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V

UVOD

Mati je za svojo hčer največji vzor v življenju, zato sta odnos mati – hči in vloga matere
v življenju hčerke zelo pomembna. Če hčerka v tem odnosu v procesu diferenciacije
doživi konflikt, se to odraža v njenem razvijanju jaza in v navezanosti na mater, zato je
potem ta odnos med materjo in hčerko ambivalenten. Vendar bo tudi ta ambivalenten
odnos za hčerko pomemben skozi vse življenje, saj za odnos mati – hči velja, da je ta vir
moči za hčerko (Onayli 2013, 167).
V odnosu mati – hči je zaznati večjo medsebojno odvisnost in čustveno povezanost kot v
ostalih odnosih. Če je mama ljubeča, sprejemajoča in nad hčerko nima prevelikega
psihološkega nadzora, to zelo pozitivno vpliva na hčerino samopodobo, zadovoljstvo v
življenju in nenazadnje krepi odnos mati – hči (Onayli 2013, 168).
Namen magistrskega dela je predstaviti odnos med materjo in hčerko. Še posebej nas
zanima, kakšen je ta odnos v času hčerinega najstništva in kako hčerka v tem obdobju
doživlja vlogo svoje mame.
Pregledali bomo strokovno literaturo, ki se nanaša najprej na širšo temo, povezano z
našim raziskovanjem, to je družina in starševstvo, pozneje pa bomo opredelili in definirali
teme, ki so neposredno povezane z našo magistrsko nalogo. To so teme o najstništvu,
materinstvu in odnosu med materjo in hčerko, natančneje o tem, kje so v tem odnosu
razmejitve. V empiričnem delu pa bomo predstavili postopek in rezultate raziskav, ki smo
jih pridobili s pomočjo fenomenološke metode.
Ni veliko raziskav, ki bi raziskovale hčerino doživljanje vloge matere v obdobju
najstništva. V družbi je danes velikokrat zaslediti težnjo, da je mama hčerina najboljša
prijateljica in obratno, zato želimo z magistrskim delom pogledati globje v ta koncept,
poleg tega pa tudi pomagati pri nadaljnjih, sorodnih raziskavah.
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1. DRUŽINSKI SISTEM IN ODNOSI V NJEM

Družina deluje kot sistem, kar pomeni, da dejanja enega člana družine vplivajo na drugega
in obratno. Takšen sistem vedno teži k vzpostavitvi ravnovesja (Adams 2013, 24).
Temeljno načelo vsakega sistema je sistemska celovitost, kar pomeni, da je sistem kot
celota vedno večji in močnejši od svojih posameznih delov. Skupek vseh odnosov med
deli sistema ustvari vzdušje ali temeljni afekt, ki regulira sistem. To vzdušje nadalje
povezuje elemente sistema v celoto. Ta celota pa je živ in dinamičen sistem, ki obstaja na
temelju notranje interakcije in interakcije z okoljem (Gostečnik 2011, 109).
Teorija družinskega sistema tako predpostavlja, da ko je vzpostavljena sistemska
celovitost, potem vsa vedenja v družinskem sistemu težijo k temu, da so zadovoljene
posameznikove potrebe po redu, varnosti, pripadnosti in identiteti (Almagor in BenPorath 2013, 398).
Kadar je delovanje družinskega sistema zadovoljivo, potem so tudi odnosi in
komunikacija med člani sistema zadovoljivi. Posamezniki tako delujejo v sistemu na
primeren in sprejemljiv način. Kadar pa delovanje sistema prinaša nezadovoljstvo ali
strah, potem začnejo posamezniki izražati stisko, kar lahko poruši ravnovesje in vodi v
spremembo. Zaradi strahu pred izgubo podpore in varnosti, ki ju nudi družinski sistem,
bo eden izmed članov sistema začel izražati te simptome. Če člani teh simptomov ne
prepoznajo ali se o tem pogovarjajo, lahko to vodi tudi do patoloških vedenj (Almagor in
Ben-Porath 2013, 398).

1.1 Podsistemi in razmejitve
Družinski sistem je razdeljen na podsisteme, ti pa so hierarhično urejeni. Poznamo
starševski in otroški podsistem (Gostečnik 2011, 111).
Naslednja zelo pomembna značilnost družinskega sistema je notranja razmejitev, ki
poteka na intrapsihični, interpersonalni in sistemski ravni. Razmejitve na sistemski ravni
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doživljajo družinski člani kot pravilo, ki ureja prenose čutenja, mišljenja, vedenja in
vrednot iz enega posameznika na drugega. Če govorimo o razmejitvah na intrapsihični
ravni, pomeni, da zna posameznik razlikovati, katera čutenja so njegova in katera
prihajajo od zunaj. Če pa govorimo o razmejitvah na interpersonalni ravni, gre za
diferenciacijo oseb. Razmejitve torej pomagajo določiti in doseči meje med podsistemi v
celotnem družinskem sistemu (Gostečnik 2011, 111).
Gostečnik (2011, 111) pravi, da sistemi in podsistemi ne živijo v izolaciji, ampak nenehno
komunicirajo z ostalimi sistemi in podsistemi. Na primer, če pride med staršema do
konflikta, lahko to zamaje meje, vpliva na zakonski in starševski podsistem ter nazadnje
vpliva še na otroški podsistem, kjer lahko povzroči psihopatologijo (Lindblom idr. 2017,
318).
S predpostavko, da en podsistem vpliva na drugega, je znano, da so zdravi in topli odnosi
med sorojenci povezani z zadovoljstvom njihovih staršev. McGuire (1996) je odkril, da
so sorojenci, ki imajo med seboj negativen ali celo sovražen odnos, označili tudi odnos
starš – otrok bolj negativno, prav tako pa so tudi njihovi starši označili zakonski odnos
kot bolj ali manj negativen. Lahko pa se zgodi tudi obratno, kar pomeni, da lahko slabi
odnosi v otroškem podsistemu in slab odnos otrok – starš dajejo zakonskemu podsistemu
še dodaten zagon za trud in prizadevanje (Rinaldi in Howe 2003, 444).

1.2

Pomen zdravih razmejitev

Razmejitve so pravila in vloge, ki usmerjajo družino in povedo, kdo je vključen v določen
sistem in podsistem ali izključen iz njiju in kdo je v medsebojni interakciji. Pomembne
so zato, ker omogočajo nemoteno funkcioniranje sistema. Poleg tega pa je pomembno,
da so dovolj odprte, da omogočajo komunikacijo v sistemu in komunikacijo izven
sistema, kar pomeni v širši okolici. Družinske razmejitve nam dajejo vpogled v to, ali je
družina funkcionalna in zdrava (Gostečnik 2011, 19).
Kadar so razmejitve šibke in nejasne, se posameznik nenehno boji, da bo nekdo vstopil v
njegov osebni prostor. Gre za zelo prepustne razmejitve, kjer je malo prostora za
zasebnost članov družine, prav tako pa ni razmejitve med podsistemi. Gre za nezdrave in
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nedozorele odnose. V takšnem sistemu vsi vse vedo o vsakem, vendar nihče ne ve, kam
kaj spada. Zato starši v takšnih družinah ne vedo, kaj njihov otrok čuti, kaj ga zanima in
česa si želi. Pomembno jim je samo, da otroci sledijo njihovim pričakovanjem. Tukaj
lahko pride do postaršenega otroka, saj postanejo problemi starševskega podsistema tudi
problemi otroškega podsistema (Gostečnik 2011, 20–21).
Naslednji je sistem, kjer so razmejitve stroge in rigidne. Gre za sistem, kjer vstop
zunanjim informacijam ni dovoljen, prav tako pa ni izmenjave informacij med člani
znotraj sistema. Stiki z okolico so zelo redki ali pa jih sploh ni. Starši v takšnem
družinskem sistemu za svoje otroke nimajo veliko časa, imajo pa do njih zelo velika
pričakovanja, zelo pogoste so pa tudi zahteve in kazni (Gostečnik 2011, 20).
Poznamo pa tudi razmejitve, ki izključujejo zunanji svet, kar pomeni, da v takšnih
sistemih ne sprejemajo informacij iz zunanjega sveta. Tudi problemov, ki nastanejo
znotraj sistema, ne delijo z zunanjim svetom. Nasprotje takšnih razmejitev so razmejitve,
ki izključujejo notranji svet. To pomeni, da do čustev posameznika znotraj sistema nimajo
nobenega spoštovanja, starši tu javno razpravljajo o svojih težavah ali pa celo javno
kritizirajo svoje otroke (Gostečnik 2011, 21).

1.2.1 Postaršen otrok
Kadar pride do zamenjave vlog, se starš obrne na otroka, da bi zadovoljil svoje potrebe,
ki jih ima kot odrasel, ali potrebe, ki jih je imel kot otrok, namesto da bi se za to obrnil
na partnerja ali drugega odraslega (Macfie idr. 2005, 52).
Gostečnik (2011, 174) pravi, da družinski sistem za funkcionalno delovanje potrebuje
očeta in mater, ki sta povezana v zdravem odnosu. Če takšnega odnosa ni, potem se prek
mehanizma projekcijsko-introjekcijske identifikacije na otroke prenesejo sistemske
potrebe. To pomeni, da si otroci razdelijo vloge, preko katerih ohranjajo družino pri
življenju – postanejo čustveni možje ali žene, čustveni očetje ali matere svojim
nepreskrbljenim bratom ali sestram. V sistem vnašajo občutek ljubezni in varnosti, točno
vedo, kaj je dovoljeno misliti, čutiti in povedati, poleg tega pa se naučijo tudi, kateri
vedenjski vzorci so sprejemljivi, in ohranjajo družino v ravnovesju. Vse te naloge, ki jih
otrok dobi z novo vlogo v družini, presegajo njegove sposobnosti in lahko vplivajo na
njegov razvoj (Macfie idr. 2005, 52).
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Takšna družinska nefunkcionalnost pa pozneje vodi v izgubo ravnovesja v zakonskem
oziroma starševskem podsistemu (Gostečnik 2011, 174), saj zamenjava vlog ni samo
nekaj, kar bi prizadelo odnos otrok – starš, ampak vpliva na celoten družinski sistem.
Takšen model lahko nato ti postaršeni otroci ponotranjijo in prenesejo celo na svojo
družino, kar pomeni, da se ta model medgeneracijsko prenaša (Macfie idr. 2005, 55).
Čeprav menjava vlog lahko staršem pomaga, da pridejo v stik s svojimi potrebami, pa s
tem močno ogrožajo razvoj otroka. Natančneje to vpliva na razvoj otrokove samostojnosti
in individualizacije, saj se otrok bolj osredotoča na potrebe staršev kot na svoje potrebe,
starši pa s tem težijo k temu, da ostane odvisen (Macfie idr. 2005, 52).

1.2.2 Otrok kot zaupnik starša
Kadar odnosi med zakoncema niso zdravi, lahko njune potrebe po bližini in čustvene
potrebe zadovoljuje otrok. Gre za prikrito incestno razmerje, kjer starš o svojih težavah v
zakonu govori otroku. Tukaj ni razmejitev, saj gredo starši celo tako daleč, da govorijo z
otrokom tudi o svojem spolnem življenju. Otrok ob tem čuti, da nekaj ni v redu, vendar
pa kljub temu hitro prevzame vlogo nadomestnega zakonca, ki v sistemu manjka. V tem
prikritem incestnem razmerju sodelujeta oba starša. Prvi ob tem zadovoljuje svoje
potrebe, drugi pa čuti olajšanje, saj ve, da se njemu ni potrebno ukvarjati s svojim
nezadovoljnim partnerjem. Otrok ob vsem tem nenehno upa, da bodo nekoč zadovoljene
tudi njegove potrebe (Adams 2013, 24–25).

1.2 Vloge v sistemu
Vsak družinski član ima v družini določeno vlogo. Vloga staršev je, da za otroke ustvarijo
varno okolje, občutek hotenosti in sprejetosti, da jim pokažejo model moškosti in
očetovstva ter model ženskosti in materinstva. Obenem svoje otroke tudi učijo, kako naj
izražajo svoja čustva, želje in potrebe ter kako reševati in uravnavati konflikte. Vloga
otrok pa je, da so radovedni, da se učijo in sledijo odraslim ter jih posnemajo tako v
vedenjskih, mišljenjskih kot čustvenih modelih. Pri vsem tem je zelo pomembno tudi,
kakšen odnos imata med seboj starša, saj to vpliva na funkcioniranje celotne družine. To
pomeni, da če je njun odnos funkcionalen, imajo otroci možnost, da zrastejo v
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funkcionalne in zrele osebe, v nasprotnem primeru pa se morajo prilagoditi in prevzemati
nezdrave vloge (Gostečnik 2011, 119).

1.3 Sistemske potrebe
Sistem družine ima prav tako kot vsi socialni sistemi svoje potrebe, ne glede na to, ali je
sistem zaprt ali odprt. Vsaka družina na svoj način izraža potrebo po varnosti,
samovrednotenju, produktivnosti, intimnosti, odnosnosti, povezanosti in pripadnosti
glede na medosebno ter notranjepsihično in sistemsko strukturo (Gostečnik 2011, 145).
Funkcionalni sistem oziroma družina je več ali manj odprt in prožen sistem, za katerega
so značilne spontanost, živahnost ter prilagodljive in prožne vloge. Razmejitve med
podsistemi v družini so funkcionalno strukturirane. Prav tako pa je neoviran in sproščen
pretok med intrapsihično, interpersonalno in sistemsko ravnjo (Gostečnik 2011, 146).
V nasprotju s tem pa je nefunkcionalen sistem, kjer gre po navadi za zaprt sistem,
neprožen in spremembe niso zaželene, zato so tudi vloge in pravila strogo določena. Tako
so tudi razmejitve med podsistemi že vnaprej določene. Člani takšne družine med seboj
ne delijo svojih čustev, spoznanj in mišljenj. Lahko pa se zgodi, da je tak sistem zaprt le
navzven, z zunanjim svetom, znotraj pa ni med podsistemi nobenih razmejitev (Gostečnik
2011, 146).
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2. NAVEZANOST

