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POVZETEK 

V svoji diplomski nalogi sem raziskovala, kakšni so odnosi med mamo in (odraslimi) otroki v 

razvezani družini, ne glede na to, kdo je skrbnik otrok. 

V teoretičnem delu sem najprej opredelila in razčlenila pojem družine nasploh, nato sem se 

posebej posvetila spoznavanju enostarševskih in reorganiziranih družin. Preučila sem, kako 

pogosta je razveza v današnjem času in zakaj do nje sploh pride. Zanimalo me je tudi, kakšne 

so njene posledice za člane družine, ob čemer sem se posebej osredotočila na posledice, ki jih 

ima ločitev staršev na otroka. Pojem razveze sem razširila tudi na istospolne družine, nato pa 

sem se usmerila v spoznavanje medsebojnih odnosov v družini in iskanje dejavnikov, ki 

privedejo do sporov. Preučila sem kako se odnosi v družini spremenijo, ko pride do ločitve in 

kaj se ob tem zgodi z odnosom med mamo in otroki.  

Empirični del sem oblikovala na podlagi dveh pogovorov, ki sem ju izvedla s fokusno skupino, 

v katero so bila vključena štiri dekleta, dva fanta in sama, kot soustvarjalka. Vsi udeleženci 

prihajamo iz ločenih družin in živimo (ali smo živeli) z materami. Iz pogovorov sem izvedela, da 

ima ločitev velik vpliv na odnose, ki se tvorijo znotraj družine, poleg tega pa so sodelujoči 

potrdili, da je razveza okrepila predvsem njihov odnos z mamo, vsaj na začetku pa je pri 

nekaterih pripomogla tudi h kakovostnejšem odnosu z očetom. Spoznala sem, da so dekleta z 

mamami močno povezana in jim pogosto nudijo tudi čustveno oporo, medtem ko imata fanta 

prav tako dober odnos, vendar jim mami nudita predvsem pomoč pri vsakodnevnih opravilih. 

Ugotovila sem tudi, da se hčerke z mamami nekoliko bolje razumejo, oziroma da lahko 

kakovost njihovega odnosa opišemo z drugačnimi komponentami, kot odnos mama-sin. Poleg 

tega sem spoznala, da na odnos med mamo in otrokom vpliva tudi materina osebnost ter njen 

način soočanja s težavami. 

Ključne besede: družina, ločitev, reorganizirana družina, skrbništvo, odnosi, odnos med mamo 

in otrokom, dejavniki, ki vplivajo na odnose 

  



 
 

ABSTRACT 

My diploma thesis is based on a research about mother-(adult) child relationship in divorced 

families, regardless of who has custody of children. 

In the theoretical part, I first defined and analyzed the concept of the family in general, then I 

focused onto learning about single-parent and reorganized families. I've studied how common 

divorce is nowadays and learned about the factors that trigger the divorce. I was also 

interested in what its consequences are for family members, with particular focus on the 

consequences of parental separation on the child. I also extended the notion of divorce to 

same-sex families. Then I focused on learning about mutual relations in the family and finding 

about the factors that lead to conflicts. I was also interested in how relationships in the family 

change when a divorce occurs and what happens to the relationship between mother and 

children. 

I created an empirical part on the basis of two interviews that I conducted with a focus group 

that included four girls, two boys and myself, as a co-creator. All participants come from a 

separate family and live or have lived with their mothers. From the interviews I learned that 

the separation has a great influence on the relations that are formed within the family. The 

participants confirmed that the divorce strengthened especially their relationship with 

mothers, and at least at the beginning, it also contributed to a better relationship with their 

fathers. I realized that girls with mothers are very closely connected and often offer emotional 

support, while the boys have a good relationship, but they are mostly helpers in their everyday 

tasks. I also found out that daughters have slightly better relationship with their mothers in 

comparison with relationship between mothers and sons or at least the quality of their 

relationship is described with different components. I also realized that mother-child 

relationship is influenced by mother's personality and by her way of facing problems. 

Key words: family, divorce, reorganized family, custody, relationships, mother-child 

relationship, factors that affect relationships  
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UVOD 

Pri izbiri teme diplomske naloge sem se že na začetku usmerila v raziskovanje razvezanih 

družin. Predvsem zato, ker sem opazila, da so ločitve v Sloveniji zelo pogoste, kar potrjujejo 

tudi podatki Statističnega urada Republike Slovenije; v Sloveniji naj bi bila enostarševska že 

vsaka četrta družina (Mednarodni dan družin, 11. 5. 2012). Razlog, da sem se odločila za 

raziskovanje ločenih družin, je tudi moja osebna izkušnja z razvezo staršev in življenjem v 

enostarševski družini. Slednje je vplivalo tudi na usmeritev v proučevanje odnosa z mamo, saj 

že od trinajstega leta živim z njo in bratom, oče pa je tekom let postopoma izgubljal vlogo 

aktivnega starša. Zato sem se odločila, da želim raziskati, kako svoj odnos z mamo doživljajo 

drugi, ki prihajajo iz razvezanih družin, ne glede na to, s katerim od staršev živijo. 

Z ločitvijo namreč vedno pride do spremembe v odnosih med otroki in starši. Charlish (1998) 

poudarja, da je zelo pomembno, da ima otrok po ločitvi še vedno pogoste in prijateljske stike 

z obema staršema, vendar avtor hkrati poudarja, da raziskave kažejo na bistveno spremenjen 

otrokov odnos do staršev po ločitvi. Poleg tega navaja, da mnogi sicer verjamejo, da odnos z 

roditeljem, s katerim otrok živi, postane tesnejši in bolj zaupljiv, vendar naj bi se v resnici ta 

odnos razrahljal. Amato in Keith (1991, v Hetherington, Law in O'Connor, 1993) dodajata, da 

je o vplivu ločitve na odrasle otroke narejenih manj raziskav, zato sta sama izvedla meta-

analizo, ki je pokazala, da se negativni vplivi ločitve, če primerjamo otroke in odrasle otroke, 

močneje izražajo prav na slednjih. Moj namen je zato pridobiti širši vpogled na izkušnjo ločitve 

in ugotoviti od česa je odvisen otrokov odnos z mamo ter kako odrasli otroci opredeljujejo, kaj 

nanj najbolj vpliva. 

Da bi pridobila potrebne podatke, sem oblikovala eno fokusno skupino, s katero smo se na 

treh srečanjih pogovarjali o izkušnji ločitve, medosebnih odnosih znotraj družine, še bolj pa 

sem se usmerila na njihov odnos z mamo. Izvedeti sem želela, ali na njihov odnos vpliva to, s 

katerim od staršev živijo oziroma so živeli, kako se je odnos skozi leta spreminjal in na katerih 

področjih, če sploh, si želijo svoj odnos z mamo izboljšati. Glede na relativno majhno fokusno 

skupino rezultatov seveda ne morem posplošiti na celotno populacijo, kljub temu pa z njimi 

lahko prikažem vpliv ločitve na odnose med otroki in roditelji. 
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I TEORETIČNI DEL 

1. DRUŽINA 

Flere (2000) navaja, da je družina univerzalna družbena institucija, ki jo najdemo v vseh 

družbah, njena notranja organizacija ni nikoli prepuščena le volji članov, ampak je pogosto v 

celoti in natančno določena. Posamezne kulture družino razumejo povsem različno. Večina 

zahodnih družb sicer zagovarja načelo monogamnosti, obstajajo pa seveda tudi države, kjer je 

poligamija nekaj povsem običajnega in zakonsko dovoljenega (Asen, 1995). Družino torej 

uravnavajo navade, morala in pravo, kar kaže na družben pomen družine v sodobni družbi. 

Kljub temu, da se v sodobni družbi vedno bolj uveljavlja širjenje meja dovoljenega (oziroma 

permisivizem), je družina še vedno opredeljena z družbenimi pravili, ki kažejo splošnejše 

družbene determinizme (Flere, 2000). 

Družino po splošnem mnenju sestavljajo mož in žena z otroki, obstajajo pa tudi odstopanja od 

tega modela. V ZDA so po navedbah Flereja (2000) izvedli nekaj raziskav, ki so pokazale, da 

večina zavrača pravne definicije družine in se nagiba k bolj neformalnim opredelitvam. 

»Definicija s katero se je l. 1990 strinjalo blizu tri četrtine respondentov, je bila 'to je skupina 

ljudi, ki se imajo radi in ki skrbijo drug za drugega.'« (Vander Zanden, 1996, v Flere, 2000, str. 

122). Slednje lahko razumemo kot znak prožnosti družine in njene definicije v razmerah, ki se 

hitro spreminjajo. Nekateri pojavi so kljub temu univerzalni, tradicionalno prisotni v vseh 

kulturah (npr. tabu incesta), kar »omogoča strukturiranje družbenih položajev v skupnosti in 

njihovo uresničevanje na organiziran, institucionaliziran in predvidljiv način« (str. 123). 

Flere (2000) trdi, da družino opredeljujejo določeni procesi in funkcije, kot so ekonomski 

procesi (družina kot potrošniška skupina, včasih je bila poleg tega tudi proizvodna skupina), 

reprodukcija v družbenem (vzgojnem) in biološkem smislu, fizična zaščita itn. Našteto se ne 

pojavlja nujno skupaj, spremenljiv pa je tudi način povezovanja, ki je odvisen od razmer in 

obdobja v zgodovini. Slednja definicija je bolj sociološke narave, Keilman (2013, v Rener, 

Sedmak, Švab in Urek, 2006) pa navaja nekoliko poljudnejšo definicijo, poimenovano popisna 

definicija, ki pravi, da je družina v ožjem smislu definirana kot jedrna družina, ki vključuje dve 

ali več oseb, živečih v skupnem gospodinjstvu, med seboj povezanih z zakonsko zvezo, 

kohabitacijo ali starševskim razmerjem. Slednje nakazuje, da so oblike družin tudi pari brez 

otrok, tiste z enim ali več otroki ter takšne z enim staršem in otroki. 

Pomembno se mi zdi opozorilo, da se kot otrok obravnava »katerakoli oseba brez partnerja, 

ki večinoma prebiva v skupnem gospodinjstvu z vsaj enim od staršev. 'Otroci' so lahko tudi 

pastorki in pastorke ali posvojeni otroci, ne pa tudi rejenci in rejenke.« (prav tam, str. 16) 

Štadler, Starič Žikič, Borucky, Križan Lipnik, Černetič, Perpar in Valenčak (2009) družino 

opredeljujejo kot skupino, v kateri si otrok pridobiva prve izkušnje o medsebojnih odnosih, 

življenju, težavah in ljudeh. Prve izkušnje so najpomembnejše, saj v otrokovi osebnosti, ki je 
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še povsem neizoblikovana, zapustijo najgloblji pečat. Kljub temu, da naj bi po besedah Štadler 

idr. (2009) z različnimi raziskavami dokazali, da se otroci najbolje razvijajo v tradicionalnih 

družinah, ne smemo pozabiti, da drugi dejavniki niso vedno izenačeni. Vse pogosteje se 

namreč dogaja, da so tradicionalne družine polne konfliktov in težav, medtem ko najdemo 

tudi netradicionalne družine, kjer sta prisotna sreča in mir. Avtorji, kot so Kanthor in Lehr 

(1976, v Poljšak Škraban, 2007), Satir (1995, v Poljšak Škraban, 2007) in drugi, so tako mnenja, 

da funkcionalnost družine pomeni predvsem prožnost družinskega sistema in uravnoteženost. 

OZN je oblikovala definicijo družine, ki naj bi bila bolj inkluzivna in čim manj diskriminatorna. 

Definicija navaja: »Družino predstavljajo vsaj en (odrasel) človek ali skupina ljudi, ki skrbi za 

otroka/e in je kot taka (torej kot družina) prepoznana v zakonodajah ali v običajih držav 

članic.« (Family: Forms and Functions, 1992, v Rener, Sedmak, Švab in Urek, 2006, str. 16). 

Definicija OZN se kaže kot izredno inkluzivna predvsem zato, ker v njej lahko prepoznamo celo 

oblike družine, ki so v zahodnih kulturah prepovedane, na primer poligamijo. 

1.1. Tipologije družin in njihova problematika 

Iz statistične oziroma popisne definicije družine izhaja tudi osnovna statistična tipologija 

družin, ki opredeljuje tri vrste družin: 

- družine zakonskih parov z otroki ali brez njih, 

- neporočeni pari z otroki ali brez njih, 

- matere z otrokom/otroci, očetje z otrokom/otroci, pri čemer mora z enim od staršev živeti 

vsaj en otrok (Rener, Sedmak, Švab in Urek, 2006). 

Tudi OZN je predlagala tipologijo družin, ki temelji na njihovi definiciji: 

- jedrne družine; biološke in socialne jedrne družine staršev in otrok, adoptivne ter 

enostarševske družine, 

- razširjene družine; tri- in večgeneracijske družine, plemenske razširjene družine in 

poligamne družine, 

- reorganizirane družine; dopolnjene ali ponovno vzpostavljene družine, reorganizirane 

družine istospolnih partnerjev in življenje v skupnostih, ki pomeni predvsem komunski 

način življenja (Rener, Sedmak, Švab in Urek, 2006). 

Pomembno se mi zdi omeniti še dva načina družinskega življenja, ki sta v Sloveniji dokaj 

pogosta; razpršene razširjene družine in LAT faza (ang. living apart together, kar pomeni živeti 

skupaj in hkrati tudi narazen). Slednje zajema mlade ljudi, ki živijo podaljšano mladost pri 

starših, pri prvem načinu pa gre za sicer dve ločeni gospodinjstvi staršev in otrok ali pa tudi 

drugih sorodnikov, ki živijo v bližini drug drugega in si ob tem nudijo oporo na materialni, 

čustveni in delovni ravni (prav tam). 

Ob tem želim opozoriti na problematiko tipologij; te namreč družine delijo glede na njihovo 

sestavo, ničesar pa ne povedo o kakovosti odnosov znotraj posamezne družine. Mit o popolni 
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izvorni dvostarševski družini je že zdavnaj preživet. Funkcionalnosti družine namreč ne določa 

sama struktura družine, temveč kakovost odnosov v njej, poleg tega tudi njena zmožnost 

adaptacije na nove okoliščine (Poljšak Škraban, 2007). Naziv vrste družine, ki ga predlaga 

določena tipologija, po mojem mnenju neupravičeno predpostavlja dogajanje v družini in celo 

to, ali so člani določene družine srečni, ali imajo otroci možnost razvoja zdrave, pozitivne 

osebnosti ipd. Ob postavljanju okvirov pričujoče diplomske naloge, sem razvezane družine 

samodejno razvrstila med disfunkcionalne družine. Kasneje, v procesu proučevanja literature, 

pa sem ugotovila, da sem tudi sama »predalčkala« razvezane družine med tiste, kjer imajo 

otroci nujno negativne izkušnje, kjer je okolje neprimerno za njihov razvoj in kjer so vsi člani 

družine nujno nesrečni. Nad svojo sodbo sem bila presenečena, saj se sama ne počutim, kot 

da sodim v disfunkcionalno družino. Prav nasprotno: opažam, da bi lahko vedno več 

nuklearnih družin uvrstila med disfunkcionalne. Razvrščanje v tipologije se mi zato zdi 

neprimerno in preveč objektivizirano. Vsaka družina je namreč samosvoja, samostojna enota, 

polna subjektivnosti, zato na podlagi vnaprej določenih okvirjev težko določimo odnose in 

zadovoljstvo v njej. 

1.2. Enostarševske in reorganizirane družine 

V zadnjih desetletjih je prišlo do pluralizacije družinskih oblik, kar pomeni, da se zmanjšuje 

število nuklearnih družin, narašča število reorganiziranih in enostarševskih družin, zvišuje se 

tudi število istospolnih družin ter enočlanskih gospodinjstev (Švab, 2001). Primerneje kot o 

družini je zato govoriti o družinah, saj si ljudje dandanes sami izbirajo oblike in načine 

družinskega življenja. Predvsem povečevanje števila razvez pomembno vpliva tudi na 

spreminjanje družinskih potekov. Pomeni namreč prelom določenega družinskega poteka, 

pluralizacijo le-teh in ustvarjanje novih z reorganiziranimi družinami. Pri pluralizaciji gre torej 

predvsem za to, da reorganizirane družine postavljajo nova družinska razmerja, saj se hkrati 

ohranjajo odnosi med družinskimi člani prvotne družine in vzpostavljajo novi odnosi med 

otroki ter partnerji reorganizirane družine. Prihaja tudi do, na primer, razlikovanja med 

socialnim in »novim« očetom. Razveze naj bi bile sicer najpogostejše med mladimi odraslimi z 

majhnimi otroki, kar se pogosto zgodi že v prvih letih zakona (Rener, Sedmak, Švab in Urek, 

2006). 

Čeprav so bile včasih enostarševske družine bolj izjema kot pravilo in so bile deležne 

stigmatizacije, so danes povsem legitimen in družbeno sprejet tip družinskega življenja. Kljub 

temu lahko rečemo, da sta stigmatizacijo zamenjali nevarnost socialne izključenosti zaradi 

revščine in večja socialna ranljivost. Obstaja več razlogov za porast enostarševskih družin, med 

pomembnejšimi dejavniki pa je predvsem sprememba percepcije glede spolnih vlog v družbi 

in tudi večja enakost med spoloma (Rener, Sedmak, Švab in Urek, 2006). 

