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POVZETEK 

Otrok iz navezanosti, ki se zgradi med njim in materjo, črpa zaupanje vase in v svet okoli 

sebe. Obstajajo različni dejavniki, ki vplivajo na kakovost čustvene navezanosti med materjo 

in otrokom. Eden od dejavnikov, ki poleg materine občutljivosti, njenih lastnosti, odnosov v 

družini in otrokove odsotnosti od doma, vpliva na kakovost otrokove navezanosti, je tudi 

dojenje. Tako sem v empiričnem delu prek intervjujev s tremi materami ugotavljala, kakšen 

odnos so imele do dojenja pred in po rojstvu otroka, kako so dojenje doživljale, kakšno vlogo 

so imele pri oblikovanju odnosa do dojenja druge osebe, kako so otroka odvadile od dojenja 

in kako je to vplivalo na odnos mati  otrok. Ugotavljam, da vse matere odobravajo dojenje. 

Menijo, da dojenje vpliva na kakovost čustvene vezi med materjo in otrokom. Dojenje prav 

tako doživljajo kot neko posebno vez, bližino, ki nastane samo med njima. Matere so pred in 

po porodu imele isto mnenje o dojenju, nanj pa se niso prav posebej pripravljale, ker se jim je 

zdelo dojenje nekaj samoumevnega in najbolj naravnega. Matere so se med dojenjem 

srečevale z različnimi težavami, na katere niso bile pripravljene. Te težave so povzročile, da 

dojenje pri eni materi sploh ni steklo. Veliko jim je pomenilo, da so pri dojenju dobile 

podporo svojih bližnjih, predvsem moža. Ena od mater je bila takšne podpore deležna v veliki 

meri, ostali dve malo manj. Vse tri matere so omenile, da s strani zdravstvenega osebja niso 

dobile skoraj nobene podpore, spodbude in nasvetov pri dojenju; želijo, da bi se to v 

prihodnosti spremenilo. Odstavljanje otroka od prsi je povzročilo manjše spremembe v 

odnosu med materjo in otrokom. Otroka, ki sta bila dojena, sta takrat bolj potrebovala bližino 

matere, več objemanja, božanja, nošenja in pogovarjanja pred spanjem.  

Ključne besede: čustvena navezanost, zaupanje, mati, otrok, dojenje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

A child builds their self-esteem and trust in the world around them based on the attachment 

they develop to their mother. There are different factors which affect the quality of this 

attachment. One of the factors, besides the mother's sensitivity, traits, family relations and the 

child's absence from home, which affects the quality of the child's attachment to the mother is 

breastfeeding. In the empirical part of the thesis, we have examined through interviews with 

three mothers the attitude of mothers to breastfeeding before and after giving birth, their 

experience of breastfeeding and their role in other persons' perception of breastfeeding, the 

process of weaning the baby from the breast and the effects of this on the mother-child 

relation. We have found that all mothers approve of breastfeeding. They believe that 

breastfeeding influences the quality of the emotional bond between the mother and child. 

They also see breastfeeding as a special bond, an intimacy created just between them and the 

baby. The mothers did not change their opinion on breastfeeding after giving birth and had 

not prepared themselves for it, as they had perceived it as something that comes naturally. The 

mothers were faced with various problems they were not ready for during breastfeeding. The 

unexpected problems were the reason that one of the mothers was unable to breastfeed at all. 

In this situation, the mothers very much appreciated the support they received from the people 

close to them, especially their husbands. One of the mothers received a lot of support from her 

husband, while the other two were supported by their husbands to a lesser extent. All three 

said they had received virtually no support, encouragement or advice from the medical staff, 

which they would like to change in the future. Weaning their baby from their breast caused 

minor changes to their relation with the child. The two children who were breastfed needed 

their mothers a lot more in this period and wanted more hugging, caressing, carrying and 

talking before sleep. 

 

Key words: emotional attachment, trust, mother, child, breastfeeding, childcare 
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1 UVOD 

Otrokov prihod na svet je tako za starše kot tudi za otroka velika sprememba. Tako kot mi 

tudi novorojenček hrepeni po odnosih, v katerih bi se počutil želeno, varno, sprejeto in 

ljubljeno. Potreba vsakega novorojenčka je vzpostaviti trdno in čim bolj globoko vez z 

odraslimi, saj je ravno od tega odvisno njegovo preživetje (Kompan Erzar in Poljanec, 2012). 

Pri ustvarjanju te vezi ima običajno največjo vlogo mati, kajti z njo je otrok tesno povezan že 

pred rojstvom. Po rojstvu pa se ta vez samo še nadaljuje. K. Kompan Erzar (2003) pravi, da je 

otrok še posebej ranljiv na začetku življenja in da se samega sebe začne zavedati iz spoznanja, 

na kakšen način se drugi odzivajo nanj. Zato je pomembno, kako se bližnji odzivajo na 

otrokove potrebe že v njegovem zgodnjem obdobju življenja. Pomembno je, da otrok začuti, 

da pripada določeni osebi, kajti iz tega se rodi zaupanje. 

 

Skozi diplomsko delo bom večkrat uporabila besedo »navezanost«. Otroku  navezanost 

omogoča, da zaupa svetu in se počuti varnega. To zanj pomeni, da lahko odide, nato pa se 

kadarkoli vrne k svoji materi oziroma k osebi, na katero je navezan, saj mu bo ta vedno na 

voljo, ko bo potreboval bližino in tolažbo (Erdman, Caffey, 2003, po Kompan Erzar, prav 

tam). Tudi vzgojiteljica je lahko ena izmed oseb, na katero se otrok naveže (Cugmas, 2003), 

zato se kot bodoča vzgojiteljica vse bolj zavedam, kako pomembna bo nekoč moja vloga za 

otrokov razvoj in kako pomembno osebo bom predstavljala vsakemu otroku v svoji skupini v 

vrtcu.  

 

Eno od možnosti za navezovanje stika med materjo in otrokom predstavlja dojenje, na kar se 

bom v diplomskem delu najbolj osredotočila. Ker menim, da je dojenje lahko pomembno pri 

razvoju čustvene navezanosti med materjo in otrokom, sem se odločila, da bom raziskovala, 

kako matere doživljajo dojenje in kakšne izkušnje imajo pri tem. 
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2 OPREDELITEV NAVEZANOSTI

Čustvena navezanost med materjo in otrokom v zgodnjem otroštvu je izrednega pomena. John 

Bowbly, angleški psihoanalitik, je bil prvi, ki je pisal o teoriji navezanosti. Bowlby (1969, 

Kompan Erzar, 2003) pravi, da je odnos med primarnim skrbnikom oziroma materjo in 

otrokom temelj vseh nadaljnjih odnosov in se bo kazal na vseh ravneh otrokovega življenja. 

Če bo otrok v  odnosu začutil pripadnost in povezanost s svojim skrbnikom, bo s tem razvijal 

pozitivno samopodobo, se kasneje spoštoval, zaupal svetu, ljudem, navezoval stike, prepoznal 

varne/nevarne situacije, se nanje primerno odzival. Pomembno je, da mati otroku nudi telesni 

stik prek objemanja, božanja, igranja, dojenja. Kot pravi Gostečnik (2009), prek teh dejanj 

otrok doživlja, ali ga imajo starši radi, ga sprejemajo, želijo in hočejo. 

Berk (1996, po Cugmas, 1998) je navezanost opisal kot močno čustveno vez, ki jo občutimo 

do določenih oseb v našem življenju. Ob interakciji z njimi lahko občutimo zadovoljstvo in 

veselje. Ko doživljamo stres, nam ravno bližina teh oseb daje podporo in tolažbo. Kakovost 

navezanosti je tako odvisna od osebe, s katero je dojenček v interakciji (Cugmas, 2003), in v 

prihodnje vpliva na kakovost interakcij z drugimi socialnimi partnerji (Easterbrooks in Lamb, 

1979, po Cugmas, 1998).  

 

Navezanost je torej čustvena vez, ki se vzpostavi med otrokom in njegovim primarnim 

skrbnikom. Ta je lahko kdor koli, navadno pa je to mati. Zato bom v nadaljevanju kot o 

otrokovem primarnem skrbniku vedno govorila o materi.   

 

2.1 RAZVOJ NAVEZANOSTI  

 

Kot sem že omenila, je bil John Bowlby prvi, ki je v psihologiji pisal o navezanosti. Trdil je, 

da je prva navezanost osnova za vse nadaljnje navezanosti, ki jih človek formira v življenju 

(Batistič Zorec, 2006). Z. Cugmas (1998) pravi, da se prava navezanost razvije, ko otrok 

prepozna mater oziroma ko otrok ustvarja objektni odnos. Kot pravi Praper (1995), začne 

otrok pri treh do šestih mesecih razvijati objektne vezi s svojo materjo in je ne zaznava kot 

celoto. Kontakt z njo vzpostavlja predvsem z nekaterimi njenimi deli telesa, npr. z očmi, s 

prsmi, z glasom (Varjačič Rajko, 2007). Tako se ji nasmiha, jo gleda v oči, obrača glavo v 

smeri njenega dotika. S svojim telesom in obrazom ji daje različne signale, na katere se mati 

odziva, mu daje pozornost in poskrbi zanj. Kako pomembno vlogo imajo ti deli, kako močna 
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je čustvena izmenjava z njimi, kažejo raziskave, ki pravijo, da je kontakt z očmi 

najpomembnejši dejavnik navezanosti (Praper, 1995).   

 

Varjačič Rajko (2007) omenja, da otrok od šestega do osmega meseca starosti občuti strah 

pred tujci in vse bolj prepoznava svojo mater. Od šestega meseca do tretjega leta starosti se 

pri otroku razvija močna navezanost najprej na eno osebo, pozneje pa še na ostale, njemu 

pomembne osebe. Z. Cugmas (1998) pravi, da je osnova navezanosti oblikovana v prvih petih 

letih življenja, vendar pa se navezanost razvija celo življenje, zato se vzorci navezanosti lahko 

spreminjajo.  

 

Horvat in L. Magajna (1989) opisujeta tri obdobja v razvoju navezanosti. Ta si sledijo tako: 

otroci najprej vstopijo v nespecifično, nato specifično in na koncu v obdobje večkratne 

navezanosti. Omenjata tudi, da otroci v različnih starostih preidejo iz ene faze v drugo, pa 

vendar gredo skozi te faze v enakem zaporedju.   

 

Nespecifična navezanost se pojavi že kmalu po rojstvu, traja pa nekje do šestega, sedmega 

meseca starosti. Otrok ni specifično navezan na nobeno osebo. Ne vznemirja se, če je v družbi 

neznanih ljudi in če osebe, ki skrbi zanj, ni v bližini (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). 

Razveseli se vsakega, ki je z njim prijazen in že pri dveh mesecih se veseli kontaktov z drugo 

osebo (Cugmas, 1998). Svoje matere še ne loči od ostalih, zato se na vsakega odziva na enak 

način. Lahko bi rekli, da je navezan na vse osebe, ki z njim lepo ravnajo, ne glede na 

sorodstvene vezi. 

 

Po šestem mesecu starosti se pojavi specifična navezanost, ko začne otrok doživljati mater kot 

celoto. Začne jo ločevati od ostalih oseb, kar je osnova za razvoj prave navezanosti (prav 

tam). Otrok ob odhodu matere protestira in joka, ob odhodu tujca pa začuti olajšanje. 

Razveseli se približevanja matere, ob približevanju tujih oseb pa prične jokati. Ta strah pred 

tujci se navadno pojavi mesec dni potem, ko se pojavi specifična navezanost na eno osebo, 

navadno je to mati. To je tudi obdobje, ko otrok doživlja strah pred tujci oziroma pred 

ločitvijo od matere, kar imenujemo separacijski strah.  
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Obdobje, v katerem se navezanost poleg matere razširi še na eno osebo, nato pa še na več 

oseb, ki se z njim prijazno družijo: na starše, babice, dedke, sorodnike, vzgojiteljice, se 

imenuje obdobje večkratne ali multiple navezanosti. Pojavi se okrog 18. meseca starosti.  

 

2.2 TIPI NAVEZANOSTI V OTROŠTVU 

 

V grobem lahko rečemo, da obstajata dve obliki navezanosti (Kompan Erzar in Poljanec, 

2012). To sta varna in ne-varna navezanost. Med drugim sta odvisni od materine 

občutljivosti. »Starši, ki so občutljivi in dosledno odgovarjajo na dojenčkove potrebe, 

spodbujajo varno navezanost« (Cugmas, 2003, str. 12). V nasprotnem primeru, če se starši ne 

odzivajo na otrokove potrebe, otrok občuti, da ni sprejet in tako razvije anksiozno navezanost.  

 

Pomembno je, da otrok ugotovi oziroma prepozna, kaj je zanj varno in nevarno, kajti to mu 

omogoča preživetje (Kompan Erzar in Poljanec, 2012). Pomembno je, da prepozna nevarne 

situacije in okoliščine ter se pred njimi zateče v zavetje. Da otrok sploh začne raziskovati  

okolje, potrebuje občutek varnosti v odnosu do svoje matere. Bowlby (1969, po Batistič 

Zorec, 2006) je menil, da več strahu in negotovosti pri raziskovanju pokažejo tisti otroci, ki 

niso razvili zaupanja do svoje matere in ji ne verjamejo, da bo tam vedno, ko jo bodo 

potrebovali.  

 

Mary Ainsworth, (1978, Cugmas 1998) Bowlbyjeva sodelavka, je na osnovi teorije 

navezanosti zasnovala eksperiment »tuja situacija«, v katerem otrok in mati stopita v neznano 

okolje. M. Ainsworth je opazovala otrokovo vedenje ob odsotnosti matere in ob ponovnem 

srečanju z njo v tem okolju. Eksperiment poteka tako, da mati in otrok skupaj prideta v 

neznano okolje, kjer so otroku ponujene igrače, namenjene njegovi starosti (od 12 do 18 

mesecev). Mati čez nekaj časa odide iz prostora, raziskovalci pa opazujejo otrokovo vedenje. 

Nato se mati vrne. Raziskovalci tudi ob materini vrnitvi opazujejo otrokovo vedenje. 

Ena izmed osnovnih predpostavk teorije M. Ainsworth je, da naj bi dojenčki in malčki še 

preden se srečajo z neznanimi situacijami, razvili varno navezanost do staršev (Cugmas, 

2003), saj so takšne situacije zaradi neznanega okolja in neznane osebe stresne za vsakega 

otroka (Kompan Erzar, 2006). 

 

Na podlagi teh opazovanj pa je M. Ainsworth s svojimi sodelavci ugotovila tri tipe vedenja 

oziroma kakovosti otrokove navezanosti na mater (Cugmas, 1998). To so varna navezanost, 
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izogibajoča navezanost in ambivalentna navezanost. Kasnejše raziskave so pokazale, da 

obstaja še četrti vzorec navezanosti – dezorganizirana navezanost (prav tam). Z. Cugmas 

(2003) piše, če se otrok v »tuji situaciji« do osebe, ki zanj skrbi in do neznane osebe obnaša 

enako, lahko sklepamo, da z osebo, ki zanj skrbi, ni razvil odnosov navezanosti. Mary 

Ainsworth (1978, prav tam) poudarja, da obstajajo razlike med otrokovim obnašanjem, ki naj 

bi izražalo navezanost, in med samo navezanostjo. Ko je otrok bolan, ne bo raziskoval okolja, 

čeprav je varno navezan na svojo mater in bi ga v zdravem stanju raziskoval. 

 

Tabela 1: Tabela tipov navezanosti pri otrocih 

(Cugmus, 1998, po Kompan Erzar, 2006) 

 

Tip navezanosti Vedenje otroka v »tuji situaciji« 

 

 

Varna navezanost 

Kot osnovo za raziskovanje uporablja mater. 

Brez problemov raziskuje okolje in se igra. 

Ob odsotnosti matere je malo zaskrbljen, igra 

postane manj intenzivna. Ko se mama vrne, 

se je razveseli, steče k njej, ostane trenutek 

pri njej in nato nadaljuje z raziskovanjem.  

  

 

Izogibajoča navezanost 

Kaže minimalno zanimanje za okolje in za 

svojo mater. Ob ločitvi od mame ne joče, ni 

vznemirjen. Ob ponovnem snidenju jo 

ignorira. Ne išče stika z njo in ne kaže jeze. 

Osredotočen je na igrače in okolico. Kadar 

doživlja stres, se izogiba prav materi; če ni 

gotov, kje se mati nahaja, pa joka.  

 

 

Ambivalentna navezanost 

Zaskrbljen je že pred ločitvijo, zelo malo 

raziskuje okolje. Pretirano je pozoren na 

mamo, zgleda jezen in pasiven. Ob ločitvi od 

mame doživlja močan stres. Ko se mama 

vrne, se težko pomiri, jo brca in zavrača, 

hkrati pa sili k njej. Po ločitvi od matere in 

njeni vrnitvi ne raziskuje več. 
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Navedeni tipi navezanosti, ki jih je M. Ainsworth ugotovila pri otrocih, starih eno leto in pol, 

so se kasneje pokazali kot trajen vzorec navezovanja odnosov v odrasli dobi (Kompan Erzar, 

2006). 

2.3  TIPI NAVEZANOSTI V ODRASLOSTI 

 

Potreba po navezanosti ostaja tudi v odrasli dobi. Tako kot v otroštvu tudi v odrasli dobi 

obstajajo štirje tipi navezanosti, ki so značilni za obdobje odraslosti. Bowlbyjeva (1973, Erzar 

in Kompan Erzar, 2011) poglavitna ugotovitev glede razvoja je, da otroci v času odraščanja 

svoje zgodnje izkušnje v odnosu s starši ponotranjijo, tako da sebe, druge in svoje odnose z 

najbližjimi presojajo skozi očala teh ponotranjenih izkušenj. Tako so tudi tipi odrasle 

navezanosti povezani z odraslimi človeškimi odnosi oziroma z ljubezenskimi odnosi. 

»Odrasli intimni odnosi so prostor, kjer se vzorci navezanosti najmočneje odigravajo in kjer 

lahko nastane nov medosebni psihični prostor, v katerem se ozaveščajo in predelujejo vsa, še 

ne do konca razvita in razdelana področja regulacije afekta ter sposobnost za varno 

navezanost, ki se prej ob starših ni mogla razviti« (Kompan Erzar, 2006, str. 169). Gostečnik 

(2001) pravi, da je vsaka zaljubljenost ponovitev odnosov, ki jih je otrok vzpostavil s svojo 

materjo oziroma s starši. Tako je tudi partnerski odnos ponovno podoživljanje in ustvarjanje 

odnosa, ki je bil nekdaj ustvarjen z materjo (prav tam).  

 

Pogosti način opisovanja odrasle navezanosti je primerjava s štirimi tipi navezanosti pri 

otrocih. Opazovanje pri odraslih je potekalo s pomočjo vprašalnika. Odrasli  so pripovedovali 

o sebi in o svoji zgodovini navezanosti. Na podlagi pripovedovanja ter zapisa odraslih o 

izkušnjah zgodnjih odnosov so ugotavljali tip navezanosti (Kompan Erzar, 2006).  

 

 

 

 

 

Dezorganizirana navezanost 

Otrok se zmedeno obnaša do mame. Hkrati 

joče, odganja mater, jo išče, kliče k sebi in 

težko nadzoruje svoje obnašanje v prisotnosti 

staršev, vede se dezorganizirano in včasih 

zastane. Zanj je značilno, da je zbegan, ima 

nekontrolirane in neusmerjene gibe.  
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Tabela 2: Tabela tipov navezanosti v odraslosti  

 

(Hesse in Siegel, 1999, po Kompan Erzar, 2006) 

 

 

 

 

Tipi navezanosti Način pripovedovanja odraslega o sebi 

 

 

Varna/avtonomna drža 

 

Sodeluje pri pogovoru. Njegovo 

pripovedovanje je povezano, tekoče. Zna 

ovrednotiti navezanost iz svojega otroštva, 

vendar ostaja objektiven do vsakega dogodka 

oziroma odnosa. Opis izkušenj navezanosti je  

konsistenten pri prijetnih in neprijetnih 

izkušnjah.   