Velik premikv razumevanju odnosov med otroci in starši je naredila Bowlbyjeva teorija
navezanosti. Navezanost je za otroka zelo pomembna, saj mu nudi bližino staršev, poleg
tega pa tudi varnost in sigurnost. Razvije se, ko je otrok še dojenček, v zgodnjem otroštvu
(Cikili Uytun idr. 2013, 179) in je odvisna od izkušenj s starši oziroma skrbniki. Če starši
za otroka ustrezno skrbijo, daje to otroku občutek, da so mu starši v nevarnosti in stiski
na razpolago (Erzar in Kompan Erzar 2011, 120–121).
Navezovanje na najbližje ni znak šibkosti in odvisnosti, ampak je osnovna človekova
potreba, da se lahko posameznik potem razvija, ustvarja in samouresničuje. Opiranje na
najbližje je znak globokega zaupanja, vendar pa so lahko kljub temu ti odnosi
nepredvidljivi. Največja ovira na poti do zadovoljivih odnosov so izkušnje preteklih
odnosov, kjer pride do popačenega doživljanja sebe in drugih, kar povzroča
nefunkcionalne odnose (Erzar in Kompan Erzar 2011, 8).
Erzar in Kompan Erzar (2011, 7) pravita, da je naravni začetek čustvene povezanosti
odnos med materjo in otrokom, kjer ne gre zgolj za rojevanje in skrb za otrokovo fizično
preživetje. V tem odnosu ne gre le za potrebo po stiku, preživetju ali po hrani, temveč gre
za vzajemni odnos, čustveno povezanost in vzajemno ljubezen. Navezovalen odnos med
mamo in otrokom lahko postane še močnejši, če je v to vključen oče in bližnji sorodniki.
Namreč odnosi, ki jih ima mati s svojimi starši, se odražajo tudi v njenem odnosu s
partnerjem in v odnosu z otrokom (Cikili Uytun idr. 2013, 179).
Navezovalen odnos med materjo in otrokom se začne že v nosečnosti, kjer se lahko plod
odzove na materina čustva. Po 26. tednu ima plod celo sposobnost, da reagira na zunanje
dražljaje in glasove. V času nosečnosti lahko gre namreč mati ponovno skozi navezovalen
proces s svojo materjo, kar pa vpliva na navezanost med še nerojenim otrokom in materjo.
Prvi znaki navezanosti se začnejo pri otroku kazati od 8. –12. tedna do 6. mesecev, kjer
začne otrok ločevati mamo od drugih ljudi in usmerja več pozornosti njej. Najbolj pa
lahko navezovanje opazujemo med otrokovim 6. in 24. mesecem starosti. Po 25. mesecu
imajo otroci, ki so neodvisni od matere, z njo zapleten odnos. V tem primeru si lahko
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prideta blizu samo toliko, kolikor je mati dostopna in kolikor se otrok prilagodi (Cikili
Uytun idr. 2013, 179).
Mnoge raziskave so pokazale, da je odraščanje v varnem in čustveno uglašenem odnosu
z materjo tesno povezano z nevrobiološkim razvojem otrokovih možganov. To vsebuje
čustveno odzivanje in regulacijo afektov. Te raziskave so dale poleg otrokovega razvoja
in stika med materjo in otrokom poudarek tudi na medgeneracijskih vidikih starševstva
in prenosu travmatičnih izkušenj (Erzar in Kompan Erzar 2011, 9).
Teorija navezanosti govori tudi o tem, da so način navezovalnega odnosa in izkušnje iz
izvorne družine temelj za vzpostavljanje intimnih odnosov v odrasli dobi. Odnos dveh
odraslih je intimen takrat, kadar vsebuje čustveno povezanost in elemente varne
navezanosti, ki jo definirajo varnost, pripadnost in zaupnost (Erzar in Kompan Erzar
2011, 9).
Teoretiki navezanosti so odkrili tudi, da zgodnji vzorci navezanosti vplivajo na kakovost
obdelave podatkov skozi življenje. Če so otrokovi skrbniki vir stiske, potem otrok sam
ne more razviti načinov spopadanja s svojo stisko in se prav tako ne more na nikogar
obrniti za pomoč. To se lahko kaže v skrajni tesnobi ali jezi in velikem hrepenenju, da
nekdo poskrbi zanj, vodi pa lahko tudi v disociativna stanja in agresijo. Tisti, ki nimajo
stika s svojimi čustvi, tudi ne morejo najti besed, da bi lahko opisali svoja stanja (Barnett
2010, 239).
Naši možgani so sposobni vzdrževati različne oblike navezanosti glede na odnos z osebo,
na katero smo bili navezani. Glede na okoliščine, v katerih se znajdemo ljudje, različno
dojemamo sebe in odnose z drugimi. Zato nas lahko v določenih okoliščinah ljudje
spomnijo na določene osebe, na katere smo bili navezani, in to neposredno vpliva na to,
kateri model navezanosti bo prišel v ospredje. Gre za posledico prilagajanja odnosov s
pomembnimi drugimi v življenju. To ne pomeni, da je z nami kaj narobe. Vsi si želimo,
da bi se na svoje bližnje lahko zanesli, kadar potrebujemo tolažbo in smo v stiski.
Razmišljanje o vzorcih ne-varne navezanosti nam lahko pomaga tudi do preobrazbe
odnosov z drugimi, saj nam morda navezanost, ki smo jo imeli v ranih letih, ne služi več,
kot bi si želeli, in lahko to spremenimo (Siegel 2014, 110–112).
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2.1 Stili navezanosti
Stil navezanosti je opredeljen kot sistematični vzorec pričakovanj, potreb, čustev,
čustvenih strategij in socialnih vedenj, ki je rezultat interakcije med prirojenim
vedenjskim sistemom in preteklimi izkušnjami navezanosti, največkrat s starši (Shaver
2002, 134).
Da so lahko znanstveniki ugotovili stil navezanosti otroka, so opazovali otrokovo
reagiranje na materin odhod in prihod, kvaliteto otrokovega igranja v materini prisotnosti
in odsotnosti ter sposobnost otroka, da se potolaži. Ugotovili so, da je za razlikovanje
med varno in ne-varno navezanostjo najbolj evidentno vedenje otroka ob materini vrnitvi
(Erzar in Kompan Erzar 2011, 18). Glavna premisa Ainsworthove je bila, da lahko samo
odzivna mati ustvari varno bazo. Otrok mora že kot dojenček vedeti, da je njegova mama
zanesljiva in mu stoji ob strani. Tako lahko mirno raziskuje svet. Če ni gotov, da se lahko
na svojo mamo zanese, potem bo njegovo raziskovanje okrnjeno (Karen 1990, 38).
Poznamo tri stile navezanosti. Ainsworthova je sprva otroke razdelila na varno in nevarno navezane. Pozneje pa je ne-varno navezanost razdelila še na dve kategoriji:
izogibajočo, rezistentno ali ambivalentno. Posebna kategorija je dezorganizirana ali
dezorientirana navezanost (Erzar in Kompan Erzar 2011, 18). Brez intervencij ali
sprememb v družini nam za vedno ostane stil navezanosti, ki smo ga pridobili v zgodnjem
otroštvu (Karen 1990, 36).

2.1.1 Varna navezanost
Otroci, ki so varno navezani (55–65 %), svobodno raziskujejo svoje okolje v prisotnosti
skrbnika, občasno preverjajo, ali so skrbniki prisotni, v njihovi odsotnosti pa svoje
raziskovanje omejijo. Ob odhodu skrbnika kažejo različne stopnje strahu, zaskrbljenosti
in stresa, a se ob ponovnem prihodu skrbnika in stiku z njim pomirijo. To pomeni, da na
materin prihod odreagirajo pozitivno in kadar so v stiski, z njo poiščejo stik. Igra varno
navezanih otrok je kreativna in sproščena (Erzar in Kompan Erzar 2011, 18). Starši
takšnih otrok otroka vidijo in čutijo, mu dajejo varnost in ga pomirjajo (Siegel 2014, 116).
Otrokovo stisko razumejo kot del njegovega doživljanja in ga skušajo potolažiti. Njihov
odnos z otrokom je varen in zanesljiv (116). Prav tako so ugotovili tudi, da so matere
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varno navezanih otrok bolj odzivne na njihov jok in na signale dojenja, prav tako pa tudi
otroku vračajo nasmeh (Karen 1990, 36).
Varno navezani otroci so bili v zgodnjem otroštvu bolj prilagodljivi, radovedni in
socialno kompetentni. Takšni otroci se bolje odzivajo na stisko vrstnikov, vedo, kaj želijo,
in so vodje (Karen 1990, 49–50). V odrasli dobi bodo znali uravnovešati čustva, dobro
bodo razumeli sebe in bodo z drugimi navezovali zadovoljive stike (Siegel 2014, 116).

2.1.2 Ne-varna navezanost
Za ne-varno navezanost je značilno, da starši ne razumejo stiske otrok in skušajo
zmanjšati njen pomen in čustveni naboj. Na otrokove znake so manj odzivni, so psihično
oziroma fizično odsotni ter nepredvidljivi (Erzar in Kompan Erzar 2011, 18).
Otroci, ki so ne-varno navezani, kažejo pri dveh letih zelo malo samozavesti in zelo malo
navdušenja nad reševanjem problemov. Med tretjim letom in pol do petega leta so po
mnenju učiteljev problematični otroci, ki imajo zelo malo vrstniških odnosov. Pri šestih
letih pa začnejo izražati obup kot odziv na navidezno ločitev. Zato je potrebno, da
najdemo stik s takšnimi otroci do adolescence, saj je to čas, kjer jim še lahko pomagamo
(Karen 1990, 36–63).

2.1.2.1 Izogibajoča navezanost
Izogibajoče navezani otroci (20–25 %) približno enako odreagirajo na prisotnost in
odsotnost skrbnika. Ko bo mati prisotna, bodo raziskovali okolje, ne da bi se obrnili k
njej ali iskali stik z njo. Ko bo odšla, bodo kazali le minimalne znake vznemirjenosti in
joka, prav tako pa bodo ob njenem prihodu kazali le majhne znake veselja, olajšanja in
iskanja stika. Zanje je značilno, da se stiku izmikajo ali starše celo ignorirajo (Erzar in
Kompan Erzar 2011, 19). Tukaj gre za priučeni odziv, ki otrokom pomaga preživeti, saj
imajo občutek, da jih starši ne vidijo in pomirjajo (Siegel 2014, 117), ali pa so bili že
tolikokrat boleče zavrnjeni, da se stik zdi že skoraj nemogoč (Karen 1990, 51). Igra
takšnih otrok je toga in ponavljajoča. Kljub temu da ti otroci v odsotnosti starša ne kažejo
stiske, v resnici doživljajo veliko fiziološko vznemirjenje, vendar so se naučili, da morajo
svojo stisko zadržati zase in jo skriti, kar je posledica neustreznega odzivanja staršev na
njihovo stisko (Erzar in Kompan Erzar 2011, 19).
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Raziskave so pokazale, da če se izogibajoče navezani otroci varno navežejo na očeta ali
drugega sekundarnega skrbnika, se bodo lažje spopadli z izogibajočo navezanostjo na
svojo mamo. Lahko pa iščejo navezanost tudi pri učiteljih ali drugih odraslih (Karen 1990,
51).
Takšni otroci imajo velikokrat občutek grandioznosti, da so samozadostni in nikogar ne
potrebujejo. Velikokrat so ravno starši tisti, ki to v otroku spodbujajo, saj imajo potem
izgovor, da mu ne rabijo posvečati toliko pozornosti, saj zna otrok vse narediti sam. Starši
takšnih otrok so bili velikokrat v otroštvu zanemarjeni, zato ne znajo sedaj otroku dati
potrebne skrbi (Karen 1990, 50).

2.1.2.2 Rezistentna ali ambivalentna navezanost
Takšni otroci (10–15 %) izražajo svoje potrebe po navezanosti na pretiran način (Erzar
in Kompan Erzar 2011, 19), saj nimajo občutka, da jih starši vidijo, jim dajejo občutek
varnosti in jih pomirjajo (Siegel 2014, 118). Kadar so v prisotnosti staršev, neradi
raziskujejo okolje, saj se nenehno trudijo, da bi pridobili skrbnikovo pozornost (Erzar in
Kompan Erzar 2011, 19). Verjamejo, da bo mati odzivna, če se bodo res potrudili. Na vse
možne načine se trudijo, da bi na njo vplivali ali jo kaznovali, saj so zasvojeni z dejstvom,
da pride le občasno (Karen 1990, 50). Ko mati odide, doživljajo velik stres, ob njeni
vrnitvi pa hkrati iščejo in zavračajo stik z njo (Erzar in Kompan Erzar 2011, 19). Ta
navezanost otroku ne dovoli, da bi materi pustil, da ga pomiri, saj nikoli ne ve, kaj lahko
pričakuje, saj njeni občutki in čustva nenehno preplavljajo njegov notranji svet (Siegel
2014, 118).
Na poskuse pomiritve s strani skrbnika otrok odgovarja nezaupljivo in zadržano. Njegova
igra je hiperaktivna, raztresena in s pogostimi prekinitvami. Starši takšnih otrok se na
njegove znake stiske odzivajo nedosledno (Erzar in Kompan Erzar 2011, 19).

2.1.2.3 Dezorganizirana ali dezorientirana navezanost
V ta stil navezanosti spada približno 5 % otrok. Ugotovili so, da otroke, ki ne spadajo v
nobeno od treh zgoraj naštetih kategorij, druži pomembna značilnost, ki daje te otroke v
posebno kategorijo navezanosti. Dezorganizirani otroci nimajo ustaljenega načina
vedenja in se vedejo brez načrta. Kadar so v stiski, se poleg skrbnika vedejo zelo
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dezorientirano ter s tem kažejo svojo zmedo in strah. Njihov strah je še večji, kadar so
prisiljeni pri tej osebi iskati zavetje. Takrat se jim približujejo z vstran obrnjeno glavo ali
pa svoje vedenje zaustavijo v transu in čudnih držah telesa. Igra teh otrok je stereotipna
in ponavljajoča (Erzar in Kompan Erzar 2011, 20).
Takšni otroci so običajno žrtve zlorabe ali nehumanega vedenja s strani primarnega
skrbnika, lahko pa je tudi, da so starši takšnih otrok doživeli hudo travmo in se zato niso
sposobni ustrezno odzvati na otrokove potrebe. Vzorce takšne navezanosti lahko kažejo
tudi otroci iz družin, ki se pogosto selijo ali pa kjer se je rodil še en otrok (Erzar in
Kompan Erzar 2011, 20).
Takšna dezorganizirana navezanost povzroči, da je posameznik ranljiv v več pogledih. V
odraslosti ne zna uravnovešati svojih čustev, ne zna navezovati dobrih odnosov in pod
stresom ne razmišlja trezno. Velikokrat lahko pride tudi do disociacije (Siegel 2014, 119).

2.2 Pomen navezovalnega vedenja (modela navezanosti) v odrasli dobi
Longitudinalne študije so pokazale, da se stil navezanosti, ki smo ga pridobili v otroštvu,
prenese v odraslo dobo. To pomeni, da so navezave, ki smo jih v odrasli dobi vzpostavili
v intimnih odnosih, odslikava naših odnosov s pomembnimi drugimi v infantilni dobi
(Gostečnik 2010, 117). Tako naš stil navezanosti vpliva na naše osebno in socialno
življenje, odnose, kontrolo stresa, kognitivni razvoj in celo na fizično in psihološko
zdravje (Cikili Uytun idr. 2013, 178).
Če so se skrbniki ustrezno odzivali na otrokove potrebe, so bili vztrajni, predvidljivi,
stabilni in vredni zaupanja, potem se bo takšen posameznik tudi v odrasli dobi počutil
varnega, zadovoljnega in uresničenega v intimni zvezi (Gostečnik 2010, 117).
Romantične zveze v odrasli dobi imajo vse elemente navezovalnega vedenja. To so:
fizična bližina, stik, medsebojna opora in skrb za drugega ter nelagodje ob ločitvi (Erzar
in Kompan Erzar 2011, 195).
Otrokova figura navezanosti je starš, medtem ko je primarna figura navezanosti odraslega
ponavadi vrstnik oziroma seksualni partner. Navezovalen odnos v odraslosti tako vsebuje
vedenjske sisteme: navezanost, skrb in spolnost (Hazan in Shaver 1994, 8). Tudi pri
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intimnih zvezah tako kot pri odnosu mati – otrok fizični stik vsebuje dotikanje kože in
stik lastne kože s kožo partnerja, gledanje v oči, poljubljanje in objemanje (Erzar in
Kompan Erzar 2011, 196). Stil navezanosti vpliva tudi na spolnost, saj se ravno v
spolnosti pokaže, kdo je posameznik v resnici (Gostečnik 2010, 119–120).
Odrasli, ki so bili v otroštvu varno navezani, se radi navežejo na druge. Brez težav si
poiščejo ljudi, s katerimi sklepajo prijateljstva in partnerstva, in se ob tem počutijo
zadovoljne. Povsem normalno jim je, da se na druge emocionalno navežejo, saj le tako
lahko sklenejo globok intimen odnos. Ne bojijo se, da bi bili zavrženi ali odvisni od
drugih. Počutijo se vredne ljubezni in spoštovanja, drugim lahko zaupajo in čutijo, da
lahko na njih računajo, kadar jih potrebujejo (Gostečnik 2010, 118–120). Naučeni so, da
se znajo spopadati s stresom in da so zunanje ovire premagljive. Na stres znajo pogledati
z optimizmom, prav tako pa zaupajo v odgovornost drugih (Shaver in Mikulincer 2002,
137). Na druge se obrnejo predvsem takrat, ko so v nevarnosti ali v stiski. Spolnost
dojemajo zelo resno, saj zanje to pomeni del podarjanja in sprejemanja, kjer morata
partnerja drug drugemu prisluhniti (Gostečnik 2010, 118–120).
Tudi najstniki, ki so varno navezani na svoje starše, so bolj socialno kompetentni, imajo
več pomembnih prijateljev, so med vrstniki bolj sprejeti in imajo z njimi bolj pozitivne
interakcije kot otroci, ki so navezani ne-varno (Black 2002, 236).
Pri odraslih, ki so bili v otroštvu ne-varno navezani, so odkrili dve strategiji:
hiperaktivacijo in deaktivacijo. Hiperaktivacija je poskus, da bi posamezniki zmanjšali
distanco od figure navezanosti in izzvali podporo ter ljubezen skozi oklepajoče in
kontrolirane odzive. Ta hiperaktivacija se prenaša tudi na čustva in misli, prav tako pa se
posamezniki ne želijo ločiti od psihološke bolečine. Deaktivacija pa predstavlja obratno
sliko, kjer želijo posamezniki povečati distanco od figure navezanosti. Želijo se izogniti
medsebojni odvisnosti, se zanesti nase in imeti kontrolo, prav tako pa želijo potlačiti
boleče spomine (Shaver in Mikulincer 2002, 141).
Posamezniki z anksiozno-ambivalentnim stilom navezanosti so precej negotovi in se
opirajo na odnose, ki so največkrat zelo površinski. Glede intime imajo zelo velika
pričakovanja, se ogrožajoče vedejo v odzivih na partnerje, zato se partnerji poleg njih
lahko počutijo utesnjene. So zelo ljubosumni, velikokrat razdrejo odnose in se znova
vračajo. Imajo nizko samozavest, zato se bojijo, da bodo zavrženi. Obenem pa se bojijo
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bližine in odvisnosti od drugih. Spolnost je zanje zelo ranljiva tema, saj je ne morejo
integrirati s svojimi mislimi in čutenji. Velikokrat je prežeta z občutki krive sramu in
gnusa (Gostečnik 2010, 119–120).
Izogibajoče navezani odrasli so velikokrat osamljeni in izolirani. Zelo težko se navežejo
na druge in se ob njih sprostijo, saj se počutijo ogrožene in so nezaupljivi (Gostečnik
2010, 119–121). Njihova potreba po tem, da izključijo negativna čustva, jih oddaljuje tudi
od pozitivnih čustev (Shaver 2002, 145). V intimnih odnosih si ne dovolijo, da bi
vzpostavili globlji stik. Za njih je značilno, da je bilo njihovo otroštvo zaznamovano s
številnimi ločitvami in odhodi. Ne iščejo intimnih partnerjev in se izogibajo vsakemu
fizičnemu stiku. Nagnjeni so h kratkotrajnim zvezam, nezvestobi in spolnim odnosom
brez ljubezni (Gostečnik 2010, 119–121).
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3. ODNOS S STARŠI

