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POVZETEK 

Diplomsko delo je vezano na tematiko vloge otroka v partnerskem odnosu. Rojstvo otroka 

predstavlja veliko prelomnico v življenju partnerjev, vplivi dogodka pa sežejo na več področij 

partnerskega odnosa.  

Vsebina diplomskega dela je vezana na spremembe partnerskega odnosa po rojstvu otroka. 

Teoretični del je razdeljen na štiri področja. Na začetku sta predstavljeni zaljubljenost in 

ljubezen. V drugem delu je diplomska naloga osredotočena na partnerski odnos in dejavnike, 

ki vplivajo na to, da bosta dve osebi vzpostavili intimni odnos. Tretji del teoretičnega dela 

razlaga družino in vloge v družini. Zadnji del teoretičnih izhodišč pa predstavlja središče 

diplomskega dela, namreč spremembe na različnih področjih partnerskega odnosa. 

Iz tega izhodišča se diplomsko delo poglablja v obliki kvalitativne raziskave. Izvedeni so bili 

intervjuji s štirimi pari (z vsakim partnerjem posebej), katerih analiza in rezultati so 

predstavljeni v diplomskem delu. Cilj raziskave je bilo ugotoviti, do kakšnih sprememb je 

prišlo na področju partnerskega odnosa med nosečnostjo in po rojstvu otroka ter če partnerja 

med seboj enako doživljata spremembe in ali se v katerih pogledih razhajata. Še posebna 

pozornost je namenjena spremembam na področju komunikacije, vlog in preživljanja 

skupnega časa partnerjev med nosečnostjo in po rojstvu otroka.  

Rezultati kažejo, da se je pri partnerjih odnos z rojstvom otroka še bolj utrdil. Izkazale so se 

spremembe na področju komunikacije, v smeri konstruktivnega razreševanja konfliktov. 

Očetje so vključeni v družinsko življenje, posegajo na področje dela doma, s tem da so še 

vedno matere tiste, ki v večji meri opravljajo gospodinjska dela in nego otroka. Očetje se v 

večji meri posvečajo igri z otrokom, poleg tega pa se čutijo odgovorne za finančno 

preskrbljenost družine. Skupnega prostega časa imata po rojstvu otroka manj, prilagajata pa 

ga ritmu otroka. Izkazalo se je tudi, da partnerja med seboj nekatere spremembe različno 

doživljata. 

 

Ključne besede: partnerski odnos, rojstvo otroka, starševstvo, materinstvo, očetovstvo, 

družina, komunikacija, vloge, skupni čas 
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ABSTRACT  

The theme of this thesis is the role of a child in a relationship. Childbirth presents a huge 

turning point in the partners’ lives and the event affects many spheres of a relationship. 

The content of the thesis presents the changes that occur in a relationship after childbirth. The 

theoretical part of the thesis is divided into four parts. Firstly, infatuation and love are 

presented. Secondly, the thesis concentrates on a relationship itself and on the factors that 

influence two people to enter an intimate relationship. Thirdly, family and the roles in the 

family are presented. Last but not least, the changes in different spheres of a relationship are 

presented and this is the focus of the thesis.  

What follows is the empirical part in the form of qualitative research. Interviews with four 

couples were carried out (each partner was interviewed separately) and the analysis and the 

results are presented. The aim of the research was to find out what kind of changes occur in a 

relationship during pregnancy and after childbirth, and whether the partners experience the 

changes in the same way or not. A special attention is concentrated on the changes in 

communication, roles and time spent together during pregnancy and after childbirth.  

The results show that the relationship between the interviewed couples strengthened when the 

child was born. There are changes in communication which can be noticed as a constructive 

way of conflict-solving. The fathers are included in family life as they are involved in 

household chores but the mothers still do most of the chores and are more involved in taking 

care of their child. The fathers spend more time playing with the child and they also feel 

responsible for financial stability of the family. After childbirth the partners spend less time 

together and they adjust it to the rhythm of the child. The research also shows that the partners 

experience some of the changes differently.  

 

Key words: relationship, childbirth, parenthood, motherhood, fatherhood, family, 

communication, roles, time spent together 



 

 iii 

KAZALO VSEBINE 

I. UVOD ............................................................................................................................................................ - 1 - 
II. TEORETIČNI DEL ...................................................................................................................................... - 2 - 
1 OD ZALJUBLJENOSTI K LJUBEZNI .......................................................................................................... - 2 - 

1.1 ZALJUBLJENOST .................................................................................................................................... - 3 - 
1.2 LJUBEZEN ............................................................................................................................................... - 4 - 

2 PARTNERSKI ODNOS ............................................................................................................................... - 7 - 
2.1 IZBIRA PARTNERJA .............................................................................................................................. - 10 - 

3 DRUŽINA ..................................................................................................................................................... - 11 - 
3.1 DRUŽINSKE VLOGE ............................................................................................................................. - 13 - 
3.2 STARŠEVSTVO ....................................................................................................................................... - 14 - 

3.2.1 Materinstvo .................................................................................................................................... - 16 - 
3.2.2 Očetovstvo ...................................................................................................................................... - 18 - 

4 PREHOD IZ PARTNERSTVA V STARŠEVSTVO ................................................................................ - 20 - 
4.1 ODLOČITEV ZA OTROKA ..................................................................................................................... - 22 - 
4.2 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA ZADOVOLJSTVO PARTNERJEV NA PREHODU V STARŠEVSTVO . - 24 - 
4.3 OBDOBJE NOSEČNOSTI IN VZPOREDNE SPREMEMBE .................................................................. - 27 - 

4.3.1 Fiziološke spremembe .................................................................................................................... - 27 - 
4.3.2 Psihološke spremembe ................................................................................................................... - 29 - 

4.3.2.1 Spremembe pri nosečnici .......................................................................................................................... - 29 - 
4.3.2.2 Spremembe pri bodočem očetu ................................................................................................................. - 31 - 

4.3.3 Spolnost med nosečnostjo .............................................................................................................. - 31 - 
4.3.4 Spremembe na področju odnosov s primarno družino ................................................................... - 33 - 
4.3.5 Spremembe na področju odnosov do zunanjega sveta ................................................................... - 33 - 

4.4 ROJSTVO OTROKA IN VZPOREDNE SPREMEMBE ........................................................................... - 34 - 
4.4.1 Spremembe na področju zadovoljstva v partnerskem odnosu ........................................................ - 34 - 
4.4.2 Spremembe na področju starševske identitete ............................................................................... - 36 - 
4.4.3 Spremembe na področju razdelitve dela ........................................................................................ - 38 - 
4.4.4 Poporodne duševne motnje ............................................................................................................ - 40 - 

4.4.4.1 Poporodna otožnost .................................................................................................................................. - 40 - 
4.4.4.2 Poporodna depresija ................................................................................................................................. - 41 - 
4.4.4.3 Posttravmatska stresna motnja (PTSM) po porodu................................................................................... - 44 - 
4.4.4.4 Poporodna psihoza ................................................................................................................................... - 45 - 

4.4.5 Spremembe na področju spolnosti in čustvene intimnosti .............................................................. - 46 - 
4.4.6 Spremembe na področju odnosa do kariere ................................................................................... - 47 - 
4.4.7 Spremembe na področju konfliktov v partnerskem odnosu ............................................................ - 48 - 
4.4.8 Spremembe na področju prostega časa ......................................................................................... - 50 - 

III. EMPIRIČNI DEL ..................................................................................................................................... - 52 - 
1 OPREDELITEV PROBLEMA.................................................................................................................... - 52 - 
2 NAMEN IN CILJI RAZISKOVANJA ......................................................................................................... - 52 - 

2.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA............................................................................................................... - 53 - 
3 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA ....................................................................................................... - 53 - 

3.1 OPIS VZORCA ........................................................................................................................................ - 53 - 
3.2 OPIS RAZISKOVALNEGA INSTRUMENTA .......................................................................................... - 55 - 
3.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV .................................................................................................... - 55 - 
3.4 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV .................................................................................................. - 58 - 

4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA ......................................................................................................... - 58 - 
4.1 SKUPNA UTEMELJENA TEORIJA........................................................................................................ - 58 - 

4.1.1 Odnos partnerjev na splošno ......................................................................................................... - 58 - 
4.1.2 Odločitev za otroka ........................................................................................................................ - 60 - 
4.1.3 Nosečnost, priprave  na prihod otroka, porod ............................................................................... - 61 - 
4.1.4 Spremembe v partnerskem odnosu med nosečnostjo in po rojstvu otroka na splošno ................... - 63 - 



 

 iv 

4.1.5 Druge spremembe s prihodom otroka ............................................................................................ - 68 - 
4.1.6 Spremembe na področju komunikacije ........................................................................................... - 68 - 
4.1.7 Spremembe na področju vlog ......................................................................................................... - 72 - 

4.1.7.1 Zaposlitev .................................................................................................................................................- 72 - 
4.1.7.2 Vloga matere .............................................................................................................................................- 73 - 
4.1.7.3 Vloga očeta ...............................................................................................................................................- 74 - 
4.1.7.4 Razdelitev del ...........................................................................................................................................- 77 - 

4.1.8 Spremembe na področju preživljanja skupnega časa ..................................................................... - 81 - 
4.2 PODOBNOSTI IN RAZLIKE V DOJEMANJU SPREMEMB MED PARTNERJEMA ............................. - 83 - 

4.2.1 Par 1 ............................................................................................................................................... - 83 - 
4.2.2 Par 2 ............................................................................................................................................... - 84 - 
4.2.3 Par 3 ............................................................................................................................................... - 86 - 
4.2.4 Par 4 ............................................................................................................................................... - 87 - 
4.2.5 Skupne ugotovitve ........................................................................................................................... - 89 - 

4.3 SKLEPNE UGOTOVITVE....................................................................................................................... - 92 - 
IV. ZAKLJUČEK ............................................................................................................................................. - 96 - 
V. LITERATURA .......................................................................................................................................... - 101 - 
VI. PRILOGI .................................................................................................................................................. - 110 - 
 

 

KAZALO SLIK 

Slika 1: Grafični prikaz sedmih tipov ljubezni glede na Sternbergovo trikotno teorijo ljubezni ....................... - 6 - 

 

KAZALO TABEL 

Tabela 1: Skupine družinskih vlog in pari ........................................................................................................ - 13 - 

Tabela 2: Dejavniki tveganja za nastanek posttravmatske stresne motnje po porodu ...................................... - 45 - 

Tabela 3: Predstavitev vzorca raziskave ........................................................................................................... - 54 - 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta                                                                  Diplomsko delo; Nina Bizjak 

- 1 - 

I. UVOD 

Od trenutka prvega vdiha se človek razvija in raste. V vseh življenjskih obdobjih. 

Zaznamujejo ga dogodki in ljudje, ob katerih pridobiva neprecenljive izkušnje. Življenje ga 

zasipa z novimi, neznanimi dogodki, manjšimi in večjimi prelomnicami.  

 

Rojstvo otroka je ena izmed njih. Je velika življenjska preizkušnja, ki za vedno zaznamuje 

posameznika in njegove odnose z drugimi. Še posebej pretrese vzpostavljen partnerski odnos. 

Že samo skozi opazovanje okolice lahko rečem, da je partnerski odnos z rojstvom otroka na 

veliki preizkušnji. Nekateri pari žal tej preizkušnji niso kos in se ločijo, spet drugim uspe najti 

ravnotežje in gredo po skupni poti naprej. Partnerja postaneta starša in prelomnica ju 

zaznamuje za celo življenje. Prvorojeni otrok vsekakor zahteva korenito reorganizacijo v 

partnerskem sistemu, zato me je zanimalo, do kakšnih sprememb lahko pride z rojstvom 

otroka na določenih področjih partnerskega odnosa med nosečnostjo in po rojstvu otroka. 

Osrednja tema diplomskega dela je vloga rojstva otroka v partnerskem odnosu. Zato je 

teoretični del razdeljen na teme, ki so razpete med začetkom razvijanja partnerskega odnosa 

pa vse do vloge rojstva otroka na različna področja partnerskega odnosa. Od zaljubljenosti in 

ljubezni se teoretična izhodišča pomikajo proti definiranju partnerskega odnosa in načina 

izbire partnerja ter proti definiciji družine in starševstva. Od tam pa prehaja v obdobje 

nosečnosti in po rojstvu otroka, kjer se poglablja vse do sprememb na področju partnerskega 

odnosa s prihodom otroka. Tu se nahaja središče diplomskega dela, ki se nadaljuje v 

kvalitativno raziskavo. 

 

Naj še omenim, da bom izraz partnerski odnos uporabljala za formalno potrjeno zakonsko 

zvezo in za izvenzakonsko skupnost. 
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II. TEORETIČNI DEL 

1 OD ZALJUBLJENOSTI K LJUBEZNI 

Ljudje pogosto izenačujejo ljubezen in zaljubljenost. Poleg tega veliko ljudi meni, da ljubezni 

ni brez prehodne faze zaljubljanja. Kot da sta ti čustvi nujno povezani med seboj in 

zaljubljenosti sledi ljubezen. Po mnenju Milivojevića (2010) gre za dve različni, celo 

nasprotni čustvi. Zakaj nasprotni? Ker je lastnost zaljubljenosti ta, da subjekt nima realne 

slike o objektu, medtem ko jo pri ljubezni ima. Zato je ljubezen v primerjavi z zaljubljenostjo 

razmeroma trajen odnos. Poleg tega smo pri ljubezni zmožni normalno funkcionirat tudi na 

drugih življenjskih področjih, medtem ko smo pri zaljubljenosti popolnoma obsedeni z 

objektom, kar vodi v nezanimanje za druga področja.  

Osnovna razlika med zaljubljenostjo in ljubeznijo je prav zato povezana z odnosom do 

realnosti: v zaljubljenosti subjekt, v nasprotju z ljubeznijo, drugega ne vidi takega kot je, 

njegova resničnost je popačena, kar je povezano z njegovo nejasno sliko o samem sebi, z 

njegovo neizgrajeno identiteto in z nesprejemanjem resničnega sebe. Bistvena razlika je tudi v 

subjektovem doživljanju lastnega stanja, saj zaljubljeni doživlja, da je sila zaljubljenosti 

močnejša od njega, da ta vodi njegova dejanja in se ji ne more upreti. Tudi če jo želi zatreti, 

ugotovi, da ima zaljubljenost kvaliteto prisilnega stanja, kar je posledica obsedenosti 

subjektovega ega s predstavo o idealnem partnerju. Ta predstava se fiksira na lik osebe, v 

katero je zaljubljen, in ki kot razcepljeni psihični kompleks upravlja s subjektovim egom.  

V nasprotju z zaljubljencem, ki čuti, da je njihova ljubezen edina, ki jim kaj pomeni na tem 

svetu, in da brez nje ne morejo preživeti, ima subjekt ljubezni integriran ego, kar doživlja kot 

sposobnost za samostojno odločanje, posedovanje svobodne volje ter zavedanje, da partner ni 

popoln in je zamenljiv, torej, da bi lahko živel tudi brez partnerja ali z drugim partnerjem. 

Zaljubljena oseba stalno občuti močna prijetna ali neprijetna občutja, pri ljubezni pa le ob 

določenih situacijah. Še zadnja bistvena razlika pa je v usmerjenosti: človek, ki ljubi, je 

obrnjen k drugemu, medtem ko je človek, ki je zaljubljen, v resnici obrnjen k samemu sebi. 
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1.1 ZALJUBLJENOST 

Zaljubljenost je po besedah Milivojevića (2008, str. 620) »zelo intenzivno prijetno čustvo, ki 

nastane kot posledica projekcije predstave o pravem partnerju na drugo osebo in 

posledičnega precenjevanja druge osebe«. Avtorica Ule (2009, str. 344) v definicijo 

zaljubljenosti zajema »strastno pripadnost zaljubljene osebe oboževani osebi, visoko stopnjo 

čustvene in erotične vzburjenosti, idealizacijo ljubljene osebe, ki sega do neke vrste 

zaslepljenosti, in hrepenenje po bližini ljubljene osebe.«  

Avtorici Rijavec in Miljković (2002) omenjata tri komponente zaljubljenosti: kognitivna, 

čustvena in vedenjska. Subjekt v stanju zaljubljenosti nenehno misli na objekt in ga idealizira 

(kognitivna komponenta), začuti velika nihanja v svojem razpoloženju (čustvena 

komponenta), skuša na vsak način odkriti, kaj čuti objekt zaljubljenosti, ga proučuje ter želi 

biti nenehno v njegovi bližini (vedenjska komponenta).  

Zakaj se v določene osebe zaljubimo, v druge pa ne? Milivojević (2008) razlaga, da do 

zaljubljenosti pride, ko subjekt (t.j. oseba, ki se zaljublja v nekoga) sreča določeno osebo, ki 

se ujema z njegovo idealizirano predstavo o pravem partnerju (t.j. objekt). Subjekt kljub temu 

da prvič vidi to osebo, čuti, kot da to osebo že od nekod pozna. Objekt doživlja kot 

najpomembnejšega in edinega pravega (Milivojević, 2010). Zato ni čudno, da v navzočnosti 

tega občuti intenzivna čustva. Subjekt svojo zaljubljenost doživlja kot preokupiranost z 

mislimi, fantazijami o objektu. Pri tem ga ne okupira objekt sam, temveč subjektova 

nezavedna prestava o »pravem« partnerju in o »pravi« ljubezni oziroma subjektov pomen, ki 

ga pripisuje določenemu videzu in vedenju objekta. 

Posledice zaljubljenosti so (Milivojević, 2008): 

 Odnos zaljubljenosti je odnos iluzije, saj subjekt nima realne slike o objektu. 

 Subjekt doživlja močna prijetna občutenja, kar vodi v fiksacijo na objekt, s tem pa 

zanemarja druga področja življenja, kar vodi v propad. 

 Zaljubljenost lahko preide v odvisnost tega močnega občutenja. Takoj, ko se subjekt 

ohlaja od objekta, zanj objekt postane čustveno nepomemben. 

 Zaljubljeni v resnici ni obseden z drugo osebo, temveč s svojim notranjim 

kompleksom. 

 Zaljubljenost traja tako dolgo, kolikor dolgo se obdrži projekcija na določeni osebi. 
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Zaljubljenost lahko vodi v ljubezen. To se zgodi v primeru, če realne lastnosti objekta ne 

odstopajo preveč od idealizirane predstave subjekta. V tem primeru subjektu kljub usihanju 

zaljubljenosti ugajajo lastnosti objekta in njegov odnos preide v ljubezen. V nasprotnem 

primeru se oddalji od objekta. Čez čas oseba pride do te stopnje, da je sposobna spregledati 

realne lastnosti oseb. Zato je zaljubljanje še posebej značilno v pubertetnem obdobju, medtem 

ko je pri odraslih, ki so že identitetno integrirani (in imajo sposobnost nadziranja fantazij o 

objektu), to prava redkost (Milivojević, 2008). 

1.2 LJUBEZEN 

Ljubezen je osebno doživetje - vsakdo ga lahko doživi le sam in zase. V okrnjeni obliki v 

svojem življenju ljubezen občuti skoraj vsakdo (Fromm, 2006). »Ljubezen je prijetno čustvo, 

ki ga oseba občuti do objekta, ki ga doživlja kot zelo dragocenega in ga ima za del svojega 

intimnega sveta« (Milivojević, 2008, str. 620).  

Fromm (2006) meni, da ljubezen ni le močno čustvo, temveč tudi odločitev, razsodba, 

obljuba. Po njegovem se čustvo rodi in umre, medtem ko je ljubezen trajna, če je le dovolj 

volje. Da je predvsem od volje odvisno, ali bo ljubezen trajala ali ne, dokazujejo tisti, katerih 

starši so jim določili zakonce, in so kasneje po poroki začeli ljubiti drug drugega. 

Freud na ljubezen gleda zelo ozko, saj je bila zanj ljubezen predvsem spolni pojav oz. 

»socialno sprejemljiv način izražanja spolnih želja« (1901, v Rostohar, 1999, str. 45).  

V nasprotju s Freudom pa Sullivan (1953, v Fromm, 2006) strogo razmejuje spolnost in 

ljubezen. Bistvo ljubezni je zanj v sodelovanju – jasno izoblikovano prilagajanje človekovega 

obnašanja izraženim potrebam drugega. Namen je, da drug drugega čim bolj zadovoljita. Po 

mnenju Fromma (2006) je temeljni psihični mehanizem ljubezni čustveno navezovanje. 

Končni cilj ljubezni je ustvarjanje intimnega sveta.  

Ljubezen je širok pojem, saj jo je možno opredeliti z različnih vidikov. Če gledamo samo z 

vidika objekta ljubezni, Fromm (2006) navaja in opisuje bratovsko, materinsko, erotično 

ljubezen, ljubezen do sebe in ljubezen do boga. Ljubezen je lahko brezpogojna (človek jo 

prejme ne glede na njegova dejanja, samo zato, ker obstaja) ali pogojna (človek jo prejme, če 

izpolni določena pričakovanja). Absolutno brezpogojna ljubezen ne obstaja. Tudi starši, ki 

pravijo, da ljubijo svoje otroke, ne glede na kaj, in da jih večno bodo, čutijo tako do njih zato, 
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ker so to njihovi otroci in ne od koga drugega. Tudi tukaj je postavljen pogoj, zato o tej 

ljubezni lahko govorimo le v relativnem smislu.  

Kakršne koli že so definicije ljubezni, vsekakor vsak posameznik to čustvo drugače občuti in 

si ljubezen drugače razlaga. Predstave o ljubezni so zelo raznovrstne in izjemno zasebne, 

čeprav pa Thompson in Borello (1992, v Rostohar, 1999) menita, da ljudje ljubezen precej 

enotno pojmujejo »kot psihološko dimenzijo, ki se kaže v čustveni, motivacijski in miselni 

obsedenosti z ljubljeno osebo« (prav tam, str. 45).  

Milivojević (2010) meni, da ljubezen ni le občutenje ljubezni, temveč predvsem odnos, 

zasnovan na tem občutenju. Zato ne obstaja splošno sprejeta definicija ljubezni. Vsak si lahko 

določi svojo definicijo ljubezni. Avtor (prav tam, str. 44) opisuje tri definicije, ki ljubezen 

opredeljujejo kot občutje (ljubezen je zelo prijetno občutje, ki se občuti do objekta), kot 

vedenje (ljubezen je, ko se do objekta vedemo ljubeznivo oz. na določeni način, ki nam 

pomeni ljubezen) in kot odnos (ljubezen je odnos subjekta do objekta).  

Če je ljubezen razumljena kot odnos, oseba ve, da ljubi in da je ljubljena tudi tedaj, kadar 

trenutno tega ne občuti ali kadar ni dejanj, s katerimi se izraža ljubezen. Šele takrat ljubezen 

dobi stanovitnost in stabilnost, poleg tega pa se ob tej definiciji pušča prostor tudi za občutja 

oziroma vedenja, ki so drugačna od občutja oziroma vedenja, s katerimi se izraža ljubezen.  

Ljubezen med moškim in žensko lahko imenujemo tudi partnerska ljubezen, ki se po mnenju 

nekaterih avtorjev (Cimbalo, Faling in Mousaw, 1976, v Rijavec in Miljković, 2002) razvije 

izključno iz zaljubljenosti: »Če smo uspešno preživeli zaljubljenost, ki je značilna za prvo 

stopnjo odnosa, in še naprej ostajamo skupaj, zaljubljenost začne postopoma prehajati v 

partnersko ljubezen«. Zanjo je po avtorici Ule (2009) značilna globoka medsebojna čustvena 

navezanost partnerjev in vsebuje ne le veliko čustev, temveč tudi razuma in realistično 

predstavo druge osebe, njenih potreb, vrlin in slabosti. 

Sternberg (1986, v Musek in Pečjak, 1997, str. 178) v okviru trikotnega modela opredeljuje 

partnersko ljubezen s tremi značilnostmi:  

 »intimnost (čustvena komponenta: želja po bližini partnerja, medsebojna povezanost, 

toplina, odkritost, čustvena podpora, razumevanje, skrb za partnerja), 

 strastnost (motivacijska komponenta: želja po telesni bližini, izkazovanju 

naklonjenosti, spolni odnosi) in  
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 zavezanost ali odločenost (kognitivna komponenta: stopnja sodelovanja, zaupanja, 

odločenosti, da bosta ostala skupaj in konstruktivno reševala medsebojne probleme).« 

Glede na stopnjo teh značilnosti je opredelil različne oblike partnerske ljubezni, ki jih 

prikazuje naslednja slika: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Grafični prikaz sedmih tipov ljubezni glede na Sternbergovo trikotno teorijo 

ljubezni (Sternberg, 1986, v Musek in Pečjak, 1997, str. 178) 

Musek in Pečjak (prav tam) poudarjata, da se skozi daljše obdobje partnerskega odnosa 

spreminja ljubezenski odnos: strastnost upada, medtem ko intimnosti in zavezanost naraščata, 

iz česar sklepata, da sta ravni intimnosti in zavezanosti najboljša napovedovalca trajanja 

partnerskega odnosa. 

Subjekt ljubezni je oseba, ki ljubi, objekt pa oseba, ki je ljubljena. V partnerstvu sta dve osebi, 

ki sta hkrati subjekt in objekt ljubezni. Temu sledi, da ljubezen sestoji v partnerstvu iz dveh 

čustev – ljubiti in biti ljubljen. Prav v tem pa Fromm (2006) vidi problem ljubezni v 

današnjem času: ljudje se sprašujejo ali so ljubljeni, ne pa ali ljubijo. Namreč, ljudje mislijo, 

da je ljubezen problem objekta (ne najdejo prave osebe, ki bi jim ugajala), ne vidijo pa težave 

pri sebi – v svojih sposobnostih ljubiti. Ljubezen ni nekaj samoumevnega, ni najlažja stvar na 

svetu, kot bi nekateri rekli. Zato Fromm (prav tam) uvršča ljubezen med umetnost. In kot 

vsake umetnosti, se tudi te lahko naučimo – s teoretičnim znanjem in prakso, s 
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samodisciplino, potrpežljivostjo, koncentracijo, zbranostjo, vero. Pri ljubezni gre predvsem za 

dajanje in ne sprejemanje. Ljubezen je dejavnost, moč duše, česar se mnogi ljudje ne zavedajo 

in zato menijo, da je potrebno najti le pravi objekt. Ljubezen pa ni le odnos do nekega 

človeka, temveč je »stališče, usmerjenost značaja, ki določa povezanost človeka s svetom kot 

celoto, ne z enim samim ‘objektom’ ljubezni« (prav tam, str. 42).  

Vsekakor je ljubezen čustvo, ki ljudi osrečuje in izpopolnjuje. Je poglavitni temelj za 

partnerski odnos, katerega vzpostavitev je po mnenju Eriksona (1963, v Avsec in Zager 

Kocjan, 2011) temeljna razvojna naloga zgodnje odraslosti.  

2 PARTNERSKI ODNOS 

Ljudje ves čas vstopamo v različne medosebne odnose, ki jih avtorica Ule (2009, str. 316) 

definira kot odnose »med dvema ali več osebami, za katere je značilna močna in raznolika 

soodvisnost, ki traja dlje časa«. Sestoji iz kontinuitete interakcij, zato o odnosu govorimo, ko 

»dve ali več oseb prostovoljno in trajneje sodeluje v medsebojnih interakcijah, ki vključujejo 

smiselno interpretiranje njihovega verbalnega in neverbalnega vedenja« (Galvin in 

Wilkinson, 2003, v Ule, 2009, str.318).  

Eden izmed glavnih vrst medosebnih odnosov in odnos, ki ima močan vpliv na kvaliteto 

življenja slehernega posameznika, je vsekakor partnerski odnos. Da ima ta odnos močan vpliv 

se strinjajo tudi Collins, Welshin in Furman (2009, v Avsec in Zager Kocjan, 2011, str. 123), 

ki ga definirajo kot: »vzajemne prostovoljne interakcije močne intenzitete, ki jih označujejo 

izrazi naklonjenosti in trenutno ali pričakovano spolno vedenje.« Tudi avtorica Ule (2004) pri 

definiranju partnerskega odnosa izpostavi njegovo posebno intenzivnost, saj je v ospredju 

ljubezenski odnos, ki je erotično zasnovan in se medsebojnost dveh oseb združi z močnimi 

čustvi. Po njenem mnenju se prav po ekskluzivnosti, stopnji intimnosti in potrebi po fizični 

bližini partnerski odnos razlikuje od prijateljskih odnosov. Partnerski odnos je po mnenju 

avtorice Kompan Erzar (2009) globok medoseben odnos, prežet z medsebojnim sprejemanjem 

in predstavlja intimnost dveh, odločenih za skupno življenje. Vsekakor pa ni nujno, da 

partnerja tudi skupaj živita. Četudi živita vsak na drugem koncu, sta lahko med seboj v 

partnerskem odnosu. Vse več mladih v Sloveniji podaljšuje bivanje s starši. Mladi pari si 

težko ustvarijo samostojno življenje, zato živijo skupaj (s svojimi partnerji) in hkrati narazen 

(v svoji primarni družini), kar se imenuje faza LAT - angleško living apart together (Kuhar in 

Nastran Ule, 2002). 
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Avtorica Kompan Erzar (2009) našteva odprte drže in ranljivosti, ki sta potrebni za zdrav, 

dinamičen odnos, ki temelji na (prav tam, str.19): 

 »iskrenosti in skladnosti med besedami ter dejanji; 

 spoštovanju drugega in svobodi; 

 empatiji in razumevanju drugega; 

 odsotnosti manipulacije, nadzorovanja in ustrahovanja; 

 zvestobi in telesni privlačnosti.« 

Takšen odnos ni samoumeven. Zanj se je treba truditi in ga ves čas vzdrževati. Po mnenju 

avtorice Rožič (2009) imata potencial za razvoj vzajemnosti, globoke povezanosti in 

intimnosti tista partnerja, ki ju združuje enako doživljanje, videnje sveta in odnosov. 

Obstajajo pa celo nekatera bistvena pravila, ki nam omogočajo ohranjanje dobrega 

partnerskega odnosa (Argyle, 1992, v Ule, 2009, str. 346): 

 »dajanje pozitivnih verbalnih sporočil drug drugemu in majhna uporaba negativnih 

verbalnih sporočil; 

 dajanje prijetnih neverbalnih sporočil; 

 zadovoljstvo s spolnostjo; 

 čim več skupnega preživljanja časa; 

 strinjanje glede vzgoje, finančnih vprašanj; 

 konstruktivno reševanje problemov in sprejemanje skupnih odločitev; 

 medsebojna simpatija in zaupanje.« 

Za stvaritev partnerskega odnosa prisostvujeta oba – vsak podarja sebe v odnos. Zato je le-ta 

odvisen samo od njiju. Zanj se morata vedno znova truditi in ga negovati. »Odnos je resno 

delo, ki pa obema prinaša izpolnitev, če verjameta in skrbita za globino drugega, kot bi bila 

njegova lastna« (Rožič, 2009, str. 26). 

Vsako življenjsko obdobje posameznika zahteva določene naloge in prilagoditve od njega. 

Partnerski odnos v tem ni izjema. Izpolnitev določenih razvojnih nalog partnerjema omogoča, 

da lahko postavita zdrave temelje za njuno naslednje življenjsko obdobje, obdobje starševstva, 

ki jima morda sledi, če se za to odločita. Žmuc-Tomori (1988, str. 17) na kratko izpostavlja 

naslednje razvojne naloge partnerjev: 
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 »povezava in uskladitev lastne identitete s skupno identiteto para (»jaz« in »midva«), 

 prilagoditev želja, potreb in navad v spolnosti, 

 sproščen, za oba sprejemljiv način medsebojnih stikov, 

 medsebojna prilagoditev skupnemu življenju in vsakodnevnim dogajanjem, 

 oblikovanje za oba sprejemljivih odnosov s sorodniki obeh, 

 oblikovanje za oba sprejemljivih odnosov s prijatelji obeh oz. s skupnimi prijatelji, 

 razvoj za oba sprejemljivega odnosa do svojega dela, 

 sposobnost za skupno dogovarjanje in odločanje.« 

Partnerski odnos je izredno intimni odnos, ki ga Erikson (1959, v Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2004) v teoriji psihosocialnega razvoja opredeljuje kot uspešen način razvijanja 

sposobnosti dejavnega vključevanja sebe v medosebne odnose. Doseganje intimnosti je 

najpomembnejša razvojna naloga v zgodnji odraslosti. Konec koncev smo ljudje celo odvisni 

od medosebne dinamike z drugimi. Odnosi imajo velik pomen za naše mentalno, fiziološko 

zdravje, za naš napredek ter za preživetje samo na sebi (Will, 1987, v Gostečnik, 1998). Dobri 

medčloveški odnosi vplivajo na naše samo-vrednotenje, enako pa velja tudi obratno: »Dobri 

medčloveški odnosi ter prilagojeno in ljubeče vedenje izvirajo od oseb, ki imajo močno razvit 

občutek samo-vrednotenja« (Satir, 1995, str. 33). Ljudje, sposobni vzpostavitve intimnega 

odnosa, so ljudje z izoblikovano identiteto. Po mnenju Eriksona (1959, v Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2004) ljudem njihova izoblikovana identiteta omogoča, da jim vzajemni odnos s 

partnerjem ne predstavlja večjih težav, grožnje dezorganizacije identitete. Ti ljudje imajo 

težnjo po delitvi svoje identitete z nekom drugim v intimnem odnosu. Taki uspešno razrešijo 

razvojno nalogo in so pripravljeni na naslednje korake oziroma razvojne naloge. Pripravljeni 

so na visoko stopnjo samo-razkrivanja, čustvene izmenjave, medsebojnega zaupanja in 

pripravljenosti sklepanja dogovorov.  

Partnerja si v njuni intimnosti nudita brezpogojno podporo, ohranjata fizični stik, zaupata v 

varovanje intimnih zadev in izrecno izražata medsebojno bližino (Ule, 2009). Le tako bosta 

partnerja omogočila, da bo njuna romantična ljubezen trajala (Gostečnik, 1998). Po mnenju 

Muska in Pečjaka (1997) je partnerski odnos osnova za doseganje intimnosti pa tudi za spolno 

partnerstvo, medtem ko slovenska raziskava (Temnik in Kuhar, 2007) kaže prav nasprotno: 

56 % slovenskih študentov meni, da stalna partnerska zveza ni pogoj za spolne odnose. 

Pomembno je, da sta sposobna slišati čutenja in potrebe drugega ter izražanja empatije. 

Zaljubljenost in fizična privlačnost torej nista dovolj za vzpostavitev intimnega odnosa.  
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2.1 IZBIRA PARTNERJA 

Kateri pa so potem dejavniki, ki vplivajo na to, ali bosta dve osebi vzpostavili intimni odnos 

ali ne? Kaj vpliva na to, da se z nekaterimi bolj ujamemo v partnerskem odnosu kot z 

drugimi? Na kakšen način si izbiramo partnerje? 

Po mnenju Muska in Pečjaka (1997) je vsekakor pomemben faktor za občutenje ljubezni do 

neke osebe visoka stopnja privlačnosti ljubljene osebe. »Privlačnost je funkcija odnosa med 

značilnostmi tarčne osebe in značilnostmi opazovalca samega, specifičnih lastnosti in 

obnašanj tarčne osebe, dražljajskih okoliščin, ki jih ni mogoče prisoditi tarčni osebi, in 

osebnostnih karakteristik opazovalca« (prav tam, str. 181). Privlačnost mora biti torej za 

vzpostavitev partnerskega odnosa obojestranska in prisotna na več področjih (npr. telesna 

privlačnost, osebnostna privlačnost).  

Avtorici Rijavec in Miljković (2002) pravita, da je ravno od telesne privlačnosti in bližine 

odvisno, ali bomo sploh šli v intimni odnos z nekom ali ne. Kot ključne dejavnike, ki vplivajo 

na to, ali nam bo neka oseba všeč ali ne, navajata naslednje: 

 Telesna privlačnost: zunanji videz in telesna privlačnost igrata pomembno vlogo pri 

izbiri partnerja, še posebej ko gre za prvi vtis. Zato bolj ko osebo spoznavamo, manj 

se nam zdi pomemben njen/njegov videz. Telesna privlačnost je le ena izmed meril, ki 

vplivajo na medsebojno privlačnost. 

 Bližina: Ni naključje, da se navadno zbližajo tisti, ki so ali skupaj delali ali skupaj 

hodili v šolo, živeli v istem kraju, ipd. Večkrat ko osebo srečamo, večja postaja 

verjetnost, da nam bo sčasoma začela ugajati.  

 Podobnost: Avtorici (prav tam) trdita, da se partnerja privlačita zaradi podobnosti in 

ne razlik, ker naj bi se zaradi svojih podobnosti v medsebojnem odnosu počutila bolj 

varno. Pri tem dodajata, da razlike med njima šele kasneje obogatijo odnos, na začetku 

zveze pa so podobnosti med njima mnogo bolj pomembne. 

Izbira partnerja poteka na nezavedni ravni. Udry (1974, v Zupančič in Svetina, 2004) razlaga 

model psihosocialnih sit, ki vplivajo na izbiro partnerja:  

 Geografska bližina: posameznik izbira partnerja med ljudmi, ki živijo v njegovi 

geografski bližini (npr. v službi, šoli, med prostočasovnimi dejavnostmi, istem kraju, 

ipd.); 
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 Telesna privlačnost in osebnostne lastnosti; 

 Socialna primernost oz. podobnost: posamezniki običajno izberejo partnerja 

podobne starosti, iste narodnosti, veroizpovedi, stopnje izobrazbe; 

 Skladnost med osebnostnimi lastnostmi, vrednotami, stališči, potrebami, pričakovanji, 

navadami in interesi med partnerjema; 

 Komplementarnost osebnostnih značilnosti med partnerjema: posameznik si izbere 

partnerja z osebnostnimi lastnostmi, ki bi jih rad sam imel; 

 Pripravljenost za razvoj stalne, resne partnerske zveze, ki je povezana s socialnimi 

normami. 