 

 

Drža zanikanja 

 

Njegovo pripovedovanje ni povezano in ni 

tekoče. Izpušča konkretne izkušnje, povezane 

z navezanostjo in odnosi. Splošno govori o 

lastni zgodovini, ki se očitno ne sklada s 

konkretnimi dogodki, ki jih oseba opisuje.   

 

 

Tesnobna ali preokupirana drža 

 

Pretirano poudarja zgodnje izkušnje 

navezanosti in odnosov. Njegovo 

pripovedovanje ni tekoče. Ima jezen, pasiven 

ali prestrašen ton. Stavki so dolgi, slovnično 

zapleteni in polni mašil. Zapisi pa so 

pretirano dolgi. 

 

 

Nerazrešena ali dezorganizirana drža 

 

Med pogovorom se lahko izgubi v dolgi 

tišini ali nesmiselnem govorjenju. Ko govori 

o izgubi ali zlorabi, uporablja nerazsodne 

povezave, npr. ko govori o mrtvi osebi, 

mimogrede omeni, da je ta oseba fizično še 

živa ali da je to osebo ubila misel iz otroštva.  
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3 OD SIMBIOZE DO PSIHOLOŠKEGA ROJSTVA 

 

Novorojenček po dveh mesecih življenja prične vstopati v fazo simbioze, ki je pomembna pri 

oblikovanju otrokove navezanosti na mater. Ustrezna simbioza in zgodnje vezi otroka z 

materjo omogočajo razvoj zdrave navezanosti (Cugmas, 2003), zato je ena najpomembnejših 

izkušenj v življenju (Praper, 1995).   

 

Ustrezna simbioza daje otroku dovolj moči in poguma, da izpelje svoj proces separacije in 

individualizacije in z oblikovanjem lastne identitete zapusti življenje v diadi in tako pri treh 

letih  doživi »psihološko rojstvo« (prav tam). A. Miller (1992) pravi, da otrok, ki odrašča v 

spoštovanju in strpnosti do njegovih čustev, lahko v času ločitve od matere opusti simbiozo z 

njo in tako stopi na pot individualizacije in samostojnosti. Prav tako tudi otroci, katerim 

matere nudijo dovolj občutljivosti za njihove potrebe, prej razvijejo pojem trajnosti osebe, 

npr. otrok ve, da mati obstaja, če tudi je ne vidi. Otroci, ki niso varno navezani na svojo 

mater, pa ta pojem razvijejo kasneje (Horvat in Magajna, 1989).  

 

3.1 MATI IN OTROK KOT ENO 

 

Winnicott (1979, po Praper, 1995) je izrekel misel, da ne obstaja nekaj, kar bi imenovali 

dojenček, ampak obstaja le dojenček v paru z materjo. S tem je samo poudaril, kako 

pomembna je vez med otrokom in materjo.  

Otrok prva dva meseca po rojstvu ni sposoben močnega odzivanja na dražljaje v okolici zato 

lahko to obdobje poimenujemo obdobje avtizma (Cugmas, 2003). Zatem se razvije simbioza 

med materjo in otrokom. Simbioza pomeni, da otrok ne loči med seboj in materjo ter misli, da 

sta eno. Mamo vidi kot podaljšek svojega telesa (Horvat in Magajna, 1989). A. Miller (1992) 

opisuje simbiozo kot sožitje dveh, ki imata v odnosu obojestransko korist in drug brez 

drugega ne moreta živeti. Praper (1995) navaja, da se simbioza razvije po prvih dveh mesecih 

otrokovega življenja izven maternice kot nadomestek biološke vezi med materjo in otrokom, 

pomeni pa srečanje dveh, od katerih vsak uresničuje neke svoje potrebe prek drugega. 

Simbioza z materjo daje otroku ščit pred okoljem, občutek varnosti, s tem se razvije zaupanje 

v mater, kar pa igra pomembno vlogo kasneje pri zaupanju v ostale ljudi in vase ter pri 

vključevanju v svet. Z. Cugmas (1998) poudarja, kako pomembno je, da ima otrok možnost 
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za razvoj čustvenih vezi z eno stalno osebo. Če simbioza ni dobra, če se mati ne odziva na 

njegove potrebe, potem lahko to pusti posledice v strukturi otrokove osebnosti (Praper, 1995). 

 

Horvat in L. Magajna (1989) pravita, da mora otrok s časoma znati tudi razločevati, da je on 

sam nekaj stalnega, trajnega. Spoznati mora, da materino telo ni podaljšek njegovega telesa in 

da mora ločiti sebe od okolja. Ko pride do tega, simbioza med materjo in otrokom razpade. A 

kljub temu da simbioza razpade, navezanost ostane (Praper, 1995). 

3.2 PROCES SEPARACIJE IN INDIVIDUALIZACIJE 

 

Ko razpade simbioza, otrok stopi na pot samostojnosti. M. S. Mahler (1975, po Cugmas, 

1998) je tista, ki je v svojem delu pisala o razpadu simbioze in tudi o tem, kako otrok postane 

individuum ter o procesu separacije in individualizacije. Individualizacija pomeni, da se otrok 

zave samega sebe kot posameznika (prav tam). Ko otrok doseže stopnjo separacije in 

individualizacije, doživi »psihološko rojstvo« (prav tam).  

 

Otroku ustrezna simbioza pomaga, da razvije občutek varnosti, moči ter zaupanja vase in v 

zunanji svet. Vanjo se vrne, ko mu poskusi njegove lastne radovednosti in aktivnosti prinesejo 

neugodne izkušnje in bojazni (Praper, 1995). V prvem letu življenja, ko otrok začne 

spoznavati, da je ločen od okolja in da ni del okolja, potrebuje zaupanje v stvari, za katere 

spoznava, da nad njimi nima realnega nadzora (Horvat in Magajna, 1989).  Zato otroci vse do 

tretjega leta starosti doživljajo separacijo oziroma strah pred ločitvijo ali izgubo objekta. 

Bowlby (1969, po Kompan Erzar, 2006) pravi, da je takrat pri otrokovih treh letih sistem 

navezanosti izoblikovan in se aktivira ob separaciji od pomembnih oseb. Otrok je sposoben na 

ta način predelati materino odsotnost. Vendar pa Praper (1995) trdi, da separacija ni zgolj 

pozitiven razvojni proces, ampak je lahko tudi boleča izkušnja poslavljanja. Pri tem je 

pomembno, da se starši veselijo otrokovega napredovanja in njegove želje po lastni 

aktivnosti. Praper (prav tam) navaja še, da je simbioza v nekaterih primerih lahko 

predolgotrajna, kar otroka ovira pri procesu separacije in individualizacije. 
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4 OTROKOVA NAVEZANOST NA DRUGE OSEBE 

 

Otrok s pomočjo objekta navezanosti vzpostavlja odnose z drugimi, zato je pomembno, da 

otrok med njimi in svojim objektom navezanosti opaža pozitivno emocionalno vez (Praper, 

1995). Bowlby (1969, po Cugmas, 2003) poudarja, da ni nujno, da je otrok navezan samo na 

eno osebo, ampak da so lahko poleg matere objekti navezanosti še druge osebe, ki skrbijo za 

otroka. Prav tako tudi nekatere študije kažejo, da matere niso nujno edine osebe, na katere se 

otroci navežejo (Batistič Zorec, 2003). Te osebe so lahko oče, stari starši, vzgojiteljice. Tudi 

Schaffer in Emerson (1964, prav tam) menita, da so otroci fleksibilni in da lahko že zelo 

majhni otroci ustvarijo navezanost tako z materjo kot očetom ali pa z manjšim in stalnim 

številom vzgojiteljic. Z. Cugmas (2003) piše, da psihologi v nekaterih raziskavah ugotavljajo, 

da lahko tudi dojenčki, malčki in predšolski otroci razvijejo več odnosov navezanosti. 

Obstajajo tudi ugotovitve, da otrok razvije različno kakovost navezanosti na različne osebe 

(prav tam). 

4.1 OTROKOVA NAVEZANOST NA OČETA  

 

V raziskavah, ki so bile narejene o navezanosti, se je pozornost raziskovalcev usmerila tudi na 

odnos med otrokom in očetom. Lamb in sodelavci (1987, po Batistič Zorec, 2006) 

ugotavljajo, da se zaradi spremenjene vloge očeta v modernih družinah pri otrocih že zelo 

zgodaj pojavi navezanost na oba roditelja. Torej oče ni nepomemben, drži pa, da navadno ni 

primarni objekt (Praper, 1995). Vloga očeta v razvoju otrokove navezanosti naj bi bila po 

teoriji navezanosti posredna, in sicer v nudenju čustvene opore materi in njeni materinski 

vlogi (Bretherton, 1992, po Cugmas, 2003). Bowlby (1969, prav tam) je menil, da ko se otrok 

znajde v stresni situaciji, išče objekt navezanosti, ki je navadno mati. Drugače pa je, ko je 

dobro razpoložen, takrat išče soigralca, to pa je navadno oče (prav tam).  

 

Navadno so matere tiste, ki so otrokove glavne skrbnice v družinah. Z otrokom preživijo več 

časa kot oče, ga dojijo, ustrežejo njegovim potrebam po udobju, na čustvenem področju in 

vzgoji, ga pomirijo ter poskrbijo za nego. Vendar pa se lahko otrok močno naveže tudi na 

očeta že od samega začetka (Folden Palmer, 2007, po Kompan Erzar in Poljanec, 2012). 

Praper (1995) pravi, da je oče tisti, ki ščiti navezo med materjo in otrokom ter vzdržuje meje 

med družino in obdajajočim svetom. Praper (prav tam) pav tako pravi, da očetje dobivajo vse 

bolj pomembno mesto pri otroku okrog njegovega drugega leta starosti. Očetje naj bi bili bolj 

otrokovi soigralci, spodbujali naj bi ga pri igrah, novih aktivnostih in raziskovanju sveta. Prav 
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tako naj bi mu pomagali na poti k individualizaciji in pri korakih k separaciji. Takrat se 

veselijo njegovih uspehov in so ponosni nanj (prav tam). Za otroka je pomembno, da oče 

sodeluje pri njegovi igri, to otroka spodbudi, da razvija občutek pomembnosti, edinstvenosti 

ter zaupanja in pripadnosti očetu (Kompan Erzar in Poljanec, 2012). Tudi Z. Cugmas (2003) 

navaja, da je očetova vloga predvsem ta, da je otrokov soigralec, da ga spodbuja, mu 

zadovoljuje potrebe po zanimivih igrah in raziskovanju sveta.  

 

Z. Cugmas (prav tam) navaja, da lahko varna navezanost na enega izmed staršev nadomešča 

možni negativni vpliv anksiozne navezanosti na drugega starša, vendar Main in Weston 

(1981, prav tam) pravita, da ta nadomestitev ni popolna. 

4.2 OTROKOVA NAVEZANOST NA VZGOJITELJICO 

Otroci, ki so v varstvu izven doma, lahko razvijejo navezanost do osebe, ki v tistem času skrbi 

zanje. Če je otrok vključen v vrtec, lahko navezanost razvije na vzgojiteljico, saj so mnogi 

avtorji ugotovili, da so tudi vzgojiteljice in ne le starši objekti otrokove navezanosti (Cugmas, 

2003). Pianta in Nimetz (1991, prav tam) pravita, da zgodnje otrokove izkušnje s skrbniki 

vplivajo na to, koliko se njegova pozitivna pričakovanja v odnosu do sebe in drugih, zaznava 

lastne vrednosti, zaupanje in motivacija, pojavljajo v odnosu z vzgojiteljico. Z. Cugmas (prav 

tam) je na podlagi raziskav ugotovila, da obstajajo neodvisni vzorci otrokove navezanosti na 

različne skrbnike, kar navaja k predpostavki, da te osebe lahko zmanjšajo negativne posledice 

neobčutljive matere. Ugotovila je tudi, da kakovost otrokove navezanosti na mater vpliva na 

otrokovo splošno prilagojenost v vrtcu.  

S. Bogataj (1996, po Marjanovič Umek in Zupančič, 2004) je izvedla raziskavo o prilagajanju 

otrok na jasli. Njene ugotovitve so bile, da se je večina otrok, starih od enega do treh let, 

navezala na vzgojiteljico že po dveh tednih obiskovanja vrtca. Medtem ko so se mlajši otroci 

na vzgojiteljico hitro navezali, so se starejši nekoliko počasneje.  

 

 Na podlagi primerjav med različnimi študijami Hennessy in sodelavci (1992, po Batistič 

Zorec, 2003) zaključujejo, da imajo več možnosti za varno navezanost tisti otroci, katerih 

vzgojiteljice so občutljivejše na njihove potrebe. Vendar je pomembno, da vzgojiteljica, ki je 

z njimi v skupini, ostaja stalna, kar omogoča tudi boljšo kakovost predšolske vzgoje. Bowlby 

(2007, po Kompan Erzar in Poljanec, 2012) pravi, da se otrok ne more navezati, če se 

vzgojiteljice pogosto menjajo ali če čez dan ni na razpolago vedno ista oseba. Avtorici C. 
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Howes in C. E. Hamilton (1992b, po Cugmas, 2003) sta odkrili, da se sprememba vzgojitelja 

pri malčkih, torej otrocih v jasli, odraža v spremembi kakovosti navezanosti na vzgojiteljico. 

C. Howes in C. E. Hamilton, (1992a, prav tam) navajata, da je vzgojiteljica otroku v 

odsotnosti staršev dolžna priskrbeti telesno in čustveno varnost. Vendar pa vzgojiteljice niso 

nadomestek za starše, ampak z otroki ustvarijo poseben odnos, pri čemer je pomembno, da se 

zavedajo, da so starši za otroka primarni (Batistič Zorec, 2003). Vzgojiteljica je lahko 

otrokova partnerica pri igri, ga poučuje, vodi njegove dejavnosti in skrbi za zadovoljitev 

njegovih potreb. M. Batistič Zorec (prav tam) pravi, da se kakovost navezanosti med 

vzgojiteljico in otrokom kaže v odgovorni in ljubeči pozornosti, spodbujanju otrok, da 

razvijejo pozitivno samopodobo in dobre vzajemne odnose. Navaja še, da mora vzgojiteljica 

otroka ščititi s svojo bližino in ga hkrati tudi spodbujati k avtonomnosti. Z. Cugmas (2003) 

pravi, da je vzgojiteljica odgovorna za prehranjevanje otroka; poskrbeti mora, da mu je toplo 

in da je suh; odgovorna je za njegov toaletni trening in za dnevni počitek oziroma spanje. 

Sroufe (1983, prav tam) navaja, da idealna vzgojiteljica otroku ne nudi le spodbudnega okolja 

za govorni in spoznavni razvoj, ampak mu prek skrbi zanj pomaga oblikovati zaupljive 

odnose z odraslimi zunaj družine in vzpostaviti pozitivne interakcije z vrstniki.  

 

E. Singer (1992, po Batistič Zorec, 2003) opozarja, da imata vzgojiteljica in mati različni in 

dopolnjujoči si vlogi. Vzgojiteljice so deležne specifične izobrazbe o vzgoji otrok, namerno 

ustvarjajo situacije za učenje in igro, se izogibajo kaznovanju, spodbujajo neodvisnost, saj 

delajo skupaj z drugimi in v instituciji, ki ima postavljena pravila in okvirni program 

aktivnosti, medtem ko so matere pri tem svobodnejše. Tudi čustveni odnosi so med vzgojitelji 

in otrokom kratkoročni, medtem ko z materjo in očetom trajajo celo življenje (prav tam).  

 

Tako kot pri materi so tudi pri vzgojiteljici za razvoj otrokove varne navezanosti pomembne 

njene osebnostne lastnosti in sposobnosti. Prav tako pa je pomembna tudi dobra in stalna  

interakcija med vzgojiteljico in otrokom, med vzgojiteljico in starši ter interakcija med 

otrokom in vrstniki. Pomembna je kakovost odnosov med starši in vzgojiteljicami, ki vpliva 

na čustveno klimo, v kateri otrok odrašča (prav tam). Potrebna je tudi določena mera 

ujemanja, ki temelji na sodelovanju in dogovarjanju o pomembnih vidikih otrokovega 

življenja v družini in v vrtcu (prav tam). 
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5 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA KAKOVOST NAVEZANOSTI 

 

Materina občutljivost do otrokovih potreb je pomemben dejavnik pri razvoju otrokove 

navezanosti, vendar pa sta M. S. De Wolff in  I. van IJzenroorn (1997, po Cugmas, 2003) 

ugotovila, da občutljivost ni edini dejavnik razvoja navezanosti. Kakovost otrokove 

navezanosti na mater je v največji meri odvisna od vedenja matere do otroka (Cassidy in 

Berlin, 1994, po Marjanovič Umek in Zupančič, 2004), v manjši meri pa od otrokovega 

temperamenta. Prav tako številne raziskave kažejo, da so materine predstave sebe, otroka in 

lastnih odnosov z otrokom pomembno povezane s kakovostjo otrokove navezanosti 

(Marjanovič Umek in Zupančič,  2004).  

 

Lewis in Feiring (1989, po Cugmas, 1998) navajata, da so odnosi navezanosti funkcija 

zgodnjih interakcij med materjo in otrokom. Ravno te interakcije vključujejo tako lastnosti 

matere kot tudi lastnosti otroka. Na otrokovo navezanost naj bi tako vplivali temperament 

otroka, temperament matere, njen odnos z materjo v otroštvu, okolje, odnosi v otrokovi 

družini, dojenje otroka… Kakovost otrokove navezanosti se lahko spremeni, in sicer v 

primeru, če se spremeni vedenje pomembne osebe do otroka (Marjanovič Umek in Zupančič, 

2004). 

 

Predstavila bom dejavnike, ki vplivajo na kakovost otrokove navezanosti. Najprej bom 

opisala okoliščine in dejavnike, v katere je vpet otrok, nato pa še na okoliščine, v katere je 

vpeta mati.   

5.1 OTROKOV TEMPERAMENT 

 

Težavnost, zaskrbljenost in negativna čustva so otrokove temperamentne značilnosti, ki so 

najpogosteje preučevane v odnosu do navezanosti (Cugmas, 2003). Temperament je način 

oziroma stil odzivanja, ki je dedno zasnovan, vendar pa lahko tudi mati s svojim obnašanjem 

vpliva na razvoj otrokovega temperamenta. Otrokov temperament nastopa kot pomemben 

začetni dejavnik pri vzpostavljanju navezanosti (Erzar in Kompan Erzar, 2011). 

Papallia in Olds (1995, po Cugmas, 1998) ugotavljata, da se otrokove temperamentne 

značilnosti kažejo že kmalu po njegovem rojstvu. Tako sta povzeli značilnosti otrok, ki jih 

razporedimo v tri kategorije temperamenta: lahko vzgojljivi otroci, težavni otroci in otroci, ki 

se počasneje prilagajajo.  
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Cassidy in Berlin (1994, po Zupančič in Marjanovič Umek, 2004) pišeta, da je kakovost 

otrokove navezanosti na osebo, ki skrbi zanj, v največji meri odvisna od vedenja te osebe do 

otroka v manjši meri pa od otrokovega temperamenta. 

Vzorci navezanosti, ki so bili prepoznani s postopkom »tuja situacija«, niso povezani z 

otrokovim temperamentom oziroma temperament lahko vpliva na otrokovo obnašanje v tuji 

situaciji, ne vpliva pa na kakovost njegove navezanosti na mater. Lahko pa mati s svojim 

obnašanjem vpliva na otrokov temperament in kakovost navezanosti na njo (Cugmas, 2003). 