3.1 Starševstvo
Starševstvo je služba, kjer je otrok osrednji objekt pozornosti in akcije. Starševstvo je
prepleteno z dajanjem, odgovornostjo, stresom, strahovi, padci, frustracijami, pa tudi
mnogimi užitki in privilegiji. Starševstvo vpliva na posameznikov psihološki razvoj,
samozavest in dobro počutje. Starši se morajo soočati z novimi nalogami in različnimi
sposobnostmi (Bornstein 2001, 1–4).
Odrasli ljudje postanejo starši zato, ker čutijo, da lahko s tem izpolnijo svoja globoka
hrepenenja, da se lahko podarijo drugim osebam in tako osmislijo svoje življenje. V
določenih obdobjih bodo začutili, da je starševstvo najpomembnejša stvar v njihovem
življenju. To je normalno, saj otroci včasih terjajo, da se jim popolnoma predajo in tako
pustijo vse drugo ob strani. Želja po starševstvu včasih prinaša veliko neznank, ki jih
morajo starši reševati sproti in s tem dopolniti svojo čustveno zrelost in izkušnje iz
domače družine, ki najmočneje vplivajo na starševstvo (Erzar in Kompan Erzar 2011,
110–111).
Za optimalno starševstvo je značilna drža, ki vsebuje vrsto ravnanj, katerih glavni cilj je
varnost in dobrobit otroka (Erzar in Kompan Erzar 2011, 120–121). Starši imajo razne
cilje, vrednote, želje in znanje o vzgoji otroka. Z vsem tem oblikujejo starševsko vedenje
in učinkovitost le-tega. Vse to pa vpliva na otrokov fizični, psihični in socialni razvoj,
prav tako pa tudi na njegovo zdravje (Bornstein 2001, 2). Starši morajo sprejemati vrsto
odločitev, ki se ne tičejo samo otrokovih potreb in želja, temveč tudi potreb in zahtev
okolja. Poleg tega morajo starši nenehno iskati ravnovesje med svojimi potrebami in med
potrebami otroka (Erzar in Kompan Erzar 2011, 120–121).
Prehod v starševstvo se pri ženski začne z zanositvijo oziroma nosečnostjo, in to je tudi
prvi korak do zrele starševske drže. Nosečnost spremljajo hormonske in nevrološke
spremembe, poveča pa se tudi izločanje adrenalnih hormonov. To vpliva na čustveno
zbranost in občutek za bližino z otrokom. Vse te spremembe pa prinašajo tudi dvome in
skrbi, ki se nanašajo na samo osebo kot mater in ženo, obenem pa so povezane tudi s
preteklimi izkušnjami s starši. Tukaj so postavljene potrebe otroka pred lastnimi
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potrebami. K boljšemu stiku med materjo in otrokom pa vpliva tudi porod in njegove
okoliščine. Te zgodnje izkušnje bližine matere z otrokom pa so se izkazale kot dobra
napoved kasnejše otrokove varne navezanosti (Erzar in Kompan Erzar 2011, 123).
Na materinstvo in starševstvo vpliva tudi partnerska oziroma zakonska zveza, pa tudi
socialna mreža prijateljskih odnosov, razširjena družina in ekonomski status (Erzar in
Kompan Erzar 2011, 124). To, kako se starš vede do svojega partnerja, staršev in širše
socialne mreže, oblikuje njegovo interakcijo z otrokom, posledično pa vpliva na otrokov
razvoj (Bornstein 2001, 3).
Starševstvo je polno življenje z otrokom, z njegovimi potrebami, željami in hrepenenji,
ki jih starš lahko vzame zares, če se jih zaveda. Če so odnosi starša do otroka boleči, brez
stika ali zlorabljajoči, so vir največje stiske, v nasprotnem primeru pa so vir notranjega
miru in zadovoljstva (Poljanec 2015, 193–194).

3.2 Čustvene oblike družin
Poznamo več čustvenih oblik družin glede na vzorec komuniciranja, vzpostavljanja stika,
razmejevanja in čustvene povezanosti. Od družin, kjer je pretirana čustvena bližina, pa
do družin, kjer so stalna negotovost, vedno drugačna pravila in nepredvidljivost. Vsaka
od teh družin bo v otrocih spodbudila druge sposobnosti in moči ter drugačne oblike
nemoči in šibkosti (Kompan Erzar 2003, 116–117).
Pretirano zaščitniška družina: za njo je značilno, da bo otroke opremila s temeljnim
zaupanjem in navezanostjo ter izrazito varnim in zavarovanim okoljem. Zaradi tega
takšna družina poriva najšibkejše člane v odvisno vlogo, namesto da bi podpirala
samostojno in funkcionalno vedenje. S tem zavira učenje, samostojnost, iniciativnost in
neodvisnost svojih članov (Kompan Erzar 2003, 117).
Popolna družina: takšna družina opremi posameznika z vztrajnostjo, doslednostjo in
letom primernimi navodili za življenje. Zaradi svoje konsistentnosti in topline vzpostavlja
temelje za pozitivno samospoštovanje ter vzdrževanje globokih prijateljskih odnosov.
Slaba stran popoldne družine je, da so posamezniki v njej prikrajšani za izražanje
negativnih čutenj in nezadovoljstva, s tem pa tudi za izkušnjo, kako uspešno razrešiti
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konflikt. V takšni družini si vreden samo, če dosežeš tisto, kar ceni družina, zato je
odraščanje v takšni družini zaznamovano s prekinitvami stika, zanikanjem in potlačitvijo
negativnih afektov. Tudi izbira partnerja je podrejena merilom družine (Kompan Erzar
2003, 117).
Kaotična družina: posamezniki, ki odraščajo v takšnih družinah, so izrazito fleksibilni in
vzdržljivi ter organizacijsko in socialno spretni. Njihove družine so namreč izrazito
sovražne, surove, nekonsistentne in nepredvidljivo nihajo med toplino in zavračanjem.
Tako svoje otroke opremljajo s preživitvenim nagonom, ne pa z osnovnim orodjem za
zdravo in neodvisno delovanje. Takšni otroci niso sposobni regulacije emocij zaradi
nekonsistentnih pravil in struktur. Identiteta je krhka in po navadi vezana na konkreten
dosežek. V takšnih družinah potekajo čustvene zlorabe, kar odraščajočemu posamezniku
ne omogoča varne navezanosti. Posamezniki iz takšnih družin, ki se uspejo osamosvojiti,
so izrazito kreativni in lahko na podlagi te ustvarjalnosti, uspešnosti ter zdravih odnosov
vzpostavijo bolj varne navezave (Kompan Erzar 2003, 116–117).

3.3 Starševski prenos čustev na otroke
Vloga otrok je biti radoveden, igriv, se učiti, posnemati odrasle v vedenjskih, čustvenih
in miselnih modelih ter se razvijati čim bolj edinstveno. Če je zakon staršev iskren,
spoštljiv in sočuten, se lahko otroci skozi ta primaren odnos razvijejo v funkcionalne,
zrele in samostojne osebnosti (Poljanec 2015, 109). V družinah, kjer pa se starša ne
razumeta in sta drug do drugega čustveno hladna, bosta svojo konfliktnost v sebi zanikala
in potlačila ter prenesla to čustveno sfero na enega izmed otrok, ki bo postal nosilec
nerazrešenega starševskega konflikta (Gostečnik 1999, 173).
Gre za čutenja, s katerimi se otrok poistoveti in jih prevzame nase (Gostečnik 1999, 173).
Vse to naredijo otroci nezavedno, in sicer zato, da ohranjajo sistem družine v ravnovesju,
saj tako samemu sebi omogočajo preživetje. Otrokova skrb je tako družina in zakonski
odnos, šele nato pridejo na vrsto njegove potrebe. Otrok naredi vse, da ne zamaje
družinskega sistema (Poljanec 2015, 110).
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Informacija o zapletih v zakonu pride do otrok tudi, če se zakonca vpričo njih ne kregata,
saj ta informacija potuje na čustveni ravni. Nerešeni spori in odtujenost med zakoncema
prav tako negativno vplivajo na otroke, saj ne omogočajo nobenega razvoja. Zato je zelo
pomembno zavedanje zakoncev o razvijanju odnosa in reševanju sporov, ki naj potekajo
brez poniževanj in nasilja (Poljanec 2015, 110).
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4. MATERINSTVO

Odločitev ženske, da postane mama, je večplastna in ne nastane v trenutku. Materinstvo
je odločitev. Dandanes je materinstvo označeno kot normalen del ženskega življenja,
ženske brez otrok pa so velikokrat označene kot premalo ženstvene. Materinstvo je
prežeto s socialnimi, kulturnimi in ideološki podobami (Sevon 2005, 461–462).
V vseh kulturah so značilnosti mater: skrbnost, nega in zaščitništvo. Vendar se danes zdi,
da so pričakovanja do mater izredno velika. Idealna mati naj bi bila izobražena, lepega
videza, v odlični fizični formi, svojega otroka naj bi hranila samo z bio hrano, poleg vsega
tega pa naj bi bila še uspešna v svojem poklicu in zakonu. Tako se zdi, da zahteve po
popolnosti zmanjšujejo vlogo materinstva. Zato je pomembno, da ženska ceni svojo
ženstvenost in materinstvo, saj se bo potem tako odzivala tudi družba (Jarosch in Larson
2013, 119–124).
Jaorsch in Larson (2013, 128–131) pravita, da se lahko marsikatera mati v svojem
materinstvu počuti osamljeno in dolgočasno. Mnoge izmed teh žensk so se nekoč
ukvarjale z zanimivimi temami, danes pa jih enoličnost z otrokom duši. Vendar pa lahko
ravno v tem odkrijejo svojo vrednost, saj lahko da vsaka mati svojemu otroku poseben
dar. Ena mati bo svojega otroka naučila veliko o naravi, druga o glasbi in podobno.
Ampak od vsega naštetega pa je najbolj pomembno, da je mati tisti čas, ko je z otrokom,
res prisotna.
Nosečnost in rojstvo otroka povzročata pri ženski spremembe v telesu, v življenjskem
stilu, odnosih, spremembe na delu, predvsem pa spremembe v identiteti (Vieten in
Boorstein 2009, 1). Čeprav je rojstvo otroka srečen dogodek, lahko mama doživi krizo in
stres, saj se mora soočiti z novo vlogo in odgovornostjo. Zato je prvo leto po porodu zelo
pomembno, ne samo iz fizičnega in emocionalnega vidika, ampak predvsem zato, da se
mama navadi na svojo novo vlogo matere. Bolj psihološko pripravljena je mati, hitreje
lahko sprejme to novo vlogo (Javadifar idr. 2016, 147).
V zvezi z materinsko vlogo izstopa način, ki se imenuje »čuječe materinstvo«, kar
pomeni, da je mama v stiku s sabo, svojim telesom, obenem pa povezana s svojim
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otrokom, ne glede na to, kaj se dogaja. Pomeni, da se zaveda vsega, kar se dogaja, brez
tega da bi sodila, kaj je dobro in kaj ni. Preprosto je tam s svojimi mislimi, čustvi ali
telesnimi senzacijami in jih sprejme. Takšna mati se sooči s situacijo, kakršna je, in se z
njo spopada z radovednostjo in odločnostjo. Nove izkušnje sprejema z odprtimi očmi in
odprtim srcem (Vieten in Boorstein 2009, 2).
Vieten in Boostein (2009, 4–5) povesta, da čuječe materinstvo ne spremeni tega, da je
potrebno potolažiti otroka, pomanjkanja spanca ali drugih težkih situacij, ampak spremeni
to, kako ženska odreagira na takšne težke situacije. Čuječnost mater nauči, kako krmariti
med zelo težkimi in manj težkimi situacijami, brez da bi se ujela v zanke vznemirjenosti,
jeze, prevelikih skrbi ali izogibanja. Tako postanejo življenjske situacije bolj obvladljive,
saj se mati nauči, kako ravnati s svojimi mislimi, čustvi in telesnimi senzacijami.
Preprosto jih sočutno sprejme in začuti. Takšna mati lahko tudi, ko začuti žalost, strah,
jezo ali krivdo, ostane prisotna in povezana s svojim otrokom.
Čuječa mati ostane v stiku s svojim otrokom tudi takrat, ko ta joče ali že celo kriči, je
vročičen ali bolan. Da je v stiku z njim, pomeni, da ima z njim očesni kontakt, z njim
vzpostavlja stik tudi preko zvoka oziroma govorjenja in preko dotika. Mati je s svojim
otrokom uglašena in mu predstavlja nekakšno ogledalo, saj mu reflektira in predela
njegova čustva. S tem mu sporoča, da je prav, da se tako počuti in da bo ob njem tudi
takrat, ko ne bo najboljše volje. Ob tem mati tudi sama občuti stres, jezo, žalost ali pa
pride celo do solz, vendar se zaveda, da mora pomiriti svojega otroka in z njim ostati v
stiku (Vieten in Boorstein 2009, 5–6).
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5. NAJSTNIŠTVO

Najstništvo je zapleteno življenjsko obdobje, hkrati pa čudovito. Traja približno od
dvanajstega do štiriindvajsetega leta. V vseh kulturah je to obdobje znano kot obdobje
velikih izzivov tako za mladostnika kot tudi za njihove starše. Doživljanje mladostnikov
v tem obdobju ni le posledica povečanja ravni hormonov, ampak posledica sprememb v
razvoju možganov. Te spremembe v možganih vplivajo tako na najstnikove misli kot tudi
na odnose. Spremeni se način pomnjenja, razmišljanja, osredotočanja, odločanja in
ustvarjanja vezi z drugimi (Siegel 2014, 13–17).
Zaradi sprememb v možganih se pojavijo štiri nove lastnosti psihe: iskanje novega,
vključitev v družbo, povečan čustveni naboj in ustvarjalno raziskovanje. Te spremembe
so nujne, saj povzročajo spremembo v načinu razmišljanja, čutenja, sodelovanja z
drugimi in sprejemanja odločitev v mladostništvu (Siegel 2014, 13–17).
Najstništvo je predvsem obdobje hitrega telesnega, spolnega in intelektualnega
spreminjanja, poleg tega pa okolica v tem obdobju mladostnikom postavlja nove zunanje
zahteve. V nobenem obdobju se posameznik ne spreminja tako zelo kot v puberteti, zato
ni čudno, da najstniki doživljajo čudne občutke in misli (Conger 1985, 6–7). Vse to
mladostnika zelo zaposluje in vznemirja, zato jih imamo za vase usmerjene, trmaste in
uporniške. V marsikateri stvari presegajo odrasle (računalniki, telefoni), vendar pa zaradi
svoje nerazsodnosti ne vedo vedno, kaj je najbolj primerno.
Najstništvo delimo na tri obdobja, znotraj katerih lahko najdemo različne značilnosti
odnosa s starši:

1. Zgodnje mladostništvo: 12–14 let
V zgodnji adolescenci pride med starši in otroci največkrat do konfliktov zaradi
vprašanja oblačenja, telesne nege, delovnih navad, ure, ko je treba v posteljo, in
pravice do zasebnosti mladostnika. Pogosto pride do nasprotij zaradi šole in dela
nasploh. V tem obdobju mladostniki najbolj telesno dozorijo in so preveč zaposleni z
reševanjem svojih čustvenih stisk, zato hitro pozabijo in izgubijo zanimanje za
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pridobivanje formalnega znanja. Tukaj najtežje dosežejo samodisciplino in držijo
koncentracijo, saj so njihove misli preveč razpršene. Prav tako prihaja tukaj pri
mladostnikih do povečane potrebe po vedno večji zasebnosti, kar morajo znati
spoštovati in upoštevati predvsem starši (Žmuc-Tomori 1983, 15).
Za deklice je v tem obdobju značilno, da kljubujejo materi, po drugi strani pa ji
navdušeno pomagajo pri raznih opravilih in nakupih. Mater ostro ocenjujejo, vendar
so se ji kljub temu voljne podrejati in jo posnemati (Žmuc-Tomori 1983, 115).

2. Srednje mladostništvo: 15–19 let
V obdobju srednje adolescence prihaja do konfliktov zaradi mladostnikove izbire
družbe in prijateljev ter njegovih interesov. Veliko staršev vidi v otrokovih prijateljih
nekakšno konkurenco za naklonjenost otroka in zato doživljajo čustvene stiske
(Žmuc-Tomori 1983, 116).