Na način izbire partnerja pa je Gostečnikov (2011) pogled nekoliko globlji, saj seže do 

preteklega dogajanja v primarni družini obeh partnerjev, v njuno otroštvo. Po njegovih 

besedah se privlačita osebi, ki bosta z vzpostavitvijo intimnega odnosa lahko predelala 

nerazrešene vsebine iz primarnih družin. Izbira partnerja ni prav nič naključna, temveč si na 

nezavedni ravni izberemo točno določenega partnerja, ki ustreza našemu notranjemu modelu, 

ponotranjenim doživetjem. Naša podzavest ima svojo predstavo o pravem partnerju in na ta 

način skuša popraviti škodo in razrešiti konflikte iz otroštva. Naj bodo nezavedne psihične 

vsebine pri izbiri partnerja najvplivnejše in najosnovnejše, kljub temu ne moremo zanemariti 

drugih dejavnikov, kot so na primer okolje, razmere, razpoložljivost, socialne in kulturne 

okoliščine ter celo genetski faktorji, logično razmišljanje, socialni oziri, pritiski celotnega 

družinskega sistema, njegove potrebe in načrtovanje prihodnosti, duhovne zahteve in 

romantični ideali (Pines, 1999, v Gostečnik, 2011). 

Skozi razvoj posameznika se kriteriji za izbiro partnerja nekoliko spremenijo, še posebej med 

obdobjem najstniških let in obdobjem zgodnje odraslosti, ko posameznik postane bolj zrel. Z 

razvojem posameznika se spremeni njegova/njena razvrstitev kriterijev. Po mnenju Collinsa 

(2003, v Avsec in Zager Kocjan, 2011) se ti pomikajo od zunanjega videza in socialnega 

statusa proti osebni kompatibilnosti. 

3 DRUŽINA 

Če bi povprašali ljudi zahodne kulture, kaj je družina, bi verjetno velika večina odgovorila, da 

je to sistem, kjer so prisotni oče, mama in vsaj en otrok. Takšno razmišljanje o družini je v 

naši kulturi široko razširjeno in se zato, po mnenju avtorice Rener (2006), druge družinske 

oblike dojemajo kot »nenavadne«, »odklonske« ali celo kot »patološke«.  
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Veliko je sprememb, ki pretresajo današnje življenje, med njimi pa so vsekakor za ljudi 

najpomembnejše tiste, ki pretresajo njihova vsakdanja življenja. Med temi spremembami 

sodijo spremembe na področju družine. Oblike družin se spreminjajo, te postajajo vedno bolj 

pluralizirane, zato je pojem družine veliko širši. Poleg klasične jedrne (nuklearne) družine, ki 

jo sestavljajo oče, mama in vsaj en otrok, se uveljavljajo še mnoge druge družinske oblike, 

npr. enostarševske, reorganizirane, razširjene. Poleg biološkega starševstva se vedno bolj 

uveljavljajo različne oblike socialnega starševstva (Ule in Kuhar, 2003). Avtorica Satir (1995) 

v okviru posebnih vrst družine omenja enostarševske družine in mešane družine. Avtorja 

Silverstein in Auerbach (2005, v Knox in Schacht, 2013) razločujeta med tremi ključnimi 

koncepti družine:  

 tradicionalna družina: nuklearna družina, prisotnost obeh staršev, kjer je mati 

gospodinja in oče vir financ;  

 moderna družina: družina, kjer sta oba partnerja vključena v javno sfero; 

 postmoderna družina: druge oblike družin, kot na primer enostarševske ali istospolne 

družine. 

Niso pa spremembe oblik in kompozicije edini pokazatelji spreminjana družin v našem 

prostoru. Sem spadajo namreč tudi maritalne oz. poročne spremembe (zmanjševanje števila 

porok, zviševanje starosti ob prvi poroki, večanje deleža kohabitacij, večanje števila ponovnih 

oz. več zaporednih porok in tudi večja stopnja razvez zakonskih zvez), rodnostne 

spremembe (rodnost od prve polovice sedemdesetih let upada, zvišuje se starost žensk ob 

rojstvu prvega otroka, narašča število otrok, rojenih izven zakonske zveze) in širše družbene 

in demografske spremembe (na trgih delovne sile, še posebej na področju zaposlovanja 

žensk) (Rener, Sedmak in Švab, 2006). Prav zaradi današnje raznolikosti oblik družinskega 

sistema je veliko teže priti do enotne, sprejemljive definicije družine. Statistična definicija 

opredeljuje družino kot »jedrno družino, to sta dve osebi ali več oseb, ki živijo v skupnem 

gospodinjstvu in so med seboj povezane v zakonsko zvezo, kohabitacijo ali starševskim 

razmerjem« (Keilman, 2003, v Rener, 2006, str. 15). V to definicijo spadajo družine 

zakonskih ali nezakonskih (kohabitirajočih) parov z otroki ali brez njih ter matere ali očetje z 

vsaj enim otrokom (prav tam). Potemtakem po tej definiciji pod termin družina spadata tudi 

partnerja brez otrok. Tudi avtorja Knox in Schacht (2013) omenjata definicijo družine, v 

kateri ni nujna prisotnost otroka: »Družina je skupina dveh ali več ljudi, ki so v krvnem 

sorodstvu, partnerskem odnosu ali povezani s posvojitvijo« (prav tam, str. 7). Po tej definiciji 

otroci niso nujno pogoj za ustvarjanje družine, čeprav v vsakdanjem življenju pogosto 
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označujemo družino kot skupino oseb, kjer je prisoten vsaj en otrok. Tudi avtorji Nowotny, 

Fux in Pinnelli (2004, v Rener, 2006, str. 16) družino definirajo kot »skupino oseb, ki živi v 

skupnem gospodinjstvu in jo sestavlja vsaj en otrok in vsaj ena odrasla oseba.« 

Družina je skupnost, v kateri so člani medsebojno povezani. Avtorji (Kuhar in Nastran Ule, 

2002; Knox in Schacht, 2013) omenjajo družino orientacije in prokreacije. Družina, v katero 

se rodimo, je naša primarna družina ali družina orientacije. Ko spoznamo partnerja, pa z njim 

ustvarimo družino prokreacije.  

3.1 DRUŽINSKE VLOGE 

Družina je skupnost, kjer so posamezni člani neprestano medsebojno povezani. Odnosi v 

družini so vzajemni in recipročni, preko katerih se oblikujejo družinske vloge (Žmuc-Tomori, 

1988), ki v družini predstavljajo nenapisan pravilnik delovanja družinskega sistema (Tomori, 

1994). Vloga posameznika vpliva na njegovo doživljanje samega sebe, na njegov razvoj, 

osebnostno rast in gradnjo identitete (Žmuc-Tomori, 1988). Vloge vsakega člana določajo 

medsebojni odnosi in dogajanja z drugimi člani družine. Zato sta za označevanje vlog vedno 

potrebna vsaj dva človeka. Avtorica Satir (1995) zato vloge imenuje kar pari, ki jih deli v tri 

velike skupine (prav tam, str. 149):  

Tabela 1: Skupine družinskih vlog in pari (Satir, 1995, str. 149) 

SKUPINE DRUŽINSKIH VLOG PARI 

zakonska Mož-žena 

starševsko-otroška 

Oče-hčerka 

Mati-hčerka 

Oče-sin 

Mati-sin 

bratovsko-sestrska 

Brat-brat 

Sestra-sestra 

Brat-sestra 

 

Po mnenju avtorice Satir (prav tam) si lahko vsak družinski član svoje vloge in vloge drugih 

družinskih članov različno predstavlja in ima glede na to tudi drugačna pričakovanja do 

drugih družinskih članov. V primeru, da prihaja do velikih razlik med njihovim dojemanjem 
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različnih vlog, lahko privede do velikih konfliktov. Zato je še kako pomembna komunikacija 

med njimi. Večje poznavanje družinskih vlog omogoča lažje razreševanje kriz, stresov, 

konfliktov v družini. Po drugi strani pa morajo člani družine paziti, da ne dajejo prevelikega 

pomena le vlogam, saj tako lahko hitro spregledajo posamezne člane kot unikatno bitje, ki le 

uresničuje te vloge.  

Družinske vloge so določene tudi s strani spola posameznika, npr. vloga matere in vloga 

očeta, ki se med seboj nekoliko razlikujeta. Po mnenju avtorice Čačinovič-Vogrinčič (1993) 

je kljub tem razlikam v njunem odnosu pomembno predvsem to, da se v svojih vlogah 

podpirata in s tem povečujeta občutke varnosti in gotovosti.  

3.2 STARŠEVSTVO 

Sama beseda starševstvo izhaja iz latinske besede 'parere', ki pomeni razvijati, poučevati. 

Starševstvo pomeni proces, aktivnost, ponavadi s strani staršev do otrok, interakcijo. 

Hoghughi (2004) razlaga starševstvo v najširši obliki, kot temeljno in univerzalno skrb 

družbe, kot 'vezivno tkivo' različnih narodov, generacij, družbenih razredov, etičnih skupin, 

religij. Vse do pojava umetne oploditve je bilo starševstvo povezano z biološkimi vezmi med 

staršem in otrokom, danes pa je definicija starša precej bolj kompleksna. Starševstvo je 

aktivnost, ki vključuje otroke, starše in ostale družinske člane v vseživljenjski interakciji.  

Avtorica Beck-Gernsheim (2002, v Ule in Kuhar, 2003) pravi, da vedno več staršev ne 

razume starševstva kot predanost, socialno obveznost, služenje, temveč kot življenjsko obliko, 

kjer sledijo svojim življenjskim načrtom in življenjskemu smislu. Tudi avtorica Poljanec 

(2009) opisuje starševstvo enako: kot način življenja, ki prevzema dušo, telo in duha, 

čudovito poslanstvo, eden izmed organskih temeljev človekovega bivanja na tem svetu, pečat, 

ki se ne da ovreči.  

Starševstvo je ena izmed ključnih faz družinskega cikla (Asen, 1998). Z rojstvom prvega 

otroka partnerja postaneta starša. Dvojica postane trojica. Par postane družina oziroma se 

družina razširi za enega člana več. Kot vse faze, tudi ta pretrese življenja partnerjev in širšega 

sorodstva. Avtorica Satir (1995) omenja spočetje, nosečnost in rojstvo otroka kot prvo od 

desetih kriz, skozi katero gredo družine. Krize so veliki koraki, spremembe, ki se zgodijo in 

od vsakega posameznika zahtevajo prilagoditev. Članom omogočajo osebnostno rast. 

Avtorica (prav tam, str. 164) kot naslednje krize družine navaja naslednje dogodke:  
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 »Druga kriza pride, ko začne otrok razumljivo govoriti. /…/ 

 Tretja kriza se začne, ko se otrok prvič uradno vključi v življenje izven doma /…/. 

 Četrta kriza, ki je ena največjih, se pojavi ob začetku pubertete. 

 Peta nastopi, ko otrok odraste in zapusti dom, da bi se osamosvojil. /…/ 

 Šesta kriza pride, ko se odrasli otroci poročijo. /…/ 

 Sedma je nastop méne pri ženi.  

 Osma, ki jo imenujemo klimakterij, prinaša zmanjšanje spolne aktivnosti pri moškem. 

/…/ 

 Deveta kriza se pojavi takrat, ko dobi družina vnuke. /…/ 

 Zadnja, deseta kriza nastopi s smrtjo enega izmed zakoncev in potem še drugega.« 

Starševstvo nastopi z rojstvom prvega otroka in s tem se v družini oblikuje več podsistemov. 

Podsistemi so »manjše enote (dvojice in trojke), ki se dinamično oblikujejo sproti in so nosilci 

dogajanja in odnosov v družini v vsakem trenutku« (Žmuc-Tomori, 1988, str. 12). Poleg 

partnerskega podsistema se tokrat kreira tudi starševski podsistem, podsistem otrok, ženski 

podsistem (mati in hči), moški podsistem (oče in sin) ipd (Tomori, 1994). Vsak član je hkrati 

vključen v več podsistemov in vsak podsistem ima svoje naloge, moč, meje, odgovornosti. 

Prav tako pa imajo podsistemi medsebojni vpliv. So obojestransko povezani, tako da bo na 

primer kvaliteten partnerski odnos omogočal lažji prehod skozi starševstvo. Usklajena mora 

biti tudi vloga posameznih podsistemov (Žmuc-Tomori, 1988). 

Otrok predstavlja še eno vez med partnerjema. Tokrat partnerja nista več samo partnerja, 

temveč tudi starša. Novo nastala vez nikakor ne sme izničiti tiste prve vezi – njunega odnosa. 

Kljub temu, da se z rojstvom otroka njune vloge razširijo, saj ženska postane mati in moški 

postane oče, še vedno ne smeta zapostaviti svojega partnerskega odnosa, ki je prav tako 

pomemben za uravnoteženost družine. Po mnenju nekaterih avtorjev (Satir, 1994, v Rijavec, 

2002; Bradshaw, 1998, v Rijavec, 2002) sta starša najprej partnerja drug drugemu in šele nato 

starša, saj se skozi partnerski odnos odraža celotno družinsko ravnovesje. Ko se rodi otrok in 

postaneta starša, to še ne pomeni, da se sedaj morata posvetiti le otroku. Res pa je, da se, še 

posebej pri materah (prav tam), to pogosto zgodi - da ves svoj čas in energijo posvetijo le 

otroku, na partnerja pa kar pozabijo, misleč, da v nasprotnem primeru ne bodo dobre matere. 

Avtorja Cowan in Cowan (1992) sta ugotovila, da pri obeh partnerjih v tranziciji v starševstvo 

upade trud, ki ga vlagata v vlogo partnerja. Ugotavljata pomembnost vložka v partnerski 

odnos, ki se odraža tudi na področju starševstva, kjer oba delujeta v novih vlogah bolj 
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samozavestno. Kako bosta partnerja razporedila svoje vloge, je po mnenju avtorice Rener 

(2006) odvisno od njunega dogovora in pogajanj.  

Starševske vloge med moškim in žensko se zelo razlikujejo, saj (Nett, 1988, v Norris in 

Tindale, 1994, str. 24): 

1) »ko imata partnerja otroka, njune vloge in dogovori postanejo veliko bolj razdeljene 

glede na spol, kar pomeni, da ženske več energije vložijo v skrb za dom in otroka, 

medtem ko moški svojo energijo bolj vlagajo v kariero in delo; 

2) prav tako se spreminjajo in razhajajo njune predstave glede svojih vlog: ženske se bolj 

nagibajo k materinstvu, medtem ko se moški bolj nagibajo k vlogi partnerja; 

3) zaradi različnosti vlog hitro pride do razhajanj glede nege in skrbi za otroka, kar vodi 

do več konfliktov in posledično upada zadovoljstva s partnerstvom.« 

Po mnenju avtorice Čačinovič-Vogrinčič (1993) je potrebno po rojstvu otroka na novo 

oblikovati prostor v družinskem sistemu in zato mora biti koalicija staršev zavestna odločitev. 

Prepogosto pa do tega ne pride, še posebej kadar se starša ne zavedata, da sta v novem 

obdobju, ki zahteva korenite spremembe. Ko postaneta starša, se življenje ne more odvijati 

enako kot prej. V starševstvu se je potrebno znajti, na novo oblikovati določene tirnice. To pa 

starša lahko storita le z iskreno komunikacijo. Do zavezništva niti ne more priti, če je oče 

odsoten, ali tam, kjer starša ne spoštujeta drug drugega in tekmujeta za otrokovo naklonjenost.  

3.2.1 Materinstvo 

Materinstvo se po mnenju avtorice Poljanec (2009) začne že s spočetjem otroka v materinem 

telesu. Je večno, saj mu bo mati ostala za vedno, ne glede na to, ali se bo rodil ali ne, ali ga bo 

mati sprejela ali ne, ali ga bo začutila ali ne. Izkustvo materinstva daje ženskam vedno znova 

novo priložnost za razvoj. Avtorica (prav tam) poudarja pomen sproščenega materinstva, kjer 

naj se mama odloča o negi in vzgoji otroka po svoji vesti. Mama je tista, ki zna najbolj 

prisluhniti otrokovim potrebam, poleg tega pa tudi otrok začuti njene vibracije. Sproščenost 

matere bo pozitivno vplivala na otroka in ga pomirila.  

V zadnjih desetletjih se je zgodil velik premik na področju razumevanja materinstva, in sicer 

po zaslugi različnih dejavnikov: upad družinske produkcije, dnevna odsotnost moškega v 

družini, zoženje velikosti družine, upad stopnje rodnosti ipd. Po mnenju avtorice Švab (2001) 

danes materinstvo ni več ekskluzivna prioriteta med odločitvami ženske glede življenjskih 
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ciljev. Pomen ideologije obveznega materinstva je upadel, materinstvo ni več samoumevno, 

obvezno, normativno, družbeno pričakovano ter časovno regulirano dejanje.  

Avtorica Lamovec (1998) opisuje zgodovinske prehode na področju pojmovanja materinstva, 

kar je pripeljajo do nezadovoljnih, izčrpanih in zbeganih mater, kar je avtorica Friedan (1963, 

v prav tam) označila kot »sindrom gospodinje«. K zaključku doda, da je le zadovoljna mati 

dovolj dobra mati in partnerka in je zato potrebno, da ne spregleda svojih potreb na račun 

potreb drugih. »Vse, kar mamica naredi zase, naredi za celo družino« (Kompan Erzar in 

Poljanec, 2009). Skozi analizo tekstov žensk z naslovom Njena zgodba - Rojstvo avtorica 

Stermecki (2005) ugotavlja, da v tem tekstu 66 % žensk ne piše o materinstvu, kar bi lahko 

pomenilo, da »vstopamo v obdobje, v katerem identitete žensk dosegajo nove razsežnosti, kjer 

se dogaja socialna in kulturna transformacija, kar nam kažejo nove podobe ženskih identitet, 

ki jih do sedaj ni bilo« (prav tam, str. 112). 

Psihoanalitično teorijo, ki definira materinstvo kot ključno za psihosocialni razvoj ženske, 

avtorica Oakley (2000, v Stermecki, 2005) vsekakor zavrača in trdi, da je vloga te teorije 

povezana z miti materinstva. Zato naj bi bile ženske prepričane, da so si same zaželele vloge 

materinstva, v resnici pa je njihova želja v dobro družbi in ne njih samih (prav tam). 

Današnja mati se zaveda, da otrok ni le njen, so še drugi ljudje, ki jih otrok potrebuje, ona ni 

edina, ki ga zmore razumeti. S tem pa zavrača mite o materinstvu (Oakley, 2003, v Mojškerc, 

2007, str. 372): 

 da otrok potrebuje mater,  

 da mati potrebuje otroka in  

 da je materinstvo največ, kar lahko ženska doseže v svojem življenju.  

Miti, ki jih reprezentirajo predvsem ženske revije, kar je po mnenju avtorice Mojškerc (2007) 

simbolno nasilje, ponujajo tako idealizirane predstave popolnosti matere kot predstave 

grozljivosti, slabe matere. Dobra mati je skozi ženske revije predstavljena kot polna sreče in 

ljubezni do otroka, v tesni povezanosti z njim, žrtvovanje za otroka ji je v izpolnitev, je 

zadovoljna in lepa, njen otrok pa je angelski kakor ona sama. Biti mati je dobro, vključuje kup 

nežnih in pozitivnih in neomadeževanih čustev. Realnost je temu drugačna, zato se mnoge 

matere, še posebej tiste, ki se močno poistovetijo z idealizirano predstavo, soočajo z občutki 

krivde, izgube, kaosa, dvoma vase, strahu in stiske. Zato nič čudnega, da veliko žensk po 

rojstvu zapade v poporodno depresijo ali druge poporodne duševne stiske. Avtorica Stermecki 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta                                                                  Diplomsko delo; Nina Bizjak 

- 18 - 

(2005) ugotavlja, da tiste ženske, ki se z materinsko vlogo ne identificirajo, doživljajo 

obdobje materinstva kot težje od žensk, ki so vlogo sprejele in po možnosti svojo identiteto 

zgradile le okoli te vloge.  

Četudi ženske revije materinstvo reprezentirajo kot izpolnitev ženske, ki ji prinaša občutja 

sreče, zadovoljstva, je v končni fazi pomembno predvsem to, kaj bralka s prebranim 

besedilom stori – lahko ga sprejme, zavrže, analizira itd. (Mojškerc, 2007). Avtorica Zattoni 

(2003) pravi, da ženska, ki je postala mati, doseže novo dimenzijo; prizna in dovoli si napake, 

ve, da ni popolna mati in ne more biti. Kadar naredi napako, jo prizna, se iz nje kaj nauči in 

gre dalje. Današnja mati je »zavrgla pravljice, ki pravijo, da mame vse vedo, so vedno 

zadovoljne in v sebi nosijo le ljubezen, predanost in navdušenje do svojega otroka. Ona 

sprejema tudi svoje senčne stvari« (prav tam, str. 74). In otrok niti ne potrebuje idealnih 

staršev, o čemer je pisal že Winnicott (1971, v Kompan Erzar in Poljanec, 2009): »Idealna 

mama je prav 'dovolj dobra' mama, ki se zmoti in potem pride nazaj in to 'zmoto' popravi« 

(prav tam, str. 108). Otrok od staršev veliko več pridobi, če jih opazuje pri tem, kako delata 

napake in jih nato skušata razrešiti, ob tem pa pridobi realno sliko življenja, da so zmote nekaj 

povsem naravnega.  

3.2.2 Očetovstvo 

Tako kot materinstvo se tudi očetovstvo razvija od zaploditve dalje, s tem da na drugačen 

način kot materinstvo – vloga očeta v obdobju nosečnosti je le posredna (Kompan Erzar in 

Poljanec, 2009).  

Skozi številne spremembe na širšem družbenem področju skozi zgodovino, ki so pomembno 

vplivale tudi na spremembe znotraj družinskih odnosov, se je spreminjala tudi očetovska 

vloga. Nemogoče je namreč, da bi se preoblikovala le vloga enega člana družine (matere), 

druge pa bi ostale nespremenjene (Žmuc-Tomori, 1988). Pleck (v Švab, 2001, str. 121) skozi 

časovno periodizacijo loči štiri obdobja oziroma kulture očetovstva:  

1) »Oče kot avtoritativen moralni in verski pedagog (18. in zgodnje 19. stol.), kjer je 

očetovska vloga usmerjena predvsem v zagotavljanje avtoritete očeta (klasična 

patriarhalna vloga). 

2) Oče kot distanciran preskrbovalec družine (druga pol. 19. in sredina 20. stol.), s 

čimer se pojasnjuje njegova odsotnost v družini. 
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3) Oče kot vzor za ponotranjenje spolne vloge (od 1940 do 1965), kjer je oče usmerjen 

k vzgojni vlogi. Še vedno pa je vloga očeta definirana z avtoriteto in materialno oskrbo.  

4) Novi oče, ki neguje in skrbi za otroke in je hkrati zaposlen (od poznih 1960-ih do 

danes).«  

Najpogostejše tipologije očetovstva glede na njihove vloge so (Hatten idr., 2002, v Humer, 

2008, str. 76): 

 »novi, vključeni oče, ki predstavlja ideal in se enakopravno vključuje v skrb, vzgojo in 

nego otroka ter enakopravno opravlja domača opravila; 

 uporabni ali zabavni oče, ki se aktivno vključuje v igro, skrb za otroke, opravlja 

gospodinjska dela, vendar zlasti kot pomoč partnerki; 

 oče kot dobri ali strogi hranitelj, ki ima avtoriteto in nadzor nad družinskim 

dogajanjem; 

 odsotni ali nezainteresirani oče, ki je fizično prisoten, psihično in čustveno pa 

odsoten.« 

Vidimo, da se vloga očetovstva še vedno spreminja, vendar je po mnenju avtorice Tambolaš 

(2007) ta proces počasen, predvsem zaradi dveh razlogov: prvič zato, ker so bili današnji 

očetje vzgojeni v času stroge ločenosti vlog med materjo in očetom, in drugič zato, ker imajo 

pri tem velik vpliv tudi današnje matere, ki očetom premalokrat prepustijo gospodinjska dela 

in skrb za otroka. Prvi pogoj za učinkovito očetovstvo je sposobnost moškega za prevzem 

moške in očetovske vloge. Drugi pogoj pa je sposobnost moškega, da skupaj s partnerko 

vzpostavita partnerski odnos dveh odraslih (Praper, 1995, v Tambolaš, 2007). Pri tem igra 

veliko vlogo njihova zmožnost prilagoditve, saj kakovostni premiki od tradicionalnih 

prepričanj in praks k novim pristopom v družinskem življenju namreč zahtevajo motiviranost 

in zrelost partnerjev (Žmuc-Tomori, 1988).  

Danes se zaradi večje vključenosti očeta v družinsko življenje uveljavlja termin 'novo 

očetovstvo'. »Lastnosti novega očetovstva se kažejo v spreminjanju ideologije očetovstva na 

družbeni sistemski ravni in v spreminjanju moške identitete na individualni ravni« (Švab, 

2006, str.78). Novo očetovstvo označuje premik od patriarhalnega družinskega modela k 

aktivnejšemu vključevanju moških v družinsko življenje.  

Avtorica Vezovnik (2007), ki je analizirala slovenske tiskane medije, je ugotovila, da se kljub 

temu kaže dvojnost v pojmovanju novega očetovstva. Na prvi pogled ti prikazujejo 
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enakopravno delitev vlog matere in očeta, skozi analizo pa se razkrije prikritost ideoloških 

pomenov. Vlogi matere in očeta sta še vedno razdeljeni na zasebno in javno, pri čemer je 

očetova vloga vezana na javno sfero (učitelj, hranitelj, prijatelj, zaščitnik), materina vloga pa 

na zasebno sfero.  

Problem, s katerim se srečujejo »novi« očetje, res ni toliko v usklajevanju družinskega 

življenja in kariere, temveč bolj v tem, kako očetovati (Švab, 2001). Prav v tem, da (še) niso 

vešči kompleksnejših aktivnosti in praks starševanja, se razlikujejo od svojih partnerk. 

Namreč, očetovstvo se realizira le v oblikah pomoči in podpore partnerkam. Enako meni tudi 

avtorica Rener (2008, str. 30): »Standardi dobrega očetovanja se še zmeraj razumejo kot 

hranilstvo in dopolnilno (sekundarno) starševstvo, pri čemer se je referenčna norma 'dobrega 

materinstva' kot primarnega starševstva dvignila izjemno visoko«. Avtorica Vezovnik (2007) 

opaža, da tiskane revije prikazujejo moške vloge v določenem vrstnem redu tudi znotraj 

družine: najprej se od moškega, ki postane oče, pričakuje, da izpolni svojo partnersko vlogo, 

šele nato očetovsko. Na začetku otrokovega obdobja je vloga očeta bolj kot ne pomočnik 

materi. Pozneje, ko otrok postane bolj aktiven, pa se vloga očeta prelevi v posrednika med 

otrokom in zunanjim svetom.  

Svet mladega očeta se spreminja, očetje prehajajo iz »čustvene samozadostnosti (ki ji sledi 

oddaljitev; bolj kot so otroci majhni, bolj so stvar žensk in jaz s tem nimam opravka) k 

pripravljenosti za dialog in intimnosti (v troje smo, mi trije)« (Zattonni, 2003, str. 76). Po 

mnenju avtorice Zatonni (prav tam) se je odpovedal vlogi čustvenega nepismeneža. Zna 

izražati svoja čustva, celo ranljivost in pove, kaj občuti.  

4 PREHOD IZ PARTNERSTVA V STARŠEVSTVO 

Z namenom boljšega razumevanja družinskega sistema in posameznika je že v 30. letih 

prejšnjega stoletja Burgees (1926, v Claxton in Perry-Jenkins, 2008) poudaril pomembnost 

raziskovanja področij življenjskih prelomnic. LeMasters (1957) je predpostavljal, da en član 

družine več ali manj že zahteva reorganizacijo družinskega sistema. Zato je prehod v 

starševstvo ena ključnih življenjskih prelomnic. 

Posamezniki se najpogosteje znajdejo na prehodu v starševstvo v obdobju zgodnje odraslosti. 

Avtorji Klohmen, Vandewater in Young (1996, v Zupančič, Kavčič in Fekonja, 2004) 

navajajo prilagajanje na starševstvo kot eno ključnih razvojnih nalog tega obdobja. 
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Tranzicija iz partnerstva v starševstvo je obdobje od zanositve do prvih mesecev po rojstvu 

prvega otroka (Knox in Schacht, 2013). Mebert (1991, v Norris in Tindale, 1994) pravi, da se 

tranzicija v starševstvo začne že veliko prej kot pred samim rojstvom otroka in že pred samo 

nosečnostjo, namreč že z odločitvijo za otroka. Po njegovem torej pri tistih, ki se dalj časa 

odločajo za otroka, tranzicija traja dlje časa, kot pri parih, kjer ženska zanosi nepričakovano.  

Prehod iz partnerstva v starševstvo predstavlja novo stopničko v družinskem procesu, kjer se 

dogajajo velike spremembe, in morda zahteva še največ prilagoditev v družinskem ciklu. 

Ženske (v primerjavi z moškimi) drugače doživljajo in tudi izpostavijo druge spremembe na 

področju partnerskega odnosa po rojstvu otroka. V raziskavi LeMastersa (1957) so matere 

poročale o naslednjih spremembah: pomanjkanje spanca, kronična utrujenost, zavezanost na 

dom, občutek krivde, da niso dobre matere, nezadovoljstvo s telesno podobo. Očetje so 

poročali o podobnih izkušnjah in dodali še upad na področju spolnosti, splošno razočaranje na 

področju starševske vloge ter povečane ekonomske pritiske.  

Obdobje tranzicije v starševstvo je za nekatere lahko tako stresno, da pusti v partnerskem 

odnosu resne negativne posledice. Zato je LeMasters (1957), eden prvih raziskovalcev 

področja tranzicije iz partnerstva v starševstvo, poimenoval to obdobje kot krizo, v smislu 

velikih, odločilnih sprememb, kjer stari vzorci postanejo neučinkoviti, medtem ko ga 

sodobnejši raziskovalci definirajo kot proces ali razvojno fazo (Cowan, 1991, v Delmore-Ko, 

Pancer, Hunsberger in Pratt, 2000). Cowan in Cowan (1992) razlagata pojem krize ne le kot 

nevarnost, temveč tudi kot priložnost. Prehod je priložnost za nove starše, da razvijejo nove 

poglede, znanja, bolj konstruktivne načine razreševanja konfliktov, s čimer se jim poveča 

notranja moč in občutek zmagoslavja (Cowan, 1988, v Cowan in Cowan, 1992). Zato tudi 

avtorica Rijavec Klobučar (2010) tranzicijo v starševstvo z vsemi spremembami, ki ji sledijo 

v partnerskem odnosu, opredeli kot učno priložnost za partnerski odnos: »Partnerja 

predstavljata drug drugemu spodbudo in oporo pri učenju, torej pri spreminjanju svojih shem 

pomenov, zornega kota in referenčnih okvirov« (prav tam, str. 225). Glede na to, da rojstvo 

otroka zaniha ravnovesje, se partnerja ob tem učita na novo vzpostaviti ravnovesje, saj sta 

primorana preoblikovati meje, pravila in neustrezne vzorce. 

Norris in Tindale (1994) opredeljujeta uspešno tranzicijo v starševstvo kot usmerjenost 

partnerjev v pogajanja glede socialnega (kultura, finance, služba), biološkega (starost 

partnerjev, izkušnje z otroci) in družinskega konteksta (razširjena družina, prijatelji). Kadar je 
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odnos med partnerjema varen, trden in stabilen, bosta partnerja lažje prebrodila obdobje 

tranzicije v starševstvo (Kompan Erzar in Poljanec, 2009).  

4.1 ODLOČITEV ZA OTROKA 

Odločitev za starševstvo je bila v preteklosti še kako preprosta, niti ne odločitev, ampak kar 

samoumevna stvar, pogoj. Danes pa ta odločitev v naši družbi ni več samoumevna. Tudi 

Cowan in Cowan (1992) poudarita, da je v današnjih časih veliko težje postati družina kot v 

preteklosti, predvsem zaradi večje možnosti izbire kdaj in če sploh imeti otroka, večje 

izolacije družine od drugih sorodnikov (predvsem v večjih mestih), predora žensk na trg 

delovne sile, razmer na trgu delovne sile ter posledično težje vzpostavitve ravnotežja med 

starševstvom in partnerstvom.  

Avtorici Ule in Kuhar (2003) menita, da odločitev za starševstvo vedno bolj temelji na 

pretehtani odločitvi. Želja po starševstvu je postala veliko bolj zapletena in je odvisna od 

mnogih dejavnikov. Niti ni več spontana, zato se rodi vedno več skrbno načrtovanih otrok. 

Starševstvo v Zahodni kulturi mladi skrbno načrtujejo, njihovi življenjski načrti še vedno 

vsebujejo aspiracije po družini in otrocih, vendarle pa ima ta življenjski cilj veliko 

konkurenco v drugih ciljih: poklicna kariera, osebni samorazvoj, uživanje življenja, ipd. 

Pogoje, ki vplivajo na odločitev za starševstvo, delita na (prav tam, str.108): 

 objektivne: zadovoljivo zdravje in plodnost, končano izobraževanje, zadovoljiva 

zaposlitev, zagotovljena socialna varnost in zadovoljivo stanovanje; 

 subjektivne: zrelost, kakovost osebnega življenja, trden, varen in ljubeč partnerski 

odnos, odločitev o prevzemu odgovornosti za družino in otroke. 

Rezultati ankete Mladi, družina, starševstvo, ki sta jo avtorici razdelili med študente in 

študentke, so pokazali, da so se med omenjenimi dejavniki za najpomembnejše izkazali: želja 

po otroku, psihična pripravljenost na odgovorno starševstvo in stabilno razmerje s partnerjem 

oz. partnerko. Kjer so lahko izbrali le en dejavnik pri vprašanju, kdaj bodo imeli otroke, pa jih 

je 40 % odgovorilo, da takrat, ko se bodo počutili dovolj zrele za to odgovorno nalogo. 

Tudi razlogi za starševstvo se spreminjajo. Avtorici Ule in Kuhar (prav tam) opisujeta, da so v 

preteklosti (v predindustrijskih družbah, družbah klasične moderne oz. v prvi fazi 

industrializacije) potrebovali otroke predvsem iz ekonomskih razlogov: kot delovno silo doma 

in na kmetiji, kot starostno zavarovanje za starše, kot dediče posesti in imena. V drugi 
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polovici 20. stoletja se ekonomija in starševstvo začenjata ločevati, s tem pa nastopijo drugi 

motivi za starševstvo, ki sodijo predvsem med čustvene potrebe staršev. »Družina izgublja 

pomen ekonomske skupnosti in vse bolj postaja socialno-emotivna skupnost« (prav tam, str. 

49). Kot pravi Fend (1988, v Ule in Kuhar, 2003), imajo otroci danes predvsem »psihološko 

funkcijo koristnosti«, ki se izraža v želji po smislu življenja. Lahko pa, da partnerja v želji po 

starševstvu iščeta komplement k svojemu poklicnemu svetu, kjer so čustva po večini moteča 

in kjer dominira instrumentalni um. Otrok nam lahko pomaga uravnotežiti življenje, avtorici 

Ule in Kuhar (prav tam, str. 58) pa k temu dodajata, da »nikjer ne vidimo toliko življenjske 

energije in radosti kot pri otroku.« 

Avtorica Hrovat Kuhar (1995) meni, da ima odločitev za otroka še vedno vzrok v želji po 

dosegi nekega cilja, kot npr. (prav tam, str. 40): 

 želja po nesmrtnosti, 

 moški: dokaz moškosti, 

 ženske: dokaz plodnosti, 

 iskanje varnosti, »naložba za stara leta«, 

 zunanji pritiski družine in družbe, 

 stari starši si želijo vnuka, 

 tekmovanje s tistimi, ki že imajo otroke, 

 socialne norme (ko si poročen, moraš čimprej imeti otroke), 

 predsodki (materinski miti). 

Odločitev za otroka je življenjska odločitev. Nekateri partnerji nimajo težav pri tej odločitvi, 

če sta partnerja usklajena glede odločitve o otroku. Na drugi strani pa pri nekaterih parih 

lahko pride do velikega konflikta že samo pri tej življenjski odločitvi. Cowan in Cowan 

(1992) na podlagi njune longitudinalne raziskave ločita štiri tipe parov glede na vzorec 

odločanja za otroka: 

1. Planerji: partnerja z aktivno diskusijo, pogovori prideta do kompromisa oz. skupne 

odločitve o tem, ali bi imela otroka in kdaj bi imela otroka.  

2. Sprejemajoči usodo: partnerja sprejmeta otroka ali pa sta prijetno presenečena ob 

novici, da je otrok že na poti. 

3. Ambivalentni pari: oba partnerja se težko odločita glede odločitve o otroku. Oba sta 

neodločena oziroma imata glede tega mešane občutke.  
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4. 'Da-ne' pari: med nosečnostjo sta partnerja še vedno v konfliktu ozitoma nista 

usklajena glede odločitve ali bi otroka obdržala ali ne.  

Po mnenju avtoric Ule in Kuhar (2003) se skozi možnost nadzorovanja zanositve odločitev za 

starševstvo celo bolj nagiba k ženskam – one so v večji meri tiste, ki se odločajo, če in 

predvsem kdaj bodo imele prvega otroka. Na tem mestu pa se pojavlja vprašanje, če za tem 

resnično stoji ideologija svobodne izbire? Namreč, po mnenju avtorice Mojškerc (2007), se 

od ženske vedno pričakuje, da se bo med delom in materinstvom odločila za slednje, misleč 

da se je tako odločila sama, izključno po svoji volji, v resnici pa znotraj tega ženska svobodno 

izbere ravno tisto, kar ji je družbeni svet tako ali tako namenil. »Navidezno brez zunanjih 

prisil izbere neizbežno, torej materinjenje in ostajanje doma« (prav tam, str. 278). 