Torej je pri kakovosti navezanosti najprej pomemben temperament osebe, ki skrbi za otroka, 

in iz tega se nato razvije kakovost navezanosti. Tako temperament kot tudi navezanost pa 

vplivata na nadzor, izražanje čustev in kasnejši osebnostni razvoj (prav tam).  

Z. Cugmas (1998) po številnih raziskavah sklepa, da otrokove organizacije obnašanja v tuji 

situaciji in tudi kakovosti otrokove navezanosti na starše ne moremo povsem pojasniti z 

odnosi med otroki in starši, prav tako ne z značilnostmi njegovega temperamenta.  

5.2 ODSOTNOST OD DOMA 

 

Otroci, ki so dalj časa institucionalizirani, npr. v bolnišnicah, domovih, in ne odraščajo v 

družinskem okolju, ne grejo skozi nobeno od faz navezanosti (Horvat in Magajna, 1989). V 

okolju, kjer odraščajo, se z njimi dosledno ne ukvarja nobena določena odrasla oseba in 

nimajo možnosti, da bi bili v interakciji s stalno osebo, zato se navezanost ne razvije. Brez 

objekta navezanosti pa ni ustreznega ponotranjenja in oblikovanja lastne psihične strukture, 

kar pomeni, da otrok ostaja ranljiv in ima otežene zmožnosti socialnega kontaktiranja (Praper, 

1995). Tudi M. Batistič Zorec (2006) piše, da bodo otroci, ki v kritičnem obdobju, ki traja do 

drugega leta starosti, nimajo možnosti ustvariti odnos navezanosti, imeli vse življenje težave 

pri vzpostavljanju emocionalnih odnosov z drugimi. Košiček (1992) prav tako navaja, da se 

osebnost domskega otroka razvija bolj počasi in manj popolno kakor tista povprečnega 

otroka, ki raste v družini, saj se v ustanovi ne more navezati na nobeno odraslo osebo, ker se 

niti ne počuti popolnoma sprejetega. Prav tako se zaradi tega ne more z nikomer niti zadosti 

poistovetiti. Odsotnost navezanosti je posebej vidna takrat, ko so otroci pod stresom, saj se 

tudi takrat zelo redko obrnejo po pomoč k odraslemu (Bowlby, 1995, po Kompan Erzar, 

2006).  

 

Bowbly (1960, po Horvat in Magajna, 1989) pravi, da ima negativne posledice za otroke 

lahko že kratkotrajno bivanje v bolnišnici brez navzočnosti staršev. Otroci, ki so bili v prvih 

letih življenja institucionalizirani, so bili prikrajšani tako na čustvenem kot tudi na 
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spoznavnem področju. Na podlagi tega je Bowbly (1973, po Cugmas, 2003) zapisal, da je 

otrokova ločenost od matere dejavnik tveganja za otrokov čustveni razvoj. Ti otroci tudi 

večino ostalih sposobnosti (čebljanje, smehljanje …) razvijejo dosti kasneje. Otroci, ki nimajo 

bioloških staršev in so bili posvojeni v prvih mesecih prvega leta starosti, pa lahko razvijejo 

normalno navezanost na svoje zdajšnje starše (Cugmas, 1998).  

5.3 OTROK V  VRTCU  

 

M. Batistič Zorec (2003) pravi, da je predšolskim otrokom v sodobnem svetu potrebno oboje: 

nikakor ne »enotnost vzgoje«, ampak različni socialno-čustveni odnosi, različne možnosti za 

razvoj in učenje in tudi različni cilji vzgoje. Nekateri avtorji opozarjajo in se strinjajo s tem, 

da je vključitev v vrtec za dojenčka ali malčka škodljiva (Varjačič Rajko, 2007). Nekateri 

starši se po končanem porodniškem dopustu tudi raje odločijo za individualno varstvo kot za 

vrtec (Batistič Zorec, 2003). A. Freud (po Varjačič Rajko, 2007) meni, da je šele dve leti in 

pol star otrok zares psihološko zrel za odhod v vrtec. Tudi Bowlby (Batistič Zorec, 2006) je 

bil proti vrtcem za otroke do tretjega leta, ker vsaka ločitev od mame pred to starostjo po 

njegovem mnenju predstavlja potencialno nevarnost za otroka. Meni, da bi otrok pri tako 

zgodnji ločitvi od matere zaradi njene neodzivnosti v tem času lahko razvil negotovo 

navezanost. Bowlby (prav tam) je zagovarjal tezo, da je najboljša vzgoja otrok doma, zato je 

nasprotoval zaposlovanju mater. Nekateri raziskovalci ugotavljajo, da je varstvo v 

najzgodnejšem obdobju vedno proti volji otroka (Bowlby, 2007, po Kompan Erzar in 

Poljanec, 2012). A. Sedej (1990, po Batistič Zorec, 2003) pravi, da se v prvih dveh letih 

življenja tudi otrokov imunski sistem šele razvija, zato so otroci v tem obdobju velikokrat 

bolni, v vrtcu pa je možnost okužb še večja. Nadaljuje še, da je ločitev od matere in čustveno 

prilagajanje na novo okolje za otroka lahko zelo stresno, kar tudi privede do padca telesne 

odpornosti in s tem večje obolevnosti.  

 

A. Freud (Varjačič Rajko, 2007) pravi, da je otrok šele okrog tretjega leta starosti zmožen 

uravnavati svoja čustva, se potolažiti, predvidevati zanj neprijetne okoliščine in se pred njimi 

čustveno umakniti. Takrat naj bi dosegel tudi stopnjo, ko doživlja druge otroke kot 

pomočnike ali partnerje pri igri. Ravno zaradi tega naj bi bil pri omenjeni starosti otrokov 

odhod v vrtec najugodnejši. Tudi Bowlby (2007, po Kompan Erzar in Poljanec, 2012) je 

poudarjal, da je otrok resnično zrel za v vrtec okoli tretjega leta starosti, ko je njegova igra že 

usmerjena v vrstniško in ima že dobro razvite govorne sposobnosti, navezanost pa je pri tej 

starosti že izoblikovana. Vendar pa E. Singer (1992, po Batistič Zorec, 2003) pravi, da nimajo 
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vsi zagovorniki teorije navezanosti negativnega mnenja o vključitvi otroka v jasli. L. 

Rogmann, J. H. Hubss – Tait in L. A. Reiser – Danner (1994, prav tam) menijo, da ni nobenih 

dokazov, da je vzgoja v vrtcih manj ustrezna od družinske vzgoje. Tudi raziskavam ni uspelo 

dokazati, da bi bila zgodnja ločitev od matere za otroka škodljiva (prav tam).  M. Batistič 

Zorec (prav tam, str. 342) pravi, da so za zgodnjo vključitev otroka v vrtec pomembni 

odgovori na vprašanja; npr. »kakšne možnosti poleg vrtca še imajo; koliko je oseba, ki ji bodo 

zaupali otroka usposobljena, zanesljiva, stalna…; kakšne so osebnostne značilnosti in 

zdravstveno stanje otroka; kakšne so finančne možnosti družine oz. posledice za vsako od 

variant: kaj pomeni odločitev, da bo eden od staršev ostal doma z otrokom, za njegov ali njen 

osebni in poklicni razvoj itn.«   

 

Seveda vrtec otroku nudi mnogovrstne dejavnosti, v katerih spoznava svet in samega sebe, 

prav tako tudi spoznava in sklepa nova prijateljstva. B. N. White in S. White (1985, prav tam) 

pravita, da je ozračje v vrtcu za otroka lahko spodbudno in privlačno. Prav tako pravita tudi, 

da varstvo v vrtcih ne bi bilo tako razširjeno, če bi starši, skrbniki in otroški zdravniki 

ugotovili, da slabo vpliva na otroka. Varjačič Rajko (2007) poudarja, da otrok bolj celostne 

izkušnje, kot je vrtec, skorajda ne more dobiti. Obiskovanje vrtca pa najbolj pozitivno vpliva 

na razvoj otrok, ki prihajajo iz nespodbudnega okolja (Batistič Zorec, 2003). Pozitivno deluje 

tudi na razvoj miselnih, govornih in socialnih sposobnosti. Pri tem pa sta pomembni kakovost 

vrtca in tudi stalnost vzgojiteljice. Zigler in M. F. Stevenson (1993, prav tam) na podlagi 

raziskav o vplivu predšolske vzgoje na otroka zaključujeta, da kakovostna predšolska vzgoja 

nima negativnega vpliva na otrokov razvoj, za kulturno prikrajšane otroke pa ima kar nekaj 

prednosti. Zato je treba poudariti, da tako kakovost vrtca kot tudi kakovost življenja v družini 

pomembno vplivata na splošni učinek vrtca na otrokov razvoj (Karmaniola, 1994, prav tam). 

5.4 ODNOSI V DRUŽINI IN PARTNERSKI ODNOS 

 

Najpomembnejši prostor človeškega razvoja je v prvi vrsti družina: odnos med starši ter 

odnosi med otroci in starši, nato odnosi med vrstniki in odnosi do šole (Kompan Erzar, 2006). 

Tudi Bowlby (1969, po Cugmas, 2003) je na osnovi svojega strokovnega dela sklepal, da so 

lahko otrokove dejanske izkušnje iz družine eden izmed najpomembnejših vzrokov za 

otrokove morebitne čustvene motnje in tako poudaril pomembno vlogo družine. Košiček 

(1992) navaja, da bo otrok v družini dolgo, med vsem otroštvom, tudi med mladostno dobo, 

gradil svoj temeljni odnos do ljudi in do življenja v človeški skupnosti. Prav tako pravi, da bo 

to otrokova prva in najpomembnejša šola življenja. Občutek varnosti, ki ga otrok razvije v 
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družinskem okolju, je osnova za razvoj novih interesov in spretnosti na ostalih področjih 

(Cugmas, 2003). 

 

G. Čačinovič Vogrinčič (1998) meni, da morajo starši otroku zadovoljiti temeljne potrebe, mu 

zagotoviti zaščito in pogoje za osebnosti razvoj, pri tem pa morata biti oče in mati v svojih 

starševskih vlogah odvisna drug od drugega, ne smeta pa biti odvisna od svojih otrok. Sroufe 

(1985, po Cugmas, 1998) govori o tem, da stresi in nestabilne življenjske razmere negativno 

vplivajo na občutljivost matere do otroka. Je pa premagovanje stresa tesno povezano s 

socialno podporo, ki jo lahko mati sprejme prav od moža ali partnerja, zato je zelo 

pomembno, kakšen odnos imata mati in oče. Če mož materi oziroma ženi daje toplino in ji 

pomaga, bo lažje premagovala vsakodnevne težave in stresne situacije, kar ugodno vpliva na 

interakcije z otrokom in na razvoj njegove navezanosti. Prav tako ta odnos oziroma 

zadovoljstvo matere v zakonu na različne načine pomembno vpliva na kakovost otrokove 

navezanosti nanjo. Otroci matere, ki je zadovoljna z zakonom oziroma partnerskim odnosom, 

izražajo občutek varnosti (Cugmas, 2003). 

 

Različna stopnja napetosti v družini lahko vpliva na materino nezadovoljstvo s partnerskim 

odnosom, kar tudi neposredno vpliva na kakovost otrokove navezanosti (Cugmas, 2003). 

Konflikti, ki se dogajajo znotraj družine, imajo prav tako velik vpliv na otroka, njegovo 

počutje in razvoj njegove navezanosti. Košiček (1992) pravi, da če otrok raste v takšnem 

neprijaznem okolju, to omaja njegov duševni razvoj, oblikuje čustveno nezrelo osebnost, ki ji 

manjkajo temelji zdravega čustvenega življenja. Zato je pomembno, da sta oče in mati 

sposobna medsebojnega sodelovanja in da se v odnosu počutita varno in sproščeno, takrat se 

tudi očetovstvo in materinstvo najlažje polno razvijata (Bradshaw, 1988, po Kompan Erzar in 

Poljanec, 2012). V nekaterih družinah se dogaja, da očetje ne vstopijo aktivno čustveno v 

družino in ne razvijajo očetovstva, takrat se mati posledično čustveno trudi prevzeti očetovo 

vlogo, kar lahko stanje še poslabša. V tem primeru mati postane utrujena, nezadovoljna, pa še 

sama lahko hitro izgubi stik z otrokom (prav tam). Pomembno je, da se starši znajo 

pogovarjati, si razdeliti delo in da  so si opora pri vzgoji in vzpostavljanju stika z otrokom. 

Pomembno je, da starši ne pozabijo na telesno ljubezen in spolnost, kajti ta povezanost med 

njimi odpre prostor, v katerem je tudi otrok varen, ljubljen in sprejet (prav tam). K. Kompan 

Erzar (2003) pravi, da iskren, odprt in odgovoren odrasli zakonski odnos, pristna intimna 

povezanost med zakoncema, tudi v primeru, ko gre za ločene starše ali celo smrt enega izmed 

njiju, je način, ki otroku omogoči, da lahko razvije stik s seboj in zdravo dojemanje sveta, 
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drugih in sebe ter ohrani sposobnost sprejemanja izzivov v razvijanju lastne identitete. V 

primerih, kjer se otrok rodi staršem, ki so odrezali svoja čutenja drug do drugega, a se še 

vedno delajo, da je med njimi bližina, strada čustveno bližino in toplino (prav tam).  

 

Če so odnosi v družini dolgo časa isti in je mati večino časa pod stresom, lahko otrok 

spremeni obliko navezanosti in tako iz varne navezanosti preide v nevarno. Razlog je v 

materi, ki je zaradi dalj trajajočega stresa postala manj občutljiva na otrokove potrebe 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). 

5.5 OBČUTLJIVOST MATERE 

 

Praper (1995) navaja, da je navezanost veliko boljša takrat, ko starši spodbujajo otroka k 

samostojnosti. Če mati nima ustrezne gotovosti v trdnost odnosa, da bi lahko bila v oporo 

otroku za njegov lastni razvoj, otrok ostaja odvisen z nevarno navezanostjo. Pomembno je, da 

mati otroku nudi čustveno oporo in zaščito, vendar v pravi meri. Obstajajo matere, ki svoje 

otroke pretirano ščitijo in s tem preprečujejo možnost za raziskovanje, kar negativno vpliva na 

otrokov razvoj. Nekatere matere ob otrokovem procesu separacije občutijo preveliko 

anksioznost, kar škoduje otroku. Obstajajo pa tudi matere, ki so premalo občutljive za 

otrokove potrebe, kar prav tako negativno vpliva na otroka.  

 

Zanimiv je podatek, da so depresivne matere pogosto neobčutljive za otrokove potrebe, so 

kaznovalne in menijo, da so njihovi otroci nadležni in težko vzgojljivi (Cugmas, 1998), kar 

potrjuje, kako pomembni so tudi materino počutje in njene lastnosti. Otroci depresivnih mater 

prenehajo oddajati signale, namesto tega  se zatečejo k samotolažilnim navadam, kot so 

sesanje, guganje… (Papalia in Olds, 1995, prav tam). Tudi matere, ki so v nosečnosti bolj 

tesnobne, imajo v povprečju več ne-varno navezanih otrok (Erzar in Kompan Erzar, 2011). 

Drugače pa je z materami, ki imajo bolj pozitiven pogled na svet, pozitivno predstavo o sebi, 

so čustveno stabilne in si zaupajo (Cugmas, 2003). Matere teh otrok so naklonjene otroku in 

odzivne na njegove potrebe in s tem otroci pridobijo varno navezanost. 

 

Kaj pa so vzroki zanemarjenega odnosa matere do otroka? Mnogi avtorji opozarjajo, da imajo 

glavno vlogo pri tem materine zgodnje izkušnje z lastno materjo (Cugmas, 1998), in kot 

navaja Košiček (1992), da ljudje, ki v otroštvu niso poznali starševske ljubezni, pogosto tudi 

sami niso sposobni dajati polnovredne ljubezni. L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2004) 
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pravita, da referenčne osebe prinašajo v odnos z otrokom zgodovino svojih lastnih izkušenj 

navezanosti, ki se odražajo v specifičnih vzorcih njihovega vedenja do otroka. Vendar sta 

Ward in Carlson (1995, po Cugmas, 1998) dokazali, da niso toliko pomembne samo zgodnje 

izkušnje z materjo, ampak posameznikovo razlaganje in razumevanje teh izkušenj. 

5.6 SEPARACIJSKA ANKSIOZNOST MATERE 

 

Nekatere matere ob ločitvi od svojega otroka doživljajo skrb, žalost ali krivdo. Neprijeten 

emocionalni občutek ob ločitvi od otroka imenujemo separacijska anksioznost. Matere, ki 

zaradi ločitve od otroka močno doživljajo takšne občutke, pretirano varujejo svojega otroka, 

kar negativno vpliva na njegov razvoj (Stifter, Coulehan in Fish, 1993, prav tam).  

 

Za otrokov razvoj je negativno, da ga pretirano ščiti in mu ponuja pretiran čustveni stik takrat, 

ko zahteva možnosti za raziskovanje. Škodljivo je tudi, če mati občuti otrokovo normalno 

separacijo in individualizacijo kot zavračanje in izgubo.  

Obstajajo matere, ki so do otroka premalo občutljive. Če matere ob ločitvi od svojih otrok ne 

občutijo anksioznosti, imajo z otrokom premalo stikov (prav tam), kar prav tako negativno 

vpliva na  njegov razvoj.  

 

Vzroki pretirane materine anksioznosti naj bi tako kot njena občutljivost izhajali iz odnosa 

matere z lastno materjo v zgodnjem obdobju otroštva. Tudi Bowbly (1969, prav tam) omenja, 

da matere, ki čutijo močno separacijsko anksioznost v otroštvu niso doživele takšne 

navezanosti na starše, ki bi jim omogočala razvoj občutka varnosti. Ravno zaradi 

pomanjkanja tega občutka varnost, izražajo v odnosu do svojega otroka pretirano potrebo po 

navezanosti in bližini. Prav tako ga tudi ne spodbujajo k raziskovanju, separaciji in 

individualizaciji. Prav tako naj bi na razvoj materine anksioznosti vplivala (ne)zaposlenost 

mater. Hock (1980, prav tam) ugotavlja, da imajo neugodne interakcije s svojim otrokom tako 

zaposlene matere, ki občutijo anksioznost zaradi zapuščanja otroka ob odhodu na delo, kot 

tudi nezaposlene matere, ki so obremenjene z lastno kariero. Hoffman (1974, po Batistič 

Zorec, 2003) pravi, da so zaposlene ženske enako dobre, včasih tudi boljše matere, kot tiste, 

ki so doma. Vendar pa poudarja, da je pomembno, da so zadovoljne s svojim delom, da niso 

preobremenjene, da se ne čutijo krive, ker delajo, in da imajo dober sistem varstva in skrbi za 

otroka. Tako naj bi bila zaposlenost mater, ki so zadovoljne s svojo vlogo, koristna za otrokov 

razvoj.  
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5.7  VLOGA DOJENJA 

 

Branje knjig, napotki, svarila in sanjarjenje so pomemben del psihične priprave na porod in 

materinstvo (Šoster Olmer, 1999) pa tudi na dojenje. Mnoge nosečnice so zaskrbljene glede 

možnih težav med nosečnostjo in porodom, zato se veliko bolj pripravljajo na sam porod,  

medtem ko na dojenje pozabljajo in se jim zdi nekaj samoumevnega in naravnega (Hoyer, 

2004). Pomembno je, da se mamice pripravijo in dobro informirajo o kompleksnem procesu, 

kot je dojenje (Hoyer in Vetorazzi, 2014). Pri pripravi na dojenje ima veliko vlogo 

obiskovanje »Šole za starše«, kjer bodoče starše obvestijo o pomenu in prednostih dojenja 

(Bratanič, Bigec, Savnik, 2005 ). Dojenje je ena ključnih metod pri vzpostavljanju odnosa 

med materjo in otrokom in nikakor nima samo funkcije hranjenja (Kompan Erzar in Poljanec, 

2012). S. M. Kippley (2013) opisuje dojenje kot čas, ko med materjo in otrokom nastaja 

posebna čustvena in fizična bližina. Dojenček uživa ob redni telesni bližini matere, v objemu 

njenih rok in ob pogledu na njen obraz. Tudi očetje imajo pri dojenju pomembno vlogo, saj 

njihov odnos do dojenja vpliva na uspešno dojenje. Blankenhorn (1999, prav tam) tako z 

razlogom poimenuje očeta »prvi pomembni drugi«. Ker je mati nekaj dni po rojstvu lahko 

precej ranljiva, so očetova čustvena podpora, pomoč, spodbuda in razumevanje zelo 

dobrodošli. Oče lahko pri dojenju oziroma po končanem hranjenju na prsih mami pomaga 

tako, da otroku pomaga pri podiranju kupčka in nošenju (Hoyer in Vettorazzi, 2014). Lahko 

pa ji pomaga tako, da ji med dojenjem prinese kakšen napitek (Felc, 2008).  