3. Pozno mladostništvo: 20–24 let
Do tega obdobja je mladostnik že prešel vse svoje stiske in bitke s samim seboj, zato
tudi med njim in starši ne prihaja več toliko do konfliktov. Do pozne adolescence
mora mladostnik do staršev razviti tak odnos, da se lahko obrne na njih po pomoč ali
nasvet, ne da bi ob tem čutil, da ni samostojen. Tak odnos daje mladostniku oporo in
samozavest, saj čuti, da ga drugi upoštevajo in spoštujejo njegovo svobodo. V tem
obdobju je mladostnik tudi bolj strpen in ima primeren odnos do slabosti drugih ljudi,
zato staršev ne jemlje več kot vsemogočnih, ampak kot osebe, ki imajo dobre in slabe
lastnosti. Tukaj že prihaja do izražanja čustvene naklonjenosti in ljubezni do staršev,
seveda če se lahko v družini izražajo čustva (Žmuc-Tomori 1983, 116–117).
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5.1 Mladostniški možgani
Možgani mladostnika opravljajo zelo kompleksne operacije, prav tako pa se v tem
obdobju tudi najbolj razvijajo in spreminjajo. Te spremembe so vidne v vseh štirih
osnovnih režnjih: čelnem ali frontalnem, senčnem ali temporalnem, zatilnem ali
okcipitalnem in temenskem ali parientalnem. To pomeni, da za spremembe v
mladostniškem mišljenju, čutenju in delovanju niso krivi samo hormoni, ampak gre v
resnici za celotno možgansko delovanje oziroma formiranje možganov (Gostečnik 2014,
7–8).
Možgani so sestavljeni iz celic, ki druga z drugo komunicirajo s pomočjo
nevrotransmitorjev. V mladostništvu se poveča želja po ugodju, za kar je potreben
dopamin, ki je osrednji nevrotransmitor. Dopamin se začne sproščati na začetku
mladostništva, svoj vrhunec pa doseže v sredini le-tega. Zaradi dopamina se mladostniki
nenehno nagibajo k nečemu vznemirljivemu. Sama osnovna raven dopamina je pri
mladostnikih nižja kot sicer, močno se poveča le v času odziva na izkušnjo. Ravno zato
najstniki radi rečejo, da se dolgočasijo, če ne počnejo kaj novega ali vznemirljivega
(Siegel 2014, 58).
Za mladostniške možgane so zelo pomembne tudi mielinske ovojnice, ki prekrivajo in
varujejo aksone, preko katerih se pretakajo informacije. Močnejše in daljše so te ovojnice,
hitreje se pretakajo informacije med celicami. Zaradi tega se poveča mladostnikova
sposobnost boljšega razumevanja metafor, simbolov, občutek za ironične in sarkastične
odzive, pridobi se bolj sofisticiran okus za humor. Mladostnik tako postane bolj
iznajdljiv, sposoben in se hitreje uči novih jezikovnih in čustvenih procesov. Proces
izločanja teh ovojnic je odvisen od mladostnikovih let, individualnih značilnosti, okolja,
v katerem živi, in njegove genske zasnove. Eden izmed zadnjih delov možganov, kjer se
razvijejo te ovojnice, je frontalni korteks (Gostečnik 2014, 23–24). Poleg mielinizacije
poteka v mladostnikovih možganih še druga sprememba – to je obrezovanje. Gre za
obrezovanje nevronskih povezav. V mladostništvu nastopi čas, ko se okrepijo nevronske
povezave, ki jih potrebujemo in katere smo ves čas uporabljali, znebimo pa se tistih, ki
jih več ne potrebujemo. Pri obeh pojavih preoblikovanja gre za to, da bi se možgani bolj
integrirali, kar pomeni, da se posamezni predeli specializirajo in se tako med seboj bolj
učinkovito povežejo (Siegel 2014, 68–73).
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Pri vsem tem je zelo pomemben tudi en del možganov, to je čelni reženj. Čelni reženj je
odgovoren za to, da naredi mladostnika razsodnega, sočutnega in humanega. Poleg tega
je neposredno povezan z amigdalo, ki nadzoruje paleto najrazličnejših emocij (Gostečnik
2014, 29–30). Informacije pritekajo v amigdalo po dveh poteh. Prva pot je počasna, kar
pomeni, da informacija najprej priteče v zgornji korteks, šele nato pa korteks pošlje
predelano informacijo naprej v amigdalo. Druga pot je hitra. Tukaj možgani pošljejo
informacijo neposredno v amigdalo. Raziskave so pokazale, da tudi v umirjenih situacijah
možgani mladostnika odreagirajo po hitri poti (Siegel 2014, 85). To pomeni, da možgani
mladostnika na novosti ne odreagirajo na osnovi čelnega režnja tako kot možgani
odraslega, ampak na osnovi čustvenih dojemanj, kar mu omogoča amigdala. Zato imajo
mladostniki včasih zelo nerazsodne in neizdelane odzive na okolje (Gostečnik 2014, 29–
30).
Domena čelnega režnja so tudi lingvistične sposobnosti. Jezik in artikulacija, predvsem
misli in želja, sta za mladostnika precej neobvladljiva, zlasti v čustvenih situacijah, kjer
ne zmore povedati, kaj v resnici misli in čuti. To se v mladostništvu začne spreminjati in
sčasoma mladostnik vse bolj logično in racionalno procesira svoje misli in čustva
(Gostečnik 2014, 31). Ob dozorevanju čelnega režnja je mladostnik vedno bolj sposoben
tudi moralnega premisleka in vrednotenja. Tukaj se začenja proces, ki mu pravimo
refleksija, kjer je mladostnik že sposoben sprejeti odločitev in najti ustrezno rešitev (38).

5.2 Mladostniki in želja po ugodju
Povečana želja po ugodju se pri najstnikih odraža na tri načine:
1. Povečana impulzivnost, kar pomeni, da se neko vedenje pojavi brez
poglobljenega premisleka. Impulz onemogoči premor, v katerem bi najstniki
imeli čas za premislek. Želja po ugodju je v najstniških letih močnejša kot v
kateremkoli drugem obdobju, poleg tega pa sta za umiritev impulzov potrebna
energija in čas, zato je lažje, če tega ne storijo (Siegel 2014, 58). Nadzor
impulzov se pojavi šele v začetku dvajsetih let posameznikovega razvoja, saj
takrat doživi svojo zrelost prefrontalni korteks, ki je odgovoren za nadzor
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impulzov. Šele to najstniku omogoči zdravo in kritično presojo, samorefleksijo
in funkcionalno oceno realnosti (Gostečnik 2014, 8).
2. Dovzetnost za odvisnosti: z izločanjem dopamina so povezana vsa vedenja in
snovi, ki nas lahko zasvojijo. Ker se v mladostništvu poveča izločanje dopamina,
so najstniki lahko nagnjeni k odzivom, ki povzročijo odvisnost. Mamila in
alkohol povzročajo izločanje dopamina, najstniki pa to občutijo, kot da morajo
zaužiti pivo ali vino. Ko alkohol popusti, pa tudi raven dopamina pade, zato pride
do ponovne zaužitve substanc. Kljub temu da je to slabo za posameznika, to še
naprej počne, saj mu povzroča ugodje (Siegel 2014, 59).
3. Hiperracionalnost: Tukaj gre za razmišljanje v dobesednem smislu, kar pomeni,
da najstniki ne vidijo celote in zaradi tega spregledajo ozadje. Pogosto se
osredotočijo samo na pozitivno plat nekega dejanja in spregledajo tveganja ali pa
ta tveganja preprosto pozabijo, saj so osredotočeni zgolj na pozitiven izid. Šele v
poznejših najstniških letih preidemo od hiperracionalnega razmišljanja k
poglobljenemu razmisleku, kjer začnemo upoštevati širši kontekst situacije
(Siegel 2014, 59–60).

5.3 Odnos s starši v mladostništvu
V času najstništva se odnos med otroci in starši spremeni in najstniki razvijejo občutek
za individualizacijo. Teorija individualizacije pravi, da je prestrukturiranje odnosa med
starši in otroci lahko okarakterizirano z naslednjimi lastnostmi.
1. Ločitev: tukaj se močno kažejo negativni afekti proti staršem, argumenti, ki
nasprotujejo mnenju staršev, povečana samozavest in vpliv na mnenje staršev.
2. Kontrola in vpliv v družini, za kar so značilna nenehna vprašanja, iniciativa in
predlogi.
3. Emocionalna povezanost s starši, kljub temu da se želijo od staršev ločiti. To
povezanost kažejo z verbalnimi ali neverbalnimi pokazatelji, ki kažejo ljubezen,
skrb in zanimanje za drugega.
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Vse te različne lastnosti znotraj družine kažejo na individualizacijo in dosežke (Weichold,
Büttig in Silbereisen 2008, 1123).
V družinah lahko v času mladostništva konflikti narastejo, saj morajo takrat člani obnoviti
svoja pričakovanja drug do drugega. Starši vedno zahtevajo poznejša leta za avtonomijo
kot mladostniki sami (Weichold, Büttig in Silbereisen 2008, 1123–1124).
Mladostništvo je čas, ko morajo tako otroci kot tudi starši razviti novo vrsto medsebojnih
odnosov. Starši morajo mladostniku stati ob strani na njegovi poti k neodvisnosti. Ob tem
je potrebno vedeti, da neodvisnost ne nastane v enem dnevu in da so na tej poti še vedno
potrebe po odvisnosti in da mladostnik ob tem potrebuje predvsem varnost in stabilnost
doma in staršev, kamor se lahko vrača (Conger 1985, 38–40). Družina je namreč tisto
okolje, kjer se najprej pokažejo znaki otrokovega duševnega dozorevanja in kjer jih
najprej tudi opazijo in jih tudi razumejo ali pa ne razumejo. Prav od odzivanja družine pa
je odvisen tudi nadaljnji čustveni in osebni razvoj mladostnika (Žmuc-Tomori 1983, 111).
Da pa lahko mladostnik doseže čustveno, družbeno in spolno zrelost, mora začeti
prenašati čustveno vdanost iz staršev na prijatelje (Conger 1985, 38–40), saj je družina
vezni člen med mladostnikom in družbo. Preko družine se prenašajo na mladostnika
norme, vedenjski vzorci in vrednosti sistem, ki je značilen za družbo, v kateri mladostnik
živi. Tako družina tudi krepi ali rahlja pritiske, ki nastajajo v družbi, in posledično vpliva
na razvoj mladostnikove osebnosti (Žmuc-Tomori 1983, 111).
To prilagajanje na novo vrsto odnosov je lahko za nekatere starše težavnejše kot za druge.
Starši, ki med seboj nimajo dobrih odnosov, neradi gledajo svoje otroke, kako navezujejo
nove odnose, in jih zato raje ljubosumno vežejo na dom. Podzavestno ne želijo, da bi se
otroci imeli lepo, če se oni nimajo (Conger 1985, 38–40).
Ob tem je potrebno vedeti, da je tudi v najugodnejših okoliščinah mladostnikova čustvena
ločitev od družine polna bolečih trenutkov, izgube in hrepenenja tako za starše in otroke
(Conger 1985, 40).
V dobi odraščanja so starši za otroka kljub njegovemu nenehnemu upiranju in
dokazovanju, da jih ne potrebuje, izjemnega pomena. Zaradi tega morajo starši ob otroku
še bolj vztrajati in ugotoviti, kaj najstnik najbolj potrebuje, ter ga podpreti v njegovem
emocionalnem in socialnem razvoju. Tako bo najstnik lažje prebrodil prehod med
otroštvom in odraslostjo. Najstniki v šolo ne hodijo samo zaradi učenja, ampak tudi zaradi
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vzpostavljanja odnosa s sošolci. Preko tega želijo ugotoviti, kdo so in kaj si želijo, obenem
pa ugotoviti, ali bodo učitelji in starši zmogli regulirati njihova psiho-organska stanja, ki
so zanje največkrat neobvladljiva (Gostečnik 2014, 259–260).
Pomembno je vedeti, da starši s svojim odnosom do otrok v najstništvu najmočneje
vplivajo na to, da lahko najstnik doseže zadovoljivo identiteto (Conger 1985, 15).
Družine z odraščajočimi najstnicami so okarakterizirane z večjimi in intenzivnejšimi
obdobji, ki jih zaznamujejo konflikti in nestrinjanje, negativna komunikacija,
interpersonalne težave in manj uspešna individualizacija, kot ostale družine. To lahko
povezujemo s tem, da odraščajoče najstnice hitreje doživijo razvojni prehod (izhod v
disko, zaljubljenost) kakor fantje njihovih let. Starši ponavadi odreagirajo na to tako, da
nad hčerkami povečajo nadzor. Raziskave kažejo, da se odraščajoče najstnice v zgodnji
fazi razvoja pogosteje prepirajo za svojo pozicijo in jasneje stojijo za svojim mnenjem.
Prav tako kažejo na to, da želijo imeti odraščajoče punce v zgodnji fazi razvoja večji
nadzor med konfliktom z mamo kot druge najstnice. Najstnice v zgodnji fazi doživljajo
več konflikta pri separaciji kot najstnice v srednji in pozni fazi (Weichold, Büttig in
Silbereisen 2008, 1124).

5.4 Separacija od staršev
Mladostništvo je razvojno obdobje, v katerem se mladostniki in starši soočajo s
preoblikovanjem odnosov in s separacijo. Tukaj lahko pride do porasta medsebojnih
konfliktov in do izražanja negativnih čustev. Če je mladostnik na mamo varno navezan,
bo prišlo do nizke stopnje konfliktnosti, kar pomeni malo nefunkcionalnega izražanja jeze
in veliko konstruktivnega reševanja problemov (Marjanovič Umek in Zupančič 2001,
147).
Tako starši kot mladostniki doživljajo ob separaciji različna čustva, kot so anksioznost,
žalost in jeza. Starši se različno odzivajo na ločitev od otrok, odvisno od tega, kakšen
model navezanosti so razvili v lastnem otroštvu. Starši z varnim modelom navezanosti
sprejmejo separacijo kot nekaj pozitivnega za mladostnika, spremljajo njegove
dejavnosti, ne da bi ga pri tem omejevali, ga podpirajo ter mu nudijo varnost in psihološko
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bližino. Starši z ogroženim modelom navezanosti pa to separacijo doživljajo kot grožnjo
svojemu odnosu z mladostnikom, zato tukaj prihaja tudi do več konfliktov (Marjanovič
Umek in Zupančič 2001, 147–148).
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6. RAZVOJ ŽENSKOSTI

6.1 Razvoj ženske spolne identitete
Med otrokovo zgodnje socialno učenje spada spoznavanje sebe in drugih, tudi glede na
spol. Golomb in Fivush (1994) pri razvoju pojmovanja spolov opisujeta več mejnikov:
 v prvi polovici drugega leta dojenček že razlikuje obraze glede na spol;
 po približno dveh letih lahko otrok sebe in druge že opredeli kot moškega ali
žensko;
 od drugega do tretjega leta starosti prihaja do stereotipne izbire igrač glede na
spol;
 otrok, star približno tri leta, se večinoma igra z vrstniki istega spola;
 od približno treh do štirih let se začnejo oblikovati poklici in dejavnosti, ki so
stereotipno vezani na moški oziroma ženski spol;
 pri približno petih letih so otroci že sposobni povezovati osebnostne lastnosti z
moškim ali žensko (Marjanovič Umek in Zupančič 2001, 138).
Deklica dobi svoj stik s seboj preko matere, saj se sprva vidi v svoji materi. V adolescenci
se vez med hčerjo in materjo razrahlja, saj hči več energije vlaga v odnose z vrstnicami
in v zaljubljenosti. Hči si v tem obdobju izoblikuje svojo novo identiteto s tem, da se
ločuje od matere, kar za nobeno od njiju ni lahko. To počne tako, da želi biti z materjo
hkrati povezana in se v stiski na njo obrača, po drugi strani pa je nanjo jezna in jo zavrača.
Pri tem je pomembno, da jo mati sliši in jo popelje skozi stisko odraščanja. Edelman
(1994) je rekel, da mati zrcali podobo sebe na hčer. Hčer to podobo ponotranji in razvije
svojo lastno identiteto. Če odraščajoče hčere te podobe nimajo, so negotove, zmedene in
prestrašene. Tukaj lahko oče pomaga hčeri tako, da ji razloži moški in ženski svet, tako
da se bo počutila varno in samozavestno (Kompan Erzar 2003, 144–147).
Vloga očeta pri odraščajoči hčerki je, da ji pomaga vzpostaviti stik s svetom. Hčerka se
ob očetu nauči, kaj pomeni biti ženska ob moškem, ter ji da osnovno varnost v svetu
moških, ob moških in pred moškimi. Oče hčerko nauči, kako postati ženska, in hči od
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njega želi potrditev, da je sprejemljiva in ženstvena. Obenem se nauči, kakšna ženska je
mati ob očetu. Ob njem se hčerka nauči izgraditi samostojno identiteto, ki ni odvisna od
drugih (Kompan Erzar 2003, 144–145).