Rener, Sedmak, Švab in Urek (2006) navajajo, da v Sloveniji zaznavajo stigmatizacijo aktivnega 

očetovstva, pri čemer gre za dokaj nov pojav. Ob tem se mi zdi pomembno omeniti, da gre za 

deset let stare ugotovitve, zato moramo pri tem upoštevati tudi dejstvo hitrega spreminjanja 

trendov. Danes očetovo skrbništvo nad otroki ni več tako nenavaden in redek pojav. Kljub 
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temu se strinjam z njihovimi trditvami, da sklepi sodišč o tem, komu bo otrok dodeljen, še 

vedno temeljijo na tradicionalnih pogledih, ki otroke povezujejo z mamo. To je tudi eden od 

razlogov za mojo raziskavo, saj je v ospredje tudi danes še vedno postavljeno raziskovanje 

odnosa med očetom in otroci, kar po mojem mnenju nakazuje na splošno sprejeto mnenje, da 

je večina očetov po razvezi ločenih od otrok, pri čemer primanjkuje raziskav, ki se ukvarjajo z 

odnosom med otroci in materjo – ne glede na to, komu so dodeljeni. 

Po ločitvi neredko pride do ponovne poroke z novim partnerjem. Tako se enostarševska 

družina spremeni v reorganizirano družino. Ganong in Coleman (2004, v Pesjak, 2011) 

reorganizirane družine definirata kot življenjske skupnosti, kjer ima vsaj ena oseba otroka iz 

prejšnje zveze. Novi partner (ali partnerka) s tem dobi vlogo socialnega starša, v povezavi z 

otrokom iz partnerjeve/partnerkine prejšnje zveze. Vsakdanje družinsko življenje v 

reorganiziranih družinah zato temelji na drugačnih osnovah kot v nuklearnih družinah, pri 

čemer razlikovanje izvira iz še vedno obstoječe ideologije nuklearne družine. Slednja je 

utemeljena s favoriziranjem biološkega starševstva, hkrati pa jo podpira tudi razumevanje 

razmerja med mamo in otrokom kot ekskluzivnega in primarnega, očeta pa se pri tem 

obravnava kot podporo oziroma neke vrste asistenco (Švab, 2001). Zapisano dodatno potrjuje 

tudi navedbe prejšnjega odstavka, da so očetje, kar se tiče upoštevanja njihove vloge glede 

vzgoje otrok, zapostavljeni in pogosto celo ignorirani, zaradi česar po mojem mnenju pogosto 

prihaja do kršenja njihovih pravic ob ločitvi ter krivične dodelitve skrbništva. 

V današnji družbi torej prihaja do diskriminacije reorganiziranih družin in socialnega 

starševstva. Zanimive se mi zdijo trditve Pesjak (2011), da pri tem pomembno vlogo igrajo tudi 

pravljice, časopisi, knjige in filmi, ki stigmatizirajo vlogo socialnih staršev in otrok. »Literarna 

konstrukcija biološkega starševstva se najpogosteje odvija v kontekstu oblikovanja naravnosti 

biološkega starševstva in stigmatizacije socialnega starševstva.« (str. 69). Literatura je torej v 

funkciji utrjevanja in reproduciranja idealiziranega pogleda na nuklearno družino (prav tam). 

2. RAZVEZA 

2.1. Vzroki in posledice 

Čeprav veliko ljudi meni drugače, nezadovoljstvo z zakonom ali nesporazumi med partnerjema 

niso glavni napovedniki ločitve. Bolj kot to lahko ločitev povezujemo z načini reševanja 

konfliktov, preziranjem, zatiskanjem oči in prelaganjem krivde na drugega. Pomemben vzorec 

ravnanj, ki vodijo k ločitvi je soočanje drugega s konflikti na eni strani in izogibanje konfliktom 

na drugi (izvir. »conflict-confronting, conflict avoiding pattern«). Razmere so običajno takšne, 

da eden od zakoncev sooča drugega s svojimi nestrinjanji in skrbmi glede zakona ter ob tem 

izraža negativna čustva, drug zakonec pa se odzove z odporom, izogibanjem, obrambo, 

umikom, jezo ipd. Zelo pogost vzorec vedenja, ki pripelje do ločitve so tudi majhni in neočitni 

konflikti, ki kažejo na različna pričakovanja in razumevanje družinskega življenja, zakona in 

otrok. Ti pari imajo malo skupnih interesov, aktivnosti in prijateljev (Hetherington in Tyron, 
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1989, v Hetherington, Law in O'Connor, 1993) in (Notarius in Vanzetti, 1983, v Hetherington, 

Law in O'Connor, 1993). 

Navedeno nakazuje na dejstvo, da je veliko otrok že pred samo ločitvijo staršev priča 

nerešenim zameram, jezi in neprimernim načinom reševanja problemov. Študije Block, Block 

in Gjerde (1986, 1988) ter Chelrin idr. (1991) so celo pokazale, da se vedenja, ki jih sicer lahko 

pripišemo posledicam ločitve (na primer napetost med staršema, problematično vedenje 

otrok, nesodelovanje med staršema ipd.) pojavljajo že leta pred dejansko razvezo. Na te 

dejavnike lahko pogledamo tudi z drugega zornega kota, in sicer, da je prav stres zaradi 

težavnega otroka in njegovega neprimernega vedenja lahko tisti, ki še dodatno skrha odnose 

med partnerjema, kar posledično privede do ločitve (Hetherington, Law in O'Connor, 1993). 

Po navedbah Newman in Newman (2003, v Simonič in Poljanec, 2008) so številne raziskave 

poskušale odgovoriti na vprašanje, zakaj odnosi propadejo. Rezultati so pokazali, da dejavniki, 

kot so starost ob poroki, socialno-ekonomski položaj, socialno-emocionalna stopnja razvitosti 

partnerjev in ločitev v izvirnih družinah, pomembno povečujejo tveganje za ločitev. Amato in 

Rogers (1997, v Simonič in Poljanec, 2008) dodajata, da so po navedbah ločenih parov glavni 

razlogi, ki spodbudijo odločitev za ločitev, težave v komunikaciji, nezvestoba, medsebojno 

neujemanje, nasilje ipd. S perspektive psihodinamike medsebojnih odnosov problemi 

nastanejo zaradi psihičnih obramb posameznika, ki se jih sam ne zaveda in jih nevede prenaša 

v intimne odnose (Kompan Erzar, 2003, v Simonič in Poljanec, 2008). 

Hetherington (1989, v Hetherington, Law in O'Connor, 1993) ter Gore in Eckenroade (1992, v 

Hetherington, Law in O'Connor, 1993) poudarjajo, da moramo razvezo razumeti le kot delček 

iz vrste družinskih sprememb in prehajanj. Posledice ločitve so odvisne od osebnostnih 

značilnosti članov družine, tudi od okoliščin v katerih se ločitev zgodi. V veliko družinah ločitev 

vodi v pomanjkanje denarja, psihološke težave družinskih članov in stresno starševstvo, za 

druge pa je lahko ločitev izjemno pozitivna izkušnja, saj zanje to pomeni konec prepirov in 

konfliktov, izboljšanje medosebnih odnosov ter priložnost za uspešnejše in bolj zdrave 

partnerske zveze, osebnostno rast ter individualizacijo. 

Amato in Keith (1991) poudarjata predvsem negativne posledice ločitve na otroka. Preden jih 

navedem, se mi zdi pomembno ponovno poudariti, da gre za vir starejši od 25 let, ki povzema 

iz še starejše literature. Z nekaterimi navedbami se zato sama ne strinjam, saj se je pojmovanje 

ločitve in njenih posledic v tem času močno spremenilo. Kot negativne posledice ta vir navaja 

perspektivo odsotnosti enega izmed staršev, perspektivo slabšega finančnega položaja in 

perspektivo konfliktov v družini. Avtorja sta mnenja, da sta za uspešen razvoj otroka 

pomembna oba starša, saj lahko proizvedeta zanj najbolj spodbudno okolje. Poleg tega ločitev 

povzroči, da se zmanjša število stikov z enim od staršev. Pomanjkanje podpore staršev zato 

lahko pripelje do manjše samozavesti, neprimernega vedenja in šolske neuspešnosti otrok.  

Kot sem že omenila, se s trditvami, da sta za uspešen razvoj otroka pomembna oba starša, ne 

strinjam. Ob tem želim poudariti, problematičnost trditve, da sta za uspešen razvoj otroka 

pomembna starša, saj so kasnejši raziskovalci delovanja družine kot socialnega fenomena 
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zaporedno ugotavljali, da je dvostarševska izvorna družina preživet mit. Struktura družine še 

ničesar ne pove o kakovosti družinskega življenja. »Pomembna razlika med družinami, ki bolj 

ali manj dobro funkcionirajo, se ne nanaša na vprašanje, kdo tvori družino, temveč na kakovost 

odnosov in sposobnost adaptacije v družini – torej na kakovost procesov v družini, na katere 

moramo gledati skozi socialni in razvojni kontekst.« (Poljšak Škraban, 2007, str. 192). 

Življenje v enostarševski družini rezultira tudi v slabšem ekonomskem položaju, ki družino 

včasih potisne celo pod mejo revščine, kar poveča možnost za abnormalnosti v čustvenem in 

socialnem razvoju otrok. Življenje v revščini je za otroke namreč lahko stigmatizirajoče, kar 

povečuje možnost njihovega vključevanja v deviantne subkulture. Poleg vsega konflikti med 

staršema za otroke predstavljajo hud stres, ki se jim ne morejo izogniti. Prepiri pogosto 

povzročijo, da sta starša preobremenjena z lastnim odnosom zaradi česar vzgoja postane manj 

učinkovita. Žal se velikokrat tudi zgodi, da starši otroka potegnejo v konflikt, kjer se počuti kot  

med dvema ognjema, kar povzroči tudi krhanje odnosov med starši in otroci. Avtorja ob tem 

zaključujeta, da se neprimerna vedenja otrok ne pojavijo toliko zaradi sprememb v družinski 

strukturi, temveč predvsem zaradi spremljajočih konfliktov. Otroci, ki prihajajo iz nuklearnih 

družin, ki so močno konfliktne zato pogosto kažejo problematično vedenje podobno tistemu, 

ki ga kažejo otroci iz ločenih družin (Amato in Keith, 1991). 

Ločitev je torej večdimenzionalen konstrukt. Njen vpliv na otroka je zato odvisen predvsem od 

družinskih odnosov pred ločitvijo, od tega, kako se zakon razreši in od tega, kakšne 

spremembe sledijo ločitvi. Ob tem Hetherington (1999, v Schulman, Cohen, Feldman in 

Mahler, 2006) poudarja, da bolj kot intenzivnost ter količina konfliktov, na otrokovo 

prilagajanje vpliva kakovost starševstva. Če sta starša sposobna ohranjati avtoritativen odnos 

in hkrati otroku nuditi toplino in podporno komunikacijo, bo kljub njunim zakonskim težavam 

negativen vpliv ločitve na otroka občutno manjši. 

2.2. Pogostost 

Statistični podatki za Slovenijo kažejo, da število razvez še vedno strmo narašča. V prvi polovici 

devetdesetih let prejšnjega stoletja je bil sicer zaznan manjši upad ločitev, ki ga pripisujejo 

predvsem večji socialni negotovosti, v drugi polovici devetdesetih let pa je število razvez spet 

poraslo (Rezultati raziskovanj in Statistični letopis, 2005, v Rener, Sedmak, Švab in Urek, 2006). 

Primerjava števila razvez med letoma 2000 in 2011 nam pove, da je bilo v letu 2000 razvezanih 

29,51 % zakonov, leta 2011 pa se je za ločitev odločilo kar 34,45 % zakonskih parov. Na 1000 

sklenjenih zakonskih zvez je bilo tako v letu 2000 razvezanih 295,1, v letu 2011 pa 344,5 

(Sklenitve in razveze zakonskih zvez, 28.6.2012). S porastom razvez se posledično zvišuje tudi 

število enostarševskih družin. V državah Evropske unije je tako kar tretjina družin 

enostarševskih, od katerih je velika večina (90 %) materinskih enostarševskih družin. V 

Sloveniji je enostarševskih 24,3 % družin, od tega 84 % materinskih. Kljub temu narašča tudi 

delež očetov z otroki, kar nakazuje na dejstvo, da se tudi oni vse bolj zavedajo pomembnosti 

svoje družinske vloge (Rezultati raziskovanj in Statistični letopis, 2005, v Rener, Sedmak, Švab 

in Urek, 2006). 
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2.3. Ravnanja v pomoč otrokom 

Andrejč (2014) navaja, da je ločitev staršev za otroke eden izmed najbolj stresnih dogodkov v 

življenju, žal pa postaja realnost za vse večje število otrok. Zato je pomembno, da se zavedamo, 

kako otroku pomagati, da ob ločitvi staršev ne bo čutil hujših posledic. Štadler idr. (2009) so v 

priročniku zapisali, da morajo starši otroku nujno razložiti, kaj se dogaja in zakaj. Pojasnijo naj, 

kako se bo življenje po ločitvi spremenilo, saj bo otrok ob tem manj negotov in se bo še vedno 

počutil varnega, saj bodo razmere zanj na ta način bolj predvidljive. Zelo pomembno je otroka 

razbremeniti krivde za razhod staršev. Pogosto se namreč zgodi, da otrok za razvezo začne 

kriviti sebe in ima občutek, da bi se starša bolje razumela, če bi bil bolj ubogljiv. Kot sem že 

omenila, lahko otrokova težavnost povzroči veliko stresa v partnerskem odnosu. Vendar se 

moramo zavedati, da je razhod izključno krivda in odgovornost staršev. V povezavi s tem 

moramo otroku posvetiti več pozornosti in nežnosti kot običajno, saj se v obdobju ločevanja 

pogosto zgodi, da je otrok zapostavljen, saj starša močno okupira njun partnerski odnos. 

Najpomembnejše je, da v otroku gradimo občutek varnosti in ljubljenosti. 

Otroku lahko pomagamo tudi tako, da mu na različne načine omogočamo izražanje čustev; 

bodisi skozi risbo, ples ali igro, starejšim otrokom pomaga tudi pogovor. Predvsem ne smemo 

pozabiti na ohranjanje ustaljene rutine, torej na ohranitev navad, ki so otroku običajne in mu 

predstavljajo stalnost v življenju (ista soba, dejavnosti, ne menjajmo vrtca/šole, če to ni nujno 

potrebno itd.). Po ločitvi si morata starša, vsak po svoje, še naprej prizadevati za delujočo 

družino, kljub temu, da bo reorganizirana (prav tam). Ob tem bi omenila svojo izkušnjo ločitve, 

saj si je moja mama po ločitvi močno prizadevala ustvariti občutek nove družine. Ves čas je 

poudarjala, da z bratom nisva otroka brez družine, temveč smo družina mi trije, kadar sva pri 

očetu, pa je najina družina on. Po ločitvi torej nisva imela občutka, da sva ostala brez družine, 

ampak sva imela kar dve, zato se nikoli nisva počutila osamljeno ali imela občutka, da sva 

drugačna od drugih otrok. 

Štadler idr. (2009) poudarjajo, da starši otrokom nikoli ne smejo prikrivati resnice, saj jih 

slednje lahko le še bolj prizadene in jim povzroči več škode kot če bi jim razložili, kakšno je 

stanje v resnici. Kljub temu morajo biti pozorni, da otrok ne izpostavljajo partnerskim 

prepirom, saj jih vznemirjajo in povzročajo stisko. 

2.4. Ločitev in istospolne družine 

Med proučevanjem literature sem ugotovila, da obstaja zelo malo zapisanega o ločitvah 

znotraj istospolno usmerjene družine, medtem ko se večina avtorjev osredotoča na ločitve 

heteroseksualne družine, kjer eden izmed partnerjev ugotovi, da je istospolno usmerjen in je 

to povod za ločitev. Lambert (2005) navaja, da je težko ugotoviti natančno statistiko koliko 

partnerjev se zaradi tega odloči za razvezo, saj se istospolno usmerjeni starš pogosto boji 

razkriti (zaradi strahu pred izgubo skrbništva nad otrokom/otroci). Kljub različnim 

nasprotovanjem pa se vedno več gejev in lezbijk odloči za starševstvo tudi po tem, ko razkrijejo 
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svojo istospolno usmerjenost. Podatki sicer veljajo za ZDA, kjer je dovoljena umetna oploditev 

žensk brez partnerja, istospolni pari pa imajo tudi pravico do posvojitve. 

Borrillo (2006) trdi, da ločitev istospolnega para sicer ni mogoča, saj ni mogoča niti njuna 

poroka. Ob tem poudarjam, da gre ponovno za starejši vir, ki še ni upošteval možnosti, da bo 

družba morda napredovala in začela dovoljevati istospolne poroke. Kot možno rešitev tako 

navaja PACS (Civil Pact of Solidarity), pri čemer gre za neke vrste zasebno poroko (avtor navaja 

tudi izraz klozetna zveza, ang. closet union), kjer eden izmed partnerjev ostaja neznan, 

oziroma je njegova identiteta znana le nekaj izjemam, ki jih potrdi sodnik. Za prekinitev PACS 

zato ne potrebujemo nobene uradne osebe, temveč mora partner, ki zahteva prekinitev zveze, 

drugemu partnerju tri mesece vnaprej sporočiti svojo odločitev. Po preteku treh mesecev je 

PACS tudi uradno prekinjen. 

