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POVZETEK 

Diplomsko delo skuša opisati spremembe v ţivljenju mater, ki koristijo porodniški dopust in dopust 

za nego in varstvo otroka. V teoretičnem delu umestim materinstvo v obdobje odraslosti, opišem 

partnerstvo in prehod v starševstvo. Podrobneje preučim kontekst materinstva v postmoderni in 

predstavim socialno mreţo in podporo v materinstvu. Pomemben del predstavljajo medosebni 

odnosi, socialna mreţa, socialni kapital ter socialna izključenost. Vse to pa postavim v tesno zvezo s 

poporodnimi stiskami in teţavami. 

V empiričnem delu s kvalitativno analizo šestih skupinskih intervjujev mladih mater odgovarjam na 

raziskovalna vprašanja o spremembah v ţivljenju mladih mater, o podpori partnerjev in oţje 

socialne mreţe, o spremembah socialnih stikov in o pomenu stika z drugimi materami. Ugotavljam, 

da imajo mlade matere veliko podporo svojih partnerjev, zaradi česar se laţje soočajo s 

spremembami. Socialna mreţa se spremeni predvsem v smislu pogostosti stikov. Veliko jim pomeni 

pomoč bliţnjih. V širši socialni mreţi se pojavijo nove osebe, druge matere, s katerimi se 

povezujejo v skupine. Udeleţba v skupinah jim predstavlja pomembno socialno mreţo. Rezultatov 

ne moremo posplošiti na širšo populacijo, saj vzorec, uporabljen v raziskavi, predstavljajo 

homogene skupine mladih mater iz heteroseksualnih partnerstev, ki so imele ţe v preteklosti razvito 

socialno mreţo, sedaj pa aktivno vzpostavljajo socialne stike. 

Ključne besede: materinstvo, socialna mreţa, spremembe v materinstvu, socialna mreţa v 

materinstvu 
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ABSTRACT 

The thesis tries to describe the changes in the lives of mothers who are on maternity leave and use 

this time to care for and look after their children. In the theoretical part I place motherhood in the 

period of adulthood, I describe partnership and the passage to parenthood. I perform a detailed 

analysis of the period of postmodern motherhood, I deal with social networks and the support 

provided by others during motherhood. Interpersonal relations, social network, social capital and 

social exclusion are very important for my thesis. All these topics are further linked to the 

possibility of postpartum disorders and problems. 

The empirical part deals with the research questions of the thesis and contains a qualitative analysis 

of six group interviews with young mothers giving information on changes in their lives, their 

partners´ and closer social network’s support, changes in contacts and the meaning of contacts with 

other mothers. I discover that young mothers enjoy big support of their partners which makes 

it easier for them to face changes at this time. Social network changes are noticed mostly in the 

frequency of contacts. The help of those closest to them is very important to young mothers. New 

contacts appear in their wider social network, mostly other mothers and with whom they connect 

into groups. Participation in groups represents an very important social network for them. The 

results, however, cannot be generalised to a wider population because the mothers I interviewed 

represent homogeneous groups, all have heterosexual partners and they have already had a good 

social network before giving birth and therefore just continue in making new social contacts. 

Key words: motherhood, social network, changes in motherhood, social network in motherhood 
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 UVOD I

Ţenska, odrasla samostojna oseba, ima ţivljenje urejeno po svoje. Obveznosti, socialno ţivljenje, 

urnik, vse je odvisno od njenih ţelja, navad, obveznosti in prioritet. Prilagaja se samo sebi (in 

partnerju_ki). Kaj se zgodi, ko v njeno ţivljenje pride otrok? 

Ţenska postane in ostane mati. Prioritete se spremenijo. Razmišljati mora o sebi in otroku kot o 

teţko ločljivem tandemu. Novo bitje zahteva njen čas in energijo. Ne ozira se na obveznosti, 

socialno ţivljenje in urnik matere. Sedaj se ţenska prilagaja otroku. V prvi vrsti je mati in šele nato 

avtonomna oseba. Sprememba, ki se zgodi, je takojšnja. Danes je ţenska, jutri je mati. Lahko se 

pripravlja, pa vendar ne ve, kaj jo čaka. Vsak otrok je drugačen, vsaka mati je drugačna, vsaka 

ţenska je drugačna. 

Teme sprememb socialne mreţe mladih mater sem se lotila, ker je trenutno aktualna zame. Z 

vstopom v svet starševstva spoznavam vse radosti in teţave materinstva. Ker me zanima, kako 

materinstvo doţivljajo druge matere in kako se spopadajo z novimi izzivi ter s spremembami v 

druţabnem ţivljenju, sem se odločila za raziskovanje tematike spremembe socialne mreţe mater. 

V diplomskem delu je v rabi termin mlade matere, s čimer označujem vse matere, ki koristijo 

porodniški dopust in dopust za nego in varstvo otroka, ne glede na starost. Izraz mlada se torej 

nanaša na materinski staţ biološkega materinstva in ne na biološko starost matere. Pojasniti ţelim 

še v diplomskem delu rabljene termine: partnerski odnos, partnerstvo ter parter in partnerka. Kakor 

slednja besedna zveza nakazuje, so bile v pričujočem delu v raziskovanje vključene zgolj matere v 

heteroseksualnih partnerstvih, prav tako pa je večina virov in literature, iz katerih sem črpala, 

slonela na študijah heteroseksualnih partnerstev, zato v svojem delu ne obravnavam istospolnih 

partnerstev. 
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 TEORETIČNI DEL II

 Odraslost 1

Razvoj človekovega ţivljenja lahko razdelimo na več obdobij glede na fizični ali psihični razvoj. 

Zupančič (2004) deli obdobja psihičnega razvoja s pomočjo drugih znanstvenih ved (biologija, 

medicina, antropologija in sociologija). Pomembni kriteriji so tako telesni razvoj, spoznavni razvoj, 

čustveno-osebnostni ter socialni razvoj. Začne se z obdobjem dojenčka in malčka, sledi zgodnje, 

srednje in pozno otroštvo, mladostništvo ter zgodnja, srednja in pozna odraslost (prav tam). Vsako 

obdobje zaznamujejo razvojne naloge, ki se jih posameznik trudi obvladati. Za raziskovanje 

materinstva se moramo osredotočiti na obdobje zgodnje odraslosti. 

Kaj pa odraslost pomeni? „V sodobnih tehnološko razvitih druţbah ima predvsem socialni pomen. 

Posameznikove predstave o odraslem vključujejo racionalnost, discipliniranost, relativno 

neodvisnost na različnih področjih delovanja, osebno in socialno odgovornost, sprejemanje 

veljavnih druţbenih norm, vrednot in socialnih vlog“ (Zupančič, Kavčič in Fekonja, 2004, str. 634). 

Da bi posameznik dosegel ţelene kvalitete, teţi k obvladovanju določenih razvojnih nalog. 

Zupančič idr. (prav tam) poleg prilagajanja na starševstvo med razvojne naloge mladih odraslih 

uvrščajo še: samostojnost, integracijo socialnih vlog, čustveno stabilnost, ustalitev v poklicu, 

intimnost, prilagajanje na partnersko/zakonsko skupnost, ureditev bivanja in razvoj pripadnosti 

druţbenim skupinam ter razvoj drţavljanske odgovornosti. 

Ljudje tekom ţivljenja naletijo na številne pomembne prehode, ki vključujejo spremembe v 

ţivljenjskih vlogah, druţbenem kontekstu in biološke spremembe (npr. starševstvo, vstop v šolanje, 

puberteta). Raziskovalci socializacije dajejo velik pomen preučevanju teh prehodov. Deloma zato, 

ker takrat pogosto prihaja do preobrata v samoopredelitvi in v odnosih s pomembnimi drugimi. 

Literatura je doslej zagovarjala, da se v takih obdobjih pogosto dogajajo temeljne spremembe v 

vlogah in v ţivljenjskem slogu (Ruble idr., 1990). 

 Partnerstvo 2

 Razvoj partnerstva 2.1

Po mojem mnenju je partnerstvo zveza dveh oseb, ki si ustrezata in ţelita čas preţivljati skupaj. Da 

nekoga poimenujemo partner_ka, ga/jo moramo dobro poznati, spoštovati, razumeti, sprejemati, z 
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njim/njo vzpostaviti čustveno povezanost, mu/ji zaupati, predvsem pa potrebujemo v takšnem 

odnosu vzajemnost. Kot pravi avtorica Rener (2006b, str. 17) „dve osebi definiramo kot 

kohabitirajoča partnerja, če večinoma prebivata v skupnem gospodinjstvu, nista sklenila zakonske 

zveze drug z drugim in poročata, da je njuno medsebojno razmerje podobno zakonski zvezi.“ 

Izbira partnerja_ke
1
 je pravi projekt oziroma proces, kot ga poimenuje Udry (1974, v Zupančič in 

Svetina, 2004). In sicer poteka skozi zaporedje psihosocialnih sit. Prvo sito pri izbiri partnerja_ke 

predstavlja geografska bliţina, nato telesna in osebnostna privlačnost, sledi socialna primernost 

oziroma podobnost, skladnost osebnostnih lastnosti, vrednot, stališč, potreb, pričakovanj, navad in 

interesov. Naslednje sito je komplementarnost osebnostnih lastnosti in zadnje sito  pripravljenost za 

razvoj stalne partnerske zveze (Udry, 1974, prav tam). 

Po Rusu (1999) pa naj bi se ljubezensko partnerstvo razvijalo skozi naslednje faze: 

 izbiranje, ko se partnerji_ke kaţejo v najlepši luči in se skušajo „pribliţati“ izbrancu; 

 pogajanje, ko se partnerji_ke odprejo en drugemu in poskušajo oblikovati močnejše 

in trajnejše socialno-čustvene vezi; 

 navezanost, ko se razvije intimnost, zaupanje in zadovoljstvo v odnosu; 

 institucionalizacija. 

Glede na razvojne faze partnerskega odnosa se pojavijo specifični izzivi, ki jih partnerstvo prinaša 

razvijajočemu se paru. 

Juul (2008) poenostavi razvoj partnerstva. Pravi, da se dve osebi srečata, zaljubita in odločita za 

skupno ţivljenje. V začetku partnerstva so med partnerjema večje razlike kot podobnosti. Zaradi 

ideje, da vzajemna ljubezen in skupno ţivljenje temeljita na enakosti partnerjev, se odpovedujeta 

svoji individualnosti, kar kasneje lahko privede do nezadovoljstva z zvezo oziroma partnerje-

vim/kinim vloţkom (prav tam). 

 

 Razvojne naloge partnerstva v zgodnji odraslosti 2.2

Partnerstvo v zgodnji odraslosti predstavlja začetek odnosa. S trajanjem odnosa se partnerja „vse 

                                                 
1
V izvirnem besedilu je zapis o partnerjih v moškem spolu, avtorica naloge pa pišem v skladu s smernicami za spolno 

specifično rabo jezika v socialnopedagoški stroki. 
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bolj prilagajta drug drugem, komunikacija med njima se izboljša, postajata bolj strpna do napak 

drugega, zaznavata se kot bolj čustveno povezana, konflikte pa rešujeta na vse bolj konstruktiven 

način“ (Cecić Erpič, 1998, v Zupančič in Svetina, 2004, str. 699). 

Partnerka in partner v zgodnji odraslosti stremita k obvladovanju razvojnih nalog partnerstva, ki jih 

navaja Rice (1998, prav tam, str, 699): 

 „razvoj intimnega odnosa med partnerjema, 

 spoznavanje osebnih navad partnerja (npr. glede prehranjevanja, osebne higiene, 

porabe denarja), njegovih prostočasnih zanimanj, 

 pridobivanje spretnosti pri konstruktivnem reševanju medsebojnih konfliktov, 

 pridobivanje spretnosti pri skupnem sprejemanju in uresničevanju odločitev, 

 spoznavanje in zadovoljevanje spolnih potreb partnerja, 

 dogovarjanje o skupnem premoţenju in delitvi stroškov za gospodinjstvo, 

 usklajevanje zahtev poklicne kariere in partnerstva oz. druţine, 

 opredelitev odnosov s partnerjevimi starši in sorodniki, 

 razvoj skupnih in ohranjanje individualnih prijateljskih odnosov ter porabe prostega 

časa, 

 prilagajanje na nosečnost, rojstvo in skrb za otroka, 

 doseganje soglasja med partnerjema glede delitve dela v gospodinjstvu in vzgoje 

otrok, 

 spoznavanje in prilagajanje na partnerjev vrednotni sistem, cilje, pričakovanja in 

prepričanja.“ 

Kadar sta partnerka in partner „medsebojno neodvisna, hkrati pa si zaupata in sta čustveno močno 

povezana“  (prav tam, str. 696), govorimo o intimnem odnosu. „Intimnost se začne razvijati s 

pripravljenostjo posameznika, da se vplete v partnerske odnose, ki vključujejo visoko stopnjo 

samorazkrivanja, čustvene izmenjave, medsebojnega zaupanja in pripravljenosti sklepanja 

dogovorov“ (Erikson, 1976, prav tam, str. 695). 

Partnerja v svoj odnos vlagata po svojih zmoţnostih in ţeljah. Optimalno je, če je vloţek na nek 

način enakovreden. Le tako bosta oba zadovoljna. Različne kvalitete partnerjev omogočajo, da v 

odnos prispevata raznolikost. 

Černigoj Sadar (1993, v Zupančič in Svetina, 2004) opisuje tri vzorce heteroseksualnih partnerskih 
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odnosov, glede na delitev gospodinjskih obveznosti in vključenost v vzgojo otrok: 

  Tradicionalno partnerstvo opisuje odnos, kjer vse zadolţitve gospodinjskih opravil 

in vzgojo otrok prevzame partnerka. 

 Sodelovalno partnerstvo predstavlja odnos, kjer je gospodinjstvo še vedno 

partnerkina domena, za vzgojo otrok pa skrbita oba partnerja. 

 Egalitarno partnerstvo je enakovredno partnerstvo, kjer si partnerja delita 

odgovornost za vzgojo in gospodinjske obveznosti. 

Če razmerje prinaša zadovoljstvo obema partnerjema, ga Giddens (2000, v Švab in Urek, 2006) ne 

glede na vzorce odnosov ali vloge, ki jih  prevzemajo partnerji v zvezi, poimenuje čisto razmerje. 

„Čista razmerja naj bi bila torej odvezana druţbenih determinant, veljala pa naj bi za vse vrste 

intimnih partnerskih razmerij, še posebej za istospolne partnerske zveze, ki niso vnaprej opredeljene 

s spolno delitvijo vlog in dela, kot to velja za heteroseksualne partnerske zveze“ (prav tam, str. 127). 

 Starševstvo 3

To obdobje se začne z rojstvom prvega otroka oziroma s prihodom otroka v partnersko zvezo. 

Partnerja se za starševstvo odločita glede na nekaj objektivnih pogojev, ki jih našteva avtorica 

Kuhar (2007): varna zaposlitev, finančna varnost, osnovne stanovanjske razmere, moţnost 

uskladitve dela, kariere in druţinskega ţivljenja. Po njenem mnenju pa so prav tako pomembni tudi 

subjektivni pogoji, ki jih posameznik potrebuje za korak v starševstvo: občutek zrelosti, 

pripravljenost za starševsko vlogo pri obeh starših, kakovostno osebno ţivljenje, stabilen partnerski 

odnos, zaznana pravična razdelitev gospodinjskega dela. 

„Ustvarjanje lastne druţine je postalo vse bolj skrbno načrtovan, zahteven in odgovoren projekt“ 

(prav tam, str. 57). Avtorica Švab (2001, v prav tam, str. 140) razlaga, da je tako „zaradi povečanega 

interesa za otroke, zaradi zvišanih imperativov vzgoje, skrbi in nege za otroke“. Normo 

odgovornega starševstva potrjuje raziskava, ki sta jo opravili avtorici Ule in Kuhar (2002 in 2003, v 

Kuhar, 2007). Pravita, da ţelijo „starši otrokom posvetiti veliko pozornosti, visoko kakovost 

ţivljenja in ugodne ekonomske razmere“ (prav tam, str. 57). „Moderna pojmovanja dobrega 

starševstva ne poudarjajo več starševske dolţnosti naučiti otroka druţbenih norm, ampak ga 

usmerjati na takšen način, da se bo njegova individualnost kar najbolj razvila“ (Lupton in Barclay, 

1997, v Švab, 2001, str. 139). Starši izraţajo intenzivno skrb za otroke, njihovo blaginjo, 

izobraţevanje, tako da ga vključujejo v številne aktivnosti. Ta pojav imenujemo protektivno 
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otroštvo. „Poudarek je na otrokovi individualnosti in samorazvoju, hierarhični odnosi med starši in 

otroki pa niso več imperativ dobre vzgoje“ (prav tam, str. 139). Otroci tako pridobivajo svojo 

avtonomijo in imajo vse večji pomen, avtoritativna vzgoja pa ga izgublja. Protektivno otroštvo od 

staršev zahteva veliko prilagajanja, truda, energije in časa, morda celo odrekanja. Novo vrednotenje 

pomena starševstva pa vpliva tudi na odločitev o odlaganju oziroma prelaganju starševstva na 

kasnejši čas, saj od staršev zahteva, da najprej ustvarijo določene pogoje (prav tam, 2001). 

Obdobje po rojstvu otroka imenujemo obdobje prilagajanja na starševstvo, ko mladi odrasli 

postanejo starši. To obdobje lahko traja od štirih mesecev do treh let in se pri posameznikih 

razlikuje. Začne se z občutki sreče in izčrpanosti, čemur sledi postopno pridobivanje nadzora nad 

svojimi starševskimi odzivi, porast samospoštovanja in ţivljenjskega zadovoljstva (Zupančič in 

Svetina, 2004). Učinkovito starševstvo pomembno prispeva k razvoju starševskih negovalnih 

sposobnosti (Porter & Hsu, 2003). 

„Prilagajanje na starševsko vlogo za večino partnerjev predstavlja stresno obdobje, v katerem se 

običajno zmanjša zadovoljstvo s partnerskim odnosom in poveča količina partnerskih konfliktov“ 

(Zupančič in Svetina, 2004, str. 702). Prehod v starševstvo tako povezujemo z veseljem in napori 

(Keizer, Dykstra in Poortman, 2010). „Vsakodnevna interakcija z otrokom, skrb zanj, vzgoja in 

spremljanje njegovega razvoja so po eni strani za starše eden od novih virov zadovoljstva, po drugi 

strani pa vir dodatnih stresov“ (Zupančič in Svetina, 2004, str. 702). Tudi Durkheim (1951, v Keizer 

idr., 2010) pravi, da prehod v starševstvo prinaša tako pozitivna kot negativna čustva. Zaradi 

različnih vlog in odnosov, v katere so vpeti, ljudje hkrati izkušajo različna, celo nasprotujoča si 

čustva. 

Starševstvo je pomemben razvojni izziv in vpliva na preoblikovanje pojma o sebi, ki po novem 

vključuje tudi pojem sebe kot starša. E. Glainsky (1987, v Zupančič in Svetina, 2004) je opredelila 

šest stopenj razvoja starševske vloge pri posameznikih: stopnja oblikovanja pojma o starševstvu, 

negovalna stopnja, avtoritativna stopnja, integrativna stopnja, neodvisna stopnja in odhodna 

stopnja. 

Prehod v starševstvo prinaša številne izzive za vsakega posameznika, prav tako pa tudi za partnerski 

odnos. Kot pravijo Zupančič idr. (2004) se „v vlogi staršev mladi odrasli spoprijemajo s 

prilagajanjem na finančnem, socialnem in čustvenem področju. Druţinske odgovornosti se z 

rojstvom otroka povečajo, partnerske vloge pa se preoblikujejo“ (prav tam, str. 639). Ti dejavniki 
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oteţujejo oblikovanje pozitivnega sodelovalnega starševstva in druţinskega delovanja. Teţave v 

odnosu niso problematične samo za partnerja, ampak tudi za novorojenčka (Shapiro, Gottman, 

Content in Young, 2011). Da se partnerja čim laţje prilagodita prehodu v starševstvo, je pomembno, 

da svoj odnos definirata ţe pred rojstvom otroka. Tako laţje opravita z veliko spremembo, ko njun 

odnos postane dvojen. Vloga partnerja še vedno ostane, pojavi pa se nova vloga, vloga starša 

(Bouchard, 2013). Starša morata drug drugega priznavati, ceniti in ga vrednotiti kot enakovrednega 

partnerja ali, drugače rečeno, postati morata zaveznika. 

Pojem sodelovalno starševstvo izraţa sposobnost staršev, da delujejo skupaj ali se dogovarjajo 

glede svoje vloge kot starša. Lahko gre za usklajevanje glede discipline, vzgoje, igre idr. (Shapiro 

idr., 2011). Tudi Bouchard (2013) definira sodelovalno starševstvo kot način, kako se partnerja 

povezujeta v svojih starševskih vlogah in si delita odgovornost za vzgojo otrok. Starša se lahko 

podpirata ali pa „spodkopavata“, lahko omogočata podobne ali pa različne socialne kontekste za 

svoje otroke, lahko sta skupaj v interakciji z otroki ali pa se izločata iz nje (Shapiro idr., 2011). 

Pomemben vidik sodelovalnega starševstva je sodelovanje med starši ali, kot pravi Bouchard 

(2013), starševsko zavezništvo (angl. parenting alliance). Pojem starševskega zavezništva lahko 

povezujemo z aktivno vlogo očeta v starševstvu ter z razvojem in prilagajanjem otroka. Socialne 

izkušnje v zgodnjem otroštvu pa vplivajo na različne stile partnerstva (prav tam). 