6.2 Vloga mame
Glavna naloga mame je, da pripravi otroka na odhod oziroma da otrok zmore oditi od
doma. Prvi odhod je že rojstvo samo, saj se takrat otrok telesno loči od matere (Gostečnik
2009, 33–35). Ko v materinem telesu dozori in je sposoben živeti samostojno, se loči od
maminega telesa. Popkovina se prereže in otrok se tako za vedno loči od maminega telesa.
Prava mati ravna tako tudi takrat, ko gre za duševni razvoj otroka. Neprestano ga
spodbuja, da bi se osamosvojil. Ker spremlja njegov razvoj, opazi zanimanje otroka za
določene stvari in ga spodbuja, naj uresniči svoje sanje, prav tako pa mu da možnost, da
si pridobiva nove izkušnje. Uči ga tudi samostojnosti in tako jo otrok vedno manj
potrebuje (Košiček in Košiček 1980, 16).
V nekaj naslednjih mesecih in letih po rojstvu pa je otrok skoraj popolnoma odvisen od
mame, od njene hrane, topline in sočutja. Otrok je od mame zelo odvisen predvsem v
čustvenih sferah, kar pomeni v vseh stiskah in strahovih. Takrat je materina naloga, da
otroka umiri in potolaži in na ta način predela njegove stiske, ki jih on sam ne zmore
predelati. V prvih mesecih in letih je materina prisotnost izrednega pomena, saj je ona
tista, ki otroku pomaga, da se telesno umiri, in sicer tako, da ga nežno in skrbno potolaži
s sočutjem, ki ga zmore le ona (Gostečnik 2009, 33).
Ko otrok začne govoriti, ga ta govorica popelje v vse nadaljnje odnose v njegovem
življenju. Kadar pa začne hoditi, pa so to prvi koraki, ki pomenijo pot v poznejšo
samostojnost. Vsak takšen korak stran od matere mora mati otroku znati ovrednotiti in
mu dati pomen. Za otroka je zelo pomembno, kako se bo na te odhode odzvala mati;
kakšna čutenja se bodo pojavljala v njej in otroku, ali ga bo spremljala, čakala, ko se bo
vrnil, mu bo dovolila, da odhaja, ali ga bo ovirala ali pa bo povsem neodzivna, ko se bo
vrnil, in se bo čutila ogroženo, da je otrok ne mara in ne želi biti z njo (Gostečnik 2009,
34–35).
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To so šele prvi poskusi odhajanja, ki pa so bistveni za vse nadaljnje odhode (v vrtec, šolo),
saj se ta odnos med materjo in otrokom ohranja. Pozneje, ko je otrok že večji, pridejo na
vrsto predvsem besede in ne le fizično omejevanje, saj otrok že več razume in lahko
otroka oče in mati spodbujata in omejujeta z besedami (Gostečnik 2009, 35).
Z razvojnega vidika se ti odhodi in prihodi najbolj pokažejo v mladostniški dobi, ko si
mladostniki z vso strastjo začno utirati pot v svet. Takrat je še posebej pomembno, da se
starši z otrokom ne prepirajo, ga sramotijo ali celo ponižujejo, ampak da ga spremljajo z
vso odločnostjo in taktnostjo. Pomembno je, da je mati vedno na voljo. Mati mora vedeti,
da je odločilne vrednosti, kaj reče in kako se odziva tudi po tem, ko otrok že dokončno
odide. Otrok se bo k materi namreč vedno vračal, da bi mu dala še tisto, kar mu lahko da
ali pa mu zaradi katerega koli razloga ni zmogla dati (Gostečnik 2009, 35).
V fazah odhajanja bosta tako mati kot tudi otrok morala paziti, da ne izrekata besed, ki
jih ne čutita. Mati mora ob teh trenutkih otroku nežno stati ob strani in ga spodbujati, saj
bo s tem pomagala tudi sebi. Otrok, ki bo odhaja z materino pomočjo, razumevanjem in
sočutjem, se bo k njej vedno znova vračal, saj bo čutil, da ga ona najgloblje čuti in razume.
Zaradi tega bo lažje iskal prijateljstva, zaupal drugim in imel pri izbiri zakonskega
partnerja bolj prosto pot. Takšen otrok bo tudi veliko bolj samozavesten in iniciativen,
poleg tega pa si bo dovolil izražati svoje misli in čutenja (Gostečnik 2009, 35–36).
Vloga matere nosi v sebi protislovje: hkrati mora otroka navezovati in ločevati od sebe.
Nase ga veže z ljubeznijo, skrbnostjo in požrtvovalnostjo, oddaljuje pa ga tako, da ga uči
samostojnosti in mu omogoča stike z drugimi ljudmi. Zdrava, zrela in čustveno
uravnovešena ženska lahko v sebi premaga to protislovje prave materinske ljubezni. To
opravi spontano, brez da bi se prikrajšala za zadovoljstvo, da kot mati skrbi za otroka.
Kadar mati otroka vzgaja za samostojno življenje in ne zase, smo lahko prepričani, da gre
za iskreno in naravno materinsko ljubezen (Košiček in Košiček 1980, 16).
V današnjih družinah ima mati najpomembnejšo vlogo in je tako označena kot tista oseba,
ki je odgovorna za vse, kar gre narobe pri vzgoji otroka. Popolne mame ne obstajajo, prav
tako tudi ne popolni otroci, zato lahko mati in otrok hitro postaneta razočarana drug nad
drugim. Mame lahko na otroka polagajo preveč ali premalo pozornosti, kar lahko za
rezultat prinese, da se otrok počuti preveč omejenega ali pa zavrnjenega. Poleg zavednih
interakcij potekajo med staršem in otrokom tudi nezavedne interakcije, ki pa dajejo
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otroku zelo pomembna sporočila. Pri tem avtorji omenjajo kompulzivno ponavljanje, kjer
gre za ponavljanje vzorcev iz prejšnjih generacij (Freud 2010, 5).
V študiji Martina (2003) so udeleženke, ki so označile svojo mater kot uspešnega starša,
poročale o boljši samopodobi. Mati s svojim uspešnim modelom matere in ženske
prispeva k boljšemu odnosu mati – hči, vse to pa vpliva na hčerkino boljšo samopodobo
(Onayli in Erdur-Baker 2013, 168).

6.3 Mati – osrednja oseba v življenju hčerke
Mati je osrednja oseba v razvoju hčere (Kompan Erzar 2009, 92). Odnos mati – hči je
opisan kot zelo kompleksen in pomemben vse tja od rojstva do odraslosti (Smith 1995,
495). Vpliv matere se zelo močno vpiše v hčerino psihično strukturo in jo spremlja skozi
celotno življenje (Kompan Erzar 2009, 93). Za odnos med mamo in hčerko velja, da je
vir moči za žensko. Različni teoretiki prav tako poudarjajo, da način, kako mati
komunicira s svojo hčerko, vpliva na hčerino identiteto, prav tako pa tudi na to, kako hči
komunicira z okolico (Onayli in Erdur-Baker 2013, 167). Ko hčere odrastejo, prenesejo
ta model mame naprej na svoje hčerke. V nobenem drugem odnosu ni osebna
identifikacija tako močna, dolgoročna in intenzivna. Vendar se enako globoko in močno
prenašajo tako pozitivne kot tudi negativne karakteristike. Deklica, ki nima stika s svojo
materjo, bo poteze pretirane odvisnosti prenesla v odnose z moškimi. Odnose z drugimi
ženskami pa bodo zaznamovali jeza, obžalovanje in iskanje tolažbe. To pomeni, da bo
deklica najbolj ponotranjila prav boleče poteze odnosa s svojo materjo in tako trpela
zaradi sovraštva do sebe. Takšne poteze sčasoma izgubijo na svoji moči, vendar se
ponovno vzbudijo ob hčerinem materinstvu (Kompan Erzar 2009, 92–93).
Odnos med materjo in hčerko je pomemben iz več razlogov. Mati je glavni skrbnik in z
otrokom preživi veliko več časa kot oče, zato je pogosto odgovorna za to, da na otroka
prenese vrednote in ga pripravi za odgovornega člana družbe. Za hčerko mati predstavlja
model ženske. In nazadnje stil navezanosti na mamo ali na drugega skrbnika nakazuje
nadaljnje odnose hčerke (Onayli in Erdur-Baker 2013, 167–168).
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Za hčerko je najtežja naloga izoblikovati žensko identiteto, ki je različna od materine, saj
je lahko ravno vez mati – hči za hčerko najtežja ovira v življenju. Vplive teh procesov
lahko opazujemo tako v dinamiki para kot v družinskih odnosih. Če je imela hči mater,
ki se je telesno zapustila, bo to vplivalo na njeno spolnost. Zaradi občutka nevrednosti bo
težko razvila zdrav odnos do svojega telesa, poleg tega pa se bo zelo borila, da se tudi ona
ne bo zapustila. Ta negativna identifikacija z mamo bo ostala v njej in ji ne bo dovolila,
da bi se cenila. Poleg tega pa bo doživljala svoje telo kot slabo, nepravilno in gnus nad
spolnimi organi (Kompan Erzar 2009, 93).
Hčer, ki se bo poskušala odmakniti iz negativne vezi s svojo materjo, bodo preplavili
občutki krivde in tesnobe. Proces individuacije, ki pomeni postopno oddaljevanje od
matere, se navadno spontano razvije z otrokovim odraščanjem, vendar je na vsaki stopnji
razvoja zaznamovan z novim konfliktom. Na eni strani bo hčerka iskala neodvisnost in
intimno vez z moškim, po drugi strani pa bo poskušala ohraniti prvotno vez z materjo, od
katere dobiva svojo žensko identiteto (Kompan Erzar 2009, 93–94).
Hčerka želi od matere izvedeti čim več o ženskosti, izvedeti vsako podrobnost in
malenkost, saj ima mati kot ženska odgovore na vsa vprašanja, ki se porajajo hčeri kot
ženski. Hči mora dobiti od matere vse odgovore na »ženska« vprašanja. Težava nastane,
če je ta vez med materjo in hčerjo negativna, saj takšna mater ni sposobna odgovarjati na
takšna vprašanja, ker postavljajo pod vprašaj njeno ženskost. Takšna mati na nek način
zahteva posnemanje svojega modela. Tako je vsak korak v hčerinem razvoju za mater
korak proti njeni samozavesti. Če namreč odide hči, ki je uresničila vse, česar mati ni
mogla ali je že izgubila (lepoto, mladosti, zaljubljenost,…), potem se bo morala mati
soočiti s svojo lastno identiteto in zapuščenostjo (Kompan Erzar 2009, 94).
Prav od hčerinega odnosa z materjo je odvisno, kaj bo hči odnesla v svoj zakon; krivdo
in obžalovanje ali kreativnost, ženskost, veselje in pogum. Ženska lahko v zakon prinese
mnogo pridobitev, kot so sočutje, inteligenca, spretnost, domišljija, vznemirjajoča
ženskost, smisel za humor, dobro razpoloženje, prijaznost, ponos na dobro opravljeno
delo. Vendar, če takšna hči s seboj ni prinesla emancipacije od matere, bodo vse te
pridobitve usahnile ali pa bo nad njimi prevladal strah pred biti ženska. Uspešen zakon in
intimnost z moškim prebudi v hčerki strah pred materinim ljubosumjem, maščevanjem in
zavistjo (Kompan Erzar 2009, 93–94).
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7. ODNOS MED MAMO IN HČERKO V ČASU
ADOLESCENCE

Odnos med mamo in hčerko je zelo edinstven in kompleksen, v času adolescence pa tudi
močno emocionalno obarvan (La Sorsa in Fodor 1990, 594). Veliko je vzponov in padcev,
vendar je študija Lougheeda in Hollensteina (2016, 631) pokazala, da ni nujno, da
negativna čustva vedno prinašajo negativen rezultat. Veliko je odvisno od tega, kako
prilagodljivi sta na stres in različna čustva mati in hči. Ker so zdajšnje generacije mater
in hčera drugačne kot včasih, se morajo nekateri modeli v odnosu mati – hči opustiti ali
spremeniti (La Sorsa in Fodor 1990, 594).
V času adolescence sta hčerka in mati v odnosu, kjer se nenehno borita s potrebami
odnosa in pritiskom razvoja. Mati si želi s hčerko vzpostaviti bližnji odnos, medtem ko
jo spremlja na poti odraslosti (Hershberg 2006, 60). Tako hči kot mati gresta v obdobju
odraščanja hčerke skozi življenjske spremembe, saj mora tudi mati skozi odraščanje
hčerke najti novo pot v starševstvu, poleg tega pa mora razviti tudi življenje izven
materinstva. Skozi vse to se razvijata kot individuum in v odnosu mati – hči. Zdaj njun
odnos ni več hierarhičen, ampak je bolj simetričen in dvosmeren. So časi, ko ena vodi in
druga sledi in obratno. To kaže na to, da mati včasih izpusti nadzor, spet drugič pa hčerko
ščiti, dokler ni sigurna, da hčerka zmore sama (Stiffler 2007, 642–645).
Hčerka vzame svojo mamo kot model ženske, hkrati pa se želi od nje diferencirati. Zaradi
tega lahko pride do konfliktov, saj se mati počuti ogroženo, ko vidi, da hčerka postaja
bolj samostojna in jo vse manj potrebuje. Hčerka pa se v sebi počuti razdvojeno, saj še
vedno potrebuje svojo mater, hkrati pa bi se rada osamosvojila. Zaradi tega notranjega
občutka, da je še vedno odvisna od svoje mame, lahko postane kritična do družine, še
posebno svoje mame, lahko pa začne idealizirati tudi druge ženske, na primer učiteljico,
prijateljice, s katerimi poustvarja odnos mati – hči (Hershberg 2006, 60). Da bi lahko
hčerka vzpostavila svoj lasten in stabilen ego in s tem postavila razmejitve med seboj in
mamo, projicira, kar je slabo, v svojo mamo, dobro pa poskuša ohraniti zase (Wodak in
Schulz 1986, 11). Potreba po neodvisnosti je v času adolescence zelo močna, saj se
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hčerkam zdi, da če bodo ostale pod avtoriteto matere, jih bo to oropalo priložnosti, da bi
se same odločale in oblikovale svojo identiteto (Elewoyori 2016, 66).

7.1 Hčerina separacija od matere
Mnogi teoretiki (Ruebush 1994, 439–440) poudarjajo, da je možno doseči separacijo s
povezanostjo. Prav tako pravijo, da je to dosegljivo, če so otroci dosegli psihološko
separacijo, ki pomeni stabilno predstavo jaza, ki pa je drugačna od predstave pomembnih
drugih. Za dosego te psihološke separacije je zelo pomembna empatija matere in
reprezentacija jaza ter objekta matere in hčerke.
Flax (1978) definira separacijo kot vzpostavljanje diferenciacije od matere, pri čemer
mora hčerka razviti svoje fizične in mentalne meje. Kljub separaciji in avtonomiji lahko
večino odnosov mati – hči opredelimo kot toplih in sočutnih. Če pa se zgodi, da separacijo
v odnosu mati – hči zaznamuje konflikt, naj bi se ta običajno rešil do hčerinega dvajsetega
leta. Če se to ne zgodi, se ta konflikt običajno nadaljuje, kar se vidi predvsem v slabem
odnosu med materjo in hčerko in pri razliki v pričakovanjih (Smith idr. 1995, 496).
Bowen (1978) poudarja, da stopnja diferenciacije družine vpliva na to, kako bo adolescent
šel čez to tranzicijo in kako hitro se bo pripravljen spopasti z nalogami in dolžnostmi
odraslosti (Ponappa, Bartle-Haring in Day 2014, 555).
Posamezniki v dobro diferenciranih družinah so sposobni s starši vzdrževati emocionalno
povezanost kot tudi ločenost, tisti v slabo diferenciranih družinah pa doživljajo ekstreme
od povezanosti do separacije, ki ju spremlja nizka toleranca družinskih članov.
Posamezniki iz dobro diferenciranih družin imajo pri svoji individualizaciji in formaciji
identitete podporo staršev, saj le-ti razumejo potrebo po povezanosti in ločenosti v
njihovem odnosu (Ponappa, Bartle-Haring in Day 2014, 555).
Da bi hčerka lahko razvila svojo lastno identiteto, se mora diferencirati od staršev – od
njihovih vrednot, prepričanj in vedenj (La Sorsa in Fodor 1990, 596).
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7.2 Komunikacija med mamo in hčerko
Komunikacija je proces, kjer si udeleženci izmenjujejo informacije, zamisli in čustva,
prav tako pa oblikujejo pomen. Preko komunikacije stopamo z drugimi v stik in izražamo
svoje mnenje (Elewoyori 2016, 25).
Komunikacija med hčerko in mamo je lahko zelo zanimiva in razumevajoča, spet drugič
pa je lahko zelo napeta. Pomembno je, da lahko gresta hči in mama tudi skozi ta proces,
da lahko nato oblikujeta močan odnos. Kljub temu da je odnos med mamo in hčerjo
najtesnejši odnos in da se zdi, da je komunikacija med njima nekaj, kar mora potekati
naravno in z lahkoto, je velikokrat ravno ta komunikacija težavna in boleča. Odnos med
mamo in hčerko je zelo močan in edinstven, saj sta istega spola, poleg tega pa sta si
obenem podobni in zelo različni. Mame si želijo, da bi se hčerke učile iz njihovih napak,
medtem ko si hčerke ne želijo biti podobne materam (Elewoyori 2016, 25–26).
Ker gredo hčerke skozi emocionalne in hormonske spremembe, lahko prihaja do tega, da
so en dan zelo razpoložene za pogovor z mamo in so nad njo navdušene, spet drugi dan
imajo občutek, kot da je mama zadnja oseba, s katero bi se pogovarjale. Včasih pride do
napetosti, saj želijo hčerke spremeniti svoj odnos z mamo in ji pokazati, da niso več male
deklice, ampak odrasle ženske (Elewoyori 2016, 31–32).

