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POVZETEK 

 

Medosebni odnosi v obdobju zgodnje odraslosti med 25. in 30. letom se med posamezniki 

precej razlikujejo. Nekateri dajejo poudarek partnerstvu, drugi odnosu s prijatelji. Tudi odnos 

s starši in sorojenci mladi odrasli doživljajo na različne načine. Eni imajo s svojimi starši 

pogoste in redne stike, drugi s starši nimajo več odnosa. To sta dve skrajni situaciji, vmes pa 

se skriva še marsikaj drugega. Odnosi so kompleksni in dvostranski, nanje vpliva več 

različnih dejavnikov, zato so spremenljivi in nikakor ne samoumevni.  

V teoretičnem delu diplomskega dela so opisana teoretična izhodišča obdobja odraslosti: 

kriteriji in merila za odraslost, prehod v odraslost ter značilnosti mladih odraslih. Za tem sem 

se usmerila na medsebojne odnose med mladimi odraslimi in njihovimi starši, odnose s 

sorojenci, z vrstniki, s partnerjem ter odnos do (bodočega) starševstva. V sklopu partnerstvu 

sem se posvetila tudi samskemu življenju, v okviru starševstva pa sem povedala tudi nekaj 

osnovnega o družini. V empiričnem delu sem s pomočjo kvalitativne metodologije izvedla 

intervjuje s štirimi mladimi odraslimi med 25. in 30. letom, ki so si med seboj po nekaterih 

značilnostih podobni, po drugih pa različni. Prek intervjujev sem dobila vpogled teh štirih 

mladih odraslih na obdobje odraslosti, na prehod v to obdobje ter na medosebne odnose z 

bližnjimi. Namen diplomskega dela je torej raziskati doživljanje medosebnih odnosov z 

bližnjimi v obdobju zgodnje odraslosti.  

Mladi odrasli imajo občutek, da so odrasli, se pa njihovi načini življenja med seboj precej 

razlikujejo glede za ne/zaposlenost, odnos do staršev, stike s starši, odnos do partnerskega 

oziroma samskega življenja, vrednote v partnerskem življenju, pomen prijateljev in vrstnikov 

ter tudi glede na doživljanje obdobja odraslosti in odnosa do starševstva.  

KLJUČNE BESEDE: Zgodnja odraslost, medosebni odnosi, partnerstvo, starši, 

prijatelji, sorojenci, starševstvo. 

  



 

 

ABSTRACT 

 
Interpersonal relationships in early adulthood, in people aged 25 to 30 vary considerably 

among individuals. Some place emphasis on partnership, and others on relations with friends. 

Even the relationship with parents and siblings are experienced by young adults in a variety of 

ways. Some have frequent and regular contact with their parents while some no longer have 

any relationship with their parents. These are two frequent situations hiding much more in 

between. Relationships are complex and bilateral, affected by many different factors, and as 

such are variable and certainly not self-explanatory. 

The theoretical part of this diploma thesis describes theoretical starting points of adulthood: 

criteria for adulthood, transition to adulthood and characteristics of young people. Following 

this, I focused on the interrelations between young adults and their parents, relationships with 

siblings, other people of their own age, with their partner and relationship to (future) 

parenting. As part of the partnership, I also focused on single life, and in the context of 

parenting, I also explained some basic facts about family. Using the qualitative methodology 

in the empirical part I conducted interviews with four young adults aged from 25 to 30 years, 

who, in some characteristics, are similar to one another and yet different in others. Through 

these interviews, I learned about these four young people and their perspective on the period 

of adulthood, on transition into this period and interpersonal relationships with their loved 

ones. The purpose of this diploma thesis is therefore to explore the experience of 

interpersonal relationships with loved ones in the early adulthood.  

Young adults have the feeling that they are adults, but their life styles differ considerably 

depending on un/employment, relationship with parents, communication with parents, 

relationship to partner or single life, values in partnership life, the importance of friends and 

people of their age as well as depending on experiencing the adulthood and attitudes towards 

parenting.  

KEYWORDS: Early adulthood, interpersonal relations, partnership, parents, friends, 

siblings, parenting. 
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1 UVOD 

 

Medosebni odnosi v obdobju zgodnje odraslosti se mi zdijo zanimivi, ker so na posameznih 

področjih opazne velike in za posameznika pomembne spremembe. Vidne so predvsem 

spremembe v odnosu do primarne družine (še posebej staršev) in v odnosu do partnerstva in 

intimnosti. Manj izrazite spremembe se odvijajo v odnosu do vrstnikov oziroma prijateljev. 

Nekateri mladi odrasli se v tem obdobju začnejo intenzivneje pripravljati na starševsko vlogo, 

zato se mi zdi pomemben tudi ta vidik, še posebej, če primerjam mladega odraslega, ki nima 

otrok in mladega odraslega, ki je že stopil na pot starševstva.  

Ker sama vstopam v obdobje zgodnje odraslosti, sem obkrožena predvsem z ljudmi iz tega 

obdobja in opažam razlike med mladimi glede na zaposlitveni status, partnersko življenje, 

glede na to, ali bivajo pri starših ali so na svojem, glede na to, ali imajo otroka ali ne itd. 

Poleg vsega naštetega sem se za to temo odločila, ker se mi zdi, da je to obdobje polno ovir in 

izzivov, ki jih lahko posameznik premaga sam ali pa s pomočjo strokovnjakov. Tu lahko na 

pomoč priskoči tudi socialna pedagogika kot veda, ki poskuša opolnomočiti posameznika in 

iskati njegova močna področja. Zdi se mi, da je negotovost zvesta spremljevalka vstopa v 

odraslost že na področju zaposlovanja- mladi se težko zaposlijo, kar gotovo vpliva na potek 

življenja. V prvi vrsti vpliva na finančno odvisnost od staršev, kar posameznika odmika od 

vzpostavljanja lastnega, samostojnega življenja. Posredno vpliva tudi na počutje in 

samopodobo posameznika, kjer lahko na pomoč priskočijo socialni pedagogi s svetovanjem in 

podporo.  

