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KONTRACEPCIJA 

Uvodno vprašanje: 
1. Se mogoče spomnite, kdaj ste prvič slišali za kontracepcijo?  
2. Kakšne so bile vaše prve informacije o kontracepciji in kako ste jih izvedeli? Oziroma, kaj 

ali kdo je bil pomemben vir vaših informacij o kontracepciji v času vašega odraščanja?  
(1. spolni partnerji, 2. vrstniki, 3. Knjige, 4. časopisi za mlade, 5. zdravstveno osebje, 6. 
oče, 7. mama, 8. šola, 9. internet, 10. pornografija, 11. drugi viri) 

 
Zgodovina kontracepcije, generacijski vidik, časovna perspektiva: 
3. Katero metodo ste uporabili, če ste sploh katero, pri prvem vaginalnem spolnem odnosu 

z moškim?  
4. Katere kontracepcijske metode ste uporabljali kasneje? 
5. So se informacije, ki ste jih pridobivali o kontracepciji z leti spreminjale? So se 

spreminjale predvsem informacije o vrstah kontracepcije ali tudi o njihovih učinkih? 
6. Kaj vam je prvič, ko ste prišli po kontracepcijo, svetoval vaš ginekolog/inja? 
7. Kakšne nasvete glede kontracepcije ste pri ginekologih dobili kasneje? Se mogoče 

spomnite, katere metode so vam predstavili in kako so jih zagovarjali? So katero metodo 
predstavljali kot posebej pozitivno in katero kot negativno? 

8. Ali se je svetovanje glede kontracepcije spreminjalo z vašo starostjo, so vam svetovali le 
določeno kontracepcijo v zgodnji mladosti, kasneje pa drugo?  

9. Je kdaj na vrsto kontracepcije vplival tudi vaš poročni status oziroma trajna partnerska 
zveza? So bile razlike med kontracepcijo, ki ste jo prejeli kot samska oseba ali po poroki 
oziroma po tem, ko ste bili že dolgo v neki partnerski zvezi? 

 
Sociokulturna umeščenost, biomedicinski diskurz, potrošništvo: 
10. Kako se je glede na informacije spreminjal vaš odnos do kontracepcije skozi čas?  

Če je pozitiven odnos, vprašaj zakaj. 

11. Kakšno je vaše sedanje mnenje o kontracepciji? (Kaj vam kontracepcija kot ženski 
omogoča? Da ne zanosiš, še kaj, obnašanje v družbi, …) Ste imeli ali imate kakšne zadržke 
pri uporabi kontracepcije? 

12. Ste kdaj jemali kontracepcijo za kakšne druge namene kot je preprečevanje zanositve? 
Za zdravljenje, za drugačno obnašanje, za sproščenost, za vsak slučaj, … 

13. Ali je jemanje kontracepcije popolnoma sprejeto v okolju, kjer živite? Obstajajo kakšne 
polemike ali kakšna nasprotovanja kontracepciji? 

14. Ali ste zaradi tega imeli kdaj zadržke glede uporabe kontracepcije in kakšni so bili? 
 
Biomedicinski diskurz, medikalizacija, tradicionalna kultura, permisivna seksualna kultura, 
biološki imperativ:  
15. Ali ste vedno uporabili le kontracepcijo, ki vam jo je predpisala ginekologinja/log ali ste 

kdaj izrazili svojo željo?  
16. Kakšen je bil odziv ginekologinje na vaše pričakovanje, je ugodila želji ali ne, oziroma, 

kakšen je bil njen/njegov odziv? Kaj ste storili v primeru, ko je prišlo do neskladja mnenj v 
povezavi s kontracepcijo, naredili po svoje, upoštevale mnenje ginekologa ali ga 
zamenjale? 