7.3 Razmejitve v odnosu mati – hči
7.3.1 Kritika in ugajanje
Vsi smo zelo občutljivi na to, kaj si naše mame mislijo o nas. Njihovi komentarji nas
prizadenejo ali celo razjezijo, pa naj bomo otroci, najstniki ali pa že odrasli (Caplan 2000,
75). Mati pogosto ne ve, kakšen vpliv ima njena kritika na hčerko. Vsaka hčerka si od
matere želi dobiti pohvalo in spodbudo in če tega ni, se počuti zapuščeno.
Najobčutljivejša točka, kjer hčerka rabi mamino pohvalo, pa je telo. Če mati le-to kritično
ocenjuje, to zelo vpliva na hčerkino samozavest (Jarosch in Larson 2013, 42).
Hčerke menijo, da vsa pravila matere izhajajo iz njene individualnosti in potrebe po
kontroli, zato največkrat ne vidijo, da jih večina izhaja iz družbenih norm. Zato se mati
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in hči namesto da bi se zbližali, vedno bolj oddaljujeta. Mati si tako želi popolno hčerko,
ki bi ustrezala vsem normam, hčerka pa jo ima za nerazumno (Caplan 2000, 72).
Caplanova (2000, 75) pravi, da moramo pri tem razumeti, da se mame bojijo, da bodo
one sojene za ne-uspeh svojih hčera. Vzrok vsega tega je v družbi, ki bi jih obsodila kot
slabe mame. Tako »slaba« obleka hčerke ne pomeni, da ji ni uspelo v materinstvu, temveč
da bi družba lahko to mislila.
Zato Halpern (1999, 77–78) meni, da dovolj dobri starši svoje otroke naučijo, kako se
odločati fleksibilno, in da je včasih bolje presoditi, kaj je bolj učinkovito, bolj moralno in
boljše. Ti starši naj se tudi zavedajo, da so njihovi otroci drugačni od njih in imajo svoje
lastne potrebe, zato otroke pustijo, da se odločijo, kaj je za njih boljše. Govori pa tudi o
slabih starših, ki jih poimenuje svetniški starši. Za njih pravi, da obstajajo samo prav,
narobe in samo njihova moralna in socialna pravila, po katerih se morajo njihovi otroci
ravnati.

7.3.2 Skrivnosti
Skrivnosti imajo moč, da spreminjajo življenja in ravno to jih dela na nek način strašljive.
Poznamo več vrst skrivnosti, ampak ravno družinske so tiste, ki povzročajo stres v odnosu
mati – hči. Družinske skrivnosti se lahko nanašajo na pomembne informacije o zdravju,
incestu, nezvestobi ali odvisnostih (Marcdante 2001, 125).
Skozi odraščanje postane hčerka vedno bolj previdna pri izbiri ljudi, katerim bo zaupala
svoje skrivnosti. Vsaka ima nekaj prijateljev, s katerimi lahko deli svoje skrbi, poraze in
uspehe. Pri nekaterih hčerkah je mama v tem krogu, spet pri drugih pa ni. Včasih se hčerke
odločajo, če bi povedale mami resnico ali ne, ker se bojijo, da bo mama razočarana ali jih
bo zavrnila. Mama in hčerka se pri skrivnostih držita nazaj, ker se bojita, da bosta izgubili
ljubezen ali kontrolo. Vendar, ko povemo skrivnost, s tem pride tudi olajšanje in počutimo
se sprejeti, da smo lahko to, kar smo (Marcdante 2001, 123).
V raziskavi, ki so jo naredili Bojczyk idr. (2011, 464), se je izkazalo, da obstajajo teme,
o katerih hčerke lažje govorijo s svojo prijateljico kot s svojo mamo. Čeprav so matere
čutile, da lahko hčerke z njimi govorijo o čemerkoli, so hčerke povedale, da obstajajo
stvari,katere njihove mame ne bodo nikoli izvedele.
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Marcdantova (2001, 126) pravi, da ne rabimo povedati vseh skrivnosti svoji mami in da
je pomembno, da razlikujemo med zasebnostjo in med skrivnostmi. Zasebnost varuje
našo individualnost in daje občutek zdravih razmejitev.

7.3.3 Intima hčerke
Čeprav se lahko mati in hčerka nenehno pogovarjata o vsakdanjih temah, pa vendar pride
do ovire, ko tema nanese na spolnost in intimnost. Odprt pogovor o intimi pomeni za
hčerko in mamo nekakšen izziv, saj nosi mati v sebi zastarele kulturne okvirje in
pomanjkanje znanja. Vse to se nato odraža v njunem pogovoru, ki ga spremljata neugodje
in neprijetna tišina (Gumede 2017, 232–242).
Obstajajo področja, kjer se predstave matere in hčerke ne skladajo, in to področje je
intima oziroma spolnost (Jarosch in Larson 2013, 97). Predstava matere o spolnosti in
intimi temelji na njeni socializaciji in zgodovini. Prav tako je za komunikacijo o intimi
med materjo in hčerko zelo pomembno, kako mati razume in kaj pričakuje od intimnih
razmerij (Gumede 2017, 231–240). Tukaj gre za iskanje ravnovesja med hčerino pravico
do zasebnosti in starši, ki so razpeti med podporo in odgovornostjo (Jarosch in Larson
2013, 97).
Odraščanje hčerke lahko v materi spodbudi strah, saj to pomeni za hčerko novo vlogo v
družbi, prav tako pa je dovolj zrela za poroko. Mati si želi za svojo hčerko dobrega
partnerja, kar pomeni, da mora biti izobražen, spoštljiv, vljuden in mora njeno hčerko
osrečiti. Matere se velikokrat ne strinjajo s hčerino izbiro partnerja in ravno zaradi tega
lahko prihaja med materjo in hčerko do napetosti, kadar pogovor nanese na hčerinega
partnerja (Gumede 2017, 234).
Mati daje s svojo ženskostjo hčeri zgled. Raziskave so pokazale, da so matere, ki so bile
s hčerami tesno povezane, svoje vedenje prenesle na hčere, ki so nato odgovorno
sprejemale vedenja, povezana s svojo intimo. Nasprotno so počele hčerke, ki so bile od
mater zaničevane ali zavračane (Jarosch in Larson 2013, 97).
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7.3.4 Mati kot prijateljica
Prijatelje si izbiramo na podlagi tega, ali se ob njih počutimo svobodni, ali smo ob njih
lahko to, kar smo. Ženska ob svoji najboljši prijateljici čuti, da ji lahko pove vse, kar jo
teži, in jo bo prijateljica razumela. Prav tako se z njo lahko pogovarja o svoji mami, kako
jo ta včasih razjezi, ampak jo ima kljub temu rada. Nekatere ženske tako gledajo na svojo
mamo – kot na svojo najboljšo prijateljico (Marcdante 2001, 19).
Marcdantova (2001, 19–21) pravi, da so nekatere hčerke s svojimi materami tako blizu,
da lahko rečejo, da je mama njihova najboljša prijateljica, spet druge pa se z njo ne
počutijo tako blizu. Tem svetuje, da če se počutijo oddaljene od svoje matere, naj jo
poskusijo klicati prijateljica ali pa jo poklicati po imenu. Nadalje pove, da prijateljstvo z
mamo ustvari v odnosu mati – hči nov prostor, kjer si želita izvedeti več druga o drugi,
in da je takrat čas, ki ga preživita skupaj, bolj zanimiv. Poleg tega si obe želita deliti del
sebe, ki sta ga do sedaj skrivali, in pojavi se hvaležnost.
Čeprav se za marsikoga zdi, da je prijateljski odnos med materjo in hčerjo res darilo, pa
Jarosch in Larson (2013, 44) opozarjata, da je lahko težava v materi, ker s tem, ko si je s
hčerko tako blizu, sebe ščiti pred notranjo osamljenostjo. S tem tako zavira razvojni
proces pri sebi in pri hčeri. Lahko da takšna mati nima zadovoljujočega partnerskega
odnosa in išče to bližino v hčeri. Tako se mati in hči bojita, da bi se preveč oddaljili ali
imeli različno mnenje, saj bi to ogrozilo njuno bližino, in bi ostali sami.
Prijateljski nivo je vedno drugačen od tistega med materjo in hčerjo. Med materami in
hčerami je veliko razlik: mati je starejša in ima več izkušenj, hči pa mlajša in polna
zagona. Lahko si delita doživetja in izmenjujeta mnenja, ampak imata kljub temu svoje
skrivnosti. Vsaka je ženska na svoj način. Druga od druge lahko marsikaj pridobita ali se
naučita, vendar sta še vedno mati in hči. Če pa se obe znajdeta na enakem nivoju, lahko
hči izgubi orientacijo, mati pa avtoriteto (Jarosch in Larson 2013, 47–49).
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8. OPREDELITEV PROBLEMA RAZISKAVE IN IZBOR
METODE RAZISKOVANJA

V magistrskem delu bomo preučevali hčerino doživljanje matere in pomena njene vloge
v obdobju najstništva. K izbiri teme nas je vodilo zanimanje, ki se je razvilo na podlagi
opazovanja vzorcev v odnosu mati – hči, in predvsem dejstvo, da veliko hčerk gleda na
svojo mamo kot na najboljšo prijateljico. Zanimalo nas je, kako udeleženke doživljajo
svojo mamo in kako doživljajo odnos z njo ter kje so meje v tem odnosu. Meje v smislu,
do kod si hčerke dovolijo, da se njihova mati še vedno vpleta v njihovo življenje, ter
katere stvari lahko povedo svoji mami in katere ne ter zakaj ne. Ker je najstništvo prehod
k samostojnosti, smo lahko opazovali tudi, ali se je odnos hčerk z mamo v tem obdobju
spremenil in ali jo doživljajo sedaj drugače kot pred nekaj leti.
Pri pregledu literature smo ugotovili, da je zelo malo raziskav, ki bi ta fenomen
raziskovale na takšen način. Večinoma je literatura osredotočena predvsem na teorijo
odnosa mati – hči, ne pa na dejansko doživljanje tega odnosa. Zato bomo s to raziskavo
prispevali k boljšemu razumevanju doživljanja sprememb in ranljivosti tega odnosa.
Ker se naša raziskava nanaša na raziskovanje subjektivnih doživljanj posameznikov, smo
uporabili fenomenološko metodo raziskovanja, ki spada med kvalitatitvne metode
raziskovanja.
Kvalitativno raziskovanje daje pomen subjektivnim doživetjem posameznika in ugotavlja
pomen, ki ga posamezniki pripisujejo posameznim dogodkom. Ker je raziskovalec
neposredno vključen v raziskavo, lahko opazi tudi tiste stvari, ki jih ni mogoče izraziti z
besedami. Raziskovalcu so v pomoč pri preučevanju pojavov vse misli, želje,
pričakovanja in pogledi oseb, ki so vključene v raziskavo. Kvalitativne raziskave se
osredotočajo na celoten proces, ne le na končne rezultate (Vogrinc 2008, 14).
Prvi, ki je opredelil fenomenologijo, je bil nemški filozof Edmund Husserl. Husserl je
opredelil fenomenologijo kot postopek, ki je usmerjen k sami stvari oziroma fenomenu.
Pri tem se poskuša čim bolj natančno odkriti in določiti pojav (Vogrinc 2008, 25).
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Pri fenomenološkem intervjuju nas zanima človekovo doživljanje na način, kako je biti
ti, ne njegovo mnenje in sodbe. Zato si pomagamo s vprašanji: »Kako je to bilo?«, »Kako
ste se ob tem počutili?« Intervjuvanec mora ob tem občutiti svoje telo, se osredotočati na
čutenja, čutila in čustva (Kordeš in Smrdu 2015, 42).
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9. METODA

9.1 Udeleženci
V raziskavi so sodelovali udeleženci, ki smo jih osebno povabili k sodelovanju. Ker so
bili vsi udeleženci ženskega spola, jih navajamo z besedo »udeleženke«.
Prvi pogoj za vključitev udeleženk v raziskavo je bil, da so stare 20–25 let, kar pomeni,
da so v obdobju adolescence. Drugi kriterij je bil, da še niso matere, saj bi le-to spremenilo
percepcijo gledanja na naš raziskovalni problem.
Tretji pogoj je bil, da so sposobne artikulirano govoriti o temi raziskovanja, kar je za
fenomenološko raziskovanje velikega pomena. Pri tem Adrian van Kaam (1969) navaja
pet ključnih veščin:
 zmožnost tekočega jezikovnega izražanja,
 zmožnost začutiti in izraziti lastne občutke ter doživljanja brez sramu in zadržkov,
 zmožnost začutiti in izraziti telesne občutke, ki ta čustva spremljajo,
 zanimanje za lastno doživljanje,
 zmožnost pisnega ali govornega opisa svojega doživljanja (Tančič Grum 2011,
83–84).
Ko smo dobili udeleženke za raziskavo, smo upoštevali tudi njihov interes za vključitev
v raziskavo in strinjanje s tem, da bomo raziskovali njihovo osebno doživljanje. Vse
udeleženke so sodelovale prostovoljno, pri čemer so podpisale tudi obrazec
informiranega soglasja (Priloga 1), v katerem je bilo navedeno, da se strinjajo z zvočnim
snemanjem intervjuja, navedeno pa je bilo tudi, da lahko kadarkoli prekinejo intervju.
Poleg tega so bile tudi ustno seznanjene s tem, da lahko govorijo le o stvareh, v okviru
katerih se počutijo varne.
V raziskavo je bilo vključenih 6 udeleženk. Najmlajša udeleženka je bila stara 20 let in
najstarejša 25 let. Povprečna starost udeleženk je tako bila 23 let.
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9.2 Pripomočki
Udeleženke so bile najprej seznanjene s pogoji sodelovanja in z obrazcem informiranega
soglasja, ki so ga morale podpisati pred intervjujem. Pri izvedbi polstrukturiranih
intervjujev smo uporabljali diktafon in se pri tem opirali na sklop vnaprej pripravljenih
okvirnih vprašanj, ki so bila:
1.

Kakšen je vaš odnos z mamo? Kako bi ga opisali?

2.

Na kakšen način doživljate svojo mamo?

3.

Kaj pričakujete od svoje mame oziroma kaj si želite od nje?

4.

Ali lahko svoji mami zaupate čisto vse ali obstajajo stvari, ki jih ne želite oziroma

ne morete povedati? Zakaj da oziroma zakaj ne?
5.

Ali imate kdaj občutek, da gre mama v vajinem odnosu čez mejo in v čem?

6.

Ali menite, da je mama vaša prijateljica ali ne? Kako doživljate to mejo med

prijateljico in mamo? Ali menite, da je to dobro oziroma v katerih primerih je ali ni dobro?

9.3 Postopek
Postopek raziskave je vseboval tri faze, in sicer:
1. zbiranje opisov doživljanja,
2. analizo doživljanja,
3. oblikovanje individualne in splošne strukture doživljanja.

9.3.1 Zbiranje opisov doživljanja
Naša metoda zbiranja opisov doživljanja je bila intervju. Intervju je tehnika zbiranja
podatkov preko pogovora dveh oseb. Poleg odgovorov mora biti spraševalec pozoren tudi
na mimiko telesa in obraza, telesno držo, neverbalno komunikacijo in ton glasu. Preko
intervjuja lahko raziskovalec ugotovi, kakšno je mnenje intervjuvanca do določene teme,
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kakšen pomen pripisuje določeni temi in kakšno je njegovo čustveno stališče. Intervju
lahko raziskovalec tudi prilagodi tekom pogovora (Vogrinc 2008, 99–101).
V naši raziskavi smo izvedli polstrukturiran intervju, kar pomeni, da smo imeli vprašanja
pripravljena vnaprej, vendar smo se med samim intervjujem prilagodili intervjuvankam.
Če je bilo potrebno, smo jim zastavili kakšno dodatno vprašanje, s čimer smo udeleženke
spodbudili h konkretnim odgovorom ali pa zamenjali vrstni red vprašanj.

9.3.1.1 Aktivnosti pred izvedbo intervjujev
Pred izvedbo intervjujev smo poiskali in preučili strokovno literaturo, ki se nanaša
predvsem na starševstvo, materinstvo ter na vlogo in odnos mame in hčerke. Ker je o
odnosu med mamo in hčerko v času adolescence zelo malo literature v slovenskem jeziku,
smo se osredotočili predvsem na tujo strokovno literaturo. Ko smo preučili strokovno
literaturo, smo sestavili vprašanja za intervju, ki bi nam dala kar se da širok vpogled v
preučevano temo. Poleg tega smo preučili tudi literaturo, ki se nanaša na fenomenološko
metodo.
Po vsem tem smo sestavili kriterije za sodelovanje v intervjujih in nato na intervju ustno
povabili udeleženke. Seznanili smo jih s potekom in namenom raziskave ter jim
zagotovili popolno anonimnost pri predstavitvi rezultatov.