V svojem diplomskem delu sem se osredotočila na medosebne odnose med mladim odraslim 

in njegovimi starši, vrstniki in partnerjem. Zanimata me tudi odnos do partnerstva, če je mladi 

odrasli samski, in pa odnos do starševstva. Vsako področje sem obdelala teoretično in 

praktično. Pri slednjem sem izvedla kvalitativno raziskavo, pri čemer sem uporabila tehniko 

polstrukturiranega intervjuja. V empiričnem delu sem primerjala doživljanje medosebnih 

odnosov glede na stan: samski/vezan. V raziskavo sem zajela mlajše predstavnike/-ce zgodnje 

odraslosti, in sicer v obdobju med 25. in 30. letom, ker se mi zdi, da se v prvem obdobju 

zgodnje odraslosti med posamezniki pojavljajo večje razlike v primerjavi s starejšimi mladimi 

odraslimi.  
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 ČASOVNA UMESTITEV OBDOBJA ZGODNJE ODRASLOSTI  

 

Marjanovič Umek in Zupančič (2004) življenje človeka razdelita na osem razvojnih obdobij, 

pri čemer poudarjata, da je delitev približna in ni ostro kronološko zamejena. Izpostavljam 

samo obdobja, ki se nanašajo na temo mojega diplomskega dela. 

Tabela 1: Razvojna obdobja  

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2004) 

Razvojno obdobje Kronološka starost 

Mladostništvo Med začetkom pubertete in 22.–24. letom  

Zgodnja odraslost Med 22.–24. letom in 40.–45. letom 

Srednja odraslost Med 40.–45. letom in 65. letom 

 

Za primerjavo Marjanovič Umek in Zupančič (2004) izpostavljata avtorja Levinsona, ki 

obdobje zgodnje odraslosti umesti nekoliko drugače. Tudi pri tem avtorju obdobja niso 

natančno zamejena, starost, ko se eno obdobje zaključi in prične drugo, je povprečna.  

Tabela 2: Vseživljenjski razvoj po Levinsonu   

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2004) 

Razvojno obdobje Kronološka starost 

Predodraslost Do 22. leta 

Zgodnja odraslost Med 17. in 45. letom  

Srednja odraslost Med 40. in 65. letom  
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2.2 ODRASLOST 

 

2.2.1 KRITERIJI ODRASLOSTI 

 

Kaj je kriterij, ki določa, kdaj je posameznik odrasel? So to zakonske definicije, kronološka 

starost, zrelost, občutek odraslosti pri posamezniku? Levinson odraslost zameji kronološko, v 

nadaljevanju pa bomo videli, da nekateri avtorji izpostavljajo zrelost in druge kriterije. 

Brečko (1998) pravi, da nekateri avtorji (Andrilovič, Zvonarevič, Allport) menijo, da se 

pojem odraslosti povezuje s pojmom zrelosti, nekateri ju imajo celo za sinonima. Hrnjica in 

Havighurst (prav tam) pa sta mnenja, da to ne drži, ker je zrelost proces in ne stanje, poleg 

tega pa obstajajo vsaj štiri vrste zrelosti: biološka (fizična), psihološka (delovanje 

psihomotorike, sposobnost presojanja, nadzor nad čustvi …), socialna (odgovornost za svoje 

postopanje, vzdrževanje medosebnih odnosov, lasten sistem vrednot …) in profesionalna 

zrelost, ki pomeni sposobnost za pravilno izbiro poklica in doseganja uspeha v njem.  

Nekateri ljudje ne dosežejo vseh nivojev zrelosti. Tudi kronološka starost je neoprijemljiv 

kriterij, ker v nekaterih deželah doba odraslosti nastopi pri nižji kronološki starosti kot v 

drugih. Prag sveta odraslosti posameznik prestopi, ko prevzame nove družbene vloge in 

odgovornosti (prav tam). 

Psihologi obdobje pred nastopom odraslosti pojmujejo podobno, pri odraslosti pa se včasih ne 

strinjajo predvsem glede starostnih mejnikov. Helen L. Bee (1996) namesto o predodraslosti 

in mladostništvu govori o mlajši odraslosti. Doda pa tudi nova obdobja. 

Tabela 3: Mejniki odraslosti po Bee 

(Bee, 1996) 

Razvojno obdobje Kronološka starost 

Mlajša odraslost Od 18. do 25. leta 

Zgodnja odraslost Od 25. do 40. leta 

Srednja odraslost Od 40. do 65. leta 
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Whitbourne in Whitbourne (2011) predlagata, da se obdobje odraslosti zameji tako, da je 

posameznik odrasel, ko doseže kronološko starost in hkrati izpolni pričakovanja družbe do 

odraslega v določeni kulturi.  

 

2.2.2 OSEBNOST  

 

Bee (1996) izpostavlja, da obstaja močna doslednost v osebnosti, ki je prisotna skozi obdobje 

odraslosti. Mccrae in Costa (2006) razlagata, da to pomeni, da temeljne osebnostne 

značilnosti, po katerih se posamezniki med seboj razlikujejo, v odraslosti ostajajo razmeroma 

enake in visoko stabilne. Tako se bo npr. čustveno nestabilen otrok in mladostnik 

najverjetneje razvil v anksioznega, manj samozavestnega odraslega, ki bo imel veliko skrbi. 

Njegova čustvena nestabilnost se bo v zgodnji odraslosti nekoliko zmanjšala glede na obdobje 

adolescence, vendar bo na splošno isti posameznik, ki je bil razmeroma nestabilen glede na 

svoje vrstnike v mladostništvu, razmeroma nestabilen tudi v primerjavi s svojimi odraslimi 

vrstniki.  Na to kažejo tudi številni empirični podatki.  

 

2.2.3 PREHOD V ODRASLOST 

 

Vstop v odraslost ni nenaden in jasen, ampak kot že ime pove, pomeni postopno prehajanje v 

to obdobje, zato se mi zdi smiselno povedati nekaj tudi o tem.  

Poljšak Škraban (2002) pravi, da je podaljševanje izobraževanja povzročilo, da čedalje več 

mladih po zaključku ne vstopa v odraslost, ampak da se je med ti dve obdobji umestilo še eno 

obdobje - postadolescenca. Po Kenistonu (1971; po prav tam, str. 59) je postadolescenca 

»posebna oblika mladosti, ki nastopi po zaključku tradicionalne mladosti in zajema prvo 

polovico dvajsetih let«. Pri tem Keniston (po prav tam) obdobje postadolescence loči od 

mladostništva in zgodnje odraslosti, ker pravi, da se mladi odrasli ne ukvarjajo več toliko s 

temeljnimi eksistencialnimi vprašanji. Postadolescenca je življenjska faza in način življenja 

med 20. in 30. letom (po prav tam).  