Odločitev za otroka je težka predvsem zaradi dolgotrajnih posledic na življenja partnerjev. 

Naj se partnerji odločijo za otroka zavestno, na podlagi močne želje, ali naj jih novica o 

prihodu otroka preseneti, dejstvo je, da se vsi soočajo s posledicami, ki jih prinaša prihod 

otroka v njihova življenja. Vzporedno pa se z otrokom pojavljajo tudi strahovi, dileme, ovire, 

saj po mnenju avtoric Ule in Kuhar (2003) starševstvo postaja vse bolj odgovorna naloga in s 

tem težak, za nekatere neuresničljiv projekt. Če ne zaradi drugega, že iz finančnih razlogov. 

Materialne predpostavke starševstva, kot del sodobnega odgovornega starševstva, postajajo 

vedno bolj zahtevne, zato si nekateri otroka v današnji situaciji enostavno »ne morejo 

privoščiti« (prav tam, str. 58). 

4.2 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA ZADOVOLJSTVO PARTNERJEV NA 

PREHODU V STARŠEVSTVO 

Zakaj nekateri partnerji brez posebnih težav prehajajo v obdobje starševstva, na drugi strani 

pa so partnerji, ki jim prehod v starševstvo zamaje partnerski odnos? Kako bosta partnerja 

doživela to obdobje in do kakšnih sprememb bo prišlo v tem obdobju, je vsekakor odvisno od 

večih dejavnikov.  

Že LeMasters (1957) je izpostavil, da na zaznavanje prehoda v starševstvo kot obliko krize 

vpliva več dejavnikov: npr. postavitev vlog v družini, izkušnje s prejšnjimi kriznimi dogodki, 

narava kriznega dogodka, sredstva družine. Norris in Tindale (1994) omenjata, da v največji 

meri na zadovoljstvo staršev po rojstvu otroka vpliva ekonomsko stanje družine, doživljanje 

stresa, struktura družine, kultura staršev, pomoč in podpora ostalega sorodstva in prijateljev, 
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lastnosti otroka (temperament) in podpora oz. odnos s partnerjem, medtem ko avtorica 

Rijavec Klobučar (2011) na podlagi svoje raziskave izpostavi dva ključna dejavnika vpliva na 

smer spreminjanja: »kakovost partnerskega odnosa pred rojstvom otroka in zaznavanje 

partnerskega odnosa kot osrednjega podsistema v družini« (prav tam, str. 35).  

idr. (2000) so raziskovali relacijo med pričakovanji in pripravami v prenatalnem obdobju ter 

dejanskim stanjem po rojstvu otroka. Ugotovili so, da so bolj pripravljeni pari, z realnimi 

predstavami glede starševstva in premišljenimi strategijami soočanja z možnimi težavami bolj 

fleksibilni, prilagodljivi, doživljajo obdobje tranzicije manj stresno od tistih, ki se ne zavedajo 

možnih zapletov, težav in imajo nerealne predstave o materinstvu oz. očetovstvu. Po mnenju 

avtoric Hackel in Ruble (1992) bo manjše zadovoljstvo s partnerskim odnosom tistih 

posameznikov, pri katerih bo večja razlika med pričakovanji o življenju po rojstvu otroka in 

realnim stanjem v tem obdobju. Na to, kakšna pričakovanja bodo imeli posamezniki, pa 

vpliva več dejavnikov: količina pogovorov glede pričakovanj med partnerjema, zmožnost 

fleksibilnega prilagajanja novim situacijam, prevzemanje vlog glede na spol (ženske, ki jim je 

tradicionalna vloga samoumevna oz. jo sprejemajo, doživljajo obdobje tranzicije manj 

stresno), zaposlitev (ženske z zaposlitvijo doživljajo večje razočaranje, kar je povezano z 

njihovimi pričakovanji o enakomerni delitvi del doma) in pa značaj otroka (temperament, 

spanje, ipd.).  

V obdobju nosečnosti žensko (in tudi moškega) v pretežni meri spremljajo strokovnjaki, ki ju 

predvsem pripravljajo na uspešno donositev otroka, uspešen iztek poroda ter na način pravilne 

nege otroka. Ob tem sta avtorja Cowan in Cowan (1992) zaskrbljena, da pri tem izpuščajo 

poglavitni del priprav na otroka. Skozi raziskavo sta ugotovila, da večje posledice od vseh 

zgoraj naštetih na partnerjih pustijo prav psihološke spremembe v njih samih in na nivoju 

partnerskega odnosa. 

Na izris slike življenja po rojstvu otroka pa vpliva to, kako partnerja dojemata starševstvo. 

Avtorica Poljanec (2009) razlaga, da partnerja lahko dojemata starševstvo v obliki velike 

pridobitve, preko katere prihajata do spoznanj o sebi, se preoblikujeta, rasteta, presegate svoje 

skušnjave, slabosti. Ali pa v obliki odpovedovanja, žrtvovanja, celo kot izgubo svobode, ko se 

počutita, kot da sta izgubila sebe, čas zase, za svoje hobije in sproščeno življenje. Lahko pride 

tudi do razlik v pričakovanjih med partnejema, kar vodi v večji občutek odtujenosti, večjo 

konfliktnost in s tem do skopega zadovoljstva z odnosom (Cowan in Cowan, 1992). Problem 

za partnerski odnos avtorja vidita v tem, da si partnerja ne izmenjata svojih predstav o 
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življenju po rojstvu otroka. Kot uspešno tranzicijo iz partnerstva v starševstvo vidita v 

sposobnosti usklajevanja moškega in ženske na področju gospodinjstva, priprav na otroka in 

spolnosti.  

Vsak od njiju ima svoja pričakovanja glede starševstva, ki so pogosto precej raznolika, še 

posebej na področju porazdelitve gospodinjskih del in starševskih nalog. Nekaj so predstave, 

drugo je dejansko stanje. Avtorica Guštin (2009) pravi, da bolj kot so starševske naloge 

enakomerno porazdeljene med partnerjema in bolj kot so pričakovanja realna, bolj bosta 

zadovoljna s svojim odnosom.  

Na to, kako učinkovito se bosta partnerja spoprijela s starševstvom, po rezultatih švicarske 

raziskave (Wicki, 1999, v Zupančič in Svetina, 2004) vplivajo sodelovanje med partnerjema 

(npr. usklajevanje vsakdanjih dejavnosti, skupno odločanje), stopnja konfliktnosti v njunem 

odnosu in zaznana čustvena opora partnerja (spoštovanje, razumevanje, spodbujanje).  

Lawrence, Rothman, Cobb, Rothman in Bradbury (2008) so ugotovili, da je pri parih, ki so 

načrtovali rojstvo prvega otroka, padec zadovoljstva manj strm. V slovenski raziskavi 

(Medved, 2010) ni pomembnih razlik glede zadovoljstva med ženskami, kjer so otroka 

načrtovali, in ženskami, kjer je bil otrok nenačrtovan. Tudi avtorja Cowan in Cowan (1992) 

ugotavljata, da so po rojstvu otroka bolj zadovoljni in srečni tisti, ki so otroka načrtovali, in 

tudi tisti partnerji, ki so sprejeli usodo, ko so izvedeli, da pričakujejo otroka. 

Avtorja sta tudi našla povezavo med starostjo, ko partnerji postanejo prvič starši in njihovim 

zadovoljstvom s partnerskim odnosom po rojstvu otroka. Partnerji, ki prvič postanejo starši po 

30. letu starosti, so manj zadovoljni s partnerskim odnosom v primerjavi s partnerji, ki prvič 

postanejo starši pred 30. letom starosti. Povezavo vidita v tem, da imajo navadno partnerji po 

30. letu že precej ustaljen življenjski ritem (npr. zaposlitev, skupno življenje), kar pomeni, da 

rojstvo otroka veliko bolj pretrese njihova ustaljena življenja kot življenja staršev pred 30. 

letom starosti, ki se še iščejo in še niso popolnoma ustaljeni v svojih življenjih.  

Avtorica Carlson (2007) ugotavlja, da poročeni partnerji na prehodu v starševstvo, v 

primerjavi z neporočenimi, občutijo manjši upad zadovoljstva s partnerskim odnosom, iz 

česar sklepa, da je poroka varovalni dejavnik partnerskega odnosa v tem obdobju. Tudi 

slovenska raziskava (Medved, 2010) je pokazala pomembno razliko med poročenimi in 

neporočenimi udeleženkami v zadovoljstvu s partnerskim odnosom. Zdi se mi, da poročeni 
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pari občutijo večjo varnost v odnosu, saj naj bi imeli bolj jasno sliko o vlogah in 

odgovornostih ter občutek stalnosti (Nock, 1995, v Medved, 2010). 

Poznavanje dejavnikov, ki vplivajo na partnerski odnos, je za pare v tranziciji v starševstvo 

pomembno predvsem z vidika ukrepanja; prej ko se zavejo vrzeli odnosa, prej lahko ukrepajo 

in delajo na izboljšanju. Da bo otrok sam po sebi razrešil vse težave in se bo odnos čez noč 

izboljšal, je nemogoče pričakovati. Zaradi različnih dejavnikov partnerji in starši zelo različno 

reagirajo na prihod otroka. Spremembe se odražajo na različnih področjih. Pomembno je 

predvsem, da se partnerja že v času nosečnosti pogovorita o svojih predstavah glede njunega 

odnosa, vlogah, nalogah po rojstvu otroka ter jih že pred rojstvom otroka skušata uskladiti, saj 

jima po rojstvu otroka lahko zmanjka časa in energije za tovrstne pogovore. Bolj bodo njune 

želje usklajene, toliko manj bo konfliktnih situacij po rojstvu otroka in bolj mirno bo njuno 

skupno življenje. 

4.3 OBDOBJE NOSEČNOSTI IN VZPOREDNE SPREMEMBE 

Nosečnost je obdobje od zaploditve do rojstva otroka, ki načeloma traja devet mesecev. To je 

čas, ki zahteva intenzivno pripravo bodočih staršev na prihod novega člana, ki bo razširil 

njuno diado na triado. Ženske se po besedah avtorice Rener (2006) na starševstvo pripravljajo 

veliko prej kot moški, namreč že daleč pred zanositvijo, medtem ko se priprave moških na 

otroka običajno začnejo šele v obdobju nosečnosti ali šele po rojstvu otroka.  

Nosečnost je obdobje sprememb. Najbolj vidne so vsekakor fiziološke spremembe pri 

nosečnicah. Vsekakor pa v tem obdobju pride tudi do drugih sprememb, ki jih avtorja Cowan 

in Cowan (1992) razdelita na fiziološke in psihološke spremembe.  

4.3.1 Fiziološke spremembe 

Z nastopom nosečnosti se zgodi mnogo sprememb v telesu nosečnice. Adaptacija ženske je 

»anatomska, fiziološka, biokemična in duševna« (Geršak, 2008, str. 201). Ne vpliva pa 

nosečnost le na spremembe reproduktivnih organov, temveč tudi na druge organe oziroma 

sisteme v ženskem telesu. Poleg sprememb reproduktivnih organov avtorica Geršak (prav 

tam) razlaga tudi fiziološke spremembe na področju kardiovaskularnega sistema, sečil, 

prebavil, dihal, kože in skeleta. 
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Po mnenju avtorjev Cowan in Cowan (1992) se v obdobju nosečnosti zgodijo tipične 

spremembe v telesu nosečnice, mimo katerih ne more nobena nosečnica: povečana telesna 

teža, povečan obseg trebuha, drugačna oblika telesa in spremembe hormonov oziroma v 

delovanju notranjih žlez. Idealno povečanje telesne teže med nosečnostjo je med 12 in 13 

kilogramov (Geršak, 2008).  

Poleg omenjenih sprememb se pri nosečih ženskah (toda ni nujno, da pri vseh) pojavlja tudi 

jutranja slabost (Cowan in Cowan, 1992; Geršak, 2008; Steblovnik, 2009) kot posledica 

hormonskih sprememb in ki po prvem trimesečju izgine (Geršak, 2008; Steblovnik, 2009). 

Hujše oblike slabosti in težav z bruhanjem avtorica Deutsch (1945, v Steblovnik, 2009), ki je 

raziskovala psihično stanje nosečnic, pripisuje psihosomatskim izvorom (prav tam, str. 53): 

»Bruhanje izraža zavračanje ploda, medtem ko je prenajedanje odraz želje po zadržanju 

ploda.« Težave, ki se skozi obdobje nosečnosti vedno bolj stopnjujejo, pa so (Cowan in 

Cowan, 1992): zatečene noge, krči v nogah, bolečine v križu, utrujenost, kratka sapa, 

prebavne motnje, ipd. V njuni raziskavi je približno polovica udeleženk imelo le malo 

fizioloških težav med nosečnostjo, tudi v prvem trimesečju. Pomislili bi, da so ženske 

popolnoma zadovoljne, če nimajo težav med nosečnostjo, kljub temu pa avtorja (prav tam) 

ugotavljata, da te ženske začne skrbeti, če je to normalno. Skrbi jih, če so sploh še noseče in 

da ni kaj z njimi narobe. Normalno nosečnost opredeljujejo s težavami v nosečnosti. Razloge 

za njihove nepotrebne skrbi vidim v poplavi strokovne literature za nosečnice, kjer se povsod 

osredotočajo na možne zaplete in težave na področju telesa med nosečnostjo, pa tudi v sami 

pozornosti zdravnikov, specialistov ginekologije in drugih strokovnjakov izključno na fizično 

stanje nosečnice ter razvoj zarodka. Tudi Cowan in Cowan (prav tam) poudarita, da se 

zdravniško osebje pretežno fokusira le na telesne, fiziološke in medicinske spremembe 

nosečnosti in poroda, premalo pa se osredotočajo na psihološko stanje nosečnice oziroma se 

osredotočajo le v primeru močnih, izredno motečih težav. 

Ni pa nujno le ženska tista, ki se sooča s telesnimi spremembami med nosečnostjo. Le-te 

lahko doletijo tudi njenega partnerja. Angleški antropologi (Trethowan in Conlan, 1965; v 

Cowan in Cowan, 1992) so odkrili, da v nekaterih neciviliziranih družbah moški doživijo 

veliko enakih telesnih simptomov nosečnosti, lahko celo veliko večje kot njihove partnerke. 

Pojav se imenuje sindrom »couvade« (Cowan in Cowan, 1992) in ga skozi raziskave (Curtis, 

1955; Shereshefsky in Yarrow, 1973; v Cowan in Cowan, 1992) opažajo tudi v zahodni 

kulturi. Tudi Johnson (2001) omenja izraz sindrom »couvade« in pravi, da se tesnoba pri 
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bodočem očetu včasih izraža v obliki fizičnih simptomov, kot na primer slabost, pridobivanje 

telesne teže in bolečine v križu. 

4.3.2 Psihološke spremembe 

Cowan in Cowan (prav tam) pod psihološke spremembe med nosečnostjo uvrščata pet 

ključnih težav, ki so jih najpogosteje navedli intervjuvanci v njuni raziskavi in se tičejo 

partnerskega odnosa: 

 Spremembe na čustvenem področju vsakega izmed partnerjev, še posebej če se o tem 

ne pogovarjata. 

 Spremembe na področju spolnosti, ki na področju partnerskega odnosa povzroča 

ranljivost. 

 Pomanjkljiva izmenjava predstav med nosečnostjo o obdobju po rojstvu otroka. Le-to 

lahko povzroča resne težave kasneje, v obdobju po rojstvu otroka. 

 Oba partnerja imata svoja pričakovanja glede delitve gospodinjskih del in skrbi za 

otroka, predvsem v smislu večje enakopravnosti, ki pa so pogosto le iluzije. 

 Vedno bolj se približuje čas rojstva otroka, vedno bolj se maje ravnovesje med 

odvisnostjo in neodvisnostjo od partnerskega odnosa. 

 

4.3.2.1 Spremembe pri nosečnici 

Rojšek (1996) predstavlja psihološke značilnosti nosečnice skozi tri trimesečja obdobja 

nosečnosti: 

1) V prvem trimesečju hormonske spremembe vplivajo na nihanje razpoloženja, 

nosečnica se znajde v »nosečnostnem konfliktu«, ko stoji pred odločitvijo, ali želi otroka 

obdržati ali ne. Pogosto se pojavi omotičnost, slabost. Ženska lahko postane zmedena, občuti 

strah, dvom, še posebej pri nenačrtovani nosečnosti, ali obratno, občuti vznesenost, 

izpopolnjenost, srečo. Pričakovanja nosečnice v zvezi s prihodnostjo igrajo pomembno vlogo 

pri obvladovanju duševnih sprememb. Nosečnica se že sooči z materinskimi nalogami, 

razmišlja, kako bo opremila sobo, v njej oživi materinska podoba in se sooči z odnosom do 

matere. Cowan in Cowan (1992) na podlagi svoje raziskave ugotavljata, da je večina žensk v 

tem obdobju nosečnosti zaskrbljenih predvsem glede preživetja zarodka. 
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2) V drugem trimesečju se nosečnica usmeri vase: ne ukvarja se več toliko z 

gospodinjskimi opravili, zanemari dosedanje interese, stike z okoljem, distancira se v odnosu 

do moža. Psihično se pripravlja na otroka, lahko se mobilizirajo intenzivnejši občutki 

odvisnosti od matere, postane občutljivejša, hitro reagira preveč napeto. V sebi že začuti 

otroka, kar privede do pomembnega preobrata v doživljanju lastnega telesa, saj trebuh 

zaznava kot otroka. V tem obdobju fantazira in si ustvarja predstave o bodočem otroku, 

postane močnejša pri vsem, kar neposredno zadeva otroka in priprave nanj. Psihične 

spremembe spremlja šibkost ega, večja dovzetnost za strah, upornost, ki lahko vodi do težav v 

odnosih, depresivna reakcija ter zanjo značilna utrujenost, manjša vitalnost in manjša 

sposobnost koncentracije, udejstvovanja in čustvovanja. Cowan in Cowan (1992) pravita, da 

ženska s tem, ko začuti otroka v sebi, postane umirjena in njeni strahovi iz prvega primesečja 

izginejo. Otrok postane bolj realističen, kar privede do večjega zadovoljstva ženske.  

3) V tretjem trimesečju zarodek postaja kot sam svoj objekt vse bolj realen, zato se 

narcistična zveza mati-otrok vse bolj rahlja. Telesne spremembe izzovejo omejitve pri 

določenih gibih, nosečnica vse težje prenaša svoje fizično stanje, zato v njej naraščajo 

napetost, občutja jeze in agresije. Želi, da čimprej rodi, hkrati pa se pojavlja strah pred 

rojstvom, še posebej pri ženskah, ki bodo rodile prvič. Povečajo se težnje po varnosti in 

zavetju. Cowan in Cowan (1992) k temu obdobju dodajata (povrnitev) zaskrbljenosti 

nosečnice glede otrokovega zdravja pa tudi glede samega poroda, še posebej, če se ženska s 

tem še nikoli prej ni soočila. Pri ženskah pa opažata tudi pojavljanje vprašanja, če bodo dovolj 

dobre matere. 

Med nosečnostjo so psihosomatske motnje pogoste, po mnenju avtorice Hrovat Kuhar (1995) 

je najpogostejša oblika lažjih čustvenih težav tesnoba. Že med nosečnostjo lahko pojavi 

depresija, ki v 50-62 % preide v poporodno depresijo (Evans idr., 2001, v Ponikvar in 

Tomšič, 2009). Pojav duševnih bolezni med nosečnostjo je mogoč, pomembno pa je takojšnje 

zdravljenje, saj vsekakor vplivajo na razvoj otroka, sam potek nosečnosti in poroda. V 

primeru nezdravljenja teh bolezni se lahko ženska zaradi slabše presoje poslužuje tveganih 

vedenj, kot je na primer zloraba psihoaktivnih snovi (World Health Organization, 2009, v 

Ponikvar in Tomšič, 2009). 
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4.3.2.2 Spremembe pri bodočem očetu 

Nosečnost ne zaznamuje le matere, temveč tudi moški občuti spremembe in se sooča z 

mešanimi občutki – pozitivnimi in negativnimi. Psihoanalitiki (Zilboorg, 1931; Towne in 

Afterman, 1955; Wainwright, 1966; v Cowan in Cowan, 1992) so se pred približno 80. leti 

začeli ukvarjati z vprašanjem doživljanja bodočih očetov v obdobju nosečnosti predvsem 

glede ektremnih stanj: depresija, psihoze in duševno zdravje. Cowan in Cowan (prav tam) v 

svoji raziskavi ugotavljata, da se je večina bodočih očetov med nosečnostjo dobro počutila, 

nekateri so izpostavili spremembe na bolje. Izpostavijo pa tudi pojav nekaterih skrbi, ki jih 

pred tem nikoli niso imeli. Najpogosteje so izpostavili skrbi glede odgovornosti za 

ekonomsko preskrbljenost družine. Nekateri so izpostavili skrbi glede očetovanja, približno 

15 % intervjuvancev pa izpostavi velike skrbi med nosečnostjo. Nekateri moški so bili, celo 

bolj kot ženske same, zaskrbljeni glede bolečin in tegob, ki jih preživljajo njihove partnerke 

med nosečnostjo. Zaskrbljenost se pojavlja tudi glede razvoja zarodka, v manjšini pa tudi 

skrbi glede skušnjave po prevari svoje partnerke med nosečnostjo. Ob tem pa avtorja (prav 

tam) dodata, da o svojih skrbeh moški le redko spregovorijo s partnerko, kar povezujeta z 

mišljenjem moških, da morajo biti močni in mirni ter da bodo s priznanjem skrbi povzročili 

partnerki še več stresa. Občutek imajo, da jih partnerke potrebujejo močne in hrabre ter si zato 

ne upajo spregovoriti, morda celo tudi pomisliti na svoje tegobe. S tem pa nezavedno 

privedejo do le večjih težav in konfliktov – v njih samih in na področju partnerskega odnosa. 

4.3.3 Spolnost med nosečnostjo 

Kot pravi Rojšek (1996), se s spremembo slike lastne ženskosti pogosto spremenita tudi 

doživljanje spolnosti in odnos do moža. Na začetku nosečnosti se lahko želja po spolnosti 

poveča, kar poglobi medsebojno povezanost med partnerjema. Čez čas pa se vzporedno s 

spremembo odnosa do partnerja kvalitativno spremeni. Ob koncu nosečnosti, v tretjem 

trimesečju pa pride do upada želje po spolnosti, največkrat zaradi strahu pred infekcijami. 

Nasprotno pa Johnson (2001) in tudi Ahlborg (2004) opozarjata na zmanjšano željo po 

spolnosti s strani nosečnice v prvem trimesečju, saj je prezaposlena s fizičnimi in 

psihološkimi spremembami, zaradi česar je precej utrujena. 

Ipavec (1996) meni, da približno četrtina žensk med nosečnostjo izgubi zanimanje za spolnost 

in vzroke pripisuje: 
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 telesnemu počutju (jutranja slabost, zaspanost, utrujenost), 

 pogostosti spolnih odnosov pred nosečnostjo, 

 stališčem do nosečnosti (strah pred splavom, strah pred poškodbami ploda), 

 izkušnjam morebitnih poprejšnjih nosečnosti, 

 trajanju partnerske zveze, 

 skladnosti med partnerjema, 

 izobrazbi itn. 

Cowan in Cowan (1992) na podlagi svoje raziskave pišeta, da sta najpogostejša vzroka za 

upad ali ukinitev spolnih odnosov med partnerjema pri ženskah neudobno počutje v svojem 

telesu in utrujenost, katerima sledi bolečina in občutja neprivlačnosti. Vse to lahko po mnenju 

avtorice Hrovat Kuhar (1995) močno vpliva na žensko samopodobo, še posebej, če niti moški 

ne sprejme njene spremenjene fizične podobe. Približno četrtina intervjuvank se je počutila 

med nosečnostjo neprijetno ob telesnih spremembah, četudi so jim partnerji v večini nudili 

spodbudo in tolažbo. Nekateri moški in ženske ne želijo imeti spolnega odnosa med 

nosečnostjo iz razloga, da ne bi poškodovali zarodka ali povzročili popadkov. Tudi avtorica 

Hrovat Kuhar (1995) meni, da prisotnost otroka v trebuhu lahko moti predvsem moškega med 

spolnim odnosom, ker misli, da lahko s penetracijo poškoduje otroka, izzove prezgodnji 

porod ali neugodje partnerki. Telo nosečnice lahko dojema kot da se ga ne sme dotikati ali pa 

se mu nosečnica zdi preveč krhka. Da spolnost med nosečnostjo ni plodu nevarna (razen v 

nekaterih primerih, na primer, če je ženska bolj dovzetna za splav in nekaj tednov pred 

porodom), piše tudi Ipavec (1996). Plodni mehur in tekočina v njem otroka varujeta pred 

tresljaji, toploto in mrazom, prav tako pa ga varuje tudi sluzni čep, ki preprečuje semenčicam 

vdor v maternico. 

Partnerji različno sprejemajo spremembe na področju spolnosti. Kakršne koli težave se že 

pojavljajo, menim, da je kakor pri vseh težavah, tudi tu potreben odkrit in iskren pogovor med 

partnerjema. Te teme nikakor ne smeta podcenjevati. Namreč, oba partnerja sta ob 

pričakovanju otroka toliko bolj ranljiva in zato toliko bolj potrebna nežnosti, dotikov, 

ljubkovanja, kar okrepi medsebojno povezanost. Težko pa je, ko se partnerja resnično ne 

moreta o tem pogovarjati in po mnenju avtorjev Cowan in Cowan (1992) šele takrat nastopijo 

resne težave v partnerskem odnosu. 
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4.3.4 Spremembe na področju odnosov s primarno družino 

Obdobje nosečnosti omogoča partnerjema, da obnovita vezi s svojo primarno družino. Prihod 

otroka lahko poveže generaciji med seboj, ni pa nujno. Cowan in Cowan (1992) glede tega 

pravita, da lahko nosečnost poveže generaciji, če so bile že prej pozitivne povezave med 

njima, in nasprotno, v primeru starih zamer med generacijama je lahko nosečnost povod za 

pojav starih konfliktov, ki se lahko zdijo še bolj kompleksni. Glede na njuno raziskavo (prav 

tam) so stari starši v večini pozitivno sprejeli novico o pričakovanju otroka, nekateri pa tudi z 

negativnim prizvokom, predvsem v primeru, če so želeli krojiti življenje svojih otrok po 

svojih predstavah (ki se ne tičejo starševstva), ali pa, če so ravnokar občutili neomejeno 

svobodo (Lowe, 1991; v Cowan in Cowan, 1992). Pogosto bodoči starši občutijo spremembe 

v vedenju sorodstva do njih.  

Nosečnost lahko tudi obudi spomine na starševstvo, ki sta ga bila deležna sama (Cowan in 

Cowan, 1992; Johnson, 2001). Johnson (2001) meni, da očetje včasih skrito upajo, da se bodo 

z rojstvom otroka obnovili odnosi z očetom, s katerim sta si bila odtujena. Nekateri moški 

nenadoma začutijo potrebo po stiku s svojimi starši. Cowan in Cowan (1992) tudi ugotavljata, 

da so predvsem moški imeli svoje načrte o očetovanju, ki bo povsem drugačno, kakršno je 

bilo očetovanje njihovih očetov. Tisti moški, ki so imeli dobre izkušnje s svojim očetom, pa si 

želijo imeti enako vzgojo do svojih otrok kot so jo imeli njihovi očetje. Avtorica Lowinsky 

(1990, 1992; v Cowan in Cowan, 1992) pravi, da se tudi bodoče matere želijo povezati s 

svojimi materami ali babicami. Vsaka uspešna povezava z generacijami pa lahko povzroči 

nove dileme med partnerjema. Po mnenju Cowana in Cowana (1992) se to zgodi še posebej v 

primeru, če si eden od partnerjev želi zbližati z bodočimi starimi starši, drugi pa ne.  

4.3.5 Spremembe na področju odnosov do zunanjega sveta 

Cowan in Cowan (1992) omenita tudi spremembe na področju širšega okolja, izven kroga 

družine. Predvsem vidita spremembe na področju dojemanja sveta staršev na splošno (npr. v 

smislu večjega občutka odgovornosti na področju nasilja nad otroci), na področju odnosa do 

svoje zaposlitve ter na področju odnosa do prijateljev. Nekateri, predvsem očetje, poprimejo 

za delo bolj resno, so bolj odgovorni na delovnem mestu, nekateri so zamenjali svojo 

zaposlitev že med nosečnostjo, drugi pa že planirajo zamenjavo službe v prihodnosti, npr. ko 

bo otrok začel obiskovati šolo. Spreminjajo se tudi odnosi s prijatelji bodočih staršev, 
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predvsem s tistimi, ki nimajo in še ne pričakujejo otroka, kar lahko vodi v dodatno izolacijo. 

Več časa pa preživijo s prijatelji in znanci, ki že imajo otroka ali ga pričakujejo.  

Partnerjema, ki pričakujeta otroka, obdobje nosečnosti omogoča devet mesecev časa, da se na 

otroka in na vse spremembe, ki temu sledijo, lahko dobro pripravita. To je priložnost za njiju, 

da se še bolj zbližata in povežeta. Z vsemi spremembami, ki jih prinaša rojstvo otroka, pa 

Cowan in Cowan (1992) ugotavljata, da je to obdobje velik izziv prav za vse partnerje – tudi 

za tiste, ki imajo zgrajen najbolj kvaliteten partnerski odnos. 

4.4 ROJSTVO OTROKA IN VZPOREDNE SPREMEMBE 

4.4.1 Spremembe na področju zadovoljstva v partnerskem odnosu 

Že nekoliko starejše raziskave kažejo upad zadovoljstva in pozitivnih občutij glede 

partnerskega odnosa s strani obeh partnerjev (Hackel in Ruble, 1992). Tudi nekoliko novejše 

raziskave potrjujejo ugotovitve prejšnjih. Mitnick, Heyman in Smith Slep (2009) so skozi 

meta-analizo raziskav na področju zadovoljstva s partnerskim odnosom po rojstvu 

prvorojenega otroka potrdili hipotezo, da med nosečnostjo in rojstvom otroka pri obeh 

partnerjih upade zadovoljstvo z njunim odnosom. Pri tem pa Huston in Holmes (2004, v 

Mitnick, Heymanin Smith Slep, 2009) opozarjata, da so prav tako raziskave partnerjev brez 

otrok pokazale na upad zadovoljstva s partnerskim odnosom čez čas. Pri tem je potrebno 

upoštevati strmino krivulje upada zadovoljstva oz. kot menita Belsky in Pensky (1988, v 

Norris in Tindale, 1994) se pari z otroci razlikujejo od parov brez otrok v stopnji in ne v smeri 

zadovoljstva s partnerstvom. Pittman in Lloyd (1988, v Norris in Tindale, 1994) sta ugotovila, 

da so bili pari brez otrok bolj zadovoljni s partnerskim odnosom. Pri tem pa je potrebno 

upoštevati razloge za življenje brez otrok ali z otroci, njuno življenjsko situacijo. Morda sta 

oba partnerja toliko osredotočena na kariero, da sta se sama odločila, da otrok ne bosta imela, 

morda pa sta imela močno željo po otrocih pa jih ne moreta imeti. Taki pari imajo lahko še 

več težav in nezadovoljstva, stresa, še posebej v družbah, kjer socialno okolje pričakuje, da 

bosta imela otroke. Lahko da sta imela otroka, pa sta doživela splav ali smrt otroka. Tudi pri 

teh starših se je zgodil proces tranzicije v starševstvo, čeprav ga raziskovalci dostikrat ne 

upoštevajo (Norris in Tindale, 1994). 

Prihod novorojenčka poruši pravkar vzpostavljeno ravnovesje med partnerjema, kar vpliva na 

njuno zadovoljstvo v partnerskem odnosu, ki ga Erbert in Duck (1997, v Medved, 2010) 
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povezujeta s toplino, medsebojnim razumevanjem, skupnimi dejavnostmi, vlaganjem truda v 

odnos in ga definirata kot subjektivno oceno kakovosti in ravni zadovoljstva v intimnem 

razmerju vsakega od partnerjev.  

Naslednje raziskave (v Twenge, Campbell in Foster, 2003) pa so seznam področij, ki vplivajo 

na upad zadovoljstva s partnerstvom, po rojstvu otroka še bolj razširile. Otrok vpliva na: 

 povečanje skrbi, stresa, nezadovoljstva na račun pomanjkanja časa za pogovore in 

komunikacijo (Anderson, Russell in Schumm, 1983; Lopata, 1971, prav tam); 

 upad sodelovanja med partnerjema (Glenn in Weaver, 1978; White, 1983, prav tam); 

 upad spolnosti (Blumstein in Schwartz, 1983, prav tam); 

 povečanje neenakosti med partnerjema (Feeney, Peterson in Noller, 1994, prav tam); 

 ustvarja negativne predstave glede poroke, še posebej med netradicionalnimi ženskami 

(Belsky, Lang in Huston, 1986, prav tam). 

Vsekakor pa omenjene indikacije ne veljajo za prav vse pare oz. posameznike. Občutek upada 

zadovoljstva s partnerstvom je lahko med samima partnerjema različen. Belsky (1983, v 

Delmore-Ko idr., 2000) pravi, da ženske občutijo večje nezadovoljstvo s partnerstvom v 

primerjavi z moškimi, kar utemelji z dejstvom, da moški občutijo manjše fizične in čustvene 

spremembe v tem obdobju. Hochschild in Machung (1989, v Norris in Tindale, 1994) si te 

razlike razlagata z večjim občutkom odgovornosti mater za organiziranost družine, otroka in 

doma. Pittman in Lloyd (1988, v Norris in Tindale, 1994) enake rezultate razlagata z 

dejstvom, da partnerja različno prisostvujeta v svoji starševski vlogi. Težava pa je tudi v tem, 

da partnerja pred rojstvom otroka pričakujeta enakovredno udejstvovanje v gospodinjskih 

delih in skrbi za otroka, po rojstvu otroka pa se vsa pričakovanja sesujejo in so ženske tiste, ki 

opravijo večino teh del. Tudi slovenska raziskava ocene stopnje zadovoljstva v odnosu 

(Rijavec Klobučar, 2004) je pokazala, da so ženske s partnerskim odnosom manj zadovoljne 

kot moški. Avtorica (prav tam) se zaveda kompleksnosti dogajanja v ozadju tega podatka, 

izpostavi pa nekaj možnosti, npr. to, da ženske lažje izpostavijo in priznajo svoja čutenja kot 

moški, lahko pa, da imajo ženske večja pričakovanja do odnosa kot moški in bolj doživljajo 

stvari, ki gredo v odnosu narobe.  
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4.4.2 Spremembe na področju starševske identitete 

Z rojstvom otroka se razširijo vloge moškega in ženske. Sedaj nista več le partnerja, pač pa 

tudi starša. Moški postane oče in ženska postane mati. Ti vlogi jima dajeta identiteto.  

Med nosečnostjo in po rojstvu otroka razvoj identitete očeta niti približno ni enak razvoju 

identitete matere. Partnerja vsak pri sebi oblikujeta predstave sebe in partnerja v novi vlogi. 

Po mnenju Johnsona (2001) se ženske začnejo nove vloge zavedati mnogo prej, od trenutka 

ko izvejo za novico, da so noseče, medtem ko se jo moški začnejo zavedati bistveno kasneje: 

občutek, da je oče, ne doseže vrha vse do 18. meseca po rojstvu otroka. Avtorici Kompan 

Erzar in Poljanec (2009) sicer menita, da se tudi očetova vloga začne razvijati med 

nosečnostjo, res pa je, da poudarita, da se razvija drugače, kot pri ženski. Moški se počasi 

privajajo na vlogo očeta. Matere imajo že zaradi bioloških značilnosti (zmožnosti zanositve in 

donositve otroka) v sprejemanju svoje materinske vloge vsekakor prednost pred svojimi 

partnerji (Poljšak Škraban, 2001). Identiteta starša hitro prekrije druge identitete – še zlasti pri 

ženskah, ki sebe hitreje vidijo v vlogi starša in zato lahko hkrati psihološko manj delujejo kot 

partnerka (Johnson, 2001). V tem primeru matere na hierarhiji svojih identitet postavljajo 

starševsko vlogo na najvišje mesto (Stryker, 1982, v Poljšak Škraban, 2001). Tudi raziskava 

Cowana in Cowana (1992) je pokazala, da so ženske bolj vpete v starševsko vlogo kot moški 

– ne le fizično, temveč tudi psihično (miselno, čustveno), kar sta avtorja povezala s stopnjo 

samopodobe. Menita namreč, da bolj ko je moški psihološko vpet v starševsko vlogo, večjo 

ima samopodobo, in obratno za žensko – bolj ko bo psihološko vpeta v starševsko vlogo, 

nižja je njena samopodoba.  

Medtem ko avtorici Kompan Erzar in Poljanec (2009) poudarita, da se vloga očeta prav tako 

začenja razvijati že med nosečnostjo, pa avtorica Zavrl (1999) meni, da moški postane oče 

šele z rojstvom otroka - v biološkem smislu, v generativnem smislu pa takrat, ko se pojavi 

»očetovski preblisk« in se oče preusmeri na dejavno očetovstvo, ko se zgodi transformacija iz 

pasivnega v aktivno očetovstvo, kar pomeni, da je oče vključen v vsakodnevno nego in 

čustveno angažiranje v življenju svojih otrok. Rojstvo otroka lahko novemu očetu predstavlja 

krizo, stres in hkrati novo priložnost za osebnostni razvoj, točko, kjer moški zrastejo, se 

žrtvujejo in investirajo v prihodnost. Vpliv očetovstva je na življenje moških mnogokrat večji, 

kot se običajno predvideva. Pogosto se ne morejo vključiti v drugačen življenjski stil, pogosto 

so zmedeni ali preplašeni, ker čutijo, da se zaključuje določeno (egocentrično) obdobje v 

njihovem življenju.  
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Spremembe se dogajajo tudi na področju doživljanja partnerja/ke kot očeta oz. matere. Način, 

kako doživljata drug drugega in kako vidita drugega v vlogi starša, prav tako vpliva na odnos 

med njima. Na primer: če gleda oče na mamico z občudovanjem, je ne kritizira in jo sprejme 

tako kot je, se ob tem mati počuti zadovoljno, pripravljeno na izziv, sposobno materinstva 

(Tomori, 1994; Pori, 1995). V nasprotnem primeru, ko se mati s strani svojega partnerja ne 

počuti dovolj sprejete in je nezadovoljna s partnerskim odnosom, lahko začne otroke pretirano 

navezovati nase, saj le tako pridobi občutek, da je vendarle za nekoga pomembna in da jo 

nekdo potrebuje. S tem svojim otrokom naredi škodo, saj jim ne dopusti, da se oddaljijo in 

postanejo neodvisni (Tomori, 1994). 