9.3.1.2 Izvedba intervjujev
Udeleženke smo ustno povabili k sodelovanju in jim razložili, da raziskujemo odnos
mati – hči po metodi fenomenološkega raziskovanja. Razložili smo jim, da nas zanima
njihovo lastno doživljanje odnosa z mamo, predvsem njihovi občutki ob tem. Seznanili
smo jih s časovno dolžino intervjuja in jim povedali, da bo intervju usmerjala
raziskovalka. Udeleženke so bile prav tako seznanjene s tem, da bo intervju zvočno posnet
in da bo posnetek po opravljenem prepisu uničen. Po vsem tem so udeleženke prebrale in
podpisale informirano soglasje.
Intervjuji so potekali po vnaprej pripravljenih vprašanjih na različnih lokacijah v
Mariboru v mesecu marcu 2017. Udeleženke smo ob tem spodbujali, da govorijo prosto
o svojih lastnih občutjih in doživljanjih.
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Ob izvajanju intervjuja smo poskušali biti spoštljivi, empatični, razumevajoči in se vživeti
v doživljanja udeleženk.
Po končanem intervjuju smo se z udeleženkami dogovorili, da se po končani analizi
intervjujev ponovno srečamo, saj se želimo prepričati, da so dobljeni rezultati res prikaz
njihovih doživljanj.

9.3.1.3 Aktivnosti po končanem zbiranju opisov doživljanja
Po zaključenih intervjujih smo naredili transkripte vseh intervjujev. V prepisih smo
večinoma uporabljali knjižni jezik, čeprav so pogovori potekali v pogovornem jeziku.
Ohranili smo samo izraze, za katere se nam je zdelo, da so ključni za raziskavo, saj zelo
dobro opisujejo notranje doživljanje udeleženk. Zvočne posnetke smo po prepisu uničili.
Transkriptov nismo dodali v prilogo, saj bi lahko s tem prišlo do prepoznave udeleženk.
Prav tako v prilogo nismo dodali izpolnjenih soglasij, saj bi s tem popolnoma razkrili
identiteto udeleženk in s tem izničili načelo anonimnosti. Zaradi tega smo v prilogo dodali
zgolj neizpolnjen obrazec soglasja (Priloga 1), ki pa je bil predpogoj za izvedbo intervjuja.

9.3.2 Analiza opisa doživljanja
V fazi analize opisov doživljanja smo upoštevali pet korakov, ki jih navaja Wertz (1985,
164–169), ter tako oblikovali splošen opis doživljanja za potrebe analize.
1. V prvem koraku smo se ob prebiranju opisov doživljanja poskušali postaviti v
vlogo udeleženke in njeno doživljanje, da smo si lahko ustvarili celosten vtis.
2. Nato smo opise doživljanja razdelili na pomenske enote.
3. Vse pomenske enote smo nato pregledali in jih razdelili na tiste, ki so za
raziskavo pomembne, in na tiste, ki za našo raziskavo niso pomembne.
4. V tem koraku smo pomenske enote razvrstili po časovnem zaporedju glede na
pomen, tako da je opis dobil smiselno obliko.
5. V zadnjem koraku smo vse pomenske enote, ki za našo raziskavo niso bile
pomembne, odstranili. Tako smo dobili individualen fenomenološki opis za
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vsako udeleženko, ki je vseboval vse pomembne pomenske enote.

9.3.3 Oblikovanje individualne in splošne strukture doživljanja
V tej fazi, kjer smo oblikovali individualno psihološko strukturo doživljanja, smo se
empatično poglobili v opis in poskušali razumeti ter doživeti situacijo, ki so nam jo
posameznice opisale. Pri tem smo bili pozorni na vse podrobnosti, kar je pripomoglo k
boljšemu razumevanju posameznikovega doživljanja. Iz te empatije smo nato prešli na
refleksijo, iz tega smo pa na koncu lahko oblikovali pomen in sestavili opis individualne
psihološke strukture vsake posameznice.
Za oblikovanje splošne strukture doživljanja smo med seboj primerjali individualne
strukture in iskali karakteristike, ki so značilne za vse. Nato smo pogledali še, katere so
tiste karakteristike, ki so za našo raziskavo relevantne, in tako oblikovali splošno
strukturo doživljanja.
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10.

REZULTATI

V nadaljevanju predstavljamo rezultate, ki smo jih pridobili s pomočjo fenomenološke
metode. Najprej bomo predstavili individualne opise strukture doživljanja udeleženk,
nato pa še opis splošne strukture doživljanja udeleženk o odnosu med materjo in hčerko
v času najstništva.

10.1 Opisi individualne psihološke strukture hčerinega doživljanja
vloge matere v obdobju najstništva
Udeleženka A
Udeleženka svoj odnos z mamo opiše kot razumevajoč odnos. O najpomembnejših
stvareh in dogodkih, ki se ji zgodijo v življenju, pove najprej svoji mami. Pove, da ji lahko
pove skoraj vse, ne more pa ji nikoli reči kaj grdega, če pa ji že reče, ji je potem zelo žal.
Svojo mamo doživlja na prav poseben način: »Takšna mirna je, človeška ali kako naj
rečem. Zelo se zavzame za vsakega, tudi če ga ne pozna. Zelo jo tudi prizadenejo stvari,
take čisto male, ki ji nekdo mogoče sploh ne vidi. Ne poznam nikogar, ki bi bil podoben
njej, res ne.« Od nje si želi, da bi bila še naprej takšna, kot mame pač so. Želi si, da ostane
takšna do nje, kot je sedaj, in da bi ji lahko še naprej zaupala. Zdi se ji edino, da je mama
včasih preveč zaščitniška, sploh, kar se tiče njenega partnerskega odnosa. Takrat ve, da ji
sicer želi samo dobro, pa vendar ji to ni najbolj prav. Svoji mami ne pove čisto vsega, saj
se ji zdi, da nekaterih stvari mami ne moreš povedati: » ... ker ji pač ne moreš, ker ne veš,
kako bo odreagirala, ali pa če bo mogoče spremenila mnenje o tebi.« Nikoli ni imela
občutka, da bi mama šla v njunem odnosu čez mejo. Pove, da je mama njena prijateljica.
Zdi se ji, da je do določenih mej mama, do določenih pa prijateljica. Kot prijateljico jo
jemlje takrat, kadar ji svetuje kaj glede fanta ali šole, kadar pa potrebuje nasvet glede bolj
življenjskih stvari, pa jo vpraša kot mamo. »V bistvu je v obeh primerih dobro. Lahko jo
vprašam vse. Karkoli, tudi tisto, kar je ne vprašam, vem, da bi jo lahko, ker pač nekaterih
stvari je ne moreš vprašat' že zaradi spoštovanja do nje ali pa nekih stvari, ko si mami
pač ne želiš povedat'.«
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Udeleženka B
Udeleženka opisuje svoj odnos z mamo kot zelo dober. Zdi se ji, da vedno bolj odrasla
je, vedno bolj sproščen in odkrit je njen odnos z mamo. Zelo rada se z njo druži in ji zaupa
veliko stvari. Mamo vidi kot osebo, ki ima različne vloge: » ... ki skrbi za družino, rada
to počne, skrbi, da se vsi člani udobno počutimo, ker ji to predstavlja en pomemben del
tudi njene vloge v življenju. In pa doživljam jo tudi kot osebo in mi je zelo všeč, da se pri
teh letih še zna sprostit in se imet' fajn. Da ji vseeno ni to edino, kar ona počne, ampak
da naredi za sebe tudi nekatere stvari.« Od svoje mame si še naprej želi varnost,
zatočišče, da jo ne glede na vse sprejema in ji stoji ob strani. Zdi se ji tudi prav, da ji pove,
kadar se z njo ne strinja. »Ampak vseeno, pričakujem, da me pusti do te mere, da sem
samosvoja oseba, da živim po svoje. Da me usmerja, ampak da so moje odločitve
končne.« Svoji mami ne more zaupati čisto vsega, sploh pa ne stvari, ki se tičejo njene
intime. Včasih ji kaj ne želi povedati: »Ampak ona enostavno to zve. Ona zve, ona vse
zve. To pomeni, da tudi, če ji nočem povedat', ona se enostavno dokoplje do te informacije
in enostavno nimam možnosti, da ji nekih stvari ne povem.« Nekatere stvari pa ji pove
sama, ker potrebuje njen nasvet, vendar meni, da si včasih s tem nakoplje več slabega kot
dobrega. Zdi se ji, da gre mama v njunem odnosu čez mejo, predvsem pri stvareh, ki se
tičejo njenega partnerskega odnosa, saj želi vedeti preveč stvari. Na vprašanje, ali je
mama njena prijateljica, odgovori: »Kot sem že povedala, je vloga moje mame, da na nek
način mi je prijateljica, ampak to je ena izmed vlog. Vseeno pa mislim, da more v odnosu
med hčerko in mamo obstajat' neka meja, saj mi vseeno mama predstavlja neko avtoriteto.
Moj odnos s prijateljicami je vseeno malo drugačen, na drugačnem nivoju. Več stvari jim
mogoče povem, glede takih stvari, intimnih. Jaz sem si blizu z mamo, lahko ji povem
veliko stvari, se z njo pogovarjam o marsičem. Do neke mere pa mi to ni v redu, zato, ker
vseeno more v odnosu z mamo obstajat' neko spoštovanje, avtoriteta, ki jaz mislim, da ti
jo lahko da mama, no. Nek tak odnos, ker tak', kot pravijo, mama je le ena sama, ne. Tak'
da je to vseeno drugače.«

Udeleženka C
Udeleženka ima s svojo mamo zelo dober odnos, opiše ga kot prijateljskega. Svojo mamo
opiše kot svojo prijateljico. Pravi, da jo upošteva, vendar ji tudi pove, če se z njo ne strinja.
»Je avtoriteta, ampak vseeno se mi zdi, da se lahko normalno pogovoriva o vsem, pa da
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razume.« Od svoje mame pričakuje varnost, čustveno podporo in da jo podpira pri
uresničevanju njenih sanj. Želi si, da spoštuje njene odločitve, tudi če niso vedno
najboljše, in da ji tudi pove, če se ji zdi, da se je narobe odločila ali da ni na pravi poti.
Svoji mami lahko pove skoraj vse razen stvari o intimi in če je bila kdaj pijana. »Pač, ker
se mi ne zdi primerno z mamo menit' o vsem. Pač obstajajo neke meje, ker se mi zdi
normalno. Drugače pa si vse poveva, ja. Pač glede fantov jo tudi ful zanima, pa tudi ve
takoj, če se kaj dogaja. Pač takoj ve.« Nima občutka, da gre mama kdaj čez mejo. Včasih
občuti edino pritisk, kadar govorita o fantih, službi ali šoli. Meni, da je mama do neke
mere njena prijateljica, do neke mere pa ne, saj ji ne more povedati vsega, ker se ji ne zdi
primerno. »Pa vem, da ji neke stvari ne bi b'le fajn, da bi ji govorila o njih. Pač bolj, da
jo zaščitim pred tem, ji ne govorim vsega. Jaz mislim, da je dobro, da 'mama taki odnos
prijateljski, ampak v normalni meri, ne, da ni preveč, ne, da so vseeno neke meje.«

Udeleženka D
S svojo mamo ima precej povezan odnos, saj ji je mama veliko pomagala, ko je imela
težave v srednji šoli in na faksu. Občutek ima, da je mama njena zaveznica in prijateljica.
Svojo mamo doživlja kot avtoriteto: »Ampak ne zdaj v tem striktnem pomenu, ampak pač
v bistvu kot nekoga, po katerem se lahko ravnaš oziroma se pogovoriš, pa ti daje nasvete.«
Od svoje mame si želi, da jo podpira in zaupa vanjo. Mami lahko pove vse razen intimnih
zadev, saj se ji to ne zdi primerno, in meni, da mora obstajati nekje meja. Meni, da mama
v njunem odnosu nikoli ne gre čez mejo in v intimne podrobnosti, prav tako meni, da zna
oceniti, kje je tista razumna distanca. »Se ne vtikuje v moje življenje, če ne misli, da ni to
njeno mesto. Pač vedno reče, da rada zdravo povpraša, kako je.« Mamo opisuje kot
prijateljico, kadar gre za splošne življenjske zadeve, kadar pa govorimo o mami kot o
staršu, pa se ji zdi, da ne more biti njena prijateljica. Tu se ji vseeno zdi, da je z mamine
strani prisotna skrb za njene odločitve.

Udeleženka E
Svoj odnos z mamo opiše kot korekten, vendar samo dokler se obe držita svoje meje.
Svojo mamo doživlja kot ranljivo. »Je v bistvu enak človek kot mi vsi in tak', kot se lahko
tebi podre svet, se lahko tudi njej. Čeprav se ti to v nekem trenutku zdi nemogoče, ker ne,
zakaj pa bi. Ampak žal tak' je.« Zdi se ji, da ni nujno, da mama vse ve, zna in razume, kot
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se splošno od staršev to pričakuje. Želi si, da bi razumela, da je dobro vzgojila svoja dva
otroka in ne potrebuje skrbeti, zato od nje trenutno pričakuje, da začne skrbeti zase, saj je
do zdaj vso pozornost posvečala drugim, zdaj pa je čas, da naredi nekaj za sebe. Svoji
mami lahko pove samo stvari, ki se tičejo mame, kar za njo pomeni stvari okoli
zdravstvenih in finančnih težav. »Zaupam ji ne, ker enostavno enih stvari ne rabi vedet',
ker jo bo samo še naprej obremenjevalo. Je pa res, da kot mama valda želi vedet' vse, in
moreš sam presodit', kje je meja in na kakšen način boš postavil to mejo. Da se ne počutijo
potem, predvsem moja mama, odrinjeno stran, ne.« Njena mama je šla v njunem odnosu
velikokrat čez mejo, predvsem kar se tiče njene partnerske zveze. Čeprav ima mati
velikokrat prav, ji to ni všeč. Meni, da mama je in ni njena prijateljica. »Ja zdaj tak, ne
… mami niti ne moreš vsega povedat', medtem ko prijateljici načeloma lahko, ne. Mislim,
načeloma pač poveš, ne.« Pravi, da prijateljici lahko pove stvari, ki se tičejo njene
partnerske zveze, medtem ko bi za mamo to predstavljalo dodatno breme, saj ve, da ji
mama želi le najboljše in vidi stvari v drugačni luči. »Vseeno pa je ne spuščam toliko
blizu, da bi živela preko mene oziroma da bi svoje življenje izboljševala preko mene. V
smislu, jaz sem naredila to napako, ti pa tega ne naredi, pa ne vem, v tem smislu. Pač,
vsak se uči po svoje.«

Udeleženka F
Udeleženka je povedala, da imata z mamo dober odnos. Vedno starejša je, vedno bolj se
ji zdi, da sta si bližje in da jo lažje razume. »Mama mi je zato dobra družba, pozna me
boljše kot kdor koli, nikoli nama ne more zmanjkati teme za pogovor.« Svojo mamo
doživlja kot osebo, s katero lahko podeli svoje probleme in pa tudi vesele trenutke in
spoznanja. Čuti, da ji mati nudi varnost in zaupanje ter da je sprejeta ne glede na vse.
»Doživljam jo kot osebo, od katere se lahko dosti naučim in zgledujem, a hkrati jo v
nekaterih stvareh tudi že presegam.« Od svoje mame si želi, da bi jo zmeraj sprejemala
in brezpogojno ljubila, jo podpirala, skušala razumeti in ji pomagati. Svoji mami lahko
zaupa skoraj vse razen stvari, ki se tičejo njene intimnosti, in pa tem o zabavah s prijatelji.
»Tem temam se izogibam, ker se mi ne zdijo primerne, mogoče, ker sem že poskusila in
se nisem počutila najbolj prijetno in ugotovila, da mama mogoče zaradi premalo izkušenj,
razumevanja, drugačnih pogledov na te stvari preprosto ni najboljša sogovorka, s katero
bi te izkušnje želela podeliti.« Nikoli ni imela občutka, da bi šla mama v njunem odnosu
čez mejo in si dovolila stvari, ob katerih se ona ne bi počutila prijetno. Občutek ima, da
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njen odnos z mamo z leti postaja zmeraj bolj prijateljskega značaja. Meni, da zato, ker se
njeni mami vloga mame počasi pri njej zaključuje, saj je sedaj dovolj stara, da je ne rabi
več vzgajati, in lahko gre po svoji poti. »Pri najinem odnosu ne morem zanemariti najine
izjemne podobnosti na vseh področjih. Zelo sva si podobni karakterno, osebnostno, po
interesnih dejavnostih in tudi življenjske lekcije in ovire, s katerimi se soočava, so enake.
Včasih se mi zdi, da dihava kot eno. Vsakič, ko se ona dvigne, se dvignem tudi jaz, ko ona
naredi spremembo, jo tudi jaz ali obratno. Zato najin odnos ne gledam kot mama in hči,
včasih na trenutke se mi zdi, da sem jaz mama in ona hči, ker si druga drugi postavljava
tako veliko ogledalo. Če bi me kdo vprašal, kako jaz čutim svojo mamo, jo kot sebi enako
sopotnico, kot sestro. Jaz ne vidim in ne doživljam nobene meje v najinem odnosu med
mamo in prijateljico, niti ne vem, kaj bi se naj pod to smatralo. Zdi se mi, da najin odnos
daleč presega prijateljskega, vsaj takšnega prijateljskega, kot sem jaz do sedaj izkusila.«