Ule in Kuhar (2003) se strinjata, da zaradi številnih dejavnikov, ki so vplivali na razvoj 

mladine v razvitih družbah, še posebej pa zaradi čedalje bolj univerzalnih in vseživljenjskih 

učno-izobraževalnih procesov ter tudi zaradi drugačnih potreb dela, postaja potreba po 
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starostnem ločevanju družbe na mlade in odrasle vse manj aktualna. Posledica tega je, da so 

prehodi iz mladosti v odraslost vedno bolj nejasni in zamegljeni, zasnovani so bolj na 

individualnosti kot na socialnih normah. Zaradi problemov v temeljnih institucijah prehodov, 

ki jih opisujem spodaj, pa so prehodi tudi bolj tvegani in negotovi. Kriteriji, ki so včasih 

omogočali jasen prehod v odraslost, so izgubili pomen. To vmesno obdobje, ki ga je izumila 

družba, mlade odrasle  zavaruje pred odgovornostmi in izzivi odraslosti, po drugi strani pa se 

s tem odlaga stabilizacija. Odrasli se na to odzivajo različno. Eden izmed odzivov je ravno ta 

– mladi odrasli skušajo ohranjati mladost, kolikor dolgo je možno, doživeti kar največ užitkov 

in se izogniti odgovornosti.   

Ule (2008) poudarja, da so nastale ključne spremembe v poglavitnih institucijah, ki so doslej 

opredeljevale prehode v odraslost, in sicer gre za: 

 spremembe v družinskem sistemu: slabenje avtoritete staršev, krepitev avtoritete 

mladih, kasnejše poroke, naraščajoče število ljudi, ki živijo sami, »koruzništvo«; 

 spremembe v izobraževalnem sistemu: podaljševanje izobraževalnega obdobja, 

diverzifikacija izobraževalnih karier; 

 spremembe v zaposlovanju: prožna zaposlitev, menjava obdobij zaposlenosti in 

nezaposlenosti, vseživljenjsko izobraževanje; 

 spremembe v odnosu do javnega in političnega: nižja udeležba mladih in odraslih v 

javnem in političnem življenju; 

 spremembe v vsakdanjem življenju. 

Mirjana Ule (2008) meni, da se površno gledano zdi obdobje zgodnje odraslosti pozitiven 

pojav, ki mladim ponuja več izbire in svobode odločanja. Hkrati pa poudarja, da je obdobje 

problematično zaradi odsotnosti družbenih usmeritev in norm. Avtorica (prav tam) navaja 

ugotovitve Andreasa Waltherja in Alterja Schlathofa (2001), ki razlikujeta tri tipe načinov 

življenja mladih odraslih: 

 deljena življenja: v to kategorijo spadajo ljudje, ki hkrati doživljajo nekatere vidike 

mladosti in odraslosti: na primer živijo odgovorno in naporno poklicno življenje ter 

imajo hkrati nezrela intimna razmerja; 

 neodločena življenja: sem spadajo ljudje, ki sami sebe ne zaznavajo niti kot mlade niti 

kot odrasle, ker v svojem prehodnem statusu ne vidijo jasnih in oprijemljivih ciljev 
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prehoda v odraslost: na primer nimajo stabilne zaposlitve niti stabilne partnerske 

zveze in imajo zato občutek, da ne živijo »nikjer«; 

 nihajoča življenja: to so ljudje, ki zavestno nihajo med obema obdobjema - želijo 

ohraniti privilegije obeh statusov ali pa se izogibajo negativnim vidikom enega in 

drugega statusa.  

»Zapoznelo stopanje v odraslost ima brez dvoma mnogo pozitivnih učinkov. Predvsem gre za 

pozitivni učinek podaljšanega moratorija, da imajo mladi čas za eksperimentiranje z možnimi 

bodočimi identitetami« (Ule in Kuhar, 2003, str. 40). Hkrati pa tistim, ki si tega ne želijo, to 

obdobje prinaša negativne posledice. Za tiste, ki nočejo eksperimentirati, to obdobje pomeni 

predvsem podaljšano odvisnost od staršev, negotovost glede prihodnosti, manjšo avtonomijo, 

zmanjšano odgovornost v sedanjosti, pasivnost in celo apatičnost (prav tam).  

Izsledki raziskav med mladimi odraslimi v Sloveniji kažejo na korenite spremembe v 

življenjskih potekih posameznikov in v prehodih med individualnimi življenjskimi fazami: 

obdobje mladosti se podaljšuje, prehodi v odraslost pa so postali pluralni in nepredvidljivi 

(Ule in Miheljak, 1995; Ule, Rener, Miheljak idr., 1996; Ule, Rener, Mencin – Čeplak in 

Tivadar, 2000; Ule in Kuhar, 2002; vsi po Kuhar in Razpotnik, 2011). »Čedalje več mladih 

Slovencev, zlasti tisti z višjo izobrazbo in tisti, ki živijo v mestih, sledi oblikam življenjskih 

vzorcev, ki jih je mogoče opisati kot »izbirne biografije« (du Bois Reymond, 1998, po prav 

tam str. 13).  

Lavrič (2011) prav tako poudarja, da se t.i. mejniki odraščanja, kamor spadajo prva 

zaposlitev, odselitev od doma in ustvarjanje lastnih družin, časovno odlagajo. To je sicer 

evropski trend, je pa v zadnjih desetletjih značilen za Slovenijo. Na take trende vpliva preplet 

socioloških in psiholoških dejavnikov. Če upoštevamo nekatere raziskave, predvsem pa 

izsledke raziskav Mladina 2010, so sociološki dejavniki pri odlaganju prehodov v odraslost v 

Sloveniji bolj odločilni. Podatki kažejo, da omenjeni trendi ne izhajajo iz naraščajoče 

nezainteresiranosti ali razvajenosti slovenske mladine (prav tam). Lavrič (prav tam) nadaljuje, 

da mladi odrasli v Sloveniji skrbno načrtujejo svojo prihodnost, da so glede nje optimistični in 

si prehode v odraslost želijo izpeljati prej, kot jim to v povprečju uspeva. Na zamike 

pomembno vplivajo strukturni dejavniki, kot so visoka vključenost v izobraževanje in vedno 

bolj neugodne razmere v zvezi z materialnimi pogoji.  
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2.3 OBDOBJE ZGODNJE ODRASLOSTI 

 

V teoriji obstajajo različne definicije, imena, starostni kriteriji, značilnosti ipd. obdobja 

zgodnje odraslosti. Obstajajo nekatere pomembne razlike in vidiki posameznih avtorjev, za 

katere se mi zdi pomembno, da jih izpostavim.  