Ob vsem tem lahko pride do določenih nevarnosti za očeta. Na primer, da postane bolj 

prestrašen od svoje partnerice ali da oba postaneta prestrašena za vsako malenkost oziroma 

strašita drug drugega ali da se mladi očka umakne. Včasih se mu partnerica zdi tako sposobna, 

kar ga lahko dotolče in se prestraši, če ostane sam z otrokom za nekaj časa (Zattonni, 1993). 

Tudi oče si mora dopustiti napake, se zavedati, da je oče na svoj način in pri temu tudi ostane. 

Ni potrebno, da posnema mamo. Priporočljivo je, da deluje na svoj način in pri tem izhaja iz 

sebe. Na tak način deluje pristno, sproščeno, kar občuti tudi otrok. Po mnenju avtorjev Burke 

in Reitzes (1991, v Poljšak Škraban, 2001) pa imajo na oblikovanje očetovske identitete vpliv 

tudi drugi s svojimi odzivi na njegovo očetovanje – predvsem njegova partnerka in pa tudi 

širša okolica. 

Partnerka naj svojega partnerja spodbuja v njegovi novi vlogi. Vedeti naj mu da, da ga tako 

ona kot otrok potrebujeta. Omogočiti mora nekaj prostora med očetom in otrokom. Otroka si 

ne sme prilaščati. In tudi ona mora sprejeti partnerja kot očeta, prav takšnega kot je. Ne sme 

pa v mladem očku iskati le opore in pomoči, mora ga tudi pohvaliti, potolažiti, pokazati 

občudovanje (Zatonni, 2003). Tudi avtorica Poljšak Škraban (2001) ugotavlja pomembnost 

zaupanja in podpore partnerke pri izgradnji modela očetovstva. 

Kakšen bo moški kot oče, je odvisno od več dejavnikov (Žmuc-Tomori, 1988, str. 54): »od 

uveljavljenih kulturnih meril in pričakovanj okolja, še bolj pa od njegovih osebnostnih 

značilnosti«. Po mnenju avtorice Poljšak Škraban (2001) je aktivna vključenost očetov v 

očetovanje v največji meri odvisna prav od njihove zavestne odločitve. S psihodinamskega 

vidika (Žmuc-Tomori, 1988) pa je na razvoj njegovih osebnostnih značilnosti vplival njegov 

odnos z očetom v njegovem otroštvu. Če mu je ta dajal dovolj spodbud za osamosvojitev in se 

je tako lahko uspešno odtrgal iz odvisnosti od mame, potem bo imel manj težav v odnosu s 
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svojim otrokom. V primeru nerazrešenih odnosov s svojim očetom bo tako imel več vrzeli, 

tako da bo tak moški manj trden, manj zanesljiv in manj sposoben v vlogi očeta, prav tako pa 

tudi v vlogi partnerja. V povezavi z njihovimi očeti so raziskave (Daly, 1995, v Poljšak 

Škraban, 2001) tudi pokazale, da večina današnjih očetov ne prevzema modela očetovanja od 

svojih očetov, ker je bil za njih same ta model neprimeren. Namesto tega iščejo nove oblike 

očetovanja na način, da združujejo več modelov starševanja, najpogosteje s strani svojih 

mater in partnerk. 

4.4.3 Spremembe na področju razdelitve dela 

Avtorica Černigoj Sadar (1993, v Zupančič in Svetina, 2004, str. 699) glede na delitev del 

navaja naslednja partnerstva: tradicionalno, kjer je ženska najbolj odgovorna za 

gospodinjstvo in vzgojo otrok; sodelovalno, kjer je partnerka odgovorna za gospodinjstvo, 

odgovornost za vzgojo otrok pa si partnerja delita; in egalitarno partnerstvo, kjer si partnerja 

delita odgovornost tako za vzgojo otrok kot tudi za gospodinjstvo. Delitev družinskega dela 

po spolu ima lahko negativne posledice za odnose med partnerjema in za mentalno zdravje 

žensk (Hawkins, 1996, v Zavrl, 1999). Kar se tiče slabega zdravja, so potemtakem najbolj 

ogrožene matere, ki imajo s partnerjem tradicionalno porazdeljena dela.  

S pojavom novega očetovanja očetje veliko bolj kot kdajkoli prej v zgodovini posegajo v 

področje gospodinjstva, družinskega dela in skrbi za otroka ter se zavedajo pomembnosti 

svoje starševske vloge (Van Dongen, 1995, v Švab, 2006). Kljub temu pa očetje priznavajo, 

da njihove partnerke še vedno prevzemajo poglavitni delež skrbi za otroke (prav tam). 

»Ambivalenca se razteza od odkrivanja 'novega očeta', ki naj bi bil, v nasprotju z modernim 

očetom – materialnim preskrbovalcem družine (bread-winner), vedno bolj vpleten v različne 

segmente družinskega življenja, do pesimističnega ugotavljanja, da je novi oče le sodobni mit, 

daleč od vsakdanje realnosti, v kateri je večina družinskega dela (še vedno) družbeno 

dodeljena ženski« (Švab, 2001, str. 115). Večino gospodinjskih del še vedno opravijo ženske, 

kljub temu pa si dela doma partnerja delita, s tem da očetje ponavadi poprimejo za prijetnejša, 

bolj sproščujoča dela (Rener, Švab, Žakelj, Humer, 2006, v Švab, 2006). Pogosteje kot z 

gospodinjskimi deli se očetje ukvarjajo z otroki v smislu igre, športnih aktivnosti, izletov ipd., 

materam pa ostajajo bolj rutinska opravila. »Očetje vzpostavljajo manj in drugačne vrste 

interakcij z otroki, so manj vpleteni v nego in bolj v igro ter izražajo manj čustev do otrok kot 

matere« (Poljšak Škraban, 2001, str. 419). Novejše raziskave (Craig, 2006, v Švab, 2008), ki 

kažejo večjo vpletenost očetov v skrb za otroke, pa so pokazale, da so očetje prav tako kot 
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ženske sposobni čustvene in negovalne interakcije z otrokom in da obseg različnih dejavnosti, 

ki jih opravijo očetje, narašča.  

Delo doma je kljub temu še vedno nekoliko spolno segregirano, kar avtorica Hochschild 

(1989, v Cowan in Cowan, 1992) poimenuje »zavlačevana revolucija«. Ob tem pa ugotavlja, 

da se je spremenil le način subjektivnega mišljenja in predstav, kar pomeni, da večina parov 

izraža željo po enakomernejši delitvi družinskega dela in so hkrati prepričani, da to tudi 

počno. Avtorja Cowan in Cowan (1992) tudi ugotavljata, da četudi partnerja že med 

nosečnostjo enakomerno sodelujeta na področju gospodinjstva, s tem najpogosteje ne 

nadaljujeta več po rojstvu otroka.  

Zakaj je enakomerna delitev del med partnerjema nemogoča, se je spraševal Russell (1983, v 

Cowan in Cowan, 1992) in kot odgovore na vprašanje navaja naslednje omejitve znotraj in 

zunaj družine: 

1. Težko se je otresti prepričanja, misli, da je naloga ženske to, da se ukvarja z otroci. 

2. Moški pričakujejo, da se bodo ženske popolnoma same znašle v novi vlogi že od 

samega začetka.  

3. Ženske se lahko počutijo ogrožene, če postane oče preveč aktiven v svoji vlogi. 

Posledično lahko to moške odvrača od tega, da bi tudi sami prisostvovali k negi 

otroka.  

4. Bolj ko se očetje vključujejo v skrb in nego otroka, večji bodo negativni odzivi s strani 

njihovih staršev. 

5. Ekonomski razlogi in dvom v kvalitetno varovanje otroka s strani drugega – 

nezaupanje. 

Raziskovalki Biehle in Mickelson (2012) sta ugotovili, da se matere več ukvarjajo z nego in 

igro z otroci, celo več kot sta pričakovala oba partnerja. Matere ponavadi pričakujejo, da bodo 

imele z nego otroka manj dela kot pa ga imajo dejansko, kar vodi v njihovo razočaranje. Kar 

se tiče udejstvovanja očetov pri skrbi za otroka, sta oba partnerja pričakovala, da bo le-to 

manjšega obsega kot s strani mater. Ta pričakovanja so se izkazala za realna. Izkazalo pa se je 

tudi, da v obdobju po rojstvu otroka očetje bistveno manj prisostvujejo pri negi otroka, kot sta 

oba pričakovala. Ob tem očetje niso občutili razočaranja oziroma negativnih občutij, ki bi jih 

morda občutili v primeru, če jim partnerka ne bi dovolila ali bi jim omejila negovanje otroka. 

Drugače pa je pri igri z otrokom, kjer so očetje izrazili nezadovoljstvo, če so se z igro 

ukvarjali manj, kot pa so pričakovali, kar bi lahko bilo povezano s tem, da jim matere ne 
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dovoljujejo ali so celo ljubosumne na partnerje. V tem primeru prevzamejo matere vlogo 

‘vratarja’ (ang. gatekeeper role). Izraz se nanaša na vpliv mater na očetove stike z otrokom 

(Knox in Schacht, 2013). 

4.4.4 Poporodne duševne motnje 

Rojstvo otroka se pogosto opisuje kot najbolj čustveni življenjski dogodek. Pričakovali bi, da 

matere občutijo neznansko srečo ob rojstvu otroka, so najsrečnejše in polne ljubezni, topline. 

Mnoge matere občutijo neizmerno zadovoljstvo, izpolnitev ob rojstvu otroka, kljub temu pa 

so tudi matere, ki se spopadajo s težko stisko in jih obdajajo občutki krivde. Običajno imajo 

matere pretirana, predvsem pozitivna pričakovanja o svojih občutkih glede materinstva, kar je 

povezano s splošnim javnim mnenjem, ki materinstva ne povezuje tudi z negativnimi občutji 

(Drglin, 2006). Kot opisuje misel o ženski in njeni sreči avtorice Drglin (2003, str. 26): »Za 

žensko ni večje sreče kot roditi otroka, pa tudi večje nesreče ne«.  

Mnoge ženske se po rojstvu otroka soočajo s poporodnimi duševnimi motnjami, ki se 

delijo/prehajajo v tri oblike (Murray, 1996, v Skočir, 2005):  

 poporodna otožnost,  

 poporodna depresija in  

 poporodna psihoza.  

Avtorica Drglin (2009) temu seznamu dodaja tudi posttravmatski stresni sindrom po porodu. 

Pojavlja se še neraziskano vprašanje, ali so ta stanja različna, popolnoma ločena drug od 

drugega ali so povezana med seboj, torej ali gre le za eno samo stanje, ki variira v svoji teži 

(Brochington, Martin, Brown, Goldberg in Margison, 1990, v Skočir, 2005). Poporodna 

depresija in poporodna psihoza sta znotraj medicinskega diskurza definirani kot bolezni 

(Drglin, 2006). 

4.4.4.1 Poporodna otožnost 

Poporodna otožnost je najblažja, a najpogostejša oblika poporodnih stisk, saj se pojavlja kar 

pri osmih od desetih žensk. Pojavi se tretji, četrti ali peti dan po porodu in traja od nekaj ur do 

nekaj dni, največ dva tedna. Znaki poporodne otožnosti so nenadne spremembe razpoloženja, 

tesnobnost, jokavost, razdražljivost, ranljivost, težave s spanjem, zmanjšan tek, pretirana 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta                                                                  Diplomsko delo; Nina Bizjak 

- 41 - 

dejavnost ali pomanjkanje energije (Drglin, 2009). Osofsky in Osofsky (1984, v Ličina, 2011, 

str. 33) navajata diagnostične kriterije za poporodno otožnost: 

 začetki običajno v prvih 48 urah po porodu, 

 stanje se ponavadi izboljša v 72 urah po začetku, 

 resni simptomi so povezani s predhodnimi psihološkimi obremenitvami, 

 povezano z upadom koncentracije hormonov po porodu, 

 pacientka je jokajoča, čustveno labilna in izčrpana, 

 pacientka dvomi o svoji zmožnosti, da bi opravljala funkcijo matere, 

 njeni čustveni odzivi niso usklajeni z objektivno situacijo. 

Vzrok poporodne otožnosti pripisujejo hitrim hormonalnim spremembam v prvih treh dneh 

po porodu, s katerimi hkratno narašča čustvena labilnost, in zato pojav imenujejo tudi »jokavi 

dan«. Ta po mnenju Ličine (2011) doseže višek okrog tretjega dne, potem pa se postopoma 

vzporedno s stabilizacijo hormonalnega ravnotežja manjša in čustvene motnje popolnoma 

izginejo. Po mnenju avtorice Drglin (2003) pa k poporodni otožnosti pripomorejo tudi drugi 

dejavniki: telesna izčrpanost, neprespanost, slabokrvnost, ipd. 

V 20 % primerov poporodna otožnost lahko preide v poporodno depresijo (Cox, 1986, v 

Skočir, 2005). Kljub temu, da je pojav pogost in blažje oblike, ga moramo jemati resno. 

Ženskam, ki trpijo za poporodno otožnostjo, moramo nuditi oporo, razumevajoče vodenje in 

hrabrenje, saj s tem lahko preprečimo razvoj resnejših depresivnih stanj.  

4.4.4.2 Poporodna depresija 

Med poporodnimi duševnimi motnjami posebno mesto zavzemajo poporodne depresije, 

predvsem zaradi obsežnosti pojava, težke prepoznavnosti in resnosti posledic, ki lahko vodijo 

celo do samomora, detomora ali razširjenega samomora. Klinično je podobna ostalim oblikam 

depresij v drugih življenjskih obdobjih, kar pomeni, da se prav tako odraža na več področjih 

človekove duševnosti (Koprivnik in Plemenitaš, 2005). 

Po mnenju avtorice Drglin (2009) za poporodno depresijo trpi najmanj ena ali dve ženski od 

desetih in ocenjuje, da v Sloveniji vsako leto zaradi hujše poporodne depresivnosti trpi 2000 

do 4000 žensk. Raziskava avtoric Koprivnik in Plemenitaš (2005) je pokazala, da je pojavnost 

poporodnih depresij v Sloveniji 21,3 %. Ponavadi se pokaže v prvem poporodnem letu, lahko 

tudi precej pozneje in traja od treh do šestih mesecev ali še dlje (Drglin, 2009) oziroma po 
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mnenju nekaterih avtorjev (Bronckington, 1996, v Koprivnik in Plemenitaš, 2005) več kot 

šest mesecev. 

Poporodne depresije se pojavljajo v več oblikah, od depresivnih reakcij do psihotičnih 

depresij (Jensterle, Ličina in Mlakar, 2011). Zerssen (1977, prav tam, str. 98) razlikuje več 

vrst depresivnih motenj v poporodnem obdobju, deli pa jih na depresije, ki trajajo že iz 

obdobja pred nosečnostjo in porodom, ter depresije, ki se pojavijo šele po porodu. Po mnenju 

avtorice Drglin (2006) je izraz poporodna depresija zelo široko uporabljen, v javnosti namreč 

za kakršno koli obliko poporodne stiske.  

Poporodno depresijo že zaradi splošnega izrazja ni lahko prepoznati. Pa tudi iz drugih 

razlogov. Še posebej zato, ker se ne pojavi tako očitno kot npr. poporodna psihoza. Naslednji 

razlog je tudi ta, da ženske, ki doživljajo poporodno krizo, ponavadi s težavo o tem 

spregovorijo (Drglin, 2006). Zato bi morala biti še posebej njena družina, v prvi vrsti partner, 

bolj pozoren na žensko, ker matere v primeru poporodne depresije tožijo le o somatskih 

simptomih oziroma se trudijo svoje težave prikriti (Buist, 1997, v Skočir, 2005). Poleg tega 

lahko tudi znaki poporodne otožnosti »prikrijejo« znake resnejših poporodnih stisk. Okolica 

pogosto zgodnje opozorilne znake hujše stiske interpretira kot normalen del poporodne 

otožnosti (prav tam). Zato je še kako pomembno znanje in pozornost zdravstvenih delavcev 

na materino čustveno stanje. 

Simptomi poporodne depresije po DSM IV (APA, 1994, v Skočir, 2005, str. 126) so izguba 

teka, izguba telesne teže, motnje spanja in psihomotoričnih aktivnosti, pomanjkanje energije, 

občutek krivde, oteženo razmišljanje in koncentracija ter samomorilne misli ali poskusi 

samomora. Avtorica Drglin (2003; 2009) tem dodaja še naslednje osnovne znake: pretežno 

slabo razpoloženje, izguba samospoštovanja, zavrtost, nemoč, obup, tesnobnost, 

vznemirjenost, pozabljivost, neodločnost, nemirnost, nezbranost, utrujenost, nezanimanje za 

spolnost, občutek osamljenosti, nezanimanje za dogajanje v okolici, vključno z dojenčkom ter 

vsiljive misli o poškodovanju otroka.  

Simptomi so zlahka zamenljivi z normalnimi spremembami poporodnega obdobja. En 

simptom še ne pomeni poporodne depresije. O tej govorimo, ko se pojavi več simptomov 

hkrati, ki se pojavljajo vsak dan, preko celega dneva, več kot dva tedna (Scott, 1997; Wisner, 

Parry in Piontek, 2002, v Skočir, 2005).  
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Avtorica Beck (2002, v Skočir, 2005, str. 122) je definirala 13 poglavitnih dejavnikov, ki 

lahko vplivajo na razvoj poporodne depresije: »zakonski stan, zadovoljstvo v partnerski zvezi, 

socialna podpora, socialno-ekonomski status, samospoštovanje, antenatalna depresija, 

antenatalna anksioznost, pretekla depresivna epizoda ali pretekla izkušnja poporodne 

otožnosti, načrtovanost oziroma zaželjenost nosečnosti, negativni življenjski dogodki, stres v 

zvezi z nego otroka ter otrokov značaj«.  

Preddispozicijske dejavnike pri nastanku poporodnih depresij Vandenbergh (1980, v Ličina, 

2011, str. 37) navaja bolj sistematično in podrobno, med katere uvršča individualne 

osebnostne značilnosti, ginekološke zaplete, genetske, zakonske (občutje pomanjkanja 

ljubezni s strani partnerja, občutje nekoristnosti za partnerja), družinske, podporne (kamor 

spada tudi pomen čustvene podpore s strani partnerja) in biološke dejavnike. Avtorica 

Lamovec (1998) meni, da izraz poporodna depresija pripada ženski, ki se je popolno razdala 

svojemu otroku in mu nima več kaj dati, kar seveda privede do kemičnega neravnovesja v 

telesu: »Kemija je drugačna, kadar je človek vesel, kot takrat, ko je žalosten« in doda, da je 

celo podlo »trditi, da je kemija vzrok čustvenega stanja, saj tega eksperti ne znajo dokazati« 

(prav tam, str. 466). Shari Lusskin (v Kompan Erzar in Poljanec, 2009) ugotavlja, da so za 

poporodno depresijo dovzetne predvsem ženske, nagnjene k perfekcionizmu na vseh 

področjih. Vsaka ženska lahko po rojstvu otroka doživi poporodno depresijo, čeprav je več 

verjetnosti za tiste ženske, ki so izpostavljene dejavnikom tveganja: duševne motnje v 

anamnezi (motnje čustvovanja), slabi odnosi med partnerjema, pomanjkanje socialne podpore 

in stresni življenjski dogodki v bližnji preteklosti (Drglin, 2009).  

Pri poporodnih depresijah je zaradi možnosti samomora in razširjenega samomora ogroženo 

življenje matere in otroka, prizadeti pa so otrokov razvoj in partnerski odnosi (Jensterle, 

Ličina in Mlakar, 2011). Ker je otrok najbolj občutljiv prav v svojih prvih mesecih življenja 

in ker je po mnenju Pajntarja (1994) depresivna mati najmanj sposobna za pravilno nego 

otroka, je še toliko bolj potrebno preprečevanje in zdravljenje poporodne depresije. S tem bi 

lahko zmanjšali daljnosežne negativne posledice poporodne depresije na mater, partnerski 

odnos in otroka (Koprivnik in Plemenitaš, 2005).  

Ženske lahko v primeru poporodne depresije delujejo preventivno, kar je veliko lažje kot 

samo zdravljenje. Mnoge ženske si same pomagajo in prebrodijo poporodno depresijo, pri 

nekaterih, posebej tistih s težjo obliko poporodne depresije, pa je priporočljiva pomoč 

strokovnih delavcev. Izbirajo lahko med različnimi metodami pomoči (Drglin, 2009): 
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svetovanje, psihoterapija, zdravljenje z zdravili, bolnišnično zdravljenje ali udeležba v 

različnih skupinah. Pri tem pa avtorica (prav tam) poudarja pomen podporne mreže, predvsem 

partnerjeve podpore, ki veliko prispeva k izboljšanju stanja depresivne partnerke. Pri tem pa 

mora tudi partner paziti, da ne zapade v depresijo, namreč tudi očetovstvo je zanj nekaj 

novega, in če partnerka doživlja poporodno depresijo, je za novega očeta situacija še bolj 

stresna in občutno zahtevnejša. Delež po porodu depresivnih partnerjev naj bi bil 3 % 

(PaNDa, 2001, v Skočir, 2005) pa vse do 42 % (Harvey in McGrath, 1988, v Skočir, 2005). 

Po mnenju avtorice Skočir (2005) pa so za poporodno depresijo bolj izpostavljeni moških, ki 

so že trpeli za depresijo v preteklosti, katerih partnerka trpi za poporodno depresijo, moški, ki 

imajo pomanjkanje podpore, pa tudi (PaNDa, 2001, v Skočir, 2005) starejši moški, moški, ki 

so prvič postali očetje, imajo slabšo socialno mrežo podpore, nižjo izobrazbo, več negativnih 

življenjskih izkušenj ter nezadovoljujoč odnos s partnerko. 

4.4.4.3 Posttravmatska stresna motnja (PTSM) po porodu 

Do poporodne PTSM pride, ko so zaradi izrazitega stresnega doživljanja preobremenjene 

normalne zmožnosti spopadanja s stresom (Gamble in Creedy, 2009, v Žebeljan, 2009). 

Poporodna PTSM je neposredno povezana s težko porodno izkušnjo, nepričakovanimi zapleti 

med porodom, majhnim nadzorom nad potekom poroda, visoko stopnjo strahu in bolečin, ipd. 

Avtorica Drglin (2009) predpostavlja, da PTSM po porodu doživi 5 % žensk. Težave se lahko 

pojavijo takoj po porodu ali šele nekaj mesecev po njem. Znaki so: podoživljanje posameznih 

delov poroda, nočne more, hud strah, pretirana skrb zase ali/in za otroka, občutek hude 

ranljivosti, pomanjkanje zaupanja vase in v svoje sposobnosti, težave pri povezovanju z 

otrokom. Pojavljajo se občutki zlorabe, stres, panika, jeza, nočne more, anksioznost, strah in 

vnovično podoživljanje travmatičnega poroda (Drglin, 2003). Avtorja Gamble in Creedy 

(2009, v Žebeljan, 2009) izpostavita tri glavne skupine simptomov PTSM (prav tam, str. 85): 

podoživljanje (nočne more, nenadni prebliski spominov - »flashback«), vztrajno izogibanje 

(ponovni zanositvi, amnezija poroda) in povečana vznemirjenost (razdražljivost, motnje 

pozornosti). Potrebno je hitro prepoznavanje težav ženske, čustvena podpora, svetovanje, 

lahko tudi psihoterapija, udeležba v skupini pod strokovnim vodenje, redkeje zdravila (Drglin, 

2009). 

Dejavnike tveganja PTSM Žebeljan (2009) deli na porodno specifične in porodno 

nespecifične, kar podrobneje prikazuje naslednja tabela. 
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Tabela 2: Dejavniki tveganja za nastanek posttravmatske stresne motnje po porodu 

(Žebeljan, 2009, str. 87) 

PORODNIŠKO SPECIFIČNI DEJAVNIKI 

TVEGANJA ZA NASTANEK PSM 

PORODNIŠKO NESPECIFIČNI 

DEJAVNIKI TVEGANJA ZA NASTANEK 

PSM 

Pomembnejši dejavniki tveganja  predhodna psihiatrična ali psihološka 

obravnava 

 predhodna spolna travma 

 dojemanje nizke stopnje podpore s 

strani partnerja, socialnega okolja in 

osebja 

 negativna ocenitev zdravstvenega 

osebja, obtoževanje osebja za težave 

med porodom, prepričanje o 

nezadostni medporodni oskrbi 

 nagnjenost k pretirani zaskrbljenosti 

 občutek izgube nadzora nad porodom 

 premajhna stopnja informiranosti 

 slabša sposobnost prilagajanja na 

celostne spremembe v povezavi s 

porodom in rojstvom otroka 

 porodniški zapleti: mrtvorojenost, 

spontani splav, prezgodnji porod in 

smrt otroka v perinatalnem obdobju 

 nujni carski rez 

 vaginalni porod, končan z izhodno 

porodniško operacijo: vakuumski 

porod 

 

Ostali dejavniki tveganja 

 sprožitev poroda 

 tvegana nosečnost 

 nezadostna poporodna analgezija 

 

4.4.4.4 Poporodna psihoza 

Po mnenju avtorice Drglin (2009) je poporodna psihoza najbolj resna oblika poporodnih stisk, 

bolj nenadna in očitna kot poporodna depresija. Prizadene 0,1 % do 0,2 % žensk po porodu, 

kar za Slovenijo pomeni od 20 do 40 žensk na leto. Nekateri predpostavljajo, da je porod 

zgolj povod, ki deluje kot sprožilec bolezni, če je že prej obstajala ranljivost za psihozo, zato 

je največji dejavnik tveganja poporodne psihoze duševna motnja v anamnezi in duševna 

motnja v družini, k tema pa avtorica Drglin (2003) dodaja še šibkejše dejavnike, npr. težak 

porod, nenačrtovani carski rez, stresni življenjski dogodki in pomanjkanje socialne podpore. 

Pojavi se med tretjim in štirinajstim dnem po porodu, lahko tudi pozneje, kaže pa se kot: 

izguba stika z resničnostjo, nerazumljiva in zmedena govorica, pretirano dobro razpoloženje, 
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vznemirjenost, pretirano nezaupanje in neutemeljen strah zase ali za otroka. Bolezen zahteva 

takojšnje zdravljenje. 

4.4.5 Spremembe na področju spolnosti in čustvene intimnosti 

Čustvena intimnost in spolnost partnerjev skozi različna obdobja nihata. Tudi rojstvo otroka 

zaznamuje to področje, kjer pride do določenih sprememb. 

Pomen čustvene bližine je za vsakega lahko drugačen: za nekatere že manjša vsakdanja 

pozornost, za druge posebna doživetja, lahko šopek vrtnic ali nov avto, nasmeh ali velik 

objem. Kako nekdo definira pojem čustvene intimnosti, je odvisno tudi od spola. Po mnenju 

avtoric Hackel in Ruble (1992) predvsem ženske doživljajo manj čustvene intimnosti po 

rojstvu otroka, v raziskavi Cowana in Cowana (1992) pa partnerji opažajo, da predvsem 

ženske po rojstvu otroka posvečajo občutno manj pozornosti svojim partnerjem, kar je 

povsem razumljivo, če je tokrat v odnosu tudi otrok, ki ima svoje potrebe in je popolnoma 

odvisen od svojih staršev. Raziskava Ahlborga (2004) je pokazala, da so partnerji na splošno 

zadovoljni s čustveno intimnostjo po rojstvu otroka, nezadovoljstvo se kaže predvsem na 

področju spolnosti. 

Po rojstvu otroka se spremeni področje spolnih odnosov, ki jih je manj (Cowan in Cowan, 

1992; Hackel in Ruble, 1992; Ahlborg, 2004). Pri nekaterih parih upade tudi kvaliteta in 

vzporedno zadovoljstvo s spolnostjo, kar je ponavadi povezano z okrevanjem ženske po 

porodu, bolečino med spolnim odnosom in drugimi fiziološkimi vzroki. Lahko pa so vzroki 

tudi psihološki, na primer, občutki krivde, če imajo ustvarjeno mnenje, da starši nimajo 

spolnih odnosov oz. da to ni primerno za starše. Kakorkoli že, kar se dogaja s spolnostjo, je 

verjetno povezano tudi z drugimi, veliko širšimi razlogi. Običajno moški zaznavajo bolj strm 

upad zadovoljstva na področju spolnosti kot ženske, kar je lahko povezano tudi s tem, da so 

večkrat prav oni pobudniki za spolni odnos (Ahlborg, 2004). Kako in za koliko se bodo 

spremenili spolni odnosi po rojstvu otroka, je odvisno tudi od spolne dejavnosti pred rojstvom 

otroka (Ahlborg, 2004). Področje spolnosti je pomembno in povezano tudi s kakovostjo 

partnerskega odnosa, saj partnerji, ki imajo redne spolne odnose (pod pogojem, da ob tem oba 

uživata), občutijo, da je odnos na splošno bolj stabilen in trden po rojstvu otroka (von Sydow, 

1999, Ahlborg, 2004). 
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4.4.6 Spremembe na področju odnosa do kariere 

Tranzicija v starševstvo veliko bolj vpliva na ženske kot pa na moške, tudi če gledamo z 

vidika sprememb na področju kariere. Ženske so tiste, katerih kariera bo trpela, če se odločijo 

za materinstvo. Moških vprašanje zaposlitve ne zadeva, o tem niti ne razmišljajo, saj se jim 

zdi samoumevno, da na tem področju ne bo večjih sprememb (Cowan in Cowan, 1992). Po 

mnenju avtorice Zavrl (1999) se lahko zgodi, da moški, ki postanejo očetje, nekoliko 

spremenijo svoj odnos do zaposlitve, kjer se povečajo skrbi in posledično lahko trpi njihova 

samozavest. 

Matere se vedno bolj posvečajo svoji karieri, zaradi česar se tudi v Sloveniji srečujemo s 

pojavom dvojne obremenjenosti žensk; s strani službe in s strani družine (Hochschild, 1989, v 

Cowan in Cowan, 1992). Po mnenju avtorice Rener (2006) pa niti ni nujno, da gre ravno za 

obremenitev, saj lahko služba in dom ženski pomenita dvojno zadovoljstvo. Kakorkoli že, 

dejstvo je, da in dom in služba zahtevata dvojno prisotnost, kar pomeni, »da morajo ženske 

vsakodnevno opravljati fizične in predvsem mentalne premike iz enega v drugi svet« (prav 

tam, str. 107). Po rezultatih raziskave (Zupančič in Filipič, 1995, v Zupančič in Svetina, 2004) 

je večja konfliktnost med poklicnim in družinskim življenjem opazna pri višje izobraženih 

ženskah, saj so v kariero vlagale toliko več energije. V postmoderni družini oba partnerja 

služita denar, kar je glede na današnje razmere še kako potrebno, poleg tega pa so tu še 

gospodinjska dela in skrb za otroka, katerim država ne posveča honorarja in praviloma še 

vedno bolj obremenjujejo ženske kot moške. Preobremenjene ženske pa so nezadovoljne 

ženske, z znižano samozavestjo, kar posledično vpliva na odnos s partnerjem. Po drugi strani 

pa so raziskave (Cowan in Cowan, 1992) pokazale, da se ženske, ki se nekaj časa po rojstvu 

otroka vrnejo v službo, bolj zadovoljne in imajo manj možnosti za nastanek depresije. 

Verjamem, da so ženske nezadovoljne, če ne morejo vzdrževati ravnovesja med domom in 

službo. Sama sem mnenja, da niti ena niti druga skrajnost nista dobri za zdravje ženske na 

splošno. Ker pa smo si ženske med seboj različne in gojimo različne odnose tako do kariere 

kot do materinstva, se mi zdi pri tej dilemi ključno to, da izhajajo izključno iz sebe in svojega 

občutja. Če so vpete tako med materinstvom kot kariero, je ključno, da med tema dvema 

zmorejo vzdrževati ravnovesje. Raziskave (Baruch, Barnett in Rivers, 1983, v Cowan in 

Cowan, 1992) so dokazale, da so se ženske, ki so zmogle vzdrževati ravnovesje med več 

vlogami, bolj samozavestne. Kakorkoli že, dejstvo je, da materinstvo zahteva določeno mero 

odpovedovanja drugim dejavnostim. Po mnenju avtorice Mojškerc (2007) so se ženske 
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današnjega časa znašle v precepu, ko se morajo zaradi otrok odpovedati karieri ali obratno, ali 

pa se morajo zaradi obojega odpovedati času zase. Žensko odpovedovanje dobiva motiv 

»žrtve, ki to ni«, namreč »taka ženska naj bi bila bolj 'naravna' in v skladu sama s seboj kot pa 

tista, ki sledi svojim sanjam in ji ideologija ekpertizma naloži stigmo zavračanja svoje 

ženskosti, svoje ženske vloge.« (Vidmar Horvat, 2002, v Mojškerc, 2007, str. 366). Predvsem 

skozi medije (revije za ženske), se kaže nova reprezentacija ženske in matere, kot zaposlena, 

uspešna ženska, ki dela kariero in mora vzdrževati dom in službo, pri čemer se ji odpustijo 

gospodinjska opravila, nikakor pa ne skrb za otroka. »In sledenje lastnim sanjam je za ženske, 

ki delajo kariero, vselej vir slabe vesti« (Mojškerc, 2007, str. 278), kar sta v raziskavi 

ugotovila tudi Cowan in Cowan (1992). Ženske, ki so se vrnile v službo, so imele občutke 

krivde, ker niso v prisotnosti otroka, in so bile zato nezadovoljne, enako pa so bile 

nezadovoljne ženske, ki so ostajale doma in zavidale tistim materam, ki so se vrnile v službo. 

4.4.7 Spremembe na področju konfliktov v partnerskem odnosu 

Sposobnost partnerjev za konstruktivno medsebojno komunikacijo, predvsem pri razreševanju 

konfliktov, je po mnenju Požarnika (1979) en izmed ključnih pogojev za kvaliteten partnerski 

odnos. Pomembnosti konstruktivne komunikacije in predvsem razreševanja konfliktov v 

partnerskem odnosu se po podatkih raziskave avtorice Rijavec Klobučar (2004) zavedajo tudi 

partnerji sami. Kot vsebine, ki bi jih želeli obravnavati v skupini Šole za starše, je ravno to 

področje najbolj izpostavljeno.  

Da je zdrav odnos tisti, kjer ni konfliktov, je mit (Požarnik, 1979). Konflikti so nekaj 

vsakdanjega in lahko so konstruktivni, v primeru, da jih znata partnerja razreševati. Način, 

kako se partnerja spopadata z medsebojnimi konflikti, je lahko konstruktiven (npr. sklepanje 

kompromisov, aktivno poslušanje ipd.), destruktiven (obtoževanje, kritiziranje) ali pa se 

konfliktom izogibata (Noeller in Fitzpatrick, 1990, v Ahlborg, 2004). Raziskovalci (Fincham 

in Beach, 1999, v Kluwer in Johnson, 2007) ugotavljajo, da je vpliv konfliktov na kvaliteto 

partnerskega odnosa odvisen predvsem od samega interpretiranja pojma konflikta s strani 

partnerjev in njihovega odziva na konflikte. Nekateri pari se morda raje izogibajo konfliktom, 

po mnenju avtorice Rijavec (2002) predvsem iz strahu pred nesprejetjem, neodobravanjem s 

strani partnerja, iz strahu pred razkritjem samega sebe in svoje ranljivosti, zato so pogosto 

dejanska čustva in misli s strani obeh partnerjev zamolčana. Partnerja se s svojim početjem 

želita izogniti konfliktom, vendar pa vse to vodi v še večje napetosti med njima in posledično 

pripelje do nefunkcionalne starševske vloge. Slovenska raziskava (Medved, 2010) tudi kaže 
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na nižje zadovoljstvo s partnerskim odnosom pri parih, kjer pretežno uporabljajo umik kot 

strategijo razreševanja konfliktov. Odprta komunikacija oz. konstruktivno reševanje 

konfliktov je torej močan varovalni dejavnik pred upadom zadovoljstva s partnerskim 

odnosom po rojstvu otroka. Če že nista oba partnerja vešča takšnega razreševanja konfliktov, 

je že dovolj, če je vsaj eden izmed njiju (Cox, 1999, v Ahlborg, 2004). 

Komunikacija med partnerjema, ki sta postala starša, je prikrajšana tako za kvantiteto kot tudi 

za kvaliteto. Pari po rojstvu otroka zaznavajo več medsebojnih konfliktov kot pred rojstvom 

otroka (Cowan in Cowan, 1992; Hackel in Ruble 1992). Avtorja Kluwer in Johnson (2007) 

sta na nizozemskem vzorcu raziskovala povezanost med količino konfliktov in kvaliteto 

partnerskega odnosa, kjer sta se spraševala, ali je večja količina konfliktov vzrok ali posledica 

v povezavi s kvaliteto odnosa. Ugotovila sta, da so pogosti konflikti v večji meri povzročitelji 

upada kvalitete v odnosu kot pa posledica slabega odnosa. K ugotovitvam dodajata tudi to, da 

je pogostost konfliktov med partnerjema v obdobju nosečnosti dober kazalec kvalitete 

njunega odnosa po rojstvu otroka. Po njunem mnenju imajo večji vpliv kot spremembe na 

poslabšanje partnerskega odnosa po rojstvu otroka prav nerazrešeni konflikti pred rojstvom 

otroka. Nekateri pari so prepričani, da bo otrok njun že skrhan partnerski odnos še bolj ojačal. 