Starševstvo se po navadi opisuje kot eno pomembnejših razvojnih nalog odraslosti in morda bolj 

kot katerakoli vloga prikazuje prehod posameznika v odraslost (Ruble idr., 1990). Seveda se takrat 

dogajajo tudi druge večje in pomembne spremembe v ţivljenjskih vlogah in načinu ţivljenja, ki so s 

tem povezane. Ljudje verjamejo, da so takrat osebnostno zrasli in da so dosegli ţivljenjsko 

izpolnitev (Keizer idr., 2010). Rojstvo prvega otroka je povezano s spremembami, ki se dogajajo v 

posamezniku in v medosebnih odnosih. V prvem obdobju po rojstvu lahko pride do nelagodja 

oziroma čustvenih stisk in teţav v zakonu ali partnerstvu (Ruble idr., 1990). V raziskavi, ki jo je 

opravila Cecić Erpič (1998, v Zupančič idr., 2004, str. 639) med mladimi odraslimi v Sloveniji, so 

udeleţenci poročali, „da so po rojstvu otroka manj pozornosti in časa namenili partnerju, zmanjšali 

so količino stikov s prijatelji in vpletanje v druge druţabne dejavnosti, svojo udeleţbo v 

prostočasnih dejavnostih (npr. rekreacija, druţabni stiki) pa so spremenili tako, da je v njih lahko 

sodelovala cela druţina.“ 

Kot kaţejo slovenski podatki, „rojstvo otroka bolj vpliva na spremembe ţivljenjskega sloga pri 

ţenskah kot pri moških, kar pri ţenskah vpliva na razvoj njihove poklicne kariere, poklicne 
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aspiracije ter na način porabe prostega časa. Po rojstvu otroka pri ţenskah močno upada pogostnost 

kulturnega udejstvovanja, močno se skrajša čas za rekreacijo, medtem ko pri moških ta upad ni tako 

izrazit“ (Černigoj Sadar, 1992; v Zupančič in Svetina, 2004, str. 706). V postmoderni se očetovska 

vloga spremeni iz pasivne v aktivno. Nekoč ideal distancirane avtoritete zamenja aktivna 

vključenost v nego in skrb za otroka (Švab, 2001). 

 Materinstvo 4

V ţivljenje ţenske otrok prinese mnogo sprememb. Drglin (2009) pravi celo, da je „rojstvo otroka 

povezano z največjimi spremembami v ţivljenju ţenske“ (prav tam, str. 12). Unger in Crawfor 

(1992) jih delita na biološke in socialne. Spremenijo se tako ţivljenjske okoliščine, ţivljenjski stil, 

vključevanje v sluţbo kot tudi odnos s pomembnimi drugimi – partnerjem, starši (prav tam). Drglin 

(2009) pa omenja spremembe, ki se zgodijo ţenski po rojstvu otroka: sprememba telesa, 

zdravstveno stanje, biokemično ravnovesje, samopodoba, socialna vloga, razmerja v partnerstvu in 

druţini, njena neodvisnost, spolnost, potek kariere, ekonomski status. 

Spremembe, ki se pojavijo ţe v času nosečnosti, so tako telesne kot duševne. Pri slednjih Ličina 

(2011) našteva poglobljen odnos z lastno materjo ter partnerjem, zaskrbljenost za plod, 

pričakovanja glede prihodnosti, spremenjena vizija o sami sebi. 

„Za mlade ţenske, ki imajo več svobode in moţnosti kot njihove matere, so izobrazba, delo in 

kariera sredstva za ohranjanje neodvisnosti“ (Ule in Kuhar, 2003). So pomemben del identitete 

odrasle ţenske. „Starševstvo se ne zaznava več kot obveznost ali usoda, temveč kot zavestna in 

premišljena odločitev“ (Kuhar, 2007). Z rojstvom otroka ţenske zavestno zapustijo karierno sfero. 

Moderne ţenske vlogo matere doţivljajo emotivno. Biti mati ne predstavlja več poslanstva ţenske 

(Ule in Kuhar, 2003). Odločitev za otroka in oblikovanje druţine je postalo podobno načrtovanju in 

vodenju zahtevnega projekta. Številne okoliščine oziroma objektivni in subjektivni pogoji vplivajo 

na odločanje v zvezi s partnerstvom, poroko in otroci. V raziskavi, ki jo je izvedla Kuhar (2007), se 

vprašancem zdita najpomembnejša pogoja za vstop v starševstvo psihosocialna zrelost in materialna 

varnost. 

Ko ţenska postane mati, to vlogo prevzame za vse ţivljenje (Unger in Crawford, 1992). „Prevzame 

odgovornosti in naloge, za katere ni preprostih navodil, nanje smo različno pripravljeni, zato so tudi 

naši odzivi zelo pestri“ (Drglin, 2009, str. 12). Drglin (prav tam) omenja razpon občutenj od 

pozitivnih doţivetij, ki so osrečujoča, navdušujoča, do ţalosti, strahov in dvomov, tesnobe, nemira, 
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jokavosti in jeze. 

 Materinstvo v postmoderni 4.1

Avtorici Unger in Crawford (1992) opisujeta materinstvo z vidika feministične psihologije. Prehod 

v materinstvo spremljajo spremembe na sluţbenem področju in v partnerstvu. Ţenske se srečujejo z 

nemogočimi zahtevami ideala popolne matere, telesnimi spremembami, z drugačnim odnosom 

druţbe in s spremembami identitete. V preteklosti so ţenske povezovali zgolj z vlogo gospodinje in 

matere. Razvil se je mit, ideal materinstva. Ta ţenskam zapoveduje, da naj materinstvo dojemajo 

kot ţivljenjsko izpolnitev, ki naj bi jih popolnoma osrečila. Ideal popolne matere narekuje „super 

mame“, ki uspešno usklajuje gospodinjstvo, skrb za otroke, skrb za partnerja, sluţbo in hkrati 

otrokom nudi brezpogojno ljubezen in z njimi kvalitetno preţivlja čas. Ţenske so postavljene pred 

nemogoče zahteve. „Mati mora biti dobra mati, ker nihče ne more popraviti njenih napak“ (Oakley, 

2000, str.232). Kot omenja Oakley (prav tam) je materinska vloga, „da je tesno navezana na otroka, 

a ne pretesno; da je posesivna, a ne preveč“ (prav tam, str. 232). Pa vendar je zahteva, da je popolna 

mati, zgolj ideal.   

Druţbene norme in zahteve glede materinstva vsiljujejo tudi ţenske revije. Avtorica Mojškerc 

(2007) v svojem članku govori o simbolnem nasilju, ki ga ţenske revije spodbujajo s svojo 

reprezentacijo materinstva. Kaţejo le dva pola, idealizirano poţrtvovalno mater in slabo mater. 

Idealizirana mati ima srečen in ljubeč odnos s svojim otrokom in je zanj pripravljena ţrtvovati vse. 

Ţenske revije predstavljajo tudi alternativne modele materinstva, kjer ima ţenska lahko uspešno 

kariero in je hkrati „dobra mati”, ni pa ji treba skrbeti za gospodinjstvo. Ţenskam se „dovoljuje” 

neodvisnost in svobodno odločitev o materinstvu (biti mati ali ne), o času materinstva (moţnost 

odlaganja materinstva), njenem statusu (poročena, samska ali mati samohranilka) (prav tam). Pa 

vendar revije podajajo informacije o materinstvu kot poslanstvu ţenske in načinu izpolnitve. Prav 

tako ustvarjajo novo druţbeno normo finančno neodvisne ţenske in marginalizirajo „vse tiste, ki so 

finančno odvisne od drugih ali ţivijo v revščini“ (prav tam, str. 378). 

Rener (2006a) izpostavlja konflikt med plačanim delom in materinstvom v sodobnem času. Ţenske 

si ţelijo oboje, kar privede do polne plačane zaposlitve in polne zaposlitve doma. Otroci namreč 

zahtevajo „materino empatijo, energijo in čas, njeno nego, ko so majhni in predvsem ko so bolni“ 

(prav tam, str. 106). Na drugi strani mora na delovnem mestu izkazati podjetnost, profesionalnost in 

tekmovalnost. 
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S prihodom otroka ţenska izgubi avtonomnost. Od poroda dalje se jo opisuje kot mater (Unger in 

Crawford, 1992). „V socialnokonstruktivistični perspektivi materinstvo ni biološko dano in 

naravno, ampak druţbeno definirano in regulirano“ (Švab, 2001). Tudi Oakley (2000) opozarja na 

druţbeno zahtevo, ki je torej druţbeni konstrukt, da je ţenska mati in da je materinska vloga ţenske 

nenadomestljiva. 

Druţbeno zahtevo podpirajo trije miti (prav tam): 

1. Otrok potrebuje mater. 

2. Mati potrebuje otroka. 

3. Materinstvo je največ, kar lahko ţenska doseţe v ţivljenju. 

S pomočjo mnenj strokovnjakov tudi revije „prodajajo“ druţbene norme materinstva kot naravno 

danost. Fizično pogojeno funkcijo rojevanja, ki je edina biološka zmoţnost, dana le ţenskam, pa 

obremenijo s „socialnim pomenom največje izpolnitve za ţensko“ (Mojškerc, 2007, str. 379). 

Mojškerc (prav tam) pravi, da „bolj kot je vsebina predstav materinstva arbitrarna, več je potrebno 

sile za vsiljevanje teh vsebin kot legitimnih“ (prav tam, str. 379). To pomeni, da je za laţje ovrgljive 

mite o materinstvu potrebnih več ekspertnih mnenj, ki te mite krepijo. 

V druţbi še vedno ţivi ideja materinskega gona, za katerega pravijo, da ga ima vsaka ţenska in da 

mora vsaka ţenska biti mati. „Materinskega gona ni,“ pravi Oakley (2000). Avtorica je prepričana, 

da med materjo in otrokom ni biološke vezi, ampak je čustvena. V Guardianu so ţe leta 1972 (prav 

tam) zapisali, da je dobra mati tista,  „ki ima čas, sredstva in voljo ... ne pa krvi“ (prav tam, str. 

214). Kadar izpostavljamo zgolj nenadomestljivo vlogo mame, spregledamo pomembnost 

očetovske vloge. Otrok potrebuje pozornost obeh staršev oziroma potrebuje skrbnika, na katerega se 

lahko naveţe. 

„Materinstvo ni več ekskluzivna ţenska identiteta in prioriteta med odločitvami v ţenskem 

ţivljenjskem poteku“ (Švab, 2001, str. 104). Ţenske si ţelijo izkusiti materinstvo, vendar se jim z 

vstopom v to obdobje ne mudi. Švab (prav tam) pravi, da gre pri ţenskah v postmoderni „za 

časovno fleksibilizacijo moţnosti odločanja za materinstvo, ki se največkrat realizira kot odlašanje 

odločitve za materinstvo na poznejša leta v ţivljenjskem poteku“ (prav tam, str. 104). V 

postmoderni se uvede novo ideologijo, ideologijo odloţenega materinstva, ki nadomesti prejšnjo 

ideologijo obveznega materinstva. Odloţeno materinstvo temelji na „posameznikovih identitetah, 

intimnostih in zaposlitvenih/kariernih strategijah. Te strategije vključujejo pripravljenost na 
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starševstvo, izbiro pravega partnerja in vzpostavitev zanesljive partnerske zveze ter doseganje 

kariernih ciljev“ (prav tam, str. 104). Tako prelaganje oziroma odlašanje starševstva ima lahko z 

medicinskega in psihološkega vidika tudi negativne vidike. Švab (prav tam) jih našteva: „problemi 

privajanja na zahteve in potrebe otroka, manj moţnosti za odločitev za več otrok, večja moţnost, da 

se ţenska nikoli ne odloči za materinstvo, nejasna meja med neplodnostjo in odlaganjem odločitve 

za materinstvo, domnevno zmanjšana verjetnost zanositve z višanjem starosti ter povečana moţnost 

spontanih splavov in nepravilnosti pri plodu“ (prav tam, str. 105). Avtorica (prav tam) nadalje 

razlaga, da je tudi odloţeno materinstvo druţbena norma, saj je le to povezano z zahtevami 

zaposlitvenega sveta. Če ţeli ţenska kariero in materinstvo, slednje odloţi, da si najprej vzpostavi 

zaposlitveno kariero. Torej to ni individualna ţelja, ampak „sredstvo za funkcionalno razrešitev 

napetosti med materinstvom/starševstvom (oziroma ţeljo po materinstvu) in zahtevami 

zaposlitvenega sveta v postmodernih pogojih“ (prav tam, str. 106). 

Postmoderni pogoji so naslikani tudi v ţenskih revijah. „Ţenske revije se kaţejo kot nekaj 

neodvisnega od dominantne kulture, ampak to je le krinka neodvisnosti in nevtralnosti, izza katere 

skozi nasvete medicinskih strokovnjakov in vsebino člankov proseva sluţenje zunanjim zahtevam“ 

(Mojškerc, 2007, str. 377). Mojškerc (prav tam) članek zaključuje z mislijo, da je vsiljevanje 

idealiziranih in mitičnih predstav moţno le, če „bralka prizna moč vsiljevanja kot legitimno (na 

primer mnenja strokovnjakov) in če obvlada kulturno kodo, s katero se predstava vsiljuje“ (prav 

tam, str. 379-380). Ţenske, ki se bolj poistovetijo z idealizirano podobo, imajo teţje stiske in 

občutke neuspeha (prav tam). 

 Socialna podpora v času zgodnjega materinstva 4.2

Pri prehodu v starševstvo se v ţivljenju ţenske pojavijo pomembne spremembe na več ţivljenjskih 

področjih. Ima nove odgovornosti in novo socialno vlogo. Spoprijeti se mora z dramatičnimi 

psihološkimi spremembami, kar pomeni, da je prehod v starševstvo lahko stresen (Tietjen in 

Bradley, 1985). Intimna podpora lahko spreminja učinek stresa. Socialna podpora pa ima 

pomembno vlogo sproščanja stresa pri prehodu v starševstvo. Crnic idr. (1983, v Tietjen in Bradley, 

1985) so zapisali, da je partnerska pomoč direktno in pozitivno povezana z bolj učinkovitim 

materinstvom in da je socialna mreţa povezana z bolj pozitivnim odnosom do materinstva. V prvih 

mesecih po rojstvu otroka je pomembna tudi zakonska interakcija
2
. Z rojstvom prvega otroka so po 

                                                 
2
 Avtorici govorita o zakonski interakciji (angl. marital interacition). Ker pa je partnerstvo enakovredno, če je ali pa če 
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navadi „načeti“ partnerski odnosi. Tako moţje kot ţene se lahko počutijo zapostavljene. Zadostna 

podpora partnerja in/ali ostalih članov materine socialne mreţe lahko odpravi ta čustva mladim 

materam in tako olajša  prilagajanje na spremembo v partnerskem odnosu. Za prilagajanje novim 

vlogam je pomembna čustvena podpora partnerja. Crnic idr. (1983, prav tam) so ugotovili, da je 

podpora partnerja in intimnega odnosa povezana s splošnim ţivljenjskim zadovoljstvom, 

zadovoljstvom s starševstvom in dobrim počutjem v prvih mesecih po rojstvu otroka. Wandersman 

idr. (1980, prav tam) pa trdijo, da je podpora socialne mreţe močno povezana z materinim dobrim 

počutjem, ne pa z njenim zadovoljstvom z ţivljenjem in sposobnostjo starševstva. Rezultati študije, 

ki sta jo opravili Tietjen in Bradley (prav tam), potrjujejo, da ima za ţensko socialna podpora 

pomembno vlogo pri  psihosocialnem prilagajanju na starševstvo. 

 Medosebni odnosi 5

Ljudje smo socialna bitja. Ena temeljnih človekovih potreb je potreba po socialnem stiku, torej 

povezovanje z drugimi ljudmi, kateri Rus (1999) pravi potreba po afilaciji. Je psihološka osnova 

socialne interakcije. „Z ljudmi okoli sebe stopamo v odnos, ţivljenjski kontekst posameznika je 

napolnjen s sorodniki, prijatelji, kolegi in tujci. Ljudi opisujemo v odnosu na prisotnost ali 

odsotnost drugih; kot poročene ali neporočene, kot starše“ (Payne in Walker, 2002, str. 121). 

Ule (2009) pravi, da so medosebni odnosi „odnosi med dvema ali več osebami, za katere je značilna 

močna in raznolika soodvisnost, ki traja dlje časa“ (prav tam, str. 316). Nadalje razlaga, da so ti 

odnosi „strukture in dogajanja, ki izvirajo iz vsakdanjih interakcijskih situacij in komunikacijskih 

dogodkov, ki odnose vzpostavljajo in potrjujejo“ (prav tam, str. 316). 

Odnosi hkrati ţivijo „v simbolni, materialni in psihološki stvarnosti“ (prav tam, str. 316) ter 

vsebujejo različne dimenzije interakcij. Ule (prav tam) omenja „neposredne izmenjave, ohranjanje 

mentalnih pomenov teh izmenjav, predstav o drugem, čustven odnos do drugega“ (prav tam, str. 

317). Tudi Duck (1988, v Ule, 2005) je mnenja, da je medosebni odnos več kot trajnejša interakcija 

med osebami. Od njih zahteva, da gojijo občutek in zavest o tem, da so v odnosu. Kot razlaga 

Gidens (2000; v Ule, 2009), gre v odnosih za „povezanost ţivljenj“, kjer se poveţe ţivljenje 

posameznika z ţivljenjem njemu bliţnjih oseb. Ţeljo po druţenju nam vzbujajo: potreba po 

pozitivnem ovrednotenju v očeh drugih; potreba  po sodelovanju; laţje preţivljanje stresnih situacij 

                                                                                                                                                                  
ni institucionalizirano z zakonsko zvezo, v nadaljevanju uporabljam oznako „partnerska“  tam, kjer starejši viri še 

uporabljajo  „zakonska“ zveza, interakcija ipd. 
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v druţbi; delitev zaupanja, solidarnosti, sreče, varnosti z drugimi (Ule, 2005). 

Obremenjenost z različnimi vrstami socialnih odnosov je del vsakdanjika. Osnovno obliko socialnih 

odnosov predstavljajo „neformalni medosebni odnosi, ki temeljijo na neposrednem povezovanju 

posameznikov zaradi konkretnih potreb in ciljev oseb“ (Nastran Ule, 1993, str. 65). Za vsakdanje 

ţivljenje so pomembni tisti odnosi, ki vključujejo čustva in strasti. Mednje uvrščamo intimne 

odnose ljubimcev, zakoncev, staršev in otrok, prijateljev, tesnih sodelavcev itd. „To, kar se nam 

pripeti v intimnih odnosih, nam povzroča največ skrbi in veselja. Okrog teh dogodkov kroţi največ 

naših ţelja in upov. Z njimi se ukvarjamo tudi tedaj, ko delamo nekaj čisto drugega. Intimni odnosi 

zato upravičeno predstavljajo izvor večine centralnih dogodkov vsakdanjega ţivljenja. To so odnosi, 

v katere ljudje vloţimo tudi največ energije, pozornosti, napora za to, da jih vzpostavimo in 

ohranimo, če so nam v prid, ali pa zaidejo v krizo“ (prav tam, str. 65). Medosebni odnosi temeljijo 

na čustvenem razmerju (Ule, 2005). 

Ule (2009) pravi, da „socialni odnosi 'potekajo' in ne le 'obstajajo'“, ravno tako tudi komunikacijski 

procesi. Oboje je prepleteno med seboj. Ko komuniciramo, vzpostavljamo odnos, med posamezniki 

poteka socialna interakcija. Vsakič znova „predstavljajo sami sebe, svoja videnja drug drugega in 

odnosa drug z drugim“ (prav tam, str. 316). 

„Odnosi temeljijo na zaupnosti, naklonjenosti, lojalnosti, empatiji, odgovornosti do drugih oseb v 

odnosu“ (Ule, 2005, str. 297). Odvisni so od številnih socialnih dejavnikov v okolju, ki vplivajo 

nanje in jih sooblikujejo. Trenholm in Jensen (2000, v Ule, 2005) naštevata naslednje tri dejavnike: 

 kulturne norme, vrednote (na primer medijsko promovirani modeli odnosov). V 

različnih kulturah različno pojmujejo druţino, odnose v druţini, vrste prijateljskih odnosov. 

 Obstoječe socialne mreţe (na primer sorodniške, prijateljske). Ţe vzpostavljene 

socialne mreţe vplivajo na oblikovanje novih medosebnih odnosov. 

 Druţbenoekonomski pogoji za razvoj odnosov. Druţbeno in ekonomsko okolje 

omogočata ali ogroţata materialni obstoj in napredek odnosa. 

Za vzpostavitev odnosa je potrebno veliko komunicirati z drugim, le tako lahko pride do 

razumevanja in zaupanja. Ko pa je medosebni odnos enkrat vzpostavljen, definiran in utrjen, za 

njihov obstoj ni potrebno veliko komuniciranja. Potrebna pa je kontinuiteta interakcij. Predhodne 

interakcije vplivajo na sedanje in le te vplivajo na prihodnje. „O odnosih torej govorimo šele tedaj, 

ko dve ali več oseb prostovoljno in trajneje sodeluje v medsebojnih interakcijah, ki vključujejo 
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smiselno interpretiranje njihovega verbalnega ali neverbalnega vedenja“ (Galvin in Wilkinson, 

2003, v Ule, 2009). Ule (2005) omenja privlačnost kot pomemben subjektivni pogoj za začetek 

odnosa. Pomembno vpliva tudi na nadaljevanje in ohranjanje odnosa. Avtorica (prav tam) pravi, da 

je „privlačnost bistvena interakcijska in odnosna značilnost“ (prav tam, str. 301), da je privlačen  

predvsem odnos in ne oseba. Forgas (1978, prav tam) pa pravi, da se nam zdijo ljudje privlačni 

zaradi fizičnih in socialnih značilnosti, kot so fizična privlačnost, prijaznost, prijetnost, 

priljubljenost, ali pa zaradi svojih sposobnosti, idej, znanja, učinkovitosti. Ule (prav tam) 

izpostavlja dve temeljni komponenti privlačnosti – naklonjenost in spoštovanje. 

Thibaut in Kelley (1959, v Rus, 1999) sta oblikovala štiristopenjski model, ki temelji na teoriji 

socialne izmenjave. Pravita, da se dolgotrajnejši medosebni odnosi začnejo z vzorčenjem, ki je prva 

stopnja, sledijo pogajanja, navezovanje in institucionalizacija. Musek in Pečjak (1997) razlagata, da 

se odnosi „razvijajo v procesu, ki se po pravilu začne s srečanjem in z navezavo stika, nadaljuje s 

shajanjem in z zmenki in pogosto zaključi s skupnim partnerskim ţivljenjem“ (prav tam, str. 182). 