 

Praper (1995) pravi, da je razumljivo, da dojenje v vseh primerih ni mogoče, zato je potrebno 

hrano pripravljati. Tudi za matere, ki ne dojijo in otroka hranijo po steklenički, je pomembno, 

da po hranjenju otroka privijejo k sebi in ga za nekaj časa popestujejo, da ne ostane čustveno 

prikrajšan. Winnicott (2010, str. 70) pravi, da na splošno kaže, »da lahko matere, ki dojijo, 

samo hranjenje doživljajo kot veliko bogatejšo izkušnjo, in to po vsem videzu prispeva k 

zgodnji vzpostavitvi razmerja med dvema človeškima bitjema«. Pravi, da lahko tudi mati, ki 

otroka hrani s stekleničko, vzpostavi to razmerje, vendar ne v celoti. 

5.7.1 Prednosti  in slabosti dojenja  

Materino mleko vsebuje snovi, ki jih otrok v prvih mesecih najbolj potrebuje. Omogoča 

boljšo odpornost, lažjo prebavljivost in je bolj hranilno od nadomestkov ter manj verjetno 

povzroča alergijske reakcije (Nemec in Kranjc, 2011). 

Gostečnik (2009) pravi, da je dojenje izrednega pomena zaradi stika, ki ga ob tem vzpostavita 

mati in otrok. Otrok to prvo zbliževanje z materjo večkrat doživlja kot prijetno, tako postane 
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otrokov telesni stik z materjo vir prvih pozitivnih emocij do druge osebe, kar je izhodišče 

otrokove družabnosti (Košiček, 1992). Mati in otrok si med dojenjem tako zreta v oči, se 

dotikata, se vonjata in ob tem čutita ugodje. Otrok se ob tem umiri in dobi občutek varnosti. 

Mati se lahko med dojenjem počuti pomembno in potrebno, nauči pa se tudi razpoložljivosti, 

saj mora biti otroku na voljo, ko je lačen (Kompan Erzar in Poljanec, 2012). Dojenje je za 

mater dobro tudi s tega vidika, da je hrana otroku vedno pri roki, ni je potrebno pripravljati in 

je primerno topla (Bratanič in Savnik, 2007). Materi dojenje omogoča hitrejše krčenje 

maternice in s tem zmanjšanje nevarnosti poporodne krvavitve (prav tam). Tako je dojenje 

odnos, pri katerem lahko pridobita obe strani (Kippley, 2013).  

 

Vendar pa se nekatere matere srečujejo s različnimi problemi, zaradi katerih dojenje ne steče, 

nekatere  pa se iz različnih razlogov odločijo, da ne bodo dojile. Večina meter se odloči za 

dojenje in si želi dojiti, vendar nekatere prehitro posežejo po steklenički, velikokrat zato, ker 

nimajo prave podpore ali pa so premalo informirane (Šoster Olmer, 1999). V prvem mesecu 

se pogosto pojavlja težava pomanjkanja mleka, ker dojenje še ne steče popolnoma gladko in 

ker se telo še prilagaja (Kompan Erzar in Poljanec, 2012). To obdobje je lahko za mamico 

zelo stresno, sploh v primeru, ko otrok pogosto joka. Takrat se pojavi skušnjava, da bi začela 

dodajati umetno mleko (prav tam). Tudi osebje v porodnišnici pogosto mladi mami pove, da 

ne bo mogla dojiti, ker ima premalo mleka. Takrat se mama lahko počuti nesposobno in ne 

zaupa več vase (prav tam). Če se mami zdi, da ima premalo mleko, ali pa če jo ostali 

prepričajo v to, je pomembno, da otroka čim pogosteje pristavlja k prsim in ga spodbuja k 

dojenju, saj se tako poveča proizvodnja mleka; »večje kot je povpraševanje s strani otroka, 

večja je potem ponudba s strani matere« (Šoster Olmer, 1999, str. 66). V nekaterih primerih je 

prekinitev dojenja in s tem prehod na stekleničko lahko olajšanje tako za mamo kot tudi za 

otroka. To se zgodi v primeru, ko je otrok nespreten pri sesanju, ali pa je mati negotova, če bo 

imela dovolj mleka in zaradi te obremenitve postaneta otrok in mati vznemirjena in boječa 

(Praper, 1995).  

Otrok mora pri dojenju sodelovati in biti precej aktiven; znati mora dobro prijeti in sesati 

(prav tam). Tudi občutljive, boleče ali razpokane bradavice so za mnoge matere ovira pri 

uspešnem dojenju (prav tam). Najpogostejši vzrok za to je nepravilno pristavljanje ali 

nepravilno sesanje dojenčka (Šoster Olmer, 1999). Mnogo matere občutijo močne bolečine 

predvsem na začetku oziroma ob pristavljanju dojenčka na dojko. V primeru težav pri dojenju 

tako v porodnišnicah mamicam pogosto predlagajo uporabo posebnega nastavka, ki se 

namesti preko bradavičnega kolobarja in bradavice, da se otrok lažje pristavi (prav tam). Če 
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so bolečine v dojkah močnejše in trajajo dalj časa, pa so lahko znak vnetja – mastitisa (prav 

tam). Med drugim in četrtim dnem po rojstvu skoraj polovica dojenčkov dobi rumenkast ton – 

zlatenico. Dojenčki z zlatenico so bolj zaspani, zato se mora mati potruditi, da bo dojenček pil 

dovolj pogosto (prav tam).  

5.7.2 Negotovosti matere 

S strani  matere je lahko dojenje pospremljeno s številnimi strahovi, negotovostmi in tesnobo. 

Negotovost matere spremlja predvsem prvih nekaj mesecev po porodu, predvsem pri 

dojenčkovem joku. Vsak dojenček ima obdobje joka, ko se kdaj dolgo časa ne pomiri (prav 

tam). K. Šoster Olmer (prav tam) pravi, naj mamice takoj odgovorijo na otrokov jok, ugodijo 

njegovim željam in potrebam, kajti z jokom sporoča, da potrebuje mamino bližino. Ista 

avtorica materam predlaga še, naj jokajočega otroka vedno vzamejo v naročje in da mu na 

začetku lahko ponudijo tudi dojko. Pri vprašanju mater, na koliko časa dojiti otroka, jim 

nekateri avtorji svetujejo, naj dojijo takrat, ko si otrok to želi, saj zna biti vzpostavljanje 

urnika hranjenja preveč obremenjujoče za oba (Kompan Erzar in Poljanec, 2012). Vprašanje 

skoraj vsake matere je tudi, kako pogosto in kako dolgo otroka dojiti. S. M. Kippley (2013) 

piše, naj bodo otroci samo dojeni prvih šest mesecev življenja, brez goste hrane in naj bodo 

dojeni vsaj do prvega leta starosti.  

5.7.3 Odstavljanje od prsi 

Otrok včasih sam nakaže, da se noče več dojiti, oziroma, kdaj je čas, da mati začne z 

odstavljanjem otroka od prsi. Pogosto otrok sam nakaže, da se noče več dojiti, ko spoznava in 

okuša novo hrano in ga ta bolj »privlači« (Kompan Erzar in Poljanec, 2012). Ko otrok postaja 

starejši, se ne doji več tako pogosto in ga tako matere podojijo le takrat, ko začutijo, da je 

potrebno; ko je otrok bolan, utrujen ali ko potrebuje crkljanje, in tako postopoma končujejo z 

dojenjem (prav tam). Težko pa je govoriti o določeni starosti, kdaj je otroka potrebno 

odstaviti, saj imajo otroci različne potrebe po hranjenju, tudi po sesanju in crkljanju (prav 

tam). Na kakšen način mati svojega otroka odstavlja od prsi, pa je izrednega pomena. 

Winnicott (2010) pravi, da je z odstavljanjem od prsi vselej povezana neka mera jeze. Zato 

Žlebnik (1969) svetuje, naj bo to postopno in odločno, da otrok ne bo preveč prizadet in 

čustveno napet ter da ne odreagira na to dejanje s kljubovanjem in izmikanjem hrani. K. 

Šoster Olmer (1999, str. 248) o prenehanju dojenja pravi: »Otrok vas bo še vedno potreboval, 

morda nekaj časa še bolj, saj boste morali dojenje nadomestiti z drugimi oblikami bližine in 

nežnosti«. Otrok se z odstavitvijo dokončno loči od maminega organizma, zato je pomembno, 

kako se loči, da ni razočaran. Včasih mati predolgo vztraja pri dojenju, takrat se mora 
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vprašati, ali to počne morebiti zaradi lastnih potreb, in ga tako zapira v krog simbioze (Praper, 

1995). Odstavljanje otroka od prsi je lahko stresno tudi za mater, pospremljeno je z različnimi 

čustvi. K. Šoster Olmer (1999) pravi, da se je čustveno težko posloviti od posebne intimne 

vezi, ki je otroka in mater tako dolgo in intenzivno povezovala. Tudi odhod matere v službo 

in odhod otroka v vrtec lahko za oba prinese spremembe. K. Šoster Olmer (prav tam) navaja, 

da se bo otrok najverjetneje takoj po maminem prihodu domov iz službe želel najprej podojiti.  

O odvajanju od dojenja, o spremembah med materjo in otrokom po prekinitvi dojenja, o 

prednostih in slabosti dojenja ter o morebitnih težavah pri ali med dojenjem, sem se 

pogovarjala s tremi materami, katerih odgovore bom predstavila na naslednjih straneh.     
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6 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKAVE 

 

Čustvena navezanost je po Bowlbyju (1969, po Kompan Erzar, 2003) pogoj za razvoj 

človeškega bitja in v najširšem pomenu jo razumemo kot sposobnost človeškega organizma, 

da vzpostavi in ohrani povezavo s tistimi bitji v svoji okolici, od katerih je odvisno njegovo 

preživetje. Zato je pomembno, da otroku zadovoljimo njegove čustvene potrebe: potrebo po 

varnosti, zavetju, toplini, ljubezni. Glede na to, da je otrok na začetku življenja posebej 

ranljiv, je pomembno odzivanje na njegove potrebe. Pomemben je telesni stik, ki ga imata 

mati in otrok, zato je pomembno tudi dojenje. Dojenje je po mojem mnenju pomembno pri 

razvoju čustvene navezanosti med materjo in otrokom. Zato bom raziskovala, kako matere 

doživljajo dojenje; kaj čutijo ob njem; kakšen odnos imajo njihovi bližnji do (ne)dojenja; 

kakšen odnos imajo one s svojim otrokom in kako se njihov otrok počuti v varstvu izven 

doma. 

Bolj podrobno sem raziskala, kakšen odnos imajo matere do materinstva in bolj specifično do 

dojenja. Zanimalo me je, kakšen pogled so imele matere na dojenje pred rojstvom otroka, 

kakšen po njem in kako so dojenje doživljale. Zanimalo me je tudi, kakšno vlogo so pri 

oblikovanju njihovega odnosa do dojenja ali nedojenja imeli partnerji in ostali bližnji. Prav 

tako sem matere povprašala, na kakšen način so otroka odvadile od dojenja in ali je po tem 

prišlo do kakšnih sprememb v odnosu med njimi in otrokom ali v otrokovem vedenju. 

Zanimalo me je tudi, kakšen odnos je imela nedoječa mati s svojim otrokom in na kakšen 

način je hranjenje potekalo pri njiju.  

 

7 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

 

V diplomskem delu sem skušala odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja: 

 Kakšen odnos so imele matere do dojenja pred rojstvom otroka in kakšnega po njem? 

 Kako so doživljale dojenje oziroma hranjenje otroka? Kaj so občutile? 

 Kakšno vlogo so pri oblikovanju njihovega odnosa do dojenja imeli partnerji in ostali 

bližnji? 

 Na kakšen način se je otrok odvadil dojenja oz. na kakšen način bodo otroka odvadile 

od dojenja?  Ali je/bo to prineslo spremembe v odnosu med njima? 
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8  METODOLOGIJA 

 

8.1 RAZISKOVALNA METODA  

 

Uporabila sem deskriptivno metodo kvalitativnega raziskovanja, katerega značilnost je po 

mnenju Bogdana in Biklena (2003, po Vogrinc, 2008) zbiranje tako imenovanih mehkih 

podatkov. Ti podatki vsebujejo bogate opise ljudi, dogodkov in situacij ter niso obdelani s 

statističnimi postopki. Uporabila sem metodo delno strukturiranega intervjuja ali odprtega 

intervjuja, pri katerem ne uporabljamo natančno določenih vprašanj, ki bi bila za vsako enoto 

enaka (Mesec, 1998). 

8.2 VZOREC 

 

Vzorec zajema tri matere; dve materi, ki sta svojega otroka do nedavnega še dojili; in mati, ki 

svojega otroka ni dojila. Starost mater je od 27 do 34 let, starost njihovih otrok pa od enajst 

mesecev do dveh let. Eden od teh otrok je vključen v vrtec, druga dva otroka sta doma s svojo 

mamo. Bolj podrobni podatki so zajeti v spodnji tabeli. 

Ime matere Jana Iva Ajda 

Ime otroka Nejc Patrik Lara 

Starost matere 29 let 28 let 34 let 

Starost otroka  24 mesecev 11 mesecev 20 mesecev 

Zaposlitev  brezposelna trenutno na 

porodniškem dopustu  

zaposlena  

Otrok v varstvu občasno pri starih 

starših ali teti 

občasno pri starih 

starših 

v  vrtcu 

Starost otroka ob 

odvajanju od dojenja 

22 mesecev / 17 mesecev 

Datum opravljenega 

intervjuja 

28. 3. 2016 5. 4. 2016 6. 5. 2016 
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8.3  POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV  

 

Uporabila sem tehniko delno strukturiranega intervjuja ali odprtega intervjuja. Intervjuje sem 

izvedla sama, pri čemer sem pogovoru dajala prosto pot. Skozi pogovor sem po potrebi 

postavila dodatna vprašanja, ki so se mi prav tako zdela pomembna. Osredotočila sem se 

predvsem na materino doživljanje dojenja, na njen odziv pri otrokovih potrebah, vlogo očeta 

ob dojenju in na počutje oziroma spremembe pri odvajanju od dojenja.   

Intervjuvanke in njihove kontakte sem dobila preko poznanstev. Ko sem jih srečala, sem jih 

povprašala o možnostih sodelovanju pri intervjuju, v kar so privolile. Glede na to, da imajo 

vse mlajše otroke in da je tema bolj osebna, sem jim prepustila, da kraj in čas intervjuja 

določijo same ter jim zagotovila anonimnost intervjujev, tako da imajo matere in njihovi 

otroci izmišljena imena. Z dvema materama sem se srečala na njunem domu v poznih 

popoldanskih urah, z eno pa pri meni doma. Z materjo Jano sem se srečala proti koncu 

meseca marca, z materjo Ivo v začetku aprila in z materjo Ajdo, zaradi njenih neodložljiv 

obveznosti v službi, v začetku meseca maja. Ker mati Iva ni imela varstva za svojega otroka, 

je bil le-ta prisoten ob snemanju pogovora, zato sva pogovor morali dvakrat prekiniti, potem 

pa sva zopet brez težav nadaljevali. Pogovore vseh mater sem snemala z diktafonom. 

Pogovori so trajali od  35 minut do 50 minut. Po končanem snemanju sem z materami še 

nadaljevala sproščen pogovor o temi. 

Zvočne posnetke sem najprej poslušala in dobesedno prepisala, torej sem zapisala tudi 

njihovo narečje, ki so ga uporabljale, sleng, medmete in slovnične napake. Po prepisu sem 

podčrtala vse pomembne informacije za svojo raziskavo in tako dobila kode prvega reda. 

Nato sem kode prvega reda vsakega od intervjujev združila in dobila kode drugega reda. Na 

podlagi raziskovalnih vprašanj sem jih razdelila po kategorijah. 

 

 

 

 

 

 

 



- 27 - 

 

9 REZULTATI ANALIZE IN UTEMELJENA TEORIJA  

 

Rezultate vseh treh intervjujev sem prikazala s pomočjo šestih tabel. Vsaka tabela vsebuje 

kode prvega ter drugega reda, in se nanaša na eno kategorijo oziroma vsebinsko temo. Pod 

vsako tabelo sledi primerjava vseh treh intervjujev s poskusno teorijo po posameznih 

kategorijah. 

9.1 POGLED NA MATERINSTVO IN DOJENJE PRED ROJSTVOM OTROKA  

 

Tabela vsebuje odgovore in mnenja vseh treh mater o dojenju, o prednostih in slabostih 

dojenja. Prav tako so predstavljene tudi njihove odločitve za dojenje ter na kakšen način so se 

pripravljale na materinstvo in dojenje.    