10.2 Opisi splošne psihološke strukture hčerinega doživljanja vloge
matere v obdobju najstništva
Pri udeleženkah raziskave so se znotraj odgovorov pojavljale teme, ki so bile vsem
skupne. To so: a) dober odnos z mamo; b) potreba po občutku varnosti in razumevanju s
strani mame; c) intima hčerke; d) mati kot prijateljica.

a) Dober odnos z mamo
Udeleženke so poročale, da imajo z mamo zelo dober odnos. Opisovale so ga tudi z
besedami razumevajoč, povezan in korekten. Nekatere udeleženke so poročale, da vedno
bolj kot odraščajo, vedno boljši je njihov odnos z mamo in vedno raje preživljajo čas z
njo in gredo kam z njo. Ena udeleženka je poročala celo, da čuti povezanost z mamo, saj
ji je vedno stala ob strani, druga udeleženka pa čuti, da sta si tako zelo blizu ravno zato,
ker jo mati najbolje pozna. Posledici teh dobrih odnosov z mamo bi lahko bila odraščanje
in osamosvajanje v času hčerinega najstništva, saj so vse intervjuvanke poročale, da
drugače gledajo na mamo. Vidijo jo, kot so povedale, ranljivo, človeško, kot nekoga, ki
ima različne vloge, ne samo vloge mame, in kot avtoriteto v smislu vzgleda, zaupanja.
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b) Potreba po občutku varnosti in razumevanju s strani mame
Udeleženke so izrazile željo, da si od svoje mame želijo varnost, zatočišče in
razumevanje. Tri udeleženke so rekle, da si želijo od nje tudi podporo v čustvenem
smislu in v smislu, da jih mama podpira tudi, ko grejo po poti uresničevanja svojih
želja. Svojo mamo vidijo kot avtoriteto, vendar ravno v tem smislu razumevanja,
sprejemanja in podpore ter nasvetov.

c) Meje in intima hčerke
Udeleženke so povedale, da z mamo ne morejo o vsem govoriti. Nekatere ne zato, ker
bi bilo to dodatno breme za mamo, druge, ker se jim to ne zdi primerno in niti ne
vedo, kako bi mama odreagirala. Štiri od šestih udeleženk pa so jasno izrazile, da ne
morejo govoriti o intimnih zadevah. Vse udeleženke zmoti že to, da se mama vtikuje
v njihov partnerski odnos in jim deli nasvete. Tukaj imajo nekatere občutek, da gredo
mame velikokrat čez mejo, saj želijo vedeti preveč stvari.

d) Mati kot prijateljica
Vse udeleženke raziskave so povedale, da čutijo, da je mama njihova prijateljica,
vendar so pri tem ponovno takoj postavile mejo, saj so rekle, da do neke meje je
njihova prijateljica, do neke meje pa je mama. Odvisno od tega, o čem se z mamo
pogovarjajo. Nekatere menijo, da se sedaj, ko prehajajo v odraslost, vloga mame nekje
konča in se začenja vloga mame kot prijateljice. Še vedno pa se jim zdi, da to ni
običajno prijateljstvo, saj ji, kljub temu da jo opredeljujejo kot prijateljico, še vedno
ne morejo povedati čisto vsega kot to lahko svojim vrstniškim prijateljicam oziroma
prijateljem.
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11. RAZPRAVA

Odnos mati – hči je zelo edinstven odnos. Lahko je odnos, kjer se hči počuti sprejeto in
razumljeno, lahko pa pride tudi do mnogih bolečih ali neprijetnih situacij. Mati si tudi v
tem obdobju, ko je hčerka že skoraj odrasla, še vedno želi vedeti in imeti popoln vpogled
v njeno življenje, hčerka pa se začne počasi osamosvajati in postavljati v tem odnosu
mejo in imeti svojo zasebnost in intimnost.
Namen raziskave je bil dobiti vpogled v to, kako hči doživlja svojo mater in njun odnos
v obdobju mladostništva in s tem dobiti tudi vpogled v to, ali so se spremenile dimenzije
njunega odnosa. V raziskavi smo poskušali osvetliti naslednje glavne teme:
 Kakšen je odnos z mamo?
 Kako udeleženke doživljajo svojo mamo?
 Kaj si od nje želijo?
 Ali so v njunem odnosu potrebne meje, kje so te meje in ali imajo občutek, da gre
mati kdaj čez te meje?
 Ali vidijo svojo mamo kot svojo prijateljico?
Ob tem smo raziskovali tudi, ali lahko udeleženke svoji mami povedo vse stvari ali pa
obstajajo stvari, ki jih ne morejo povedati in zakaj ne. Vse udeleženke so bile v času
intervjuja v obdobju najstništva, stare 20–25 let. Med samim intervjujem so se morale
večkrat poglobiti v sebe in v svoja čustva. Rekle so tudi, da še nikoli niso pogledale na
svoj odnos z mamo s takšne strani in na tako globok način.
Odnos z mamo je zelo edinstven, v času mladostništva pa tudi zelo emocionalno obarvan
(La Sorsa in Fodor 1990, 594). Zdaj odnos med mamo in hčerko ni več hierarhičen,
temveč je bolj simetričen in dvosmeren (Stiffler 2007, 642–645). To se je pokazalo tudi
v naši raziskavi, kjer so udeleženke poročale, da imajo z mamo zelo dober odnos.
Govorile so celo o tem, da vedno bolj kot odraščajo, vedno boljši je ta odnos. Da odnos
ni več hierarhičen, so nam potrdile tudi nekatere udeleženke, ki so povedale, da za njih
mati ni več takšna avtoriteta, kot so jo videle prej. Zdaj je za njih avtoriteta v smislu
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zgleda in podpore, poleg tega pa jo vidijo tudi kot osebo, žensko, ki je ranljiva, ne samo
v vlogi mame.
Udeleženke so poročale, da sedaj gledajo in doživljajo svojo mamo na drugačen način
kot kdaj prej. Udeleženka E je poročala, da jo doživlja ranljivo, da ni nujno, da mama vse
vedno ve in vse zna in da se lahko tudi njej kdaj podre svet, čeprav se ji je to včasih zdelo
popolnoma nerazumljivo. Tudi udeleženka A je poročala o tem, da sedaj vidi svojo
mamo, kako je marsikaj pretrpela, in se ji včasih smili. Ena od udeleženkpa je poročala
tudi o tem, da ima mama več vlog in da ni sedaj več njena najpomembnejša vloga vloga
mame in da je čas, da si vzame čas tudi zase.
Hčerke si od svoje matere najbolj želijo pohvalo in spodbudo in če tega ni, se počutijo
zapuščeno. Poleg tega jih tudi zelo prizadene, če jih mama kritizira (Jarosch in Larson
2013, 42). To so potrdile tudi naše udeleženke raziskave, ki so povedale, da od mame
pričakujejo, da jim nudi varnost, jih spodbuja in podpira v njihovih odločitvah. Večina
jih je rekla, da si sicer želijo, da jim mama pove, če se ne strinja z njimi, pa vendar jih to
obenem prizadene in jim daje občutek, da niso popolnoma avtonomne. Prav tako moramo
ob tem razumeti, da se matere še vedno bojijo za svoje otroke in za njihov neuspeh ter da
jih bo družba obsojala, da niso dovolj dobre mame (Caplan 2000, 75).
Vse udeleženke, razen ene, so poročale, da je mama že večkrat prestopila mejo. To je bilo
takrat, kadar se je šlo za partnerski odnos hčerke. V tem primeru jih ali zanima preveč ali
pa njihove mame delijo nasvete, katerih hčerke ne želijo slišati. Čeprav vedo, da imajo
mame velikokrat prav, se jim kljub temu zdi, da s tem prestopijo mejo in posegajo v
njihove odločitve. Poleg tega je vseh šest udeleženk povedalo, da z mamo ne želijo
govoriti o svoji intimi in da je to meja, do katere lahko mame gredo, naprej pa več ne.
Tukaj gre za iskanje ravnovesja med hčerino pravico do zasebnosti in starši, ki so razpeti
med podporo in odgovornostjo (Jarosch in Larson 2013, 97). Gumede (2017, 232–242)
pravi, da lahko takšen pogovor spremljata tudi nelagodje in neprijetna tišina, saj tako mati
kot hči nosita v sebi drugačne kulturne okvirje.
Vse so poročale, da vidijo mamo kot svojo prijateljico, vendar pa do neke meje. Na nek
način jim je prijateljica, po drugi strani pa več ne. Takšen občutek imajo zato, ker menijo,
da lahko svoji prijateljici zaupajo čisto vse, mami pa ne. Obstajajo stvari, skrivnosti, ki
jih mami ne želijo povedati, bodisi, ker ne vedo, kako bodo mame odreagirale ali pa ker
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se jim ne zdi primerno, da bi mame določene stvari vedele. Marcdantova (2001, 126) je
zato povedala, da je pomembno, da razlikujemo med skrivnostmi in med zasebnostjo ter
da je zasebnost tista, ki nam daje občutek individualnosti in zdravih razmejitev. Tudi Buhl
(2009, 247) je v svoji raziskavi ugotovila, da je hčerin odnos z mamo zelo blizu idealu
prijateljstva, saj je simetričen v smislu moči. Lahko ga enačimo kot prijateljski odnos v
smislu podpore. Je pa nasprotno kot prijateljski odnos, označen z več konflikta.
V slovenskem prostoru je zelo malo raziskav, ki bi raziskovale odnos mati – hči v času
mladostništva hčerke. Pri tem je potrebno poudariti, da te raziskave ne moremo posplošiti
na splošno populacijo, saj je vzorec premajhen. Kljub temu pa nam lahko osvetli, kako
posameznice doživljajo raziskovan pojav.
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SKLEP

V magistrskem delu smo želeli osvetliti in približati odnos med materjo in hčerko v
obdobju najstništva. Odnos se začne v obdobju hčerinega odraščanja spreminjati, zato nas
je zanimalo, kakšno je doživljanje tega odnosa v tem obdobju.
Mati ima v življenju hčerke zelo pomembno vlogo. Hčerka je s svojo materjo na poseben
način povezana že od rojstva, zelo pomembno zanjo je pa tudi, da ji mama nudi toplino,
sočutje, jo podpira in razume v stiskah. Ko pride hčerka v najstništvo, je to lahko zanjo
zelo ranljivo obdobje. Začnejo se dogajati spremembe, ki so tako fizične kot psihične
narave. Zaradi vsega tega pa se začnejo počasi ločevati od mame oziroma z njo oblikovati
drugačne odnose. Hčerke začnejo v tem obdobju oblikovati tudi žensko spolno identiteto,
zato je zelo pomembno, da imajo ob tem podporo svoje matere. Vloga matere tako dobi
v času hčerinega najstništva drugačen pomen. Po eni strani se druga od druge oddaljujeta,
saj hčerka postaja svoj individuum, po drugi strani pa postaja njun odnos simetričen in
dvosmeren in tako bolj povezan. Prihaja do mnogih sprememb v komunikaciji, ki je lahko
včasih tudi zelo napeta. Matere in hčerke so polne emocij, obenem pa želijo hčerke
materam dokazati, da so se osamosvojile in niso več odvisne od njih. Hčerke začnejo v
tem obdobju tudi drugače gledati na mamo in na to, kaj si od nje pravzaprav želijo. Ker
so sedaj svoj lasten individuum, postavijo v njunem odnosu tudi mejo, do kod lahko
mama gre in katere stvari ji želijo povedati in katere ne.
Glavno vprašanje naše raziskave je bilo, kakšno je hčerino doživljanje vloge matere v
obdobju najstništva. V raziskavi je sodelovalo 6 udeleženk. Ker smo se želeli čim bolj
približati samemu doživljanju posameznic, smo se odločili za kvalitativno raziskovanje,
in sicer smo izbrali fenomenološko metodo raziskovanja. Osredotočali smo se predvsem
na to, kaj si udeleženke od svoje mame želijo, pričakujejo in kje so meje v tem odnosu.
V raziskavi smo dobili nekaj skupnih točk, ki jih opisujejo udeleženke: a) dober odnos z
mamo; b) potreba po občutku varnosti in razumevanju s strani mame; c) meja in intima
hčerke in d) mati kot prijateljca. Najbolj pomembna stvar, ki so jo izpostavile vse
udeleženke raziskave, pa je ta, da si od mame želijo razumevanje, varnost in da bi jih ta
vedno sprejemala in jim nudila podporo. Kar je vsem skupno, je tudi to, da na mamo na
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nek način gledajo kot na svojo prijateljico, čeprav menijo, da to prijateljstvo ni isto kot
prijateljstva, ki jih poznamo.
Kot omejitev pri naši raziskavi bi lahko izpostavili majhen vzorec, ki ga je težko poslošiti
na celotno populacijo.
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POVZETEK

V magistrskem delu je avtorica raziskovala, kako hčerke doživljajo svoj odnos z materjo
v obdobju adolescence. V teoretičnem delu magistrske naloge je predstavljena družina in
razmejitve ter vloge v družini. Ker ima mati posebno vez z otrokom že od rojstva, se je
avtorica nato osredotočila na teorijo navezanosti in na pomen navezanosti v odrasli dobi.
Na podlagi tega se je nato navezala na starševstvo in na materinstvo, saj imata velik vpliv
na razvoj otroka. Od splošnega okvirja je avtorica nato prešla na teme, ki so neposredno
vezane na raziskavo. Opisano je najstništvo, oblikovanje ženske spolne identitete, vloga
matere v obdobju najstništva in pa komunikacija ter razmejitve v odnosu mati – hči. V
empiričnem delu se je avtorica odločila za kvalitativno raziskovanje, in sicer za
fenomenološko metodo, saj se ta najbolj približa doživljanjem udeležencev raziskave. S
pomočjo polstrukturiranih intervjujev je opravila pogovore s šestimi udeleženkami
raziskave. Glavna vprašanja so bila, kako hčerke doživljajo svojo mater, kaj si od nje
želijo in ali obstajajo meje v njunem odnosu. Analiza je potekala na podlagi povzetkov
vsakega posameznega intervjuja. Rezultati raziskave so pokazali, da si udeleženke od
matere želijo predvsem varnost, razumevanje in podporo. Na svojo mamo gledajo kot na
prijateljico, vendar zanje to ni takšno prijateljstvo, kot ga poznamo.

Ključne besede: odnos mati – hči, vloga mame, intima, mati kot prijateljica, najstništvo,
fenomenološka metoda
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SUMMARY

This master thesis investigates the mother - daughter relationship during the adolescence.
In the theoretical part of the thesis, family and the roles in the family are presented. Since
mother has a special bond with the child from the child's birth, the author decided to focus
on the attachment theory and the importance of the attachment from the adolescence to
the adulthood. After that the focus was given to the parenthood and motherhood, because
they both have a significant effect on a child's development.
After the basic description of the theme the author introduces specific themes connected
with the research of the thesis. So we learn about teenage years, female gender identity
development, the role of mother in adolescence, communication and demarcation line
between mother and daughter.
In the empirical part of the thesis the author presents the qualitative research with the
phenomenological method, which easily shows the experience and the feelings of the
participants.
Author had half-structured interviews with six research participants. the main questions
were: how daughters experience their mothers, what do they feel about them, what do
they wish from their mothers and are there any borders in their relationship.
The results of the research show that the participants desire security, understanding and
support from their mothers. They think of their mothers as a friend, but this friendship is
not the one we are used to.

Key words: mother-daughter relationship, the role of the mother, mother as a friend,
adolescence, phenomenological method
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PRILOGE
PRILOGA 1: INFORMIRANO SOGLASJE
Izvajalka intervjuja in avtorica magistrske naloge, Maja Beršnjak, zagotavljam, da so
uporabljeni podatki namenjeni zgolj za potrebe magistrske naloge z naslovom Hčerino
doživljanje vloge matere v obdobju najstništva. Intervju se bo zvočno snemal, vendar se
bodo zvočni podatki po prepisu izbrisali. Vsi podatki so anonimni. Intervju traja približno
30 minut.

Spodaj podpisana, ________________________, potrjujem, da sem seznanjena z vsemi
podatki o raziskavi in pri raziskavi prostovoljno sodelujem.

Podpis intervjuvanke: ____________________
Podpis avtorice:_________________________
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