Raziskovalci govorijo o tem, da se je med klasično mladost in odraslost vrinilo novo vmesno 

obdobje. Nekateri mu pravijo predodraslost, največ avtorjev pa obdobje mladih odraslih. S 

tem izrazom želijo orisati negotovost in temeljne spremembe v strukturi in delovanju 

prehodov. Starostno to obdobje nastopi v drugi polovici dvajsetih let, vendar se vse bolj 

podaljšuje čez trideseta leta (Ule, 2008). 

Brečko (1998) navaja, da je angleška strokovna literatura uvedla pojem »young adults«, ki ga 

v Sloveniji prevajajo v »mlajši odrasli« in starostno uvrščajo med 15. in 26. letom. V 

Sloveniji se tako vsako leto v kategorijo mlajši odrasli uvršča kar 30% mlade generacije. 

Arnett (2004) uvaja pojem »emerging adulthood«, ki po njegovem mnenju lahko traja tudi do 

29. leta, čeprav se osebe stare med 25. in 29. letom običajno že štejejo za odrasle. Po Arnettu 

je to obdobje vstopa v odraslost in pomeni podaljšanje osebnostnega razvoja, ki mladim 

ugaja, po drugi strani pa je to obdobje vsiljeno z neugodnim družbenim položajem mladih 

odraslih, kar je izraz napake v funkcioniranju družbe. Côté in Bynner (po Flere, 2011) menita, 

da je 29. leto previsoka starostna meja za vstop v odraslost.  

Furstenberg, Rumbaut in Settersten (2005), ki se zavzemajo za sprejetje termina early 

adulthood, menijo, da zgodnja odraslost traja nekje od 18. do 34. leta, čeprav točnega prehoda 

v odraslost ni mogoče določiti. To staršem predstavlja veliko breme, ker nekateri svoje otroke 

podpirajo vse tja do 40. leta, kar pogosto privede to medgeneracijskih sporov.  

Musek (1995) pa izpostavlja Levinsonov model, ki opisuje osem »sezon« odraslosti. 

Izpostavljam drugo in tretjo življenjsko sezono, ker se nanaša na temo mojega diplomskega 

dela. Po Levinsonu druga življenjska sezona nastopi med 22. in 28. letom in pomeni »vstop v 

svet odraslih«. V tem obdobju posameznik začenja odločati o svojem življenju: delu, 

prijateljstvu, partnerstvu, odnosih, osebnih vrednotah in življenjskem slogu. Za tem nastopi 

tretja življenjska sezona med 28. in 33. letom, ki pomeni »prehod v mlajše odraslo obdobje«, 

v kateri posameznik vzpostavi temeljne vzorce za odraslo življenje, ki temeljijo na boljšem 
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poznavanju sebe in odnosov z drugimi ter s svetom. V tem obdobju posameznik spreminja 

nekatere odločitve iz prejšnjega obdobja.  

Mirjana Ule (2008) pravi, da raziskovalci domnevajo, da veliko mladih ne bo odraslo po 

splošnih kriterijih, ampak bodo lahko mogoče celo za vedno ostali v t.i. polodraslem obdobju. 

Zanj je značilen npr. nejasen ekonomski status ali nejasno partnersko razmerje brez 

obveznosti. Pri tem se lahko zgodi, da so na nekaterih življenjskih področjih zelo uspešni, na 

drugih pa ostajajo nedorasli.  

Raziskave (McCrae in Costa, 2006) so pokazale, da so spremembe v obdobju med 20. in 30. 

letom starosti tiste, ki človeka najbolj izoblikujejo za kasnejše odraslo življenje. To obdobje, 

še posebej med 25. in 30. letom, se mi zdi zanimivo, ker menim, da se med posamezniki 

pojavljajo največje razlike v socialnem razvoju: nekateri že živijo na svojem, imajo partnerja, 

nekateri celo otroka, medtem ko drugi še študirajo, so samski itd. V nadaljevanju bom za 

opisovanje tega obdobja uporabljala izraz zgodnja odraslost, za posameznike v tem obdobju 

pa izraz mladi odrasli. 

Zanimive se mi zdijo razlike med spoloma, pri čemer Musek (1995) izpostavlja, da se pri 

ženskah na prehodu v zgodnjo odraslost pojavi dilema, ko se morajo odločati med kariero in 

materinsko vlogo. To je pri moških manj prisotno in posledično tudi manj vpliva na potek 

njihove življenjske poti.  

 

2.3.1 ZNAČILNOSTI MLADIH ODRASLIH 

 

Mirjana Ule (2008) meni, da so mladi odrasli tisti, ki glede na starost in izobrazbo ne spadajo 

več v kategorijo mladih, niso pa še dosegli statusa odraslih v tradicionalnem pomenu - niso 

ekonomsko samostojni ali nimajo redne zaposlitve ali nimajo lastne družine ali živijo v 

primarnih družinah. Côté (2000) poudarja, da je izraz »mladi odrasli« nadomestil izraz 

»postadolescenca«, ki je označeval podaljševanje mladosti v pozna dvajseta leta življenja 

posameznika. Značilno za to obdobje je, da se mladi delijo na tiste, ki imajo jasno začrtano 

pot v odraslost, in tiste, ki nimajo te usmeritve niti možnosti. 

Ule in Kuhar (2003, str. 64) pravita, da so »mladi odrasli omejeni z ekonomskimi, socialnimi 

in kulturnimi okoliščinami, znotraj katerih so. Svoje življenjske načrte, subjektivne predstave 

in biografske izkušnje zaznavajo v odvisnosti od izobraževalnih in socialnih institucij ter 
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glede na predpostavke o normalnosti«. Nadaljujeta, da mladi odrasli na novo vzpostavljajo 

socialne odnose, ustvarjajo nove življenjske stile, načine dela in bivanja, iščejo nove vzorce 

prehodov, samopodobe in spolne vloge.  