Barker (1978, v Nastran Ule, 1993) opisuje štiri stopnje v razvoju odnosa s štirimi stopnjami 

komunikacijske izmenjave v medosebnem odnosu: 

1. alternirani monolog, 

2. interakcija med draţljaji in reakcijami, 

3. interakcije s povratno zanko, 

4. interakcija z vţivljanjem. 

Ule (2005) oblikuje širši model in dodaja fazo sporazuma. Poimenuje ga proces prehoda od socialne 

interakcije k socialnemu odnosu. Faze deli na: 

 izbiro, ki je obdobje spoznavanja, pribliţevanja in zbliţevanja, ustvarjanja vtisov; 

 pogajanje, fazo dogovarjanja, v kateri partnerja oblikujeta pravila odnosa in svojo 

vlogo v njem; 

 sporazum, ki je stanje, ko je socialna interakcija preseţena in se ustvari definiran 

socialni odnos; 

 zavezanost, stanje čustvene vpetosti v odnos, prevzemanja odgovornosti in skrbi za 

nadaljnji razvoj odnosa. Je faza vzpostavljanja zaupanja, zaupljivosti in samoodprtosti; 

 institucionalizacijo ali simbolizacijo odnosa, ki je doseţena z normami, ki jih 

partnerji prevzemajo v odnosu. 
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Vsebina odnosa, raznolikost, kakovost, relativna pogostost, stopnja vzajemnosti, intimnost, 

medsebojne zaznave in navezanost so dimenzije medosebnih odnosov, ki jih omenja Hinde (1981, v 

Rus, 1999). 

Na to, kako opišemo oziroma definiramo svoj odnos z drugo osebo, vpliva predvsem pomen, ki ga 

ima nekdo za nas. „Definicije odnosov so mentalni modeli, kognitivne sheme odnosov, ki 

poimenujejo, interpretirajo in reflektirajo odnose“ (Ule, 2009, str. 318). Odnos definirata oba 

partnerja in je rezultat medsebojnih pogajanj. Pravila morda niso nikoli izrecno določena, vendar pa 

so obema partnerjema jasna glede na pretekle izkušnje. Trenholm in Jensen (2000, prav tam) 

govorita o treh ključnih pravilih odnosnih definicij: 

 Odnosne definicije ustvarjata obe osebi v odnosu, ne posameznika. 

 Za odnosne definicije so ključni ponavljajoči se vzorci odnosov. 

 Ni produktivno obtoţevati posameznika za to, kar se dogaja v odnosu. 

 Vrste medosebnih odnosov 6

Nastran Ule (1993) deli medosebne odnose na: prijateljstvo, ljubezen in odnose med intimnimi 

partnerji, odnose med otroci in starši, sorodniške odnose, odnose med sodelavci … 

 Prijateljski odnosi 6.1

„So najpomembnejši vir ţivljenjskega zadovoljstva“ (Ule, 2009, str. 338). Mednje štejemo odnose z  

ljudmi, „ki jih imamo radi, uţivamo v njihovi druţbi, delimo z njimi svoje interese in dejavnosti, 

pomagajo nam in nas razumejo, lahko jim zaupamo, z njimi se počutimo udobno in emocionalno 

nas podpirajo“ (Argyle, 1992; Nastran Ule, 1993, str. 112). Prijatelje si pridobivamo v vrtcu, šoli, 

tekom študija, na delovnem mestu, pri interesnih dejavnostih, pravzaprav vsepovsod. Nekatera 

prijateljstva ohranjamo, druga se postopno končajo. „Število prijateljev, ki jih nekdo ima, močno 

variira. Toda povprečje (v Angliji) je 5 'tesnih', 15 manj tesnih prijateljev in 20 ljudi, ki 

predstavljajo socialno mreţo, na katero se lahko posameznik opre – vključno s sorodniki. In seveda 

veliko večja mnoţica poznanstev“ (prav tam, str. 112). Prijateljstva so zelo raznolika, glede na 

potrebe posameznikov. Nekateri potrebujejo čustveno oporo, drugi druţbo na športni ali prostočasni 

dejavnosti, za zabavo ali pa  vir informacij. Vsem pa so skupni: pogovori, medsebojna pomoč, 

skupno preţivljanje prostega časa. Prijateljstva sklepamo zaradi potrebe po druţenju in potrebe po 

zaupanju (prav tam). Kako pa si izbiramo prijatelje? Ule (prav tam) omenja medsebojno simpatijo, 
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socialne spretnosti, odkritost, empatijo. Pomembna je tudi bliţina oseb, ki omogoča pogostost 

stikov, podobnost med osebami, pripravljenost na samoizpoved in povračljivost, „ki se izraţa 

predvsem v pripravljenosti ponuditi pomoč, varnost, opogumljanje in odobravanje, vzbujanje 

občutka sprejetosti pri drugi osebi, izraţanje hvaleţnosti za to, ker drugi skrbi za naše občutke in 

potrebe“ (prav tam, str. 340). 

Prijatelji predstavljajo pomembne člene socialne mreţe posameznikov. Po rojstvu otroka lahko 

materi nudijo različne oblike podpore in ji pomagajo pri premagovanju teţav ali stisk. Drglin (2009) 

pravi, da lahko ţenskam, ki trpijo zaradi poporodne depresije ali tesnobe, ob primerni pomoči 

bistveno olajšajo okrevanje. 

 Ljubezen in partnerski odnos 6.2

Od prijateljstva se ločuje „zlasti po seksualni ţelji, pa tudi skrb za drugega in ekskluzivnost odnosa 

je močnejša“ (Nastran Ule, 1993, str. 114). Rubin (1973, v Rus, 1999) je ljubezen definiral s tremi 

komponentami – skrb, globoka čustvena navezanost in intimnost. Nastran Ule (1993) pravi, da se v 

ljubezenskem odnosu sprva pojavi romantična faza, ki se kasneje umiri in preide v tovariško 

ljubezen. Zanjo je značilna globoka navezanost na drugega in močna čustva ter manjša seksualna 

ţelja. Avtorica pravi, da „večina ljudi eno od svojih ljubezenskih zvez preoblikuje v partnerski oz. 

zakonski odnos“ (prav tam, str. 114). „Tesno prijateljstvo in partnerstvo sta naravni potrebi in hkrati 

vrednoti, ki ju priznavajo vse kulture. Takšen partnerski odnos je navadno tudi osnova za doseganje 

intimnosti in osnova za spolno partnerstvo pri oblikovanju skupnega ţivljenja. Pri tem ni nujno, da 

je to odnos med partnerji nasprotnega spola“ (Musek in Pečjak, 1997, str. 182). 

„Če nekdo ni sposoben za to, da uzre sebe tudi skozi oči drugih oseb, potem preprosto ni sposoben 

za intimni odnos, ker mu manjka sposobnost vţivljanja v druge ljudi“ (Nastran Ule, 1993, str. 67). 

Ule (2009) navaja naslednje kazalce odnosa: teţnja po fizični bliţini, stikih; pripravljenost na 

samoodprtost in samorazkrivanje; dajanje medsebojne pomoči; intenzivnost in obseg medsebojnega 

komuniciranja; obseg stvari, ki jih partnerka in partner počneta skupaj; občutek medsebojne 

povezanosti in soodvisnosti; zadovoljstvo z odnosom. 

Pomemben del odnosa predstavljajo soodvisnost, vzajemnost in intimnost, pri čemer soodvisnost 

predstavlja vpliv dejanj ene osebe na dejanja druge osebe. „Soodvisnost partnerjev je osnovna 

kvaliteta intimnih odnosov“ (Nastran Ule, 1993, str. 66). Vzajemnost je „nadgradnja“ soodvisnosti, 

saj „vključuje medsebojno spoštovanje med partnerji“ (prav tam, str. 67), kjer „vsak partner 
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spoštuje drugega kot edinstveno osebo, ceni njegove subjektivne poglede na svet in vsakodnevne 

situacije“ (prav tam, str. 67). Vzajemnost v odnosu pomeni, da oba partnerja enakovredno 

sodelujeta pri „oblikovanju odnosa, dajanju čustvenih in mentalnih podpor, samoodprtosti in 

zaupanja“ (Ule, 2009, str. 321). Ule (prav tam, str. 322) pravi, da je „vzajemnost v odnosih pogoj za 

intimnost odnosa“ (prav tam, str. 322). Odnos je lahko simetričen in komplementaren. Prvi pojem 

opisuje enake moţnosti partnerjev v dajanju in jemanju, drugi pa, da imata različne moţnosti 

(Nastran Ule, 1993). „Partnerji v odnosu izmenjujejo med seboj razne stvari: informacije, predmete, 

dejanja, misli, čustva itd. Naj bosta partnerja v medosebnem odnosu še tako odprta drug do drugega 

in brezpogojno sprejemata drugega, vedno spremljata ta potek izmenjav in primerjata to, kar dajeta, 

s tem, kar prejmeta od drugega. Partnerji v intimnih odnosih teţijo k temu, da se ohrani 

ekvivalentnost v izmenjavi“ (prav tam, str. 69). 

Partnerka in partner lahko z rojstvom otroka razširita svojo skupnost oziroma druţino. Soočita se z 

novo ţivljenjsko vlogo, vlogo starša. To privede do spremembe odnosa. Manj časa in energije imata 

drug za drugega. Potrebno je veliko prilagajanja in usklajevanja. Zupančič in Svetina (2004) 

pravita, da kljub stresnemu obdobju ob rojstvu prvega otroka, ko se poveča količina partnerskih 

konfliktov in zmanjša zadovoljstvo z odnosom, partnerke in partnerji v povprečju ostajajo 

zadovoljni s partnerskim odnosom. V slovenski študiji (Ličina, Jensterle, Mlakar, Čuk in Cerar, 

1987, v Ličina, 2011) so ugotovili, da je odnos med partnerko in partnerjem najpomembnejši in da 

je zelo pomemben v kritičnih obdobjih, kot sta nosečnost in poporodno obdobje. Brown in Bifulco 

(1990, v Ličina, 2011) pravita, da ima zaupanje med partnerjema varovalno vlogo pred depresijo ali 

socialnimi stresi. 

 Odnos med starši in otroci 6.3

Ta odnos je zelo razgiban in raznolik ter drugačen od ostalih. Začne se z otrokovim rojstvom in 

preskoči prvo fazo vzpostavljanja odnosa – izbiranje. Odnos ima rok trajanja in se običajno konča s 

smrtjo staršev. Odnos med starši in otroci ima več različnih faz. Prehaja od popolne odvisnosti od 

staršev, ko so otroci majhni, do odvisnosti od otrok, ko straši ostarijo. Nastran Ule (1993) pravi, da 

razvoj odnosa pogosto „spremljajo velike krize v odnosih med starši in otroci in uporniško vedenje 

otrok v adolescenci, posebej če starši ne morejo slediti v svojih odnosih razvoju in spremembi 

otroka“ (prav tam, str. 116). Odnos med starši in otroci je najbolj enakopraven, ko je otrok v 

obdobju mladostništva ali mlade odraslosti (prav tam). 
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Ko otroci prevzamejo novo vlogo staršev, veliko bolj cenijo svoje starše  in njihovo pomoč, saj se 

lahko šele sedaj resnično poistovetijo z njimi. Starši, ki postanejo stari starši, lahko nudijo veliko 

informacij, pomoči, čustvene in socialne opore. 

 Sorodstveni odnosi 6.4

Sorodstveni odnosi in z njimi povezane sorodstvene mreţe so v večini kultur „glavna osnova vseh 

odnosov, v modernih druţbah pa so postali sorodniški odnosi manj pomembni, razen tistih 

sorodnikov, s katerimi skupaj ţivimo“ (Nastran Ule, 1993, str. 117). Sorodstveno mreţo tako tvorijo 

predvsem odnosi s starši, otroki, starimi starši, vnuki ter nekaterimi bratranci in nečaki. Nastran Ule 

(prav tam) pravi, da „pribliţno 50 % najmočnejših medosebnih odnosov zunaj doma predstavljajo 

odnosi s sorodniki“ (prav tam, str. 117). Sorodniški stiki so sicer podobni prijateljskim, vendar pa se 

od njih razlikujejo. Odnos temelji predvsem na medsebojni pomoči. Značilno je dolgo trajanje 

odnosov. Povezanost izhaja ţe iz intimnih odnosov med starši in otroci, med otroci samimi in 

drugimi sorodniki (prav tam). 

Levitt (1991, v Coffman, Levitt, Deets in Quigley, 1991) pravi, da zadovoljstvo v ozkih 

sorodstvenih odnosih ni odvisno samo od izmenjane podpore znotraj teh odnosov, ampak v obsegu, 

do katerega podpora izpolni pričakovanja posameznika. Pričakovanja, ki se nanašajo na 

zagotavljanje podpore, se lahko nanašajo na čustveno varnost ali zaupanje v odnos. Cohen in Willis 

(1985, v Coffman idr., 1991) sta zapisala, da je učinkovitost podpore odvisna od stopnje, do katere 

se še ujemajo določene podporne funkcije in potrebe posameznika. Pri materah imajo lahko 

sorodstveni odnosi pomembno vlogo podporne mreţe. Drglin (2009) tudi za sorodnike pravi, da 

lahko lajšajo poporodne depresije ali tesnobe. 

 Odnosi med sodelavci 6.5

Ti medosebni odnosi imajo svoj začetek na delovnem mestu. Zaradi količine časa, ki ga sodelavci 

preţivijo skupaj, in strukture dela lahko nekateri formalni odnosi prerastejo v bolj prijateljske ali 

intimne odnose (Nastran Ule, 1993). Hkrati pa dobri odnosi na delovnem mestu pomembno 

vplivajo na naše zadovoljstvo z delovnim mestom. Takšni odnosi so primerljivi s prijateljskimi 

odnosi oziroma so „socialne zadovoljitve, ki nam jih omogočajo sodelavci, podobne tistim, ki nam 

jih dajejo prijatelji (pogovor, sprostitev), le da niso tako intenzivne in obseţne“ (Ule, 2009, str. 

343). Kot pravi Nastran Ule (1993), pa so odnosi med ljudmi na delovnem mestu „vendarle 

večinoma formalni, institucionalni. Dopuščajo le omejeno stopnjo neformalnosti“ (prav tam, str. 
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118). 

Odnosi med sodelavci so skupina odnosov, ki so pri koriščenju porodniškega dopusta in dopusta za 

nego otroka najbolj zapostavljeni. Ţenska v Sloveniji se ţe mesec dni pred rojstvom otroka umakne 

iz poklicne sfere in se po navadi ne vrne celo leto. Stiki se zato razrahljajo ali pa celo prekinejo. 

 Socialna mreža 7

„Socialna mreţa je sistem socialnih vezi, kot so tiste, ki veţejo druţino, sorodnike in prijatelje“ 

(Payne in Walker, 2002, str. 123).  Pierson (2002, v Martinjak, 2004) jih poimenuje „splet odnosov, 

skozi katere so ljudje povezani“ (Pierson, 2002, prav tam, str. 492). Field (2003, prav tam) pa 

socialne mreţe definira kot „del posameznikovih širših socialnih odnosov in norm, ki omogočajo 

dosegati njegove osebne cilje in drţijo druţbo skupaj“ (Field, 2003, prav tam, str. 492). Iglič (2001, 

prav tam, str. 170) pravi, da „socialno omreţje vključuje relativno stabilne vezi, ki jih posameznik 

vzdrţuje s svojim socialnim okoljem“. Martinjak (2004) omenja, da številni dejavniki vplivajo na 

kvaliteto, namen in delovanje socialne mreţe. Odnosi znotraj mreţe so lahko „podporni ali ne, 

pogosti ali redki, neposredni ali posredni – npr. virtualni, zaprti, intenzivni ali na distanci“ (prav 

tam, str. 488). Posamezniku lahko omogočajo dostop do različnih virov, povezujejo ga v 

organizacijske kontekste ali zadovoljujejo potrebe po intimnosti in sociabilnosti (Iglič, 2001). 

Mnoţica realiziranih in latentnih vezi (to pomeni, da se bo nanje obrnil šele, ko se bo znašel pred 

problemom ali v stiski) „v posameznikovem okolju tvori njegovo ego-centrično okolje“ (prav tam, 

str. 170). „Goste, močne  in široko razširjene socialne mreţe posamezniku omogočajo večjo 

socialno vključenost“ (Martinjak, 2004, str. 488). Argyle in Hendeson (1984, v Rus, 1999) v mreţo 

socialne podpore prištevata prijatelje. Obstoj mreţe naj bi vplival na boljše zdravstveno stanje in 

lajšanje kritičnih socialnih situacij v ţivljenju (prav tam). Če ima posameznik dobro razvito 

socialno mreţo, mu ta lahko nudi podporo in pomoč v teţavah (Nastran Ule, 1993). 

Socialne mreţe so definirane glede na strukturne značilnosti: velikost (število ljudi v mreţi), gostota 

mreţe (količina druţenja med člani mreţe), dostopnost (s kakšno lahkoto stopijo člani v medsebojni 

stik), stabilnost v času (kako dolgo odnosi obstajajo), vzajemnost (količina dajanja in prejemanja v 

odnosih), vsebina (narava vključenosti v odnose), intenzivnost (stopnja bliţine znotraj odnosov). 

„Nekateri ljudje razvijejo veliko socialnih vezi znotraj skupnosti, v kateri ţivijo. Spet drugi ljudje so 

socialno izolirani. Seveda pa moderna sredstva komunikacije omogočajo, da geografsko razseljeni 

ljudje ostanejo v prijateljskih odnosih, če ţelijo“ (Payne in Walker, 2002, str. 123). 
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Pierson (2002, v Martinjak, 2004) deli socialne mreţe na bazične socialne mreţe in na socialne 

mreţe, ki omogočajo napredovanje. Bazične socialne mreţe vsebujejo močne socialne vezi med 

člani in omogočajo preţivetje. So „zaprte, podporne, vpletene v vsakodnevne odnose z druţino, 

prijatelji in sosesko“ (prav tam, str. 488). Na drugi strani pa socialne mreţe, ki omogočajo 

napredovanje, nudijo šibke socialne vezi, hkrati pa posamezniku „omogočajo pridobiti ključne 

informacije o delu, izobraţevanju, usposabljanju in ostalih področjih, za katera je posameznik 

zainteresiran“ (prav tam, str. 488). 

Pollet, Roberts in Dunbar (2011, v Škarabot, 2014) ločujejo tri plasti socialne mreţe, in sicer od 

najoţje do najširše si sledijo: podporna skupina, sočutna skupina in širša socialna mreţa. 

Avtorica Catell (2001, v Martinjak, 2004) pa deli socialne mreţe glede na odnos med stopnjo vezi 

med posamezniki in socialnim okoljem. Poimenuje jih: socialno izključena ali odsekana socialna 

mreţa, homogena socialna mreţa, tradicionalna socialna mreţa, heterogena socialna mreţa in 

vzajemna oziroma solidarnostna socialna mreţa. 

Po Brekmanu (v Payne in Walker, 2002) obstajajo naslednje funkcije socialne mreţe: 

 intimnost, ki omogoča ljudem, da svobodno izrazijo svoje občutke; 

 druţbena integracija, ki nam da moţnost, da delimo izkušnje in zamisli; 

 skrb za druge, ki nam omogoča dajanje drugim ljudem; 

 potrditev vrednosti nam daje povratno informacijo, ki poveča samospoštovanje; 

 pomoč, ki je neposredna izmenjava blaga in storitev z drugimi; 

 vodenje in dajanje nasvetov je povratna informacija, ki nam jo dajo drugi; 

 dostop do novih stikov, ki nam omogoča srečevanje z novimi ljudmi in zamislimi. 

Socialna mreţa nam nudi različne vrste opore. „Nekatere vključujejo dejanja za druge, nekatere 

podpirajo osebna dejanja, medtem ko druge delujejo po principu 'biti tam za nekoga'“ (Payne in 

Walker, 2002, str. 124). 

Payne in Walker (prav tam) omenjata: 

 oporo, ki temelji na informacijah – znanja in izkušnje drugih, ki so za posameznika 

koristna v trenutni situaciji, npr. babičin nasvet mladi materi; 

 otipljivo oporo – aktivnosti drugih ljudi, ki jih posameznik zazna kot pomoč, npr. 

pomoč mladi materi pri skrbi za otroka; 
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 čustveno oporo – dostopnost posameznikov, s katerimi lahko delimo misli in 

občutke, npr. partnerski odnos; 

 potrditev – pozitivna povratna informacija drugih ljudi; npr. pohvala mladi materi s 

strani pomembnih drugih; 

 socialna vključenost – socialna izmenjava storitev oziroma sistem vzajemne pomoči 

med posamezniki, npr. skupina staršev z majhnimi otroki, ki so drug drugemu priloţnostne 

varuške. 

„Socialne mreţe uporabljamo npr. pri iskanju zaposlitve, pri vpisu v šole, reševanju stanovanjskih 

problemov itd.“ (Nastran Ule, 1993, str. 142). Pomembna prednost socialnih stikov je moţnost, da z 

drugimi ljudmi delimo svoje probleme, stiske in ţelje. „Zaradi svojega velikega psihološkega 

pomena bi lahko imeli potrebo po samoizpovedi za posebno vrsto ravnanja v obremenilnih 

situacijah“ (prav tam, str. 139), saj če jo uporabljamo z ljudmi, ki so nam blizu, deluje pomirjujoče. 

 Socialna mreža mater 8

Rojstvo otroka predstavlja pomemben prehod za mater otroka in njeno oţjo socialno mreţo. Vpliva 

lahko na njene medosebne stike, njeno dobrobit in njen odnos do otroka (Coffman idr., 1991). V 

prvih mesecih po rojstvu lahko otrok mater izolira od zunanjega sveta (Keizer idr., 2010). Veliko 

raziskav je pokazalo, da socialna podpora pozitivno vpliva na dobro počutje med večjimi 

ţivljenjskimi prehodi in obdobji akutnega stresa. Pri tem je pomembno upoštevati dejstvo, da je 

socialna podpora pogosto relativno skromna in da vplivi podpore niso vedno pozitivni (Coffman 

idr., 1991). 