Danes so razmere glede istospolnih porok nekoliko ugodnejše, saj jih dovoljuje vse več držav 

po svetu, med drugim tudi Slovenija, ki pa še vedno prepoveduje umetno oploditev in 

posvojitve otrok. Istospolni pari so v družbi bolje sprejeti in jim ni treba svoje zveze potrjevati 

na skriven, predvsem pa diskriminatoren način. Na podlagi teh sprememb so Eeden-

Moorefield, Pasley, Crosbie-Burnett in King (2012) izvedli raziskavo, s katero so ugotavljali 

kakovost odnosov in kohezijo v treh različnih vrstah istospolnih parov in družin: partnerstvo, 

sekundarno partnerstvo (ang. repartnership) in reorganizirana družina (ang. stepfamily). 

Ugotovili so, da so odnosi v sekundarnem partnerstvu kakovostnejši in bolj kohezivni kot v 

prvem partnerstvu. Zanimiva je ugotovitev, da so odnosi boljši tudi v reorganiziranih družinah 

(v primerjavi z drugimi istospolno usmerjenimi družinami). Glavna težava, ki se pojavlja v 

istospolnih reorganiziranih družinah je predvsem soočanje z novo vlogo socialnega 

starševstva, kar je enako kot v heteroseksualnih reorganiziranih družinah. Glede na 

ugotovitve, pridobljene z raziskavo, se avtorji strinjajo z navedbami Kurdeka (2004, v Eeden-

Moorefield, Pasley, Crosbie-Burnett in King, 2012), da so homoseksualne družine po svoji 

sestavi, interakcijah in zvezah heteroseksualnim družinam bolj podobne kot pa različne. 

3. ODNOSI V DRUŽINI 

Vemo, da enotne definicije družine ni, saj je to družbeni konstrukt. Je pa družina za otroka 

eksistenčna nujnost, ker mu omogoča tako biološko kot socialno preživetje. Prav tako je 

družina pomembna tudi za odraslega človeka, čeprav mu včasih namesto prijetnih daje boleče 

izkušnje.  

Medsebojni odnosi so rdeča nit človekovega socialnega učenja v družini. »Nekateri so podobni 

verigi, neprijetni so in težko jih je razkleniti, kot da so večni, drugi so lahkotni, podobni dobrim 

mislim ali sončnim žarkom v pomladnem jutru. Učimo se iz obojih in od posameznika je 

odvisno, česa se bo iz enih in drugih naučil.« (Ličen, 2000, str. 8). Ob tem avtorica poudarja, 

da smo v medsebojnih odnosih (v nasprotju z modernizacijo današnjega sveta) zastareli in 

konzervativni. Verjamemo, da naj bi se v družini vsega naučili spontano, brez kakršnegakoli 
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načrtovanja. Zato se iz generacije v generacijo prenašajo zastareli odnosi komuniciranja, 

včasih celo nasilnega vedenja. Za sisteme je torej značilno, da se upirajo spremembam, zato 

moramo zavestno uvesti in pospešiti uvajanje sprememb (prav tam). 

Musek (1995) namreč poudarja, da je družina še vedno eden izmed najpomembnejših 

dejavnikov socializacije, saj se v njej posameznik razvija kot socialno, biološko in duhovno bitje 

– torej kot osebnost. Zato je pomembno, da vzdržujemo zdrave vzorce vedenja in 

komuniciranja. V družini si otrok pridobi prvo izkušnjo o vrednotah, ljudeh, njihovem ravnanju, 

pravicah, dolžnostih, lastni vrednosti itn. V njej otrok gradi tudi svoj temeljni odnos do ljudi in 

življenja v človeški skupnosti. Družina posamezniku daje priložnost, da doživlja sprejemanje, 

ljubezen, se počuti varnega in zaželenega. Zaradi vsega naštetega družina vse bolj izgublja 

pomen ekonomske skupnosti in pridobiva na pomenu socialnoemocionalne skupnosti (Ule, 

2003). 

Ličen (2000) navaja, da je družina sicer konflikten sistem, katere posamezniki razvijajo svoje 

odnose z reševanjem problemov. Slednji predstavljajo tiste razmere, ki vsebujejo še ne 

dosežene cilje, vendar so ti skoraj vedno dosegljivi. Dosežemo jih tako, da premostimo ovire 

oziroma odpravimo težave. V medsebojnih odnosih se tehtnica med potrebami po 

avtonomnosti in pripadanju ter moči in varnosti, nenehno ziblje v iskanju ravnotežja. Družina 

mora torej v odnosih med posamezniki in posameznimi podsistemi ves čas usklajevati 

povezanost, samostojnost, spreminjanje in stabilnost. Kadar družini to ne uspeva, pride do 

disfunkcionalnega zakona, saj partnerja nista pripravljena sprejeti sprememb, ki so sicer 

značilne za vsak odnos, in se iz njih učiti. Poleg tega tudi napetosti, ki nastajajo med potrebo 

po avtonomnosti in potrebo po pripadanju, povzročajo nezadovoljstvo, intra- ter 

interpersonalne konflikte znotraj družinske skupnosti. Če si dogajanje v družini ustrezno 

interpretiramo in smo ob tem odprti za učenje, se lahko oblikujejo novi modeli medsebojnih 

odnosov. 

O konfliktnosti v družini govori tudi Ule (2003), ki trdi, da so tradicionalna pojmovanja 

meddružinskih odnosov sicer krojila medgeneracijske in spolne razlike, danes pa se te vezi 

rahljajo. Zato se je tudi ravnotežje v družinskih odnosih spremenilo v prid večje enakopravnosti 

na spolni in medgeneracijski osi. Namesto velikih nesoglasij med starši in otroci, se danes 

pojavlja bogato preverjanje meja, pri čemer tempo določajo mladi. Včasih je bilo opaziti več 

konfliktnosti v medgeneracijskih razmerjih, sedaj pa tako starši, kot tudi otroci priznavajo 

prostor in življenjski slog drugega, kar je veliko bolj demokratično in učinkovito, saj s tem tudi 

starši pridobijo generacijski mir in lastno svobodo. V odnosih med starši in otroci tako lahko 

opazimo pogajanja, virtualne menjave vlog, poslušanje in odgovornost drug za drugega. 

3.1. Vloga spola pri odnosih v družini 

Štadler idr. (2009) navajajo, da otrok takoj po rojstvu z mamo razvije močno povezanost, saj 

ga ta hrani, neguje in ljubkuje. V tem času gradi tudi osnove svoje osebnostne strukture, zato 

potrebuje naklonjeno in čustveno toplo okolje. Po prvih mesecih močne navezanosti se začne 
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obdobje osamosvajanja, ko se otrok prepušča aktivnemu raziskovanju sveta, ob tem pa 

spoznava meje svojih sposobnosti in se začenja navezovati tudi na druge ljudi. Mama torej 

otroku omogoči izkušnjo odnosa zlitja, oče pa mu aktivno pomaga na poti do osamosvajanja. 

Očetova vloga pomaga tudi mami, saj ji omogoča, da otroka lažje izpusti iz močne povezanosti. 

Oče in mati do otroka različno pristopata tudi v igri. Mama otroka pomirja, v igro vnaša več 

besednih prvin, ga bolj opazuje in spodbuja intimnost, oče pa ga vzpodbuja telesno in socialno, 

v igro vnaša telesne in gibalne prvine, v igri dejavno sodeluje in jo razširja v okolje. 

Otrok v odnosu z mamo običajno razvije temelje vrednote skrbi za druge, medsebojnega 

povezovanja, skrbi za odnose, skrbi do narave in vsega živega. Z očetom razvija samozavest, 

sposobnost reševanja problemov ter odločanja, uči se usmerjanja k ciljem in spodbuja občutek 

za častno notranjo moč ter sposobnost. Deklice za zdrav duševni razvoj potrebujejo 

povezanost z mamo, saj jim ta prikazuje osnovno žensko naravo; potrebujejo pa tudi oporo 

očeta, ki jim predstavlja osnovno moško naravo. Uravnoteženost obeh vidikov jim bo 

pomagala ohranjati stik s svojo žensko naravo, hkrati pa jim bo dala tudi moč za delovanje v 

okolju. »Postala bo močna in skrbna, nežna in odločna, usmerjena k lastnim ciljem in znala bo 

razumeti druge. Ne bo je strah povedati, kaj misli in čuti in pogumno bo sledila svoji poti.« 

(prav tam, str. 37). 

Tudi dečki potrebujejo močno zgodnjo povezavo z materjo. Slednja jim omogoči, da kasneje 

znajo primerno čustvovati, vzpostavljati odnose z ljudmi in svetom. Od očeta se naučijo, kaj 

pomeni biti moški – kako vstopati v svet in v njem odgovorno delovati. »Očetov pozitiven 

odnos do njegovih sposobnosti in zmožnosti mu bo utrjeval občutek lastne vrednosti, ki ga bo 

v življenju še kako potreboval.« (prav tam, str. 37). 

Pri opredelitvi teh avtorjev gre za heteronormativno paradigmo, ki določa lastnosti enega in 

drugega starša znotraj družbeno pripisane vloge. Sama se sicer strinjam, da otrok za zdrav 

osebnostni razvoj do neke mere potrebuje prisotnost in aktivno udeležbo obeh staršev, 

vendar hkrati menim, da na družino ne smemo gledati tako črno-belo. Pri moji vzgoji je oče 

večinoma igral le stransko vlogo, a se je mama po svojih najboljših močeh trudila, da me je 

poleg intimnosti, bližine in čustvovanja učila tudi odločanja, samozavesti in moči, kar menim, 

da ji je tudi uspelo. Zato se težko strinjam s trditvami, da je oče nujen za razvoj odločnosti, 

moči in poguma, saj se otrok tega lahko nauči tudi od mame ali druge osebe, ki mu predstavlja 

pomembnega »Drugega«. Ob tem izhajam iz prepričanj feminističnih psihoanalitičark, ki so 

mnenja, »da je preveč poenostavljeno enačiti odnos z materjo kot simbiozo, odnos do očeta 

pa kot predpogoj za vzpostavitev identitete.« (Mahrer in Kaplan, 1992, v Macuh, 2014, str. 

86). Subjektova identiteta se namreč oblikuje že v odnosu mati–otrok, ki omogoča tudi 

otrokovo zavedanje »drugega« kot samostojnega subjekta. Slednje se pod vplivom 

patriarhalne družbe kasneje izgubi, saj »drugi« predstavlja samo še objekt (prav tam). 

Zanimiva se mi zdi tudi raziskava Pokrajac (2006), kjer je avtorica preverjala komunikacijo 

mladostnikov z obema staršema. Z raziskavo je ugotovila, da anketiranci na splošno lažje 

komunicirajo z mamo kot z očetom, kar velja za oba spola, vendar pa z očetom lažje 
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komunicirajo mladostniki kot mladostnice. V družinah torej mama še vedno prevzema vlogo 

osebe, ki za otroke skrbi, jih neguje, vzgaja in vzpostavlja čustveno navezanost (Macuh, 2014). 

3.2. Odnosi v razvezani družini 

Čeprav nuklearna družina ne pomeni izključno pozitivnih in uspešnih odnosov med člani 

družine, se z ločitvijo odnosi v družini spremenijo – najbolj opazna sprememba je, da se 

prekine ljubezenski odnos med mamo in očetom. Goldsmith (1980, v Frisby, Booth-Butterfield, 

Dillow, Martin in Weber, 2012) navaja, da poločitveni odnosi postanejo bolj dinamični, saj oba 

starša začneta navezovati stike z drugimi ljudmi, vstopati v nove odnose in vzpostavljati nova 

prijateljstva ter razmerja. 

Zato je pomembno, da družina tudi po ločitvi stremi h krepitvi odpornosti – sposobnosti 

premagovanja kriz in težkih življenjskih dogodkov (Walsh, 2006). Pri ohranjanju in spodbujanju 

družinske odpornosti veliko pripomore predvsem dobra komunikacija med člani družine v času 

negativnih dogodkov in težav (torej v času ločitve), saj omogoča ohranjanje osnovnih funkcij 

družine, ne glede na težave. Nekaterim uspe ločitev zaključiti brez večjih negativnih posledic, 

kar nakazuje na močno družinsko odpornost; gre za sposobnost ohranjanja stabilnega in 

zdravega fizičnega ter psihičnega funkcioniranja posameznikov (Bonanno, 2004, v Frisby, 

Booth-Butterfield, Dillow, Martin in Weber, 2012). Kljub temu veliko ločenih parov poroča o 

negativnih vplivih ločitve na njihovo počutje in medsebojne odnose. Oba partnerja namreč 

pogosto čutita potrebo po maščevanju, sta brezbrižna, občutita strah in obžalovanje. Pri 

ločenih parih ni redkost niti depresija, saj lahko pride do stagnacije, ko eden izmed njiju (ali 

celo oba) premlevata svojo odločitev – ali je bila slednja pravilna ali ne. Temu sledijo tudi 

čustva jeze, žalosti, zmedenosti in ljubosumja (Frisby, Booth-Butterfield, Dillow, Martin in 

Weber, 2012). 

Ahrons in Wallisch (1987, v Frisby, Booth-Butterfield, Dillow, Martin in Weber, 2012) sta 

ločene pare razdelila v pet kategorij; od tistih, ki ohranjajo prijateljstvo, do tistih, ki so prekinili 

vse medsebojne stike. Dobra prijatelja sta ločen par, ki še vedno ohranjata prijateljske stike v 

vseh pogledih njunega življenja. Sodelovalna kolega uspešno sodelujeta kot starša, zavoljo 

otrok, vendar ne komunicirata o drugih področjih življenja. Jezna sodelavca omejujeta kontakt 

z namenom izognitve konfliktom, ognjena sovražnika pa se prepirata tako na področju 

starševstva kot tudi na osebnem področju. Najmanj razumevanja ima razcepljeni duo, ki je 

med seboj prekinil vse stike. 

Glede na to, kakšen odnos po ločitvi razvijeta starša, se razvijejo tudi posledice ločitve na 

otroke, ki sem jih sicer navedla že zgoraj. Dobro jih ponazori primer ločene družine s katero 

sem v stiku v vrtcu, kjer sem zaposlena. Starša namreč ob ločitvi nista mogla preseči zamer, ki 

so se nabrale tekom zakona in sta vzpostavila odnos, ki sodi v četrto izmed petih prej 

navedenih kategorij ločenih parov, postala sta torej ognjena sovražnika. Imata tri leta starega 
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otroka1, zato sta kljub ločitvi primorana komunicirati, pri čemer ne uspevata usklajevati mnenj. 

Največja žrtev v tem primeru je njun otrok, ki je »med dvema ognjema«, saj ga zaradi slabe 

družinske odpornosti in posledično negativnih vplivov ločitve, starša ščuvata eden proti 

drugemu. Pri otroku sem opazila potrebo po večji pozornosti odraslih oseb, saj ves čas išče 

bližino vzgojiteljice, pomočnice ali katerekoli druge strokovne delavke. Poleg tega je pogosto 

slabe volje in zadržan, v prvih tednih po ločitvi pa se je večkrat zgodilo, da ni želel domov, 

kadar ga je prišel iskat oče in je ob tem jokal. Primer potrjuje, da slabi medsebojni odnosi 

ločenega para največ negativnih posledic pustijo prav otroku, ki je še premajhen, da bi razumel 

dogajanje med osebama, ki zanj še vedno predstavljata središče sveta. 

4. ODNOS Z MAMO 

Splošno znano je, da se je družbena vloga matere na splošno, prav tako pa tudi matere po 

razvezi, v zadnjih nekaj desetletjih spremenila. Vse večji pomen dobiva tudi vloga sodobnega 

očetovstva, ki materam omogoča lažje funkcioniranje, saj se poleg primarne vloge gospodinje 

vse bolj udejstvujejo tudi v izobraževanju in poslovnem svetu (Macuh, 2014). Na drugi strani 

pa Bianchi, Robinson in Milkie (2006, v Villalobos, 2015) ugotavljajo, da vloga matere danes, v 

primerjavi s preteklostjo, zahteva veliko več prizadevanja in pozornosti. Prav tako trdijo, da 

današnje zaposlene matere s svojimi otroki preživijo veliko več časa, kot ga preživijo mame, ki 

so gospodinje - in tudi več kot so ga včasih preživele mame, ki so bile gospodinje. Kulturne 

zahteve postajajo vse večje, saj dobra mama ni več katerakoli mama, ampak mora ugajati 

različnim normam, ki jih postavlja okolje. Če povzamem: obseg dolžnosti materinstva se iz 

desetletja v desetletje vse bolj stopnjuje (Villalobos, 2015). 

Večina nas ob misli na ločitev predvideva, da skrbništvo nad otroki obdrži mama, čeprav je 

veliko primerov, ko otroci ostanejo pri očetu. Podatki pisarne za državno statistiko iz Velike 

Britanije (2006, v Kielty, 2008) kažejo, da je bilo v letu 2005 kar 200.000 mater brez skrbništva 

nad svojimi otroki. Kljub temu v družbi ostaja prepričanje, da so mame tiste, ki so edine 

odgovorne za svoje otroke. Zato že sama ideja o mami, ki nima skrbništva, krši trenutne 

družbene norme. Družba predvideva, da so takšne mame zapustile svoje otroke in jih 

zanemarile, posledično se morajo zagovarjati in razlagati, čemu je takšna situacija nastala. 