 

 

Tabela 3: Pogled na materinstvo in dojenje pred rojstvom otroka 

 Kode I. reda 

Kode II. reda Mati Jana Mati  Iva Mati  Ajda 

PRIPRAVE NA 

MATERINSTVO 
- z nakupovanjem 

opreme za 

dojenčka 

- večje priprave so 

bile na sam porod 

 

- z branjem knjig  

- s  pogovorom z 

znankami, 

prijateljicami, ki so 

že mame 

- imela je idealno 

predstavo o 

materinstvu 

 

- s  pogovorom s 

prijateljicami 

- z branjem knjig 

- o  materinstvu si 

ni ustvarila nekih 

predstav 

 

PRIPRAVE NA 

DOJENJE  
- se ni pripravljala 

na dojenje 

- dobro si je 

zapomnila  

koristno 

predavanje 

svetovalke za 

dojenje v šoli za 

starše 

 

- na dojenje se je 

pripravljala v sklopu 

istih knjig kot pri 

pripravi na 

materinstvo 

- skozi branje brošur 

- na dojenje se je 

skušala pripraviti  

- dobila premalo 

informacij od 

prijateljic in 

zdravstvenega 

osebja 

- sama je na 

internetu 

izbrskala 

slikovni prikaz 

pravilnega 

dojenja 

- meni, da nas nič  

ne more 

pripraviti na 

izkušnjo dojenja 
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ODLOČITEV 

GLEDE 

DOJENJA  

- odkar je zanosila, 

je vedela, da bo 

dojila, zaradi 

prednosti, ki jih 

ima dojenje 

- dojenje je zanjo 

čisto nekaj 

samoumevnega, 

naravnega in 

najlepšega 

- takoj se je odločila, 

da bo otroka dojila, 

za njo je dojenje  

nekaj naravnega 

- ni preveč 

premišljevala o 

tem, zdelo se ji 

je povsem 

samoumevno, da 

bo dojila 

PREDNOSTI 

DOJENJA  
- boljše navezovanje 

stika med materjo 

in otrokom 

- umiritev mame in 

otroka 

- materino mleko 

vsebuje različne 

hranilne snovi – 

vitamine, minerale 

- boljši imunski 

sistem  

 

- naravna hrana, ki jo 

otrok nujno 

potrebuje 

- povezuje mater in 

otroka 

- razvije se zaupanje 

in varnost  

- dobro je za mamo  

samo, da se telo po 

porodi povrne v 

prejšnje stanje, za 

krčenje maternice 

 

- verjame, da je za 

zdravje otroka 

pomembno, da je 

dojen 

- materino mleko 

je vedno 

pripravljeno, 

vedno iste 

temperature, 

otroka kjerkoli in 

kadarkoli  

podojiš 

- posebna vez, ki 

nastane med 

mamo in 

otrokom 

SLABOSTI 

DOJENJA 
- če dojenje ne 

steče, ni uspešno, 

zato se tako 

mučita oba  

- če se otrok preveč 

doji in so pri 

materi tako 

prisotne bolečine 

med dojenjem 

 

- otrok se lahko tako 

preveč naveže na 

mater 

 

- ne vidi nobene 

slabosti dojenja 

- meni, da je 

mogoče za 

mamo kdaj 

zahtevno, da je 

otroku vedno na 

voljo 

 

K. Šoster Olmer (1999) pravi, da so branje knjig, svarila in napotki pomemben del psihične 

priprave na materinstvo. Tako sta se tudi Iva in Ajda pripravljali na materinstvo (1. koda, II. 

reda)  z branjem knjig, brošur in prek pogovorov s prijateljicami ter s svojimi materami, ki 

so jim pomagale z napotki. Jana se je bolj kot na materinstvo pripravljala na sam porod. Tudi 

na dojenje se ni ravno pripravljala, omenila je šolo za starše, kjer ji je v spominu ostalo 

predavanje svetovalke za dojenje. (»Na dojenje se v bistvu sploh nisem pripravljala. Pač, js 

sm vedla že od samega začetka, odkar sm zanosila, da bom dojila. To sm rekla, da se bom pri 

tem maksimalno potrudila./…/ meni osebno je bla pa ena taka dobra priprava na šoli za 
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starše. Je blo predavanje o dojenju in od tega predavanja sm v bistvu največ odnesla /…/«). 

Kot pravijo Bratanič, Bigec in Savnik (2005), ima pri pripravi na dojenje veliko vlogo 

obiskovanje »Šole za starše«. Tam namreč bodoče starše obvestijo o izjemnem pomenu in 

prednostih dojenja. Iva se je na dojenje pripravljala (2. koda, II. reda) s pomočjo istih knjig in 

brošur kot na materinstvo. Ajda pravi: »Na dojenje sm se poskusla pripravit. Sm pa res nekak 

dobila premalo informacij, od prijateljic, od zdrastvenega osebja… Sm pa izbrskala nek 

slikovni prikaz pravilnega dojenja na spletu… ampak mislim, da te nič ne more zares 

pripravit na to izkušnjo«. S. Hoyer in R. Vettorazzi (2014) poimenujeta dojenje kot 

kompleksen proces in opozarjata, da je pomembno, da se mamice o tem dobro informirajo. 

Hoyer (2004) prav tako pravi, da mnoge mamice pozabljajo na pripravo na dojenje, saj se jim 

zdi dojenje nekaj samoumevnega in naravnega. Ravno zaradi tega so se tudi vse intervjuvane 

mamice odločile za dojenje in niso preveč razmišljale o poteku dojenja in zakaj dojiti (3. 

koda, II. reda). Jana vidi dojenje, kot »/…/ nekaj samoumevnega in nekaj najbolj naravnega, 

pa nekaj najlepšega /…/«. 

 

Vse tri matere v dojenju vidijo kar nekaj prednosti (4. koda, II. reda). Vse se strinjajo, da 

dojenje pomembno vpliva na boljše navezovanje stika med materjo in otrokom, kar navajata 

tudi K. Kompan Erzar in A. Poljanec (2012). Pravita, da je dojenje ena ključnih metod pri 

vzpostavljanju odnosa med materjo in otrokom in nima le funkcije hranjenja. Tudi Kippley 

(2013) opisuje dojenje kot čas, ko med materjo in otrokom nastaja posebna čustvena in fizična 

bližina. Matere se strinjajo, da imajo dojeni otroci boljši imunski sistem in da materino mleko 

vsebuje različne hranilne snovi. B. Nemec in M. Kranjc (2011) pravita, da materino mleko 

vsebuje snovi, ki jih otrok v prvem mesecu najbolj potrebuje; omogoča boljšo odpornost, je 

lažjo prebavljivo … Iva meni, da je dojenje dobro tudi za mater samo (»/…/Tut za mamo 

samo je dojenje dobro, mislim.. ker se na tak način povrne nazaj po porodu, pa za krčenje 

maternice, tko da ima prednosti /…/«). Kar potrjujeta tudi Bratanič in Savnik (2007). In sicer 

pravita, da dojenje pomaga materi pri hitrejšem krčenju maternice, s čimer se zmanjša 

nevarnost poporodne krvavitve. Ajda pa je izpostavila to prednost dojenja: »Dobro je to, da je 

naše mleko čisto vedno pri roki, otroka lahko nahranimo, kjerkoli smo in kadarkoli, pa še 

temperaturo ma vedno isto«. Tudi Bratanič in Savnik (prav tam) pišeta, da je materino mleko 

otroku vedno pri roki, je primerno toplo ni ga potrebno pripravljati in mati ga ima vedno s 

seboj.   
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Dojenje lahko prinaša tudi slabosti (5. koda, II. reda). Ajda pri dojenju ne vidi nobene 

slabosti. Meni pa, da zna biti mogoče kdaj za mamo preveč zahtevno, da mora biti otroku 

vedno na voljo. Tako pravita tudi K. Kompan Erzar in A. Poljanec (2012), da se mati ob 

dojenju nauči razpoložljivosti, saj mora biti otroku na voljo, ko je lačen. Medtem ko Iva meni, 

da se otrok lahko z dojenjem preveč naveže na mamo (»/…/ mogoče, da se lahko otrok preveč 

naveže, da je pol tko ful močno navezan na mamo, da ni potem dojenje za njega samo hrana, 

ampak tudi duda /…/«). Otrok se med dojenjem lahko naveže na mater, vendar težava nastane 

takrat, če je s tem simbioza med materjo in otrokom predolgotrajna, kar pa lahko ovira otroka 

pri procesu separacije in individualizacije (Praper, 1995). Jana vidi slabost dojenja takrat, ko 

dojenje ne steče in se tako mučita oba, otrok in mati. Slabost vidi tudi v tem, če se otrok po 

cele dneve doji in so ob tem prisotne bolečine (»/…/ z mojega vidika je slabost edino to 

matranje oziroma, hm, matranje mamice in staršev, če recimo dojenje ne steče normalno al 

pa če je pač tak otrok, da bi se res cele dneve dojil in pol so tukaj prisotne bolečine al pa 

pride do mastitisa, kr v bistvu tud ni prijetno /…/«). Praper (prav tam) pravi, da je prekinitev 

dojenja lahko olajšanje za mamo in otroka, v primeru, če je otrok nespreten pri sesanju in tako 

dojenje ne steče. K. Šoster Olmer (1999) pravi, da mnoge matere občutijo močne bolečine 

predvsem na začetku oziroma ob pristavljanju dojenčka na dojko, kar prav tako ni prijetno. 

Dodaja še, da so tudi občutljive, boleče ali razpokane bradavice za mnoge mamice ovira pri 

uspešnem dojenju in da so dolgotrajnejše in močnejše bolečine v dojkah lahko znak vnetja – 

mastitisa (prav tam).  

 

9.2 DOŽIVLJANJE MATERINSTVA IN DOJENJA PO PORODU  

 

Tabela prikazuje odgovore intervjuvank o tem, kako je potekalo njihovo dojenje oziroma 

hranjenje otroka ter s kašnimi težavami, negotovostmi in občutji so se srečevale po porodu in 

kako so se odzivale na potrebe svojega otroka. 

 

Tabela 4: Doživljanje materinstva in dojenja po porodu 

 Kode I. reda 

Kode II. Reda Mama  Jana Mama Iva Mama Ajda 

DOJENJE 

OTROKA 
- otroka je dojila 

- dojila je večkrat na 

dan,  več časa, tudi 

sredi noči, pred 

spanjem 

- otroka ni dojila 

- z dojenjem je 

poskusila  večkrat, 

vendar ni steklo, 

zato je bil otrok  

- otroka je 

dojila 

- ni ga hranila 

po urniku  

- dojenje je  
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 - ni se ravnala po 

nobenem »urniku 

hranjenja« 

hranjen po 

steklenički 

trajalo različno       

dolgo 

HRANJENJA PO 

STEKLENIČKI 

                  / - za hranjenje  si je 

vedno  vzela čas 

- hranila ga je na 

vsake tri ure, kot so 

ji predlagali 

zdravniki 

- tudi ponoči ga je 

budila za hranjenje 

- med hranjenjem je 

otroka držala v 

naročju, ga gledala 

v oči, po koncu 

hranjenja pa še 

držala v naročju in 

ga crkljala 

 

              / 

OBČUTKI MED 

DOJENJEM 
- na eni strani je 

občutila 

spokojnost, mir, 

notranje 

zadovoljstvo, 

veselje ob gledanju 

otroka, kako se 

pomiri v njenem 

naročju 

- včasih je bila 

precej nestrpna, 

obupana, 

nepotrpežljiva, ker 

se je otrok večino 

časa samo dojil 

- pomislila je tudi, 

da bi prenehala z 

dojenjem 

 

- za otroka in mamo 

je bilo to mučenje 

- zelo stresno 

obdobje 

- občutek krivde, ker 

ni dojila, saj dojenje 

ni steklo 

- različna 

čustva – 

občutki 

nemoči, 

nevednosti, 

nesposobnosti

, hudih 

bolečin, 

sprejemanja 

nepopolnosti , 

občutek 

zmagoslavja, 

ko je dojenje 

gladko steklo, 

s tem občutek 

pomirjenosti 

in zaupanja 

- ob dojenju je 

pogosto čutila 

posebno vez s 

hčerko 

TEŽAVE MED 

DOJENJEM 
- otroka je 

dolgo/velikokrat? 

dojila, zato so bile 

ob dojenju prisotne 

bolečine, krvaveče 

bradavice in 

mučenje z materine 

strani  

- najprej je težko 

sprejela to, da  tako 

- otrok ni prijel 

dojke, ni sesal, 

izmikal je glavo 

- v  porodnišnici je 

imela premalo časa 

oziroma priložnosti 

za dojenje, ker je 

otrok imel zlatenico 

in sta bila ločena 

- poskusili so tudi 

- na začetku ni 

imela zadosti 

mleka, za kar 

sploh ni 

vedela 

- imela je tudi 

razpokane 

bradavice, kar 

je ob dojenju 

povzročalo 
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pogosto doji 

- na začetku je 

otroka pogosto 

dojila, otrok je 

veliko jokal, zato 

ni vedela, kdaj je 

lačen  

prek nastavka za 

prsi in z 

izčrpavanjem 

mleka, a ni šlo 

močne 

bolečine, po 

enem mesecu 

je dojenje 

normalno 

steklo 

- prestala je 

otrdelost in 

bolečine v eni 

dojki 

ODZIVANJE NA 

OTROKOV JOK, 

NJEGOVE 

POTREBE 

- vedno se je 

odzivala na njegov 

jok, razen če ni 

mogla takoj priteči 

- na začetku ni točno 

vedela, zakaj joče, 

s časoma pa je to 

prepoznala 

 

- na njegov jok se je 

odzivala, razen če 

kdaj ni mogla takoj 

pristopit k otroku  

- njegove potrebe je 

prepoznala nekako 

po urah, čeprav se 

je na samem 

začetku še malo 

lovila 

 

- vedno se je 

odzivala ne 

njen jok, 

nikoli je ni 

pustila jokati 

- s hčerko sta 

se hitro ujeli 

- po občutku je 

vedela, kdaj 

kaj ali koga 

potrebuje 

 

Vse tri matere so se odločile, da bodo svojega otroka dojile (1. koda, II. reda). Vendar dojenje 

pri Ivi ni steklo. V porodnišnici sta bila Iva in njen otrok Patrik zaradi zlatenice ločena. Imela 

je premalo časa, da bi ga lahko previla, podojila. Z dojenjem sta poskusila večkrat, a Patrik ni 

mogel/ni znal prijeti bradavice in sesati, tudi glavo je izmikal, zato je bil hranjen po 

steklenički. Tudi Praper (1995) pravi, da mora otrok pri dojenju sodelovati in biti precej 

aktiven, da mora znati dobro prijeti in sesati. Če je otrok nespreten pri sesanju ali če je mati 

zaradi primanjkovanja mleka negotova, , je dojenje stresno za oba. Zato je v tem primeru 

prehod na stekleničko olajšanje za oba (prav tam). Jana in Ajda sta obe dojili otroka, ko si je 

tega želel in se nista držali nobenega urnika. Ajda pravi: »Hm, ma ne znam tega razložit 

(smeh)… enostavno sva se s hčerkico kmalu ujeli, tko da sm kar nekako vedla kdaj in kaj 

potrebuje… tko, po nekem čisto notranjem občutku. Nisem se pa držala nobenga urnika, tko v 

smislu dojenja na 3 al 4 ure…  so bila obdobja, ko je po več ur skupaj bila priklopljena na 

dojko s krajšimi premori«. Oba otroka sta se različno dolgo hranila na dojki. K. Kompan 

Erzar in A. Poljanec (2012) omenjata avtorje, ki svetujejo, naj matere dojijo takrat, ko si otrok 

tega želi, zato odsvetujejo vzpostavljanje urnika hranjena, saj je to preveč obremenjujoče za 

oba.  
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Iva je Patrika hranila po steklenički (2. koda, II. reda), hranila ga je na tri ure, med hranjenjem 

ga je držala v naročju in ga gledala v oči (»/…/ sm se pa res trudla, ko sm mu dajala hrano po 

flaški, da sm ga mela v naročju, ga gledala v oči,  pa tut prebrala sm to…. da imaš potem vsaj 

na druge načine stik, če ga že z dojenjem ne moreš met. Pa da si vzameš čas za hranjenje, tut 

če je po flaški, tko /…/«). Kot pravi Praper (1995), je razumljivo, da dojenje v vseh primerih 

ni mogoče, zato je potrebno hrano pripravljati. Pravi, da je tudi za matere, ki ne dojijo, 

pomembno, da po hranjenju otroka privijejo k sebi in ga za nekaj časa popestujejo, da ne bi 

ostal čustveno prikrajšan, saj zna biti to preveč obremenjujoče za oba. Ker je Iva mnenja, da 

dojenje mater in otroka še bolj poveže, si je za hranjenje po steklenički vedno vzela čas za 

Patrika, ga gledala v oči in ga še po koncu hranjenja vzela k sebi, da bi na ta način 

nadomestila dojenje in to vez, ki nastane takrat med materjo in otrokom.   

Matere so se med dojenjem srečevale z različni težavami (4. koda, II. reda). Ajdi so se kmalu 

po porodu naredile razpoke na bradavicah, kar je ob pristavljanju hčerke na prsi povzročalo 

močne bolečine. Prav tako je imela težave z otrdelostjo ene dojke. K. Šoster Olmer (1999) 

navaja, da so občutljive, boleče ali razpokane bradavice zaradi nepravilnega pristavljanja ali 

nepravilnega sesanje dojenčka za mnoge matere ovira pri uspešnem dojenju. Največkrat 

matere občutijo močne bolečine predvsem pri pristavljanju na dojko. Lara je pričela zgubljati 

na teži, zato ji je Ajda po nasvetu patronažne sestre začela dodajati adaptirano mleko.  

Jana je izpostavila to, da je Nejca precej dojila, zato so bile ob tem prisotne močno bolečine, 

kar jo je precej izčrpalo, zato je razmišljala, da bi prenehala z dojenjem in otroka pričela 

hraniti po steklenički. Patronažna sestra ji je zaradi domnevnega pomanjkanja mleka 

svetovala prehod na hranjenje po steklenički,  a je pri dojenju vztrajala  (»/…/ včasih se mi je 

zdelo, sm imela resne pomisleke , da bi mu dala adaptiranio mleko in da bi bilo tako konec 

moje matranja, pa tudi on bi bil sit in tiho. A sm vseeno še naprej vztrajala pri dojenju.«). Kot 

pravita K. Kompan Erzar in A. Poljanec (2012) se pogosto v prvem mesecu pojavlja težava 

pomanjkanja mleka, ker dojenje še ne steče popolnoma gladko, pa tudi telo se še prilagaja. Isti 

avtorici pravita še, da zna biti to obdobje za mater zelo stresno, zato se pojavi skušnjava, da bi 

začela dodajati umetno mleko.  

Iva je že na samem začetku imela težave z dojenjem, ker Patrik ni hotel sesati. Poskusila je 

tudi prek nastavka za prsi in z izčrpavanjem mleka, kot so ji svetovali v porodnišnici, a ni šlo 

(/…/ »trudla sm se, prestavljala. Nekaj mleka je sicer tudi blo, sm si ga izčrpavala, pa mu 

dajala po flaški. Ampak enostavno on ni hotu zagrabit.«). K. Šoster Olmer (1999) pravi, da v 
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porodnišnici v primeru težav pri dojenju materam pogosto predlagajo uporabo posebnega 

nastavka, ki se namesti preko bradavičnega kolobarja in bradavice, da otroka lažje pristavi. 

 

Matere so med dojenjem obhajala različna čustva (3. koda, II. reda). Iva, ki ni dojila, se je 

zaradi tega počutila precej krivo. Zanjo je bilo to precej stresno in mučno obdobje (»Ma sm se 

precej sekirala. Ker itak, da si želiš samo najboljše za svojega otroka, pa se sprašuješ kje si 

ga polomu, kaj je krivo za to, al sm premalo vztrajala, a sm bla premalo pripravljena, al bi 

mogla bolj jasno prosit za pomoč v porodnišnici, al bi mogla it do sester, pa rečt, glejte, ne 

morem, ne gre mi in če mi lahko bolj konkretno pomagajo. Al bi mogla, ne vem, svetovalko za 

dojenje poklicat /…/«). 

 Jano in Ajdo so preplavljala podobna čustva – od čustev nemoči, nestrpnosti, obupanosti, 

nesposobnosti, ker dojenje ni gladko steklo in so bile med dojenjem prisotne težave, bolečine 

in pomanjkanje mleka; do občutkov spokojnosti, notranjega miru, zadovoljstva, veselja in 

zmagoslavja, ko je dojenje končno steklo gladko in brez bolečin. Ajda o občutkih med 

dojenjem pravi: »…ob dojenju sm drugač zelo pogosto čutla, da je to nekaj samo najinega… 

da je to neka posebna vez med mano in njo«. Jana: »…čutla sm tako spokojnost al pa mir…  

oziroma neko zadovoljstvo notranje, veselje, ko gledaš otroka, ki se v bistvu pomiri v tvojem 

naročju, … to bi rekla, ampak žal je pa res dostkrat prevladovala ta moja nestrpnost, ker se ni 

nehal dojit. V bistvu nism bla potrpežljiva«. S. Kippley (2013) opisuje dojenje kot odnos, pri 

katerem pridobita obe strani. Mati se ob dojenju lahko počuti pomembno in potrebno. Tako 

kot otrok uživa ob mamini bližini in njenih dotikih, tako lahko tudi mama uživa ob njem. K. 

Kompan Erzar in A. Poljanec (2012) pravita, da si mati in otrok tako zreta v oči, se dotikata, 

se vonjata in ob tem čutita ugodje. Otrok se ob tem umiri in dobi občutek varnosti.  