Matere so si ustvarile druţino, „ki deluje kot osebna podporna skupina, v kateri iščejo intimnost, 

varen in ljubeč odnos“ (Kuhar, 2007). Otrok postane del sveta matere in predstavlja njen cel svet. 

Ţenska potrebuje mreţni svet. Martinjak (2004) pravi, da je mreţni svet značilnost sodobne druţbe. 

„Vpletenost v mreţno strukturo druţbe pogojuje posameznikovo stopnjo vključenosti na socialnem 

nivoju in določa kvaliteto njegovega ţivljenja“ (prav tam, str. 490). Belsky (1981, 1984, v Levitt, 

Webber in Cherie Clark, 1986) je postavil hipotezo, da partnerski odnos daje ţenski največjo 

podporo pri vstopu v materinstvo. Raziskava, ki so jo opravile Levitt idr. (prav tam), je to potrdila. 

Avtorice dodajajo, da so matere izpostavile še druge pomembne osebe, ki tvorijo njihovo socialno 

mreţo, in sicer so to otroci, starši, prijatelji, sorojenci, sorodniki (prav tam). 

Vloga očeta je zelo pomembna v partnerskem odnosu in za dobro počutje matere. To je še posebej 
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pomembno pri materah prvorojencev, ker je količina podpore očeta in materinega zadovoljstva s 

partnerjem povezana z ţivljenjskim zadovoljstvom matere. Za dobro počutje matere je pomembna 

tudi podpora njene matere. V raziskavi, ki so jo opravile Levitt idr. (prav tam), so dokazali, da 

obstaja jasna povezava med vloţkom podpore partnerja in materine matere ter materinim 

zadovoljstvom s tema odnosoma. 

 Socialni kapital 9

Socialni kapital je vir, ki je neotipljiv, ki obstaja v povezavah med ljudmi (Jeriček, 2004). Iglič 

(2001, str. 170) pravi, da „se skriva v neformalnih omreţjih, ki se razvijajo na različnih področjih 

posameznikovega ţivljenja“. Socialni kapital se veča s številom in jakostjo povezav med ljudmi. 

Torej večjo kot imamo socialno omreţje, večji socialni kapital imamo. Adam (1998, prav tam) 

omenja dva koncepta socialnega kapitala. Prvi se nanaša na socialne stike in mreţe posameznikov, 

drugi pa na socialno zaupanje, norme generalne reciprocitete in mreţe povezav med ljudmi (prav 

tam). 

„Socialni kapital je tisti, ki je v pomoč pri razpredanju socialne mreţe in opremljanju s potrebno 

zalogo, ki omogoča in vzdrţuje vključenost v sodobni mreţni svet. Tako formalne kot neformalne 

socialne mreţe so bistvene komponente socialnega kapitala“ (Martinjak 2004, str. 490). 

„Ljudje nimajo le manj ali več socialnega kapitala, temveč so vpeti v različne reţime socialnih 

omreţij. Socialni kapital ima ne le kvantitativno, ampak tudi kvalitativno razseţnost“ (Iglič, 2001). 

Jeriček (2004) pravi, da nekateri socialni kapital vidijo kot premoţenje v omreţjih, kjer lastništvo ni 

definirano. Omreţje nastane zaradi medsebojnih koristi med ljudmi, izmenjavo informacij, uslug in 

pomoči. Pridobitve, ki nam jih nudi socialni kapital iz omreţij, pa vključujejo pretok informacij, 

vpliv oziroma kontrolo, socialno kredibilnost in okrepitev posameznikove identitete (prav tam). 

Srce socialnega kapitala za Field (2003, v Martinjak, 2004) predstavljajo skupne vrednote in 

vključenost v socialne mreţe. 

 Socialna izključenost 10

Nasproti socialnemu kapitalu se pojavi pojem socialne izključenosti, ki jo Barry (2002, v Byrne, 

2005) opisuje kot nezmoţnost posameznika sodelovati v skupnosti, v kateri ţivi, zaradi razlogov, na 

katere nima vpliva, kar je v nasprotju z njegovimi ţeljami. 

Ljudje smo socialna bitja, zato „večina teţko prenaša t. i. socialno izolacijo oz. prekinitev 
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socialnega stika z drugimi ljudmi“ (Rus, 1999, str. 212), predvsem če je vsiljena s strani druţbe, kot 

način socialnega pritiska. „Nedvomno danes socialna izključenost ne opredeljuje le materialnega 

pomanjkanja in ni usmerjena izključno na revščino, temveč se navezuje bolj/tudi na socialne 

odnose, stopnjo posameznikove udeleţbe v socialnem ţivljenju ter na moţnost sprejemanja 

posameznikovih odločitev“ (Martinjak, 2003b, v Martinjak, 2004). 

„Socialna izolacija je lahko tudi izraz lastne odločitve“ (Rus, 1999, str. 212), ţelje, da bi nekaj časa 

preţivel sam. Kako posameznik doţivlja socialno izolacijo, je odvisno od tega, ali je vsiljena ali ne 

in kaj jo spremlja. Na tem mestu bi izpostavila razliko med socialno izolacijo in socialno 

izključenostjo. Slednja nikakor ni ţeleno stanje, ali kot pravi Barry (2002, v Byrne, 2005) je 

izključenost v nasprotju z ţeljami posameznika. Socialni pritiski, marginalizacija, stigmatizacija 

dodatno oteţujejo sprejemanje socialne izolacije. 

„Iskanje in negovanje socialnih stikov spremlja človeško ţivljenje od rojstva do smrti. Odsotnost 

socialnih stikov pomeni socialno izolacijo posameznika in močno stresno situacijo“ (Nastran Ule, 

1993, str. 140). Rus (1999, str. 212) pa osamljenost definira kot „socialno stanje, ko se posameznik 

ogradi od socialnega okolja in ko ni zmoţen preseči obstoječih zidov“. „Gojenje socialnih stikov 

ima lahko vlogo nadomestka za druge potrebe“ (Nastran Ule, 1993, str. 140). 

„Odrasli so samostojni in od samote ne bodo umrli. Za odrasle je prisotnost drugih ljudi ţelja in ne 

potreba. Vendar je uresničenje številnih človeških vrednot, motivov in ţelja povezano s prisotnostjo  

drugih ljudi (ljubezen, bliţina, spolnost, reprodukcija itd.), tako da je človek, ki ostane sam, v 

številnih stvareh nezadovoljen. Ko bi bil človek vedno sam, bi sicer preţivel, a kakovost njegovega 

ţivljenja bi bila slaba“ (Milivojević, 2008, str. 349). 

Za ţenske na prehodu v materinstvo je socialna vključenost še toliko pomembnejša, saj se soočajo s 

spremembami na mnogih področjih, prisoten pa je tudi stres. Potrebujejo pomoč in podporo oseb, 

na katere se lahko obrnejo. Potrebujejo dobro razvito socialno mreţo. Ta je lahko varovalni 

dejavnik pred pojavom ali inteziviranjem obporodnih in poporodnih stisk. 

 Poporodne stiske 11

V obdobju po rojstvu otrok se ţenske lahko srečajo s spremembo razpoloţenja. Drglin (2009) 

govori o štirih oblikah sprememb, in sicer našteva: poporodno otoţnost, poporodno depresijo in 

poporodno tesnobo, posttravmatski stresni sindrom po porodu ter poporodno psihozo. Omenja pa 
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tudi obsesivno kompulzivno motnjo ali hud strah pred porodom, teţave pri ustvarjanju vezi med 

materjo in otrokom, teţave pri okrevanju po spolni zlorabi (Drglin, 2009). Ličina in Mlakar (1984, 

v Ličina, 2011) skozi perspektivo psihiatričnega diskurza delita poporodne duševne motnje na 

puerperalne psihoze in laktacijske psihoze. Prve se pokaţejo v prvih šestih tednih po porodu, druge 

pa v obdobju laktacije. Puerperalne psihoze Bronchington idr. (1990, v Ličina 2011) delijo na 

puerperalno psihozo, prenatalno depresijo in postnatalno depresijo. Poporodna depresivna stanja 

predstavljajo torej le del poporodnih duševnih motenj. Ličina (2009) deli poporodni depresivni 

sindrom na: poporodno otoţnost, poporodno nevrotično depresijo in poporodno veliko depresijo. 

 Poporodna otožnost 11.1

Je najblaţja oblika poporodnega depresivnega sindroma. Začne se v prvih 48 urah po porodu in je 

povezana z „upadom koncentracije hormonov, z izločitvijo placente po porodu in psihološkimi 

obremenitvami“ (Ličina, 2009, str. 210). Diagnosticirajo jo lahko z naslednjimi kriteriji, ki jih 

navajata Osofsky in Osofsky (1984, v Ličina 2011, str. 33): 

 običajno se začne v prvih 48 urah po porodu, 

 stanje se po navadi izboljša v 72 urah, 

  resni simptomi so povezani s predhodnimi psihološkimi obremenitvami, 

 povezuje se  z upadom koncentracije hormonov po porodu, 

 pacientka je jokajoča, emocionalno labilna in izčrpana, 

 pacientka dvomi o svoji zmoţnosti, da bi opravljala funkcijo matere, 

 njeni emocionalni odzivi niso usklajeni z objektivno situacijo. 

Po avtorici Drglin (2009) lahko poporodna otoţnost traja do dveh tednov. Zanjo so značilne 

nenadne spremembe razpoloţenja, nenaden jok, tesnobnost, razdraţljivost, ranljivost, teţave s 

spanje, zmanjšanje teka, pretirana dejavnost ali pomanjkanje energije. 

Poporodna otoţnost hitro izzveni, zato posebno ukrepanje ni potrebno. Ličina (2011) pravi, da ni 

potrebna psihiatrična terapija, le opazovanje in spremljanje morebitnega slabšanja simptomov. 

Drglin (2009) pa omenja, da to ni bolezen in da ni potrebno zdravljenje z zdravili.  Pomembno je 

spodbudno in razumevajoče okolje, pomoč in čas, ki si ga mati lahko vzame zase. 
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 Poporodna nevrotična depresija 11.2

Imenovana je tudi poporodna mala depresija in „je povezana z utrujenostjo, izčrpanostjo matere“ 

(Ličina, 2009, str. 211). Pojavi se lahko nekaj tednov ali celo mesecev po rojstvu in „se razvija v 

obdobju dveh let po porodu“ (Ličina, 2011, str. 35). Drglin (2009) jo poimenuje poporodna 

depresija in tesnoba. Vzroke za nastanek pripisuje medsebojnemu učinkovanju različnih dejavnikov, 

„kot so hormonske spremembe, osebnostne značilnosti, naučeni odzivi na stresne okoliščine, 

kemična neravnovesja v telesu, nove, včasih nepredvidljive zahteve materinstva in druţinske ter 

druţbene razmere, v katerih ţenska postane mati“ (Drglin, 2009, str. 27). Pitt (1982, v Ličina, 2011) 

navaja naslednje simptome, ki se spreminjajo iz dneva v dan: 

 brezvoljnost in potrtost, ki se slabšata proti večeru, 

 preobčutljivost, predvsem do moţa in otroka, 

 izguba apetita, 

 motnje spanja, 

 upadanje spolnih ţelja, 

 izraţena pretirana skrb za dojenčka, 

 dvom v svojo materinsko vlogo, 

 preobčutljivost do dojenčkovih potreb in zahtev. 

Pri poporodni nevrotični depresiji je priporočljivo „psihoterapevtsko suportivno vodenje, edukacija 

matere za materinstvo in le izjemoma anksiolitično oziroma antidepresivno terapijo“ (Ličina, 2011, 

str. 37). 

 Poporodna velika depresija 11.3

Poporodna velika depresivna epizoda ima značilnosti depresivne psihoze. Značilne so depresivne, 

samoobtoţevalne in hipohondrične blodnje (Ličina, 2009). Drglin (2009) opisuje značilnosti kot 

izguba stika z resničnostjo, nerazumljiva in zmedena govorica, pretirano dobro razpoloţenje, 

vznemirjenost, pretirano nezaupanje in neutemeljen strah zase in za otroka. Ličina (2009) pravi, da 

gre pogosto za t.i. „smehljajoče se depresije“, kar lahko zavede domače in zdravstvene delavce. 

Kriteriji za diagnosticiranje so (Vandenberg, 1980, Osofsky in Osofsky, 1984, v Ličina, 2011): 

 teţji in dlje časa trajajoči simptomi kot pri poporodni nevrotični depresiji, 

 izraţeni znaki depresivne psihoze, 
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 izraţeni znaki strahu, vznemirjenosti in motnje motorične aktivnosti, 

 pacientka se boji, da bi škodovala otroku, 

 groţnja s samomorom ali poskus samomora, 

 moţne paranoidne misli (redko), 

 teţje razlikovanje od drugih psihotičnih in emocionalnih motenj. 

Poporodna velika depresivna epizoda ima najhuje izraţene simptome poporodnih duševnih motenj 

in potrebuje skrbno obravnavo. Predvsem je potrebno poskrbeti za pacientkinega otroka. Ličina 

(2011) pravi, da je potrebno pravilno vrednotenje simptomov in pravočasno ukrepanje, pomembna 

je antidepresivna medikacija, moţni pa sta tudi elektrokonvulzivna terapija in hospitalizacija. Tudi 

Drglin (2009) opozarja, da je poporodna psihoza bolezen, za katero je potrebno zdravljenje oziroma 

zdravniška pomoč. 

 Posttravmatski stresni sindrom po rojstvu 11.4

Imenujejo ga tudi porodna travma in je „napovedni dejavnik poporodne depresije“ (Drglin, 2009, 

str. 29). Drglin (prav tam) našteva nekaj značilnosti: „podoţivljanje posameznih delov poroda, 

nočne more, tesnoba, hud strah, pretirana skrb zase ali za otroka, pretirana podredljivost in občutek 

hude ranljivosti, nemoč, groza, panični napadi, napadi joka, jeza, čustvena neobčutljivost, občutek 

izgube, pomanjkanje zaupanja vase in v materinske sposobnosti, teţave pri povezovanju z otrokom“ 

(prav tam, str. 30). Pomembno je zgodnje prepoznavanje in pomoč. Slednja je lahko v obliki 

pogovorov, svetovanja, psihoterapije, medikacije, udeleţbe v skupinah s strokovnim vodstvom 

(prav tam). 

 Dejavniki za nastanek poporodnih depresij 11.5

Poporodne depresije se pojavljajo v 3 – 33 %, pri čemer moramo upoštevati, da se najpogosteje 

pojavljajo najblaţje oblike in zelo redko najteţje oblike (Ličina, 2009). Po ugotovitvah raziskave iz 

leta 1987, ki so jo opravljali avtorji iz Psihiatrične klinike Ljubljana na Ginekološki kliniki v 

Ljubljani z Beckovo samoocenjevalno lestvico depresivnosti, se pojavlja blaţja depresivnost pri 21 

%, srednja oblika pri 9 % in teţja oblika pri 2,5 % porodnic. Leta 2005 pa so prav tako na 

Ginekološki kliniki v Ljubljani avtorice z Edinburškim vprašalnikom za poporodno depresivnost 

ugotovile depresivnost v poporodnem obdobju pri 21,3 % porodnic in globljo depresivnost pri 10,1 

% (prav tam). 
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Na nastanek poporodnih depresij vplivajo nekateri predispozicijski dejavniki, ki jih Vandenbergh 

(1980, v Ličina, 2011, str. 37 in 38) deli na: 

 individualne osebnostne značilnosti: prvorodnice, nepravilnosti v generativni dobi, relativno 

dolgo obdobje pred pričakovanim porodom, predepizoda poporodne depresije, nerazrešeni problemi 

in razdvojenost; 

 genetski dejavniki: prisotnost duševne bolezni v pacientkini druţini ali prisotnost duševne 

bolezni pri pacientki, pri obeh gre preteţno za afektivne motnje; 

 zakonski in druţinski dejavniki: nezaţelena nosečnost, pacientkino občutje pomanjkanja 

ljubezni s strani partnerja, pacientkino občutje, da je za partnerja nekoristna, veliki zakonski 

problemi, izolacija, samski stan, pacientka ima nerazrešene odnose do lastne matere, visoka stopnja 

anksioznosti in depresivnosti v nosečnosti; 

 suportivni dejavniki: pomen emocionalne podpore s strani partnerja, prijateljev, druţine, 

širše druţbe, pomoč pri reševanju ekonomskih problemov; 

 ginekološki in perinatalni zapleti: porod s carskim rezom, porod z velikim tveganjem za 

nedonošenost; 

 biološki dejavniki: hormonalne motnje v času nosečnosti, nivo triptofana v plazmi ne naraste 

prvega do drugega dne po porodu. 

Ličina (2009) deli dejavnike za nastanek poporodnih depresij malo drugače, in sicer omenja pomen 

osebnostnih in socialnih dejavnikov. Med psihološke dejavnike uvršča: odnos do lastne matere, 

odklanjanje ţenske vloge, podzavestno odklanjanje otroka, emocionalno nezrelost, pomanjkanje 

zaupanja do otrokovega očeta, nosečnost v zgodnjem adolescenčnem obdobju, smrt lastne matere v 

zgodnjem otroštvu, pomanjkanje „toplega“ doma v otroštvu (prav tam). Pomembne socialne 

dejavnike predstavljajo stresni dogodki in neugodne razmere, katere našteva Ličina (prav tam): 

zakonska nesloga, samski stan, neugodno ekonomsko stanje, izguba pomembne osebe, vsiljena 

poroka, predhodno obdobje neplodnosti, prizadetost ali perinatalna smrt otroka ter neopazni 

obremenjujoči ţivljenjski dogodki, ki se kopičijo. 

 Metode zdravljenja in načini pomoči 11.6

Prav tako kot obstajajo različne oblike poporodnih duševnih motenj, obstajajo tudi različne metode 

zdravljenja in načini pomoči, med katerimi lahko porodnica izbira. Drglin (2009) našteva: 

 svetovanje (preko telefona, spletnih strani ali forumov, preko osebnih srečanj), 
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 psihoterapija, 

 zdravljenje z zdravili, 

 bolnišnično zdravljenje, 

 udeleţba v različnih skupinah (samopomočne skupine, podporne skupine s strokovnim 

vodstvom ali terapevtske skupine idr.). 

Pri blaţjih oblikah ustrezno pomoč predstavlja ţe svetovanje ali udeleţba v različnih skupinah, 

medtem ko sta pri teţjih oblikah nujna psihoterapija in zdravljenje z zdravili, v najteţjih primerih 

celo bolnišnično zdravljenje. Drglin (prav tam) pripisuje velik pomen tudi prostemu času in času 

zase, zdravi prehrani, zadostni količini spanja in počitka, rekreaciji in sproščanju, delitvi 

gospodinjskih opravil in skrbi za otroka. Zelo pomembna pa je podpora bliţnjih – partnerja, 

druţine, prijateljev, sorodnikov – ter sprejemanje njihove podpore in pomoči. Esquirol (1845, v 

Ličina, 2011) je poporodne depresije povezoval s pomanjkanjem, Gundry (1859, v Ličina, 2011) pa 

z osamljenostjo in socialno prikrajšanostjo. Iz tega sledi, da ima podporna mreţa pomembno vlogo 

pri preprečevanju in lajšanju poporodnih depresij. 
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 EMPIRIČNI DEL III

 Opredelitev problema in namen 1

Ob rojstvu otroka se ţivljenje spremeni. Ţivljenje ni več hitro in spontano. Dnevi tečejo drugače, v 

drugem ritmu. Starša, predvsem mati, prilagodita svoj čas otroku. Cecić Erpič (1998, v Zupančič, 

Kavčič in Fekonja, 2004) omenja, da so slovenski mladi odrasli zmanjšali količino stikov s prijatelji 

in udeleţbo na druţabnih srečanjih. Tudi Černigoj Sadar (1992, v Zupančič in Svetina, 2004) v 

slovenski raziskavi ugotavlja, da pride do sprememb, predvsem v ţivljenju matere, natančneje v 

njeni poklicni sferi in porabi prostega časa. Spreminjajo se tudi partnerski odnosi. 

V empiričnem delu me zanima, kako mlade matere doţivljajo spremembe v ţivljenju po rojstvu 

otroka ter kako se prilagajajo na nov ţivljenjski ritem. Ugotavljam spremembe v oţji in širši 

socialni mreţi, še posebej se posvetim spremembam v partnerskem odnosu in pomenu, ki ga ima za 

matere. Zanima me tudi povezovanje z drugimi materami. 

 Cilji raziskave 2

Ugotoviti, kakšne spremembe se zgodijo ţenskam po rojstvu otroka in kako se z njimi spopadajo. 

Preveriti, ali  imajo matere ob sebi osebe, na katere se lahko oprejo in če da, katere to so. 

Ugotoviti, ali in, če da, kako se socialna mreţa mladih mater spremeni. 

Spoznati različne načine mreţenja mater. 

Raziskati, kakšen pomen ima mreţenje za matere. 

 Raziskovalna vprašanja 3

Kako se mlade matere soočajo z novim ritmom ţivljenja? 

Kakšno oporo jim nudi partnerska zveza in kakšno oţja socialna mreţa? 

Kako se mladim materam spremenijo socialni stiki? 

Kaj mladim materam pomeni stik z drugimi materami in kako vrednotijo udeleţbo v skupinah? 
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 Raziskovalna metodologija 4

Za raziskovanje bom uporabila kvalitativno metodologijo. 

 Vzorec 4.1

Vzorec je namensko izbran in zajema 6 skupin mater, ki koristijo porodniški dopust in dopust za 

nego in varstvo otroka. Za skupine sem se odločila, ker sem tako lahko v intervjuje zajela več oseb. 

Skupine mater sem iskala preko prijateljev in znancev ter preko spleta. Poskušala sem najti čim bolj 

raznolike skupine, tako glede na okoliščine srečanj kot na starost mater in izkušnje z materinstvom. 

Skupine so sledeče: 

1. skupina: 4 matere, ki se srečujejo na plavanju za dojenčke. 

2. skupina: 4 matere, ki se druţijo med telovadbo, namenjeno materam in dojenčkom. 

3. skupina: 4 matere, ki obiskujejo pilates za matere. 

4. skupina: 3 matere, ki obiskujejo podporno skupino za matere. 