Najpogostejši razlogi so nestabilna finančna situacija, čustvene in psihološke težave matere, 

ali se preprosto ne morejo vživeti v vlogo mame. Nekatere matere si želijo razvijati svojo 

karierno pot ali izogniti bitki za skrbništvo in se zato umaknejo. Skoraj vedno pa odločitvi, da 

zavrnejo skrbništvo, sledijo občutki krivde, notranji konflikti in psihološke težave, tudi stigma 

in socialna izolacija (Kielty, 2008). 

Zill, Morrison in Coiro (1993, v Schulman, Cohen, Felman in Mahler, 2006) poročajo, da imajo 

mladostniki, ki prihajajo iz ločenih družin, dvakrat večjo možnost za slab in skrhan odnos s 

svojimi starši. Amato in Booth (1996, prav tam) poleg tega ugotavljata, da ima odraščanje v 

                                                      
1 Spol otroka je zaradi varovanja osebnih podatkov neznan. 
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ločeni družini bolj malo vpliva na odnos med otroci in mamo, nasprotno pa je odnos med 

otroci in očetom brez skrbništva močno moten in oslabljen. Ob tem dodajam, da gre ponovno 

za starejše ugotovitve, ki se lahko razlikujejo od trenutne realnosti. 

Na ločitev lahko gledamo tudi z druge strani. Malo drugačna perspektiva nam pokaže, da 

ločitev ne prinese nujno primanjkljaja, saj gre le za transformacijo družinskih odnosov, ki 

prinaša spremembo in prenovo. Arditti (1999, prav tam) je izvedel raziskavo, v kateri je 

intervjuval nekaj mladostnikov, ki so prihajali iz ločenih družin in ugotovil, da imajo večinoma 

pozitivne in zadovoljive odnose ter so si z materami zelo blizu. Mame, ki so se ločile od svojega 

partnerja, naj bi se namreč veliko bolj zanašale na svoje otroke, saj so si želele čustvene 

podpore in nasvetov, otroci pa so jim bili v tistem trenutku najbližje. Takšno zanašanje mame 

na otroka slednjemu pomaga, da razvije občutek za enakost, občutek, da je potrebovan in da 

imata z mamo prijateljski odnos. 

Raziskava, ki so jo izvedli Schulman, Cohen, Felman in Mahler (2006) sicer proučuje le odnose 

med materami in moškimi potomci, vendar se zdi, da kljub temu dobro pokaže kakovost 

odnosov po ločitvi. Le tretjina sodelujočih je svoj odnos s starši opisala kot zrel, druga tretjina 

je izpostavila, da je njihov odnos z mamo preveč idealiziran ter da so si z mamo preblizu, zaradi 

česar čutijo, da je v njihovem odnosu premalo meja. Zadnja tretjina sodelujočih je mamo 

razvrednotila in svoj odnos z njo ocenila kot skoraj ničen. Ob tem se zdi zanimiva trditev 

avtorjev, da so tisti odrasli otroci, ki so svoj odnos z mamo opisali kot idealiziran, odnos z 

očetom opisali ravno nasprotno ter ga čustveno povsem razvrednotili. Avtorji pripisujejo 

zasluge za to nerazrešenemu Ojdipovemu kompleksu. 

4.1. Psihodinamska perspektiva odnosa z mamo 

O odnosu z mamo veliko govori Secunda (2011), ki poudarja, da so mame in hčere hkrati 

naravne zaveznice in sovražnice, medtem ko je odnos med materami in sinovi usmerjen k 

osamosvajanju, saj v nasprotnem primeru fantje v družbi veljajo za »mamine sinčke«. Stiver 

(1986) dodaja še eno razliko v odnosu s starši med moškimi in ženskami, in sicer, da si moški 

želijo biti podobni svojim očetom, ženske pa si želijo biti popolno nasprotje svojih mater. 

Avtorica navaja, da se po njenih izkušnjah ženske osredotočajo predvsem na tiste značilnosti 

svojih mater, ki jim niso všeč in jih motijo, pri čemer se trudijo, da ne bi enakih lastnosti razvile 

tudi same. Kljub temu se, paradoksno, med mamami in hčerkami razvijejo močne vezi, ki se 

obdržijo skozi vse življenje. 

Odnos z mamo se začne razvijati od prvega trenutka, ko se otrok rodi in je položen v njeno 

naročje. V prvih mesecih življenja je zelo pomembno, da mama otroku daje občutek varnosti 

in topline. Ko otrok zajoka, ga vzame k sebi in nežno potolaži, v nasprotnem primeru bo otrok 

nezavedno razvil občutek, da je sam kriv za zanemarjanje in neodzivanje na njegove potrebe, 

saj sebe in mamo še vedno zaznava kot eno. V kolikor ima otrok ljubezni dovolj, bo sčasoma 

začel raziskovati svet okoli sebe in odkrivati svoj »self«. Tekom raziskovanja se nauči, da je 

mati vedno tam zanj, zato začne graditi zaupanje do sveta in se osamosvajati, hkrati pa začne 
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rasti tudi njegova samozavest. Za čustveno zdravje je nujno potrebno, da je mama sposobna 

spoštovati otrokovo različnost in v njej ne sme videti izdajstva, hkrati pa mora sočutno 

doživljati otrokovo ambivalentnost glede ločitve ter ga spodbujati k neodvisnosti. S tem se 

otrok lahko razvije v samozavestno in ljubečo osebo, ki zna preživeti tudi sama. V nasprotnem 

primeru se bo trudil ohranjati vez med z materjo na tak način, da bo nezavedno zadovoljeval 

njene potrebe - s tem, da se bo naučil, kaj pričakuje od njega in razvil lažno osebnost, ki bo 

ustrezala le njenim potrebam, željam in zahtevam. Otrok se mora torej naučiti vzpostaviti 

ravnovesje med bližino in oddaljenostjo od mame (prav tam). Ob tem se zdi pomembno 

poudariti izsledke sodobne teorije, da ne gre le za mamo, temveč za katerokoli osebo, ki 

otroku predstavlja primarnega skrbnika ali skrbnico. 

Secunda (2011) se usmerja predvsem k odnosom med mamo in hčerko. Trdi, da »nobeno 

razmerje ni tako polno napetosti kot razmerje med materjo in hčerjo in tudi ne pričakovanj, ki 

utegnejo prav kakor mine eksplodirati ob najmanjšem koraku vstran, spričo ene same 

zarečene besedice, ki lahko brez svarila rani ali razbesni. In ni ga razmerja, ki bi ga tako 

razganjalo od potencialne dobre volje in razumevanja.« (str. 32). Pri omenjeni napetosti gre 

predvsem za to, da smo si hčerke in mame med seboj izjemno podobne, vse od genov do 

spolnega aparata. Iz istega razloga pride tudi do tekmovalnosti, ko z materjo tekmujemo za 

očetovo pozornost in naklonjenost (prav tam). Čeprav veliko psihoanalitikov verjame, da 

Ojdipov kompleks pri deklicah ne obstaja, je Freud leta 1931 končal zaenkrat najbolj zanesljivo 

teorijo, ki govori o Ojdipovem (oz. Elektrinem) kompleksu pri deklicah. Medtem ko se pri 

dečkih Ojdipov kompleks razreši zaradi strahu pred kastracijo, se deklice ob primerjanju z dečki 

zavejo, da so že kastrirane, kar jih privede do Ojdipovega kompleksa. Ko deklica ugotovi, da 

tudi njena mama nima penisa, krivdo za kastracijo prevali nanjo in se za ljubezen ter tolažbo 

obrne k očetu. Zaradi dekličinega verjetja v kastracijo in zavidanja penisa, se ta torej odloči za 

zamenjavo primarnega objekta ljubezni (mame) z očetom. Do mame čuti rivalstvo in ima celo 

morilske nagone, hkrati se zbliža z očetom, z namenom da od njega prejme penis. Ko ugotovi, 

da to ni mogoče, si kot nadomestek penisa želi njegovega otroka. Ker jo oče zavrne, se zave, 

da je edini način, da prejme očetovo ljubezen ta, da se identificira z mamo. Zaradi odsotnosti 

strahu pred kastracijo, Freud verjame, da razrešitev Ojdipovega kompleksa pri deklicah traja 

dlje kot pri dečkih (Stiver, 1986). 

Odnos sina z mamo je povsem drugačen – že zaradi osnovne razlike: rodi se s penisom, zato 

je materina spolna antiteza. Razlike opazimo že v sami vzgoji sinov in hčera, saj hčerke 

vzgajamo na način, da bodo za vedno ostale povezane z mamo, medtem ko sinove usmerjamo 

k popolni samostojnosti. Ker je hči materin podaljšek, se od nje pričakuje več razumevanja, 

bližine in vdane zvestobe kot od sina (Secunda, 2011). Ob tem moramo seveda upoštevati, da 

je ta razlika pravzaprav lahko posledica družbeno determiniranih spolnih vlog in ne same 

psihodinamike. Stiver (1986) navaja, da deček pri treh do štirih letih starosti začne svojo 

povezanost z mamo usmerjati na genitalije, zaradi česar z očetom postaneta tekmeca za 

materino ljubezen. Posledično začne fantazirati o tem, da bi prevzel očetov penis, ga celo 

umoril in odstranil iz ljubezenskega trikotnika. Kljub temu je strah pred kastracijo in izgubo 
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penisa premočan, zato očetu prizna premoč, potlači erotična čustva do mame in se identificira 

z očetom – v upanju, da bo lahko na takšen način posedoval materino ljubezen. Potlačitev 

nagona in identifikacija z očetom nato rezultirata v razvoju super ega, hkrati pa tudi v 

oddaljevanju od matere. 
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II EMPIRIČNI DEL 

1. OPREDELITEV PROBLEMA 

Ločitev je zelo pogost pojav, kar potrjujejo tudi statistični podatki, ki sem jih navedla že v 

uvodu, in sicer je v Sloveniji enostarševska že vsaka četrta družina (Mednarodni dan družin, 

11.5.2012). Izkušnja ločitve predvsem za otrocih ni enostavna (Smith, 1995), saj so pri tistih, 

ki se soočajo z ločitvijo staršev, prisotna kar štiri osnovna čustva: prva in najbolj opazna je 

vsekakor žalost, ki je povezana z izgubo ljubljenega starša in spominja na žalovanje. Drugo 

pogosto čustvo je jeza, ki se pojavi predvsem zaradi ugotovitve, da otrok sam razmer ne more 

spremeniti. Pogosto pride tudi do tesnobe, saj otroke skrbi, kakšne spremembe jih čakajo v 

bližnji prihodnosti. Poleg tega se velikokrat zgodi, da v sebi prepoznajo glavnega krivca za 

ločitev. Ob vsem tem so tudi zmedeni - ne razumejo namreč, zakaj so se starši sploh morali 

ločiti. Medtem ko starši ločitev vidijo kot nujo, jo otroci razumejo kot možnost izbire, zato se 

z odločitvijo staršev ne morejo poistovetiti (prav tam). 

Menim, da vsa ta težka, negativna čustva vplivajo tudi na odnose v razvezani družini. Ob 

prebiranju literature sem ugotovila, da se večina raziskav usmerja predvsem na odnos med 

otrokom in očetom – predvidevam zaradi prevladujočega prepričanja v družbi, da otrok po 

razvezi ostane pri mami, oče pa pri njegovi vzgoji ostane izvzet. Zato sem želela raziskati, kaj 

se ob in po ločitvi zgodi z odnosom med mamo in otrokom, ne glede na to, ali skrbništvo obdrži 

mama ali oče. Poleg tega sem želela tudi primerjati, kakšen je bil otrokov odnos z mamo pred 

in po ločitvi, torej na katere vidike odnosa je slednja vplivala. 

2. CILJI RAZISKOVANJA 

Z raziskovanjem sem želela ugotoviti, kakšen je bil otrokov odnos z mamo po ločitvi in kako je 

povezan s tem ali otrok živi z mamo ali z očetom. Izvedeti sem želela, kateri so dejavniki, ki po 

mnenju odraslih z izkušnjo ločitve v družini vplivajo na pojav razlik med posameznimi odnosi. 

Hkrati sem želela spoznati, kako odrasli otroci doživljajo svoj odnos z mamo ter s katerim 

staršem so tesneje povezani. Zanimalo me je, kako se je odnos odraslih otrok z mamo skozi 

leta spreminjal in kakšen je sedaj. Ugotoviti sem želela še, ali v njihovem odnosu obstajajo 

tesne povezanosti (oziroma na katerih področjih) in katere so potrebe teh odraslih, da bi svoj 

odnos izboljšali. 

3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

a) Kako ločitev vpliva na kakovost odnosa mama-otrok? 

b) Kakšne so razlike v kakovosti otrokovega odnosa z mamo in očetom v ločenih družinah? 

c) Kakšna je povezava med odnosom z mamo in tem kdo ima skrbništvo nad otrokom? 
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d) Na kakšen način materina osebnost vpliva na njen odnos z otrokom? 

e) Se hčerke, v primerjavi s sinovi, z mamo bolje razumejo? 

f) Katere obstoječe vidike odnosa z mamo odrasli ocenjujejo kot kakovostne? 

4. RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

4.1. Vzorec in postopek izbire 

Za namen diplomske naloge sem oblikovala fokusno skupino, katere udeležence sem pridobila 

z metodo snežne kepe. Pogoji za sodelovanje so bili, da prihajajo iz ločenih družin in so stari 

med 18 in 25 let. Štiri od šestih udeležencev sem k sodelovanju pozvala sama, saj sem vedela, 

da ustrezajo mojim kriterijem, dva udeleženca so povabili znanci. Štiri udeležence sem torej 

poznala tudi osebno, dva sem spoznala na dan prvega srečanja. 

Osebo A poznam že odkar sva skupaj obiskovala vrtec, vendar si nikoli nisva bila zelo blizu, po 

koncu osnovne šole pa so se najini stiki še zreducirali. Njegovo zgodbo ločitve sem poznala, 

vendar sem v vseh teh letih veliko podatkov že pozabila, ogromno informacij pa je bilo tudi 

zame novih. Osebo B prav tako poznam že kar nekaj let, blizu sva si šele zadnja štiri leta. Njeno 

zgodbo sem poznala nekoliko bolje, saj sva prijateljici, kljub temu o njenem odnosu z mamo 

nisem vedela skoraj nič. Osebo C poznam le bežno; pred prvim srečanjem sem vedela le, da 

živi sama z mamo, drugih informacij nisem imela. Zgodbo osebe D sem na grobo poznala, 

vendar sem prav tako šele na prvem srečanju spoznala podrobnosti. Osebi E in F sem spoznala 

na prvem srečanju, zato nisem imela nobenih informacij o njunih zgodbah, povezanih z 

ločitvijo staršev. 

Podatki o starosti sodelujočih in o njihovi starosti ob razvezi: 

Sodelujoči Spol Starost Starost ob razvezi 

A moški 23 2 

B ženski 23 2 

C ženski 18 Pred rojstvom 

D ženski 23 10 

E ženski 22 11 

F moški 22 14 
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4.2. Raziskovalni instrument ter postopek zbiranja podatkov 

Podatke sem zbirala s polstrukturiranim skupinskim intervjujem oziroma s pogovorom v 

fokusni skupini, kjer sem bila tudi sama soustvarjalka. S fokusno skupino smo izvedli dve 

srečanji, ki sta trajali nekoliko več kot uro in pol. Srečanje je obakrat potekalo v kavarni na 

obrobju Ljubljane, kjer sem se dogovorila za rezervacijo celotne sobe, z namenom, da nas 

nihče ne bi motil. Tako smo imeli za pogovor nevtralen, sproščen in miren prostor, kar se mi 

zdi pomembna podlaga za uspešen skupinski intervju. Za vsako srečanje sem pripravila okvirna 

vprašanja in teme, ki me so me zanimale, nato sem pustila, da je pogovor tekel sam od sebe. 

V primeru, da je nastala daljša tišina, sem udeležence spodbudila z vnaprej pripravljenimi 

vprašanji. 

4.3. Postopek obdelave podatkov  

Oba pogovora sem snemala z mobilnim telefonom in ju nato dobesedno pretipkala v program 

Microsoft Word. V dobesednem zapisu sem z namenom zagotavljanja anonimnosti okrajšala 

ali izpustila imena oseb, ki so jih udeleženci omenjali med pogovorom, poleg tega sem 

sodelujoče namesto z imeni poimenovala s črkami A, B, C, D, E in F. 

Po dobesednem zapisu sem podatke obdelala z odprtim kodiranjem (glej prilogo 4). Najprej 

sem določila kode prvega reda, nato kode drugega reda in na koncu še kategorije, ki sem jih 

nato uporabila pri analizi in interpretaciji rezultatov ter oblikovanju poskusne teorije. Ob tem 

sem si pomagala z zapiski iz predavanj v četrtem letniku študija in s priročnikom avtorjev 

Kordeš in Smrdu (2015) z naslovom Osnove kvalitativnega raziskovanja. 

5. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

5.1. Vpliv ločitve na kakovost odnosa mama-otrok 

Najprej bom analizirala raziskovalno vprašanje, ki se nanaša na to, kako ločitev vpliva na 

kakovost odnosa mama-otrok. Vsi sodelujoči v pogovoru so svoj odnos z mamo opredelili kot 

dober, od tega so štiri sodelujoče poudarile, da se z njo odlično razumejo in imajo zaupen, 

prijateljski odnos. Sogovornika moškega spola sta se sicer strinjala, da imata dober odnos, 

vendar je le eden od njiju izpostavil, da ima z mamo zelo odprt odnos in ji zaupa, najmlajša 

sogovornica pa je za negativne vidike odnosa z mamo krivila obdobje adolescence (»... se mi 

zdi, da je zdej ful težko govorit o odnosih, ker sm pač v teh letih in ji gre dost vse na živce kar 

delam.«). Njuni konflikti izhajajo predvsem iz maminih skrbi za hči, saj zaradi težav s spanjem 

velikokrat ponoči odide od doma, poleg tega ima tudi težave v šoli. Prepirov si ne želi, po njih 

se želi mami oddolžiti z drobnimi pozornostmi. Še dve sodelujoči delujeta podobno in si vsak 

teden vzameta čas posebej za mamo ter druženje z njo. 