 

Z. Cugmas (2003) pravi, da starši, ki dosledno odgovarjajo na dojenčkove potrebe, spodbujajo 

varno navezanost. Tudi K. Kompan Erzar (2003) pravi, da je pomembno, kako se odzivamo 

na otrokove potrebe že v njegovem zgodnjem obdobju življenja, ravno zaradi njegovega 

razvoja in kakovosti navezanosti. Vse tri matere so poudarile, da so se vedno odzvale na 

otrokov jok (5. koda, II. reda). Jana je izpostavila, da je bilo sicer na začetku malo težko, ker 

ni vedela zakaj točno joka, a je to kmalu prepoznala. Tudi pri Ivi je bilo tako (»/…/ pol ne veš 

al ima krče, al mu mleko ni všeč, al joka, ker je lačen.. Tu se malo loviš, ker na začetku tega 

še ne prepoznaš. Prvi tri mesci so bolj tko, je bolj spoznavanje, potem pa že kr gre, no«). 
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K. Šoster Olmer (1999) materam sporoča, naj jokajočega otroka vedno vzamejo v naročje in 

naj mu na začetku ponudijo tudi dojko, saj otrok z jokom sporoča, da potrebuje njihovo 

bližino. 

9.3 VLOGA PARTNERJA IN OSTALIH PRI OBLIKOVANJU ODNOSA DO 

DOJENJA 

Tabela zajema odgovore mater o pomembni vlogi partnerja pri dojenju, o njegovi podpori in 

pomoči, prav tako o vplivu zdravstvenega osebja in odzivu okolice na dojenje. 

Tabela 5: Vloga partnerja in ostalih pri oblikovanju odnosa do dojenja 

 Kode I. reda 

Kode II. reda Mama  Jana Mama Iva Mama Ajda 

VLOGA 

PARTNERJA PRI 

DOJENJU  

- jo je delno 

podpiral pri 

dojenju  

- otroka je uspaval  

z nošenjem in 

guganjem, da se 

mami malo 

spočije od dojenja  

- pomagal je pri 

podiranju 

kupčkov 

- med dojenjem ji je 

včasih prinesel 

tudi pijačo 

 

- razumel je, da 

dojenje ni 

steklo in jo pri 

tem spodbujal 

in tolažil  

- bil ji je v močno 

čustveno oporo ob 

začetnih težavah 

pri dojenju 

- večkrat ji je 

prinesel pijačo in 

hrano 

- zelo pogosto je 

hčerko nosil pri 

podiranju kupčka 

- včasih pa se je 

skupaj z njima 

stisnil in užival v 

trenutku 

VPLIV OSEBJA V 

PORODNIŠNICI 

NA DOJENJE 

- osebje ima zelo 

velik vpliv na to, 

ali bo mamica 

dojila ali ne 

- prepričevale so jo, 

da premalo pije in 

da nima dovolj 

mleka, čeprav je 

otrok pridobival 

na teži 

- od babice je  

dobila spodbudo: 

»Dojenje je 

povpraševanje, in 

ponudba«. To ji je 

dajalo upanje 

 

- od medicinskih 

sester ni imela 

ravno direktne 

pomoči in 

podpore pri 

dojenju 

- pomagale so z 

nastavkom in 

prinašanjem 

stekleničke 

 

- trdno je bila 

prepričana, da bo 

dojila, zato jo 

ponujanje 

stekleničke za 

otroka ni ganilo 

- v  porodnišnici ni 

dobila občutka, da 

osebje tam 

spodbuja dojenje 

- premalo nudijo 

praktične pomoči 

- mogoče si zaradi 

tega kakšna mati  

glede dojenja 

premisli 

ODZIVI IN - največ podpore in - bližnji so jo - od zdravstvenega 
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SPODBUDE IZ 

OKOLICE 

spodbude je 

dobila od svoje 

mame 

- ostali so bili 

začudeni na tem, 

kako dolgo doji 

otroka 

- tašča ni bila 

razumevajoča 

- ni dobila veliko 

podpore od ostalih 

- patronažna je 

svetovala 

hranjenje po 

steklenički 

- po spodbudnem 

pogovoru s 

prijateljico je po 

nekem času imela 

razčiščene pojme 

glede dojenja  

spodbujali in 

razumeli, da 

dojenje ni steklo 

- ostali, sosedje 

in znanci so jo 

precej obsojali 

- največ podpore 

in spodbudnih 

besed je dobila 

od svoje mame 

osebja je dobila 

zelo malo nasvetov 

ali podpore  

- meni, da se 

premalo govori o 

težavah, ki se 

lahko zgodijo 

z/med dojenjem  

- babica je hčerko 

brez kakršne koli 

razlage prislonila 

na bradavico 

- meni, da v teoriji 

vsi spodbujajo 

dojenje, medtem 

ko v praksi ne 

 

Dojenje ustvarja posebno bližino med materjo in otrokom, a vseeno ima pri tem pomembno 

vlogo tudi otrokov oče (1. koda II. reda). Materam veliko pomeni, da so pri dojenju deležne 

partnerjeve čustvene opore. Mati Jana pravi, da jo je partner delno podpiral pri dojenju. Ji je 

pa večkrat pomagal z nošenjem otroka pri podiranju kupčka in ga uspaval z guganje ter 

nošenjem, da se je Jana lahko spočila (»/…/ nism glih čutla njegove podpore , v bistvu ja, me 

je želel podpret s tega vidika, ker sm bla jaz izčrpana od dojenja in dojke so me res bolele in 

mi je želel pomagat pač na ta način, da je on nosil tud otroka, ga želel uspavat z zibanjem in 

nošenjem pač brez dojk /…/«).   

Tudi Ajda pravi, da ji je njen partner večkrat pomagal pri prodiranju kupčka, med dojenjem ji 

je večkrat prinesel pijačo,  nudil ji je močno čustveno oporo (»/…/ na začetku sm mela precej 

težav pri dojenju in mi je bil res v ogromno čustveno oporo, učasih se je pa kr stisnil k nama 

in užival v trenutku«). Blankenhorn (1999, po Kippley, 2013) očeta poimenuje »prvi 

pomembni drugi«, zaradi njegove velike vloge pri dojenju. Matere so lahko nekaj dni po 

rojstvu precej ranljive, se srečujejo s težavami, zato sta čustvena podpora in pomoč partnerja 

dobrodošli. S. Hoyer in Vettorazzi (2014) pravita, da oče lahko pri dojenju oziroma po 

končanem hranjenju na prsih mami pomaga tako, da otroka nosi pri podiranju kupčka. Felc 

(2008) pa dodaja, da ji lahko pomaga tudi tako, da ji med dojenjem prinese kakšen napitek.  

Mamica Iva ni mogla dojiti, jo je pa partner pri tem razumel, spodbujal in tolažil. Z. Cugmas 
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(2003) pravi, če mož ženi daje toplino in ji pomaga, bo lažje premagovala vsakodnevne 

težave in stresne situacije, kar ugodno vpliva na njune interakcije z otrokom in na razvoj 

otrokove navezanosti. 

Na dojenje lahko vplivajo tudi prve izkušnje iz porodnišnice in tamkajšnjega osebja (2. koda, 

II. reda), takega mnenja so tudi intervjuvanke. Vsaka od njih je omenila, da je dobila zelo 

malo podpore, spodbude in pomoči s strani osebja v porodnišnici. Jana pravi, da so jo 

medicinske sestre prepričevale, da ne pije dovolj in da nima dovolj mleka, čeprav je Nejc 

pridobival na teži (»/…/ je pa bila ena babica, ki je bila dežurna in je bila iz porodnega 

oddelka. In ko sm ji rekla, da so ostale rekle, da nimam dovolj mleka, sm bila potem še js 

sama prepričana, da ga nimam dovolj, je ona takrat rekla »dojenje je povpraševanje in 

ponudba«, a ne.  Se pravi, koker se bo moj otrok več dojil, več mleka bo nastalo v mojih 

žlezah. In pol mi je nekak to dajalo upanje, da sm vztrajala, da nism dopustila, da mu bi 

dajali adaptirano mleko /…/«).  K. Šoster Olmer (1999) prav tako pravi, če ima mati občutek, 

da ima premalo mleko ali če jo ostali prepričajo v to, je pomembno, da otroka čim pogosteje 

pristavlja k prsim in ga spodbuja k dojenju, saj se tako poveča proizvodnja mleka; »večje kot 

je povpraševanje s strani otroka, večja je potem ponudba s strani matere«. Vse tri matere so v 

porodnišnici prepričevali, da imajo premalo mleka. K. Kompan Erzar in A. Poljanec (2012) 

pravita, da se ob tem mati lahko počuti nesposobno in ne zaupa več vase. Matere so največ 

podpore in spodbude pri dojenju (3. koda, II. reda) dobile od svojih mam, v manjši meri pa so 

ga bile deležne od osebja v porodnišnici. Iva je doživela tudi obsojanja s strani znancev zaradi 

nedojenja. Ajda meni, da v teoriji vsi spodbujajo dojenje, medtem ko v praksi ne in da se 

premalo govori o težavah, ki lahko spremljajo dojenje (»/…/ se mi zdi, da se čisto premal 

govori o težavah pri dojenju… mamice sploh nič ne omenijo tega; recimo, ko sem spraševala 

kašne prijateljice, ki so pred mano ratale mamice…ko sem pa sama začela govorit o svojih 

težavah, am, pa o teh bolečinah, potem se naenkrat skoraj vsaka spomni, da so tut one same 

doživele neki podobnega /…/«). 

 

9.4 VLOGA STARŠEV IN OTROKA V NJIHOVEM ODNOSU  

 

V naslednji tabeli so zapisani odgovori intervjuvank o odnosu oziroma o vlogi očeta in matere 

pri skrbi za otroka.  
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Tabela 6: Vloga staršev in otroka v njihovem odnosu 

 Kode I. reda 

Kode II. reda Mama  Jana Mama Iva Mama Ajda 

VLOGA OČETA 

PRI SKRBI ZA 

OTROKA 

- z  razvojem je 

otrok očeta vse 

bolj iskal in ga 

potreboval 

- pomaga pri negi, 

zvečer ga večkrat 

skopa 

- ga da na kahlo 

- se z njim precej 

igra – norita po 

travniku 

- skupaj obdelujeta 

vrt  

 

- pomaga pri negi 

- ga odpelje kdaj ven 

- se z njim igra 

- se šalita, smejita 

 

- hodita skupaj na 

plavanje, se 

vozita s 

kolesom, se 

igrata in  

raziskujeta svet  

- ne opazi nobene 

razlike v odnosu 

hčerke do nje in 

do očeta  

MAMINA VLOGA 

PRI SKRBI ZA 

OTROKA 

- vedno gre mama z 

otrokom spat, ker 

očeta za spanje 

ravno ne sprejme 

in hoče samo 

mamo 

- otrok jo potrebuje 

za umiritev, ko je 

utrujen, razdražen, 

zaspan, ko joka 

 

- otrok je rad  z 

očetom, a 

predvsem za vse 

potrebno išče 

mamo 

- dneve preživi z 

mamo, ker je oče 

precej odsoten, kar 

se kaže v njegovi 

redki pomoči in 

podpori ter njegovi 

nepotrpežljivosti 

 

- s partnerjem se 

pri skrbi za 

otroka – 

hranjenje, 

umivanje, spanje 

 izmenjujeta in 

dopolnjujeta.  

- kar se tiče 

prehrane in 

ritma, ima večjo 

vlogo mama 

 

Raziskave so se usmerile tudi na odnos med očetom in otrokom (Cugmas, 2003) in na 

njegovo vlogo pri skrbi za otroka (1. koda, II. reda). Mati Jana je opazila, da je Nejc  z 

razvojem vse bolj iskal in potreboval očeta. Praper (1995) pravi, da očetje dobivajo vse bolj 

pomembno mesto pri otroku okrog njegovega drugega leta starosti. Nejc je očeta potreboval 

predvsem pri igri in »norenju« v naravi, najbolj pa užival, ko je z njim obdeloval vrt. Partner 

Jani največkrat pomaga pri negi otroka, ga zvečer skopa in da na kahlo. Ajda pravi, da Lara s 

svojim očetom rada hodi na plavanje, se vozi s kolesom, igra in raziskuje svet na njun način. 

Tudi Z. Cugmas (2003) navaja, da je očetova vloga predvsem ta, da je otrokov soigralec in ga 

spodbuja k zanimivim igram ter k raziskovanju sveta. Tudi Praper (1995) pravi, da naj bi 

očetje bili bolj otrokovi soigralci, spodbujali naj bi ga pri igrah, novih aktivnostih in 

raziskovanju sveta. Ajda pravi, da ne opazi nobene velike razlike v odnosu Lare do nje in 



- 39 - 

 

očeta (»Lara in mož mata res lep odnos, hči je zelo navezana na njega… u bistvu ne vidim 

neke razlike v njenem odnosu do mene ali do njega /…/«). 

Nejc in Patrik večji del dneva preživita vsak s svojo mamo (2. koda, II. reda). K. Kompan 

Erzar in A. Poljanec (2012) pravita, da so navadno matere tiste, ki so otrokove glavne 

skrbnice v družinah. Z otrokom preživijo več časa kot oče, ga dojijo, ustrežejo njegovim 

potrebam po udobju na čustvenem področju in vzgoji, ga pomirijo ter poskrbijo za nego. Jana 

pravi, da jo Nejc potrebuje predvsem pri uspavanju, umiritvi, ko je utrujen in razdražen 

(»Mene potrebuje predvsem nekak za spanje, ja - to očeta skoraj noče, razn, če gremo seveda 

vsi trije skupaj spat… Pa za tolažbo, ko joka, za crklanje, pa če ga ati kaj okrega ali če mu 

kaj ne dovoli, potem pride do mene, ja (smeh).«). Bowlby (1969, po Cugmas, 2003) meni, da 

ko se otrok znajde v stresni situaciji, išče objekt navezanosti, ki je navadno mati. Drugače pa 

je, ko je dobro razpoložen, takrat išče soigralca, to pa je navadno oče (Cugmas, 2003), kar 

velja pri Nejcu. 

Ajda pravi, da se pri  skrbi za Laro s partnerjem dopolnjujeta in izmenjujeta. Večjo vlogo pri 

prehrani in ritmu pa ima ona (»Moja vloga je še zmeraj malce večja… morda najbolj kar se 

tiče njene prehrane, ritma… drugač pa imava skoraj enaki vlogi. Zdaj že je sama. No, morda 

sem večkrat ja tista, ki je ob njej, ko je… kopava pa jo nekako na izmenično. Pri uspavanju je 

tut nekak tako, torej vse počneva oba. Nimava nič določeno za skozi, ampak se nekak sproti 

prilagajava en drugemu«). Kot pravi Brandshaw (1988, po Kompan Erzar in Poljanec, 2012) 

je pomembno, da sta oče in mati sposobna medsebojnega sodelovanja in da se v odnosu 

počutita varno in sproščeno, takrat se tudi očetovstvo in materinstvo najlažje polno razvijata.  

Iva je izrazila skrb glede precejšnje odsotnosti očeta, s čimer je deležna njegove redke 

pomoči, podpore in nepotrpežljivosti, pa tudi različne pristope imata pri nekaterih stvareh pri 

skrbi za otroka. ("Ma moj mož je precej od doma, tko da se bolj na kratko vidita. Se dost 

smejita, hecata, zabavata… Tko, imata kar pristen odnos. Am, me pa malo skrbi, ker je tolko 

odsoten… ne vem, se mi zdi, da je njun odnos bolj tko hiter in površen…. Se mi zdi, da je 

otrok zlo vesel, ko ga vidi, a nekak bolj išče mene. Drgač pa občasno pomaga pri negi otroka, 

hranjenju, pa tut vn gresta kdaj skupaj«). K. Kompan Erzar in A. Poljanec (2012) pravita, da 

je pomembno, da se starši znajo pogovarjati, si razdeliti delo in da so si v oporo pri vzgoji in 

vzpostavljanju stika z otrokom. Dodajata še, da se v nekaterih družinah dogaja, da očetje ne 

vstopajo aktivno čustveno v družino in ne razvijajo očetovstva, takrat se mati posledično 

čustveno trudi prevzeti očetovo vlogo, kar lahko negativno vpliva na otroka in njegovo 
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navezanost. Zdi se mi, da Ivin mož ni čustveno vstopil v družino in da mora Iva tako kdaj 

prevzeti tudi njegovo vlogo.,kar morda trenutno ne vpliva negativno na Patrikovo navezanost 

na mamo in očeta, po Ivinem pripovedovanju pa menim, da trpi njen odnos s partnerjem.  

9.5 ODVAJANJE OD DOJENJA 

 

Intervjuvanke so spregovorile o tem, kako je potekalo odstavljanje otroka od prsi, kako se je 

otrok odzval in kaj so one občutile ob tem. V tabeli preberemo tudi odgovore o spremembah v 

odnosu med materjo in otrokom, ki so se zgodile po prekinitvi dojenja, in mnenja mater, ali bi 

v primeru dojenja oziroma nedojenja, imele drugačen odnos s svojim otrokom.  

 

Tabela 7: Odvajanje od dojenja 

 Kode I. reda 

Kode II. reda Mama Jana Mama Iva Mama Ajda 

STAROST 

OTROKA PRI 

ODVAJANJU OD 

DOJENJA  

- 22 mesecev 

- pred tem ni 

načrtovala, do 

kdaj ga bo dojila 

        / - 17 mesecev 

 

POTEK 

ODSTAVLJANJA 

OD PRSI 

- odstavljanje je 

potekalo počasi 

in postopoma  

- najprej s 

»pogovorom« 

- potem ga je 

dojila samo pred 

spanjem, podnevi 

ne 

- potem ga je 

dojila samo sede 

- potem pa samo 

za par minut pred 

spanjem 

- kompenzirala je z 

veliko nošenja, 

božanja, 

objemanja 

                    / - odstavljanje je 

potekalo počasi 

in postopoma 

- zadnjih par 

mesecev jo je 

dojila samo za 

uspavanje in ko 

je bila bolna 

- pred spanjem  ji 

je razložila, da 

mami nima več 

mleka in da bo 

spila mleko iz 

stekleničke 

- dojenje so 

zamenjali s 

crkljanjem, 

branjem pravljic, 

s pogovorom - 

obnovitev dneva 

 

ODZIV OTROKA  - na začetku je 

nekaj dni 

protestiral z 

jokom 

- kdaj tudi 

                  / - nekoliko je 

»težila«, par noči 

zapored malo 

jokala, a se je 

hitro pomirila, 
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»zahteval« dojko 

- pred spanjem je 

še nekaj dni jokal 

stisnila k njej in 

zaspala 

OBČUTKI MAME - za njo je bilo to 

precej stresno 

obdobje, tudi 

zaradi nosečnosti 

- zelo čustveno je 

to doživela 

- kdaj  je zraven  

tudi zajokala 

                   /  

SPREMEMBE V 

ODNOSU MED 

MATERJO IN 

OTROKOM  

- ni bilo nobenih 

sprememb 

- malo več se je 

začel crkljati kot 

pred tem 

 

                    / - spremembe so v 

tem, da je ne doji 

več 

- začela se je bolj 

crkljati, sploh ob 

večerih se stisne 

k mami in jo 

objame 

ODNOS Z 

OTROKOM V 

PRIMERU 

NEDOJENJA 

OZIROMA 

DOJENJA  

- mogoče bi imela 

drugačen odnos z 

otrokom 

- meni, da bi ga 

mogoče malo 

težje sprejela, ker 

je bil precej 

zahteven kot 

dojenček. Težje 

bi sprejela njegov 

karakter, ker 

takrat ne bi 

nastala takšna 

čustvena vez med 

njima 

 

- ni čisto 

prepričana, če bi 

v primeru 

dojenja imela 

drugačen odnos 

- meni, da bi se 

otrok zdaj več 

crkljal 

- meni, da bi imela 

drugačen odnos s 

hčerko, ker  

dojenje ustvari 

posebno bližino 

in medsebojno 

čutenje otroka in 

matere 

 

 

Jana in Ajda nista načrtovali, koliko časa bosta dojili svojega otroka. S. M. Kippley (2013) 

piše, naj bodo otroci samo dojeni prvih šest mesecev življenja, brez goste hrane in naj bodo 

dojeni vsaj eno leto. Obe materi sta dojili več kot eno leto (1. koda, II. reda). Obema se je zdel 

pravi čas, da odnehata z dojenjem. Ajda pravi: »U bistvu ni blo nekega posebnega razloga. 