5. Skupina: 4 matere, ki so prijateljice in se med seboj druţijo neformalno. 

6. Skupina: 4 matere, ki komunicirajo med seboj preko socialnega omreţja Facebook. 

 

Tabela 1: Opis in poimenovanje skupin 

skupine poimenovanje število vključenih oseb prvi otrok dva ali več otrok 

1. skupina Plavalke 4 3 1 

2. skupina Telovadke 4 3 1 

3. skupina Pilates 4 2 2 

4. skupina Podporna skupina 3 0 3 

5. skupina Prijateljice 4 4 0 

6. skupina Facebook mame 4 3 1 
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 Raziskovalni pripomoček 4.2

Za potrebe raziskave sem uporabila polstrukturiran skupinski intervju (Priloga 1). Vprašanja, ki so 

bila vnaprej pripravljena, so zajemala področja mojega interesa oziroma pomembna področja glede 

na raziskovalna vprašanja in cilje raziskave. Zanimalo me je doţivljanje materinstva, podpora 

partnerjev in bliţnjih oseb, pomen oţje in širše socialne mreţe, prosti čas in stik z drugimi 

materami. Ob izvedbi intervjuja sem dodala podvprašanja ali pojasnjevalna  vprašanja. 

 Postopek zbiranja in obdelovanja podatkov 4.3

Vse podatke sem pridobila na podlagi intervjujev, ki sem jih opravila v mesecu maju in juniju 2015, 

v Ljubljani in Kranju. S petimi skupinami sem srečanje opravila v ţivo, v neformalnem okolju. S 

prvimi štirimi skupinami sem srečanje opravila na lokaciji, kjer se dogajajo njihove aktivnosti. S 

peto skupino (matere prijateljice), ki se srečuje neformalno, sem intervju opravila v domačem 

okolju ene izmed intervjuvank. Šesta skupina, ki se srečuje na socialnem omreţju Facebook, pa je 

ţelela svoje odgovore podati pisno. Tako mi je vsaka mati posebej posredovala svoje odgovore. 

Pogovore prvih petih skupin sem posnela z diktafonom in jih potem dobesedno prepisala. Pisne 

odgovore zadnje skupine pa sem zdruţila skupaj. Vsakega izmed intervjujev sem večkrat prebrala 

in si izpisala strnjene odgovore. Nato sem odgovore grupirala v 4 tematske skupine, ki sem jih 

oblikovala glede na raziskovalna vprašanja. Za vsako raziskovalno vprašanje sem poiskala  

grupirane odgovore  in  jih z dodatno razlago zapisala v obliki utemeljene teorije. 
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 Rezultati in interpretacija 5

 Plavalke 5.1

 Kontekst intervjuja 5.1.1

V začetku junija sem opravila intervju s štirimi materami, ki obiskujejo tečaj plavanja za dojenčke. 

Stare so med 25 in 35 let. Za tri je to njihov prvi otrok, za eno pa drugi. Kljub temu da ima ţe eno 

hčer, ta mati pravi, da je sedaj povsem drugače, kot bi bila prvič v starševski vlogi, saj je njena 

starejša hči stara 15 let. Intervju je trajal malo več kot eno uro. Vse udeleţenke poznam osebno, saj 

skupaj z njimi obiskujem plavalni tečaj, zato je bil pogovor zelo prijeten in sproščen. Matere so 

veliko povedale, predvsem v prvem delu, ko so njihovi otroci spali. Kasneje, pri zadnjih vprašanjih, 

smo morale pohiteti, ker so bili dojenčki ţe nemirni. Odgovori so včasih jasni, dolgi, drugič kratki, 

nerazumljivi. Pri prepisu intervjuja sem imela kar nekaj teţav, saj je bilo v pogovoru veliko 

nedokončanih misli, kimanja in neverbalne komunikacije. 

 Utemeljena teorija 5.1.2

Kako se mlade matere soočajo z novim ritmom življenja? 

V vlogi matere se počutijo zelo dobro, „nekaj najlepšega v mojem ţivljenju“, „res the best“, „ful 

dobr, ni tako, kot sem pričakovala“, „je najlepša, vloga kar jih lahko imaš“. Pravijo, da jim dnevi 

minevajo zelo hitro in da poskušajo izkoristiti vsak trenutek. Skrb za otroka jim je „čist 

samoumevna“. Pravijo, da se „skoz neki dogaja“, „zjutraj, ko se zbudiš, nikoli ne veš, kaj te čaka“. 

Opaţajo veliko spremembo v svojem ţivljenju, saj se sedaj vse vrti okoli otroka, „oni krojijo naše 

ţivljenje“, „se kar njim malo podredimo“, „oni so prvi“. Otrok je njihova prioriteta. Pomembno se 

jim zdi tudi skrbeti za odnos s partnerjem, zato delajo na odnosu in skupnem, druţinskem 

preţivljanju časa, „skupno druţenje mi je prioriteta“, „brez partnerja tudi preţivljanje prostega časa 

z otrokom ne bi bilo enako“. Na nov ritem so se navadile, pravijo, da si sploh ne predstavljajo, da 

sedaj ne bi imele otroka. Večinoma so se odrekle kar nekaj dejavnostim, le ena mati pravi, da se ni 

ničemur odrekla, a je morda le zmanjšala količino. Ostale matere imajo manj časa za kavice in 

druţenje, odrekle pa so se športu, „tek definitivno pogrešam“, „sem bila športno kar aktivna“. 

Pravijo, da sedaj veliko „vozičkajo“ oziroma hodijo na sprehode. Sluţbe večinoma ne pogrešajo, 

ena mati celo pravi, „ne ne maram, fuj, fuj, fuj“. Starševstva ne jemljejo kot sluţbo, „je obveznost, 

ampak nisi na uro vezan“. Prostega časa imajo bolj malo, predstavlja jim ga čas, ki ga imajo le zase 
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ali pa zase in za partnerja, brez otroka. V prostem času „v trgovino grem in kupujem kozmetiko“, 

„grem sama enkrat na teden“, „berem“, „greva v trgovino, to je najin date“. Takrat zanj skrbijo ali 

partnerji ali pa babice oziroma tašče. Veliko jih omenja, da so v času varstva pod pritiskom, saj 

hitijo domov, da tistemu, ki je sam z otrokom, ne bi bilo preteţko. Tri matere so povedale, da jih 

zelo razjezi, kadar bi partnerji morali skrbeti za otroke, pa na koncu ugotovijo, da so jih predali 

svojim mamam. Pravijo, da se je to dogajalo predvsem v prvih mesecih, ko so bili partnerji še 

negotovi in niso vedeli, kaj naj počnejo sami z otrokom. 

Kakšno oporo jim nudi partnerska zveza in kakšno ožja socialna mreža? 

S podporo partnerjev so zadovoljne. Pravijo, da imajo, „tako, kot jo rabim“, „kadarkoli rabim, vse 

naredi“, „sam reče, sam vidi, kar je treba“, „na splošno mi daje ful podpore, na splošno za vse“. Dve 

materi si ţelita, da bi partnerja večkrat opazila, kaj je potrebno postoriti v gospodinjstvu in bi bolj 

samoiniciativno pomagala. Na drugi strani pa sta dve materi obremenjeni s „pedantnima“ 

partnerjema, katerima čist dom veliko pomeni. Zato velikokrat sama pospravljata, materam pa 

dajeta občutek, da nista naredili dovolj, „se počutim popolnoma nesposobna“. Prva dva para 

rešujeta teţave tako, da matere partnerja prosita za pomoč ali pa jim predata otroka in sami naredita. 

Drugi dve materi pa sta se s partnerji pomenili in pravita, da „imata recept“. 

Po pomoč se v prvi vrsti obračajo na partnerje, potem pa na babice in tašče. Sicer pa pravijo, da 

najraje vse naredijo same, „jaz vse sama, ker sem tak človek“, „jaz imam otroka za sebe“, „jaz sem 

bila ful zaščitniška, kot ena levinja, tako na začetku“. 

Kako se mladim materam spremenijo socialni stiki? 

Matere pravijo, da se jim je druţabno ţivljenje spremenilo. Od partnerskega odnosa do stikov s 

sorodniki, prijatelji in sodelavci. S partnerji se trudijo za vzdrţevanje odnosa, veliko se pogovarjajo, 

dogovarjajo, posvetujejo, skupaj preţivljajo čas, pomembna jim je tudi spolnost. Pravijo, da jih je 

otrok povezal. 

Stike s prijatelji poskušajo vzdrţevati, ker jim je to zelo pomembno, „imam rada druţbo in krog 

prijateljic“, „imam tri prijateljice in one vse vejo, kakšna sem“, „tisti dve moji najboljši prijateljici 

... to ti ostane“. Pravijo, da imajo manj stikov s starimi prijatelji, da pa so pridobile nekaj novih, 

„imam pa drugačno druţabno ţivljenje“, „druga druţba v bistvu“. 

Omenjajo tudi druţenje s svojo in partnerjevo druţino. Pravijo, da se ni veliko spremenilo. Le ena 
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izmed intervjuvank pove, da je sedaj večkrat mama pri njej, ker ji prihaja pomagat. 

Pod širšo socialno mreţo štejejo sodelavke, sošolke in z njimi večinoma ohranjajo stike, „pridejo k 

meni“, „slišmo se po mailu“, „sodelavke so mi katastrofa, zarad njih sem šla jaz takrat na bolniško“, 

„jaz pa s sošolkami iz faksa še kar ... vsake toliko me pokličejo, da pridejo tamalo pogledat in na 

kavo“. V to kategorijo uvrščajo pribliţno štiri osebe. Za stike skrbijo obojestransko, tako one kot 

prijateljice. Pravijo, da so sedaj stiki drugačni, da se zdaj vidijo manjkrat, ampak takrat bolj 

intenzivno. Vse pa omenjajo tudi nove stike, ki jih imajo z drugimi materami. Dve izmed 

intervjuvank sta se spoznali med „vozičkanjem“ v svojem kraju in se takoj ujeli. Sedaj se druţita 

vsak dan. Tudi preostali materi se srečujeta z drugimi starši v svoji bliţini. 

Kaj mladim materam pomeni stik z drugimi materami in kako vrednotijo udeležbo v skupinah? 

„Drugače se izogibam mam, ker so nekatere komplikatorke“, tako se je odprla tema o stiku z 

drugimi materami. Dve materi pravita, da jima je teţko, če jima kdo govori, kaj bi morali delati, 

kako, kdaj. Veliko mater ves čas tudi primerja svoje otroke in se ne pogovarja o ničemer drugem, 

„primerja skozi, pa kaj je ta pojedel, pa kaj ta...“. Zato sta zelo veseli, da sta se našli, da se lahko 

pogovarjata o čemerkoli ali pa sta ves čas tiho, „če ti paše da si tih, si tih, če govoriš, govoriš, če 

reče, lej stara pa ne greva“. Ena izmed intervjuvank pravi, da ji zelo ustreza druţba drugih mater, 

ker imajo podoben interes, čas, ţeljo, teme za pogovor, „meni je pa tako the best, ker je dosti 

podoben interes“, „ni tako čudno, če se o otroku pogovarjaš“. 

Za skupino so se odločile, ker so ţelele otrokom ponuditi aktivnost, ki je dobra za njih in zabavna, 

hkrati pa lahko uţivajo skupaj z njimi. Všeč jim je tudi, da so spoznale druge matere, s katerimi se 

lahko sedaj druţijo. Pravijo, da niso imele posebnih pričakovanj, z nekaj strahu so se spraševale, 

kakšne bodo druge matere. Vse pa so zelo zadovoljne s skupino, z delom v skupini, z vaditeljico in 

z druţbo, „jaz sem čist zadovoljna“, „luštno je, ker ste vse tako fajn“, „ve ste top“, „skulirane 

mame“. 
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Shema 1: Grafični prikaz rezultatov na raziskovalna vprašanja 1. skupine - Plavalke 
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 Telovadke 5.2

 Kontekst intervjuja 5.2.1

V mesecu maju sem opravila intervju s štirimi materami, ki koristijo dopust za nego in varstvo 

otroka. Matere so stare med 30 in 37 let. Tri izmed njih so prvič v tej vlogi, ena mati pa ima sedaj 

drugega otroka. Otroci so stari med 5 in 11 mesecev. Matere obiskujejo skupino za telesno vadbo, ki 

je namenjena materam in otrokom, pri čemer za otroke ni pripravljenega programa, na voljo pa 

imajo varen prostor, kjer se lahko gibajo in igrajo. Vadbo obiskujejo dvakrat tedensko. Intervju sem 

opravila po njihovi vadbi, ko se po navadi še malo podruţijo na pijači. Intervju je trajal 30 minut v 

lokalu, kjer je bilo še nekaj drugih staršev z otroki. V tem času so bili njihovi otroci ţe malo utrujeni 

in lačni, zato smo hiteli z vprašanji in odgovori med hranjenjem in animacijo otrok. Na vprašanja so 

matere odgovarjale bolj na kratko, razvila se ni nobena diskusija. Vendar pa so vse matere 

odgovorile na vsa vprašanja. 

 Utemeljena teorija 5.2.2

Kako se mlade matere soočajo z novim ritmom življenja? 

Skupina mater opisuje spremembe po rojstvu otroka, ki se jim dogajajo na različnih področjih. 

Pravijo, da je vsakdan „čisto drugačen“, da je „na porodniški sploh čisto drugo“, „meni je super“, 

„uţivam, ko sem doma“. Omenile so, da so se navadile na nov ritem, da je „bolj vprašanje, kako se 

bom navadila nazaj na sluţbo“. 

Ob vprašanju, ali jemljejo materinstvo kot sluţbo, so odgovorile, da „ja, prvi mesec“, „prvi mesec 

sem si rekla, da sem premalo plačana“, „jaz pa, ko sem sama“, ko gre partner na sluţbeno pot 

„moram 3 – 4 dni delat res na polno“. Ena pa je odgovorila, da je sicer naporno in teţko, sploh na 

začetku, da pa vendar ne more jemati materinstva kot sluţbo. 

Spremembe, ki jih izpostavljajo, se nanašajo na pomanjkanje „časa zase in za partnerja“, 

„pozornosti“, „nočno spanje“, ki ga je manj oziroma je moteno, druţenje. Pravijo, da „prvi mesec ni 

veliko sprememb“, potem pa se je potrebno prilagajati. Ena izmed mater pa pravi, da se je 

prilagodila tako, da ima „aktivne babice“. 

Ko je govora o partnerskem odnosu, pravijo, da se rojstvo otroka „pozna na partnerskem ţivljenju“, 

da je „sprememba kar velika, sploh pri ta drugem otroku“, da „ni energije“, „ni časa“ in da se je 
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potrebno kar veliko prilagajati. Ena izmed intervjuvank je omenila, da „se začenja vračat nazaj“. 

Spremenilo se je tudi socialno ţivljenje. Pravijo, da „zelo“, da je „zabavno ţivljenje omejeno“. To 

rešujejo tako, da „hodiva ven vsak zase“, „včasih babico pokličemo“, „imava varuško“. Eni izmed 

intervjuvank se sprememba socialnega ţivljenja ne zdi velika – „meni se pa ne zdi“. Pravi, da 

otroka vzamejo s seboj. 

Skupina je govorila tudi o odrekanju dejavnostim, kjer so izpostavile šport. Pravijo, da „šport malo 

trpi“, oziroma da „ga je manj“, da „se zdaj počasi vračam nazaj“. Ena je omenila, da pogreša čas 

zase, popoldneve in večere, ki jih je porabila za „šport, druţenje“. Ponovno pa so si začele jemati 

čas zase, „sem pa v kino začela hodit“, „doma gledamo filme“. 

Za prosti čas smatrajo, „da greš kam brez otrok“, „kino, berem, zdaj spet začenjam s športom“. Ena 

je izpostavila, da ima sedaj „več prostega časa, kot prej“, ko je bil otrok mlajši in se je pogosto 

dojil. 

Kakšno oporo jim nudi partnerska zveza in kakšno ožja socialna mreža? 

Matere v tej skupini pravijo, da imajo podporo partnerja in da jim to pomeni „veliko“, „ful veliko“. 

Glede skrbi za otroka pravijo: „Midva enakovredno skrbiva,“ „smo razporejeni jaz, on in 

babice,“„partner skrbi sicer manj in sicer zato ker jaz stalno dojim,“ „prve pol leta je res ful na 

mami … “ „zdej je pa manj.“ 

Oţja socialna mreţa jim nudi pomoč. Vse so izpostavile partnerje, večina tudi babice oziroma 

matere ter prijateljice oziroma kolegice, ki ţe imajo otroke, h katerim se obračajo po nasvete. Le 

ena je rekla, da sta s partnerjem „drug od drugega odvisna“, saj so stari starši daleč doma, 

prijateljice pa še nimajo otrok. 

Kako se mladim materam spremenijo socialni stiki? 

V tej skupini so se spremenili tako partnerski odnosi kot tudi stiki z ostalimi osebami iz oţje in širše 

socialne mreţe. Spremenile se niso osebe, temveč način druţenja in količina stikov. 

V partnerskem odnosu je „sprememba kar velika, sploh pri ta drugem otroku“. Pravijo, da „ni 

energije“, „ni časa“ in da se je potrebno kar veliko prilagajati. Ena izmed intervjuvank je omenila, 

da „se začenja vračat nazaj“. 

Za stike v oţji socialni mreţi večinoma pravijo, da „jih je manj“, „je pa manj, kakor je bilo“. Le ena 
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mati pravi, da je enako, saj imajo vsi kolegi otroke. Vse se strinjajo, da so osebe iste, le da je 

druţenje drugačno – „se še vedno druţimo, ampak na drugačen način“, „ljudje ostanejo“, socialna 

mreţa se ni spremenila, „še vedno mi veliko pomenijo“. Hkrati pa pri naslednjem vprašanju o 

spremembi oseb v oţji socialni mreţi nekatere odgovorijo, da se katera oseba zamenja – „kakšne pa 

so ja“ (druge), „malo pa res“. 

V širšo socialno mreţo štejejo 20 oseb ali manj – „okrog 20“, „mi jih imamo tudi nekaj takega“, 

„manj“. Pravijo, da se ta ni spremenila – „ta se ni spremenila“, „meni tudi ne“. Druţenje „je malo 

drugače, se pa trudimo ohranjati stike“. 

Pogostejše stike ohranjajo s pribliţno 10 ljudmi ali manj – „do 10, največ“, „nekaj takšnega“, „6 – 

7“. Skrb za odnos je obojestranska, stik vzpostavi tisti, ki ima potrebo. Izpostavile so, da so po 

prihodu iz porodnišnice one večkrat klicale naokrog, pravijo namreč „ko prideš iz porodnišnice, se 

te bojijo poklicati“, „imaš največ časa in kar kličeš okrog“, „ja, otrok spi in ti nimaš nič za delati“, 

„če imaš srečo, res skoz spi“. Takrat tudi komunikacija najpogosteje poteka preko telefona. 

Kaj mladim materam pomeni stik z drugimi materami in kako vrednotijo udeležbo v skupinah? 

Materam v tej skupini zelo veliko pomeni stik z drugimi materami – „ful“, „velik“, „meni je super“. 

Pravijo, da od njih dobijo podporo, informacije, občutek, da niso edine, druţbo – „podpora, 

„informacije“, „izmenjava informacij“, „če imaš kakšen problem ... vidiš, da nisi edini, da imajo 

tudi druge probleme“, „pa malo druţbe še zase“. Zdi se jim pomembno, vsaj pri prvem otroku. 

Pravijo tudi, da je „bolje v ţivo kakor po internetu“. Stike imajo z materami iz te skupine in tudi z 

drugimi materami, pri čemer izpostavljajo prednosti te skupine, kjer so vsi otroci stari pribliţno 

enako, medtem ko pri prijateljicah niso. Le ena mati je omenila, da so s kolegicami istočasno 

zanosile. Za udeleţbo v tej skupini so se odločile na prvem mestu zaradi sebe, izpostavile so 

„telovadba in druţenje“, „pomanjkanje fizične kondicije“. Pravijo, da so potrebovale spremembo, 

da niso ves čas doma in „da ni ves čas enako“, „da laţje shendlaš in da si bolj zadovoljen sam s 

seboj“. Sedaj vidijo tudi prednosti za otroke – „se druţijo in komunicirajo“, „se malo igra in vidiš, 

kako mu je všeč“. Sicer pa se udeleţujejo tudi drugih skupin, hodijo „plavat“, na „jogo za mamice z 

dojenčki“. 
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Shema 2: Grafični prikaz odgovorov na raziskovalna vprašanja 2. skupine – Telovadke 
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 Pilates 5.3

 Kontekst intervjuja 5.3.1

Intervju sem opravila v Ljubljani v mesecu maju. Matere, ki sem jih intervjuvala, obiskujejo pilates 

za matere in dojenčke. Vadba poteka dvakrat tedensko v dopoldanskem času. Poleg ene ure dela si 

udeleţenke vzamejo dodatni čas za druţenje po vadbi. V tem času sem opravila pogovor s štirimi 

materami. Nekatere so se spoznale ţe pred vključitvijo v skupino, druge so stik navezale kasneje. 

Ker se pogosto srečujejo, se kar dobro poznajo in razumejo ter so sproščene v tej druţbi. Tudi 

intervju je bil takšen. Sicer kratek, trajal je le pol ure, vendar iskren, simpatičen in klepetav. 

 Utemeljena teorija 5.3.2

Kako se mlade matere soočajo z novim ritmom življenja? 

Mlade matere v tej skupini se z vsakim dnem počutijo bolje v starševski vlogi. Pravijo, „zdaj ţe 

dobro, fino, a ne“, „drugače, na novo, zanimivo je, nekaj novega, vsaka mama malo drugače“, „iz 

dneva v dan bolje“. Ugotavljajo, da je vse podrejeno otroku, ampak se trudijo delati na odnosu. „Jaz 

delam na tem, da odnos ohraniva“. Vidna je razlika med materami, ki ţe imajo enega otroka, in 

tistimi, ki so sedaj prvič v tej vlogi. Za drugorodnice je bil večja sprememba pri prvem otroku. 