Pari, ki imajo že pred nosečnostjo skrhan odnos, bi morda pričakovali, da bodo z rojstvom 

otroka usahnile vse njihove težave. Temu pa ni tako. Veliko je primerov iz vsakdanjega 

življenja, ki nakazujejo na zmote takšnega mišljenja. Tudi ideje nekaterih avtorjev (Benedek, 

1970, Osofsky in Osofsky, 1984, Wenner in drugi, 1969, v Cowan in Cowan, 1992) so, da so 

»novi« konflikti, ki se pojavijo na prehodu v starševstvo, običajno že stari konflikti, konflikti 

iz preteklosti, ki le ponovno priplavajo v ospredje. Raziskave (Galinsky, 1987; Zupančič in 

Filipič, 1995, v Zupančič in Svetina, 2004) dokazujejo, da imajo tisti posamezniki, ki so imeli 

že pred rojstvom otroka več težav v partnerskem prilagajanju, še večje težave s prilagajanjem 

na starševstvo. Z rojstvom otroka postaneta starša bolj ranljiva, posledično pa se odprejo rane 

in nerazrešene težave iz preteklosti, tako da je partnerski odnos v tem obdobju izpostavljen 

veliki preizkušnji (Kompan Erzar in Poljanec, 2009).  

Tudi Požarnik (1979) opozarja na to, da konflikti med partnerjema ne nastanejo čez noč, 

temveč se na izbruh pripravljajo dlje časa in pogosto zelo skrito. Nasprotno od avtorjev 

Kluwer in Johnson (2007) pa Požarnik (1979) pravi, da so pari brez otrok bolj ogroženi za 

večje število konfliktov, saj izhaja iz trditve, da rojstvo otroka utrdi partnerski odnos.  
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4.4.8 Spremembe na področju prostega časa 

Povezava med skupnim prostim časom partnerjev in kvaliteto partnerskega odnosa je 

ključnega pomena. Vsekakor več skupnega časa partnerjev vpliva na boljšo kvaliteto 

partnerskega odnosa (Locke, 1951; Klausner, 1968; West in Merriam, 1970, v Claxton in 

Perry-Jenkins, 2008). Pomen skupnega časa partnerjev pa se še poveča med stresnimi 

dogodki, saj vpliva na boljše zmožnosti prilagoditve partnerjev (Orthner, 1975, prav tam). 

Tudi prehod v starševstvo je eno izmed občutljivih obdobjih za partnerja, zato je toliko bolj 

pomembno, da si prav v tem obdobju vzameta čas zase. Ob tem je potrebno upoštevati prihod 

dojenčka domov, ko je še posebej mama nenadoma popolnoma zaposlena z otrokom, poleg 

tega pa še okreva od poroda. Zato skupni čas s partnerjem vsekakor upade, poleg tega časa pa 

tudi prosti čas na splošno, kar je tudi dokazala raziskava avtoric Claxton in Perry-Jenkins, 

2008. Avtorici (prav tam) namreč razlikujeta med prostim časom, ki ga posameznik preživi 

individualno, in prostim časom, ki ga partnerja preživita skupaj. Ugotovili pa sta tudi, da 

ženske, ki so že pred nosečnostjo veliko časa preživele skupaj s partnerjem, po rojstvu otroka 

občutijo manj konfliktov in večjo povezanost s partnerjem.  

4.4.8 Spremembe na področju medgeneracijskih odnosov 

Rojstvo otroka ne vpliva le na ožji družinski sistem, temveč na vse sorodstvo (Kompan Erzar 

in Poljanec, 2009). Prvi otrok prinese v družino povsem nov veter, vrsto sprememb, novih 

izzivov in novosti. Ena izmed teh je tudi preskok med generacijami: partnerja postaneta starša 

in starši partnerjev postanejo novopečeni dedki in babice. Z rojstvom prvega otroka oz. že v 

nosečnosti se ne spremenijo le vloge bodočega očeta in mame, temveč tudi vloge njunih 

staršev, s tem pa odnosi med njimi.  

Fisher (1988, v Norris in Tindale, 1994) se je v svoji raziskavi osredotočal na širše socialno 

okolje, natančneje na vplive sorodstva na prilagoditev partnerjev na starševstvo. Poseben 

vpliv na partnerja imajo njuni starši, ki jima lahko nudijo pomoč in oporo, kar jima olajša 

prehod, ali obratno, jima ga otežujejo, kar se zgodi v primeru, če se ne razumejo in so odnosi 

med njimi skrhani. Dostikrat se starši soočajo z dejstvom, da »nihče o njihovem otroku ne ve 

več kot njegova mama in oče« (Kompan Erzar in Poljanec, 2009, str. 119), kar posledično 

slabo vpliva na njun odnos, saj sta izpostavljena velikim pritiskom (prav tam).  
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Rojstvo otroka v marsikateri družini prižge »zeleno luč za vstop izvorne družine ali vsaj 

nekaterih njenih članov v mlado skupnost« (Tomori, 1994, str. 47). Njihova pomoč je lahko, 

predvsem za matere, ki se še ne znajdejo najbolje ob novorojenčku, povsem dobrodošla. Za 

Slovenijo je značilno, da največ pomoči materam pri starševanju nudijo njihove matere in 

tašče (Rener idr., 2006, v Švab, 2006). Po drugi strani pa lahko te osebe ogrozijo avtonomijo, 

ki jo je partnerjema uspelo razviti, in s tem nevede povzročijo nekaj več težav, še posebej v 

primerih, ko se želijo izkazovati in s tem dokazovati hčeram oz. snaham, da le-te svoji vlogi 

niso kos (Hrovat Kuhar, 2010, str. 123). Po mnenju Brazeltona (1999) stari starši s svojimi 

kritikami ali nasveti majejo samozavest mladih staršev in da zato najbolje pomagajo mladim 

staršem s tem, da jim podajo nasvete le v primeru, če za njih sami povprašajo. 

 »Meja med generacijami je zelo odprta v obe smeri v obdobju, ko so otroci še zelo majhni ter 

v vsem odvisni od staršev. Z njihovim razvojem in postopnim večanjem sposobnosti za 

samostojnost in rastočo potrebo po avtonomiji se ta meja postopoma utrjuje« (Tomori, 1994, 

str. 27). Je pa po mnenju Becka (1997, v Ule in Kuhar, 2003, str. 50) »konfliktnost v 

medgeneracijskih razmerjih izpred nekaj desetletij zamenjalo medsebojno priznavanje 

prostora drugega in življenjskega stila drugega, ker je bolj učinkovito, bolj demokratično in 

pravzaprav edina sprejemljiva strategija predvsem v odnosih staršev do svojih drugače 

socializiranih otrok.« 

Partnerja morata vzpostaviti pravo mejo med svojo družino prokreacije in družino orientacije. 

Potrebujeta avtonomijo, ki naj jo drugi spoštujejo (Tomori, 1994).  
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III. EMPIRIČNI DEL 

1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Življenje človeka je obdano z raznimi prelomnicami. Človek skozi življenje prehaja v različna 

obdobja, kjer se sooči s ključnimi spremembami. Spremembe povzročijo pretres utirjenih 

poti, človeku predstavljajo krizo in hkrati priložnost za rast in razvoj. Od njega zahtevajo 

odzivnost oziroma prilagoditev.  

Partnerstvo in starševstvo predstavljata dve ključni obdobji v življenju posameznika. Z 

rojstvom otroka partnerja postaneta starša. Prehod iz partnerstva v starševstvo za partnerja 

predstavlja povsem novo obdobje, polno dinamike, vzponov in padcev, predvsem pa ga 

spremlja vrsta sprememb na različnih področjih delovanja. Diadni odnos se spremeni v 

triadnega, ki zahteva ponovno reorganizacijo družinskega sistema. Zato je vpliv starševstva na 

partnerski odnos močan. Kako močan bo vpliv in kakšen bo, pa je odvisno od več dejavnikov. 

Odnos se lahko še bolj utrdi ali pa zamaje. Na tej točki partnerja morda celo ugotovita, da 

nikakor ne moreta delovati skupaj kot par. Pri vsem tem pa nista le onadva tista, ki se soočata 

s temi spremembami, temveč je v konstruiranje teh sprememb vpet tudi otrok. Lahko bi rekla, 

da je prehod v starševstvo ena izmed najpomembnejših preizkušenj za partnerski odnos. 

2 NAMEN IN CILJI RAZISKOVANJA 

Raziskava se bo osredotočila na vpliv rojstva otroka na partnerski odnos. Predvsem bo 

usmerjena na tri specifična področja partnerskega odnosa: vloge, skupni čas in komunikacija. 

Zanima me, kako partnerja doživljata spremembe na teh treh področjih.  

CILJI RAZISKOVANJA: 

 Raziskati, kakšne spremembe so se zgodile v partnerskem odnosu z rojstvom 

otroka. 

 Raziskati, če se je z rojstvom otroka spremenila komunikacija med partnerjema in 

v kakšnem smislu. 

 Raziskati, kako se partnerja vidita v vlogi matere in očeta ter kako sta si 

porazdelila vloge po rojstvu otroka. 
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 Raziskati, kako se je z rojstvom otroka spremenilo skupno preživljanje časa 

partnerjev. 

Poleg tega pa me zanima tudi, kako so se odločili za otroka, kakšne so bile priprave na rojstvo 

otroka in vzporedne spremembe, če je spremenjena telesna podoba nosečnice vplivala na 

odnos in če so preživljale stiske po rojstvu otroka. 

2.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

V okviru raziskave bom poskušala odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Katere spremembe doživljata partnerja vsak zase glede partnerskega odnosa med 

nosečnostjo in po rojstvu otroka?  

2. Do kakšnih sprememb je prišlo na področju komunikacije med partnerjema med 

nosečnostjo in po rojstvu otroka? 

3. Do kakšnih sprememb je prišlo na področju vlog in razdelitve nalog med partnerjema 

med nosečnostjo in po rojstvu otroka? 

4. Koliko časa sta preživela skupaj in kako sta ga preživljala pred nosečnostjo, med 

nosečnostjo in sedaj po rojstvu otroka? 

5. Ali se partnerja ujemata v doživljanju sprememb glede partnerskega odnosa med 

nosečnostjo in po rojstvu otroka? Če ne, v katerih pogledih se razhajata?  

3 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

Zaradi želje po poglobljenih podatkih o doživljanju staršev sem se odločila, da izvedem 

kvalitativno raziskavo. 

3.1 OPIS VZORCA 

Vzorec sestavljajo štirje pari, ki so že postali starši. Pomembno mi je bilo, da imajo 

intervjuvanci prvorojenega otroka starega do enega leta, da bi tako bili spomini še sveži.  

Partnerji so bili intervjuvani posamično, zato vzorec obsega osem enot, ki jih zaradi večje 

preglednosti predstavljam v tabeli (glej tabelo 1). 
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Z namenom zagotavljanja anonimnosti ne razkrivam imen intervjuvancev. Z namenom večje 

preglednosti rezultatov raziskave in lažjega razumevanja vsebine namesto imen uporabljam 

psevdonime (1Ž, 1M, 2Ž, 2M, 3Ž, 3M, 4Ž, 4M), kjer število predstavlja zaporedni par, črka 

pa spol oziroma ali gre za partnerja ali partnerko.  

Tabela 3: Predstavitev vzorca raziskave 

 Par 1 Par 2 Par 3 Par 4 

Psevdonim 1Ž 1M 2Ž 2M 3Ž 3M 4Ž 4M 

Starost 27 let 28 let 24 let 28 let 24 let 27 let 30 let 33 let 

Stopnja 

Izobrazbe 
4. 4. 4. 5. 4. 7. 7. 5. 

Zakonski 

stan 
NE 

DA DA DA 

5 mesecev 6 mesecev 17 mesecev 

Po rojstvu Med nosečnostjo Med nosečnostjo 

Trajanje 

partnerske 

zveze 

2
1
/2 leti 8 let 8 let 9 let 

Skupno 

življenje 

DA DA DA DA 

1
1
/2 leti; 

V hiši njegovega 

očeta; ločeno 

gospodinjstvo 

7 let; 

Najprej 2 leti pri 

njegovih starših, sedaj 

že 5 let v ločenem 

gospodinjstvu v hiši 

njegovih staršev 

2
1
/2 meseca (t.j. od 

rojstva otroka) 

1
1
/2 leta (t.j. od 

poroke dalje) 

Starost 

otroka 
10 tednov 1 leto 10 tednov 1 leto 

Spol 

otroka 
deček deklica deček deček 
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3.2 OPIS RAZISKOVALNEGA INSTRUMENTA 

Podatke sem zbirala s pomočjo kvalitativne metodologije, z metodo spraševanja, natančneje s 

tehniko intervjuja. 

Intervju sem izvedla z vsakim posameznikom posebej in govorili so o sebi, zato je intervju 

individualni in neposreden (Vogrinc, 2008). Intervju je polstrukturiran (Vogrinc, 2008) 

oziroma delno strukturiran ali odprti intervju, pri katerem ne uporabljamo popolnoma 

natančno določenih vprašanj, ki bi bili za vsako enoto enaki (Mesec, 1998). Pred izvedbo 

intervjujev sem si pripravila okvirna glavna vprašanja, ki so bila vodilo intervjuja in ne fiksna 

struktura poteka intervjuja. Vprašanja sem prilagajala glede na potek pogovora. Nekateri so 

potrebovali več pobude in več dodatnih vprašanj, spet drugi pa so mi odgovarjali v obliki 

pripovedi, kjer sem postavljala dodatna vprašanja z namenom razjasnitve ali poglobitve 

informacij. V njihove pripovedi sem se skušala čim manj vmešavati, da jih ne bi prekinila. 

Večkrat sem njihova vprašanja parafrazirala z namenom preverjanja svojega razumevanja 

njihovih odgovorov. Polstrukturirani intervju sem izbrala, ker je ta tehnika zbiranja podatkov 

zelo prožna, kjer lahko uporabljamo zaprti ali odprti tip vprašanj in kjer so odgovori 

vpraševanca lahko ali zelo kratki ali podani v obliki pripovedi (Vogrinc, 2008).  

3.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Starše, ki bi bili pripravljeni sodelovati v intervjuju, sem iskala s pomočjo metode snežne 

kepe - preko prijateljev in znancev. Sprva sem pričakovala slabši odziv od dejanskega, še 

posebej s strani očetov. Zato sem imela pripravljen tudi načrt B. Ta načrt je bil, da bi 

kontaktirala institucije, preko katerih bi lahko prišla do staršev. Zaradi presenetljivo dobrega 

odziva staršev načrta B ni bilo potrebno izvesti.  

Pred samim intervjujem sem kontaktirala partnerke. Kontaktirala sem jih preko telefona, kjer 

sem jim na kratko opisala raziskavo, kakšno vlogo ima intervju v tej raziskavi ter cilje 

raziskave. Razložila sem jim glavni namen intervjuja, okvirne tematike vprašanj, način in 

potek izvedbe intervjujev. Zagotovila sem jim anonimnost podatkov, zato so njihova imena 

izmišljena, prav tako ne omenjam točnih krajev izvedbe intervjujev. Dala sem jim potreben 

čas za razmislek in pogovor s partnerjem, če bi bili tudi oni pripravljeni sodelovati. Brez obeh 

namreč intervjuja ne bi mogla izvesti. 
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Odločitev o kraju in času izvedbe intervjujev sem prepustila intervjuvancem. Želela sem 

namreč, da se med intervjujem počutijo čim bolj udobno in domače. Glede na to, da imajo še 

zelo majhne otroke, sem predvidevala, da imajo toliko manj prostega časa. Zato sem se jim 

poskušala kar najbolj prilagoditi. Pri tem sem omenila tudi, da ni potrebno, da sta oba 

partnerja intervjuvana na isti dan.  

Intervjuje s pari sem izvedla v mesecu septembru in oktobru 2012. Intervjuji so trajali različno 

dolgo: od 25 do 65 minut. Z vsemi pari sem se na njihovo željo sestala pri njih doma. Vse 

intervjuje sem z njihovim dovoljenjem snemala na diktafon izključno z namenom lažjega in 

bolj aktivnega vključevanja v pogovor ter čimbolj natančne transkripcije in celotne obdelave 

podatkov. Po končanih intervjujih sem jim ponudila posnetke intervjujev.  

Prva dva intervjuja sem izvedla z 1Ž in 1M na isti dan, 2. septembra 2012. Srečali smo se ob 

18. uri. Najprej sem intervjuvala 1Ž. Pogovor je trajal 45 minut. Medtem se je partner 

umaknil z otrokom, tako da je bila lahko med pogovorom sproščena, brez da bi jo skrbelo, kaj 

je z otrokom. Med pogovorom je bila sicer vključena televizija, vendar je bila izključena 

glasnost, tako da ni motila pogovora ali samega posnetka na diktafon. 1Ž je moja znanka; je 

zgovorna oseba, zato sem bila tudi sama med pogovorom popolnoma sproščena. 

Takoj po opravljenem prvem intervjuju sta se partnerja zamenjala. Intervju sem izvedla še z 

1M, medtem pa se je 1Ž umaknila z otrokom v druge prostore hiše. Še preden sva začela, je 

1M izključil televizijo in se popolnoma posvetil pogovoru. Po približno desetih minutah naju 

je zmotila 1Ž, vendar le za pol minute. Pogovor z 1M je potekal bolj sistematično, saj sem se 

veliko bolj oklepala vnaprej okvirno sestavljenih vprašanj. Potrebovala sem jih, ker ni bil tako 

zgovoren kot 1Ž. Njegovi odgovori so bili kratki in jedrnati, zato je bil intervju z 1M nekoliko 

krajši; zaključila sva po 25-ih minutah. Med samim pogovorom tudi nisem bila tako 

sproščena kot pri 1Ž. Razlog je v tem, da sem ga ta dan prvič spoznala, in tudi v tem, da sta 

bila to moja prva dva intervjuja.  

Po končanih obeh intervjujih sta me še povabila, da sem bila prisotna med kopanjem in 

hranjenjem dojenčka. Pokazala sta mi, kako sodelujeta med kopanjem otroka.  

Intervjuja za drugi par sem izvedla v razmaku dveh dni. Najprej sva se srečali z 2Ž, in sicer 

27. septembra 2012. Intervju je trajal 27 minut. Srečali sva se v dopoldanskem času, ob 10.30, 

ko je bila hči v vrtcu. Pričakovala sem, da bova sami, vendar je imela na obisku prijateljico. V 

času intervjuja sva bili v kuhinji, ki se nahaja takoj poleg dnevne sobe, kjer je tisti čas čakala 
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njena prijateljica. Osebno me prijateljica ni motila, morda pa je vplivala na njene odgovore, 

kljub temu da je gledala televizijo. Intervju je bil kratek, odgovarjala je kratko in jedrnato.  

Z njenim možem sva se srečala 29. septembra 2012 ob 20.00. Vsi so bili doma. Hči je med 

intervjujem spala, nekje na sredini intervjuja pa je začela pokašljevati, zato sva za nekaj minut 

prekinila intervju. 2Ž se je med intervjujem umaknila v zgornje prostore. Bila sva v dnevnem 

prostoru, kjer je bila prižgana televizija, vendar izključena glasnost, tako da ni motila poteka 

intervjuja in niti snemanja na diktafon. Glede na to, da je bila že kar pozna ura, sem 

pričakovala, da bo intervjuvanec utrujen, kar bi lahko vplivalo na intervju. Kljub takšnim 

pričakovanjem nisem opazila njegove utrujenosti. Partner si je vzel čas, odgovarjal je zelo 

sistematično in poglobljeno, v obliki pripovedi. Iz tega razloga sem se lažje prepustila 

pogovoru in se nisem toliko opirala na okvirna vprašanja, kot sem se pri intervjuju z 2Ž. 

Intervju je potekal v sproščenem vzdušju in je trajal 55 minut.  

S tretjim parom sem se srečala 2. oktobra 2012 v dopoldanskem času. Najprej sem ob 10.30 

izvedla pogovor s 3M. Intervju je trajal 45 minut. Med tem časom se je žena umaknila z 

otrokom v druge prostore. Med intervjujem ni bilo motečih dejavnikov. Po končanem 

intervjuju sta se z ženo zamenjala. Ta čas je on poskrbel za otroka, tako da je med intervjujem 

ni skrbelo, kaj se dogaja z otrokom. Intervju s 3Ž je trajal 35 minut. Tudi med tem intervjujem 

ni bilo motečih dejavnikov.  

S četrtim parom sem se srečala 11. oktobra 2012, prav tako v dopoldanskem času. Najprej 

sem ob 11.00 izvedla intervju s 4M, ki je trajal 33 minut. Odgovarjal je kratko in jedrnato, 

zato sem postavljala več dodatnih in bolj podrobnih vprašanj. Med pogovorom se je kasneje 

nekoliko bolj sprostil in postal bolj zgovoren. Sam je povedal, da je na splošno tih človek. 

Kljub temu je pogovor potekal v sproščenem vzdušju. Ni bilo prisotnih motečih dejavnikov. 

Žena je med intervjujem šla z otrokom k sosedom na kavo. 

Po končanem intervjuju sta se s 4Ž zamenjala. Otroka je dala spat, mož pa se je lotil dela 

okoli hiše. Njegova naloga ta čas je bila preverjati otroka, tako da je pogovor s 4Ž lahko 

potekal čim bolj nemoteče. Za razliko od 4M je bila 4Ž bolj zgovorna. Odgovarjala je v obliki 

pripovedi. Med pogovorom je izpostavila veliko različnih tem, tudi raznih zgodb. Lahko sem 

se popolnoma prepustila pogovoru. Nisem se opirala na okvirna vprašanja. Ta sem le preletela 

proti koncu pogovora. Intervju je trajal 65 minut. Medtem ni bilo prisotnih motečih 

dejavnikov.  
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3.4 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Posnete intervjuje sem najprej dobesedno prepisala. Vsak intervju sem vstavila v posamezno 

tabelo, kjer sem najprej besedilo uredila tako, da so vidno ločena moja vprašanja in 

komentarji od odgovorov in dodatnih vprašanj intervjuvancev. V tabeli sem pustila tri proste 

stolpce za vstavljanje kod in kategorij.  

V naslednjem koraku sem pozorno prebrala intervjuje in ob tem podčrtala relevantne podatke. 

Te pomembne dele intervjuja sem pretvorila najprej v kode 1. reda, ki so širše predstavljene. 

Po tem koraku sem kode 1. reda pretvorila v ožje pojme, kode 2. reda. Kodiranje sem 

zaključila z oblikovanjem kategorij, ki so najširši pojmi (glej prilogo 1). Nekatere (npr. 

kategorija »prihod otroka«) so veliko širše kot druge, kar je vidno po številu kod 2. reda. 

Kategorije so za vse enote enako zastavljene, medtem ko se kode 2. reda med posamezniki 

ponekod razlikujejo. Nekateri intervjuvanci so izpostavljali tudi drugačne teme, ki jih drugi 

niso, zato se nekatere kode 2. reda ponekod pojavljajo, ponekod pa ne. Ker sem kodirala 

sprotno na podlagi odgovorov, sem uporabila induktivni pristop kodiranja, ki ga Mesec 

(1998) imenuje odprto kodiranje.  

Preden sem se lotila utemeljene teorije, sem v novem dokumentu predstavila kategorije za 

vsak par posebej. Za vsako kategorijo sem oblikovala svojo tabelo, kjer sem za vsako kodo 2. 

reda vstavila kode 1. reda obeh partnerjev (glej prilogo 2), kar mi je omogočilo boljši vpogled 

v podatke vsakega para posebej in lažjo primerjavo podatkov obeh partnerjev. 

Preko kodiranja sem zapisala utemeljene teorije za vsak par posebej, na koncu pa še končno 

utemeljeno teorijo, ki temelji na vseh intervjuvanih parih, je podkrepljena s teoretičnimi 

izhodišči in skozi katero odgovarjam na raziskovalna vprašanja.  

4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

4.1 SKUPNA UTEMELJENA TEORIJA 

4.1.1 Odnos partnerjev na splošno 

Pari so v zvezi različno dolgo. Par 1 je skupaj najmanj časa od vseh parov, dve leti in pol, 

medtem ko sta par 2 in par 3 skupaj osem let in par 4 največ, devet let. Vsi pari, razen par 1, 

so tudi poročeni. Največ poudarka na poroko je med intervjujem dal le 3M, ki mu cerkvena 
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poroka veliko pomeni. O poroki sta se s partnerico začela pogovarjati že pred nosečnostjo, 

zato pravita, da se nista poročila zaradi prihoda otroka, čeprav je bila poroka med nosečnostjo. 

Res pa je, da sta zaradi otroka s poroko nekoliko pohitela. 3M celo meni, da so novodobni 

partnerji v zvezi premalo potrpežljivi, kar povezuje s poroko. Zdi se mu, da zato, ker niso 

poročeni, prehitro popustijo in se manj trudijo za odnos. Poroka mu pomeni potrditev, da je še 

bolj strpen in potrpežljiv v odnosu. Raziskave (Glenn in Weaver, 1988, v Musek, 1995) 

dokazujejo, da so poročeni pari na splošno srečnejši od neporočenih. Avtorica Carlson (2007) 

je z raziskavo ugotovila, da je odnos med poročenimi pari na prehodu v starševstvo bolj 

varen. Po njenem je poroka varovalni dejavnik za pare starše, še posebej, če so se poročili že 

nekaj let pred rojstvom otroka, saj naj bi se prednosti poroke pokazale šele v nekaj letih 

zakona. Raziskave (Keizer, Dykstra in Poortman, 2010) pa kažejo, da poroka dodatno vpliva 

na upad zadovoljstva s partnerskim odnosov zaradi potrebne reorganizacije, pri poročenih 

moških pa opažajo večji občutek osamljenost. Zato avtorica Carlson (2007) opozori na to, da 

je vpliv poroke na odnos v tranziciji vsekakor odvisen tudi od tega, kaj in koliko posamezniku 

poroka sploh pomeni. 3M zaradi spremembe, ki so se zgodile vzporedno z nosečnostjo in 

rojstvom otroka, ne more reči, kaj je dejansko nanje vplivalo – ali otrok ali poroka. Pari se 

srečujejo z večimi spremembami v kratkem času, tudi par 4 se je poročil in na novo vselil 

prav med nosečnostjo, zato je res težko reči, kaj je dejansko vplivalo na spremembe v odnosu. 

Kljub temu pa je jasno, da je otrok vsekakor močna skupna točka med partnerjema, tako da je 

ta vpliv močan.  

Za razliko od njiju sta se 4Ž in 4M (par 4) poročila predvsem zaradi otroka. Pobudnica je bila 

4Ž, ki se pred tem nikoli ni nameravala poročiti, med nosečnostjo pa je začutila željo po 

poroki. Poročila sta se zaradi otroka, da so dejansko kot družina in bolj povezani. Da je 

poroka dodatna vez v odnosu, se strinja tudi 2M (par 2). Po mnenju avtorjev Knox in Schacht 

(2013) je hitenje s poroko zaradi pričakovanja otroka slaba ideja, saj naj bi ti pari imeli večjo 

verjetnost za ločitev, res pa je, da omenjata to predvsem za nepričakovano nosečnost, kar pri 

paru 4 ni bila.  

Vsi partnerji živijo v hiši skupaj s starši, s katerimi imajo ločena gospodinjstva. Par 1 in par 3 

imata v načrtu urejanje stanovanja v svoji hiši, zato živita v trenutnem stanovanju le začasno. 
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4.1.2 Odločitev za otroka 

Končna odločitev za otroka je bila pri vseh parih skupna. Otroka so skrbno načrtovali, kar se 

sklada z ugotovitvami slovenske raziskave (Kuhar in Nastran Ule, 2002), da je danes 

ustvarjanje družine skrbno načrtovanje, odgovoren projekt in ne nekaj samoumevnega. Par 4 

je še najdlje od vseh parov odlašal z odločitvijo za otroka, predvsem zaradi 4Ž, ki še ni bila 

pripravljena na otroka, bila je negotova glede zaposlitve, poleg tega pa je občutila odpor 

zaradi pritiskov s strani tašče, velik razlog pa je bil tudi takratni stanovanjski problem: 

- 4Ž: »Ampak, da bi pa že prej imela, pa spet ne. Ker men je una svoboda, pa da sem 

lohka delala kadarkol sem hotla karkoli, mi je ful pomenil.« 

Po mnenju avtoric Kuhar in Nastran Ule (2002) ljudje odločitev za otroka povezujejo z 

izgubo nečesa – tudi svobode. 

Tudi par 2 se je ustvarjanja družine lotil izredno premišljeno. To je bil projekt, ki je trajal več 

let. 2M ima rad varnost in predvidljivost, želel je imeti urejeno življenje, preden bi imela 

otroka – urejeno skupno stanovanje in zagotovljene službe pri obeh. 2Ž se je želja po otroku 

rodila že veliko prej, predvsem iz opazovanja drugih staršev. Tudi pri paru 3 so imeli pri 

odločitvi za otroka nekaj vpliva drugi – njuni prijatelji, ki so naznanili novico o pričakovanju 

otroka.  

Imeti otroka je za današnje pare po mnenju avtoric Kuhan in Nastran Ule (2002) že pravi 

projekt. Preden se odločijo za otroka, si želijo pari zagotoviti redne finančne prilive: 

- 4Ž: »Jest mam otroke ful rada, valda sem si jih želela imet, ampak v situaciji kakršni 

sem bla, brez službe, nisva imela niti svojega stanovanja še, nič. Sem rekla, zakva bi 

enga reveža spravljala na svet, ka pa bo njemu tko lepo klele.« 

Enako je tudi 1M imel pomisleke, če bo zmožen finančno preskrbeti družino. Predvsem pri 

moških je opaziti skrb za ekonomsko varnost družine, medtem ko 1Ž na primer ni omenila 

skrbi za finančno stanje. 1M celo v ednini navede, da ne ve, če bo on sposoben skrbeti za 

družino, torej je vzel ekonomsko varnost kot svojo dolžnost: 

- 1M: »A bom sposoben, a ne bom, kako za vse skup poskrbet ... pač ne vem, to mam skos 

v glav, da morm poskrbet za svojo družino, da mamo streho nad glavo, da ma otrok za 

jest, za spat, da nekak žvimo lahko normalno, kulturno, te zadeve no.« 
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3M in 1M izpostavita predvsem starost ženske, ki jima je bolj pomembna in ključna pri 

odločitvi za otroka kot starost moškega: 

- 3M: »Am, za njo se mi je pa zdel idealni čas, zato ker enostavno je bla s faksom na 

koncu, službo je dobila in mlada je. Mogoče zej, moje mnenje je, da prej imaš, bolje 

je.«  

- 1M: »Popa tko ane, ker pri 27 letih začnes že mal razmišlat, da si že kr nekej str in … 

sploh za ženske je to pozna starost no, pr moških se mi ne zdi to, da je zj to ful pozn.« 

Pari kot razloge, zakaj so se odločili za otroke, navajajo: primerna starost, zadovoljujoč 

partnerski odnos, želja po otroku, zagotovljena zaposlitev, skupno stanovanje, opazovanje 

drugih mamic oz. vpliv drugih. 

4.1.3 Nosečnost, priprave  na prihod otroka, porod 

Pari so se na prihod otroka različno pripravljali. Še najmanj se je pripravljal par 1. Za razliko 

od drugih parov nista obiskovala niti šole za starše. Cilj šole za starše je med drugim tudi 

podajanje informacij glede spreminjanja v čustvovanju nosečnice in možnih sprememb na 

področju partnerskega odnosa (Donko in Hoyer, 2003). Slovenska raziskava (prav tam) je 

pokazala, da je najpogostejši motiv obiskovanja Šole za starše pridobitev dodatnih znanj. 

Glede starševanja se je še posebej 1M počutil povsem samozavestno in brezskrbno, kar sam 

povezuje s svojimi dosedanjimi izkušnjami z majhnimi otroki. Pripravila sta obleke in opremo 

za otroka, medtem ko soba za otroka pred rojstvom še ni bila dokončana, saj ju je prezgodnji 

porod presenetil. Za razliko od njiju se je par 3 pripravil tudi na možnost zgodnjega poroda. 

Par 2 omenja tudi pogovore s prijatelji, ki so že postali starši, 2Ž pa dodaja, da se največ 

naučiš skozi prakso. 3Ž pravi, da se je psihično pripravljala na porod, in sicer tako, da je čim 

manj brala o tem. Kljub temu pa ravno par 3 omeni, da si je ogledal tudi film o porodu. Tudi 

4Ž se je pripravljala na prihod otroka skozi pogovor z osebo, ki je že rodila. Poleg tega pa 

omenja tudi prebiranje strokovne literature, člankov, še posebej o ukrepih, če otrok ponoči ne 

spi. S temi ukrepi si starši lahko pomagajo, vsekakor pa jih po mnenju zakonskih in 

družinskih terapevtov (Hughes, 2007, v Kompan Erzar in Poljanec, 2009) vse to ne more 

prepričati, da sta kompetentna starša, če si tega sama ne priznata. Nenazadnje so se pripravili 

na otroka tudi v materialnem smislu (nakup oblek, posteljice, vozička, priprava sobice ipd.).  
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Branje forumov ženske odsvetujejo, saj jih tudi same niso brale, ker so se ob tem slabo 

počutile. Pravijo pa, da je dobro kaj prebrati na forumu v primeru, če imaš težave, probleme. 

3Ž in 4Ž sta se na porod pripravljali tako, da sta poskušali čim manj razmišljati o porodu: 

- 3Ž: »Probala sem res čim manj brat, čim manj razmišljat od tega am.« 

-  4Ž: »Am, pomojem sem se ful slabo prpravla no. Zato ker jest v določenih stvareh 

sem tako flegmatična, kot da itak bo vse v redu. ... Nekje imajo eni dobre izkušnje, 

nekje imajo eni slabe izkušnje. Kako bo pa pri meni pa nevem ane. Če bo dobr, hvala 

bogu, če bo slabo, bomo pa potrpel, pa bo tud v redu ane.«  

Mamice (3Ž in 2Ž) je bolj kot vse zanimal razvoj otroka v maternici. 

Bodoči očetje so med nosečnostjo sodelovali, zanimali so se za razvoj otroka in skrbeli za 

dobro počutje nosečnice. Na ta način se je že razvijala njihova vloga očeta, ki je tokrat še 

posredna preko partnerke (Kompan Erzar in Poljanec, 2009). 3M in 2M sta želela, da se njuni 

partnerki zdravo prehranjujeta in gibljeta, ker to pripomore k boljšemu razvoju otroka. Vsi so 

svoje partnerke spremljali tudi na nekaterih večjih pregledih med nosečnostjo. Poleg tega pa 

niso želeli povzročati partnerkam dodatnega stresa, obremenitev, z njimi so se družili, kar je 

tudi vplivalo na izboljšanje odnosa. Še posebej je napredek v odnosu med nosečnostjo opaziti 

pri 4M in 4Ž.  

2Ž, 3Ž in 4Ž so se med nosečnostjo dobro počutile, medtem ko je imela 1Ž nekoliko več 

težav in je morala pretežno počivati. Zapleti med nosečnostjo so se sicer pojavili tudi pri: 

- 3Ž: »No vmes so bli eni am, zdravstveni zapleti z mano, smo imel mal več preiskav, 

ampak je blo vse v redu. Tko da tisto čist zanemarim, kar je blo.«  

- 4Ž: »…pri 13 tednih je bla pa una nuhalna in je še pokazal, da ma tamau povišano 

nuhalno osvetlino, kar pomeni, da bi lahko imel Downov sindrom ane.« 

Na koncu se je vse srečno izteklo, tako da sta preostanek nosečnosti lahko neomejeno uživali. 

3Ž ne omeni, za kaj je šlo, medtem ko sta se 4Ž in 4M bolj razgovorila o zapletih, ko sta oba 

preživljala veliko krizo. Prebrodila sta jo vsak posebej, ker je po besedah 4Ž njej tako veliko 

lažje. 

Porod je pri vseh potekal brez večjih zapletov. Z zapleti med porodom je lahko povezanih več 

dejavnikov, med katere avtorica Peterson (1984, v Kompan Erzar in Poljanec, 2009) uvršča 

tudi strah pred materinstvom, nerazumevanje s partnerjem ali neprijazno domače okolje. Pri 
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vseh parih so bili med porodom prisotni tudi partnerji, kar je tudi lahko nekoliko vplivalo na 

uspešen porod. Brazelton (1999) pove, da prisotnost oseb oziroma očeta, ki med porodom 

pomaga porodnici, lahko skrajša trajanje poroda. Glede odločitve o prisotnosti med porodom 

je imel pomisleke edino 3M. Kljub temu se je na koncu odločil, da bo prisoten in sedaj mu ni 

žal za takšno odločitev, četudi takrat ni vedel točno, kaj bo tam počel. Mogoče se še ni 

zavedal pomena čustvene podpore partnerki med porodom, ki jo poudarjata tudi avtorici 

Kompan Erzar in Poljanec (2009). Partner lažje prepozna potrebe partnerke, jo potolaži in 

spodbuja, kar pripomore k boljšemu počutju partnerke (prav tam). Fizična prisotnost partnerja 

med porodom vsekakor materi pomaga, še posebej če je njun odnos stabilen. Avtorica Hrovat 

Kuhar (1995) omenja tudi večjo sproščenost, omilitev bolečine in nelagodja ter večji občutek 

varnosti porodnice. Partnerji povedo, da so med porodom pomagali in prerezali popkovino. 