Zdelo se nama je, da je prišel čas, da počasi nehava… da je zdaj pravi trenutek za ta korak.« 

K. Kompan Erzar in A. Poljanec (2012) pravita, da je težko govoriti o določeni starosti, kdaj 

je otroka potrebno odstaviti, saj imajo otroci različne potrebe po hranjenju, tudi po sesanju in 

crkljanju. Odstavljanje od prsi je sicer izredno pomembno (2. koda, II. reda). Žlebnik (1969) 

svetuje, naj bo to postopno in odločno, da otrok ne bo preveč prizadet in čustveno napet ter da 
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ne odreagira na to dejanje s kljubovanjem in izmikanjem hrani. Obe mami sta svojega otroka 

počasi in postopoma odvajali od dojenja. Ko je Jana videla, da Nejc prespi celo noč, se je 

odločila, da postopoma preneha z dojenjem. Najprej ga je dojila samo sede pred spanjem, 

podnevi ne več. Na koncu ga je dojila samo še nekaj minut pred spanjem, potem pa prenehala. 

Za vsak ta korak mu je razložila zakaj in kako. Ni pa želela, da bi imel Nejc zaradi tega 

kakšne težave (/…/ »Nism si želela, da bi imel kašne travme zaradi tega, pa da bi preveč 

jokal. Sploh pa nism bla za to, da bi se na primer z danes na jutri odločla nehat /…/«). 

Nikolić (1996) pravi, da se otrok z odstavitvijo dokončno loči od maminega organizma, zato 

je pomembno, kako se loči, da ni razočaran. Tudi Ajda je z odstavljanjem začela tako, da je 

Laro dojila samo pred spanjem in ko je bila bolna (»/…/ zadnjih par mesecev sem jo dojila 

sam pred spanjem in če je bla bolna. Enostavno sm enkrat pred spanjem rekla, da danes pa 

ne bo pila mlekca pr mamici, ker ga ni več, in da lahko spije mal toplega mlekca iz šalice 

pred spanjem. Malo je težila, par večerov zapored je malo pojokcala, ampak se je tudi zelo 

hitro umirila in se stisnila k meni pol pa zaspala.«). Obe mami sta v času odvajanja od 

dojenja to kompenzirali z veliko nošenja, božanja, objemanja, branjem pravljic in 

pogovarjanjem pred spanjem. Tudi K. Šoster Olmer (1999) govori o tem, da bo otrok po 

končanem dojenju še vedno potreboval mater, morda nekaj časa še bolj, saj bo morala dojenje 

nadomestiti z drugimi oblikami bližine in nežnosti. Tako je tudi bilo pri Ajdi in Jani.  

 

Nejc in Lara sta oba po odstavitvi od dojenja še nekaj časa pred spanjem jokala (3. koda, II. 

reda). Lara se je hitro pomirila, Nejc pa malo počasneje, včasih je še zahteval dojko. 

Winnicott (2010) pravi, da je z odstavljanjem od prsi vselej povezana neka mera jeze s strani 

otroka. Kot pravi mati Jana, je Nejc to tudi pokazal, zato je potrebovala dovolj moči, da je 

vztrajala pri tem, da ga ne bo več dojila. (/…/ »Podnevi, za dnevno spanje so ble pa težave. 

Ene par dni je protestiral, jokal, ko sm mu vzela dojko, ubistvu sm mu jo vsakič dala, ampak 

sm potem po parih minutkah rekla, da je dovolj, in se je mal jokal, ampak sem ga potem 

nosila in se je pomiril in zaspal dokaj hitro. Tak da to odstavljanje od dojenja sm 

kompenzirala res predvsem z veliko nošenja.«) 

Jana je opisala čustva pri odstavljanju otroka od dojke (4. koda, II. reda). To obdobje je bilo 

za njo precej stresno, tudi zaradi druge nosečnosti, tako je ob tem večkrat zajokala (»Ja, zame 

je blo stresno. Saj najbrž tut za njega. V bistvu sm ga res velik nosila, božala, ujčkala, 

stiskala, kak tedn je trajalo. V bistvu je bila bolj zame to stiska, ker sm bolj čustveno to 

doživela, ker sm tudi še noseča, tako da je bilo tudi nekaj solz iz moje strani zaradi tega, sm 
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bla kr obupana, ker je tok jokau«). K. Šoster Olmer (1999) pravi, da se je čustveno res težko 

posloviti od tako posebne intimne vezi, ki je mater in otroka tako dolgo in intenzivno 

povezovala. Mati Ajda pa ni izpostavila svojih občutkov ob odstavljanju od dojenja.  

Matere sem povprašala tudi o morebitnih spremembah, ki so se zgodile med materjo in 

otrokom po prekinitvi z dojenjem (5. koda, II. reda). Jana je povedala, da se niso pojavile 

nobene večje spremembe, razen tega, da se Nejc zdaj še malo bolj crklja kot prej. Ajda pa, da 

se Lara prav tako od takrat še bolj crklja, sploh preden zaspi (»Am ja, spremembe so u tem, da 

se zdej pač ne doji več. Pa tut crklja se več… Sploh ob večerih, ko gre spat se stisne čisto k 

meni in me objame.«)  Kot sem že v 1. kodi II. reda omenila, otrok po prekinitvi dojenja še 

vedno potrebuje mamo. To naj bi mati in otrok nadomestila z drugimi oblikami bližine in 

nežnosti (prav tam). 

Jana in Ajda menita, da bi imeli v primeru nedojenja drugačen odnos s svojim otrokom (6. 

kod, II. reda). Obe poudarjata pomembnost dojenja in čustvene vezi, ki nastane v času dojenja 

med njima. Če ne bi dojili, menita, da te posebne čustvene vezi in bližine s svojim otrokom ne 

bi imeli. Jana meni, da bi tako verjetno tudi težje sprejela Nejca kot dojenčka zaradi 

njegovega takrat zahtevnega karakterja (»Mogoče, če ga ne bi dojila in če se ne bi tolko 

poglobila v njega, tako ne bi ratala taka čustvena vez med nama. Bi težje sprejela njegov 

karakter, mislim da.«)  

Gostečnik (2009) pravi, da je dojenje izrednega pomena zaradi stika, ki ga ob tem vzpostavita 

mati in otrok. Košiček (1992) pa pravi, da otrok to prvo zbliževanje z materjo doživlja kot 

prijetno, s čimer postane otrokov telesni stik z materjo vir prvih pozitivnih emocij do druge 

osebe. Iva pa ni ravno prepričana, če bi v primeru dojenja imela drugače odnos s Patrikom. 

Meni, da bi se mogoče takrat več crkljal, ker ga bi imela tako več pri sebi v objemu (»Hm, ne 

vem. Mogoče bi res imela drugačen donos. Sploh ne vem, kaj bi odgovorila na to vprašanje. 

Ne vem, al je on tak karakter recimo. /…/ Mogoče, če bi ga dojila, bi ga tako imela več pri 

sebi, več stika in bi se več crkljal na ta način. Ne vem, ne vem.. To so samo domneve. Mogoče 

je samo tak karakter /…/«). 

9.6 OTROKOVO POČUTJE V VARSTVU IZVEN DOMA 

 

V tabeli so prikazani odgovori mater o otrokovem počutju v vrtcu oziroma v varstvu izven 

doma, o njegovih reakcijah ob poslavljanju od staršev in ponovnem snidenju. Ajda, katere 
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hčerka že hodi v vrtec, je spregovorila o občutkih ob Larinem prvem odhodu v vrtec in ob 

njeni vrnitvi v službo ter o spremembah, ki so se ob tem zgodile v odnosu med njo in Laro.  

 

Tabela 8: Otrokovo počutje v varstvu izven doma 

 Kode I. reda 

Kode II. reda Mama Jana Mama Iva Mama Ajda 

POTREBA PO 

VARSTVU 
- mama je 

brezposelna, zato 

je otrok z njo 

doma 

- otrok je občasno v 

varstvu pri starih 

starših ali pri teti 

 

- mama je zaenkrat 

še na 

porodniškem 

dopustu, zato je 

otrok z njo doma 

- včasih je v varstvu 

pri tašči ali njeni 

mami 

- oba hodita v 

službo, zato 

potrebujeta 

varstvo 

- otrok je v vrtcu 

REAKCIJA 

OTROKA OB 

POSLAVLJANJU/ 

ODHODU 

STARŠEV 

- pred prvim letom 

starosti ni bilo 

potrebe po 

varstvu, če že, ni 

želel ostat s 

komer koli 

- če je bil utrujen, 

je hotel biti samo 

z mamo 

- ko je bil star 7 oz. 

8 mesecev,  je 

lažje ostal v 

varstvu 

- zdaj pa brez težav 

ostane v varstvu 

- ko je utrujen, 

malo težje 

sprejme, če mama 

kam gre 

 

- otrok je na 

začetku s težavo 

ostal v varstvu, je 

precej jokal 

(obdobje od 6. do 

9. meseca) 

- sedaj je v redu, ne 

joka več 

- ko jo pripeljeta 

v vrtec v 

igralnico, se 

hitro poslovi in 

odhiti k 

vzgojiteljici v 

objem 

- zelo hitro je 

sprejela otroke 

in vzgojiteljico,  

- ni je bilo 

potrebno dlje 

časa uvajati 

- v času počitka 

je že od prvega 

dne  brez težav 

zaspala brez 

dojenja 

 

REAKCIJA 

OTROKA OB 

PRIHODU 

STARŠEV  

- otrok je zelo 

vesel, ko pride 

nazaj  

- vedno priteče k 

mami, jo objame 

- je zelo vesel 

- priteče k njej  po 

vseh štirih 

- nasmehne se 

jima, včasih se 

še igra naprej in 

dokonča z igro, 

včasih pa takoj 

priteče k njima, 

skoči v objem in 

hoče  domov 

 

OTROKOVO 

POČUTJE V 

VARSTVU  

- otrok gre precej 

rad k starim 

staršem in k teti 

- nima nobenih 

- zdaj je v redu, 

nima nobenih 

težav 

 

- v vrtcu se zelo 

dobro počuti 

- zelo rada je v 

družbi otrok 
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težav, ko mora 

biti v varstvu 

- je precej 

družaben, si želi 

družbe 

- vedno je vesel, ko 

vidi otroke, zato 

se jim pridruži 

- rad je z vsemi 

sorodniki, dobro 

ve, kdo kam sodi 

- všeč ji je družba 

deklic, ki so dve 

ali tri leta 

starejše od nje 

- je v obdobju, ko 

se uči postaviti 

zase in ne želi 

deliti svojih  

igrač z drugimi 

  

SPREMEMBE V 

ODNOSU OB  

ODHODU V VRTEC 

  /                   / - hčerka se je 

želela kakšen 

mesec po 

odhodu v vrtec 

dojiti takoj, ko 

sta prišli iz vrtca 

domov 

- sprememba je 

bila v smislu 

ločitve po enem 

letu skupnega  

celodnevnega 

preživljanja 

časa 

OBČUTKI OB/PRI 

ODHODU V 

SLUŽBO 

  / - ko je bližje 

odhodu v službo s 

porodniškega 

dopusta, se vse 

bolj obremenjuje 

- ne predstavlja si, 

da bi bila cel dan 

proč od njega, ker 

ne ve, kaj se bo ta 

čas dogajalo z 

njim 

 

- zdi  se ji, da sta 

bil hčerkin 

odhod v vrtec in 

ločitev od nje 

bolj zahtevna za 

mamo kot za 

otroka 

 

Vsaka izmed mamic potrebuje kdaj varstvo za svojega otroka (1. koda, II. reda). Iva je še na 

porodniškem dopustu, zato za Patrika potrebuje občasno varstvo pri starih starših. Jana je 

brezposelna, zato večino dneva preživi skupaj s svojim otrokom, tako gre Nejc včasih v 

varstvo k starim staršem ali teti. Ajda je zaposlena, zato Lara obiskuje vrtec. Bowlby (1969, 

po Batistič Zorec, 2006) je bil sicer proti vrtcem za otroke do tretjega leta, ker vsaka ločitev 

od mame pred to starostjo po njegovem mnenju predstavlja potencialno nevarnost za otroka. 

Meni, da otroci pri tako zgodnji ločitvi od matere zaradi njene neodzivnosti v tem času lahko 

razvijejo negotovo navezanost. Bowlby (prav tam) je zagovarjal tezo, da je najboljša vzgoja 



- 46 - 

 

otrok doma, zato je nasprotoval zaposlovanju mater. Vendar pa E. Singer (1992, po Batistič 

Zorec, 2003) pravi, da nimajo vsi zagovorniki teorije navezanosti negativnega mnenja o 

vključitvi otroka v jasli. 

Jana in Iva sta povedali, da Patrik in Nejc v obdobju od 6. do 9. meseca nista želela ostati v 

varstvu s komer koli (2. kod, II. reda). Pri Patriku je v tem obdobju bilo precej jokanja ob 

ločitvi od mame, kar je nekako normalno za to starost (»Ja, včasih se je precej 

jokal…oziroma, v prvih mescih, ko sm js mogla za kakšno urco kam it, se on ni še čisto tega 

zavedau. Potem je blo obdobje od šestih do devetih mesecev, ko je precej jokal ob odhodu. 

Zdaj načeloma je kar uredu. Ne joka več«). Z. Cugmas (1998) pravi, da je to obdobje, ko 

otrok doživlja strah pred tujci oziroma pred ločitvijo od matere, kar imenujemo separacijski 

strah. Ta strah pred tujci se navadno pojavi mesec dni potem, ko se pojavi specifična 

navezanost na eno osebo, navadno je to mati. Sedaj pa oba, Patrik in Nejc, brez težav ostaneta 

v varstvu tudi za več časa.  Po prvem letu, natančneje okrog 18. meseca, se pojavi obdobje, v 

katerem se navezanost poleg matere razširi še na eno osebo, nato pa še na več oseb, ki se z 

njim prijazno družijo: na starše, babice, dedke, sorodnike, vzgojiteljice  to obdobje se 

imenuje obdobje večkratne ali multiple navezanost (prav tam). Ajda pravi, da Lare ni bilo 

potrebno dolgo uvajati v vrtec, hitro je sprejela vzgojiteljico in otroke. Tudi ko se zjutraj 

poslovi od staršev, steče k vzgojiteljici v objem (»Ko je štartala v vrtec, je to res dobro 

sprejela, ni bilo nekih hudih reakcij, niti je nismo rabli dlje uvajat…Pa še prvi dan je v vrtcu 

takoj zaspala in to brez dojenja (smeh)«). Z. Cugmas (2003) pravi, da otroci, ki so v varstvu 

izven doma, lahko razvijejo navezanost do osebe, ki v tistem času skrbi zanje. Tako je, če je 

otrok vključen v vrtec, lahko navezanost razvije na vzgojiteljico.  

Vse tri matere so povedale, da se jih njihovi otroci razveselijo in takoj pritečejo k njim, ko se 

vrnejo po njih v varstvo (3. kod, II. reda). Prav tako se tudi v varstvu vsi otroci dobro počutijo 

(4. kod, II. reda). Mati Ajda pravi: »Ko jo prideva iskat, največkrat dobiva njen nasmešek 

(smeh).. Učasih takoj prleti k nama, pa naju objame pa hoče prec domov. Am, včasih pa tut še 

malo nadaljuje z igro, al jo dokonča, pa potem pride in gremo..«  Nadaljuje še, da se zelo 

dobro počuti v vrtcu in v družbi otrok. Jana pravi, da je tudi Nejc precej rad v varstvu pri 

sorodnikih, rad je tudi v družbi otrok in jih je vesel. Mati Iva pravi, da se tudi Patrik dobro 

počuti v varstvu. Glede na reakcije otrok po prihodu staršev in po njihovem počutju v varstvu 

sklepam, da so vsi trije otroci varno navezani na svojo mamo. Kot pravi Z. Cugmas (1998) 

varno navezani otroci brez težav raziskujejo okolje in se igrajo. Ob odsotnosti od matere 

pokažejo malo zaskrbljenosti, igra pa postane manj intenzivna. Ko se mati vrne, se je 
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razveselijo, stečejo k njej, ostanejo trenutek pri njej, nato pa lahko nadaljujejo z 

raziskovanjem.  

 

Glede na to, da je bila Lara ob odhodu v vrtec še vedno dojena, me je zanimalo, ali so se ob 

tem zgodile kakšne spremembe v odnosu med njo in materjo (5. kod, II. reda) (»Spremembe 

so ble bolj v smislu ločitve… saj sva ja eno leto bile nonstop skupaj... Pa tut v tem, da se je v 

prvem mesecu al pa mogoče v mesecu pa pol, želela podojiti takoj, ko sva prišle domov iz 

vrtca«.). Tudi K. Šoster Olmer (1999) navaja, da se bo otrok ob prihodu mame iz službe, želel 

najprej podojiti.  

Tudi matere ob ločitvi od svojih otrok začutijo strah in zaskrbljenost (6. kod, II. reda). Ajda 

pravi, da je bila ta ločitev zanjo verjetno bolj zahtevna kot za Laro. Tudi mati Iva pravi, da si 

ne predstavlja biti toliko časa ločena od Patrika. (»Jaa, vedno ko je bližje, bolj se 

obremenjujem. Si še ne predstavlam bit cel dan proč od njega… Ker ne veš kaj se dogaja, pa 

še tko mejčken mi deluje«). Obe materi sta ob tem začutili pravo mero separacijske 

anksioznosti, kar je ob takih trenutkih primerno. Stifter, Coulehan in Fish (1993, po Cugmas 

1998) pravijo, da nekatere matere, ki zaradi ločitve od otroka doživljajo močne občutke 

krivde, žalosti, strahu, pretirano varujejo svojega otroka, kar negativno vpliva na njegov 

razvoj. Z. Cugmas (prav tam) dodaja še, da nekatere matere ob ločitvi od otroka ne občutijo 

prav nič anksioznosti, kar prav tako negativno vpliva na njegov razvoj in kakovost njegove 

navezanosti.    
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10 ZAKLJUČEK 

 

Dojenje nima le funkcije hranjenja, ampak se takrat med materjo in otrokom,  kot so povedale 

intervjuvane matere, ustvarja posebna vez, bližina. Skozi pogovor z materami, vključenimi v 

raziskavo, sem vse bolj prepričana v to. Med materjo in otrokom  nastane vez,  ki se ne konča 

z odstavitvijo hranjenja od prsi, ampak se lahko nadaljuje in gradi v varno navezanost, pri 

čemer je pomembno, da je mati otroku na voljo, ko jo potrebuje. 