„Mene je prvič vse skupaj zelo šokiralo in sem bila v lahki depresiji ... nisem mogla prenesti te 

neprespanosti.“ Sedaj pa so bolj obremenjene z nego drugega otroka, saj so si pri prvem otroku s 

partnerjem delile delo – „zanesem se pa lahko samo nase, ker on ima druge prioritete ... sluţba do 

štirih pa pol iti po drugega otroka“, „se mi zdi, da se zdaj pri drugi večkrat zbujam ponoči in mi ful 

ni več tako teţko“. Na nov ritem se niso navadile, saj pravijo, da ga ni – „skoz je nov“, „naslednji 

teden je ţe drugače“. 

Pravijo, da so se morale za določen čas odreči nekaj dejavnostim, predvsem omenjajo šport, tek, 

kolo, hribe. So si pa dejavnosti prilagodile, tako časovno kot tudi „ţanrsko“ – „trenutno več hodim, 

ker sem bila prej več na kolesu“, „sem se prilagodila drugačni vadbi“. 

O novem poteku vsakdana niso veliko povedale, le da so jutra ritualizirana oziroma „po urniku“. 

Otrok ne jemljejo kot sluţbo, „je drugače in se ne da primerjati“, „ritem je drugačen“. Za prosti čas 

smatrajo večere – „zvečer, ko gre spat“, „zvečer, ko zaspita“, ko se druţijo s svojimi moţmi. Ena pa 

omenja obiskovanje skupine kot prosti čas. 
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Nekatere izmed njih pogrešajo tudi sluţbo oziroma sodelavce, predvsem mati, ki je imela na 

začetku teţave z dojenčkom, ki je veliko jokal, „na hard, na začetku, da se mi je zdela rešitev, da bi 

šla delat“. 

Kakšno oporo jim nudi partnerska zveza in kakšno ožja socialna mreža? 

Vse intervjuvanke se strinjajo, da jim partner nudi veliko opore, pa vendar so predvsem odvisne od 

sebe. Pravijo, da je opore „ogromno“, „ful, ful, ful mi je v podporo“, „no, ko pride domov, ja“. Oţja 

socialna mreţa jim nudi kar nekaj opore. Kot osebe, ki jim nudijo pomoč, omenjajo moţe, babice, 

dedke, varuške in tete. Pravijo tudi, da jim stik z drugimi materami daje podporo. 

Kako se mladim materam spremenijo socialni stiki? 

Matere večinoma pravijo, da je kar velika sprememba v socialnih stikih po rojstvu otroka. 

„Spremeni se zelo socialno omreţje.“; „Prijatelji, ki so včasih hodili, ne pridejo.“; „Nimaš več istih 

interesov.“ Ena izmed mater pa pravi, da je sedaj spet povezana s staro druţbo, kjer imajo ţe vsi 

otroke – „vmes sem ven padla, zdaj sem pa spet nazaj prišla“. Zelo se jim je spremenilo tudi 

partnersko ţivljenje, večja povezanost med partnerjema, potrebne je več prilagodljivosti, logistike. 

Omenjajo tudi, da teţko izločijo temo otroka iz pogovora – „čisto vsaka tema te zanese na otroka“. 

Trudijo se delati na odnosih in cenijo pomoč starih staršev. Omenjajo tudi spolnost oziroma kako 

zmanjka časa zanjo. 

Glede stikov z drugimi pravijo, da se veliko druţijo z drugimi materami, „kar naenkrat se začneš 

druţit samo z vozičkarji“. Drugorodnice pa omenjajo, da jim otroci izbirajo druţbo iz vrtca in se 

temu prilagajajo. Stiki z oţjo socialno mreţo jim še vedno veliko pomenijo, vendar jim zanje 

zmanjkuje časa. Pravijo pa tudi, da jim več pomenijo stiki s svojimi starši, ki jim nudijo veliko 

pomoči, „mi še več pomenijo moji starši“, „velika pomoč, ki jo rabim“. S starši se sedaj tudi večkrat 

vidijo, saj je interes po druţenje na obeh straneh večji, „se večkrat druţimo, ker imamo otroke v 

varstvu“, „ţelijo videti otroke in kar pokličejo, če lahko pridejo“. 

Ostali stiki so se malo spremenili, nekateri so ostali, drugi ne, predvsem so ostali s tistimi, ki jih 

razumejo ali pa imajo otroke tudi sami – „se pa poveţeš s tistimi, ki imajo toliko stare otroke kot ti 

ali pa prehajajo v podobno obdobje starševstva“, „ampak takšnih prijateljev je zelo malo“. 

Stiki s širšo socialno mreţo so jim prej pomenili več oziroma so imele prej več časa in energije 

zanje. Ena izmed mater omenja, da je ţe pred rojstvom otroka omejila stike, tako da se sedaj ni 
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veliko spremenilo – „zadnje leto nisem bila preveč druţabna in sem šla raje ven s partnerjem ali 

oţjo druţbo, tako da mi je zdaj v bistvu še vedno enako“. Malo jezno omenjajo tudi, da se moškim 

spremeni manj, saj „moški lahko ohranja več teh stikov, ti moraš biti pa doma“. Stiki so se jim 

zmanjšali, „s tretjino od prej“ ali pa vsaj količina oziroma pogostost, „pogostost je manjša“. Skrb za 

odnose je obojestranska, „če čas dopušča z ene in druge strani“, „ nekateri se tudi prilagodijo 

mojemu urniku“. Dopoldan se druţijo s starši, popoldan pa so na igriščih. Nekaj jih omenja, da 

pogrešajo druţbo iz sluţbe, „včasih mi kar manjka tale sluţba“ in ostale prijatelje, „včasih bi se še s 

kom dobila, pa je v sluţbi“. 

Kaj mladim materam pomeni stik z drugimi materami in kako vrednotijo udeležbo v skupinah? 

Matere v tej skupini cenijo stik z drugimi materami. Nudi jim „dobre informacije, prijeten čas“, 

„preverjene, preizkušene informacije, ki ni nujno, da bodo delovale“, „veliko informacij“, „razum“, 

„pač podpora“. Pravijo, da imajo veliko stikov z drugimi materami. Udeleţujejo se tudi drugih 

skupin, nekaj jih hodi na plavanje. Za to skupino so se odločile, da bi zamenjale okolje, si uredile 

urnik in imele več druţbe, „“mi gre doma ţe vse na ţivce“, „da se spokam ven“, „“imam plan“, „da 

se ti nekaj dogaja in da nisi sam“, „sede ti, ker veš, v ponedeljek imam tisto, v torek tisto in tako 

naprej“. Z udeleţbo v skupini so zadovoljne, vsaj kar se tiče druţabnega dela. Skupina jim 

predstavlja prostor za razvijanje in negovanje socialnih stikov, „prijeten čas in druţenje kot 

pozitivno posledico“, „se še malo podruţim“. 
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Shema 3: Grafični prikaz odgovorov na raziskovalna vprašanja 3. skupine – Pilates 
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 Podporna skupina 5.4

 Kontekst intervjuja 5.4.1

Enega izmed intervjujev sem ţelela opraviti s skupino, ki je drugačna, ki ima specifične potrebe in 

ţelje glede samih srečanj, je strukturirana in strokovno vodena. Podporna skupina je izpolnila te 

zahteve. Vendar pa je prav ta drugačna še v enem segmentu, in sicer se srečanj udeleţujejo matere, 

ki se v starševsko vlogo ne podajajo prvič, temveč sedaj koristijo porodniški dopust za drugega 

(tretjega ali petega) otroka. Gre torej za „izkušene“ matere, ki se srečujejo z ţeljo po izobraţevanju. 

Postati ţelijo svetovalke drugim materam, takšnim, ki se v novi vlogi srečujejo s teţavami in 

potrebujejo pomoč. Za intervju sem se zmenila z vodjo skupine, ki me je povabila na eno izmed 

njihovih srečanj. Po končanem srečanju sem pogovor opravila s tremi materami, ki so bile 

pripravljene sodelovati. Ena izmed mater ima sedaj dva otroka, druga tri in tretja pet. Pogovor je 

trajal 45 minut, prisotni so bili tudi njihovi najmlajši otroci, tisti, zaradi katerih sedaj koristijo 

porodniški dopust in dopust za nego in varstvo. Vzdušje je bilo mirno oziroma pomirjujoče, 

odgovori pa izčrpni in zanimivi. 

 Utemeljena teorija 5.4.2

Kako se mlade matere soočajo z novim ritmom življenja? 

Matere v tej skupini so ţe izkušene. Pravijo, da jim je vloga všeč, da jim je spremenilo ţivljenje, 

„na lepše, na bolj polno“ in da „za nič ne bi zamenjala“. Ugotavljajo, da je vsak dan drugačen, da je 

sprememba edina stalnica. Kljub temu da so drugič ali pa petič v starševski vlogi, jih velikokrat kaj 

preseneti. „Tudi po več izkušnjah, zelena mama, to sem jaz.“ Opazile so, da se spremeni vse, 

odnosi, stiki, „ogromno na vsakodnevni ravni“. Pravijo, da je „to en obred zrelosti“. Pomaga jim, da 

imajo „vse splanirano, da imamo neko rutino“, hkrati pa da si proţen in se prilagajaš otroku. Vse 

omenjajo, da so spremenile odnos do sebe, da se sedaj bolj spoštujejo. Prioriteto jim predstavlja 

odnos z moţem, saj „če sva midva navzkriţ ali odtujena, ne moreva normalno poskrbeti za otroke“, 

seveda pa so jim pomembni tudi otroci in skrb zase, za svoj intelektualni razvoj in napredek. Matere 

zelo cenijo svoj odnos z moţmi in pravijo, da se je z razširitvijo druţine izboljšal, „z otroki se je res 

spremenil najin odnos in zgradil od zaljubljenosti do pravega trdnega odnosa“. Tudi odnosi z 

drugimi ljudmi so se spremenili, spremenila se jim je socialna mreţa, kar jih ne moti. Ritem se jim 

je vsakič spremenil, saj so otroci drugačni, vendar jim sedaj ni teţko, pravijo, „z vsakim novim 
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otrokom je ritem drugačen“. 

Omenjajo le, da so se odpovedale nekaj dejavnostim, zaradi pomanjkanja časa ali pa finančnih 

razlogov, „jaz ne športam več, nobenih kulturnih dogodkov“, ali pa so jih prilagodile. 

Starševstva ne jemljejo kot sluţbo, „temveč kot poslanstvo in način ţivljenja“. Prostega časa imajo 

bolj malo, predstavljajo jim ga obiski, ko se stari starši igrajo z otroci, one pa lahko počivajo, 

„sedim na terasi in gledam v luft“, ali pa tek, druţenje s prijatelji ali pa ko ne delajo nič. Predvsem 

je prosti čas tisti čas, ko se ne ukvarjajo z otrokom. 

Kakšno oporo jim nudi partnerska zveza in kakšno ožja socialna mreža? 

Matere so zadovoljne s podporo partnerjev. Pravijo, da na začetku ni bilo lahko, da je bilo 

vloţenega veliko truda, predvsem veliko komuniciranja in skupnega reševanja teţav. „Ja, najprej je 

šlo navzdol ... bi rabila več podpore, ampak sva potem prišla nekako do tega, da sva se našla  na 

enem koncu in ugotovila, da če ne bova skupaj reševala skrbi in se pogovarjala, da lahko na tej 

točki kar zaključiva.“ „Pri prvem je bilo tako klasično delitev vlog in to, pri drugem sva bila pa več 

skupaj in mislim, da so otroci pospešili najino spoznanje ...“ „Dobila sem ful podpore glede vsega 

... sem ga mogoče začela bolj ceniti ...“ Pravijo, da dobijo takšno podporo, kot jo potrebujejo, 

„včasih je sluţkinja, gospodinja, no, včasih odpelje otroke ven“, „je povsod z mano“, zaupa v njene 

odločitve, „tehnično“, „finančno“, „prijatelj“, „zaupnik“, „vzajemna podpora, da sva en za drugega, 

da sva res partnerja, da sva drug drugemu čustven dom“, „nenadomestljiv del pri vzgoji otrok“. 

Poleg partnerja se po pomoč obračajo še na „prijatelje in znance“, „druţino in prijatelje“, „tašča 

tudi, ker je moja druţina predaleč“. Pravijo, da od druţine dobijo podporo, „to, kar dobim od 

druţine, no, ko veš, da te podpirajo“. 

Kako se mladim materam spremenijo socialni stiki? 

Matere pravijo, da se spremeni odnos do prijateljev, „z nekaterimi se malo manj slišim, z drugimi 

mogoče malo bolj pogosto in se poglobiš, ker imaš mogoče malo več skupnih stvari“. Predvsem 

izpostavljajo, da se manj druţijo z ljudmi, ki nimajo otrok, „ker če nimajo otrok, pač ne razumejo, 

da si ne moreš odtrgati tega časa in tudi aktivnosti je manj, tako da se bolj redko vidimo“, in da so 

tisti, ki ostanejo „toliko razumevajoči, razumejo, da ko greš na kavo, pol kave okrog preletaš za 

otrokom“, vzpostavljajo tudi nove stike z drugimi mamicami, „ker mamice iščejo veliko podobno 

mislečih in z isto starimi otroci“. Zelo pomembni so jim socialni stiki, ampak jim zanje zmanjkuje 
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časa, „ima to malo manjšo vrednost glede časa“, včasih so bili stiki pogostejši. Pravijo tudi, da so 

druţabne aktivnosti drugačne, „včasih so bile kavice, koncerti, zdaj pa so bolj druţinski pikniki, 

igrišče“. Izpostavljajo, da moraš otroka zamotiti oziroma „poskrbeti, da bo kaj počel“, zato si včasih 

raje izberejo druţbo prijateljice z otroki, „zato da se bo lahko on zamotil in igral“. Mame pravijo, da 

jim druţabno ţivljenje lajšajo socialna omreţja, „danes je recimo fajn, ker imaš Facebook in te chat 

programe in napišeš tja, ko imaš kakšno minuto časa, pa ona napiše, ko ima minuto časa in to v 

bistvu teče potem čez cel dan. Tako hitro se tudi zmeniš stvari“. Ljudje v socialni mreţi so se kar 

zamenjali, „ja, čisto“, nekaj pa je le ostalo istih, „čeprav je ostalo par dobrih prijateljic“. Širša 

socialna mreţa jim ne pomeni veliko, „če so bili ţe prej samo neki znanci, zdaj res samo odpadejo“, 

„nimajo neke velike vrednosti“. Nekatere matere se veliko druţijo z drugimi materami dopoldan 

med tednom, ko so same doma, „vse smo v isti situaciji, ker vse rabimo druţbo in druţenje“, vse pa 

omenjajo skupne druţinske aktivnosti med vikendi. Rade se druţijo s prijatelji, ki imajo otroke ali 

pa se udeleţujejo kakšnih aktivnosti za otroke, „da imajo otroci kaj za delati, pa tudi mi da 

poklepetamo“. Vsi v socialni mreţi enakovredno skrbijo za odnose, „ja, je zelo obojestransko“. Ena 

izmed mater v smehu poimenuje svojo socialno mreţo „sekta“ in razlaga, da se „enkrat na mesec 

dobimo tudi druţine, ki imamo enako mišljenje glede teh stvari, tako da imajo tudi moški malo 

druţbe.“ 

Kaj mladim materam pomeni stik z drugimi materami in kako vrednotijo udeležbo v skupinah? 

Stik z drugimi materami jim je pomemben predvsem zaradi druţenja, izmenjave izkušenj, podpore. 

To podporno skupino obiskujejo, ker si ţelijo postati svetovalke, „me imamo isti cilj“. Svetovati 

ţelijo drugim materam, „čutim, da je to moja dolţnost, da pomagam drugim, ker se je veliko laţje 

učiti iz tujih napak, ne pa svojih“. Skupina jim je super, „meni je to druţenje, podpora, izmenjava 

izkušenj, tako da se kaj novega naučiš“, „podobno gledamo na stvari in je res fajn, ker meni veliko 

pomeni, da so moje skupine oziroma ljudje, s katerimi se druţim, pribliţno z enako temo, da se mi 

ni treba pred njimi še zagovarjati“, „veš, da te podpirajo, pa sploh ni treba o temu govoriti“. Ena 

izmed mater pravi, da je obiskovala tudi drugo skupino, „jogica, joga za dojenčke“. Za podporno 

skupino pravijo, da jim nudi to, kar potrebujejo, da je tako, kot so pričakovale, „vsako srečanje ima 

nek naslov, ampak lahko vprašaš karkoli, lahko tudi čisto neko x temo“, „ni to predavanje ali pa 

kakšen debati kroţek“, „do zdaj sem dobila to, kar sem rabila“. 
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Shema 4: Grafični prikaz odgovorov na raziskovalna vprašanja 4. skupine – Podporna skupina 
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 Prijateljice 5.5

 Kontekst intervjuja 5.5.1

Kar nekaj časa sem iskala različne skupine mater, ki se srečujejo na takšen ali drugačen način, ko 

mi je znanka povedala, da se druţi s štirimi prijateljicami, ki so hkrati zanosile in so sedaj vse na 

dopustu za nego in varstvo otroka. Sama s porodniško dobo ţe zaključuje, ostale pa so na polovici. 

Prosila jih je za pomoč in z veseljem so se odzvale moji prošnji. Intervju je potekal pri eni izmed 

mater doma, kjer so bili prisotni tudi njihovi otroci. Odgovarjale so štiri matere. Vzdušje je bilo 

sproščeno, prijateljsko. Pogovor je trajal skoraj eno uro, saj so se kar razgovorile. Tudi otroci so bili 

mirni, zato ni bilo nobenega hitenja. Opazila sem, kaj je slaba stran tega, da so prijateljice in da se 

dobro poznajo med seboj; odgovori niso bili vedno jasno podani. Stavki so bili pogosto prekinjeni 

zaradi strinjanja drugih, čeprav misel še ni bila dokončana. 

 Utemeljena teorija 5.5.2

Kako se mlade matere soočajo z novim ritmom življenja? 

Matere v tej skupini se v starševski vlogi dobro počutijo. Pravijo, da je velika odgovornost in velik 

izziv. Sedaj ko so otroci malo starejši (štiri mesece in več), jim je laţje. Ena mati je imela teţek 

porod, pri drugi je imel dojenček krče, tretji se je ves čas dojil, četrti se je ponoči veliko zbujal, zato 

je bil začetek za vse zelo naporen. „Grozna odgovornost , hkrati pa ful fajn izziv.“ „Sem se šele 

sedaj dobro navadila.“ „Bilo je na začetku res stresno in res zelo teţko.“ „Sem porabila neka dva 

meseca, ampak zaradi tega, ker jaz fizično nisem bila v redu.“ „Mi smo samo krče morali dati skozi, 

pa je bilo.“ Navadile so se ţe na (po)manj(kanje) spanca. Njihov vsakdan je sedaj drugačen, vse se 

vrti okoli otroka. Pravijo, da se je veliko spremenilo, da so veliko doma in da se je njim spremenilo 

več kot njihovim partnerjem, „ţenskam se je ful več spremenilo kot pa moškim“, „oni gredo v 

sluţbo, pozabijo, pride domov, poje tisto kosilo in gre spat“. Zelo veliko jim pomeni druţba 

partnerja. Pravijo, da potrebujejo čas, ko jim predajo otroka in naredijo še kaj drugega, „saj ga imaš 

rad (otroka), samo ne moreš, preveč“. Za partnerski odnos še nimajo dovolj časa, pozabljajo nanj, 

„pač sedaj, če je malo zapostavljen, ne bo nič“. Le ena mati, ki ima malce starejšo hčerko (1 leto), 

pravi, da veliko vlagata v partnerski odnos, „sva se morala kar psihično pripraviti, sedaj pa moraš 

dati otroka zaradi tebe, da gresta vidva nekam“, „je treba vlagati v partnerski odnos“. Skrb za otroka 

primerjajo s sluţbo, pravijo, da je bolj naporno, traja cel dan in ni dopusta, „ja, tako se mi zdi, da je 
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kar naporna sluţba“, „to je sluţba“, „hujše kot sluţba“. Omenjajo tudi zmotne predstave drugih, 

tistih, ki nimajo svojih otrok, „ah, saj ti si na porodniški, ti boš, ah, tebi je luštno“. Te izjave jih na 

nek način prizadenejo. 

Otrok je v ospredju, vse je podrejeno njemu, tako kar se organizacije tiče, razmišljanja, dejavnosti, 

socialnih stikov, „to je itak najbolj aktualno“, „to se ti sedaj dogaja v ţivljenju“. Socialni stiki so se 

zmanjšali, druţijo se predvsem s tistimi prijatelji, ki imajo otroke. Nekatere so rez socialnih stikov 

naredile ţe v nosečnosti. „Ja, krog ljudi se ti, vse se ti zamenja.“ „Sem se odločila druţit z ljudmi, ki 

so mi v redu.“ Odrekle so se nekaj dejavnostim, kar pa jim ne predstavlja teţav. Omenjajo 

telovadbo, oziroma šport in „šoping“. Pravijo, da „bojo še kakšne dejavnosti.“ Prostega časa 

nimajo, razen matere, ki ima starejšo hčer, „sedaj si še pod stresom“. Prosti čas namreč 

predstavljajo trenutki, ko ne razmišljajo o otroku ali poteku dneva, ko se lahko sprostijo. 

Kakšno oporo jim nudi partnerska zveza in kakšno ožja socialna mreža? 

S partnersko zvezo so zadovoljne, pravijo, da jim partner nudi oporo. Z besedami „moški so taki“ 

opravičijo dejstvo, da jim morajo velikokrat povedati, kaj ţelijo od njih, da se kdaj pritoţujejo,  

„včasih moraš kaj reči, sam ne bo videl“, „se kdaj pritoţujejo, ampak sej vse naredijo na koncu“. 

Pravijo tudi, da „ni nikoli nobena babica, nobena tetka ni enak nadomestek.“ Za pomoč se vse 

obrnejo na svoje matere, „ne vem kaj bi brez mami“, za nasvete pa na sosede, ki ţe imajo otroke. 

Kako se mladim materam spremenijo socialni stiki? 