V odnosu z mamo ločitev igra veliko vlogo, saj s sabo prinese posledice, ki močno vplivajo na 

življenja otrok iz ločenih družin. Ena od posledic je tudi vzpostavljanje reorganizirane družine 
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oziroma dejstvo, da si starši po ločitvi poiščejo nove partnerje. Ganong (1994, v Schrodt, 2015) 

in Coleman (2004, v Schrodt, 2015) opozarjata, da je odnos med otrokom in starševim novim 

partnerjem eden izmed najzahtevnejših odnosov v reorganizirani družini. 

Starši vseh sodelujočih so si po ločitvi poiskali nove partnerje, s čimer so se slednji soočali na 

različne načine. Ena od sogovornic je imela težave predvsem s sprejemanjem maminih novih 

partnerjev, čeprav jih je bilo občutno manj kot očetovih partneric (»... to mi je blo kr težko se 

sprijaznit. /.../ Pa ne tok z očijevimi vsemi mnogimi puncami ne k jih je mel, pa otroka naredu 

pa vse, ampak bolj mami, k je se mi zdi bolj vplival name to.«). Kljub temu je danes zadovoljna, 

da sta si starša poiskala nove sopotnike in sta srečna, saj meni, da njuna sreča neposredno 

vpliva tudi na njeno srečo. Podobno se je z maminimi novimi partnerji težko soočala tudi druga 

sogovornica, saj si je želela, da bi mama ostala samo njena. Imela je občutek, da ji bodo novi 

partnerji mamo odvzeli (»Ampak mami je moja!«). Ko je mama zanosila, so se njuni odnosi 

poslabšali, saj se je počutila izločeno – imela je občutek, da so mama, njen novi partner in 

otrok nova družina, kamor ona ne sodi. Danes, tri leta kasneje, so se odnosi znotraj njihove 

reorganizirane družine nekoliko izboljšali, vendar se včasih še kar počuti »kot da bi bla izven 

družine«. Golish (2003, v Schrodt, 2015) navaja, da dejavniki kot so odprtost, postavljanje 

jasnih pravil in meja, vsakodnevno sprotno reševanje problemov ter vsakodnevna 

komunikacija pomagajo, da se reorganizirana družina poveže in okrepi. V primeru tretje 

sogovornice so novi mamini partnerji konflikte izzvali iz drugih razlogov. Mama je namreč 

razmerja pred njo skrivala, zato se je sodelujoča počutila užaljeno in odrinjeno, ko je sama 

prišla do resnice. Kljub temu je bila vsakič vesela, saj si je želela, da mama ne bi ostala sama.  

Ena od štirih sogovornic, ki so izpostavile, da imajo z mamami prijateljski in zaupen odnos, 

razmišlja, da je v njenem primeru tako tudi zaradi majhne razlike v letih in je zaradi tega med 

njima zabrisana distanca v razmerju starš-otrok. Dve sogovornici sta si z mamo tako blizu, da 

se včasih med pogovorom začneta zavedati, da kakšna stvar ni primerna za mamina ušesa. Ena 

od njiju je izpostavila, da sta z mamo najboljši prijateljici, vendar ima včasih občutek, da je 

nadomestila svojega očeta (»Midve z mamo sva tko najboljš prjatlce ever, ampak uno že mal 

preveč dobre prjatlce. Js sm že mal mojga očija nadomestila. Men je ona vse povedala, vse 

delila, js sm bla zlo informirama glede dogajanja.«). V njunem odnosu je prišlo celo tako daleč, 

da je začela svoje potrebe in želje odrivati na stran, saj je čutila, da je pomembno le to, kako 

se počuti mama, kar jo je izčrpalo. Ugotovitve raziskave, ki jo je izvedel Arditti (1999, v 

Schulman, Cohen, Felman in Mahler, 2006) vse navedeno potrjujejo, saj ugotavljajo, da imajo 

mladostniki in odrasli otroci, ki prihajajo iz ločenih družin, z mamo zelo zaupen odnos, 

predvsem zato, ker se mame na svoje otroke zanašajo, saj so jim ti v težkih trenutkih, ki sledijo 

ločitvi, najbližje. 

Odnosi z mamo so se nekoliko ohladili, ko je ta ista sogovornica spoznala fanta, kar pripisuje 

predvsem maminim skrbem, da bo ponovila njene napake in se poročila z napačnim. Podobno 

je tudi druga sogovornica potrdila, ki je imela, občutek, da se mama počuti odrinjeno, poleg 

tega pa je ves čas izražala skrb, da je fantovo vedenje preveč podobno očetovemu. Iz pogovora 
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je razbrati, da imajo ločene mame samohranilke slabo vest, ker so morali njihovi otroci 

preživeti ločitev staršev, zaradi česar imajo ves čas želijo svoje otroke zavarovati pred podobno 

usodo (»... ker se bojijo, da bomo mi isto mogle it čez, kar so one mogle it a ne.«). 

Ena od sodelujočih je povedala, da je prav ločitev poskrbela za močno navezanost med njo in 

mamo in menila, da bi bil njun odnos povsem drugačen, če do ločitve ne bi prišlo. Ob ločitvi je 

bila stara že 12 let, zato se je mama nanjo lahko zanašala: »Vedno sm jst tista, k mi joka v 

narekovajih no. Pač jamra in se z mano pogovori in jo jst tolažim in tko naprej. Tko da se mi 

zdi, da na nek način sm jst pol tista čustvena opora, glih zarad tega, ker mogoče nima ne vem... 

Ker ni mela partnerja takrat k bi ga rabla ob seb, oziroma je zarad partnerja bla take volje in 

je pol mene porabla za to.« Z njo se je strinjala tudi druga sogovornica, ki je povedala, da je 

bila sama, dokler mama ni imela novega partnerja, veliko bolj obremenjena, saj se je je mama 

ves čas oklepala, sedaj pa se lahko sprosti in živi svoje življenje. Kljub temu se mama še vedno 

ob prepirih s partnerjem obrne na svojo hči. Obe sta podobno izpostavili, da imata z materama 

»terapevtske urice« oziroma »samopomočno skupino«, kadar pride do težav z novimi 

partnerji.  

Mami se zanašata tudi na moška sodelujoča, vendar na nekoliko drugačen način. Eden od njiju 

je povedal, da je mama pred petimi leti zanosila, vendar se tudi s tem partnerjem zveza ni 

obdržala. Sedaj sogovornik veliko pomaga pri vzgoji in varstvu brata, vendar se ob tem včasih 

počuti zapostavljenega. Občutek ima, da ga pokliče le še zaradi varstva, kar primerja z 

zaposlitvijo v podjetju z varuškami. Drugi sogovornik je povedal, da zadnja tri leta skrbi za 

finance v družini. Pri sebi ima mamino bančno kartico s katero plačuje račune, hodi v trgovino 

in nadzoruje finančno stanje. Sam dvigne denar in ji ga prinese, če ga mama potrebuje. 

Mame se torej po ločitvi na svoje otroke zanašajo na različne načine, vendar je vsem skupno 

to, da je ločitev stresen proces, zaradi česar vsak od njih potrebuje veliko opore in pomoči. 

Mame ostanejo brez partnerja (očeta svojih otrok), brez nekoga na katerega bi se v stresnih 

situacijah lahko zanesle, zato si poiščejo osebo, ki jim je tisti trenutek najbližje. Predvsem 

hčerke so zato tiste, ki jim nudijo čustveno oporo in prijateljsko besedo, sinovi pa poskrbijo za 

pomoč storilnostne narave. 

Ženski del fokusne skupine je izpostavil tudi tekmovalnost med mamo in hčerko, ki se kaže 

predvsem v vizualnih in materialnih vidikih. Mame želijo izgledati podobno mladostno kot 

njihove hčerke, zato skupaj hodijo v fitnes in si kupujejo podobna oblačila, obratno pa si hčerke 

ne morejo dovoliti, da bi bile mame v teh pogledih boljše od njih, zato na primer še več energije 

vlagajo v šport in svoj videz (»Zdej k sm jst začela v fitnes hodit, ona je isto takoj se vpisala in 

na polno začela. In zdej skupi v fitnes hodva in gonva tam, kera bo bolj in pol se gledava 'Kok 

si ti dvignila?'«). 
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5.2. Razlike v ločenih družinah v kakovosti otrokovega odnosa z mamo 

in njegovega odnosa z očetom2 

V sledečem poglavju se bom osredotočila na raziskovalno vprašanje, ki se sprašuje po razlikah 

v ločenih družinah v kakovosti otrokovega odnosa z mamo in njegovega odnosa z očetom.  Od 

sedmih sodelujočih v pogovoru dve nimata nikakršnega stika s svojim očetom, pri enem se 

stiki ponovno vzpostavljajo, ena pa se z očetom sliši le enkrat letno, in sicer ko ima rojstni dan. 

Ostali trije imajo bolj ali manj redne stike, vendar sami ocenjujejo odnos kot manj kakovosten 

od odnosa z mamo. Od treh sodelujočih, ki imajo z očetom redne stike, le en ni izpostavil težav, 

ki se pojavljajo v njihovem odnosu. Ena od teh treh oseb je povedala, da je očetu po ločitvi 

zamerila in se pred njim zaprla, saj je bila ona tista, ki je prva izvedela, da vara njeno mamo 

(»... tk da sm se ful najprej zaprla pred atom in sm rekla, da bom misjonarka v severni Afriki in 

da so moški prasci ...«). Ločitev je torej njun odnos skrhala, kljub temu, da je bila pred tem z 

očetom zelo povezana. Bila je prepričana, da je njen oče »popoln, uno ko se zaljubiš v svojga 

očija in se želiš z njim poročt in vse«, potem pa se je soočila z realnostjo. Predvsem jo je 

prizadelo dejstvo, da je oče uničil njeno iluzijo idealne družine, zaradi česar je nekaj let do 

njega gojila negativna čustva. Danes ima z očetom sicer boljši odnos, imenovala se je celo za 

'očkovo punčko'. Nasprotno je njen odnos z mamo pretirano povezovalen – tudi sama je 

namreč izrazila nelagodje, saj jo vloga mamine najboljše prijateljice obremenjuje. Ob tem 

opaža, da pri mami čuti resnično brezpogojno ljubezen, ki je pri očetu ne zaznava na takšen 

način (»... vem, da me ma oči ful rad, pr mami ful bl to čutim, da bi do zadnjega centa do gat, 

do vsega... Vse, sam da bi bla jst vredu. Res čutim pri njej... Medtem ko pri očiju je že bolj una 

moč...«). Pri očetu ima občutek, da si mora njegovo ljubezen vedno prislužiti in se mu dokazati, 

mama pa bi zanjo in za njeno srečo naredila popolnoma vse. 

Druga od treh sodelujočih, ki imajo z očetom redne stike, je prav tako izpostavila, da so se po 

ločitvi odnosi z očetom poslabšali. Glavni dogodek, ki ga krivi za njuno odtujitev, je očetova 

brezposelnost, ki je nastopila nekaj let po ločitvi. Pred tem sta namreč z bratom vsak drugi 

vikend preživljala pri očetu, po tem se je to končalo, zaradi česar so se ohladili tudi njuni 

odnosi. Pri primerjavi njenega odnosa z mamo z odnosom z očetom, ugotavljam, da je odnos 

z mamo kakovostnejši, bolj povezovalen in zaupen (»... ona pol tista oseba, k se nanjo zanašaš 

pač... Ker ni več še drugega starša.«). Raziskava, ki sta jo izvedli Mikuš Kos in Markovič (1983) 

je sicer pokazala, da je malo povezave med kakovostjo odnosa z očetom pred in po ločitvi (v 

primeru, da je skrbništvo dodeljeno mami), vendar sta avtorici prišli do ugotovitve, da se 

pogosto zgodi, da so stiki in odnosi med otroki in očetom v obdobju takoj po ločitvi 

kakovostnejši, po nekaj mesecih pa postajajo vse redkejši, kar se je zgodilo tudi v njenem 

primeru. 

V ostalih primerih je razlika v kakovosti odnosa z mamo in odnosa z očetom še večja, saj so 

stiki bodisi redki ali pa jih sploh ni. Razlogi za odsotnost kontakta so sicer različni, vsem pa je 

                                                      
2 Za primer kodiranja kategorije 'odnos z očetom' glej prilogo 3. 
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skupno to, da so šli skozi ločitev in da je po ločitvi skrbništvo obdržala mama. Loewen (1988, 

v Zavrl, 1999) navaja, da pogostost stikov otroka z očetom lahko določajo pričakovanja, ki so 

del naše kulture, konflikti s staršem, ki je obdržal skrbništvo (v tem primeru z mamo), 

emocionalen značaj obiskov, praktična izpeljava obiskov (ki ima lahko za posledico občutek 

umetnega odnosa) in očetove nove obveznosti. V enem od primerov v moji raziskavi se je za 

prekinitev stikov odločila sogovornica, ki si kljub temu želi, da bi imela z očetom dober odnos. 

Za njun odnos v večini krivi njegovo novo partnerico, ki naj bi manipulirala in ščuvala očeta 

proti svojim otrokom in ostalim sorodnikom. Predvsem jo je prizadela njuna nedavna poroka, 

saj se je zavedala, da je s tem tudi konec možnosti za spremembo v odnosu z očetom. Njen 

odnos z mamo je prav nasproten odnosu z očetom. Opiše ga kot vzajemnega, večkrat ponovi, 

da imata »ful dober odnos«. Poleg tega pove, da se mama trudi, da bi svojim otrokom 

omogočila čim boljše življenje, oče pa je njihovo življenje vedno le oteževal in nikoli ni želel 

pomagati. Kljub temu, da sta z mamo imeli obdobje osmih let, ko nista imeli kakršnega koli 

stika, ji mama tega nikoli ni očitala; takoj, ko se je vrnila, jo je sprejela nazaj, kot da vmes ne bi 

preteklo skoraj celo desetletje (»Jaz sm samo prišla in sva pač začele na novo.«). 

Za slab odnos med očetom in otroki so lahko krive tudi prepovedane ali druge škodljive 

substance, kar se je pokazalo kar v dveh od sedmih primerov v moji raziskavi. V enem primeru 

gre za zlorabo alkohola, zaradi česar je sčasoma hči sama prekinila stik z očetom, v drugem 

primeru je oče odvisnik, ki je trenutno na zdravljenju v komuni. Sogovornik se spominja, kako 

ga je oče vedno zapostavljal, saj je bila njegova prioriteta zabava. Sprva je za očetovo 

nezanimanje krivil sebe, nato je napake prenehal iskati v sebi. Sedaj, ko se oče zdravi, opaža, 

da se njun odnos izboljšuje (»Opažam, da se tut najin odnos boljša. Ker prej je blo pa pač... Jst 

sm bil že na tej točki 'Lej, ti si fotr zame na papirju, kar se bo pa s tabo zgodil, mi je pa vseen'.«). 

V času najhujše očetove odvisnosti, sogovornik njun odnos opisuje kot da ga sploh ni bilo. Kljub 

temu, da je imel in še vedno ima z mamo dober odnos, ga je dogajanje v zvezi z očetom močno 

prizadelo, zato je tudi sam nekaj časa uteho iskal v alkoholu. Opisuje, da je sčasoma postal 

čustveno otopel, saj se je poskusil umakniti in odmisliti kaj se z očetom dogaja. Podobne 

občutke sta opisali še dve sodelujoči, ki sta se prav tako trudili, da ne bi razmišljali o tem, kaj 

se dogaja z njunima očetoma, saj bi v nasprotnem primeru sami preveč trpeli. 

5.3. Povezava med odnosom z mamo in tem, kdo ima skrbništvo nad 

otrokom 

V tem poglavju bom iskala odgovor na raziskovalno vprašanje, ki se sprašuje po povezavi med 

odnosom z mamo in tem, kdo ima skrbništvo nad otrokom. Sodelujoče v raziskavi sem izbrala 

po metodi snežne kepe, kjer razen starosti nisem določila nobenih drugih pogojev za 

sodelovanje v raziskavi. Tako sem šele tekom prvega pogovora izvedela, da vsi sogovorniki 

(vključno z mano) živijo/so živeli pri mami. Iz tega razloga bi težko odkrila povezavo med 

odnosom z mamo in tem kdo ima skrbništvo nad otrokom. Ena od sogovornic mi je sicer 

povedala, da je preživela pestro obdobje desetih let po ločitvi, saj se je sprva odločila, da bo 

živela pri mami, po nekaj mesecih pa je ugotovila, da ne moreta sodelovati, zato se je preselila 
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k očetu, kjer je živela osem let in v tem času popolnoma prekinila stike z mamo. Po tem je 

ugotovila, da sta oče in njegova nova partnerka glavni razlog za slab odnos z mamo, zato se je 

po mnogih prepirih čez noč odločila, da se bo vrnila k mami. 