17. Če ste sami predlagali vrsto kontracepcije, na podlagi česa ste se zanjo odločili? Vam jo je 
kdo svetoval, ste o njej brali ali imeli kakšne druge vire informacij in katere? Vas je 
ginekolog/inja seznanjal/a z novimi metodami? 
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18. Kaj je prevladovalo pri odločitvi glede posamezne metode?  
19. Kakšna je bila vloga partnerja pri odločitvi glede kontracepcije? 
 
Subjektivni vidik:  
20. Kakšni so vaši občutki glede kontracepcije, ki jo trenutno uporabljate? Imate kakšne 

zadržke, strahove ali dvome pri uporabi? Se dobro počutite? 
21. Ali pa nasprotno, kateri so pozitivni učinki uporabe kontracepcije? 
22. Se ti občutki spreminjajo glede na posamezno vrsto kontracepcije?  
23. Kako vplivajo različne kontracepcijske metode, ki ste jih kdaj koli uporabili na vaše spolno 

vzburjenje?  
24. Kakšno je vaše doživljanje orgazma pri uporabi kontracepcije v primerjavi s spolnim 

odnosom brez zaščite? 
25. Kaj na sploh menite o kontracepciji? Menite, da je pripomogla k večjemu nadzoru žensk 

nad lastnim telesom in svobodnim odločanje o rojstvu otrok? 
26. Ali pa menite, da to sploh ni smisel in cilj kontracepcije, ampak je omejena le na 

preprečevanje zanositve? Za kaj točno jo vi uporabljate? 
 
Percepcija prekinjen spolni odnos (PSO): 
27. Poznate prekinjen spolni odnos? Lahko prosim opišete, kaj si pod tem predstavljate 
28. Kje, od koga ste prvič slišali za prekinjen spolni odnos? 
29. Kje ste kasneje izvedeli kaj več o tem? 
30. Vam je PSO kdaj priporočal ginekolog/inja? 
 
Uporaba PSO (tradicionalna ali permisivna seksualna kultura): 
31. Ali s partnerjem redno uporabljata prekinjen spolni odnos kot kontracepcijo? 
32. Ali sta PSO kdaj uporabljala ali sta ga slučajno uporabila, ker ni bilo druge možnosti?  

Če ne, pojdi na 42. vprašanje. 
33. Kdo v paru se je odločil za /je izbral PSO? 
34. Kako doživljate spolni  odnos kadar uporabite metodo prekinitve v primerjavi s spolnim 

odnosom brez zaščite? Kako se razlikuje? 
35. Kaj pa v primerjavi s spolnim odnosom, kjer uporabite drugo kontracepcijo?  
36. Ali ste kdaj ob uporabi te metode zanosili? 
 
Želja in PSO 
37. Ali prekinjen spolni odnos vpliva na vašo željo po spolnosti? Če vpliva, kako?  
38. Vas je morebiti česa strah? Ali pa ste ravno tako sproščeni, kot da bi uporabljali 

katerokoli vrsto kontracepcije? 
 
Spolno vzburjenje in PSO 
39. Si med spolnim odnosom, ko uživate, zaželite, da partner ne bi umaknil penisa iz vagine? 
40. Kakšne posledice ima za vaš užitek umik penisa iz vagine pred ejakulacijo? 
41. Ali je vaš strah, da mu ne bi pravočasno uspelo umakniti penisa, močnejši od želje po 

užitku? 
42. Ali se vam zdi, da užitek za ženske niti ni tako zelo pomemben?  

Če ni uporabljala PSO, pojdi na 44. vprašanje.  
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Orgazem in PSO 
43. Ali med spolnim odnosom, pri katerem uporabita prekinitev kot zaščito, enako pogosto 

doživite orgazem kot takrat, ko imata spolni odnos brez prekinitve? 
 
 
SPOLNOST 
 
Časovni vidik: 
44. Mi lahko opišete, kakšen je bil vaš prvi vaginalni spolni odnos z moškim, je bil to 

priložnosti seks ali sta s partnerjem skupaj načrtovala spolni odnos? Ali ste uporabili 
kontracepcijo in katero? Sta se s partnerjem skupno odločila za spolni odnos ali ga je 
izsilil partner? Ste si ga želeli ali si ga je želel partner? (Koliko ste bili takrat stari?) 