Vse tri intervjuvane matere so bile enotne pri mnenju o dojenju. Doživljajo ga kot nekaj 

naravnega, samoumevnega in najlepšega, zato se pred rojstvom otroka nanj niso preveč 

pripravljale, bile pa so prepričane v to, da bodo dojile. O dojenju so se pogovarjale s 

prijateljicami, ki so že mame, nekaj so o njem izvedele v brošurah in v šoli za starše. Po 

rojstvu otroka se njihovo mnenje o dojenju ni spremenilo, je pa prineslo nekaj nepričakovanih 

težav – pri eni materi razpoke na bradavicah in mastitis, pri drugi premajhno količino mleka 

in neaktivnost otroka pri sesanju, pri tretji bolečine ob pristavljanju otroka na dojko in med 

dojenjem. Ker pa mora biti tudi otrok pri dojenju precej aktiven, ni uspešno dojenje odvisno 

samo od matere, temveč tudi od otroka. Ravno zaradi tega je bilo dojenje pri eni materi 

neuspešno. Zdi se mi, da so bodoče matere o možnih težavah pri dojenju premalo obveščene 

in tako nanje nepripravljene, zato lahko prehitro obupajo in opustijo dojenje. Ena od  mam je 

izpostavila ta problem: »Zdi se mi, da vsi spodbujajo dojenje sam v teoriji, v praksi pa nekak 

ne. Zdi se mi tudi, da se čist premalo govori o teh težavnih plateh dojenja. Tudi mamice sploh 

ne povedo vnaprej tega.«  

Med dojenjem so se intervjuvanke srečale z različnimi občutji in čustvi, ki pa so bila pri vseh 

treh podobna: ob bolečini med dojenjem nemoč in nesposobnost, misli o prenehanju dojenja. 

Po drugi strani so se pri materah pojavljali občutki in čustva notranjega miru, veselja in 

zadovoljstva ob gledanju otroka, ki se pomiri v njenem naročju, zmagoslavje, ko je dojenje 

steklo, pomirjenost in zaupanje, pa tudi  potrtost (pri materi, pri kateri dojenje ni steklo). Ta 

mama to obdobje opisuje kot stresno, pospremljeno tudi z obsojanjem okolice, zaradi 

nedojenja. Ker sama močno podpiram dojenje, sem kdaj tudi sama obsojala matere, ki niso 

dojile. Vendar sedaj spoštujem vsako odločitev matere glede dojenja, predvsem kadar ne vem 

natančno, kaj je v ozadju oziroma kaj je vzrok, da svojega otroka ne doji. 

Vsem trem materam je ogromno pomenilo, če so pri dojenju bile deležne podpore, pomoči in 

spodbude bližnjih, predvsem pa podpore moža. Podpora materam pri dojenju ni bila pri vseh 
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enaka. Ena od mam je bila deležna podpore pri dojenju s strani moža v veliki meri, ostali dve 

pa malo manj. Materi, ki ni uspela dojiti, je mož izkazal razumevanje in občasno pomagal pri 

hranjenju po steklenički. Eden od očetov je  pomagal pri dojenju tako, da je otroku pomagal 

pri podiranju kupčka in nošenju, predlagal je tudi prekinitev dojenja, ko je videl, s kakšnimi 

bolečinami se srečuje med dojenjem. Vse tri matere so omenile zdravstveno osebje v 

poporodnem oddelku in nezadovoljstvo z njimi. Nobena ni bila deležna nobene konkretne 

pomoči s strani zdravstvenega osebja,  prepričevali so jih, da nimajo zadosti mleka, ponujali 

so tudi stekleničko. Ena od mam meni, da si zaradi tega prepričevanja mam, da nimajo zadosti 

mleka, kakšna tudi premisli in preneha z dojenjem. Dve intervjuvanki sta največ podpore 

dobili od svoje mame. Da dojenje steče, je res pomembno, da mati dobiva podporo in 

spodbudo ostalih, da začuti, da pri tem ni sama in da se tako lahko posveti otroku.    

Ena od mater je povedala, da je bilo odvajanje od dojenja zanjo precej stresno obdobje, to je 

doživljala zelo čustveno. Kar je pričakovano, saj se, kot sem zasledila v knjigi K. Šoster 

Olmer (1999), ni tako enostavno posloviti od tako posebne vezi. Materi, ki sta dojili, sta 

počasi in postopoma začeli z odstavljanjem otroka od prsi. Začeli sta s pogovorom z otrokom, 

zmanjševali čas dojenja, dojili samo sede, potem samo pred spanjem, potem pa nič več. Eden 

od otrok je to sprejel z jezo in protestom, drugi pa še par noči pred spanjem z jokom, a se je 

hitro pomiril. Obe materi sta pri odstavljanju od dojenja to nadomestili z veliko božanja, 

stiskanja, crkljanja, nošenja, pogovarjanja. Kakšnih večjih sprememb pa  v odnosu med 

materjo in otrokom ni bilo, razen v pogostejšem crkljanju. 

Eden od otrok je zaradi mamine službe odšel v vrtec še v času dojenja. Vendar tudi to ni 

prineslo težav, se je pa takoj, ko je prišel iz vrtca, želel najprej podojiti in tako nadoknaditi čas 

in bližino matere, ko sta bila ločena. Ob ločitvi matere od otroka po enem letu zaradi službe in 

vrtca, je povsem pričakovano, da mati ob tem občuti malo strahu in zaskrbljenosti. To je 

začutila tudi ena od mater, kar verjetno pomeni, da imata z otrokom dober odnos. Vendar je 

veliko lažje, če ob ločitvi mama ve, komu bo v času svoje odsotnosti zaupala otroka. Zato se 

kot bodoča vzgojiteljica zavedam, kako pomembna sta interakcija in sodelovanje, ne samo 

med vzgojiteljico in otroki, ampak tudi med vzgojiteljico in starši, kajti to vpliva na otrokovo 

počutje v vrtcu. 

Pomanjkljivost svojega diplomskega dela vidim pri izbiri intervjuvank, saj se v odnosu do 

dojenja ne razlikujejo. Vse tri zelo podpirajo dojenje in so se takoj odločile dojiti svojega 

otroka. Zanimivo bi bilo slišati mnenje o dojenju matere, ki se je že na samem začetku 
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odločila, da otroka ne bo dojila. Vse tri intervjuvane matere so imele z dojenjem različne 

težave. Verjamem, da obstajajo matere, ki se s tem nikoli ni srečale, zato je dojenje potekalo 

brez težav. Vse tri matere imajo enega otroka, torej so tokrat prvič postale mame. Mislim, da 

je vsak začetek težak in da vsako srečanje z novo situacijo prinese težave in negotovosti ter 

hkrati spoznavanje in učenje. Menim tudi, da se hranjenje na prsih od otroka do otroka 

razlikuje, saj so si otroci različni.   

Prek teoretičnega dela v diplomskem delu sem spoznala, v kako veliki meri stvari, situacije, 

dogodki znotraj družine, znotraj naših odnosov z bližnjimi, vplivajo na nas, na našo 

samopodobo, obnašanje in na kakovost naše navezanosti na starše. Naučila sem se, da imajo 

naši starši oziroma naši skrbniki ter njihovo obnašanje do nas pri tem največjo vlogo.   

Ob raziskovanju izbrane tematike sem dobila odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja. 

Spoznala sem, da obstajajo tudi težje strani dojenja, čeprav se o tem manj govori. Zagotovo 

mi bo marsikaj od raziskanega prišlo v prihodnosti prav kot bodoči vzgojiteljici in materi in 

da mi bo pomagalo, ko se bom sama znašla v zame novi situaciji, saj si tudi sama želim nekoč 

postati mati. Matere so mi samo še potrdile to, kar sem sama predvidevala in zasledila v 

literaturi  kako pomembno vlogo ima dojenje  da je to vez, ki zbližuje otroka in mater in da 

se na tem lahko zgradi varna navezanost.   
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12 PRILOGE 

Priloga 1: Vnaprej  pripravljena vprašanja za izvedbo intervjujev 

 

Za doječe matere 

1. Ste se v času nosečnosti že pripravljali na materinstvo?  

2. Ste se v času nosečnosti že nekoliko pripravljali na dojenje? Na kakšen način? 

3. Zakaj ste se odločili, da ga boste dojili? 

4. Kaj ste začutili pri dojenju svojega otroka? 

5. Kdaj ste vedeli, da je vaš otrok lačen, da potrebuje vas oz. spanje, ljubkovanje? 

6. Ste se vedno odzivali na njegov jok? 

7. Se vam zdi dojenje pomembno?  

8. Kakšne so po vašem prednosti oziroma slabosti dojenja? 

9. Ste za dojenje dobili kakšne nasvete od svoje mame, tašče, zdravstvenega osebja? Ste 

jih upoštevali? 

10. Kakšno vlogo je imel pri dojenju partner? 

11.  Ste se med dojenjem srečali s kakšnimi težavami? 

12. Kako dolgo ste dojili svojega otroka?  

13. Na kakšen način ste ga odvadili od dojenja? Je to prineslo kakšne spremembe v 

odnosu med vami in otrokom? 

14. Kako se je odzval otrok, ko ste začeli z dostavljanjem od prsi? 

15. Se vam zdi, da bi brez dojenja imeli drugačen odnos s svojim otrokom? 

16. Ali ste dali svojega otroka v vrtec še v času dojenja? Ali ste odšli v službo še v času 

dojenja? Je to prineslo kakšne spremembe v odnosu med vami in otrokom? 

17. Kako se vaš otrok počuti v vrtcu oziroma v varstvu izven doma? Kako odreagira, ko se 

poslovi od vaju in kako ob ponovnem snidenju z vami? 
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18. Kakšen odnos ima vaš otrok z očetom? Kaj počneta skupaj?  

 

19. Kakšna je vaša vloga pri skrbi za otroka?  

 

20. Bi želeli še kaj dodati? 

 

Za nedoječo mater 

1. Ste se v času nosečnosti že pripravljali na materinstvo? 

2. Ali ste se po porodu odločili dojiti svojega otroka?  

3. Na kakšen način je potekalo hranjenje vašega otroka?  

4. Kdaj ste vedeli, da je vaš otrok lačen, da potrebuje vas oz. spanje, ljubkovanje? 

5. Ste se vedno odzivali na njegov jok? 

6. Se vam zdi dojenje pomembno?  

7. Kakšne so po vašem prednosti oziroma slabosti dojenja? 

8. Mislite, da pride do kakšnih težav pri odvajanju otroka od dojenja ali pri navajanju na 

gosto hrano? 

9. Kakšno mnenje so o (ne)dojenju imeli vaši bližnji? 

10. Se vam zdi, da bi v primeru dojenja imeli drugačen odnos s svojim otrokom? 

11. Kakšen odnos ima vaš otrok z očetom? Kaj počneta skupaj? 

  

12. Kakšna je vaša vloga pri skrbi za otroka?  

 

13. Kako se vaš otrok počuti v vrtcu oziroma v varstvu izven doma? Kako odreagira, ko se 

poslovi od vaju in kako ob ponovnem snidenju z vami? 

14. Bi želeli še kaj dodati? 
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Priloga 2: Del primera kodiranega intervjuja 

 

ZAPIS INTERVJUJA KODE I. REDA 

… 

V: Si se mogoče pripravila na dojenje v času nosečnosti?  

A: Na dojenje se v bistvu sploh nisem pripravljala. Pač, js sm vedla že od 

samega začetka, odkar sm zanosila, da bom dojila. To sm rekla, da se bom 

pri tem maksimalno potrudila. Tudi nisem želela slišat zgodb, oziroma, 

nisem bila tok izpostavljena zgodbam mamic, ki niso mogle dojit, oziroma, 

so zagovarjale stališča, da nimajo dost mleka ali pa da sploh nimajo mleka. 

Meni osebno je bla ena taka dobra priprava na šoli za starše. Je blo 

predavanje o dojenju in od tega predavanja sm vbistvu največ odnesla in 

priznam, da sm pol, ko sm rodila, ko sm bila v dilemi, sm šla večkrat prav 

skozi te izpiske, ker je bla taka res izkušena predavateljica, med drugim 

tudi svetovalka za dojenje.  In na njenih predavanjih je bilo nekaj drugega, 

kot najdemo v kakšnih strokovnih knjigah glede dojenja.  

V: Kako je potem potekalo dojenje pri vaju? Si mogoče po rojstvu otroka 

kdaj bla v dvomih, da ne bi več dojila?  

O: Ja, je. Imela sem pomisleke. Bila sem pod pritiskom, a ne. Pač, naš otrok 

se je zelo dojil. Je fantek. Tudi iz porodnišnice imam takšne izkušnje, da je 

bil dobesedno priklopljen name po več ur in se ga sploh ni dalo ustavi pri 

dojenju. In potem prideš dom, upaš da bo zarad domačega okolja boljše, 

valjda. Ampak vidiš, da ni ravno tako, sploh če si večino časa sam z njim. On 

se pa želi samo dojit in dojit.  In potem nimaš mogoče niti toliko podpore iz 

vseh strani. Am, al si pa pod pritiskom časa, oziroma omejitve dojenja, ko 

pravijo 20 min na eno, 20 min na drugo stran dojke, oziroma maximalno tri 

četrt ure. Kar pa pri nas ni blo. In včasih se mi je zdelo, sm imela resne 

pomisleke , da bi mu dala adaptirano mleko in da bi bilo tako konec mojega 

matranja, pa tudi on bi bil sit in tiho. Seveda to ne bi bila rešitev. To je bila 

samo neka tolažba v daljavi. Pač, na to sem pomislila, ko sem bila kdaj v 

obupu. Mogoče tudi zarad tega, da bi bil volk sit in koza cela in da bi s tem 

pač utišala druge, ki so mi imeli kaj proti za povedat. 

V: Aham, potem lahko rečeš, da ravno nisi imela neke podpore pri dojenju? 

O: Am, sploh na začetku prvih par mesecev niti ne. V bistvu sem največ 

podpore imela s strani svoje mame. Am, pol mož… Me je podpiral, ampak 

je nekako mislil, da me bolj otrok samo izkorišča in izsiljuje s tem dojenjem. 

Ker se je v bistvu res veliko dojil, po dve uri, zvečer tudi za uspavanje. Če 

tega ni imel, je bil jok. Saj mož mi je v bistvu hotel samo dobro , ker sem v 

bistvu tudi  sama precej jamrala, ker mi je bilo res težko. In je on stopil na 

mojo stran. In rekel , naj tega ne dopustim. Potem je bila istega menja tudi 
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moja tašča.  Ker je ona dojila svoje na štiri ure in oni so vmes spali. Pa tudi 

kakšne druge mamice so bile začudene. Sploh, ko je mož povedal koliko 

časa se dojiva, je bilo to za druge nekaj nenavadnega.  

V: Kaj pa potem v poporodnem oddelku, se ti zdi, da ima tam osebje 

močan vpliv na to, ali boš dojila ali ne? 

O: Ja, bi rekla, da majo. Sicer obstajajo mamice, ki se že apriori, preden 

grejo rodit, odločijo, da ne bodo dojile. In nato ne moreš nič vplivat, ker se 

je pač  mamica tako odločila. Ja, imajo pa kontra vpliv, ja. Pač, sama imam 

tako izkušnjo, da so mi rekle, ko je bil otrok že par ur priklopljen, da nimam 

dovolj mleka, čeprav je bilo to tretji dan po porodu in čeprav je naš otrok 

pridobival na teži in so določene babice vseeno bile prepričane, da nimam 

dovolj mleka, da ne pijem dovolj. Je pa bila ena babica, ki je bila dežurna in 

je bila iz porodnega oddelka. In ko sm ji rekla, da so mi rekle, da nimam 

dovolj mleka, sm bila potem še js sama prepričana, da ga nimam dovolj, je 

ona takrat rekla »dojenje je povpraševanje in ponudba«, a ne.  Se pravi, 

koker se bo moj otrok več dojil, več mleka bo nastalo v mojih žlezah. In pol 

mi je nekak to dajalo upanje , da sm vztrajala, da nism dopustila, da mu bi 

dajali adaptirano mleko, ker je v bistvu pridobival na teži.  Tako so mu one 

dale glukozo, da mu je to nasitilo želodček, da se je pol umiril.  

V: Zakaj pa si se pravzaprav odločila za dojenje? 

O: Zato, ker mi je to v bistvu nekaj samoumevnega in nekaj najbolj 

naravnega, pa nekaj najlepšega. Pa res me je prepričalo to, čeprav sm od 

samga začetka vedla, da bom dojila, to sploh ni blo pomisleka, da ne bi 

dojila, ampak res me je prepričalo to predavanje na šoli za starše, ko nam 

je predavateljica povedala, koliko različnih hranilnih snovi, vitaminov, 

mineralov je v materinem mleku u primerjavi recimo z adaptiranim 

mlekom, ki nima niti eno tretjino vseh teh snovi v sebi in je res 

osiromašeno. 

V: Aha. Zakaj se ti pa zdi pomembno dojenje? 

O: Ja, zdi se mi pomembno res pač s tega vidika navezovanja stika med 

otrokom in mamo, pa pač za umiritev mame in otroka, pa tud za zdravje, 

tko gledano kot neka popotnica za življenje. 

V: Torej se ti zdi dojenje neka prednost? 

O: Ja, seveda. 

V: Kaj misliš, ima tud kakšne slabosti? 

O: Za otroka definitivno nima slabosti, čeprav bo mogoče kdo rekel, da je 

otrok alergičen na materino mleko, to mislim, da skoraj ni možno, z mojega 

vidika je slabost edino to matranje oziroma hm, matranje mamice in 
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staršev, če recimo dojenje ne steče normalno al pa če je pač tak otrok, da 

bi se res cele dneve dojil in pol so tukaj prisotne bolečine al pa pride do 

mastitisa, kr v bistvu tud ni prijetno. Tko s tega vidika nekak so minusi, ki so 

povezani z bolečino al pa če otrok ni pripravljen na dojenje oziroma če en 

sprejme dojenja… 

V: Ali če ne zna dobro prijati pa sesati, na primer? 

O: Ja. 

V: Kakšno vlogo pa je mel mož oziroma oče pri dojenju? Je kaj pomagal, te 

je kaj podpiral? 

O: Ja, on je bil tud prepričan, da ne bomo otroka hranili po steklenički, da 

se bomo probali potrudit, da bo sprejel dojko in da ga bomo tko hranili… je 

pa na začetku to, kar sem prej rekla, nism glih čutla njegove podpore , v 

bistvu ja, me je želel podpret s tega vidika kot sm prej rekla, s tega vidika, 

ker sm bla jaz izčrpana od dojenja in dojke so me res bolele in mi je želel 

pomagat pač na ta način, da je on nosil tud otroka, ga želel uspavat z 

zibanjem in nošenjem pač brez dojke, ampak naš otrok tega ni hotel 

sprejet in je pač zato blo njegovo mnenje, da naš otrok mene izsiljuje in 

izkorišča… to, pa ko je patronažna ene parkrat svetovala, naj mu damo 

adaptirano, čeprav če se je redil, je blo tolk tega joka zvečer, je predlagala 

naj mu ponudimo, če bo sprejel adaptirano, mu je pa res ene parkrat dal to 

mleko, da je meni pomagal na ta način…. Ampak jz v sebi nism bla srečna s 

to njegovo pomočjo. Pač nisem čutla, da je ta njegova pomoč zadela v 

polno, meni ni pomagal, v sebi nism bla pomirjena. Pol ko je otrok mel tam 

okrog 4 mesce, sem pač sprejela, da je tak, saj takrat se je tud že majčkn 

manj dojil, ker ga je drug svet zanimal, ampak takrat sm pač sprejela, da je 

tak, da se želi ful dojit, da je to tudi njegov nadomestek dude, da se je an 

tak način povezal z mano. K temu je v bistvu pripomogla tud ena moja 

prijateljica in od takrat sm pol mela dokaj razšiščene pojme glede dojenja 

pri sebi, glede omejevanja dojenja in tko.  

V: Si kaj posebnega občutila pri dojenju, kak poseben občutek, kakšno 

čustvo? 

O: Ja, sm, tako spokojnost al pa mir, ko otrok oziroma neko zadovoljstvo 

notranje, veselje, ko gledaš otroka, ki se v bistvu pomiri v tvojem naročju, 

… to bi rekla, ampak žal je pa res dostkrat prevladovala ta moja nestrpnost, 

ker se ni nehal dojit. V bistvu nism bla potrpežljiva. 
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