Horvat (2003) izpostavlja Havighursta, in sicer pravi, da tako kot v vseh razvojnih obdobjih 

tudi v obdobju odraslosti kot značilnost obdobja izpostavlja razvojne naloge. Havighurstova 

teorija razvojnih nalog opredeljuje osebnostni razvoj posameznika z izpolnjevanjem 

določenih življenjskih nalog, ki jih družba pričakuje od njega. Avtor je vsakemu obdobju od 

šestih življenjskih obdobij dodelil šest do devet razvojnih nalog. To pomeni, da se 

posameznik lahko sooči s spremembami, saj je nanje pripravljen. 

Tudi Brečko (1998) pravi, da so prelomna obdobja pri posamezniku velikokrat povezana z 

izpolnjevanjem življenjskih nalog, ki jih družba pričakuje od posameznika. Pri prehodih od 

izpolnjevanja ene življenjske naloge k izpolnjevanju druge, se pogosto pojavlja kriza. Na 

določanje teh nalog ima močan vpliv družba in ožje socialno okolje. Razvojne naloge se 

pojavijo kot rezultat združitve fizične zrelosti in pritiskov socialnega okolja.  Ko so naloge 

izpolnjene, je osebnost bolj čvrsta. Hkrati pa poudarja, da vsak posameznik ne gre skozi iste 

življenjske naloge.  

Havighurst (1972; po prav tam) izpostavlja naslednje življenjske naloge med 18. in 30. letom 

starosti:  

 se prvič zaposliti; 

 izbrati partnerja;  

 naučiti se živeti v zakonski skupnosti; 

 oblikovati si družino;  

 upravljati dom; 

 vzgajati otroke; 

 prevzemati družbeno odgovornost; 

 izbrati krog prijateljev in socialne skupine.  

Marjanovič Umek in Zupančič (2004) navajata podobne razvojne naloge v obdobju zgodnje 

odraslosti, dodajata še integracijo socialnih vlog in čustveno stabilnost. Nekoliko drugačno je 

tudi zaporedje razvojnih nalog, poleg tega tudi bolj poudarjata prilagajanje in postopnost 

znotraj vsake razvojne naloge: 
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1. Samostojnost. Pri tej razvojni nalogi je pomembno tako čustveno kot tudi finančno 

osamosvajanje mladega odraslega od primarne družine. Mladi odrasli si oblikuje 

lastno gospodinjstvo in s tem prekine odvisne čustvene in tudi materialne vezi z 

družino.  

2. Integracija socialnih vlog predstavlja preoblikovanje v mladostništvu že dosežene 

identitete. Pomeni integracijo in asimilacijo novih socialnih vlog (poklicne, 

partnerske, starševske) v njihov identitetni konstrukt. 

3. Čustvena stabilnost. »Razvoj relativne čustvene stabilnosti se nanaša na razvoj 

strpnosti do čustvenih napetosti in frustracij, ki jih posameznik postopno pojmuje kot 

sestavni del vsakdanjega življenja, se z njimi razmeroma konstruktivno spoprijema ali 

jih preprosto sprejme brez nepotrebne sovražnosti in izražanja agresivnosti, 

tesnobnosti, depresivnosti ali celo obupa« (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004, str. 

637).  

4. Ustalitev v poklicu. V tem obdobju mladi odrasli pridobi ustrezno izobrazbo za 

opravljanje poklica, se prvič zaposli, pridobi nova poklicna znanja in se finančno 

osamosvoji.  

5. Intimnost. Po navedbah nekaterih avtorjev je doseganje intimnosti najpomembnejša 

razvojna naloga v tem obdobju. »Intimnost vsebuje sposobnost samorazkrivanja 

partnerju, naklonjen in medsebojno oporni odnos z drugo osebo, ne da bi ob 

vzpostavljanju psihološke bližine z njo posameznik doživljal strah pred izgubo lastne 

identitete« (Newman in Newman, 1984; po Marjanovič Umek in Zupančič, 2004, str. 

639). 

6. Prilagajanje na partnerstvo/zakonsko skupnost. V tem obdobju se na podlagi 

intimnega odnosa s stalnim partnerjem mladi odrasli običajno odločijo za poroko ali 

življenje v izvenzakonski skupnosti.  

7. Ureditev bivanja. Mladi se v tem obdobju sooča tudi s pomembnimi odločitvami glede 

urejanja lastnega doma, pri čemer je med drugim odvisen tudi od svojih finančnih 

zmožnosti. Nekateri so pri tem finančno odvisni od svojih staršev.  

8. Prilagajanje na starševstvo. V vlogi staršev se mladi odrasli spoprijema s 

prilagajanjem na finančnem, socialnem in čustvenem področju. Družinske 

odgovornosti se z rojstvom otroka povečajo, spremenijo pa se tudi partnerske vloge.  

9. Razvoj pripadnosti družbenim skupinam in razvoj državljanske odgovornosti. Tisti, ki 

so si že oblikovali družino, omejujejo svojo družbeno dejavnosti in so dejavni v okviru 
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manjših prijateljskih skupin. Udejstvujejo se na področjih, ki so zanje osebno 

pomembna, čeprav jih zanimajo tudi širša področja družbenega življenja.  

L'Abate (1994; po Brečko, 1998) pa govori o kronološkem kontinuumu družbeno 

pričakovanih vlog in dejanj, pri čemer v zgodnji odrasli dobi med 23. in 30. letom izpostavlja: 

1. Intimnost nasproti izolaciji - naziv je enak kot pri Eriksonovi teoriji psihosocialnega 

razvoja, opredeli pa jo nekoliko drugače. Pri prvem koraku gre za t.i. »puljenje 

korenin«, ločitev od družine in spoznavanje različnih življenjskih stilov.  

2. Partnerstvo – drugi korak v obdobju zgodnje odraslosti pomeni vzgojo otrok, delo, 

izbiro življenjskih ciljev in vpletenost v odraslost. 