Mama se je v tem času močno spremenila, saj je začela delati na sebi, zato je danes njun odnos 

zelo kakovosten. Sogovornica dvomi, da bi bil odnos na tej ravni, če bi ves čas od ločitve naprej 

živela pri njej, saj sta tako obe imeli priložnost, da se spremenita in izboljšata ter zato danes 

lahko skupaj dobro funkcionirata (»Pač dve ženski, dve vzkipljivi, dve temperamentni in je blo 

kr naporno, zato sm pol tut šla k očetu ne. Tak da, mogoče je blo boljše, da v času pubertete 

nisem živela z njo.«). 

Kot sem že omenila, sogovornica trdi, da je v veliki meri oče razlog, da toliko let ni imela stikov 

z mamo. Podobne izkušnje imajo tudi ostali sogovorniki, ki se prav tako strinjajo, da starš, s 

katerim živiš, hote ali nehote vpliva na otrokovo perspektivo do drugega starša (»Moja mami 

pa še zdej pač govori čez očija. /.../ Na nek način pol mogoče dejansko lahko drži to, kar je moj 

oči velikrat reku, da nama je sprala možgane ane.«). Ločitev je težka izkušnja tako za otroke, 

kot tudi za starše, zato otroci, ki so večinoma staršu s skrbništvom najbližje, hitro postanejo 

njegovi zaupniki (Arditti 1999, v Schulman, Cohen, Felman in Mahler, 2006). Posledično otroci 

poslušajo o težavah staršev, o napakah drugega, odsotnega starša, kar privede do tega, da 

»začneš verjet tut mogoče tistim stvarem, k ne bi rabu no«. Vse to skrha odnos med otrokom 

in staršem, ki nima skrbništva. Tudi sogovornica, ki je najprej živela pri mami, nato pri očetu in 

potem spet pri mami, je povedala, da ima to, s katerim staršem živiš, velik vpliv na tvoj odnos 

z drugim staršem. Odvisno je tudi od tega, kako je starš, s katerim živiš, predelal ločitev in svoj 

odnos z bivšim partnerjem. V času bivanja pri očetu ji je ta namreč govoril samo negativne 

stvari o mami, zaradi česar se je sama odločila, da z njo prekine stike. Sedaj, ko živi pri mami,  

ta o očetu ne govori, oziroma ji pove lepe dogodke, slabim se še vedno izogiba. 

Od sedmih sodelujočih v moji raziskavi ima kar šest sogovornikov z mamo (ki ima tudi 

skrbništvo) boljši odnos kot z očetom, en sogovornik ima z obema staršema enako kakovosten 

odnos. Tudi Kalmijn (2015) pravi, da očetje, ki nimajo skrbništva (še posebej tisti, ki si ustvarijo 

novo družino), vidijo svoje otroke manj pogosto, so manj vključeni v njihova življenja in imajo 

na splošno z njimi slabši odnos. Iz navedenega lahko sklepam, da velja tudi obratno, tj. da 

imajo mame, ki nimajo skrbništva nad otroki, z njimi slabši odnos kot očetje, s katerimi otroci 

živijo. 

5.4. Vpliv materine osebnosti na njen odnos z otrokom 

V tem poglavju bom odgovarjala na vprašanje o tem, kakšen vpliv ima materina osebnost na 

njen odnos z otrokom. Musek (1993) navaja, da je vsak človek enkratna, individualna 

osebnost; poznavanje osebnosti je tudi ključ do razumevanja medosebnih razlik v obnašanju, 

psihičnem delovanju in doživljanju. Iz navedenega sklepam, da moramo pri raziskovanju 

odnosov pozornost nameniti tudi individualnim dejavnikom, ki vplivajo na posameznikov 
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način interakcije z okoljem. Osebnost matere je torej prav tako lahko eden izmed dejavnikov, 

ki vpliva na njen odnos z otrokom. 

Vpliv materine osebnosti na odnos z otrokom se je najbolj pokazal pri sogovornici, ki je najprej 

nekaj mesecev živela pri mami, nato je osem let živela pri očetu in z mamo ni imela stika, po 

osmih letih pa se je preselila nazaj k mami. Povedala je namreč, da se z mamo v obdobju takoj 

po ločitvi ni dobro razumela, saj sta bili obe preveč temperamentni, poleg tega je bila mama 

tudi zelo impulzivna, zato je prepogosto prihajalo do prepirov. Mama se je začela zavedati 

svojih napak in postopoma delati na sebi, ko se je odselila k očetu. V osmih letih naj bi se po 

trditvah sogovornice toliko spremenila, da je postala popolnoma druga mama (»... zdaj vedno 

rečem, da je mel najmlajši brat drugačno mamo, kot sva jo mela pač z drugim bratom.«). Po 

osmih letih odsotnosti kontakta, sta se dobesedno čez noč ponovno začeli pogovarjati in brez 

težav zgradili trden in zaupen odnos. 

Obratno se je mama druge sogovornice po ločitvi namesto v spremembe in izboljšave zatekla 

v vero. Zaradi njene konzervativnosti so se nekoliko skrhali tudi njuni odnosi, saj ji je mama 

želela vsiliti svoje prepričanje in svoj način življenja, sogovornica pa se ji je uprla in živela po 

svoje. Posledično so se njuni stiki zmanjšali, zato se je sogovornica odločila, da skupaj obiščeta 

njeno družinsko terapevtko, ki je mami razložila, da tudi drugačni pogledi na svet niso nujno 

napačni. 

Na otrokov razvoj osebnosti in hkrati na njegov odnos z mamo močno vpliva tudi to, kako se 

mama sooča s težavami. Po mnenju enega od sogovornikov namreč veliko konfliktov z mamo 

izzovejo njeni načini spoprijemanja s težavami. Mama je kot samohranilka, kar jo je naučilo, 

da le sama lahko najbolje reši težave. Postala je zaprta sama vase in si ne pusti pomagati. 

Posledično je tudi odnos med njo in sinom slabši kot bi bil, če bi bila bolj ekstravertirana in mu 

pustila, da ji pomaga. Po eni strani je sicer bolje, da se starš čustveno ne zanaša na svojega 

otroka, saj ga s tem lahko preveč obremeni (kot se je zgodilo tudi pri nekaj drugih 

sogovornikih), vendar je v tem primeru njena zaprtost povzročila sinovo odmikanje in krhanje 

njunega odnosa (»Midva z mtko sva bla včasih tko (pokaže povezanost s prsti) /.../ Ni več 

unga... Amm... Pristnega mati-sin odnosa...«). Med drugim se je mama tudi čustveno zaprla 

pred svojim sinom, kar se kaže predvsem v njegovih besedah, da svoje mame še nikoli ni videl 

jokati. Tudi sam je od nje prevzel potlačenje, zanikanje čustev in njen način soočanja s 

težavami. Naučil se je, da ob sebi ne potrebuje nikogar, namesto da bi se s težavami soočil, od 

njih raje zbeži.  Kljub temu se zaveda, da določenih stvari ne moreš prebroditi sam, ampak 

potrebuješ zaupnika, ki te posluša in ti pomaga z nasveti. 

Nekateri se s problemi soočajo tako, da pogledajo vase in spremenijo tisto kar lahko, drugi se 

zatečejo v vero, spet tretji svoje življenje posvetijo karieri, kar je storila tudi njegova mama 

(»To je zanjo svet, služba.«). Zaradi prevelike materine okupiranosti s službo, ima sogovornik 

včasih občutek zapostavljenosti in nepomembnosti. Predvsem ga skrbi, da bo zaradi takšnega 

vedenja oziroma obsedenosti s službo kasneje izgubila svojega drugega sina, njegovega 

mlajšega polbrata, ki je sedaj še otrok (»Mislim mam mlajšga brata, je ful en lušten rek je 
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'Bodte srečni zdej, k se otroci hočjo igrat z vami, ker pol k bojo starejši, vas bojo iz sobe ven 

metal.' /.../ Jst se pač bojim, da ji bo enkrat zlo žal.«). 

5.5. Se hčerke, v primerjavi s sinovi, z mamo bolje razumejo? 

Glede na to, da je bila moja fokusna skupina sestavljena nesorazmerno, saj jo je sestavljalo pet 

deklet in le dva fanta, težko z gotovostjo trdim, da se hčerke z mamo bolje razumejo kot sinovi. 

Kljub temu sem iz pogovorov uspela razbrati, da imajo sogovornice ženskega spola z mamo 

bolj zaupen in prijateljski odnos. Poleg tega se mame na hčerke obrnejo, kadar potrebujejo 

čustveno oporo ali nasvete. Nasprotno je odnos med materami in sinovi bolj storilnostne 

narave, saj od njih prejemajo predvsem pomoč v obliki varstva, fizičnih del, urejanja financ itd. 

Kar štiri od petih sodelujočih deklet so povedale, da jim mame povedo zaupne informacije, se 

na njih zanašajo, kadar potrebujejo nasvet glede odnosov znotraj družine ali imajo težave s 

partnerjem. Nasprotno pa je eden od dveh sodelujočih moškega spola izpostavil, da mama z 

njim ne želi deliti svojih skrbi in težav, čeprav sam opaža, da kdaj potrebuje pogovor, saj ima 

bolj malo prijateljic. Kljub temu ga je pripravljena poslušati, kadar z njo deli zasebne stvari, 

vendar mu pri tem jasno postavi mejo, do kje so informacije za mamina ušesa, od kje naprej 

pa je primerneje, da to deli s prijatelji (»... Moja mati je bolj zaprt človek , tko da... Ni tko odprta 

kokr sm jst. /.../ Jst ji pa ponavad kr povem, pa mi pol reče: 'Tega nočm slišat.'«). 

Moje ugotovitve potrjujejo tudi izsledki raziskave, ki sta jo izvedla Suitor ter Pillemer (2006), v 

kateri je sodelovalo 424 mater in 1494 odraslih otrok (razmerje med hčerkami in sinovi je bilo 

skoraj 1:1). V raziskavi sta podatke pridobila tako kvalitativno kot tudi kvantitativno in 

ugotovila, da so mame štirikrat verjetneje imenovale hčerke kot tistega otroka, na katerega se 

obrnejo v primeru osebnih težav. Sedemkrat verjetneje so hčerke imenovale kot otroka, na 

katerega se obrnejo v primeru bolezni in dvakrat bolj verjetno kot otroka, s katerim se čutijo 

čustveno tesneje povezane. Manj razlik med spoloma je bilo le pri postavki, na koga se obrnejo 

v primeru krize, kjer so prav tako povedle hčerke, vendar z manj opazno razliko. Avtorja razlog 

za takšno izbiro vidita predvsem v mnenju mater, da imajo hčerke enak ali podoben pogled na 

svet kot one. Sklepata, da bi v primeru, če bi mama čutila, da se sinov pogled na svet sklada z 

njenim, bi za vse prej omenjene postavke z enako verjetnostjo izbrale tako sina kot hči. 

Kot sem navedla že v teoretičnem uvodu, Secunda (2011) trdi, da so mame in hčerke hkrati 

naravne zaveznice ter naravne sovražnice, odnos med materami in sinovi pa je usmerjen k 

osamosvajanju, saj v nasprotnem primeru v družbi veljajo za »mamine sinčke«. Sogovornice 

ženskega spola se sicer sprva niso strinjale s tem, da v odnosu med mamo in hčerko obstaja 

tekmovalnost, saj se jim to ni zdelo smiselno, vendar smo zelo hitro ugotovile, da lahko skoraj 

vsaka izmed nas najde nekaj primerov, ko se v tej diadi prebudi tekmovalnost. Ena od njih je 

omenila, da z mamo skupaj hodita v fitnes, kjer tekmujeta, katera bo bolje trenirala in imela 

boljši končni rezultat, druga je povedala, da se pri njima pojavlja rivalstvo glede oblačil in 

mladostniškega videza, tretja pa je izpostavila, da z mamo tekmujeta glede pozornosti pri 

moški populaciji. 
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Podobno sta tudi sodelujoča moškega spola najprej zavrnila navedbe, da sinovi (še posebej v 

ločenih družinah) hitro postanejo »mamini sinčki«, vendar smo tekom pogovora ugotovili, da 

tudi njima mami včasih pogledata skozi prste in jima pomagata pri opravilih, ki jih hčerke 

opravljajo same. Enemu od njih mama kuha in mu tudi kadar je ni doma, v zamrzovalniku pusti 

pripravljeno kosilo. Drugemu mama večkrat finančno stoji ob strani, kadar je sam preveč 

zapravljiv. Kljub vsemu so to malenkosti, ki bi jih vsekakor lahko navedla tudi katera od deklet, 

zato težko rečem, da sta sodelujoča »mamina sinčka« ali da je ločitev vplivala na materino 

zaviranje odraščanja njenega sina. 

5.6. Obstoječi vidiki odnosa, ki jih odrasli otroci ocenjujejo kot 

kakovostne 

Kot zadnjemu se bom posvetila še odgovoru na raziskovalno vprašanje, ki išče obstoječe vidike 

odnosa, ki jih odrasli otroci ocenjujejo kot kakovostne. Vsi sodelujoči svoj odnos z mamo 

opisujejo kot dober, vendar nekateri posebej izpostavljajo določene vidike, s katerimi so 

posebej zadovoljni ali vidike, ki bi si jih želeli spremeniti in izboljšati. Sogovornica, ki osem let 

ni imela stikov z mamo, je izpostavila, da bi si obe z mamo želeli čas odsotnosti stikov skrajšati, 

vendar sta prav tako obe mnenja, da je bilo za njun odnos dobro, da sta določeno obdobje v 

svojih življenjih preživeli vsaka posebej. Povedala je, da si sedaj ne more želeti boljšega 

odnosa, da je resnično srečna in zadovoljna, saj ji lahko zaupa ter se z njo pogovori o čemerkoli. 

Odnos, ki sta ga zgradili z mamo, je pripomogel tudi k izboljšanju odnosov z ostalimi člani 

družine; s starimi starši, brati in širšo družino, s katerimi je imela prej prav tako okrnjene stike. 

Naučila se je, da se je treba kdaj za dober odnos tudi potruditi in jih vzdrževati (»... dediju 

pomeni dosti, da grem na tržnico z njim pa na kavo in mi pač to zdaj ful pomeni in se trudim, 

da to naredim ne.«). 

Sogovornica, ki je trenutno v obdobju adolescence, je imela več težav pri iskanju kakovostnih 

vidikov njenega odnosa z mamo. Predvsem si želi, da bi mama manj pričakovala od nje in 

upoštevala, da gre trenutno skozi težko obdobje v življenju. Meni, da je mama preveč pod 

vplivom očima, ki trdi, da je sogovornica razvajena in deležna preveč permisivne vzgoje. 

Podobnih izboljšav si želi tudi druga sogovornica, ki se prav tako čuti preobremenjeno z 

materinimi zahtevami. Povedala je, da je sprva terapevtko začela obiskovati zaradi njenega 

odnosa z očetom, tekom srečanj pa je spoznala, da je velik problem tudi v mami, saj jo moti 

vsaka malenkost v njenih dejanjih. Naučila se je preslišati nepomembne pripombe, ki so ji 

nižale samopodobo, kar je pripomoglo tudi k izboljšavi njunega odnosa. Mamo vidi kot 

najbližjo osebo v svojem življenju, ki ji stoji ob strani, kadarkoli jo potrebuje, hkrati ji tudi ona 

to vrača, zato njun odnos opredeljuje kot vzajemen (»Dobr se razumeva in podpirava druga 

drugo.«). Z njo je lahko odprta, saj čuti, da ji lahko zaupa. 

Neitzel in Dopkins Stright (2004) sta izvedla raziskavo, kjer sta ugotavljala kako osebnost 

staršev vpliva na otrokove načine spopadanja s težavami. Študija se je osredotočila predvsem 

na dva elementa posameznikove osebnosti: odprtost za nove izkušnje in vestnost (ang. 
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openness to experiences and conscientiousness). Osebe, ki so odprte za nove izkušnje, so 

zvedave, imajo gibljiv način razmišljanja in zelo širok spekter interesov, poleg tega se znajo 

prilagoditi posameznikovim čustvom ter ga poslušati. Osebe, ki so vestne, imajo bolje razvit 

čut za odgovornost, visoko stopnjo pripadnosti in visoke ambicije. Avtorja sta z raziskavo 

ugotovila, da mame, ki so bolj vestne, pogosteje omejujejo otroke s svojim nadzorom, saj se 

osredotočajo predvsem na uspešno razrešitev problema, namesto da bi razreševanje 

problema videle kot priložnost za učenje. Glede na to, da v moji raziskavi obravnavam 

predvsem mame samohranilke, menim, da imajo slednje bolj razvito dimenzijo vestnosti, saj 

so bile ob ločitvi primorane vso svojo energijo usmeriti v uspešno izpolnitev tistih nalog, ki so 

odločale o življenju njihovih otrok. S tem lahko tudi pojasnim pretirane zahteve in 

pričakovanja, o katerih sta govorili prej omenjeni sodelujoči. 

Sogovorniki torej kot kakovostne vidike njihovega odnosa z mamo opredeljujejo predvsem 

zaupanje in podporo. Zavedajo se materine brezpogojne ljubezni, ki ne izgine niti takrat, ko 

nastopijo težja obdobja v njihovem življenju. Večina sogovornikov ima z očeti slabši, skrhan 

odnos, ali ga sploh nimajo. Mame vidijo kot edino stalnico v njihovem življenju in si ne znajo 

predstavljati, kako bi preživeli brez njih. Opaziti je, da je ločitev vez mama-otrok še okrepila in 

poskrbela za to, da je njihov odnos poln vzajemnega zaupanja in odprtosti. 
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6. SKLEP 

S kvalitativno raziskavo, ki sem jo izvedla v okviru pričujoče diplomske naloge, sem ugotovila, 

da nisem sama v svojih občutkih, ki so me in me še vedno spremljajo od ločitve staršev naprej. 