Matere v tej skupini se druţijo med seboj. Prijateljice so ţe od prej in pravijo,  da so „s temi 

nosečnostmi v istem obdobju še bolj utrdili to našo druţbo.“ Pri drugih stikih s prijatelji je prišlo do 

spremembe, ne druţijo se več z vsemi, „nimaš niti energije za vse ljudi, narediš malo selekcijo, kdo 

ti paše v ţivljenju, pa kdo ti pobira energijo, pa kdo ti jo daje“, pravijo, da se krog ljudi zamenja. 

Omenjajo tudi, da se z nekaterimi sploh ne vidijo več, „pol tistih ljudi, ki sem jih imela na poroki, 

me enkrat ni poklicalo, ko sem bila na porodniški“. Ena izmed mater pravi, da imajo večinoma 

obiske, da ne hodijo naokrog, ker je otroku preveč stresno. Tudi ostale pravijo, da so veliko več 

doma, saj je odhod od doma „včasih cel projekt“. „V tem obdobju ugotoviš, da moraš biti tudi sam s 

seboj ful dober prijatelj. Tako, ne, ker si veliko sam.“ Veliko se druţijo s svojimi starši in starši 

partnerjev. Druţina jim pomeni več, bolj jo cenijo, „druţina je pa le druţina, ki te čisto drugače 

dojema kot pa te oţji prijatelji kot pa neka širša ...“ 

Matere pravijo, da se sedaj bolj druţijo med seboj. Da ima malo prijateljic čas dopoldan oziroma 
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takrat, ko si ţelijo druţbe. Širša socialna mreţa se jim je tudi spremenila. Druţijo se manj in 

drugače. Omenjajo sodelavke, sodelavce in prijatelje, „so pa ljudje, ki jih še zanimam in me 

zanimajo“. Ne hodijo več na „ţurke“. Pravijo, da je še vedno nekaj ljudi, s katerimi se videvajo. 

Večkrat so kam povabljeni, včasih pa tudi one kaj organizirajo, „vseeno je laţje priti“, „mi sedaj 

tako vsak vikend gremo“, „ja, večkrat smo mi bolj kam“. 

Kaj mladim materam pomeni stik z drugimi materami in kako vrednotijo udeležbo v skupinah? 

Imajo svojo skupino na spletnem druţabnem omreţju Viber, kjer se lahko pogovarjajo v vsakem 

delu dneva. Skupino so ustanovile, „ker smo pač prijateljice“, „pa tako, da se nam še malo dogaja, 

no“. Nekaj mater obiskuje tudi telovadbo za malčke. Pravijo, da potrebujejo stik z drugimi 

materami, da jim ni dolgčas, dobijo nasvete in predvsem  zavedanje, da niso edine v tej vlogi. Še 

posebej cenijo, da so si podobne med seboj, da niso „komplikatorke“, nobena ne vsiljuje svojega 

mnenja ali pa obsoja druge. Na Viberju jim je „super“, „fino“, „the best“, takoj dobijo povratno 

informacijo, „nisi čisto prepričan, pa potem nekdo svetuje“, „več glav več ve“. Pomembno jim je, 

da so si res blizu. Druţijo se tudi z drugimi materami. 
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Shema 5: Grafični prikaz odgovorov na raziskovalna vprašanja 5. skupine – Prijateljice 
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 Facebook mame 5.6

 Kontekst intervjuja 5.6.1

Facebook mame so skupina, ki deluje preko socialnega omreţja. Zdruţuje matere, ki so imele 

postavljen rok poroda v istem mesecu in so se na socialnem omreţju našle ţe tekom nosečnosti. 

Ţivijo v različnih krajih po Sloveniji. Skupina deluje tako, da na „zidu“ njene članice pišejo svoja 

vprašanja, odpirajo teme, objavljajo slike, „lepijo“ zanimive informacije, predvsem pa komentirajo 

objavljene stvari. Nekatere izmed njih si dopisujejo tudi v obliki zasebnih sporočil. Nekaj mater pa 

se sedaj druţi celo osebno oziroma v ţivo. 

Znanka mi je omenila, da je vključena v takšno skupino, in mi ponudila pomoč pri vzpostavljanju 

kontakta. V začetku meseca maja sem ji posredovala prošnjo za srečanje in opravljanje tega 

intervjuja. Odgovorilo mi je 8 mater, od katerih nobena ni bila pripravljena na srečanje, so pa 

napisale, da bi z veseljem pisno odgovorile na moja vprašanja. Dobila sem odgovore štirih članic 

skupine, od katerih so tri prvič v tej vlogi, ena je pa mati ţe tretjič. 

 Utemeljena teorija 5.6.2

Kako se mlade matere soočajo z novim ritmom življenja? 

Matere v tej skupini so s svojo vlogo zadovoljne, „se tokrat počutim presenetljivo dobro“, „odlično 

... lahko rečem, da bolj srečna še nisem bila“, „se počutim nenormalno lepo“, „dobro“. Vse se 

strinjajo, da je ţivljenje sedaj precej drugačno. Potrebno je veliko načrtovanja, „logistike“, manj 

časa imajo zase, druţabno ţivljenje se je spremenilo. Omenjajo tudi, da je sedaj „precej manj 

spanja, ni več brezskrbnih dni“, „spremenil se je odnos s partnerjem“. V materinstvu uţivajo in so 

presenečene, kako dobro jim gre. „Prej si nisem predstavljala, kako bom to sploh zmogla, zdaj pa o 

tem niti ne razmišljam, ampak pride na plan samo od sebe.“ „Ko enkrat dobiš naziv mama, pač znaš 

vse“. Ena izmed mater, ki je sedaj v tej vlogi ţe tretjič, pravi, da je „bolj zrela, ne paničarim za 

vsako malenkost“. Ţivljenje, obveznosti prilagajajo otroku, ki je na prvem mestu. Veliko časa 

preţivijo „z druţino, saj so babice in dedki, strici pomemben del otrokovega odraščanja“, 

pomembni so jim tudi stiki s prijatelji in to, da si vzamejo „čas tudi zase“. Odnos s partnerjem se ni 

spremenil, imajo pa manj časa drug za drugega. Omenjajo, da jih je otrok povezal oziroma da se 

sedaj, ko so starši, več pogovarjajo, „se posvetujeva o pomembnih odločitvah“. „Ampak tudi za 

partnerja se najde čas ... tudi če se ne najde, si ga moraš vzeti.“ Večinoma so se na nov ritem 
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navadile, le ena mati pravi, „ne, in se po moje tudi nikoli ne bom“, poleg odgovora je pa narisala 

nasmeh. Nekatere matere so se začasno odrekle športu, ostale dejavnosti pa so si časovno 

prilagodile ali pa zmanjšale „pogostost obiskovanja“. Dnevi potekajo v določen zaporedju, ki je 

prilagojeno otrokovim potrebam. Veliko je igranja, kuhanja in sprehajanja, „cel čas imam občutek, 

da samo hitim“. Dopoldan so matere v tej skupini večinoma same z malčki, popoldan pa je čas za 

stike. Pravijo, da starševstva ne morejo jemati ko sluţbo, „mi ni to v nikakršno breme in vse delam 

z veseljem, nič mi ni odveč“, „bolj kot obveznost, ki kar traja in traja“. Le ena mati pravi: 

„Starševstvo jemljem kot sluţbo, vendar tako, kjer sem sama svoj šef.“  Prostega časa imajo zelo 

malo, izkoristijo ga za „šport, glasbo (orkester)“, „grem ali po kakšnih nakupih ali pa s kom na kavo 

ali pa enostavno leţim pred televizijo in pogledam kakšen dober film“, „malo počijem“. Sicer pa 

jim prosti čas predstavlja čas, „ki ga imam samo zase“. 

Kakšno oporo jim nudi partnerska zveza in kakšno ožja socialna mreža? 

Partnerska zveza jim nudi veliko opore. Mati, ki je sedaj tretjič v tej vlogi, pravi, da ji je partner 

tokrat „veliko bolj v pomoč, dosti bolj poprime za delo, brez da bi ga morala posebej prositi ali se 

skregati ...“ Pomagajo jim tako v gospodinjstvu kot pri skrbi za otroke, „mi stoji ob strani, mi 

pomaga in mi je enakopraven pri skrbi za otroka“. Vse omenjajo, da se po pomoč najprej obrnejo na 

svoje matere oziroma starše. Le ena izmed mater pravi, da se po pomoč obrne na svojega moţa in 

na prijateljice. Morda je temu tako, ker ostale matere očetovskega dela ne smatrajo kot pomoč, 

ampak kot del njihovih starševskih obveznosti. Torej če ţelijo, da moški nekaj postori, to ne 

pomeni, da bo pomagal, ampak opravili svojo starševsko nalogo. 

Kako se mladim materam spremenijo socialni stiki? 

Večinoma se materam v tej skupini socialni stiki niso spremenili. Omenjajo le, da so stiki redkejši, 

„druţenje je veliko bolj 'druţinsko' obarvano“. Le ena mati pravi, da so se „osebe spremenile in 

stiki so splavali po vodi“. Meni, da je razlog za to njena starost, saj imajo pri dvaindvajsetih letih 

njeni prijatelji drugačne ţelje. Veliko časa posvetijo stikom z druţino. Stiki z oţjo socialno mreţo 

jim veliko pomenijo, „ljudje smo druţabna bitja in pogrešala bi druţenje vrstnikov“. Nekatere 

izmed mater pravijo, da so pridobile nove stike, „dobila sem veliko novih prijateljev, predvsem 

mamice“, „v oţjo socialno mreţo so vstopile osebe, s katerimi imamo sedaj ko smo vstopili v to 

novo obdobje v ţivljenju, veliko skupnega, saj doţivljamo iste stvari“, „bi rekla, da se je razširila 

(socialna mreţa), vozičkanje in spoznavanje novih mamic v naselju, fb“. Stiki s širšo socialno 

mreţo se jim niso spremenili; kolikor jih je bilo in kolikor pogosti so bili, so tudi sedaj. Stike 
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ohranjajo z druţino, sorodniki, prijatelji, sodelavci, pravijo da je teh stikov 20 ali več. Druţijo se 

skozi ves dan, popoldan in dopoldan, „različno, odvisno s kom“. 

Kaj mladim materam pomeni stik z drugimi materami in kako vrednotijo udeležbo v skupinah? 

Stik z drugimi materami jim pomeni veliko. Omenjajo „sprostitev, klepet, priloţnost za nove stike, 

poznanstva“, „izmenjujemo si mnenja, dogodivščine, si delimo nasvete“, „izmenjava izkušenj, 

mnenj, nova obzorja“, „druţba za naše otročke“, „se veliko nasmejimo in skupaj uţivamo v 

materinstvu“. Za udeleţbo v skupini so se odločile, ker so potrebovale stik z drugimi ţenskami, ki 

preţivljajo enako obdobje, „imamo skupne interese“, „ker sem vedela, da si bomo lahko izmenjale 

izkušnje“, „mi je bilo zanimivo, saj je bila to moja prva nosečnost“. S skupino so večinoma 

zadovoljne. Všeč jim je, da je „zaprtega tipa“ in ker jim nudi „odgovore na vprašanja, sproščen 

klepet“, „predvsem izmenjavanje mnenj in nasvetov“, „vedno ko sem v dvomih, jih povprašam“, 

„se veliko nasmejimo“. Obiskujejo pa tudi druge skupine, npr. plavanje. 
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Shema 6: Grafični prikaz odgovorov na raziskovalna vprašanja 6. skupine – Facebook mame 
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 Ugotovitve 6

V spodnji tabeli so primerjalno prikazani rezultati vseh skupin mladih mater, ki so v prejšnjem 

poglavju prikazani v šestih miselnih vzorcih. V posameznih stolpcih so zapisani nadredni pojmi 

strnjenih odgovorov posamezne skupine. V zadnjem stolpcu so zabeleţeni pojmi, ki so skupni vsem 

skupinam ali pa vsaj večini skupin. Posamezne vrstice prikazujejo odgovore na raziskovalna 

vprašanja. Zadnja vrstica opisuje značilnosti skupin, v katere so vključene, oziroma kaj skupina 

nudi mladim materam. 
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Tabela 2: Shematičen prikaz odgovorov vseh skupin na raziskovalna vprašanja 

 1. skupina 

Plavalke 

2. skupina 

Telovadke 

3. skupina 

Pilates 

4. skupina 

Podporna 

skupina 

5. skupina 

Prijateljice 

6. skupina 

Facebook 

mame 

skupno vsem 

skupinam (ali 

večini) 

Spremembe ţivljenjske; 

otrok je v 

središču; 

v 

partnerstvu; 

odrekanje 

dejavnostim 

 

v partnerstvu, 

v socialnem 

ţivljenju, 

v prostem 

času 

↓ 

manj časa, 

prilagojeno, 

drugače 

 

ni ritma, 

prilagojene 

dejavnosti, 

prilagajanje 

otroku 

 

razlika pri 

enem ali več 

otrocih 

so edina 

stalnica; 

v odnosih, 

pri stikih, 

v socialni 

mreţi; 

v odnosu do 

sebe; 

prilagojene 

dejavnosti, 

manj 

prostega 

časa 

prilagajanje 

otroku, 

manj 

socialnih 

stikov; 

partner drugi 

v vrsti; 

nič/manj 

dejavnosti, 

manj prostega 

časa 

prilagajanje 

otroku; 

manj časa za 

partnerja; 

manj 

dejavnosti in 

prostega časa; 

druţabno 

ţivljenje 

 

partnerstvo; 

prilagajanje 

otroku; 

prilagajanje 

dejavnosti; 

socialno 

ţivljenje 

 

Podporni 

odnosi 

partner, 

mati oz. 

tašča 

 

partner, 

mati, 

izkušene 

prijateljice 

(matere), 

druge matere 

partner, 

matere in 

očetje, 

varuške, 

sestre, 

druge 

matere 

partnerji, 

prijatelji, 

znanci, 

druţina, 

druge 

matere 

partner, 

mati 

 

partner, 

mati, 

starši, bratje, 

prijateljice 

 

partner, 

mati 

Socialna 

mreţa 

ostale so iste 

osebe; 

redkejši stiki; 

skrb za stike; 

nove osebe 

(matere) 

 

sprememba: 

oţje mreţe 

prilagajanje; 

obojestranska 

skrb; 

pomembnost 

večja potreba 

takoj 

po rojstvu 

se spremeni; 

več stika z 

drugimi 

materami; 

več stika s 

starši; 

manj stika z 

ostalimi 

 

se 

spremeni; 

manj stikov; 

drugačno 

druţenje; 

prijatelji z 

otroki; 

druge 

matere 

druţijo se 

med seboj; 

manj stikov; 

pomembnost 

druţine 

 

se večinoma 

ni 

spremenila; 

redkejši stiki; 

nove osebe 

(matere); 

druţenje cel 

dan 

se spremeni; 

redkejši stiki; 

druge matere; 

pomembnost 

druţine 

Stik z 

drugimi 

materami 

izogibanje 

stikom; 

sprostitev; 

druţba; 

podobna 

situacija; 

enak interes 

 

podpora, 

informacije, 

nasvet, 

razumevanje, 

druţba 

informacije, 

prijeten čas, 

podpora, 

druţba, 

socialni stiki 

 

druţenje, 

izmenjava 

izkušenj, 

podpora, 

veliko stika 

 

kratkočasenje, 

nasvet, 

razumevanje 

 

sprostitev, 

klepet, 

novi stiki, 

izmenjava 

mnenj in 

izkušenj, 

nasveti, 

druţba za 

otroke 

druţenje, 

informacije, 

podpora, 

novi stiki 

Udeleţba v 

skupini 

aktivnost za 

otroka, 

druţenje; 

„skulirane 

mame“ 

 

telovadba, 

druţenje, 

sprememba v 

vsakdanu, 

zadovoljstvo, 

druţba za 

otroke 

 

prijeten čas, 

druţenje, 

socialni stiki 

 

isti cilj, 

druţenje, 

podpora, 

izmenjava 

izkušenj, 

podoben 

pogled 

 

druţba  za cel 

dan, 

hitra povratna 

informacija, 

„več glav več 

ve“, 

dogajanje, 

prijateljice 

potreba po 

razumevanju, 

skupni 

interes, 

zaprt tip 

skupine 

nudi 

odgovore, 

sproščen 

klepet, 

veliko smeha 

druţenje 
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 Soočanje mladih mater z novim ritmom življenja 6.1

Z rojstvom otroka je v ţivljenju mladih mater prišlo do spremembe. Pri prvorodnicah je ta 

sprememba zelo izrazita. Matere, ki imajo sedaj drugega otroka (ali tretjega oziroma petega), so 

opazile, da se je ţivljenje bolj spremenilo po rojstvu prvega otroka. Unger in Crawford (1992) 

omenjata mnoge spremembe, ki jih prinese rojstvo otroka v ţivljenje matere, od bioloških do 

socialnih. Tudi Zupančič in Svetina (2004) ugotavljata, da rojstvo prvega otroka oziroma 

prilagajanje na starševstvo predstavlja stresno obdobje. Starša se spoprijemata z „multiplimi 

zahtevami otroka, partnerja in poklica, s pomanjkanjem spanja, povišano telesno utrujenostjo, z 

zniţevanjem časa, ki sta ga prej namenjala le drug drugemu, skupnimi ali individualnimi 

prostočasnimi in socialnimi dejavnostmi“ itd. (Zupančič in Svetina, 2004, str. 702). Do sprememb 

je prišlo v vseh aspektih njihovih ţivljenj, od poteka vsakdana, do odnosov, stikov in postavljanja 

prioritet. Spremenilo se jim je tako rekoč vse. Manj je spanja, manj imajo časa zase, več so doma, 

izbirajo si drugačne aktivnosti, dan imajo organiziran drugače. Spremenijo se tako ţivljenjske 

okoliščine, ţivljenjski stil kot tudi odnos s pomembnimi drugimi (Unger in Crawford, 1992). Otrok 

je tisti, ki kreira materin vsakdan in narekuje tempo. Vse je prilagojeno otrokovim potrebam 

oziroma vzpostavljenemu urniku, torej določenemu zaporedju dogodkov. Veliko je logistike, 

predvsem pri materah, ki imajo več otrok. Sprememba je večja pri materah kot pri očetih. Matere so 

tiste, ki prevzemajo večji del prilagoditev, medtem ko očetje ostanejo vpeti tako v poklicno kot 

socialno sfero. Tudi Černigoj Sadar (1992; v Zupančič in Svetina, 2004, str. 706) omenja, da 

„rojstvo otroka bolj vpliva na spremembe ţivljenjskega sloga pri ţenskah kot pri moških.“ 

Na nov ritem oziroma na pomanjkanje le tega so se navadile. Nekatere matere so „zadihale“ šele po 

nekaj mesecih, ko se je zaključilo obdobje krčev in kronične nespečnosti. Navadile so se na vse, 

tudi na manj spanja in nočno zbujanje. Pa vendar jih velikokrat kaj preseneti. Celo mati, ki ima 

sedaj ţe petega otroka, pravi, da je še vedno „zelena mama“. Kot pravita Zupančič in Svetina 

(2004), obdobje prilagajanja na starševstvo traja od šestih mesecev do treh let. Začne se z občutki 

sreče in izčrpanosti, čemur sledi postopno pridobivanje nadzora „nad svojimi starševskimi odzivi, 

porast samospoštovanja in ţivljenjskega zadovoljstva“. (Zupančič in Svetina, 2004, str. 702) Matere 

so omenile, da imajo sedaj drugačen odnos do sebe, se bolj spoštujejo. Nekatere so presenečene nad 

svojo sposobnostjo skrbi za otroka. 

Vsem materam je partnerski odnos zelo pomemben, vendar jim za partnerje ostane premalo časa. 

Cecić Erpič (1998, v Zupančič, Kavčič in Fekonja, 2004) ugotavlja, da mladi odrasli v Sloveniji po 
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rojstvu otroka namenjajo manj pozornosti in časa partnerjem. Mlade matere se s partnerji 

pogovarjajo, dogovarjajo, usklajujejo, druţijo, preţivljajo čas v dvoje in z druţino, pomembna jim 

je tudi spolnost v odnosu. Predvsem pa jim veliko pomeni, da se skupaj s partnerjem soočajo s 

spremembami, ki se dogajajo v njihovih ţivljenjih.   

Matere potrebujejo čas zase, da se sprostijo ali se posvečajo sebi. Ker ga nimajo veliko, ga toliko 

bolj cenijo. Za prosti čas smatrajo vsak  trenutek, ki ga lahko preţivijo same, brez skrbi, 

razmišljanja o otroku ali o tem, kaj je potrebno narediti za otroka ali z otrokom. Dejavnostim so se 

odpovedale ali pa so jih prilagodile tako, da jih lahko opravljajo skupaj z otrokom. Černigoj Sadar 

(1992, v Zupančič in Svetina, 2004) ugotavlja podobno in pravi, da pri ţenskah po rojstvu otroka 

„močno upada pogostost kulturnega udejstvovanja, močno se skrajša čas za rekreacijo“ (Černigoj 

Sadar, 1992, prav tam). 

Tudi druţabno oziroma socialno ţivljenje se je spremenilo. Stikov je manj, druţenje je drugačno, 

nekateri ljudje so se zamenjali. Ko se druţijo same (matere z otroki), se druţijo z drugimi materami, 

s svojimi materami in s prijatelji, ki jih razumejo. Druţinsko druţenje predstavlja druţenje z 

drugimi druţinami. Cecić Erpič (1988, v Zupančič, Kavčič in Fekonja, 2004) pravi, da so mladi 

odrasli v Sloveniji po rojstvu otroka „zmanjšali količino stikov s prijatelji in vpletanje v druge 

druţbene dejavnosti, svojo udeleţbo v prostočasnih dejavnostih (npr. rekreacija, druţabni stiki) pa 

so spremenili tako, da je v njih lahko sodelovala cela druţina“ (Cecić Erpič, 1988, prav tam). Mlade 

matere gredo zvečer  redkeje v druţbo, in ko gredo, partnerji po navadi ostanejo doma. Posebej 

poudarjajo, da imajo moški še vedno svoje stike. 

Mlade matere sedaj veliko bolj cenijo svoje starše in z njimi preţivljajo več časa. Velikokrat jih 

prosijo za pomoč in jih vključujejo v otrokovo ţivljenje. 