Katere pa so značilnosti mladih odraslih, če pustimo razvojne naloge ob strani? Mirjana Ule 

(2008) navaja naslednje: 

 intenzivno identitetno raziskovanje; 

 negotovost in spremembe v življenju posameznika; 

 osredinjenost posameznika nase (v primerjavi z drugimi življenjskimi obdobji); 

 intenziven občutek vmesnosti med mladostjo in odraslostjo. 

Kljub temu, da Mirjana Ule navaja nekatere objektivne značilnosti mladih odraslih, pa mladi 

obdobja odraslosti ne identificirajo več samo z objektivnimi kazalci (npr. dokončanje šolanja, 

stalna zaposlitev …), ampak tudi s subjektivnimi pogoji, kot je npr. občutek odraslosti (Bendit 

idr., 2005; po prav tam). Posledica tega je, da se veliko mladih počuti odraslih, ampak 

premlade za tradicionalno odraslost. Ekonomska odvisnost in odvisnost od staršev sta oviri za 

vstop v odraslost. Neodvisnost mladih je ključna za njihov občutek odraslosti (prav tam). 

Mirjana Ule (2008) poudarja, da so mladi v tem obdobju raznolika skupina v življenjskem 

poteku in da te lastnosti niso v enaki meri navzoče pri vseh mladih odraslih. Ule (prav tam) 

meni, da je različnost nujna poteza mladih odraslih. Nekateri od njih se izobražujejo, drugi 

delajo ali so brezposelni, tretji kombinirajo študij in delo. Nekateri so v trdnih partnerskih 

zvezah, nekateri živijo s prijatelji, drugi sami ali pri starših. Poleg tega pa so tu še psihološke 

razlike, razlike v čustvenih stanjih in zadovoljstvu z odnosi.  

Ule in Kuhar (2003) sta mnenja, da vsak mladi odrasli sledi svojemu lastnemu ritmu, kar se 

tiče prehoda na trg dela, neodvisnosti od izvorne družine, partnerstva in starševstva. Prehodi 

so med seboj v tesni povezavi in problem lahko nastane, če so med seboj nekompatibilni.  
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Walter in Schlathoof (2001; po Ule, 2008) navajata, da so pogosta značilnost mladih odraslih 

reverzibilni prehodi: 

 zapustijo dom staršev in se vrnejo; 

 zapustijo šolo in se kasneje ponovno vključijo; 

 imajo delo, ki ga lahko vsak hip izgubijo; 

 živijo v negotovi in nepredvidljivi partnerski zvezi;  

 spreminjajo svoje poklicne želje zaradi osebnih preferenc ali razmer na trgu dela; 

 razvijajo »zbrkljane« življenjske stile, kjer lovijo ravnotežje med prilagajanjem in 

potrebo po izstopanju.  

Analiza podatkov iz nacionalne raziskave Mladina 2010 kaže, da mladi odrasli izpostavljajo 

naslednje vrednote: stabilne socialne odnose, kvaliteto življenja in osebno svobodo, kamor 

spada vrednota zdravja, resnično prijateljstvo, družinsko življenje, svoboda delovanja in 

mišljenja. Pri mladih odraslih v Sloveniji se veča zadovoljstvo z življenjem in zaupanje v 

druge, izsledki pa kažejo tudi na prilagoditev mladih negotovim družbenim razmeram, ki jih 

mladi odrasli dojemajo kot popolno stvarnost lastnega bivanja in jo vidijo kot izziv načrtom 

lastne prihodnosti (Musil, 2011).  

 

2.4 MEDOSEBNI ODNOSI 

 

Medosebni odnosi so pomemben del našega življenja, saj brez njih ne moremo delovati. Z 

nekaterimi ljudmi razvijamo bolj, z nekaterimi manj tesne odnose, vsi pa vplivajo na naš 

razvoj in delovanje.  

»Bližnji odnosi pomenijo medosebne povezave, v katerih posamezniki vplivajo drug na 

drugega, so odvisni drug od drugega, so zmožni razvijati in vzbujati močna medsebojna 

čustva in mišljenja in so navadno dalj časa angažirani v skupnem življenju ali skupnih 

aktivnosti« (Musek, 1995, str. 109).  

Musek (prav tam) izpostavlja ugotovitve raziskovalcev, da se medosebni odnosi razvijejo v 

štirih stopnjah: 

1. »Ničelni stik« - odnosa med osebama še ni, osebi še ne vesta druga za drugo. 
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2. »Bežni stik« - ena ali obe osebi sta dobili informacijo o drugi, npr. ena oseba opazi 

drugo ali se opazita obe osebi. Na tej stopnji še ni neposrednega kontakta. 

3. »Površinski stik« - ena od oseb začne s površnim neposrednim kontaktiranjem, npr. s 

kratkim nagovorom. Stik je navadno kratek, pogosto je posledica situacijskih okoliščin 

in vlog, medsebojni vpliv je majhen. 

4. »Vzajemni stik« - dejavnosti in doživljanje obeh oseb se začneta povezovati in 

prekrivati. Medsebojno vplivanje, odvisnost in prekrivanje naraščajo.  Stopnja 

vzajemnosti je izhodišče za prijateljstva, partnerstva in ljubezenske odnose.  

Po mojem mnenju te stopnje opisujejo medosebne odnose, ki jih vzpostavljamo z neznanimi 

ljudmi, ki v primeru, da dosežemo 4. Stopnjo, postanejo naši partnerji ali prijatelji. Drugače 

pa je v odnosu starši - otrok, kjer te stopnje niso pomenske.  

Eronen in Nurmi (1999; po Marjanovič Umek in Zupančič, 2004) menita, da ima pomembno 

vlogo pri sklepanju in ohranjanju medosebnih odnosov v odraslosti slog socialnega odzivanja. 

a. Prilagojeni slog odzivanja privede do uspeha pri navezovanju stikov z drugimi, zanj 

so značilni optimizem, izražanje pozitivnih čustev do drugih in približevanje drugim. 

Pozitivno se povezuje z visokim sociometričnim položajem mladega odraslega v 

socialni skupini. 

b. Neprilagojeni slog odzivanja pomeni izogibanje drugim in pesimizem. Privede do 

nizkega sociometričnega položaja mladega odraslega v skupini. 