45. Kdaj ste šli prvič k ginekologu pred prvim spolnim odnosom ali potem? (Koliko ste bili 
stari, ko ste prvič odšli h ginekologu/nji?) 

46. Ste bili v času od prvega spolnega odnosa pa do prvega obiska pri ginekologu brez 
zaščite? Kako je to vplivalo na vašo spolnost? 

 
Tradicionalna seksualna kultura, permisivna seksualna kultura, načelo recipročnosti, 
sociokulturna umeščenost: 
47. Kako se je vaša spolnost (užitek, doživljanje orgazma, potreba po spolnem odnosu) 

spreminjala skozi različna obdobja? Ali je način spolnega odnosa narekoval predvsem vaš 
spolni partner ali ste pobude dajali tudi vi? 

48. Ali je na to doživljanje vplival način spolnega odnosa, ki ste ga imeli s partnerjem? Ali je 
na to vplival tudi osebni odnos z vašim partnerjem?  

49. Ste se kdaj pretvarjali, da ste doživeli orgazem? 
50. Ali je na vašo spolnost vplivalo tudi to, kar so vam o njej pripovedovali skozi vaše 

odraščanje npr. doma starši, v cerkvi, v šoli ali kje drugje? Kako so vplivali na vas in kdo je 
imel močnejši vpliv pri tem? 

51. Se vam zdi, da imajo ljudje in institucije, ki so vam o spolnosti govorili v odraščanju, še 
vedno vpliv na to, kako sedaj doživljate svojo spolnosti?  

52. Se vam kakšna vrsta spolnosti zdi »nenaravna« ali nenormalna? Katera vrsta spolnosti je 
to in kako bi to pojasnili? 

 
Biomedicinski diskurz, orgazmični imperativ:  
53. Kaj mislite, ali imajo ženske ravno takšne želje in potrebe po spolnosti, kot moški ali 

obstajajo kakšne razlike? Je pri ženskah močnejša potreba po otroku, pri moških pa 
potreba po spolnosti ali je to zmotno prepričanje? 

54. Kakšna je vaša spolnost v sedanjosti? Koliko pobude za spolni odnos sedaj prihaja od vas 
ali se pretežno odzivate na pobudo partnerja?  

55. Se vam zdi, da jo sedaj bolj nadzorujete sami ali je še vedno odvisna bolj od partnerja, 
njegovih potreb in želja?  

56. Kakšno vlogo ima orgazem pri zadovoljstvu z vašo spolnostjo? Vam je orgazem 
pomemben?  

57. Ste že kdaj slišali zdravnike govoriti o tem, da spolni odnosi pozitivno vplivajo na naše 
zdravje? Kakšno je vaše mnenje o tem?  
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Couple imperativ, koitalni imperativ 
58. Katera od spolnih praks vam da največ zadovoljstva, oziroma pri kateri najlažje doživite 

orgazem? (Samozadovoljevanje, draženje z roko, oralni spolni odnos, vaginalni spolni 
odnos, analni spolni odnos, drugo…) 

 
Zaključek: 
59. Se vam zdi, da z leti postaja spolni odnos manj pomemben ali je to le napačno splošno 

prepričanje? Je vso to govorjenje o pomembnosti spolnosti precenjeno in je bolj 
pomembno, da imate prijateljski in kakovosten osebni odnos s partnerjem?  

60. Se vam zdi, da danes bolj nadzorujete svoje spolno življenje, kot ste ga v mladosti in v 
zgodnjih partnerstvih? Kako bi to pojasnili? 

61. Kako bi za konec ocenili svoje spolno življenje? Bi bilo kaj drugače, če bi nanj gledali s 
sedanjimi izkušnjami? 

 
Najlepša hvala za vaš čas in odgovore! 
 


