4 Ali živi ta oseba v isti hiši ali stanovanju kot
ti?

da, v isti hiši ali stanovanju
živi blizu mene (na primer v isti občini, istem
kraju, vasi ali mestu)
živi v domu za ostarele
sploh ne živi blizu mene

5

Kako bi ocenil osebno zdravje izbrane starejše
osebe? (če je oseba zdrava, lahko na primer
sama poskrbi zase, si skuha, samostojno hodi,
ne rabi pogosto obiskovati zdravnika)

je dobrega zdravja
ni najboljšega zdravja
ne vem
napiši po svoje

6

Kako bi ocenil aktivnost te osebe?(na primer,
da je oseba aktivna pomeni, da se zelo zaposli
z vsakodnevnimi dejavnostmi, se odpravi od
doma, ima prijatelje s katerimi se druži in ji
večinoma ni dolgčas)

je aktivna, počne veliko stvari čez dan
ni najbolj aktivna
ne vem
napiši po svoje:

7 Kako dobro se razumeš s to starejšo osebo?
ne razumeva se najbolje
nekaj srednjega
zelo dobro se razumeva

8 Kako pogosto si v stiku s to starejšo osebo?

vsak dan
nekajkrat na teden
1-krat na teden
nekajkrat na mesec
1-krat na mesec
redko

9 Katera je tista aktivnost, ki jo počneta naj-
bolj pogosto, ko sta skupaj?

igrava se igre
gledava TV
kuhava
skupaj jeva
počneva razne aktivnosti zunaj
bereva
se pogovarjava
pospremi me na/iz aktivnosti (šola, treningi,
glasbena šola, krožki ...)
napiši po svoje

10 S kom raje preživljaš svoj čas?
s starši
s starimi starši (babica/dedek)
ne morem se odločiti

Tabela A.4: Vprašanja o bližnji starejši osebi.
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A.4 Četrti sklop: odnos do lastnega staranja
V naslednjem delu vprašanj boš ocenjeval/a trditve o lastnem staranju (kako
bo, ko boš ti star/a). Pri tem bodi čimbolj iskren/a in pomisli na svoje
občutke.

Trditev
1 Večinoma se imam dobro v družbi starejših ljudi.
2 Rad/a obiskujem svoje starejše sorodnike (na primer dedka, babico).
3 Rad/a pomagam starejšim ljudem.
4 Ko bom star/a, bom počel/a veliko stvari, da si zapolnim čas.
5 Ko bom star/a, bom še vedno lahko počel/a večino stvari, ki jih počnejo tudi

mlajši.
6 Ko bom star/a, mi bo življenje všeč.
7 Skrbi me, da bom nekoč videti star/a (npr. sivi lasje, gube).
8 Strah me je tega, da mojih prijateljev ne bo več, ko bom star/a.
9 Strah me je tega, da bi bilo ljudem vseeno zame, ko bom star/a.
10 Strah me je svojega staranja.
11 Upam, da bodo znanstveniki izumili napoj, da se nikoli ne postaram.
12 Strah me je tega, da bi moral/a iti v dom za upokojence, ko bom star/a.

Tabela A.5: Odnos do lastnega staranja - izsek iz vprašalnika Anxiety about Ageing Scale -
AAS (Lasher & Faulkender, 1993), ki raziskuje strah pred staranjem + zadnja tri vprašanja
so moja. Anketiranci ocenjujejo trditve po tristopenjski Likertovi lestvici.

A.5 Peti sklop: znanje o starejših in staranju
V naslednjem delu ankete te čaka samo še par trditev za kratek kviz. Trditve
se nanašajo na starejše ljudi in staranje, ti pa moraš oceniti, v kolikor misliš,
da držijo ali ne.

Trditev
1 Starejši ljudje se zelo težko učijo novih stvari.
2 Človekova osebnost se z leti spremeni.
3 Pozabljanje je normalni del staranja.
4 Ko se človek stara, se mu zmanjšuje reakcijski čas
5 Starejši ljudje imajo več težav s spanjem kot mlajši.
6 Človekova višina s starostjo upada.
7 S starostjo postane človek manj močan.
8 S starostjo pride do poslabšanja petih čutov (vid, okus, vonj, tip, sluh)

Tabela A.6: Kviz o staranju in starejših ljudeh, ki je del vprašalnika Facts on Ageing Quiz
- FAQ (Palmore, 1977, 1981). Anketiranci odgovarjajo z drži/ne drži.
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