 

2.5 MLADI ODRASLI MED ODVISNOSTJO IN AVTONOMIJO 

 

2.5.1 ODNOS S STARŠI 

 

Odnos s starši v tem obdobju se razlikuje od posameznika do posameznika. Ne moremo 

opredeliti »tipičnega« odnosa mladih odraslih do staršev, kajti na tem področju se pojavljajo 

največje razlike med posamezniki. Nekateri mladi odrasli se v tem obdobju že osamosvajajo, 

drugi ostajajo doma.  

Slovenski mladi odrasli v povprečju poročajo o pozitivnih odnosih s svojimi starši ter 

pogostimi in rednimi stiki. K le-temu prispeva dejstvo, da si s starši delijo hišo ali celo 
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gospodinjstvo (Cecić Erpič, 1998). Mladi odrasli menijo, da k dobrim odnosom s starši 

prispeva dejstvo, da se starši ne vmešavajo v njihovo življenje, jim pa kljub temu pomagajo 

na različne načine (prav tam).  

Ule in Kuhar (2003) prav tako menita, da je odnos med starši in otroki postal bolj liberalen- 

mladi odrasli, ki živijo pri starših, uživajo v vsakdanjem življenju skoraj popolno svobodo in 

imajo nobenih omejitev.  

Tudi Aquilino (2006) meni, da se ob vstopu v odraslost odnosi s starši izboljšajo. Le-ti 

postanejo bolj sproščeni, starši in otroci se lahko čustveno še bolj povežejo v primerjavi z 

mladostniškim obdobjem, ker se konfliktnost zmanjša. Mladi odrasli začenja spreminjati svoj 

pogled na vlogo starša, hkrati pa se spreminja tudi starševsko doživljanje in vedenje do 

lastnega otroka. Le-ti začnejo bolje razumevati perspektivo staršev in sprejemajo tudi druge 

življenjske vloge svojih staršev. Ta odnos pojmujejo kot odnos odraslih oseb in ne več kot 

samo odnos med starši in otrokom. Zgodnja dvajseta leta so obdobje, ko imajo mladi več 

svobode pri odločanju o svojem življenjskem slogu, starši namreč nimajo več tolikšne moči 

odločanja v odnosu do otrok v primerjavi z obdobjem otroštva ali mladostništva. Poleg tega 

pa mladih na prehodu v odraslost večinoma še ne omejujejo partnerske obveznosti, 

obveznosti do otrok in delodajalcev (prav tam).  

Frank in drugi (1988; po Marjanovič Umek in Zupančič, 2004) opisujejo 6 oblik odnosa med 

mladim odraslim in starši: 

1. individuirana - pri tej obliki odnosa je prisotno vzajemno spoštovanje, malo 

konfliktov, mladi odrasli svoj čas rad preživlja s starši, občasno si želi nasveta ali 

pomoči, čustveni odnosi so zmerno intenzivni; 

2. kompetentno povezana - odrasli je neodvisen, njegova stališča in prepričanja se 

razlikujejo od stališč in prepričanj staršev, na starše pa je posameznik navezan bolj kot 

posameznik v individuiranem odnosu; konflikte s starši mladi odrasli želi omiliti, 

starše spoštuje in upošteva bolj kot oni njega; 

3. psevdoneodvisna - posameznik se pri tej obliki odnosa pretvarja, da ga konflikti s 

starši ne skrbijo in se raje umika interakciji, kot da bi se soočil s starši pri čemer imajo 

starši težave pri sprejemanju odraslega takega, kot je; 
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4. identificirana - mladi odrasli je v tem primeru v zelo intimnem odnosu s starši, 

sprejema njihove vrednote in stališča, pogosto pri njih išče pomoč in nasvet, starši mu 

nudijo veliko opore, kar mu omogoča občutek varnosti; konfliktov je malo; 

5. odvisna - odrasli se z vsakdanjim življenjem ne more spoprijemati brez pomoči 

staršev; s starši se dobro razume, vendar pa si želi več opore in jih zaznava kot preveč 

usmerjene nase; 

6. konfliktna v odnosu do očeta - odrasli si želi intimnejših in bolj pozitivnih odnosov z 

očetom, vendar pa takih odnosov ni sposoben oblikovati; interakcije so v tem primeru 

pretežno konfliktne narave. 

Cecić Erpič (1998) je podobno ugotovila tudi za slovenske mlade odrasle, in sicer da obstaja 

več oblik odnosa s starši: 

a. Mladi odrasli živijo s svojimi starši v skupnem gospodinjstvu, pri čemer starši 

pogosteje financirajo mladega odraslega kot obratno. Mladi odrasli to vrsto 

medosebnega odnosa zaznavajo kot ugodnega. 

b. Mladi odrasli so od staršev neodvisni, z njimi imajo redke stike. Odnose s starši mladi 

odrasli zaznavajo kot neugodne, vendar si jih želijo izboljšati. 

c. Mladi odrasli imajo s starši ugodne medosebne odnose in pogoste stike. Od staršev so 

materialno neodvisni. 

d. Mladi odrasli imajo s starši tesne medosebne stike, od njih so pretežno materialno 

odvisni. Od staršev si želijo več čustvene opore. 

Ule in Kuhar (2003) prav tako menita, da obstaja več oblik odnosa med mladimi odraslimi in 

njihovimi starši:  

a. Mladi odrasli živi v lastnem stanovanju, ki ga financirajo starši. 

b. Mladi odrasli živi doma in prispeva k družinskemu proračunu.  

c. Mladi odrasli se odseli od staršev, da bi zaživel s partnerjem, vendar se v primeru, da 

odnos razpade, vrne k staršem.  

d. Mladi odrasli biva doma, njegovo življenje je neodvisno, strukturirajo ga priložnostna 

dela. 

Podatki iz raziskave Mladina 2000 kažejo, da je večina mladih dobro opremljena s 

starševskimi čustvenimi podporami in intelektualnimi/poklicnimi spodbudami. Manj kot 
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petina mladih bi si želela več starševske podpore. V zadnjem desetletju se je povečal pomen 

staršev, zlasti matere. Mati je tista, ki ji mladi obeh spolov od vseh (formalnih in neformalnih) 

svetovalcev najbolj zaupajo. Mati je blažilka stisk in konfliktov, poglavitna svetovalka, 

tolažnica, pomočnica in najboljša prijateljica. Te funkcije matere se pojavljajo tako pri 

mladih, ki bivajo doma, kot pri mladih, ki so se že odselili od doma (Ule in Kuhar, 2003).  