S pomočjo udeležencev v fokusni skupini sem izvedela, da ločitev ni nujno tista, ki odnose v 

družini skrha. Prav nasprotno lahko celo pripomore k njihovi krepitvi in izboljšanju kakovosti 

družinskega življenja. Večina udeležencev se namreč strinja, da je ločitev kriva predvsem za 

tesnejši odnos z mamo. Nekateri so izpostavili tudi kakovostnejše preživljanje časa z očetom 

in izboljšanje odnosov z brati, sestrami in ostalim bližnjim sorodstvom. Zanimivo se mi zdi tudi 

dejstvo, da ločitve nihče izmed sogovornikov ne obžaluje, saj se zavedajo, da je za vse bolje 

tako kot je sedaj. Večina je imela namreč pred ločitvijo življenje polno prepirov, napetosti in 

nezadovoljstva, zato se je njihov vsakdan v obdobju nekaj let po ločitvi močno izboljšal. Kljub 

temu, da so nekateri omenili kakovostnejše preživljanje časa z očetom, je kar šest od sedmih 

sogovornikov mnenja, da so se od očeta odtujili in imajo z njim slabši odnos kakor z mamo. 

Razlog za razlike med odnosom z očetom oziroma z mamo, pripisujejo predvsem skrbništvu, 

saj od ločitve naprej vsi živijo pri mami. 

V primeru nadaljevanja raziskave bi svoj vzorec razširila in vanj vključila različne starostne 

skupine. Oblikovala bi več fokusnih skupin, ki bi bile starostno bolj homogene, saj menim, da 

je bil starostni razpon v tej fokusni skupini prevelik. Tekom analize sem namreč spoznala, da 

je, ko govorimo o odnosu z mamo, pomembno tudi življenjsko obdobje v katerem se 

posameznik trenutno nahaja. Večina sodelujočih je namreč ravno na meji med adolescenco in 

zgodnjo odraslostjo, zato je potrebno v analizi upoštevati tudi dejstvo, da obstajajo v 

adolescenci nekoliko drugačni dejavniki, ki vplivajo na odnos z mamo in odnose na splošno, v 

primerjavi z ostalimi obdobji v življenju. 

Poleg tega bi bila pozorna tudi na to, kdo je nad otrokom po ločitvi obdržal skrbništvo. Vsi 

vključeni v vzorec so namreč od ločitve naprej živeli z mamo, zato je bilo težko govoriti o vplivu 

skrbništva na njihov odnos z mamo. Vsi sodelujoči so vedeli le kako na njihov odnos z mamo 

vpliva življenje z njo, nihče pa ni imel izkušnje, kakšen je odnos mama-otrok v primeru, če otrok 

živi pri očetu. Le ena od sogovornic je izkusila življenje po ločitvi pri obeh starših, zato je lahko 

edina delila svoja spoznanja glede vplivov skrbništva na odnose.  

V primeru nadaljevanja raziskave bi zagotovila tudi to, da bi bil vzorec bolj reprezentativen, saj 

je bilo tokrat vključenih več žensk kot moških, zaradi česar je možno, da rezultati ne prikazujejo 

realne slike. To velja še posebej kadar govorimo o odnosih; ravno pri slednjih je namreč vloga 

spola velika. O svojem odnosu z mamo sta govorila le dva moška, zato sem težko zaključila ali 

imajo boljši odnos sinovi ali hčerke.  

V prihodnje bi me zanimalo tudi kako svoj odnos z otroki vidijo ločene mame – tako 

samohranilke kot tudi mame, ki nimajo skrbništva nad svojimi otroki ali je to deljeno. Po 

mojem mnenju je namreč potrebno v vsaki zgodbi upoštevati obe strani, saj si le tako lahko 

ustvarimo celovito sliko. Prepričana sem namreč, da bi moja mama najin odnos opisala na 
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drugačen način kot sem ga sama opisala, saj šele vstopam v obdobje zgodnje odraslosti in sem 

ločitev spremljala z otroškimi očmi. Ob tem razmišljam, da bi bilo zanimivo dodatno izvesti 

tudi dvojne intervjuje, kjer bi se hkrati pogovarjala z mamo in otrokom, saj bi ob tem lahko 

opazovala tudi nebesedno komunikacijo med posameznim parom, kar bi mi po mojem mnenju 

dalo še globlji vpogled v njun odnos. 

Ravno v tem vidim tudi nalogo socialne/ga pedagoginje/a; mnoge mame in odrasli otroci, ki 

so se soočili z razvezo, bi po mojem mnenju potrebovali strokovno pomoč, ki bi bila usmerjena 

v deljenje izkušenj in rekonstrukcijo odnosov. Pomoč bi jim pomagala pregnati duhove iz 

preteklosti in jih naučiti primerne komunikacije. Socialni pedagog bi jim tako lahko pomagal 

spoznati, na katerih področjih lahko svoj odnos izboljšajo, s čimer bi preprečili nezdravo 

navezanost, o kateri je v zadnjem času vedno več govora. Bolj kot individualni pogovori bi se 

mi zdele primerne skupinske delavnice, kjer bi se mame in (odrasli) otroci lahko skupaj soočali 

z omejitvami v njihovem odnosu, delili izkušnje in si pomagali k bolj zdravemu in odprtemu 

razmerju. Kljub temu, da je večina sodelujočih v moji raziskavi svoj odnos z mamo opisala kot 

tesen, odprt in zaupen, se mi zdi, da se v skoraj vsakem odnosu, ki preživi travmo ločitve, pod 

površjem skrivajo skrite zanke, ki jih socialni pedagogi lahko pomagamo odkriti. S tem 

dosežemo, da je odnos med mamo in otroki resnično iskren, poln topline, zaupanja in 

povezanosti. 
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PRILOGE 

Priloga 1: vprašanja za prvo in drugo srečanje fokusne skupine 

PRVO SREČANJE: 

1) Kako bi se opredelili glede izkušnje ločitve? Se vam sedaj zdi bolje, ali si želite, da se 

ne bi zgodila? 

2) Kako bi opredelili svoje odnose v družini? Imate s kakšnim članom družine boljši 

odnos kot z drugim?  prej/potem 

3) Kaj po vašem mnenju vpliva na odnose? 

4) Kakšen je po vašem mnenju vpliv tega, s katerim roditeljem živite? S katerim staršem 

ste tesneje povezani? 

5) Kakšen je po vašem mnenju vpliv komunikacije med člani družine na medsebojne 

odnose? 

6) Kakšna je bila vloga mame pred in po ločitvi? Je prej »nosila hlače v hiši«? 

7) Veliko otrok je že pred ločitvijo priča nerešenim zameram, konfliktom, neprimernim 

načinom reševanja problemov. Ste bili tudi vi? 

8) Se sedaj po ločitvi zanašajo na vas in v vas iščejo čustveno oporo? 

9) PSIHOANALIZA: 

Punce  imate občutek tekmovalnega odnosa z mamo? 

Fantje  imate občutek velike intimne navezanosti? 

10) Kateri so dejavniki, ki sovplivajo na pojav razlik med posameznimi odnosi? 

11) Kako se je vaš odnos z mamo spreminjal skozi leta? 

12) Kako bi želeli svoj odnos izboljšati? 

13) Se hčerke z mamami bolje razumejo, kot sinovi? 

Kako ti to doživljaš? 

Si želiš kaj spremeniti? 

Je bilo kdaj drugače? 

DRUGO SREČANJE: 

Opomba: Ker na prvem srečanju nisem dobila vseh odgovorov na vprašanja, ki sem jih 

zastavila, se nekatera ponavljajo tudi na drugem srečanju. 

1) Vam je kaj ostalo od zadnjič? Ste kaj razmišljali o tem, kar ste slišali/povedali? 

Odnos z mamo 

2) Kako bi opredelili odnose v družini? Imate s kakšnim članom družine boljši odnos, kot 

z drugim? 

3) Ste imeli prej ali imate sedaj boljši odnos z mamo? 



 
 

4) Kaj vpliva na vaš odnos z mamo? 

5) Kako bi se opredelili glede komunikacije z mamo? Je slaba ali dobra? 

6) Je mama kdaj »nosila hlače v hiši«? Kakšna je njena vloga doma? Pasivna/aktivna? 

Kako je bilo s tem pred/po ločitvi? 

7) Se po ločitvi mama zanaša na vas? Išče v vas oporo? 

8) Kako bi svoj odnos izboljšali? 

9) Se hčerke bolje razumejo kot sinovi? 

10) Kakšni so konflikti/zamere med mamo in vami? 

11) PSIHOANALIZA: 

Punce  imate občutek tekmovalnega odnosa z mamo? 

Fantje  imate občutek velike intimne navezanosti? 

12) Kakšen je po vašem mnenju vpliv materine osebnosti na vajin odnos? 

13) Kakšne so razlike/podobnosti med vama? 

14) Kaj bi želeli spremeniti? Na kaj ste ponosni? 

Vprašanja, ki se nanašajo na preteklo srečanje: 

E  Kako sprejemaš mamo sedaj? Kako sprejemaš njeno udejstvovanje v veri? 

D  Kako bi opredelila to, da se je mama močno spremenila? Zakaj imata sedaj tako dober 

odnos? 

C  Zadnjič si rekla, da mamo dojemaš kot »svojo«. Sta tesno povezani? 

B  Glede na to, da si tudi ti, odkar pomniš, sama z mami – se podobno počutiš kot C? 

Priloga 2: del dobesednega prepisa besedila 

A: Ne ful dolg časa nism vedu tega (da je oče odvisnik). Noben mi tut ni hotu povedat tega, 

dokler pol... Spomnem se enga primera, k smo se z eno gospo srečal v trgovini in je sprašvala 

»Kako pa je V« ne. Men ni jasn, zakaj... »A je vredu že?«. In sm si mislu »Kaj pa je blo narobe 

z njim?«. Vedno so me v nek mehurček dajal not ane da nism zvedu. Pol sm posledično zvedu, 

ker so se začele obljube... Oziroma težko je blo sam zarad tega ker ne vem, mt je ful skrbela 

zame, se ukvarjala z mano, to... Fotr k da ne obstajam. Pač, pomembno je blo, kako bo on šel 

v Grčijo žurat, kako se ga bo on v petek zvečer nabil, pa da bo ne vem za moj rojstni dan 

naslednji dan mačkast. Vse najboljše itak ne. Tko... Ubistvu pol nekak sčasoma te zadeve 

predelaš, pač ne iščeš napak v seb. Tle se je ubistvu odnos z mamo je bil pač okej, s fotrom nč. 

Sm ga pač dal... Veš to so stvari k jih noben ne ve drugač ne, ker tega tut k je nekdo prašu, sm 

povedu »Ja, pač nista skupi«, tut ubistvu mislim da ste eni izmed redkih, k pač vejo o mojem 

fotru zdej. Ker... 

Jaz: Ja sej je težko govort o tem, pač če ma tako preteklost. 

A: Mislm sej ni to problem, jst sm se že nekak sprjaznu s tem, sicer zdej hvala bogu je šel na 

odvajanje in mu res pomaga. Oziroma se tut... Opažam da se tut najin odnos boljša. Ker prej 



 
 

je blo pa pač... Jst sm bil že na tej točki »Lej, ti si fotr zame na papirju, kar se bo pa s tabo zgodil 

mi je pa vseen«. Tko in ubistvu amm... Najhujš je blo tko no (premor). Je ubistvu, da je blo 

enkrat amm... (premor) Stikov sva mela pač tko, k sm pršu k babici, k je živel pač doma, sm jst 

pršu tja, me je pozdravu, to je pa ubistvu to. Na začetku k sm bil mlajši se je še neki ukvarju, 

pol niti ni blo več veze. Pol je bil že tok v temu notr, da je šel pač že na igle pa to ne. Amm... 

Ubistvu jst sm vmes eno obdobje živel pr babici, tko da sva ubistvu skupi živela, odnosa pač 

nisva mela. Je blo pa tko, da takrat ga je pač itak ful pil, pa se ga je pač drogiru, kjer se ga je 

lahko. Ubistvu... Višek tega je bil pa ko je pač eno noč pršu domov ne vem... Mislm da je bla 

ura tri zjutri, k me je zbudu. Ker je mislu da je ura 8 zvečer, ker je bil pač na tripu čist. In sm 

reku lej pač jst nism tvoja mt, deli kar hočeš ne, sam pač pejt vn iz moje sobe prosim. Neki je 

hodu gor pa dol po stanovanju, razbiju. Pridem v kuhno in... Pač vidm tipa k ma tko iglo za 

ušesom nafilano. In amm... Sm reku pač lej... Deli kar hočeš, pol se pač sliš v sobi pas... Sm reku 

lej amm... Če se ga pač tip fenta, se bom jst krivil. Sm reku, sm šu do bake, jo zbudu, ga je šla 

pač pogledat, takrat sm js pol tut znoru pa je šel pač tut na odvajanje. Tko da zdej upam da bo 

kul no, končno.  

Jaz: A to je blo zdej... Pač k si že odrasel? 

A: Ja, ja zdej. Pač drogira se ga on že od svojega 20 leta. To se je zdej zgodil ja. Mislm sej sm ga 

že vidu doskrat pomoje prbitga. Ubistvu treznega ne vem če ga sploh poznam, ker je bil večino 

časa kar sm ga vidu, je bil pač nadrogiran, pomojem. Pač v familji so mi itak to tut ful cajta 

skrival, nism vedu. Dokler nism enkrat tut v avtu našu iglo, pa ga pač prašam »Kaj je to?«. »Ah, 

to mam neki v službi za lepilo lepit.« Okej. Amm... Tko da najin odnos takrat se je ful... Ga nisva 

sploh mela. Tko da zdej upam... 

Jaz: A zdej je v komuni? 

A: Zdej je šel v komuno ja. Sej je bil že prej ene dvakrat, sam je blo sam hujš, zdej je šel tretjič 

dol nekam na primorsko. 

Jaz: Pa se slišta? 

A: Ja, zdej se dejansko lahko normalno pogovarjaš z njim. Ker jst sm mel take zamere do njega 

da... Sej pravim, če bi se ga tip na ulci zadrogiru, pa bi crknu, pač grdo rečen bi mi blo vseen. 

Jaz: Ja sej to se morš pomoje tut sam mal odklopit, pač zarad sebe. 

A: Ja to obdobje je blo kr težko. Mislim lej, jst sm ga takrat... (tišina) Ubistvu, kolegom itak 

nism govoru o temu, ker pač maš itak un feeling... Sej vem da me kolegi nikol ne bi obsojal, 

ampak maš vedno un feeling, una stigma »Tvoj fotr je drogeraš, ti si zihr tut«. Tko da ubistvu 

nikol jim nism povedu, sm pa isku uteho v tem, da smo se ga v petek zvečer nabil ko krave in 

to je pršlo pol iz petka v soboto. Sicer drogiru se ga nisem nikol no... Smo ga pa takrat kar 

pretirano pil. Tko da sm bil tut jst že... Mislm ne odvisen od tega, ampak sm bil pa ubistvu na 



 
 

tem, da se ga pač žura zato da se ne bi ukvarju s tem. Sej sm bil priden, sm delu pa vse... Ampak 

bil je pa lajf petek pa sobota. Ampak dobr, to se je zdej nehal. 

D: Kok sta bla stara ko sta te mela? 

A: Fotr 18, mt 19. Pač fora je v tem, da je moja mt itak hitr popakirala stvari, ker je pač rekla 

po domač povedan, da je prfuknjen in je rekla, da pač s takim človekom ne more bit. Oziroma 

tut od tega, te zamere do njega. Nikol pred mano ni hotla govort o njemu, ampak karkol sm jo 

vprašu je blo sam »Nima veze.« Pač pol sm pa itak sam zvedu vse stvari, sej... 

D: Mogoče ga je to streznilo, ko si ga vidu. Ko si reku da je zdaj mogole malo bolj resno, ne 

vem... 

A: Ubistvu blo je tko, da njega so vsi zagovarjal, kok je bogi. Ker pač ma... Po fotrovi strani je 

njegov fotr, torej moj dedi tut alkoholik. In se je pač ful nasilje v družini dogajalo in je ubistvu 

kao posledično pol zapadu v to. Sam men je po domač povedan to bullshit, ker sm reku lej, pol 

bi lah tut jst. Glej kakšen si ti, pa bi lah tut jst bil tak ne. In amm... Kao da nej bi blo zarad tega. 

Doma so ga itak vsi ujčkal, kok je bogi. To je bla prva stvar pač... Ah sej naš V je pa zlo bogi, kaj 

je mogu vse čez dat ne. In k sm jst to vidu... Mislm tko bom reku, ni hujšiga prizora v življenju 

k to pomoje. 

B: Pa on se je pol takrat odloču da bo šel na zdravljenje? 