Starševstvo nekatere primerjajo s sluţbo. Je sicer bolj naporno, ampak vseeno boljše, saj jim ni 

teţko vlagati časa in energije, poleg tega pa so „same svoje šefice“. S sluţbo oziroma sodelavci 

nimajo veliko stika, le nekaj mater ohranja kontakte. Kot pravi Nastran Ule (1993), imajo odnosi 

med sodelavci svoj začetek na delovnem mestu. Pomembno vplivajo na naše zadovoljstvo z 

delovnim mestom (Ule, 2005), zato bi lahko rekli, da ni nenavadno, da po izstopu iz delovnega 

okolja z njimi prekinemo.  Nekaterim je v začetku, ko jim je bilo teţko, ideja sluţbe predstavljala 

„izhod v sili“. 

Na kratko bi odgovor na to raziskovalno vprašanje strnila takole: mlade matere se s spremembami 
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laţje soočajo, ker imajo oporo partnerjev, staršev in „izkušenih“ prijateljic. Spremembe so velike in 

obsegajo vsa področja njihovega ţivljenja. Da se je moškim spremenilo manj, opozori več mater. 

Ko so same z otroki, se druţijo z materami, ki so prav tako na porodniškem dopustu. Le te jim 

poleg druţbe nudijo še informacije, bliţino, razumevanje. Vse začetne teţave (pomanjkanje spanja, 

krči, hranjene, pomanjkanje časa zase, hitro spreminjajoči se ritem ...) so prebrodile. Sedaj v 

materinstvu uţivajo in se dobro počutijo v novi vlogi. 

 Opora partnerske zveze in ožje socialne mreže 6.2

Payne in Walker (2002) razlikujeta pet vrst opore, ki jih lahko nudi socialna mreţa. Naštevata 

oporo, ki temelji na informacijah, otipljivo oporo, čustveno oporo, potrditev in socialno vključenost. 

Različne socialne mreţe nudijo različne vrste opore. 

Vse matere so zelo zadovoljne s podporo partnerjev. So prvi, h katerim se obračajo po pomoč, 

skupaj se odločajo o pomembnejših odločitvah, prevzemajo del skrbi za otroke in pomagajo pri 

gospodinjskih opravilih. Kljub temu da bi si kdaj ţelele še kakšno pomoč z njihove strani, so vse 

matere svoje partnerje predvsem hvalile. To lahko kaţe na dobre partnerske odnose in odgovoren 

pristop obeh staršev k starševski vlogi. Raziskava, ki so jo opravile Levitt idr. (1986), dokazuje, da 

zakonski odnos daje ţenski največjo podporo pri vstopu v materinstvo. Če se naveţem na avtorja 

Payne in Walker (2002), bi lahko opisala partnersko oporo mladih mater v tej raziskavi kot otipljivo 

oporo, saj partnerji aktivno pomagajo pri skrbi za otroka in gospodinjstvu; kot čustveno oporo, saj z 

njimi delijo misli in občutke, ter kot potrditev, saj dobivajo od partnerjev pozitivne povratne 

informacije. Večino partnerskih odnosov v tej raziskavi lahko opišem kot egalitarno oziroma 

enakovredno partnerstvo, kot ga imenuje Černigoj Sadar (1993, v Zupančič in Svetina, 2004). To je 

partnerstvo, kjer si partnerja delita odgovornost za vzgojo in gospodinjske obveznosti. Shapiro idr. 

(2011) imenujejo starševstvo, kjer partnerja sodelujeta med seboj in se dogovarjata glede svoje 

vloge, sodelovalno starševstvo. 

Druga oseba, ki je bila omenjena v povezavi z oporo, podporo, pomočjo, je bila pri večini 

intervjuvank njihova ali partnerjeva mati. Zelo pogosto so z njimi v kontaktu, velikokrat se 

obiskujejo, njihove ali partnerjeve matere jim občasno tudi nudijo varstvo. Ena izmed intervjuvank 

je izpostavila, da sedaj še bolj pogreša svojo preminulo mati. Opaţam, da so matere še vedno 

referenčne osebe, h katerim se mlade matere vračajo po nasvet, pomoč in podporo. Po Payne in 

Walker (2002) lahko takšno pomoč poimenujemo otipljiva opora. Levitt idr. (1986) so v raziskavi 
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dokazali, da obstaja povezava med vloţkom podpore partnerja in materine matere ter materinim 

zadovoljstvom s tema odnosoma. 

Matere so izpostavile tudi podporo prijateljic, ki ţe imajo svoje otroke in podporo mater, s katerimi 

obiskujejo skupine. Druţba drugih mater jim daje občutek, da niso edine v novi vlogi. Dajejo jim 

informacije, nasvete, razumevanje, moţnost izmenjave izkušenj. Torej bi lahko rekli, da jim nudijo 

oporo, ki temelji na informacijah, čustveno oporo, potrditev in socialno vključenost, kot jih 

omenjata Payne in Walker (2002). 

Kot ugotavljata Tietjen in Bradley (1985), ima socialna podpora pomembno vlogo pri sproščanju 

stresa pri prehodu v starševstvo in pri psihosocialnem prilagajanju na starševstvo. Torej je to 

aktualno pri mladih materah. Wandersman idr. (1980, prav tam) pravijo, da je podpora socialne 

mreţe močno povezana z materinim dobrim počutjem. Nastran Ule (1993) pa razlaga, da dobro 

razvita socialna mreţa posamezniku nudi podporo in pomoč v teţavah. 

Rezultati opravljene študije v pričujočem delu navajajo k ugotovitvam, da mladim materam 

partnerska zveza nudi čustveno oporo, hkrati pa partnerji tudi prevzemajo del skrbi za otrokovo 

nego in gospodinjska opravila. Pri tem je potrebno izpostaviti dejstvo, da morajo mlade matere 

partnerje opozoriti na opravila, saj velikokrat ne opazijo, kaj je treba postoriti. Oţja socialna mreţa 

mladim materam daje socialno oporo, predstavlja jim osebe, h katerim se obračajo po pomoč, 

nasvete in druţbo. 

 Način spremembe socialnih stikov mladih mater 6.3

Mladim materam so se spremenili socialni stiki. Bodisi je prišlo le do zmanjšanja pogostosti stikov  

bodisi do spremembe oseb. Ruble idr. (1990) ugotavljajo, da pri pomembnih ţivljenjskih prehodih, 

kamor sodi tudi starševstvo, pogosto prihaja do preobrata v samoopredelitvi in v odnosih s 

pomembnimi drugimi. Tudi Coffman idr. (1991) pravijo, da rojstvo otroka lahko vpliva na 

medosebne stike. Kreizer idr. (2010) omenjajo celo, da lahko v prvih mesecih po rojstvu otrok 

mater izolira od zunanjega sveta. Tudi vse v raziskavo vključene matere so izpostavile spremembo 

v partnerskem odnosu, kjer imajo s partnerji manj časa drug za drugega. Same so s partnerji 

večinoma le zvečer, ko gredo otroci spat. Takrat nimajo več energije, hkrati pa tudi teţko nehajo 

razmišljati o otrocih. Le nekaj mater si občasno organizira varstvo in gredo kam same s partnerjem. 

Kot pravi Kuhar (2007), postane otrok del sveta matere in predstavlja njen cel svet, zato se teţko 

distancira od njega tako fizično kot v razmišljanju. 
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Del oţje socialne mreţe predstavljajo njihovi starši in starši partnerja. Socialni stiki z njimi so 

pogostejši. Interes za druţenje prihaja tako s strani mater kot njenih staršev. Matere so večinoma 

mnenja, da se oţja socialna mreţa ni spremenila, le nekaj je takih, ki pravijo, da so se osebe 

zamenjale. Vse pa se strinjajo, da so stiki z njimi redkejši, velikokrat drugačni. Bliţnji prijatelji 

predstavljajo pomemben del njihovega ţivljenja, zato se trudijo za odnose. Skrb za stike je 

obojestranska, kontaktira tisti, ki potrebuje druţbo. Nastran Ule (1993) pravi, da je pomembna 

prednost socialnih stikov moţnost, da z drugimi ljudmi delimo svoje probleme, stiske in ţelje. Zato 

matere poskušajo ohranjati socialno mreţo. Kot pravi Ule (2005), pa za „ohranjanje medsebojnih 

odnosov ni treba veliko komunicirati, saj so njihovi odnosi ţe sicer utrjeni in definirani“ (prav tam, 

str. 297). Temeljni znak človekove druţbene narave je vstopanje v odnose, njihovo oblikovanje, 

preoblikovanje in prekinjanje odnosov (prav tam). 

Širša socialna mreţa se pri večini mater ni spremenila, vsaj ne v smislu menjave oseb. Predvsem je 

manj  stikov in druţijo se drugače. Pri vseh materah so v širšo socialno mreţo vstopile nove osebe, 

in sicer druge matere. Druţenje z njimi jim veliko pomeni, saj so sicer ob dopoldnevih velikokrat 

same z otroki. Tistih matere, ki so ponovno v starševski vlogi, se pogosto prilagajajo starejšim 

otrokom in se druţijo v skladu z njihovimi ţeljami, torej s starši njihovih prijateljev. 

Materam zelo veliko pomenijo socialni stiki. Pravijo, da so predvsem v prvih tednih po porodu 

potrebovale stik in so bile one pobudnice za druţenje oziroma so one vzpostavljale kontakte. 

Menijo, da je to posledica prestrašenosti drugih, ki si ne upajo motiti prvih tednov z otrokom. Takrat 

so večinoma imele kar nekaj prostega časa, saj so otroci podnevi veliko spali. To pa ne velja za 

matere, katerih otroci so imeli krče. Kot pravi Rus (1999), imamo ljudje potrebo po afilaciji 

oziroma po povezovanju z drugimi ljudmi. Ker so pri prehodu v starševstvo stiki slabeli, so imele 

matere močno potrebo po ohranjanju socialnih stikov. 

Na kratko bi odgovor na to raziskovalno vprašanje strnila takole: mladim materam se zmanjša 

količina večine starih socialnih stikov, nadomestijo jih novi stiki, in sicer druge mlade matere. 

Druţenje je sedaj drugačno. Ker so otroci večji del dneva skupaj z materjo, je druţenje prilagojeno 

tako, da otrok lahko sodeluje. Tudi stik s partnerji je drugačen, saj je manj časa v dvoje, večinoma 

se druţi celotna druţina. 
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 Pomen stika z drugimi materami in vrednotenje udeležbe v 6.4

skupinah 

Matere zelo cenijo stik z drugimi materami. Potrebujejo njihovo druţbo, dogajanje, popestritev 

časa, ko so same z otroki. Predstavljajo jim vir informacij, osebe, katerim se lahko zaupajo, 

podporo, nove stike, druţbo za otroke. Druge matere jih razumejo in jim dajejo občutek, da niso 

edine v takem poloţaju. Kot pomemben dejavnik jih je veliko izpostavilo dejstvo, da so si podobne 

med seboj, da se razumejo in da niso „komplikatorke“. Nekaj mater se namreč izogiba srečanj z 

drugimi materami, takimi, ki jim dajejo občutek nezadostnosti ali neustreznosti. Všeč jim je, da si 

lahko izmenjujejo informacije, dajejo ideje, hkrati pa nobena ne vsiljuje svojega mnenja in ne 

obsoja. Kot pravi Ule (2005), se v odnose vključujemo bodisi zaradi potrebe po pozitivnem 

vrednotenju v očeh drugih bodisi zaradi potrebe po sodelovanju, zaradi laţjega preţivljanja stresnih 

situacij v druţbi ali pa da delimo zaupanje, solidarnost, varnost, srečo z drugimi. 

Večina mater skupine obiskuje zaradi sebe, zaradi svoje potrebe po popestritvi in spremembi 

vsakdana ali zaradi ţelje po izobraţevanju. Le prva skupina – plavalke – je skupino začela 

obiskovati zaradi otrok, saj je dejavnost namenjena njim – otrokom. Na samih srečanjih pa so našle 

dodatno vrednost skupine, socialne stike zase. Matere skupine velikokrat ne obiskujejo zaradi 

dejavnosti same, temveč zaradi druţbe in sproščenega klepeta, ki sodi zraven. Pravzaprav jih nekaj 

ni bilo preveč zadovoljnih z dejavnostjo. Čisto vsaka izmed mater pa je bila zadovoljna s socialnim 

vidikom skupine. Skupina za matere predstavlja socialno mreţo, kjer poleg socialnih stikov dobijo 

še ogromno podpore. Če se naveţem na Payne in Wlaker (2002), so matere v skupinah dobile  

oporo, ki temelji na informacijah – znanja in izkušnje drugih; čustveno oporo – dostopnost 

posameznikov, s katerimi delimo misli in občutke; potrditev – pozitivna povratna informacija 

drugih ljudi; socialno vključenost – socialna izmenjava storitev oziroma sistem vzajemne pomoči 

med posamezniki. 

Rezultati opravljene študije v pričujočem delu navajajo k ugotovitvam, da mladim materam stik z 

drugimi materami pomeni druţbo zase in za otroke, vir informacij in nasvetov, osebe, ki jih 

razumejo, a se izogibajo materam, ki jim dajejo občutek neustreznosti. Udeleţbo v skupinah 

pozitivno vrednotijo in so zadovoljne, da so se vključile v skupine. 

 Kritični vidik dobljenih rezultatov 6.5

Dobljenih rezultatov ne moremo posplošiti na širšo populacijo, saj je bila raziskava izvedena na 
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določenem vzorcu mladih mater, ki so si podobne v kar nekaj pogledih, zato je moţna samo 

kontekstualna posplošitev. Naj zato še enkrat opredelim kontekst vključenih oseb. Potrebno je 

izpostaviti dejstvo, da so matere vključene v skupine, torej bi lahko sklepali, da so usmerjene 

navzven oz. aktivno vzpostavljajo socialne stike. Iščejo druţbo drugih ljudi in imajo vzpostavljeno 

socialno mreţo. Vse matere opisujejo stabilne partnerske odnose in podporne osebe, na katere se 

lahko zanesejo. Za večino mater lahko predpostavljamo, da imajo zagotovljeno finančno varnost, 

saj se vključujejo v plačljive dejavnosti. Večina mater je športno aktivnih in so imele ţe v 

preteklosti različne zadovoljive načine preţivljanja prostega časa. V raziskavi dobljeni rezultati 

kaţejo sliko zadovoljnih mater, ki uţivajo navkljub spremembam ali pa morda prav zaradi njih. 

Zato sklepam, da gre za osebe, ki se ne srečujejo z večjimi teţavami na psihičnem, socialnem ali 

ekonomskem področju. Ravno tako so otroci teh mater zdravi in se skladno razvijajo. 

Zagotovo bi bili rezultati drugačni, če bi v raziskavo vključile posameznice, ki se ne vključujejo v 

skupine (in verjetno bi bilo z njimi teţje priti v stik), se soočajo z eksistencialnimi teţavami, nimajo 

zadovoljivih partnerskih odnosov, so samske matere, nimajo razvite podporne mreţe ali pa so 

izolirane, izhajajo iz okolja, kjer nimajo moţnosti navezovanja socialnih stikov, imajo zdravstvene 

ali drugačne teţave ali katerih otroci imajo zdravstvene ali drugačne teţave, saj vse to predstavlja 

dodatne obremenitve in ustvarja drugačne kontekste materinstva. 
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 ZAKLJUČEK IV

Diplomsko delo mi je predstavljalo velik izziv in hkrati zanimivo spoznavanje ţivljenja mladih 

mater. Dalo mi je tudi moţnost spoznavanja sebe in svojega doţivljanja materinstva. Tekom 

raziskave sem opazovala podobnosti in razlike med materami v posameznih skupinah, med 

skupinami mater in ne nazadnje med njimi in sabo. Pri opravljanju intervjujev sem včasih kar teţko 

ostala v vlogi spraševalca, saj so teme aktualne tudi zame. Hkrati pa mi je ravno ta aktualnost 

pomagala k boljšemu razumevanju mater in vţivljanju v njihovo ţivljenjsko situacijo. 

Ugotovila sem, da se mlade matere soočajo z velikimi spremembami v vseh aspektih ţivljenja, od 

preţivljanja vsakdana, do socialnih stikov, doţivljanja sebe in postavljanja prioritet. Na spremembe 

so se navadile in jih sprejele. Imajo podporo partnerja, kar jim pomeni največ, pomoč svojih mater 

ali tašč in druţbo drugih mladih mater. Socialne mreţe se niso bistveno spremenile, le nekaj novih 

ljudi je vstopilo vanje. Stiki so sicer manj pogosti, vendar je kvaliteta odnosov ostala. Zadovoljne so 

s svojim ţivljenjem, le občasno pogrešajo čas, ki bi ga preţivele brez otroka. Če ponovno 

povzamem besede avtorice Kuhar (2007), otrok postane del sveta matere in predstavlja njen cel 

svet. Pa vendar se mi zdi, da je ta sprememba, ko nisi več sam zase in ne moreš egoistično 

razmišljati le o sebi, največja in nas včasih teţi. Ne moreš preprosto oditi stran in si vzeti časa zase, 

ampak moraš razrešiti teţavo in razmišljati o tem, kaj je najboljše za otroka. Predvsem se kritični 

trenutki pojavljajo v prvih mesecih po rojstvu otroka, ko se vzpostavlja povezava med materjo in 

otrokom, ko mati še ne razume otrokovih potreb in razlogov za njegov jok. Takrat imajo pomembno 

vlogo partnerji. Njihova pomoč in podpora nista le zaţeleni, ampak kar nujni. Če ni njih, pa je nujna 

kakšna druga bliţnja oseba. Partnerji prevzemajo del skrbi za nego otroka in gospodinjskih opravil. 

Zaradi preokupacije z otrokom v fizičnem ali mentalnem smislu pa predvsem v začetku trpi 

partnerski odnos. Vse udeleţenke intervjujev si ţelijo preţiveti več časa same s partnerji. Njihov 

odnos se je spremenil. Sedaj je potrebnega več prilagajanja, dogovarjanja, načrtovanja, ne samo v 

odnosu, ampak tudi na splošno v ţivljenju, pravzaprav vsak dan. 

Ugotavljam, da imamo ljudje veliko potrebo po primerjanju in iskanju podobnosti s posamezniki in 

skupinami. Povezujemo se s tistimi, s katerimi se lahko poistovetimo, odpiramo skupne teme, 

imamo podobne cilje ali interese, s tistimi, ki imajo podobne teţave, nam lahko nudijo nasvete, 

dajejo informacije ali podporo, nas razumejo, imajo čas za nas. Ravno to dokazuje potreba mladih 

mater po povezovanju z drugimi mladimi materami. Udeleţba v skupinah se je izkazala kot dobra 

izbira popestritve vsakdana mladih mater. V skupinah so našle socialne stike, informacije, podporo, 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Seifert Špela: Sprememba socialne mreže mladih mater 

73 

način kvalitetnega preţivljanja prostega časa. 

Raziskava ima omejitve, saj zajema le določen profil mladih mater. Nadaljnje raziskave bi se lahko 

posvetile ugotavljanju sprememb socialne mreţe mladih mater, ki izhajajo iz različnih okolij, ali pa 

razlikovanju sprememb glede na starost matere ali na starost otroka. Zanimivo bi bilo tudi 

raziskovati potrebe mladih mater. Dejstvo je, da imajo matere, zajete v to raziskavo, dobro razvito 

socialno mreţo in dovolj moţnosti za vključevanje v različne skupine. Nekateri odgovori mater so 

se razlikovali glede na starost otroka (potrebe otrok so zelo različne pri treh mesecih ali pa pri 

devetih mesecih in posledično zahtevajo različno angaţiranost matere) in druţbeni poloţaj matere 

(so v sluţbi, študentke, brezposelne, gospodinje). Tekom diplomskega dela sem pisala tudi o 

potrebah, ki jih imajo mlade matere, vendar bi se to temo dalo še dodatno raziskati. 

V diplomskem delu sem ugotavljala, kako mlade matere doţivljajo materinstvo ter kako se 

spopadajo z novimi izzivi in spremembami v druţabnem ţivljenju. Raziskovanje je največ dalo prav 

meni, saj me je pripeljalo do razmišljanja, ugotavljanja in zaključkov o lastnem doţivljanju 

materinstva. 
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 PRILOGA VI

 VPRAŠANJA ZA INTERVJUJE 1

• Kako se počutite v novi vlogi matere? 

• Kaj se je spremenilo v vašem ţivljenju? 

• Kakšna je lestvica prioritet (kar se tiče dejavnosti, stikov)? 

• Kakšno podporo vam nudi vaš partner? 

• Kako se je spremenilo vaše partnersko ţivljenje? 

• Če potrebujete kakšno pomoč, na koga se obrnete? 

• Se je vaše druţabno ţivljenje kaj spremenilo? 

• Kaj so vam prej pomenili socialni stiki z oţjo socialno mreţo (druţina, bliţnji 

prijatelji) in kaj vam sedaj? 

• So se stiki z osebami v oţji socialni mreţi kaj spremenili? Pogostost, intenzivnost 

(kolikokrat, kako dolgo). 

• Ali je vaša oţja socialna mreţa kaj drugačna? So se osebe kaj spremenile, 

zamenjale? 

• Kaj so vam prej pomenili socialni stiki s širšo socialno mreţo (prijatelji, znanci, 

sorodniki, sodelavci…) in kaj vam sedaj? 

• S koliko ljudmi ohranjate stike? 

• Jih vi kontaktirate ali oni vas? 

• So stiki z drugimi (s širšo socialno mreţo) enako pogosti in enako intenzivni? 

• Ste se ţe navadile na nov ritem? 

• Ste se odrekle veliko dejavnostim? 

• Pogrešate sluţbo, sodelavce, sošolce? 

• Kako poteka vaš vsakdan in kaj je drugače kot prej? Jemljete starševstvo kot sluţbo? 

• Imate kaj prostega časa? Kaj vam predstavlja prosti čas? Kaj delate v prostem času? 

• Kdaj se druţite, v katerem delu dneva? 

• Zakaj ste se odločile obiskovati to skupino? 

• Kaj vam nudi? 
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• Je to tisto kar ste pričakovale ali ţelele? 

• Kaj vam pomeni stik z drugimi mamami? 