Partnerke so vse, razen 4Ž, želele, da jih partner spremlja k porodu. 4Ž in 4M pa sta se 

dogovorila, da v primeru zapletov 4M zapusti porodno sobo. Partnerja med porodom 

sodelujeta, kar je po mnenju avtoric Kompan Erzar in Poljanec (2009) »eden od temeljnih 

preizkusnih kamnov vstopa v sodelovanje pri starševstvu tudi kasneje« (prav tam, str. 95). 

Intervjuvanci so ob porodu doživljali nepopisne občutke: srečo, veselje, ponos. 1M in 2M sta 

to občutila šele po tem, ko sta se prepričala, da je novorojenček zdrav. 3Ž in 1M izpostavita 

tudi občutje strahu ob porodu. 1Ž in 4Ž izpostavita utrujenost po rojstvu otroka. 3Ž je ob 

rojstvu najprej pomislila, da bo to bitje, ki bo vedno poleg njiju. 4Ž je otroka sprejela, vendar 

pa ob rojstvu ni občutila neke neizmerne ljubezni do njega, sprejela ga je zelo realno. Ni bilo 

posebnega navdušenja, bila pa je ponosna nanj že v porodnišnici, ker je lepo spal in bil priden. 

Z rojstvom otroka se vzhičenost in pričakovanje umirita, 2M in 2Ž izpostavita, da se nekaj dni 

po rojstvu vrti vse okoli otroka: 2M v smislu pozornosti s strani drugih, nakar se naenkrat tudi 

to umiri, 2Ž pa v smislu ukvarjanja z otrokom. 

4.1.4 Spremembe v partnerskem odnosu med nosečnostjo in po rojstvu otroka na 

splošno 

Pri vseh parih se je nekoliko spremenil odnos že med samo nosečnostjo. 2Ž in 3Ž pravita, da 

se partnerski odnos v obdobju nosečnosti ni bistveno spremenil, medtem ko njuna partnerja 

trdita nasprotno. Predvsem se je spremenil odnos partnerjev do svojih nosečih partnerk. Prav 

vsi partnerji so povečali zanimanje oziroma pozornost do svoje partnerke in njene nosečnosti 

in ji med nosečnostjo želeli čim bolj pomagati. Odnos se je spremenil iz več razlogov: 
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1) Ker so želeli optimalno vplivati na zdrav razvoj otroka: 

- 1Ž: »Ja, ja. Pa boh ne dej, da sm kaj težkega dvignila, pa bog ne dej, da sm šla sobo 

sesat al pa kej tacga.«  

- 2M: »Drgač pa zlo lepo no, edin mogoče tak rataš, mal bl zaščitnišk, al pa previden a 

ne, ker to veš, da je tvoja punca al pa zj žena, a ne. Am pa veš, da ma tvojga otroka, a 

ne, ga nos. In hočeš obvarat al pa zaščitit, a ne, da se ja ne bo kje kej naredl.«;  

2) Ker so želeli, da bi bilo nosečniško obdobje za partnerko čim lažje: 

- 3M: »Kot sama potrpežljivost. Sem hotel, da je njej pač čim lažje, a ne, sem hotu tud 

jest velik nardit kle.«;  

3) Ker so na splošno želeli spremljati nosečnost partnerke: 

- 4M: »Ja ne vem jest, hotu sem bit tut z njo, a ne. Čim več. Pa spremljat razvijanje vse 

skupej. Sem jo podpiral.« 

Vse to kaže, da nosečnost ni le stvar ženske, temveč obeh partnerjev. Tudi avtorica Rijavec 

Klobučar (2010) v svoji raziskavi ugotavlja, da je moški med nosečnostjo bolj skrben do 

svoje partnerke. Intevjuvani moški se zavedajo pomembnosti svoje vloge med nosečnostjo. 

Želijo vedeti, kaj se dogaja z otrokom, kako se razvija, zanima jih počutje svoje partnerke. 

Zavedajo se pomembnosti psihične trdnosti nosečnice in svojega prispevka k temu: 

- 3M: »Kot sama potrpežljivost.« 

- 1Ž: »…že med nosečnostjo je ogromn razumevanja pokazal do mene, k mi je blo prve 

tri mesce slabo pa samo spala sem cele dneve.«  

Izmed vseh parov nekoliko izstopa par 4, kjer oba doživljata občutno izboljšanje odnosa v 

partnerskem odnosu, kar je v nasprotju z raziskavami (Cowan in Cowan, 1992; Hackel in 

Ruble, 1992; Mitnick idr., 2009), ki pravijo, da zadovoljstvo s partnerskim odnosom upade. 

Na svoji skupni poti sta že pred nosečnostjo doživela močen padec in nato naraščanje krivulje 

v partnerskem odnosu. Nosečnost pa je bila za njun odnos velika prelomnica. Njuno 

medsebojno zaupanje se je pred tem sestavljalo počasi, popolnoma pa se je sestavilo prav z 

nosečnostjo. 

Par 2 opaža vpliv prisotnosti očeta pri porodu na njun odnos. Že s to izkušnjo sta postala bolj 

povezana. 2M od tega trenutka dalje drugače gleda na svojo partnerko. Jo občuduje, ker je 
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prestala porod in rodila otroka, jo s tem bolj ceni in ji je hvaležen. Tudi literatura (Kompan 

Erzar in Poljanec, 2009) omenja, da je porod čas, ko se partnerja lahko najgloblje povežeta. 

Vsi partnerji so bili prisotni pri porodu, vendar drugi pari ne omenijo kakšnega posebnega 

vpliva na njun odnos. Vsekakor pa prisotnost očeta vpliva na partnerke. 3Ž na primer 

izpostavi, da se je tako med porodom počutila bolj domače in se je želela pred partnerjem 

izkazati.  

Otrok je velika prelomnica za partnerja, kjer dejansko pridejo v ospredje vse kvalitete in 

pomanjkljivosti v delovanju partnerskega odnosa. Vsi intervjuvani pari v pretežni meri 

izpostavijo pozitivne spremembe v odnosu s partnerjem. Prav vsi se z rojstvom otroka 

počutijo bolj povezani s partnerjem. Če ne drugega, so gotovo izpostavili večjo medsebojno 

bližino, povezanost v celoto in utrditev odnosa z rojstvom otroka. Otrok predstavlja za njihov 

odnos močno vez. Pri tem je potrebno upoštevati določene dejavnike: nihče izmed parov ni 

imel nepričakovane nosečnosti, vsi so se o tej odločitvi veliko pogovarjali, načrtovali, se 

pogajali. Vsi so si otroka želeli, pari med seboj niti nimajo veliko konfliktov, tudi po rojstvu 

otroka ne izpostavijo več ali bolj kompleksnih konfliktov. Vsi imajo na voljo pomoč staršev, s 

katerimi so v dobrih odnosih – oz. če prej niso bili, so se z rojstvom otroka zbližali, kar je tudi 

velik varovalni dejavnik.  

Kljub temu pa 3M ne more reči, kaj je dejansko vplivalo na njuno večjo povezanost: ali res 

otrok ali poroka (poročila sta se med nosečnostjo). Na pojave pogleda širše, medtem ko 3Ž ne 

izpostavi, da bi poroka kakorkoli lahko vplivala na njun odnos. Pri tem je potrebno upoštevati 

tudi postavitev poroke visoko na lestvici vrednot pri 3M, ki je vsekakor na višji stopnički kot 

pri 3Ž.  

Tudi 2M izpostavi kot največjo spremembo v odnosu večjo povezanost, kljub temu da sta tik 

po porodu preživljala ohladitev v odnosu, ki je predstavljala nekolikšen padec za kvaliteto 

partnerskega odnosa. Ker si tega nista želela, sta konflikt razrešila s pogovorom in 

dogovorom, da se bosta potrudila, da svoj prosti čas izkoristita bolj kvalitetno. Za razliko od 

2M, 2Ž ohladitve v odnosu ne izpostavi. Če 2Ž med nosečnostjo ni občutila njegove 

zaščitniške plati, ki jo sam omenja, jo je kot največjo spremembo vsekakor občutila po rojstvu 

otroka. 

Vsi pari po rojstvu otroka omenjajo tudi spremembe v odnosu v smislu večje potrpežljivosti, 

strpnosti, zmanjšanja napetosti med njima in večjega prilagajanja. Pretežno imajo partnerke in 

partnerji v paru enake poglede in doživljanje sprememb v odnosu po rojstvu otroka. 4Ž in 4M 
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oba občutita močno izboljšanje odnosa, v smislu večjega sodelovanja, večje medsebojne 

pomoči, razumevanja, dopolnjevanja. Otrok za njiju predstavlja eno izmed redkih skupnih 

točk in hkrati najmočnejšo vez. 

Edina sprememba, nad katero sta oba razočarana po rojstvu otroka oziroma že med 

nosečnostjo, je pomanjkanje spolnih odnosov. Kot razlog oba omenita utrujenost z njene 

strani, poleg tega pa tudi 4M zaradi delovne izmene veliko časa sploh ni doma. 4M je glede 

tega problema optimističen in verjame, da bosta to področje izboljšala. Po mnenju avtoric 

Kompan Erzar in Poljanec (2009) je neobtoževanje moškega svoje partnerke zaradi 

utrujenosti odraz prave intime. Odtegnitev spolnosti izpostavita tudi par 1 in par 2. Pri paru 1 

obema ni bilo do spolnih odnosov že proti koncu nosečnosti. 1Ž so njen trebuh in boleče noge 

predstavljali oviro, zaradi česar enostavno ni imela želje po spolnosti, 1M pa ni želel, ker se je 

bal, da bi poškodoval otroka. Tudi 2M (par 2) se je po besedah 2Ž bal za otroka in zato nista 

imela spolnih odnosov proti koncu nosečnosti. 

Med nosečnostjo in po porodu se nekoliko spremeni telesna podoba ženske. Pri nekaterih 

bolj, pri drugih manj. Tudi intervjuvanke so opazile telesne spremembe, vendar predvsem v 

rasti trebuha, kar je najbolj očitna in predvidljiva sprememba. Avtorja Cowan in Cowan 

(1992) prav slednjo fizično spremembo označita kot najbolj predvidljivo. 1Ž omeni, da jo je 

trebuh oviral in se je zaradi njega počutila nevšečna. Ostale so trebušček sprejele, 4Ž je bila 

nanj ponosna, tudi 3Ž ni oviral. 2Ž poleg te spremembe omeni, da je pridobila strije, zaradi 

katerih se je počutila nelagodno v svoji koži, še posebej na javnih kopališčih. Šele ko jo je 

partner potolažil, jih je sprejela tudi sama in sedaj s tem nima več težav. 4Ž omeni, da je imela 

med nosečnostjo veliko boljše lase, začeli pa so ji izpadati predvsem po rojstvu otroka, vendar 

se je to kmalu uravnalo. Partnerji so svoje partnerke med nosečnostjo doživljali kot lepe 

nosečnice, sprejeli so jih take, kakršne so, in pri nobenemu paru sprememba telesa nosečnic ni 

vplivala na odnos. Četudi sta se morda 2Ž in 1Ž počutili nekoliko nelagodno v svoji koži, to 

ni vplivalo na odnos. Pri 4Ž se je v prvem trimesečju pojavljala blaga jutranja slabost, ki je 

posledica hormonskih sprememb (Steblovnik, 2009). Hujših oblik s slabostjo ni imela nobena 

od intervjuvank.  

Po porodu so vse matere, razen 3Ž, doživljale stisko, predvsem v prvem mesecu po porodu. 

Vzrok pri 2Ž in 4Ž je ta, da nekaj časa nista šli ven (2Ž je morala počivati, 4Ž pa zaradi 

slabega vremena). Hujših težav, npr. poporodne depresije, nobena ni opazila, se je pa med 

intervjujem 4Ž zamislila, da je bila mogoče njena pretirana utrujenost znak depresije, čeprav 
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sprememb v vedenju ne omenja. Utrujenost je eden izmed znakov poporodne depresije. 

Vendar pa za postavitev diagnoze depresije to ni dovolj. Pogoj je, da traja dlje časa, se redno 

pojavlja in v povezavi s še drugimi simptomi (Scott, 1997; Wisner idr., 2002, v Skočir, 2005). 

Pretirana utrujenost pri 4Ž torej ne more biti znak poporodne depresije, četudi je trajala dlje 

časa. Lahko pa, da je imela poleg tega tudi druge simptome, vendar nanje ni bila pozorna ali 

pa jih ni omenila v intervjuju. 1Ž in 2Ž omenita pretirano jokavost in živčnost po porodu, 

medtem ko 4Ž izpostavi le pretirano utrujenost. Jokavost, občutljivost, čustvena občutljivost 

tik po porodu so tipični znaki poporodne otožnosti (Osofsky in Osofsky, 1984, v Ličina, 

2011), ki prizadene kar 80 % žensk (Drglin, 2009). Tudi take spremembe bi lahko vplivale na 

partnerski odnos, vendar intervjuvani pari tega vpliva ne izpostavijo. Partnerji niti opazili niso 

spremembe na čustvenem področju partnerke. 4M pri 4Ž ni opazil, da bi imela težave v 

spremembah razpoloženja, tudi njene stiske, ki jo sama omeni, ni opazil oz. izpostavil. Res pa 

je, da je poklicala svojo mamo za pomoč pri varstvu otroka, da si je vzela čas zase in se 

odpravila na sprehod. 

Ker pride do določenih sprememb v partnerskem odnosu, se nekateri partnerji morda o tem 

pogovarjajo že med nosečnostjo. O tem sem povprašala tudi intervjuvance, vendar se nihče ni 

pogovarjal izključno o partnerskem odnosu po rojstvu otroka. Par 1 in par 2 sta imela 

pogovore o spremembah na področju prostega časa in organizacije – par 1 predvsem o 

preživljanju dopusta oziroma različnega načina potovanja. Omeni pa 2M pogovor o možnosti 

pojava ljubosumja očeta na otroka, kar bi lahko razdrlo odnos. Z rojstvom otroka je mamica 

tista, ki vso svojo pozornost posveča otroku, zaradi česar se pogosto zgodi, da oče postane na 

otroka ljubosumen, kar še bolj zamaje partnerski odnos (Pori, 1995). O tem sta se že med 

nosečnostjo pogovarjala in tako do neke mere že delovala preventivno. 2M je bil toliko bolj 

pozoren na ta občutja, do katerih sicer ni prišlo, vendar če bi, bi oba lažje razumela situacijo 

in jo tako tudi lažje prebrodila. 4Ž in 4M se zdi nesmiselno o tem pogovarjati in razmišljati 

vnaprej. Oba sprejmeta dogodke take kot so, se pa ne obremenjujeta vnaprej. 4Ž je zaupala v 

njun odnos in da bosta prebrodila kakršnekoli težave, 4M pa je edino pričakoval njuno še 

boljšo medsebojno povezanost. 4Ž ni imela posebnih pričakovanj glede njunega odnosa. 

Morda ni želela gojiti pričakovanj že zato, ker meni, da se nič ne uresniči tako, kot ona 

pričakuje. Kot na primer, ko je imela željo, da bi otrok spal, vendar se je zgodilo ravno 

obratno.  
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3Ž izpostavi, da moraš kljub otroku vlagati v partnerja, s katerim ostaneš za vedno, medtem 

ko za otroke pride obdobje, ko se osamosvojijo in odcepijo od primarne družine. Tudi 4Ž je 

že pomislila na pojav praznenja gnezda in z njim povezanimi težavami v odnosu med 

partnerjema, zato si želi, da bi s partnerjem do takrat pridobila več skupnih točk. 

4.1.5 Druge spremembe s prihodom otroka 

S prihodom otroka so se paru 1 in paru 2 spremenile vrednote. 1M ceni družino bolj kot 

denar, 1Ž in 2Ž predstavlja otrok prioriteto. Do družine so postali začitniški. Oba para s 

prihodom otroka občutita manjšo fleksibilnost (npr. na področju delovnega časa ali na 

področju organizacije potovanj). 1Ž in 2M omenita večjo odgovornost, 1Ž in 2Ž pa 

izpostavita pojav skrbi, ki jih pred tem ni bilo. 2M je že pred rojstvom otroka imel rad varno 

oziroma predvidljivo življenje, odkar pa je postal oče, se je ta njegova lastnost še bolj 

okrepila. 

Odkar je 3Ž mama, sprejme stvari take kot so in se prepušča toku življenja. 3M opaža 

spremembe predvsem v prometu, kjer je postal še bolj previden na otroke, opaža pa tudi, da 

potrebujejo več časa in priprav, kadar se odpravljajo vsi skupaj ven. Načeloma je bil vedno 

točen, zato ga zamujanje frustrira. Načeloma pa ne opaža večjih sprememb, v smislu 

drugačnega pogleda na življenje. Enako tudi 4Ž in 4M. 4M celo meni, da se z rojstvom otroka 

ni spremenil, medtem ko 4Ž opaža, da je postal nekoliko bolj odprt tudi do drugih ljudi.  

Tudi 4Ž opaža, da so se odnosi z rojstvom otroka izboljšali, medtem ko drugi teh sprememb 

ne izpostavijo. Bolje se razume s svojo mamo in načeloma drugače deluje v odnosih z vsemi 

ljudmi. Meni celo, da njen otrok izžareva posebno pozitivno energijo, ki vpliva na dobre 

odnose z vsemi. Poleg tega pa je tudi ona postala bolj samozavestna.  

4.1.6 Spremembe na področju komunikacije 

Partnerke so v večini bolj zgovorne, odprte in komunikativne kot partnerji. Vse ženske 

pripisujejo velik pomen komunikaciji v partnerskem odnosu, medtem ko moški ne vsi. Lahko 

opazimo tudi, da moški že sami pripisujejo ženskam sposobnost boljše komunikacije: 

- 4M: »Z moje strani jo je dosti, a ne, zej, jest bi včasih še manj je imel, a ne (smeh). Sej 

veš, desci, a ne (smeh).«  
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- 3M: »Sva se začela precej več pogovarjat. Ker je ona hotla tko. … ker sm fant, se 

nismo včasih tolk pogovarjal od tega pa smo kej zase zadržal, a ne.« 

 

Par 3 se je veliko posvečal skupnim sprehodom, ki so pripomogli k izboljšanju njune 

komunikacije. 

Vsi pari doživljajo spremembe na področju komunikacije po rojstvu otroka. Pravijo, da imajo 

več komunikacije, ker jo potrebujejo zaradi otroka (3M izpostavi, da zaradi skupnega 

življenja in različnih navad med njima). Dodatna oz. kar glavna tema pogovorov je torej 

otrok. Mogoče imajo ravno zato tudi tak občutek, da je komunikacije med njima več. Lahko 

se jim tako zdi, ker se pogovori nanašajo na otroka, ki pa je tematika, ki jih zelo osebno in 

globoko zadeva. V večini se bolj posvečajo pogovorom o otroku, kot pa o medsebojnemu 

odnosu. Razlog vidim v tem, da očetje več zamudijo s tem, ko hodijo v službo in jim potem 

partnerke poročajo, kaj se je dogajalo z otrokom čez dan. 3M pa je za razliko od ostalih 

očetov še največ prisoten doma zaradi izredne fleksibilnosti delovnega časa, zato morda niti 

ne občuti, da bi se večinoma pogovarjala o otroku oziroma zaradi otroka. 

Pri nekaterih (par 1, par 4) se je komunikacija izboljšala že med nosečnostjo zaradi več 

druženja in ker so se tudi partnerji bolj odprli do svojih partnerk.  

Vsi pari, pri katerih je bila izpostavljena tudi tematika komunikacije med nosečnostjo, so 

omenili, da so imeli pretežno pogovore o otroku, v smislu risanja predstav preživljanja časa z 

otrokom v prihodnosti. Nekoliko manj pa so imeli pogovorov o vlogi rojstva otroka v 

njihovem partnerskem odnosu. Par 2 izpostavi pogovor med nosečnostjo o možnosti pojava 

ljubosumja očeta na otroka. 2M se je zavedal, da bo pozornost do njega s strani partnerke po 

rojstvu otroka nekoliko upadla, zato sta se o tem možnem pojavu pogovarjala že med samo 

nosečnostjo in se tudi s tem že nekoliko pripravljala na spremembe, ki jih lahko prinese 

prvorojeni otrok v partnerski odnos.  

So pa imeli pari dobro komunikacijo že od vsega začetka, razen para 3, ki je doživljal 

nekoliko večja nihanja na tem področju že pred pričakovanjem otroka, predvsem zaradi 

prehoda 3Ž iz pubertete v zgodnjo odraslost. V puberteti se ji komunikacija v odnosu ni zdela 

pomembna. Je pa vzporedno z njeno zrelostjo začel pomen komunikacije v partnerskem 

odnosu vedno bolj naraščati. To je lahko povezano z njenim splošnim vrednotenjem 

partnerskega odnosa. Tudi raziskave (Shulman in Kipnis, 2001, v Avsec in Zager Kocjan, 

2011) so pokazale, da ljudje v mladostni dobi povsem drugače vrednotijo partnerski odnos 
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(npr. bolj v smislu družabništva) kot kasneje v obdobju odraslosti, ko so za njih partnerski 

odnosi »bolj skladni s konceptom zrelih odnosov, ki jih opredeljujejo zaupanje, socialna 

opora in stabilnost« (prav tam, str. 124). Vedno boljšo komunikacijo s partnerjem pa 3Ž 

povezuje tudi s pridobitvijo skupnih prijateljev in z njunim podobnim razmišljanjem. 

Pobudnica za spremembe v komunikaciji je bila predvsem 3Ž. Njej se je komunikacija zdela 

bolj pomembna kot 3M. 

Nihče od parov ne trdi, da nimajo medsebojnih konfliktov. Vsi se strinjajo, da konflikti so, s 

tem da gre predvsem za manjše in nekoliko manj kompleksne konflikte. Razlogi zanje so 

slaba volja (par 1), utrujenost (par 4), težki dnevi (par 1, par 3), gospodinjska opravila (par 3, 

par 4), odtujenost (par 2). 

V raziskavi avtorjev Cowan in Cowan (1992) je kar 92 % intervjuvancev po rojstvu otroka 

imelo več konfliktov in nestrinjanj s partnerjem, kar pa se ni izkazalo pri parih v tej raziskavi. 

Nihče ne izpostavi, da je konfliktov več, nekateri celo pravijo, da jih je manj ali pa enako: 

- 3Ž: »Ja, manj konfliktov imava, res manj. Tudi se mi zdi, da sva obadva zarad otroka 

ratala bolj potrpežljiva, kar pomeni, da res ne iščeva problemov eden pri drugem.« 

- 2Ž: »…konfliktov je pa pomojm še manj no, zato k veš, da maš zj še otroka…« 

- 1Ž: »Drgač, am, preh tamau kšno napetost odvzame, ker se ti zdi, da kšn problem, k se 

ti je takrt res velik zdel, se ti zj preprost ne zdi no, čist tako.« 

Pomanjkljivost izvedene raziskave je, da nismo točno definirali, kaj pomeni konflikt. 

Posamezniki si lahko definicijo konflikta drugače razlagajo in zato pride tudi do različnih 

odgovorov. Morda se jim zdi, da imajo manj konfliktov le zato, ker nimajo glasnih prepirov. 

Pred otrokom se namreč ne želijo prepirati (par 2, par 3), ker se zavedajo vpliva slabe klime 

med partnerjema na otroka: 

- 2M: »Pa tut za otroka ne bi blo dobr to, da midva ne bi komunicirala med sabo, al pa 

da bi se jest zdrl nad njo. To niti pod razno ne, a ne, to otrok vse ve.« 

- 3Ž: »Tudi zdi se mi pomembno, da se pred otrokom ne prepirava al pa da bi kej, ne 

vem, za brez veze se drla ali kej tko.«. 

Otrok se na prepire staršev odziva z jokom in nemirom, saj zaradi želje, da se starša nehata 

prepirati, preusmerja pozornost nase (Kompan Erzar in Poljanec, 2009).  
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Pri tem pa je potrebno upoštevati tudi možnost sprememb posameznikov v dojemanju 

konfliktov:  

- 1Ž: »Mal drgačni konflikti so, čeprov se mi zdi, da v bistvu tut ne no. Čist isto. Kar je 

blo že prej, kšn problem, ker pač kšn problem je tak, da ga lih razrešt ne morš in je poj 

še isti še zj.«  

Matere so se nekoliko spremenile v načinu izražanja konfliktov in tudi glede razdražljivosti. 

Pri paru 3 se je 3Ž spremenila v smislu, da je postala bolj umirjena in je stvari, ki so jo včasih 

lahko hitro zmotile, danes ne zmotijo več. 4Ž se je za razliko od nje spremenila v nasprotno 

smer – manj je potrpežljiva, zato hitreje izbruhne. Verjetno je odvisno od vsakega 

posameznika, kako in v katero smer se bo spremenil. Dostikrat pa je tako, da matere postanejo 

nepotrpežljive, saj so pod pritiski in utrujene zaradi nenehnega ukvarjanja z otrokom. Glede 

na to, da je večina družinskega dela še vedno dodeljena ženski (Švab, 2001), ni nič čudnega, 

da najpogosteje do konfliktov med partnerjema po rojstvu otroka pride ravno zaradi delitve 

dela doma (Cowan in Cowan, 1992).  

Tretji dejavnik vpliva na manjše število konfliktov pri intervjuvancih pa je tudi večja 

potrpežljivost partnerjev v odnosu odkar so postali starši: 

- 2M: »…dons tud če se skregava, jest ne bi mogu rečt lej zej pa sori, men ni več, da bi 

bla skup, pa bi šel.« 

- 2Ž: »Sej pravm, prej, ne vem, se lah skregaš pa si šu po svoje al kukrkol. Zj veš, da 

morš skp držat, ne vem, čimbl vse razjasnit.« 

- 3Ž: »…sva obadva zarad otroka ratala bolj potrpežljiva, kar pomeni, da res ne iščeva 

problemov eden pri drugem.« 

Parom je pomembno sprotno razreševanje konfliktov. Odkar so postali starši, še toliko bolj, 

kar se je izkazalo tudi v slovenski raziskavi (Rijavec Klobučar, 2010), kjer so opazili, da pride 

do sprememb v vzorcih razreševanja konfliktov predvsem zaradi otroka. Par 1 pove, da se 

tudi ponavljajo konflikti zaradi istega problema, tako da popolnoma vseh konfliktov ne 

razrešujeta sprotno. Morda gre tu za nekoliko bolj kompleksen konflikt, ki ga morda nista 

želela izpostaviti. Lahko da je bil ta konflikt že zakopan, pa je z rojstvom otroka ponovno 

priplaval na dan (Kluwe in Johnson, 2007), kar se pogosto zgodi zaradi ranljivosti staršev 

(Kompan Erzar in Poljanec, 2009). Pari konflikte razrešujejo preko umirjenega pogovora, par 

2 tudi preko tehnologije (sms-ov), kar je sicer za 2M nekoliko moteče. Zanj torej tak način ni 
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pravi, mogoče se raje pogovori na štiri oči, kjer lahko opazuje in izraža neverbalno 

komunikacijo. 

4.1.7 Spremembe na področju vlog 

4.1.7.1 Zaposlitev 

Očetje so vsi zaposleni. Imajo pa različne turnuse dela, ki jim ali omejujejo (4M je zaradi 

narave dela veliko časa odsoten od doma) ali omogočajo več časa z družino (3M je samostojni 

podjetnik, ki si sam prilagaja delovni čas). Zaradi službe očetje manj časa preživijo z družino. 

Za 4M je ločitev od otroka težka, saj ga potem ne vidi do naslednjega dne.  

1Ž in 3Ž še koristita porodniški dopust oziroma dopust za nego in varstvo otroka, zato sta 

doma in posledično več z otrokom kot njuna partnerja. Porodniški dopust je namenjen 

pripravi na porod, negi in varstvu otroka takoj po porodu ter zaščiti materinega zdravja. V 

Sloveniji traja 105 dni. Po poteku porodniškega dopusta nastopi še dopust za nego in varstvo 

otroka, ki praviloma traja 260 dni (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti RS, 2013). Nobeni od intervjuvank se zatorej ni bilo potrebno odločati v zvezi z 

dilemo, ali se vrniti na delovno mesto ali ne, kot je praksa v Ameriki (Cowan in Cowan, 

1992). 2Ž je že začela ponovno hoditi v službo, zato njen partner meni, da sta sedaj med seboj 

bolj primerljiva. Ob tem pa spregleda podatek, da je še vedno ona tista, ki večinoma neguje 

otroka in gospodinji. Ženske so z vstopom na trg delovne sile dvojno obremenjene, saj kljub 

temu še vedno več dela postorijo doma kot moški (Hochschild, 1989, v Cowan in Cowan, 

1992). 2Ž je primer dvojne obremenjenosti, lahko pa ji vrnitev na delovno mesto pomeni tudi 

zadovoljstvo, saj ob tem ni imela zadržkov ali težav. Po mnenju avtorice Vezovnik (2007) 

slovenski mediji problematizirajo poklicno vlogo žensk, kot da je ta za otroka nekaj 

negativnega in spornega. Četudi so matere vpete med poklicno vlogo in vlogo matere, je 

dejstvo, da dokler jih to zadovoljuje in jim uspeva vzdrževati zadovoljujoče razmerje med 

delom in družino, je to lahko le pozitivno za njeno dobro počutje in tudi za odnose v družini – 

tako odnos do otroka, ki si želi zadovoljne starše, kot tudi odnos do partnerja (Cowan in 

Cowan, 1992).  

4Ž je v času intervjuja še nezaposlena in je zato še vedno doma. Čas, ko otrok spi, izkoristi za 

iskanje zaposlitve, ki njej osebno veliko pomeni. Svojo nezaposlenost izkoristi v prid domu in 
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otroka – več časa zato preživi z otrokom, prav tako pa ima več časa zase. Na drugi strani pa bi 

ji zaposlitev veliko pomenila, zato je aktivna v iskanju dela in ob tem ostaja pozitivna.  

4.1.7.2 Vloga matere 

Vlogo matere so vse intervjuvanke sprejele. Vsaka ima v tej vlogi drugačna občutja in 

doživljanja. 1Ž samo sebe doživlja kot živčno mati, ki lahko hitro naredi paniko. Še posebej 

na začetku, tik po rojstvu otroka, ko se ni najbolje znašla v novi vlogi, je imela skrbi in strah, 

če prav dela z otrokom. Po mnenju Brazeltona (1999) je določena mera zaskrbljenosti pri 

starših potrebna z namenom, da se lahko soočijo z novo odgovornostjo. Problem pa vidi v 

preveliki skrbi, ki lahko vodi v depresijo. Iz intervjuja je jasno, da 1Ž ni trpela za poporodno 

depresijo, vendar pa je bila tik po rojstvu otroka le nekoliko manj gotova vase in svoje 

sposobnosti. Vsekakor se je do sedaj že navadila novega ritma življenja in nove vloge. Še 

vedno pa ves čas preverja otroka, kako je z njim. Njen partner jo v vlogi matere opiše v 

pozitivni luči; po njegovih besedah je fenomenalna, pozitivna mati, ki se veliko posveča 

otroku. 

2Ž se je vrnila nazaj v službo, zato je potrebna dobra organizacija časa. Zvečer je precej 

utrujena. Kot mati bi vse dala za otroka, ves čas razmišlja le o tem, da se otroku ne bo kaj 

slabega zgodilo. Je zelo zaščitniška in se boji za otroka. Otroku želi čim več omogočiti, kot 

tudi 3Ž. Starši v intervjujih želijo otrokom omogočiti čimveč, kar se sklada tudi z rezultati 

slovenske raziskave (Kuhar in Nastran Ule, 2002), ki je pokazala, da med ljudmi vlada 

prepričanje, da se morajo za otroka potruditi po svojih najboljših močeh.  

Matere so v svoji vlogi odgovorne, skrbne do otrok, kljub temu pa se zavedajo, da ne smejo 

živeti le za otroka, saj gledajo tudi na dolgi rok in razvoj partnerskega odnosa v prihodnosti: 

- 3Ž: »… še zmerej ne smeš pa živet samo za njega. …da poj ko so večji otroci, da se 

lažje ločiš od njih, ko grejo svojo pot. Morš se v bistvu res posvetit partnerju, ker ti 

partner ostane za celo življenje a ne, ne otroci. Partner je tisti, ki res moraš vlagat v 

njega a ne.«  

- 4Ž: »Sam tko a veš, ljudje k majo pa res samo otroka za skupno točko, pa vem da 

imajo pol probleme.« 

Avtorja Cowan in Cowan (1992) sta ugotovila, da pri obeh partnerjih v tranziciji v starševstvo 

upade trud, ki ga vlagata v vlogo partnerja. Ugotavljata pa pomembnost vložka v partnerski 
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odnos, ki se odraža tudi na področju starševstva, kjer oba delujeta v novih vlogah bolj 

samozavestno. Kako bosta partnerja razporedila svoje vloge, je po mnenju avtorice Rener 

(2006) odvisno od njunega dogovora in pogajanj. Še posebej pri ženskah pa se lahko hitro 

zgodi, da sebe bolj vidijo v vlogi starša in posledično zanemarijo vlogo partnerke (Johnson, 

2001). 

4Ž otroku že od vsega začetka postavlja jasne meje, kaj se sme in kaj ne, do njega deluje 

precej racionalno, v določenih trenutkih (predvsem za otroka ogrožujočih) pa zelo čustveno. 

Do otroka deluje realno, pretirane ljubezni do njega niti ne občuti ves čas. Nikakor ne trdim, 

da ne goji ljubezni do otroka, ampak namigujem na to, da močna čustva povezanosti in 

brezpogojne ljubezni na dan priplavajo predvsem v ogrožujočih, za otroka težkih trenutkih. 

Sama se sprašuje, če je to brezpogojna ljubezen ali ne in ali bi morala neizmerno ljubezen do 

otroka občutiti ves čas, vseeno pa prizna svoja pristna čustva do otroka. Načeloma je zelo 

zaščitniška do otroka in je ponosna na svojo vlogo, ki je nikakor ne bi zamenjala za nič na 

svetu.  

Očetje gledajo na svojo partnerko v novi vlogi zelo pozitivno. Če moški gleda na svojo 

partnerko z občudovanjem, da je ne kritizira in jo sprejme takšno kot je, se bo ob tem 

partnerka počutila zadovoljno, pripravljeno na izziv in sposobno materinstva (Tomori 1994; 

Pori, 1995). 3M izpostavi edino to, da se mu zdi partnerka preveč zaščitniška do otroka, saj bi 

se rada takoj odzvala na vsak otrokov jok. Pri tem jo on nekoliko zadrži. Starši se včasih 

bojijo takoj odzvati na otrokove potrebe, da ne bi postajal otrok vedno bolj zahteven. Kljub 

temu pa je njihova naloga, da »se trudijo začutiti otroka takega, kot je, ne takega, kot bi radi, 

da bi bil« (Siegel, 2004, v Kompan Erzar in Poljanec, 2009, str. 119). 

4.1.7.3 Vloga očeta 

Vsi očetje so koristili očetovski dopust, katerega namen je, da skupaj z mamico sodelujeta pri 

negi in varstvu otroka. Očetje v Sloveniji dobijo vse skupaj 90 dni očetovskega dopusta – 15 

dni ga lahko koristi do najkasneje pol leta starosti otroka, ostalo pa do tretjega leta otroka 

(Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS, 2013). Očetje so 15 dni 

ostali doma takoj po porodu, kar se jim zdi premalo. Izkoristili so ga predvsem za 

gospodinjska opravila, da so se partnerke lahko v polnosti posvetile svojim novorojenčkom in 

se opomogle od poroda.  
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Vsi očetje dajejo poudarek na preživljanje časa z otrokom, kar sovpada s terminom 

novodobnega očetovstva, ki pomeni večje vključevanje očetov v družinsko okolje (Švab, 

2006). Pomembno jim je, da so z otrokom in jim lahko čim več nudijo. Ker vsi hodijo na delo, 

zamudijo nekaj časa z otrokom, zato po končanem delu z veseljem pridejo domov in 

preživljajo čas z družino: 

- 3M: »Verjetno tok, kokr bom jest v tem letu z otrokm, je redkokdo, a ne… Tko da sem 

več al manj skos z njima, a ne. To je zelo prednost, ja.« 

- 4M: »Odsotnost je kr velika, ja, zato pa probam čim bolj nadoknadit, kadar sem frej 

pa da sem čim več z otrokom pa da smo skupej.« 

- 1M: »Ja, jz na šiht, po pa k pridem domu, da mi razloži, dons se je pa smejov, pa to je 

delu.. v bistvu zamudiš cajt z otrokom.« 

Še največ časa z otrokom od vseh intervjuvanih očetov preživi 3M, ki ima svoje podjetje in 

zato sam korigira svoj delovni čas, manj pa 4M, ki je zaradi narave dela odsoten do 

naslednjega dne.  

Očetje so do svojih otrok tudi čustveni: 

- 1M: »Čustveno…«  

- 3Ž: »Am, tista čustva mu da, k mu jih je treba, tko da to je super.« 

- 4Ž: »V odnosu do njega mislem, da 4M zmerej čustveno odreagira…« 

Avtorica Zattoni (2003) navaja, da očetje prehajajo iz čustvene samozadostnosti k 

pripravljenosti za dialog in intimnost. Pripravljeni so biti aktivno vključeni v družino in se z 

njo počutijo enotnega: »V troje smo, mi trije« (prav tam, str. 76). 

Očetje se v svoji vlogi počutijo odgovorni tudi za finančne prilive, medtem ko intervjuvanke 

tovrstnih skrbi ne omenjajo: 

- 2M: »…moja največja skrb je seveda, da bo zdrava oziroma da bomo zdravi pa da 

bomo socialno, mislim, da bova midva imela službo, a ne. In to je največ recimo, 

razmišljam za naprej, a ne, skos gruntam, kaj bi še lahko, da bi še bolj štimal, a ne, ne 

samo jutri, ampak tudi čez par let.« 

- 1M: »Čustveno, finančno, am.. pač ne vem, to mam skos v glav, da morm poskrbet za 

svojo družino, da mamo streho nad glavo, da ma otrok za jest, za spat, da nek žvimo 

lahko normalno, kulturno, te zadeve, no.« 
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- 4M: »Rajš bi bil doma, a ne, sam lej, kredit je, a ne, treba je plačevat, plačo dobivat.« 

Tudi literatura (Meyer, 1986, v Tambolaš, 2007) omenja, da je vzdrževanje statusa hranilca 

družine (ang. bread-winner) ena izmed očetovih razvojnih nalog.  