A: Sploh ni hotu it. Sej on se ni zavedu, da je mene vidu oziroma da sm ga jst vidu. Sej sploh ni 

vedu. Ker je baje... Mislm v tem momentu k je pršu v sobo mi je povedu, da je ne vem kok 

tablet vzel. Pač ker je bil na vsemu, od trave, kokaina, horsa, tablete, pomirjevala, pač kar je 

dobil ne. In ubistvu naslednji dan se je on zbudu, k da nč ni blo. Pač... Mislm da se je zavedu, 

ampak... Neko delno zavedanje. Ampak pač... 

B: A misliš da mu je kdo povedu da si ga vidu? 

A: Sej sm mu jst povedu, da sm ga vidu. Sej on je bil takrat itak nezaveden. Js sm ga sam pač 

prašu, js sm vidu da ma pač iglo gor, sm prašu »Kaj maš pa to?«, »Kaj, kaj? Ah to pa ni nč, to 

sm pa zdele hotu stran vržt.« Sm reku »Dej nehi no«. In ubistvu jst sm šel pol spat, pol sm pa 

v sobi slišu, kako si pač pas... Čez. Sm itak vedu kok je ura. Sm reku da jst ne grem gledat. Kr 

baje se ga je zadel in je ležu tam. S tem da je že ene dvakrat je OD doživel, k sm bil jst mlajši. 

Tko da jst sm se sam tega ustrašu, sm reku da to je pa edina stvar, k je nočem videt. Sm reku 

da pač k pridem v sobo... Sm reku da js ne bom odgovoren za to da je on... Sej pravm, če bi se 

ga na ulci... 

Jaz: Kdo ga je pa pol spravu v komuno? 

A: Ubistvu jst sm znoru pol konkretno, sm baki reku, da če ga ona ne misli spravt tja, ga bom 

pa jst lastnoročno vrgu ven iz bajte. In pol sej ni mel izbire. Al gre pač na ulco... Je pa pač prefin 



 
 

za ulco, on ne bi nikol preživel tam. In amm... Ubistvu posledično od tuki mam jst ful zamer do 

njega in tut nikol si nism želel met odnosa. Zdej sm srečen, da mu gre na boljš. 

Jaz: Ampak to je to verjetno? 

A: Nikol se ne bo zgodil, da bi midva mela nek hud odnos. Ker je še vedno tok stvari za nazaj 

da... 

B: Ja, za nazaj se ne da zbrisat. 

A: Ma ja, pa ni sam to... So laži... Sej tko k si ti rekla, pa recimo laži, da bo... Pa si govoriš, sej 

bo bolš. 

B: Ja, zgubiš zaupanje. 

A: Ga ni a veš. Ker te enkrat zafrkne, drugič, tretjič... Jst sm bil takrat še mejhn, itak so vsi okrog 

mene ne vem... Vem da mi je enkrat teta rekla »Men je blo najhujš tebe gledat, k si bil 

prepričan, da se bo spremenu, da te bo nekam pelju.« Nikol doživel tega. Na koncu mi je pa 

itak že vseen ratal. Pač se nehaš sekirat. 

D: Mhm... Men je blo vedno to lažje. Mislim ni taki primer, ampak jst sm tut pol z mami prekinla 

stike. Jst sm pogruntala, da vedno to naredim, pač jst dam stvari na stran, mislim jst tut... S 

tamlajšim bratom nimam stikov in ne vem če jih bom kdaj mela, ampak jst dam to itak na stran 

in ne razmišljam ne o njem, niti z drugim bratom se ne pogovarjam o tem. Pač ne razmišljam 

o tem, ker vem da mi bo hudo. 

A: Naučiš se odmaknit pač. 

Jaz: Ja, odmisliš da se tam nek to dogaja. 

A: Sam včasih je pol mal težava, k s tem tut čustveno otopel ratuješ in ubistvu pol tut nekomu, 

k ga maš pa dejansko rad, je pa težko pokazat to ne. 

D: Ja... To je blo meni najhujše, k sm prišla k mami in pol me je mlajši bratec objel. Pač js se 

vedno še zdej se moram pripravit, da pokažem... Sicer sem čustvena, sam res v onih... Ne vem 

s fantom, pač v takih odnosih. Ampak tisto ko je blo z mamo, da jo objamem, pa da ji povem, 

da jo mam rada pač... 

Jaz: Ampak men je tut staršem to težko povedat, pa ne vem zakaj. 

D: Ja ne vem ampak tak men je blo včasih prav neprijetno, ko je brat prišu k meni pa me je 

objel. Ne vem, mislim... Tak pa sem čustvena oseba, pa povem fantu, mislim ne. Ampak mi je 

pol neprijetno... Pa tut zdej brat prvič ko sva šla narazn pa me je objel pač.... Vau! Mislim ne 

vem. 

B: Mogoče je pa odvisno od tega, če se v družini ne izkazuje, da se... 



 
 

D: Ja, jst sm mogla to prov zavestno, da se moram objet. Pač tut mami mi je rekla, da včasih, 

ko me je kdo tak objel v tej družini zdaj, da si prov včasih vidu, da sm zmrznila. (smeh) 

Jaz: Ja jst tut, še zdej k me oči objame... On je pa ful tak da vse pove ane. In pol velikrat reče 

»Joj veš kok te mam jst rad« ane in pol pač me objema, jst sm pa sam tko »Okej, kdaj bo zdej 

konc«. Pa sploh ne vem zakaj. Ampak tut pr mami isto. Sploh ne vem zakaj. Mi je ful težko to 

povedat. 

A: Ah kje jst s svojim fotrom še v istem prostoru nism mogu bit, kaj šele da bi me objel. Midva 

sva bla uno »Živjo.«, »Živjo.«, »Kako si?«, »Kul. Ti tut?«, »Tut.«, »Ok, čau.« 

Jaz: Tko po moško. 

A: Ma ja sam... Sicer pol sm posledično tut k sm se preselu od doma, sm tut hitr od doma šel... 

Sm pa tut z mtko zgubu tko, sej veš. Midva z mtko sva bla včasih tko (pokaže povezanost s 

prsti). No zdej... 

Jaz: A z njo pač tut, tko k si reku za fotra, da se ne bi objel? 

A: Mislm njo ja, ampak ni več unga... Amm... Pristnega mati-sin odnosa. Pač vsaj midva ga 

nimava več. Zato ker je posledično pol tut ona ful delala in sm jst mel vedno feeling k da ubistvu 

pokliče me takrat, k moram it brata čuvat, ne. »Kdaj greš po N.?« Uno, tut jst tm tuki ane. In 

se ubistvu po en stran počutim k da sm zaposlen v eni firmi, k me pač pokliče za varuško. 

C: Jst sm tut varuška vedno. 

D: Pač men je blo lani... Jst sm tut pisala diplomo na toto temo in mi je blo uno odkritje oziroma 

spoznanje, da ločitev je vsetrajajoč proces oziroma traja celo življenje. In se mi zdi, da ko se 

enkrat zavedaš tega, da pač je to nekak v tvojem življenju in da to traja in da to bo... Ker pač 

vseeno starši ostanejo in k so enkrat narazen... 

Priloga 3: primer kodiranja za kategorijo 'odnos z očetom' 

 Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorije 

Jst sm mela kr... Mislm pestro. Men se zdi 

pestro. Sta starša, sta se ubistvu ful kregala 

prej amm... Ves čas je ubistvu se mi zdi mami 

skrbela no za vse, oči je velik delal, tko da 

amm... Na konc niti ni blo niti vprašanja, kje 

bova midva z bratom ostala. Amm tko še ena 

taka smešna prigoda je bla, k sva šla z bratom 

na CSD povedat pr komu bova ostala ne, pa 

sva sicer itak rekla, da bova pr mami, pa sm 

pol očija za hec klicala, pa sm rekla »A veš 

 Doživljanje 
izkušnje ločitve 
kot pestre 

 Pred ločitvijo 
veliko prepirov 

 Za vse skrbela 
mama, oče je 
veliko delal 

 Ni bilo dvoma, 
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oči, js sm rekla, da bom kr pr teb ostala ane, 

pač a ni to fajn?«, pa on nazaj »Kaj? Kaj si 

rekla? Pa ne moreš, kaj je s tabo?« Skratka 

čist se je ustrašu. Tko da ja, ubistvu sva že 

prej z bratom prčakvala, da se bo to zgodil. 

Pač A poznam že tok časa in on ma že od prej 

ločene starše in sm vedno govorila »Joj, k se 

bosta mojadva ločila, bom pa tko k A,  bom 

mogla hodt k očiju čez vikende pa to«. 

Ampak ja, pol sva po ločitvi z bratom na 14 

dni hodila tja čez vikende in je blo luštn, pol 

je pa tut oči zgubu službo, tko da so se stiki 

zlo poslabšal, amm... Tko da zdej se mogoče 

mal spet nazaj, vzpostavljajo no, taki bolj 

normalni stiki. Z mamo sm pa jst ves čas 

vredu, brat mogoče mal manj, tko no... Zdej 

pa če bi mogoče še kdo drug strnu neki 

takega skupi. 

B: Ja jst se ubistvu sploh ne spomnem, k sm 

bla še ful mejhna in amm pač... Ne vem kako 

je blo prej, najbrž sta se isto pač kregala. 

Mislm sej, kar mi je mami govorila... Moj oči 

je alkoholik, ma probleme z alkoholom. In 

pol ga po več dni ni blo domov in ni neki 

skrbel za naju in to. Amm... Tko da ja in pol 

sta se ločila in neki časa... Pač itak je blo 

odločen, da bom pr mami, to itak. Amm... Pol 

je ubistvu ne vem, neki časa nej bi hodu 

pome za vikende, ampak je pol začel prihajat 

pijan in me mami ni dala njemu. Tko da ja. Pa 

pač skos so ble te obljube gor dol in z njim 

pač... Skos sm mela upanje, da bo vredu, da 

je vredu oči, ampak itak pol starejša k sm bla, 

bl sm vidla, da pač amm... Da je pač to en 

blef. Tko da ja, pol sm ubistvu dojela, da mi 

ni do takih stikov več in sm pač prekinla stike. 

Z mami sm pa skos pač... Mislm itak v 

puberteti pa to sm mela svoje obdobje, k sva 

se mal kregale pa to. Ampak glede tega pač 

mi je blo pa zmer fajn z njo, tko vedno mi je 
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bla v oporo, pač zdej se super razumeva z 

njo, sva tko ful prjatlce. In ja pač... Ne vem 

bratov, sester nimam. To je to. 

prepirali, sedaj 
se super 
razumeta in 
imata dober 
odnos 

 Zelo dober 
odnos z mamo 

 

Odnos z 

mamo 

 

Priloga 4: primer kodiranja besedila 

 Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorije 

B: Ja jst se ubistvu sploh ne spomnem, k sm 

bla še ful mejhna in amm pač... Ne vem kako 

je blo prej, najbrž sta se isto pač kregala. 

Mislm sej, kar mi je mami govorila... Moj oči 

je alkoholik, ma probleme z alkoholom. In 

pol ga po več dni ni blo domov in ni neki 

skrbel za naju in to. Amm... Tko da ja in pol 

sta se ločila in neki časa... Pač itak je blo 

odločen, da bom pr mami, to itak. Amm... Pol 

je ubistvu ne vem, neki časa nej bi hodu 

pome za vikende, ampak je pol začel prihajat 

pijan in me mami ni dala njemu. Tko da ja. Pa 

pač skos so ble te obljube gor dol in z njim 

pač... Skos sm mela upanje, da bo vredu, da 

je vredu oči, ampak itak pol starejša k sm bla, 

bl sm vidla, da pač amm... Da je pač to en 

blef. Tko da ja, pol sm ubistvu dojela, da mi 

ni do takih stikov več in sm pač prekinla stike. 

Z mami sm pa skos pač... Mislm itak v 

puberteti pa to sm mela svoje obdobje, k sva 

se mal kregale pa to. Ampak glede tega pač 

mi je blo pa zmer fajn z njo, tko vedno mi je 

bla v oporo, pač zdej se super razumeva z 

njo, sva tko ful prjatlce. In ja pač... Ne vem 

bratov, sester nimam. To je to. 

Jaz: Loh tut kdo drug pove. 

D: Ne sej meni ni panike. No amm... Mojedva 

k sm se ločla, sem jaz najprej pol leta živela 

pri mami, ker pr nas pač je blo ful čudno. 

Povedla sta, da se bota ločla, midva sma itak 

že prej vedla. Mi smo drugače smo trije 

 Ločitve se ne 
spomni, sklepa, 
da sta se kregala 

 Oče je alkoholik; 
več dni ga ni bilo 
domov in ni 
skrbel zanjo in 
za mamo 

 Že prej je bilo 
odločeno, da bo 
ostala pri mami 

 Čez vikende naj 
bi bila pri 
njemu, a je 
ponjo prihajal 
pijan 

 Razočaranje nad 
očetom, želja po 
dobrem očetu 

 Ko je odrastla je 
ugotovila, da ji 
ni do takih 
stikov in jih je 
prekinila 

 Z mamo sta se v 
puberteti več 
prepirali, sedaj 
se super 
razumeta in 
imata dober 
odnos 
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otroci v naši družini, pa en otrok je pred našo 

družino pa en otrok po naši družini. Tak da 

prav mam štiri brate no. Uglavnem smo bli z 

bratom, ki je pač dve leti mlajši, sva slutla, da 

bota šla narazn in je blo to ful čudno 

narejeno, tk da smo bli v kuhni, smo se 

pogovarjali in sta pač onedva rekla, da se 

bota ločla in pol je blo »Ja, kdo bo pri komu 

živel.« In je pač brat takoj reku pri očetu in 

sm jaz rekla ok, da ne bo mama sama, grem 

jaz pač k mami. In sem pol leta živela pri 

mami, pol pa sn se odločla, da bom šla k 

očetu in sem osem let živela pri očetu, nekaj 

takega. In v vsem tem času nisem mela 

nobenga stika z mamo. Oziroma prvo leto 

sva z bratom nekaj mela stike, pol sva pa 

čisto prekinla. In po tistih osmih letih v 

prvem letniku faksa, torej štiri leta nazaj, je 

pač prišlo do ful nekega konflikta z očetom, 

oziroma je prišlo tak, da sn se odločla, da ne 

morem več z njim živet in sem čez noč 

poklicala mamo in se zmenla, da pridem 

naslednji dan, se preselim k njej. In je blo ful 

tak, js sn bla ful prestrašena, ful je blo tak 

drastično ne vem pač osem let se nisva 

slišale. Oziroma v začetku nekaj malo še, pa 

k sva srečale sva se pozdravle, pač js nikol 

nisn hotla. In pol sm se kr naenkrat preselila 

k njej. In sm ful zadovoljna, ker se je mama v 

tem času ful spremenila in zdaj že pač štiri 

leta živim pri njej in se ful dobro razumeva. 

Ful sm presenečena, kak sva si podobni, ker 

pač vseeno kljub temu, da dolgo nisva mele 

stika, imava res pač ful dober odnos. Je pa 

res pač da v vsem tem času, ko nisva mele 

odnosa, je ful razmišljala o svojih dejanjih in 

je tut ful karakterno se spremenila in zdaj 

vedno rečem, da je mel najmlajši brat 

drugačno mamo, kot sva jo mela pač z 

drugim bratom. No en je dve leti mlajši, en 

opredeljuje kot 
čudne 
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razumeta 

 Presenečena je 
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pa sedem. Tisti, ki je dve leti mlajši sva mela 

drugačno mamo, kot jo ima naprimer J. 

Jaz: A misliš, da bi ostal, mislim, da bi bla 

enaka, kot bi bla, če bi ti živela od začetka z 

njo. 

D: Aja, če bi bla jaz z njo? 

Jaz: Ja. 

D: Amm... Ne vem, mislim jaz vedno rečem, 

da je blo dobro, da sta se mojedva ločla, ker 

pač nista bla fukncionalna skup, ker pač je 

blo dosti kričanja, dosti amm... Pač dostikrat 

sem jih dobla po riti, hitro sta se razjezla. Pač 

je blo res pač obadva... Vsi se strinjamo, da 

je blo vredu, da sta šla narazen, ker pač kot 

partnerja sta bla vredu, kot starša pa pač 

nista skup vredu delovala. In po eni strani je 

pomojem blo dobro, ker se je pol začela 

zavedat svojih napak pa tega pač da lah 

nekaj spremeni. Ampak ne vem pač meni 

mami govori, da ubistvu že eno leto preden 

sta šla narazen, da se je ona začela trudit, da 

se bo spremenila, da pač ata ni podpiru tega 

oziroma on ni bil pripravljen, da bi se on kaj 

spremenil. Pač do zdaj on se nič ni, pač on je 

ostal isti. Tak da ne vem, pač men se zdi pač 

koristno vseeno. Pa to se mi zdi vseeno kok 

je blo osem let vmes, pa se nisva 

pogovarjale... Je mogoče blo tut to dobro. 

Obe jemljeva kot itak slabo stran pa dobro 

stran. Ker tut pol ko sn tiste pol leta živela pri 

njej... Pač dve ženski, dve vzkipljivi, dve 

temperamentni in je blo kr naporno, zato sm 

pol tut šla k očetu ne. Tak da, mogoče je blo 

boljše, da v času pubertete nisem živela z 

njo, ker... Ne vem. 

Jaz: Bi se mogoče kako drugače razpletlo 

vse... 
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D: Ja. Tak da zdaj mama ful dobr odnos, 

nimam pa od takrat k sm se preselila, nimam 

stikov z očetom in tut s tem dve leti mlajšim 

bratom nism mela do treh mescov nazaj.  

 Izboljšanje 
odnosa z 
bratom 

Odnos z 

bratom 

 