Kljub temu pa se od očetov mogoče 3M in 4M nekoliko manj obremenjujeta s prihodnostjo. 

Njuno načelo je, da živita za sedaj in uživata te trenutke sedaj: 

- 4M: »Zej nimaš kle kej razmišljat. Uživaš vsak dan posebej, kaj se boš obremenjeval 

nekej za naprej, kaj bo pa to.« 

- 3M: »Zej zaenkrat to še tko gre, kako bo pa naprej, pa ne vem, a ne. Veš da je pač, 

posli so, vse gre nekak mal slabš poteka, ampak zej zaenkrat se še da, no.« 

Problem, s katerim se soočajo današnji očetje, je, kako očetovati (Švab, 2001). Ena izmed 

nevarnosti očeta je, da se umakne, ker se mu zdi mamica veliko bolj sposobna. To ga lahko 

dotolče in se celo prestraši, če dlje časa ostane sam z otrokom (Zattoni, 1993). Tudi 2M in 4M 

se sprva v novi vlogi nista najbolje znašla: 

- 4Ž: »…kr ni vedu, kva bi z njim, a veš. Pa ga je nosu klele gor pa dol, pa pravm: ‘pa 

dej mu reč kej, pogovarjej se z njemu.’ On pa: ‘Aja, sej se drugač pogovarjam z 

njemu, ampak v mislih.’ In da je on to pregrado prešel pa se začel na glas z njemu 

pogovarjat pa to, je kar nekej časa trajal. ‘Ja pa, kaj nej pa delam z njemu’. Jest 

včasih zjutrej sem rekla: ‘Dej 4M, a lahka ti z njemu ostaneš, da jest mal poležim.’ A 

ne, ker noči so ble obupne. ‘Kva nej pa delam z njemu? Ja kaj pa če te bo rabu? Kaj 

pa če bo lačen? Pa če bo to?’ 

Tako je bilo le na začetku. Čez čas sta se navadila in pridobila spretnosti negovanja otroka. 

4M je celo razvil svoje univerzalne tehnike očetovanja, kjer je resnično izrazil samega sebe. 

Zato so njegove tehnike na veliko presenečenje partnerke pri otroku tudi delovale. V svojih 

metodah je postal samozavesten in bolj odločen, kar je opazila tudi partnerka. V nekaterih 

dejanjih se morda celo bolje znajde kot 4Ž. Tudi 2M omeni, da poskuša biti v odnosu do 

otroka čim bolj naraven in sproščen ter se sprotno prilagaja situacijam. Pogosto je pri očetih 

prisoten strah, da ne bodo znali ali zmogli navezati stika z otrokom ali da ne bodo dobri 

očetje. Pomembno je, da deluje na svojevrsten in unikaten način, naj ne posnema mamice, 

temveč da je to, kar je. Z razvijanjem svojih načinov uspavanja, hranjenja, umirjanja otroka 

pa bo zadovoljen tako on kot tudi otrok (Kompan Erzar in Poljanec, 2009).  
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Četudi se vloga očeta začne razvijati že med nosečnostjo (Kompan Erzar in Poljanec, 2009), 

se nanjo počasi privajajo. Johnson (2001) meni, da se moški začnejo nove vloge zavedati 

bistveno kasneje kot matere. Tudi 3M pravi, da še ni popolnoma dojel, da je postal oče, 

čeprav z nastopom nove vloge občuti preobrat v življenju. Pri tem je potrebno upoštevati, da 

je njegov otrok star šele dva meseca. Mogoče ima tak občutek zato, ker se še ne more toliko 

ukvarjati z otrokom. Avtorica Zavrl (1999) navaja, da moški razvije svojo vlogo očeta 

bistveno bolj v času »očetovskega prebliska«, ko postane v odnosu z otrokom veliko bolj 

aktiven in dejaven.  

4.1.7.4 Razdelitev del 

Pojav novega očetovstva seže tudi na področje družinskega dela – očetje veliko bolj kot 

kadarkoli prej v zgodovini posegajo v področje gospodinjstva, skrbi za otroka in se zavedajo 

pomembnosti svoje starševske vloge (Van Dongen, 1995, v Švab, 2006). Iz intervjujev je 

viden pojav novega očetovstva, saj očetje posegajo na vsa področja družinskega dela. Kljub 

temu pa dela med partnerjema niso enakomerno porazdeljena, saj so še vedno ženske tiste, ki 

opravijo več dela doma (gospodinjska opravila in nega otroka). Zato avtorica Švab (2001) 

meni, da je novo očetovstvo tema, ki pušča največ ambivalentnih odgovorov oz. nesoglasij 

med analitiki sprememb; od »odkrivanja “novega očeta”, ki naj bi bil /…/ vedno bolj vpleten 

v različne segmente družinskega življenja, do pesimističnega ugotavljanja, da je novi oče le 

sodobni mit, daleč od vsakdanje realnosti, v kateri je večina družinskega dela (še vedno) 

družbeno dodeljena ženski« (prav tam, str. 115). 

Gospodinjska dela 

Gospodinjska opravila v večini opravljajo mamice, očetje pa so le njihova pomoč pri teh 

opravilih - npr. če one ne morejo (kot na primer takoj po porodu, ko so potrebovale počitek in 

so vsi očetje koristili očetovski dopust, ki so ga izkoristili pretežno za gospodinjska opravila, 

medtem ko so se matere pretežno ukvarjale z otroki). Tudi drugi avtorji (Rener idr., 2006) 

pravijo, da večino gospodinjskih del še vedno opravljajo ženske, kljub temu pa si partnerja 

razdelita dela, ponavadi tako, da se očetje lotijo bolj sproščujočih opravil. »Matere vzdržujejo 

svoj referenčni okvir, v katerem ohranjajo tradicionalno podobo matere« (Rijavec Klobučar, 

2010, str. 231). Tudi skozi intervjuje se je pokazalo, da so nekatera gospodinjska opravila, ki 

se jih očetje nikoli ne lotijo, kot na primer kuhanje kosila (par 2, par 3 in par 4) ali pa likanje 

in pranje perila (par 1). Pa obstajajo gospodinjska opravila, ki se jih matere ne lotijo? Tudi. 

Na primer čiščenje kadi (par 4): 
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- 4M: »Pa banjo mam načez, ker sem hotu tako veliko. Za to sem kar jest zadolžen, ja 

(smeh).« 

Glede na to, da je sam želel imeti veliko kad, predvidevam, da mu je mogoče 4Ž postavila 

pogoj – da jo bo tudi sam čistil.  

Očetje se lotijo gospodinjskih opravil, vendar le, če je res potrebno ali če imajo slučajno čas: 

- 2M: »Men ni recmo problem posesat al pa kej, sam če mam le čas.« 

- 1M: »Če recimo 1Ž ni mogla, sem js, a ne. « 

- 3Ž: »Ampak splošno pa tut on kdaj kej nardi a ne, da. Ja.« 

Skozi intervjuje je jasno, da večino gospodinjskih del še vedno opravijo matere, očetje pa so 

njihova pomoč, kot so se sami izrazili. Tudi matere se izrazijo v smislu, da očetje njim 

pomagajo pri gospodinjskih opravilih, kar lahko pomeni, da so same prevzele pretežno 

odgovornost za ta opravila: 

- 1Ž: »Men je on ogromn pomagal…« 

- 4M: »Sej jest pomagam največkrat tkole, da poribam pa kej pospravm.« 

- 4Ž: »Zej pa, ko ne morm več sama, more pa zravn tud on pomagat.«  

- 2M: »Takrt sm ji seveda čim bolj pomagal, vse kar je blo za podelat, sm takrt probov 

čim več jest narest… probaš tut čim več tut ti pomagat pa narest. « 

Ponekod (par 2) se pojavljajo razhajanja med partnerjema glede porazdelitve gospodinjskih 

del. 

- 2M: »…si probava čim bolj porazdelit.« 

- 2Ž: »Am, gospodinjstvo mam večinoma jest, on mogoče mal posesa pa to.« 

Pri enem paru (par 4) pa se partnerja dogovorita in skupaj načrtujeta čas, ko se lotita čiščenja 

stanovanja – oba skupaj. Za otroka si takrat priskrbita varstvo.  

Po rojstvu otroka, ko je mati zaposlena s svojim otrokom in ima manj časa za gospodinjska 

opravila, le-ta lahko pusti ob strani. Gospodinjska dela se ji zdijo manj pomembna, raje 

preživlja čas z otrokom.  

- 4M: »Ja mamica je krasna. To je. Ampak se tud poznajo mal tela gospodinjska 

opravila, mal gre to na stran, a ne. Ja, to je. Ampak rajš vidim, da je več z otrokom pa 

tut če je mal bolj nepospravljeno.« 
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Skrb in nega otroka 

Pri vseh parih sta oba partnerja tista, ki negujeta otroka, s tem da partnerke še vedno nekoliko 

več kot partnerji. Tudi na tem področju so bolj odgovorne mame. Očetje ne prisostvujejo 

toliko v negi otroka. Še posebej ne, kar se tiče menjave plenic. Očetje se lotijo the opravil le, 

če je potrebno, ko ni mamice: 

- 1M: »Edino če se pokaka, poj raj vidm, če mamica to (smeh). No ampak, če je že 

treba, no ni panike, če je pa mamica zravn, pa raj nej dam to.« 

- 2M: »In sm reku, če je pa ona doma, nej ga pa ona previje.« 

Za razliko od 1M in 2M pa 3M nima težav z nekoliko neprijetnimi opravili. Po za 3Ž naporni 

noči, ko mora vstajati in dojiti, zjutraj 3M prej vstane, previje otroka in ga nazaj uspava. 

Partnerji s takimi in podobnimi gestami izražajo svojo ljubezen partnerki (Kompan Erzar in 

Poljanec, 2009). Tudi 4M se kdaj pa kdaj loti uspavanja otroka, s tem da pri tem uporablja 

povsem svoje tehnike uspavanja, ki delujejo. Tudi pri hranjenju otroka ima svoj stil, ki deluje, 

kar pomeni, da je v svoji vlogi popolnoma sproščen, se ne primerja z mamico, prav tako pa je 

sproščen tudi v odnosu s partnerko (Kompan Erzar in Poljanec, 2009). V svoji vlogi deluje 

samozavestno in svojevrstno.  

Avtorica Tambolaš (2007) navede dva razloga za upočasnjeno spreminjanje vloge očeta. 

Prvič zato, ker so bili današnji očetje vzgojeni v družini, kjer so bile vloge očeta in matere 

strogo ločene in drugič zato, ker se prepogosto zgodi, da jim matere premalokrat prepustijo 

skrb za otroka. To sem zasledila tudi v intervjuju pri enem paru (par 2): 

- 2Ž: »Mislm sej, če sva oba doma, mij bl logičn, da jo jz zrihtam, je tut mal hitrejš, je 

mal bl že una rutina, že veš, kako pa kaj. On sicer mal bl počas, ampak če je treba, tut 

on vse zrihta. Sam mi je bol, da jo jest, no.« 

Morda mu niti ne dovoli, četudi je nekoliko bolj počasen, s tem pa lahko povzroča upad 

iniciative s strani partnerja (Kompan Erzar in Poljanec, 2009). Tudi priložnosti ni imel, da bi 

poskusil večkrat sam ali pa tudi njemu tako najbolje ustreza. Avtorici Kompan Erzar in 

Poljanec (2009) menita, da je očetovo nevključevanje v skrb za otroka lahko povezano z 

njegovim strahom pred neuspehom ali pa išče priznanje s strani partnerke in ga ni pridobil, 

zato iz obupa skrb za otroka prepusti materi. Lahko se očetje ne upajo lotiti nege otroka, ker 

se morda počutijo nesposobne, še posebej, če se primerjajo s partnerkam in se zato morda raje 

umaknejo (Zattoni, 1993). Pri izgradnji očetovstva veliko vlogo igra njegova partnerka – 
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pomembno je, da očetu zaupa in ga podpre v svoji iniciativi (Poljšak Škraban, 2001). Po drugi 

strani pa je aktivna vključenost očetov v skrb in nego otroka v največji meri odvisna prav od 

njih samih – od njihove zavestne odločitve (Poljšak Škraban, 2001). Pri paru 1 in paru 3 sta 

partnerja sama dala pobudo za nego otroka, četudi sta bili partnerki tisti čas doma. Tako sta se 

navadila na nego otroka: 

- 3Ž: »Am, od začetka sem jest, poj sem pa počas tut, ne vem on se je tut javu al pa sva 

skupej mal.« 

- 1Ž: »On tud men kdaj reče: ‘zj bom pa jest tamavga merkov, ti pa pejt na kavo tmle 

dol s kolegico.’« 

V začetnem obdobju po porodu je povsem naravno, da se ženska več ukvarja z otrokom, kar 

je povezano že samo z njenimi fiziološkimi značilnostmi (Kompan Erzar in Poljanec, 2009). 

Razlog je v njihovem porodniškem dopustu, zaradi katerega so prvo leto ves čas z otrokom. 

Ponekod pa je praksa, da patronažna sestra pove parom, da se nege otroka lahko loti le mama, 

oče pa lahko pomaga le pri kopanju: 

- 4Ž: »Je rekla ta patronažna, ko je prišla, da mama za vse skrbi, oče ga lahko samo 

skoplje.« 

Morda zato vsi intervjuvanci povejo, da očetje kopajo otroka. Prav pri vseh parih so očetje 

tisti, ki se lotijo tega opravila, res pa je, da so pri tem prisotne tudi matere. Torej sta oba 

partnerja prisotna pri tem opravilu, zato spet ne morem reči, da otroke večinoma kopajo 

očetje. 

Igra z otrokom 

Medtem ko se matere (v primerjavi z očeti) pretežno ukvarjajo z rutinskimi opravili, se očetje 

udejstvujejo v igri z otrokom. Očetje imajo z otrokom drugačno interakcijo kot matere. Da so 

manj vpleteni v nego otroka in bolj v igro, pove tudi avtorica Poljšak Škraban (2001). Očetje 

se bolj kot matere že v obdobju nosečnosti vnaprej veselijo igre z otrokom (Delmore-Ko idr., 

1993). Tematika igre z otrokom je prišla v ospredje pri paru 2 in paru 4, kjer sta prvorojenca 

že dopolnila eno leto, medtem ko sta pri paru 1 in paru 3 prvorojenca v času izvedbe 

intervjujev stara le 2 meseca in je za njiju zato še nekoliko zgodnji čas za igro. Očeta v paru 2 

in v paru 4 se sedaj že lahko nekoliko več posvečata prvorojencu – v obliki igre z otrokom.  
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Par 2 je neusklajeno odgovoril na vprašanje, kdo se več posveča igri z otrokom. Četudi 2M 

pove, da se on več posveča igri, potem pove, da sta pri igri oba prisotna. Pri paru 4 pa je oče 

tisti, ki se več posveča igri z otrokom. Z vlogo očeta je postal zelo igriv in se spominja svojih 

otroških dni. Če ima svoj stil že pri negovanju otroka, zakaj ne bi imel še svojega pri igri z 

otrokom. Njegov stil je vsekakor bolj aktiven in fizično zahtevnejši, medtem ko je njen bolj 

umirjen in miselno usmerjen. On si več upa pri igri z otrokom in ga žene nekoliko dlje kot 4Ž. 

Skozi igro oče za otroka predstavlja most z okolico, prav tako pa se ustvarja vzajemen odnos 

med otrokom in očetom (Kompan Erzar in Poljanec, 2009).  

4.1.8 Spremembe na področju preživljanja skupnega časa 

Vsi pari omenijo več prostega časa in posledično več skupnega časa pred rojstvom otroka ter 

bolj aktivno preživljanje prostega časa: npr. izleti, restavracije, kino, toplice. 3Ž izpostavi tudi 

druženje z njunimi prijatelji. Par 2 izpostavi večjo fleksibilnost njunega skupnega časa, saj sta 

se lahko odpravila kamorkoli, kadarkoli in tudi za cel dan. Edini pogoj je bil, da imata dela 

prost dan. Tudi 1M pravi, da sta bila pred nosečnostjo izven delovnega časa vedno skupaj. Pri 

paru 4 sta že pred nosečnostjo na manj skupnega časa vplivala druga dva ključna dejavnika: 

študij 4Ž in gradnja hiše. Oba sta se tudi ukvarjala s svojimi hobiji, predvsem 4M se je v 

veliki meri posvečal športnim dejavnostim. 

Med nosečnostjo sta par 2 in par 3 veliko skupnega časa namenila skupnim sprehodom, ki 

pripomorejo k boljši fizični pripravljenosti nosečnice. Nasprotno pa je par 1 popolnoma ukinil 

skupne sprehode, saj je morala 1Ž med nosečnostjo strogo počivati. 

Po rojstvu otroka se je preživljanje skupnega časa partnerjev nekoliko spremenilo. Vsi pari so 

si enotni v tem, da po rojstvu otroka prosti čas preživljajo vsi skupaj (partnerja skupaj z 

otrokom), kar posledično pomeni, da je skupnega časa, ko sta partnerja popolnoma sama, 

vsekakor manj: 

- 2M: »Am, večino prostega časa, kar ga imava, preživiva skupej oz. tut zj z otrokom, a 

ne.« 

- V: »Pa še vedno prakticirata to, da gresta skupej na sprehod sedaj, ko je otrok?«  

- 3Ž: »Am, zej gremo pa trije, ja (smeh).«  

Avtorici Kompan Erzar in Poljanec (2009, str. 122) pravita, da »otrok postavi pod vprašaj 

dotedanjo strukturo časa za službo, zase, za drugega in za dom«. Partnerji morajo 
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preoblikovati upravljanje s časom in navadami, ob čimer poteka njihovo učenje (Rijavec 

Klobučar, 2010).  

Par 4 ne občuti bistvenih sprememb glede kvantitete skupnega časa: 

- 4M: »Ja v bistvu, jah, sploh ni bistvene razlike, no. Ker prej še ni blo hiše, sem se jest 

s kakšnim športom ukvarjal, a ne. Zej je pa hiša in je tukej delo. Tko da tista odsotnost 

od žene je kar nekak enaka, a ne. « 

- 4Ž: »Nisva midva zarad tamauga zejle manj časa skupej, čeprov smo še zmerej velik 

časa skupej. Ampak zaradi hiše v bistvu, k se more zejle delat pa vse in je ogromn 

dela, a ne.« 

Par 3 v primerjavi z drugimi tremi pari preživi še največ časa skupaj ravno zaradi narave 

zaposlitve 3M, v čemer oba vidita veliko prednost za njun odnos. Res pa je, da prav tako 

morata organizirati tisti čas, ko sta čisto sama. 3M omeni, da je ta čas tudi med kosilom. 

Kljub temu pa 3Ž občuti, da sta po rojstvu otroka manj časa skupaj kot par. 

Vsi so si enotni tudi v tem, da imata partnerja čas zase pretežno v večernih urah, ko otrok 

zaspi. Par 2 si večkrat zvečer priskrbi varstvo otroka, da gresta lahko tudi kam ven, medtem 

ko para 1 in 4 raje ostajata doma. Prav tako tudi par 3 ostaja doma, vendar s tem razlogom, 

ker 3Ž še doji otroka in mora biti v njegovi bližini. Kljub temu pa sta si že nekajkrat 

prisrkbela varstvo otroka z namenom, da sta si vzela izključno čas zase. Vsi pari imajo na 

voljo pomoč svojih staršev oziroma ožjega sorodstva in se zavedajo pomembnosti pomoči 

drugih. Pomoči prijateljev zato ne potrebujejo. 

Vsi pari, razen par 4, izpostavijo, da je pomembno, da si tudi vzamejo čas le za partnerja. 

Pretirana pozornost partnerjev za njun odnos lahko vodi v zanemarjanje otroka in njegovih 

potreb (McGoldrick, 1988, v Kompan Erzar in Poljanec, 2009), po drugi strani pa pretirano 

ukvarjanje z otrokom lahko vodi v propad partnerskega odnosa in čustvenega zlorabljanja 

otroka (prav tam). Vzdrževanje med starševstvom in partnerstvom je umetnost, ki vodi v 

zdrave družinske odnose. 2Ž pove, da je bila od začetka, ko je ves čas posvečala le otroku, 

posledično bolj nervozna. Zato potrebuje, da se kdaj umakneta in sta sama, četudi je utrujena. 

Paru 4 pa se to ne zdi relevantno: 

- 4M: »Nič me pa ne moti, da smo vsi trije skupaj. Celota smo tko. To smo mi zej. Ni 

ovire.« 
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- 4Ž: »Če greva, greva tko, če morva it kej nujno nekej kupit, al kaj tacga, da je 

nujnega. Nikol pa, da bi šla midva se sprostit nekam sama. To pa ne.« 

Vsi pari si v prihodnosti želijo in načrtujejo, da si bodo vzeli čas zase. Par 1 in par 3 bo zato 

izkoristil možnost varstva otroka. 2M in 4Ž se bojita, da bi s svojima partnerjema izgubila 

skupne točke oziroma aktivnosti, saj tako lahko odnos postane dolgočasen, predvsem ob 

praznenju gnezda. Za razliko od 4Ž pa njen partner, 4M, izpostavi le željo po ponovni vrnitvi 

v športne vode. Šport je z nastopom otroka zapostavil, saj ima na splošno tudi zaradi dela s 

hišo zelo malo časa zase. 4Ž ima nekoliko več časa zase, odkar je otrok začel obiskovati vrtec. 

4.2 PODOBNOSTI IN RAZLIKE V DOJEMANJU SPREMEMB MED 

PARTNERJEMA 

4.2.1 Par 1 

 Oba doživljata spremembe vsak pri sebi. Obema z rojstvom otroka družina predstavlja 

prioriteto. 1Ž opaža pri sebi večji občutek odgovornosti, ki je povezana s skrbjo za 

otroka, 1M pa je postal zaščitniški; zaščitniški je do otroka in se boji zanj, da se mu ne 

bi kaj slabega zgodilo.  

 Oba njuno zvezo že od začetka doživljata kot resno. Tako sta se odločila.  

 Kot največjo spremembo v njunem odnosu po rojstvu otroka oba izpostavita večjo 

medsebojno povezanost. 

 V partnerskem odnosu oba doživljata občutek, da drug drugega dopolnjujeta in nekako 

uravnavata.  

 Oba trdita, da spremenjena telesna podoba 1Ž med nosečnostjo ni vplivala na njun 

odnos. Po drugi strani pa sta tudi zaradi le-te ukinila spolne odnose proti koncu 

nosečnosti. 

 1Ž se zaradi povečanega trebuha med nosečnostjo ni dobro počutila v svoji koži. Kljub 

temu pravita, da njena spremenjena telesna podoba ni vplivala na njun odnos. 

 Med nosečnostjo, v prvem trimesečju, oba občutita spremembe v razpoloženju osebe 

1Ž. Le-te so vplivale na 1M, on pa je vplival na njo, v tem smislu, da jo je pomirjal.  

 V drugem delu nosečniškega obdobja oba doživljata preobrat na bolje.  
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 Med nosečnostjo sta se oba spopadala s strahovi. Oba z različnimi strahovi. 1M s 

strahovi glede svojih sposobnosti preživljanja družine, 1Ž s strahovi glede otrokovega 

razvoja in zdravja.  

 Oba sta med nosečnostjo doživljala skrbi glede njunega odnosa v prihodnosti. Njo je 

skrbelo predvsem v smeri skupnega časa, medtem ko njega, kako bo odnos zdržal. 

 Ona je doživljala stisko po rojstvu otroka, medtem ko on ne omeni nič glede njenega 

stanja po rojstvu otroka.  

 Oba poudarita dobro komunikacijo že pred rojstvom otroka. 

 Oba povesta, da konflikti med njima so; ona doživlja, da jih je manj, on, da jih ni več. 

Torej oba doživljata, da sedaj ni več konflitktov kot pred rojstvom otroka.  

 Oba povesta, da sprotno razrešujeta konflikte, čeprav ona pove, da se nekateri 

konflikti vedno ponavljajo zaradi iste težave. Torej vseh težav le ne razrešita. Mogoče 

se pogovorita, pa jima je lažje nekaj časa, problem pa še vedno ostaja.  

 Oba doživljata, da imata kljub otroku tudi čas le zase in da se je spremenil v smislu 

načrtovanja izletov ter da se prilagajata ritmu otroka.  

 Oba doživljata potrebo po večji organiziranosti časa in dogodkov. Oba doživljata manj 

spontanosti.  

 Oba poudarita, da si bosta v prihodnosti vzela čas zase.  

 Oba doživljata, da se oba lotita vseh del pri skrbi in negi otroka. 

 Kar se tiče gospodinjstva, tudi v večini.  

 Oba doživljata, da se 1Ž z otrokom več ukvarja.  

 1M večkrat omeni skrbi glede finančne preskrbe družine, medtem ko 1Ž tega nikoli ne 

omeni.  

 Oba drug drugega doživljata v novi vlogi pozitivno in sebe manj pozitivno kot 

drugega.  

 

4.2.2 Par 2 

 

 Razlikujeta se v doživljanju največje spremembe v njunem odnosu po rojstvu otroka. 

Ona izpostavi večje zaščitništvo med njima, on pa večjo medsebojno povezanost.  

 Kar se tiče ostalih sprememb po rojstvu prvorojenke, ki jih opažata vsak pri sebi, oba 

izpostavita večji občutek odgovornosti, večje zaščitništvo in zgodnje jutranje vstajanje. 

Poleg teh pa vsak izpostavi še druge spremembe: 2Ž omeni tudi večjo nervozo zaradi 
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nenehnega ukvarjanja z otrokom in več skrbi, 2M pa večjo nagnjenost k varnosti 

(»ziheraštvo«), nujnost po večji fleksibilnosti na področju družine, več sprotnega 

dogovarjanja, boljšo organiziranost časa in manj fleksibilnosti na delovnem mestu. 

 2Ž v času nosečnosti ni opažala kakršnih koli sprememb v partnerskem odnosu, 

medtem ko 2M izpostavi predvsem večje zaščitništvo do nje oziroma do otroka v njej.  

 Oba zaznavata občutek enosti, celote z rojstvom otroka.  

 Oba izpostavita, da je prišlo do sprememb v njunem odnosu že zaradi prisotnosti 2M 

pri porodu. Na partnerko gleda drugače, jo občuduje in ceni veliko bolj, ker je rodila 

otroka. 

 Oba čutita večjo potrebo po razreševanju konfliktov po rojstvu otroka. Pred nosečnostjo 

nista bila tako povezana in če je prišlo do prepira, sta lahko šla vsak po svoje.  

 2Ž ima občutek, da je konfliktov med njima po rojstvu otroka manj, medtem ko ima 

2M občutek, da jih ni ne manj in ne več kot prej.  

 Konfliktov se ne izogibata, temveč jih razrešujeta z mirnim pogovorom. 

 Oba izpostavita potrebo po še pogostejši komunikaciji med njima odkar se jima je 

rodila hči.  

 Glede porazdelitve gospodinjskih del prihaja do nekolikšnih razlik v njunem 

doživljanju. Namreč, 2M se trudi, da bi bila gospodinjska dela čim bolj porazdeljena 

med njima, medtem ko 2Ž omeni, da večinoma ona gospodinji.  

 Kar se tiče negovanja otroka, se oba strinjata, da ona posveča več časa in pozornosti 

novorojenki.  

 Na področju igre z otrokom se tudi pojavlja razlika v odgovorih. 2Ž pove, da se ona več 

posveča igri z otrokom, medtem ko on trdi ravno obratno, s tem da nadaljuje, da sta oba 

prisotna pri igri.  

 Vsak od njiju si drugače razlaga čas zase: 2Ž omenja, da si ga vzame in sta skupaj s 

partnerjem, medtem ko za 2M čas zase pomeni čas, ko se lahko »odklopi« in se za 

nekaj časa oddalji od družine. 

 Oba pravita, da imata skupni čas zvečer, ko otrok zaspi. Občasno tudi gresta sama ven. 

Obema je pomembno, da preživita nekaj časa skupaj sama. 

 Oba se zavedata vpliva drugih na njun odnos: pomoč njunih staršev ju nekoliko 

razbremeni in jima omogoča, da si lahko vzameta čas zase in gresta ven brezskrbno 

čisto sama. 
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4.2.3 Par 3 

 3Ž doživlja večje spremembe na področju partnerstva šele po rojstvu otroka, medtem 

ko jih je 3M doživljal že med samo nosečnostjo. 

 On upošteva več vplivov (poroka) na spremembe v njunem odnosu kot ona. Res pa je, 

da 3M pripisuje nekoliko večji pomen poroki kot 3Ž in morda iz tega razloga ne ve, 

kaj bi vplivalo na spremembe.  

 Oba doživljata veliko spremembo na področju potrpežljivosti v povezavi s konflikti. S 

prihodom otroka sta oba postala bolj potrpežljiva, pa tudi že med samo nosečnostjo.  

 Oba doživljata večjo medsebojno povezanost in bližino po rojstvu otroka.  

 Oba doživljata spremembe na področju komunikacije.  

 Oba doživljata več komunikacije med njima po rojstvu otroka. 

 3Ž kot pretežno temo njunih pogovorov izpostavi temo otroka, medtem ko on 

izpostavi več pogovorov na temo njunih različnih navad. 

 Oba omenita, da je 3Ž tista, ki je več ali manj vplivala na spremembe v njuni 

komunikaciji. 

 3Ž omeni, da doživlja manj konfliktov med njima po rojstvu otroka, medtem ko on 

izpostavi pogostejše razreševanje konfliktov in hkrati več konfliktov, povezanih s 

skupnim bivanjem in drugačnimi navadami. 

 Oba izpostavita, da sta se med nosečnostjo veliko pogovarjala na temo otroka, 

predvsem v smeri predstav o skupnem življenju z otrokom. 

 Z rojstvom otroka sta pričela s skupnim življenjem v skupnem gospodinjstvu. Oba se 

strinjata, da imata glede priprave kosila že dogovorjeno, da je to njena naloga. 

 Oba se strinjata, da je od začetka ona več negovala otroka.  

 Čez čas sta ga skupaj začela negovati. Tudi 3M namenja nego in skrb otroku. 

 Oba doživljata njegovo (3M) pretežno prisotnost doma kot prednost za njun odnos. 

 3Ž občuti, da imata z rojstvom otroka manj skupnega časa na nivoju partnerstva, 

medtem ko on doživlja ravno nasprotno: »…sem jest res veliko z njima obema, a ne. 

…sem zj več tukej, sem tudi posledično z njo več,« vendar pa v tem primeru ne 

razmejuje med skupnim časom na nivoju cele družine in časom na nivoju partnerstva. 

 Oba izpostavita, da imata skupni čas zase pretežno v večernih urah, ko otrok zaspi. 

Skupni čas prilagajata ritmu otroka.  
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4.2.4 Par 4 

 Šele z zanositvijo sta si ponovno začela popolnoma zaupati. Njun odnos se je z 

nosečnostjo občutno izboljšal, kar trdita oba.  

 Če sta bila včasih popolnoma proti poroki, sta se med nosečnostjo vendarle odločila 

zanjo. Ona je bila pobudnica, poročila pa sta se zaradi otroka.  

 Spremembe na področju odnosa opažata tudi po rojstvu otroka. Oba občutita večjo 

medsebojno povezanost. Oba trdita, da ju otrok povezuje in je njuna močna skupna 

točka. 

 Z rojstvom otroka oba opažata večje medsebojno sodelovanje (4M: »…mal več si 

pripravljen naredit za partnerko.«; 4Ž: »…velik bolj sodelujeva…«). 4M izpostavi 

tudi, da je postal do svoje partnerke bolj razumen, ona pa izpostavi večjo odprtost v 

odnosu z obeh strani in usmerjenost v isto smer.  

 Oba izrazita razočaranje nad njunim spolnim življenjem in si želita izboljšati to 

področje. 4Ž omeni razočaranje glede tega področja od poroda dalje, medtem ko 4M 

že od nosečnosti dalje. Oba kot razlog za pomanjkanje spolnih odnosov navedeta 

utrujenost, predvsem z njene strani. 

 4Ž doživlja, da se ji je partner nekoliko bolj odprl odkar sta se preselila v svojo hišo 

(t.j. med nosečnostjo) in od takrat naprej tudi več komunicirata.  

 Oba doživljata, da imata na splošno v odnosu zelo malo medsebojnih konfliktov. 

Večinoma nastanejo v zvezi z gospodinjskimi opravili in so manj kompleksni.  

 Oba povesta, da konflikte razrešujeta tako, da ona pove, kar jo zmoti, on pa ustreže 

njenim željam.  

 Oba se strinjata, da je 4Ž v odnosu tista, ki pogosteje pove, kadar jo kaj zmoti. Je pa 

res, da je ona tista, ki večinoma gospodinji in zato njega te stvari verjetno niti ne 

zmotijo. Poleg tega pa je tudi sam nekonflikten in ne vidi problemov.  

 4Ž izpostavi, da je njena komunikacija do partnerja, odkar je postala mama, bolj 

direktna in osorna (npr. kadar jo kaj zmoti), medtem ko on tega niti ne omenja.  

 Njemu se zdi, da njo moti njegova umirjenost in nekonfliktnost, medtem ko ona pravi, 

da ga je sprejela takega kot je in se celo sama spremenila v tej smeri, tudi v odnosu do 

drugih ljudi.  

 Oba doživljata, da je 4Ž v pomoč svoji partnerki pri gospodinjskih delih. Živita v svoji 

hiši, okoli hiše je še veliko dela, saj še ni popolnoma dokončana, in imata verjetno tudi 

zato bolj porazdeljena dela: ona skrbi za gospodinjstvo, rože, vrt, on za čiščenje 
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kopalne kadi in za druga dela okoli hiše. Kljub temu pa niso te vloge strogo določene, 

saj 4M tudi počisti stanovanje, vendar v primeru, kadar ga 4Ž ne more bodisi zaradi 

pomanjkanja časa ali energije.  

 4Ž doživlja, da ne zmore več vse sama podelati doma po stanovanju, odkar je postala 

mama. Otrok zahteva ogromno energije in časa. Tudi ona svoj čas raje posveča otroku 

kot pa gospodinjskim opravilom. Konec koncev pa ima pomoč drugih in ji ni potrebno 

vse sami narediti. Mogoče tudi zaradi pomoči drugih doživlja, da ne zmore več vsega 

sama. Tudi on opaža, da gospodinjska dela trpijo, vendar ga to ne moti. Bolj mu je 

pomembno, da svoj čas nudita otroku. 

 Oba povesta, da se ona več ukvarja z nego in skrbjo za otroka. Ona je v bistvu tudi več 

z otrokom. Njegova naloga pa je, da otroka umije. Pri tem je celo bolj spreten kot 4Ž, 

ki le asistira pri dejanju. Se pa tudi on loti drugih opravil, kadar je potrebno, npr. če 4Ž 

nima časa. Pri tem (npr. uspavanje otroka) pa deluje po svojem principu in ubere svojo 

tehniko.  

 V vlogi očeta in matere drug drugega doživljata pozitivno. Vsak ima svoj stil pristopa 

do otroka in uporabljata različne tehnike, npr. pri igri z otrokom.  

 Igri z otrokom več časa posveča partner. Uporablja drugačen stil igre kot 4Ž. 

 4Ž doživlja, da sta včasih veliko več časa preživela skupaj, medtem ko se po količini 

preživljanja časa 4M zdi, da ni bistvenih sprememb.  

 Med nosečnostjo sta veliko časa preživela skupaj. Predvsem, ker je tudi 4M želel 

spremljati nosečnosti in svojo partnerko. 

 Način v preživljanju skupnega časa se je spremenil. Oba izpostavita, da sedaj skupaj z 

otrokom preživljajo skupni čas. Čas, ko sta lahko popolnoma sama, nastopi v večernih 

urah, ko otrok že zaspi. Vendar ne vsak večer, zaradi službenih obveznosti 4M. 

 Oba imata drugačno sliko glede preživljanja skupnega časa v prihodnosti. On si želi 

vrnitve v športne vode, ki jih je sedaj zapostavil, medtem ko ona želi, da pridobita več 

skupnih točk.  

 Oba obožujeta, ko gredo skupaj plavati, kar je njuna močna skupna točka.  

 Nihče ne izpostavi, da bi bila zaradi otroka sedaj manj skupaj, temveč bolj zaradi dela 

pri hiši. Kadar sta skupaj, sta pretežno takrat, ko prosti čas preživljajo vsi trije skupaj. 

 4M pravi, da časa zase nima, medtem ko si ga 4Ž sedaj že vzame. Mogoče ima 

trenutno tudi nekoliko več prostega časa kot 4M že zato, ker še nima zaposlitve, otrok 

pa je že začel obiskovati vrtec.  
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4.2.5 Skupne ugotovitve 

Med partnerjema se pri vseh parih pojavljajo razlike v doživljanju nekaterih sprememb. To je 

vsekakor pričakovano, saj si je nemogoče predstavljati, da bi dve osebi isti dogodek enako 

doživljali.  

1) V parih lahko eden partner zazna določene spremembe že med nosečnostjo, medtem 

ko jih drugi pretežno zazna šele po rojstvu otroka. Primeri: 

Par 2 2Ž: »Oh, toj tko hitr šlo, ta nosečnost (smeh). Am, ne vem (razmišlja). Mislim, da poj 

po rojstvu je šele mal drgač.«; 2M: »Drgač pa zlo lepo no, edin mogoče tak rataš, mal bl 

zaščitnišk al pa previden, a ne, ker to veš, da je tvoja punca al pa zj žena, a ne, am pa veš, da 

ma tvojga otroka, a ne, ga nos.« 

Par 3  3M: »Ne, se je že takrt med nosečnostjo mejčkn spremenu.«; 3Ž: »Ja, s porodom se 

je bolj spremenil, v bistvu s prihodom otroka, ja.« 

Par 4  4Ž: »Jest sem totalno razočarana nad najinemu spolnemu življenjem zaradi tega ker 

tole po porodu je pa čist suša.« 4M: »Ja seksa je precej manj…« V: »Pa je bilo že med 

nosečnostjo tako?« 4M: »Ja, tudi ja….«. 

2) Na doživljanje sprememb vpliva tudi pogled na dogodke, ki je lahko pri obeh 

partnerjih različen: ožji ali širši (vključitev vseh možnih dejavnikov na spremembe). 

Primeri: 

Par 2  3M: »Jah, bil je mal drgačn, zj. Težko bi ti reku, kaj je zj vplival na to, ker sva se in 

poročila in otroka sva pol dobila, je blo to tri mesece razmaka.« 

Par 4  V: »Sta imela prej veliko skupnega časa v primerjavi s sedaj?« 4M: »Ja v bistvu, 

jah, sploh ni bistvene razlike, no. Ker prej še ni blo hiše, sem se jest s kakšnim športom 

ukvarjal, a ne. Zej je pa hiša in je tukej delo. Tko da tista odsotnost od žene je kar nekak 

enaka, a ne.«; 4Ž: »Nisva midva zarad tamauga zejle manj časa skupej, čeprov smo še zmerej 

velik časa skupej. Ampak zaradi hiše v bistvu, k se more zejle delat pa vse in je ogromn dela, 

a ne.« 

3) Da sta imela posameznika v paru različne odgovore, lahko vpliva tudi njihovo 

interpretiranje določenega pojma. Kot na primer skupni čas s partnerjem, ki za enega 

posameznika pomeni čas, ki ga preživi skupaj s partnerjem in z otrokom, za drugega 

pa čas, ko sta partnerja popolnoma sama in si posvečata vso svojo pozornost. Enako je 
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tudi z definiranjem prostega časa zase, ki za nekatere pomeni čas, ko je posameznik 

popolnoma sam in se loti svojih hobijev, medtem ko za druge to pomeni čas, ko je na 

primer s partnerjem. Širina pojmov pri posameznih partnerjih variira. Enako velja tudi 

za pojem konfliktov. 

 

4) Da partnerja v paru različno doživljata dogodke, spremembe, pojave, nakazuje tudi 

dejstvo, da eden partner izpostavi določene teme, medtem ko so pri drugem vidne 

popolnoma druge teme. Partnerja dogodkom pripisujeta različno vrednost. Dogodki 

različno intenzivno vplivajo na oba partnerja. Kot na primer pri paru 2, ko 2M 

izpostavi pogovor o možnosti ljubosumja očeta na otroka, medtem ko 2Ž tega ne 

omeni. Ali pa na primer 1M večkrat omeni skrbi, povezane s sposobnostjo preživljanja 

družine, finančne oskrbe, medtem ko 1Ž te teme ne izpostavi. Pri tem pa je potrebno 

vsekakor upoštevati različen potek pogovorov. Intervjuji niso bili standardizirani, tako 

da so bila pri obeh partnerjih različna vprašanja različno zastavljena. Na odgovore 

lahko vplivajo tudi vsi prejšnji pogovori. Lažje bi bilo primerjati npr. z izvedenimi 

anketami, kjer bi bila vprašanja enaka, široko zastavljena, a pri obeh enaka in bi 

reševala anketo v enakih pogojih (isti čas, isti prostor ipd.). 

 

Še nekaj primerov razlik med partnerjema v odgovorih po področjih: 

Komunikacija 

Par 1  1Ž: »Hm… jah, ka pa vem. Mal drgačni konflikti so, čeprov se mi zdi, da v bistvu tut 

ne no. Čist isto. … Drgač, am, preh tamau kšno napetost odvzame, ker se ti zdi, da kšn 

problem, k se ti je takrt res velik zdel, se ti zj preprost ne zdi no, čist tako.«; V: »Kako je bilo 

glede konfliktov prej? Sta jih imela veliko več ali ne?« 1M: »Niti ne.«  

Par 2  2Ž: »Ja, pogovorov ja, ampak konfliktov je pa pomojm še manj no, zato k veš, da 

maš zj še otroka, da nekak skup drživa.«; 2M: »Da bi jih blo več, ne. Se mi kar zdi, da je tako 

kot prej.« 

Par 3  3Ž: »Ja, manj konfliktov imava, res manj.«; 3M: »Več je takih stvari zej, na katere 

sva se tudi mogla navadit eden drugega. Na primer: njej je navadn, da se cunjo na tla vrže, a 

ne, men je pa navadn, da se sproti da v košaro, a veš. Po pa, tm se moraš mal več pogovarjat 

pa pregovarjat…« 
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Vloge 

Par 1 1M: »…skos v glav, da morm poskrbet za svojo družino, da mamo streho nad glavo, 

da ma otrok za jest, za spat, da nek žvimo lahko normalno, kulturno, te zadeve, no.« 

Par 2  2Ž: »Am, gospodinjstvo mam večinoma jest, on mogoče mal posesa pa to.«; 2M: 

»…tko da si probava čim bolj porazdelit.« // V: »Sedaj, ko se otrok že igra, me zanima, kdo se 

bolj temu posveča - igri z otrokom, če bi lahko to ocenila«? 2Ž: »To mogoče še zmeri jz mal 

bl no.«; V: »V literaturi sem zasledila, da se mame več ukvarjajo z otrokom v smislu nege, 

medtem ko očetje v smislu igre. Pa me zanima, kaj ti misliš o tem, oziroma če je tako tudi pri 

vama? 2M: »To je res, ja. … Am, kar se pa igre tiče, je pa am, ni tko, da bi bil samo jest, 

ampak sva tut obadva skupej.« 

Skupni čas 

Par 2  2Ž: »In pol si morš vzet čas zase. Tut dava jo v varstvo k mamic al pa kej, da ne vem, 

da greva loh zvečer mal, da se mal odklopš, tko da ja.«; 2M: »Tut en sam si more čs vzet zase. 

… Ampak recimo zj nedolg nazaj sm pa šel za tri dni, sem šel jadrat, toj blo pa tko nekak 

mejhn, da sm se odlopu.« 

Par 3  3Ž: »Am ne, manj mava časa samo za naju. Probava pa si izborit tiste minute za 

naju,… tko da ni samo otrok skos v centru pozornosti, al pa da se pogovarjava res od naju 

kakšne stvari, a ne.«; 3M: »Ja, mava skupni čas, čeprov zdejle … Samo zj pač je še eden 

zraven skos.«  

Doživljanje nosečnosti 

Par 1  1Ž: »To me ni skrbel, me pa je skrbel, da bo pač, a ne, mal, am, zmankal nama cajta 

zase.« 1M: »Sej tist med nosečnostjo je blo mejhn šok, a veš. Ker se, ne vem, vprašane se ti 

pojav, a sm sposoben, da bom to spelov, a ne.«  

V raziskavi LeMastersa (1957) so matere poročale o naslednjih spremembah: pomanjkanje 

spanca, kronična utrujenost, zavezanost na dom, občutek krivde, da niso dobre matere, 

nezadovoljstvo s telesno podobo. Očetje so poročali o podobnih izkušnjah in dodali še upad 

na področju spolnosti, splošno razočaranje na področju starševske vloge ter povečane 

ekonomske pritiske. V tej raziskavi matere prav tako izpostavijo utrujenost, občutijo se 

zavezane domu, saj so vzele skrb za dom in otroka pretežno na svoja ramena, nimajo pa 

občutka krivde, da bi bile slabe matere, prav tako pa so zadovoljne s svojo telesno podobo. Pri 
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očetih se je prav tako izkazal občutek, da so oni odgovorni za finančno stabilnost družine, ne 

pa splošno razočaranje na področju starševske vloge. Upad spolnosti nekateri pari izpostavijo, 

medtem ko pri drugih pogovor o tem ni potekal.  

4.3 SKLEPNE UGOTOVITVE 

Končna odločitev za otroka je pri parih skupna. Ne glede na to, ali se je želja po otroku 

pojavila pri enem partnerju prej kot pri drugem ali pa pri obeh hkrati, pa kljub želji eden ali 

oba še nista bila popolnoma pripravljena na otroka, sta partnerja počakala na trenutek, da sta 

bila oba resnično pripravljena. Pari kot razloge za odločitev za otroka poleg želje navajajo 

tudi naslednje: primerna starost (predvsem za žensko), zaposlitev obeh, urejeno skupno 

stanovanje ter vpliv drugih (opazovanje tistih, ki že imajo otroke ali so v pričakovanju 

otroka). 

Na otroka so se med nosečnostjo bolj kot bodoči očetje pripravljale bodoče mamice. Kot 

priprave na otroka najpogosteje omenjajo naslednje načine: branje strokovne literature, knjig, 

člankov na internetu, tudi obisk foruma (s katerim so kmalu prenehale in ga odsvetujejo, 

razen v primeru zapletov), pogovori s prijatelji, ki že imajo otroka, in priprave v materialnem 

smislu (ureditev otroške sobe, nabava vseh potrebnih pripomočkov ipd.). Na sam porod so se 

pripravljale fizično (ustrezna prehrana, sprehodi) in psihično (čim manj razmišljati o porodu). 

Bolj kot vse drugo je intervjuvance najbolj zanimal razvoj otroka.  

Pri dveh parih so se pogovori med nosečnostjo vrteli tudi okrog sprememb na področju 

partnerskega odnosa (npr. manj skupnega preživljanja časa, manj pozornosti, možnost pojava 

ljubosumja očeta na otroka, ipd.). Ostala dva para pa se nista bistveno pripravljala oz. 

pogovarjala o možnih spremembah, ki jih prinese otrok na področju partnerskega odnosa, 

hkrati pa kot razlog navajajo, da te težave raje razrešujejo sprotno. Raje, kot da bi vnaprej 

razmišljali o možnih težavah, se prepustijo toku življenja.  

Četudi sta med nosečnostjo partnerja še vedno sama, brez zunanje prisotnosti otroka, se je v 

tem obdobju že nekoliko spreminjal njun odnos. Predvsem s strani odnosa moškega do svoje 

noseče partnerke, v smeri večje pazljivosti, zaščitništva, pozornosti in skrbi za njo in posredno 

za otroka v njej. Dve intervjuvanki opazita spremembe v vedenju partnerjev do njih, medtem 

ko drugi dve ne. Nosečnost ni le stvar ženske, temveč obeh partnerjev. Tega se moški 

intervjuvanci zavedajo in so bili med nosečnostjo aktivni v smislu sodelovanja, spodbujanja, 
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spremljanja nosečnice in otroka. Svoje partnerke so spremljali na večjih pregledih in konec 

koncev tudi med porodom, kar lahko partnerja še bolj poveže med seboj. Porod je pri vseh 

potekal brez večjih zapletov. 

Vsi partnerji pretežno izpostavijo pozitivne spremembe na področju partnerskega odnosa po 

rojstvu otroka, najpogosteje večjo medsebojno povezanost, bližino, zaščitništvo, utrditev 

odnosa, večjo strpnost, potrpežjivost. Spremenjena telesna podoba in spremembe 

razpoloženja ženske kot posledice vplivov hormonov niso vplivali na odnos med partnerjema. 

Res pa je tudi, da ženske niso imele večjih težav na obeh področjih, zato tudi njihovi partnerji 

niso opazili določenih sprememb. Po drugi strani pa dva para izpostavita prekinitev spolnih 

odnosov med nosečnostjo in po rojstvu otroka, s tem da en par ne izpostavi te spremembe kot 

moteči dejavnik v odnosu, medtem ko drugi jo. Za zadnji par predstavlja prav prekinitev 

spolnosti nezadovoljstvo v odnosu. Drugo negativno spremembo v odnosu, ki jo izpostavi 

drugi par, pa je ohladitev in odtujitev med partnerjema po rojstvu otroka. Dve intervjuvanki 

že razmišljata vnaprej o pojavu praznenja gnezda in z njim povezanih možnih problematikah, 

zato se še toliko bolj zavedata pomembnosti vlaganja v partnerski odnos.  

Partnerji tudi pri sebi opažajo spremembe, ki se seveda lahko odražajo v partnerskem odnosu. 

Te spremembe so na primer: spremenjene prioritete, manjša fleksibilnost na delovnem mestu, 

večji občutek odgovornosti, več skrbi, umirjenost, potrpežljivost, razdražljivost, previdnost na 

cesti, boljši odnosi s primarno družino in tudi drugimi, več samozavesti, odločnost. 

Na splošno je komunikacija med partnerjema za vse intervjuvance zadostna oz. 

zadovoljujoča. Med nosečnostjo je bila njihova pretežna tematika pogovorov usmerjena k 

izmenjavi predstav o življenju in preživljanju skupnega časa z otrokom, manj pa tema o 

vplivu otroka na njun medsebojni odnos. In tudi po rojstvu otroka je tako, da so večinoma 

pogovori usmerjeni na otroka, manj pa na njiju oz. njun odnos. Pravijo, da je komunikacije po 

rojstvu otroka več, ker je potrebna zaradi otroka. Eden izmed njih navede pomembnost 

komunikacije zaradi skupnega življenja oz. različnosti navad med njima, zaradi česar tudi 

doživlja, da med njima lažje pride do manjših konfliktov. Intervjuvanci ne trdijo, da 

konfliktov po rojstvu otroka ni: nekateri menijo, da jih je enako, drugi, da več, in spet tretji, 

da manj. Nekateri sami navedejo možne vplive na takšno doživljanje, npr. stopnja 

občutljivosti, strpnosti. Neposredni vzrok za spremembe v njih samih in posledično v 

njihovem partnerstvu pa ni nujno le otrok. V kratkem roku se partnerji hkrati soočajo z večimi 

prelomnicami partnerskega odnosa (npr. poroka, skupno življenje in rojstvo otroka), zato je 
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težko reči, da je na omenjene spremembe v odnosu dejansko vplivalo le rojstvo prvorojenca. 

Konflikte razrešujejo sprotno. Pomen sprotnega razreševanja težav se je z rojstvom otroka 

zvečal. Nekateri omenijo manj glasnih prepirov zaradi otroka, kar je povezano s prioriteto 

družine. Preden so postali starši, sta se partnerja lahko sprla in šla vsak po svoje. Odkar sta 

postala starša, pa ju otrok bolj veže in zato tudi bolj odgovorno, konstruktivno razrešujeta 

konflikte.  

Narava delovnega časa očeta vpliva na čas, ki ga preživi z družino. Očetje pokažejo interes, 

da čim več časa preživijo z družino, otrokom. Nekateri moški svojo zaposlitev visoko cenijo – 

veliko bolj kot delo doma, ki ga opravi partnerka. Zato imajo nekateri očetje občutek, da sta s 

partnerko bolj enakovredna, ko tudi ona vstopi na trg delovne sile. Pa sta res enakovredna? Če 

delo ni plačano, je manjvredno? Vse je odvisno od posameznikovih vrednot – nekateri cenijo 

zaposlitev bolj kot karkoli. V raziskavi se kaže primer dvojne obremenjenosti ženske.  

Pokazalo se je, da so očetje vključeni tudi v gospodinjska dela, kljub temu pa so še vedno 

ženske tiste, ki namenijo tem opravilom več časa. Določenih opravil se očetje nikoli ne lotijo 

(kuhanje, pranje, likanje). Intervjuvanci moško vlogo pri gospodinjskih opravilih vidijo kot 

pomoč partnerkam (npr. ko imajo čas, ko partnerka ne zmore). Vsi moški partnerji so 

zaposleni, zato jim je (bilo) logično, da je partnerka med porodniškim dopustom opravila tudi 

gospodinjska dela, saj so one, kot sami pravijo, 24 ur na dan doma in imajo zato čas. Svojo 

zaposlitev enačijo ali celo precenjujejo v primerjavi z materinjenjem.  

Očeti se počutijo odgovorne za finančno preskrbljenost družine. Vendar pa si želijo in 

prizadevajo za več prostega časa z otrokom. Tudi kar se tiče skrbi za otroka, je obema 

partnerjema logično in prav, da se z njim večinoma ukvarja ženska. Taka so tudi navodila 

patronažne sestre. Le kopanje otroka je opravilo, ki ga naredita oba skupaj, čeprav v večini 

moški tudi sami želijo sodelovati in nekateri se celo sami ponudijo za pomoč. Moški 

neprijetna opravila raje prepustijo partnerkam. Dva para imata že eno leto starega otroka, s 

katerim se očeta že lahko več ukvarjata – v obliki igre. Pri enem paru je tako, da oče posveča 

svoj čas igri z otrokom, medtem ko pri drugem ne. Moški v prvem letu otrokovega življenja 

hodijo v službo, matere ostajajo doma z otrokom. Zato očetje avtomatsko manj časa preživijo 

z otrokom. To povezujem z njuno komunikacijo, katere glavna tema je pretežno otrok. 

Intervjuvanke se različno vidijo v svoji vlogi matere. Načeloma imajo pozitiven odnos do 

otroka. Partnerja med seboj drug drugega v novi vlogi doživljata pozitivno. Nekateri se sprva 

v novi vlogi še lovijo, kmalu pa ulovijo ravnotežje in delujejo po svojem načinu. Očetje 
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uberejo drugačne načine skrbi za otroke in igro kot matere. V očetovanju so aktivni in 

otrokom nudijo tudi potrebna čustva. Z njimi radi preživljajo svoj prosti čas, zato se z 

veseljem po službi vračajo domov k družini.  

Pred rojstvom otroka je večina intervjuvanih parov imela več prostega časa in posledično tudi 

skupnega časa. Njihov prosti čas je bil bolj fleksibilen, zato so imeli manj omejitev na 

področju skupnih aktivnosti. Ti partnerji doživljajo večje spremembe na področju skupnega 

časa po rojstvu otroka (v kvantiteti) kot tisti par, kjer sta že pred nosečnostjo bila vsak 

zaposlena s svojimi področji zanimanja.  

Med nosečnostjo sta se partnerja skupaj odpravila na sprehod, ki pripomore k boljši fizični 

pripravljenosti ženske na donositev in porod otroka.  

Definiranje skupnega časa s partnerjem vpliva na predstave sprememb na tem področju. 

Nekateri si pod skupni čas s partnerjem predstavljajo tudi tisti čas, ko so vsi skupaj z otrokom, 

medtem ko drugi kot izrecno čas, ko sta partnerja popolnoma sama. Po rojstvu otroka vsi 

pravijo, da pretežno prosti čas preživljajo skupaj s celotno družino, tako da je tega časa, ko sta 

partnerja čisto sama, vsekakor manj kot pred rojstvom otroka. V povezavi z njihovimi 

prioritetami (pomenom skupnega časa s partnerjem) pa tudi organizirajo ali ne organizirajo ta 

čas. Zato nekateri koristijo možnost varstva z namenom, da sta partnerja tudi kdaj sama, 

medtem ko drugi koristijo varstvo staršev le takrat, ko je to res nujno (npr. zaradi obveznosti). 

Vsi so si enotni, da imajo dejansko čas zase na nivoju partnerstva zvečer, ko otrok zaspi. 

Takrat pa sta partnerja večinoma zelo utrujena, zato tudi uporabljajo izraze, da se trudijo 

(malo prisilijo) za ta čas. V prihodnosti si želijo nekateri intervjuvanci preživeti več časa s 

partnerjem.  

Med partnerjema so se pojavljale razlike v doživljanju sprememb med nosečnostjo in po 

rojstvu. Eden lahko zazna določeno spremembo že med nosečnostjo, medtem ko jo drugi 

zazna šele po rojstvu otroka. Eden partner lahko povezuje spremembe v odnosu izključno s 

prihodom otroka, medtem ko drugi pogleda širše v odnos in izpostavi tudi druge možne 

vplive na spremembe. Različno sta lahko odgovarjala tudi zato, ker isti pojem morda različno 

definirata. Razlike so vidne že samo iz hitrega pogleda drugih kod, ki jih je lahko pri enemu 

več, pri drugemu partnerju pa ne. Vsak lahko izpostavi druge stvari, kar pa je odvisno od teže 

pomena dogodkov na njiju.  
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IV. ZAKLJUČEK 

Rojstvo prvega otroka pretrese življenja partnerjev in njun medsebojni odnos na različnih 

področjih. Ko v odnos vstopi še tretja oseba, se porazgubi medsebojna pozornost partnerjev. 

Gospodinjska dela se povečajo, novorojenček zahteva nenehno pozornost in zadovoljevanje 

svojih potreb, starša sta neprespana in utrujena, pojavijo se dodatne skrbi, vprašanja o 

preživetju družine, odgovornost se poveča,… Posledično se lahko pojavijo dodatni konflikti, 

napetosti, razdraženost,… Vse to vodi v upad zadovoljstva s partnerskim odnosom. Velik 

indikator partnerskega odnosa po rojstvu otroka je odnos, ki sta ga vzpostavila že pred 

rojstvom otroka. Prepričanje, da bo otrok popolnoma spremenil življenja partnerjev na boljše 

in da bodo vsi dosedanji konflikti magično izginili, je zmotno. Ključnega pomena je 

komunikacija med partnerjema že pred rojstvom otroka, predvsem o njunih pričakovanjih. Ta 

naj bodo realna in skladna. V kolikor so pričakovanja partnerjev neskladna in nedorečena, 

bosta po rojstvu otroka toliko bolj razočarana nad odnosom. Partnerski odnos ni samoumeven. 

Na njem je potrebno delati ves čas, sprotno. Le tako bodo dobro zgrajeni temelji odnosa, ki se 

pod težo tudi največjih življenjskih preizkušenj, med katere vsekakor spada rojstvo 

prvorojenega otroka, ne bodo mogli zrušiti.  

Diplomsko delo je osredotočeno na raziskovanje vloge rojstva otroka na partnerski odnos. 

Glavne ugotovitve raziskave predstavljam v obliki kratkih odgovorov:  

1. Pari se za otroka odločajo odgovorno in premišljeno. Najpogosteje je ta odločitev 

povezana z željo po otroku ter ureditvijo skupnega stanovanja, zagotovitvijo finančnih 

prilivov, zadostno starostjo partnerjev in z vplivi drugih staršev oz. parov v 

pričakovanju otroka. 

2. Na otroka so se bolj ali manj pripravljale ženske, predvsem glede področja nege in 

skrbi za otroka. Pari ne dajejo velikega pomena pogovorom o možnih spremembah na 

področju partnerskega odnosa po rojstvu otroka.  

3. Vpliv otroka na partnerski odnos je občuten že med nosečnostjo. Predvsem se 

spremeni vedenje bodočih očetov do svojih partnerk, ki postanejo bolj zaščitniški. 

4. Nosečnosti ni le stvar ženske, temveč obeh partnerjev. Bodoči očetje se zanimajo za 

dogajanje med nosečnostjo, razvoj otroka, porod, preko česar že gradijo svojo 

očetovsko vlogo. 
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5. Raziskave drugih (Cowan in Cowan, 1992; Hackel in Ruble, 1992; Mitnick idr., 2009) 

so pokazale, da na splošno zadovoljstvo s partnerskim odnosom po rojstvu otroka 

upade, kar je v nasprotju z mojo raziskavo. Pari so kljub določenim razočaranjem na 

splošno zadovoljni s partnerskim odnosom in menijo, da jih je otrok med seboj zbližal, 

povezal in utrdil odnos.  

6. Spolnih odnosov je med nosečnostjo in po rojstvu otroka manj. 

7. Komunikacija med nosečnostjo in po rojstvu otroka je pretežno usmerjena na temo 

otroka, manj pa na partnerski odnos. 

8. Konflikti so pri vseh parih. Spremembe na področju konfliktov doživljajo različno 

(več, manj, enako), kar je lahko posledica različnega definiranja samega pojma. 

9. Razreševanje konfliktov se je spremenilo. S prihodom otroka je parom še bolj 

pomembno sprotno razreševanje konfliktov. Prepirov med partnerjema je manj, saj se 

zavedajo njihovega negativnega vpliva na otroka.  

10. Očetje so vključeni v družinsko življenje. Posegajo na področja gospodinjskih del in 

nege otroka, kljub temu pa so ženske tiste, ki se pretežno posvečajo tem opravilom. 

Očetje se lotijo bolj prijetnih opravil in manj rutinskih – npr. igra z otrokom.  

11. Partnerja sta tudi po rojstvu otroka dosti časa skupaj, vendar v prisotnosti otroka, tako 

da je tistega prostega časa, ko sta popolnoma sama, vsekakor manj. Njun skupni prosti 

čas je manj fleksibilen, potrebno je veliko prilagajanja – otroku. Zato sta partnerja 

skupaj ponavadi v večernih urah, ko otrok zaspi. V prihodnosti, ko bo otrok starejši, si 

želijo preživeti več časa skupaj. 

12. Partnerja med seboj različno doživljata nekatere spremembe.  

Ob pridobljenih ugotovitvah je potrebno upoštevati določene prednosti in omejitve raziskave. 

Vzorec je majhen in nereprezentativen, zato rezultatov ne moremo kontekstualno posplošiti 

na celotno populacijo mladih staršev. Sem pa pridobila podroben vpogled v dinamiko 

partnerskega odnosa med nosečnostjo in po rojstvu otroka.  

Intervju sem izvedla z vsakim partnerjem posebej, da bi s tem preprečila morebitno 

sovplivanje partnerjev na odgovore. Po drugi strani pa me je ta način prikrajšal za opazovanje 

njune medsebojne komunikacije – verbalne in neverbalne (odzive na odgovore).  

Intervju je, kot pravi Schmidt (1960, v Vogrinc, 2008), obojestranski odnos med ljudmi, kar 

predstavlja zmožnosti opazovanja neverbalne komunikacije, hkrati pa je moja prisotnost lahko 

vplivala na neresnične oz. neveljavne podatke. Glede na to, da tema posega v partnerski odnos 
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in s tem globoko v zasebnost intervjuvancev, so bili morda v odgovorih bolj zadržani. Da bi 

se temu izognila, bi lahko nadgradila raziskavo z anketnimi anonimnimi vprašalniki preko 

interneta, kjer ne bi bil vzpostavljen osebni stik z udeleženci.  

Vprašanja so bila razdeljena v tri sklope po obdobjih (čas pred rojstvom, med nosečnostjo, po 

rojstvu), njihovi spomini iz preteklosti pa niso več tako sveži. V ta namen bi bilo potrebno 

izvesti longitudinalno raziskavo; intervjuje z istimi pari v treh različnih obdobjih – pred in 

med nosečnostjo ter po rojstvu otroka. Kritika izvedenemu empiričnemu delu je tudi ta, da so 

bila morda moja vprašanja sugestivna. Do razlik v odgovorih med partnerjema lahko pride 

tudi zaradi morebitne različne interpretacije določenih pojmov, npr. pojem konflikta, pojem 

skupnega časa. Ker so definicije določenih pojmov med posamezniki lahko zelo različne, bi 

morali že pred ali med intervjujem nekoliko bolj točno definirati te pojme. Naslednja kritika 

mojemu raziskovanju je tudi ta, da sem mogoče premalo poudarka dala na čustva partnerjev 

in na njuno čustveno doživljanje sprememb. Za boljšo razumljivost naj navedem primer o 

porazdelitvi gospodinjskih del: četudi so neenakomerno porazdeljena, morda partnerja ravno 

to izpopolnjuje. Ni nujno, da ob tem doživljata negativne občutke. Tudi raziskava avtorice 

Rijavec Klobučar (2010) je pokazala, da moški in ženska ne glede na neenako razdeljeno delo 

doživljata odnos kot enakopravni. Pari imajo različno stare otroke, zato so se pri enih odpirale 

določene teme, medtem ko so se pri drugih odpirale spet druge (npr. igra z otrokom), odvisno 

od razvojne stopnje otroka. Pri rezultatih je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da so se partnerji 

v relativno kratkem času soočili ne le z rojstvom otroka, temveč tudi npr. s poroko in skupnim 

življenjem. Zato je težko reči, da je na vse omenjene spremembe dejansko vplivalo le rojstvo 

otroka.  

Vse partnerje je otrok med seboj le še bolj povezal in utrdil njihov partnerski odnos, kar je v 

nasprotju z raziskavami (Cowan in Cowan, 1992; Hackel in Ruble, 1992; Mitnick idr., 2009), 

ki pravijo, da so partnerji bolj nezadovoljni s partnerskim odnosom po rojstvu otroka. Ob tem 

pa je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da so se pari prostovoljno javili za sodelovanje v 

intervjuju. Sprašujem se, če obstaja določen segment ljudi, ki so pripravljeni sodelovati v 

intervjujih prostovoljno oziroma z drugimi besedami, ali bi se za intervju prav tako 

prostovoljno javili pari, ki ob rojstvu otroka preživljajo hudo stisko in bi o tem bili 

pripravljeni govoriti? Zadovoljujoč partnerski odnos pozitivno vpliva na življenje 

posameznika – na njegovo mentalno zdravje in dobro počutje (Whisman, 1999, v Claxton in 

Perry-Jenkins, 2008), posledično pa tudi na boljše starševanje, fizično zdravje in boljšo 

delovno produktivnost. Zato je diplomsko delo namenjeno vsem parom, še posebej pa tistim, 
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ki vstopajo v obdobje starševstva. Zadovoljni starši in boljše starševanje bo pozitivno vplivalo 

na oba partnerja in tudi na otroke. Znano je namreč, da zgodnje izkušnje otroka zelo močno 

vplivajo na njegovo kasnejše življenje in razvoj  (Kompan Erzar in Poljanec, 2009). Kvalitetni 

partnerski odnosi sega širše - na področje optimalnega razvoja otroka, ki ga bo zaznamovalo 

za celo življenje. S tem pa lahko preprečimo določene vedenjske in čustvene težave otrok in 

mladostnikov.  

Na tem mestu vidim velik pomen socialne pedagogike in podajam nekaj predlogov možnega 

delovanja na tem področju: 

 Iz raziskave je razvidno, da se partnerji sicer veliko pripravljajo na prihod otroka, 

vendar ne toliko na področju partnerskega odnosa. Pogovore o možnih spremembah in 

razočaranjih na področju partnerskega odnosa po rojstvu otroka pogosto zanemarijo, 

saj se jim ne zdijo relevantni. Ker so odnosi v družini recipročni, naj bi iz tega 

izhodišča delovali v obliki osveščanja (npr. preko medijev, v obliki predavanj, 

delavnic, tudi v povezavi z drugimi profili) staršev o pomenu kvalitete partnerskega 

odnosa tako za njih same kot tudi za njunega otroka.  

 Z osveščanjem preko medijev vplivamo na širok segment populacije, s tem pa lahko 

za kakšen decibel utišamo tiste medije, ki prezentirajo popolno mati na vseh 

področjih. S tem bi vplivali na boljšo samopodobo slovenskih žensk. Matere bi se 

otresle doživljanja občutka krivde in prepričanja, da niso dobre mame, z njihovo 

samozavestjo pa bo tudi partner bolj zadovoljen, kar pripelje do kvalitetnega odnosa 

med njima. Na tem mestu pa sem se spomnila naslova članka avtorice Lamovec 

(1998), ki je: Samo zadovoljna mati je lahko dovolj dobra mati. S takim osveščanjem 

ne bi pridobile le ženske, temveč vsi v družini – partner in otroci. In enako velja za 

očete – tudi oče mora biti zadovoljen sam s seboj v prvi vrsti, tega ne smemo 

zanemariti. S tem bi lahko okrepili zavedanje, da je prav partnerski podsistem v 

družini osrednji podsistem. 

 Šole za starše poznamo vsi, nekoliko manj pa pari omenjajo Šolo za partnerski odnos. 

Vloga socialnega pedagoga je lahko tudi v poučevanju bodočih staršev za partnerski 

odnos – na interaktiven način, v obliki delavnic, timskega dela, diskusij, ipd. Lahko bi 

posegal tako na delo s skupino, katerega prednost je izmenjava izkušenj, kot tudi na 

področje individualnega dela. Socialni pedagog bi lahko spremljal par med 

nosečnostjo in po rojstvu otroka, jima bil na voljo za psihosocialno pomoč, podporo, 

informiranje in opolnomočenje v trenutkih obupa, žalosti, razočaranja, strahu, ki 
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spremljajo to obdobje. Glede na to, da je velik indikator partnerskega odnosa po 

rojstvu otroka odnos, ki sta ga vzpostavila že pred rojstvom otroka, bi naj bile tovrstne 

Šole tudi za pare v obdobju pred zanositvijo. 

Sistemski vidik družine poudarja vplive interakcije med vsemi posamezniki v družini. Zato še 

enkrat poudarjam, da je kvalitetni partnerski odnos ključnega pomena, saj se dotika življenja 

matere, življenja očeta ter še najbolj življenja otroka.  

V diplomskem delu sem se osredotočila na vlogo prvorojenega otroka v partnerskem odnosu, 

smernice za nadaljne raziskovanje pa vidim v raziskovanju še drugih področij partnerskega 

odnosa in tudi raziskovanje vloge partnerskega podsistema na otroka. 

Za konec pa bi na kratko rada izpostavila še svoje osebno doživljanje skozi ustvarjanje 

diplomskega dela. Kot vedno pravim, nas prav vsaka izkušnja v življenju zaznamuje. 

Diplomsko delo je prav tako velika življenjska prelomnica. Skozi ustvarjanje le-tega sem se v 

določenih pogledih spremenila. Skozi branje, pisanje, poslušanje, analiziranje, razmišljanje o 

teh tematikah so se v meni dogajali določeni premiki: 

 premiki glede razmišljanja o naši družini in družinski dinamiki, ki so me pripeljali do 

optimizma in pozitivnosti, na trenutke pa ravno v nasprotno smer, do kraja zakopanih 

ran, razočaranja, jeze…; 

 premiki glede razmišljanja o odnosu s svojim partnerjem, ki ga cenim še bolj, 

predvsem zato, ker je ta odnos odprt in pristen in ki mi dovoli biti točno to, kar sem, 

kakršna koli sem in me vedno znova opolnomoči; 

 premiki glede razmišljanja o sebi – osvobanjanje od negativnih vzorcev mišljenja in 

risanje bolj jasnih slik želja in ciljev na platnu mojega uma. Zaupam si bolj kot 

kadarkoli prej in verjamem vase.  
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VI. PRILOGI 

PRILOGA 1: Primer kodiranja 

Dobeseden prepis intervjuja Kode 1. reda Kode 2. 

reda 

Kategorije 

Pa se on prilagodi temu? 

Ja sej se nima kej prilagodit, pač 

nardi, ja. 

On naredi, popravi, 

kar njo zmoti; 

Razreševa-

nje 

konfliktov; 

KOMUNIKACIJA 

 

 

Mislim prilagodi. Tako potem 

razrešita, da ti poveš in on to 

naredi? Ni tako, da bi kaj rekel 

ti nazaj ali se upiral temu? 

Ne.  

Nič ji ne reče 

nazaj; 

Se ne upira, samo 

naredi; 

 

Konflikti na 

splošno; 

 

KOMUNIKACIJA 

 

Če te prav razumem, si v 

vajinem odnosu ti tista, ki pove, 

kar te moti, ali tudi on kdaj kaj 

reče? 

Ja, zato ker njega sploh nič ne mot 

(smeh). Ja res, on je tak flegmatik, 

to, njemu je vse v redu. Ja, čeprov 

stvari ma pa poštimane, a veš. A 

veš kukrat se zgodi, da zvečer ne 

morm kuhne po razsulu, a veš k 

tamau je, pa a ne, jest ne morm 

več, jest grem spat. Zjutrej 

vstanem, kuhna pa zglancana. In 

kadarkol je doma, je ponavadi tko, 

no. Tko da, to je neverjetno, sam 

tko (smeh).  

 

Ona vedno pove, če 

jo kaj moti; 

On nikoli nič ne 

reče; 

On je flegmatik; 

 

Kadar ona zvečer 

ne more pospraviti 

kuhinje, gre spat; 

Takrat on pospravi 

kuhinjo; 

Naslednji dan je 

kuhnja čista; 

Kadarkoli je on 

doma, pospravi 

kuhinjo, če je ona 

ne; 

Njune 

lastnosti; 

 

 

 

 

Gosp. dela; 

PARTNERJA 

 

 

 

 

 

VLOGE 
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PRILOGA 2: Primer predstavitve kategorij za vsak par posebej 

KATEGORIJA: KOMUNIKACIJA 

 

Kode 2. reda Kode 1. reda (3Ž) Kode 1. reda (3M) 

KONFLIKTI 

PRED 

NOSEČNOSTJO 

Kdaj išče konflikte; 

Če ji kaj ni všeč, pokaže; 

 

/ 

KONFLIKTI NA 

SPLOŠNO 

/ Včasih ga kaj jezi; 

Kakšen slab dan; 

 

KONFLIKTI PO 

ROJSTVU 

Manj konfliktov po rojstvu otroka; 

Ne iščeta problemov pri drugem; 

 

Pomembno ji je, da se ne prepirata ali kričita 

pred otrokom; 

 

Sedaj nič ne znori; 

Ne povzdiguje glasu; 

Čisto umirjena sama od sebe; 

 

Ne reagira takoj; 

Ne zazna malenkosti, ki bi jo zmotile; 

Dojela, da je življenje več kot iskati majhne 

napake in iz njih narediti velike; 

 

Včasih si je očitala, zakaj ni več hitre jeze; 

Sedaj misli, da je bolje tako kot je; 

Sedaj sta bolj 

potrpežljiva, kadar 

pride do konflikta; 

Sedaj moraš potrpeti 

in nekako zdržati; 

 

Včasih nista tako 

pogosto razreševala 

konfliktov kot sedaj; 

Ona ga je naučila 

tega; 

 

Hitreje se pojavijo 

manjše težave zaradi 

skupnega življenja; 

Zato se morata toliko 

več pogovarjati; 

 

 

 

 

 