Raziskave so pokazale, da imajo najboljše odnose s starši mladi odrasli, ki so poročeni, 

zaposleni in brez otrok (Aqulino, 1997; Belsky idr., 2003; vsi po Sigelman in Rider, 2009).  

Tudi med mladimi, ki imajo redno zaposlitev za nedoločen čas, je 60% takih, ki živijo s starši. 

Kakovost odnosa s starši in slovenskimi mladimi odraslimi je na precej visoki ravni (84,5 % 

anketiranih je ocenilo svoje odnose z mamo kot dobre ali zelo dobre; v primeru očeta je bil ta 

odstotek nekoliko nižji, in sicer 76,4 %) (Puklek Levpušček in Zupančič, 2011).  

 

2.5.2 ODSELJEVANJE OD DOMA 

 

Arnett (2004) meni, da se mladi želijo izogniti vsakodnevnemu vplivu staršev na njihova 

življenja. To je glavna motivacija mladih odraslih pri odločitvi, da grejo živet na svoje. Ko se 

odselijo, prevzamejo nadzor nad svojim zasebnim življenjem in se sami odločijo, katere 

informacije o njihovem življenju bodo dostopne staršem.  

Po drugi strani pa mlade odrasle pogosto skrbi za starše. Zavedajo se, da bi staršem z 

odhodom od doma in dokončno osamosvojitvijo povzročili emocionalno napetost. Nočejo jih 

prizadeti (Ule in Kuhar, 2003).  

Dokazano je, da je odselitev od izvorne družine oz. zapustitev doma staršev tesno povezan s 

stopnjo rodnosti – če mladi zapustijo dom staršev pozno, imajo pozneje v življenju manj otrok 

(Comission of the European Communities, 2009; po Kuhar in Razpotnik, 2011). V Sloveniji 

je povprečna starost moškega, ko zapusti starše 30, 5 let, starost ženske pa 27,5 let. V 

starostni skupini 25–29 let pri starših živi 60% žensk in nekaj nad 50% moških. Slovenija je 

po podatkih raziskave European Quality of Life Survey (2003/2004) na tretjem mestu po 

odstotkih mladih, ki živijo v gospodinjstvu staršev. Kot najpogostejši razlog ostajanja doma 

mladi navajajo, da si ne morejo privoščiti, da bi se odselili (47,7% vprašanih) (prav tam).  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                               Zala Kočevar; diplomsko delo 

 
 

-17- 
 

2.5.3 OSTAJANJE MLADIH ODRASLIH DOMA 

 

Mladi odrasli, ki ostanejo doma, se pritožujejo nad pretirano čustveno navezanostjo, 

starševsko vsiljivostjo, poleg tega pa imajo premalo zasebnosti (Aquilino, 2006). Vendar pa 

imajo lahko tudi mladi odrasli, ki živijo doma, težave s polnim prevzemanjem življenjske 

odgovornosti, z vzpostavljanjem stabilnih intimnih odnosov, vedejo se nezrelo in odvisno 

(Clemens in Axelson, 1985; Kins in Beyers, 2010; vsi po Puklek Levpušček in Zupančič, 

2011).  

Tudi Sigelman in Rider (2009) navajata, da mladi odrasli, ki ostajajo doma, pogosto občutijo, 

da jih starši obravnavajo kot otroke in zaradi tega večkrat prihaja do sporov. Ko se mladi 

odrasli odseli, to pomeni več svobode zanj in s tem tudi razvijanje samostojnosti in 

neodvisnosti.  

Slovenija ima med državami članicami Evropske unije najvišji odstotek mladih, starih med 18 

in 34 let, ki še živijo s starši. Teh je več kot 50%. Avtorji nacionalne raziskave Mladina 2010 

(Lavrič idr., 2010) poročajo, da se je delež mladih med 25 in 29 let, ki še živijo s starši, v 10-

letnem obdobju enakomerno povečal ne glede na to, ali je mladi redno zaposlen za 

nedoločen/določen čas, samozaposlen, zaposlen prek honorarnega dela ali nezaposlen. V 

omenjeni raziskavi je bilo anketiranih 1257 Slovencev v starostnem razponu med 15 in 29 let. 

(Puklek Levpušček in Zupančič, 2011).  

V raziskavi Mladina 2010 avtorji ugotavljajo, da mladi odrasli, ki živijo doma, nimajo 

občutka kratenja osebne svobode ali pomanjkanja prostora, prav tako ne poročajo o manjši 

pripravljenosti sprejemanja polne življenjske odgovornosti, če se primerjajo z vrstniki, ki 

živijo ločeno od staršev (prav tam).  

V raziskavi pa sta se pokazali dve razliki med mladimi odraslimi, ki živijo doma in mladimi 

odraslimi, ki živijo na svojem: tisti, ki živijo na svojem, v večji meri navajajo, da so zmožni 

voditi svoje gospodinjstvo in da so v večji meri finančno neodvisni v primerjavi z vrstniki, ki 

živijo skupaj s starši (Puklek Levpušček in Zupančič, 2011).  

Kuhar in Razpotnik (2011) navajata, da novejši podatki kažejo, da v Sloveniji, v primerjavi z 

drugimi evropskimi državami, mladi v povprečju najdlje živijo s starši. Stopnja rodnosti je 
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med najnižjimi v Evropi, starost pri rojstvu prvega otroka pa je v zelo visoka in se še viša. V 

Sloveniji je v primerjavi z drugimi evropskimi državami sklenjenih najmanj zakonskih zvez.  

 

2.6 ODNOS S SOROJENCI 

 

Odnos med sorojenci se mi zdi pomemben tekom celega življenja, še posebej pa se mi zdi 

zanimiv v obdobju adolescence in zgodnje odraslosti. 

Odnos med sorojenci v zgodnji odraslosti opisujejo 3 dimenzije: izražanje naklonjenosti, 

konfliktnost in rivalstvo (Stocker, Lanthier in Furman, 1997; po Kavčič in Zupančič, 2006).  

 

2.7 ODNOS Z VRSTNIKI 

 

Nekaterim mladim odraslim vrstniki v tem obdobju še vedno predstavljajo najpomembnejše 

področje, medtem ko se drugi bolj osredotočajo na partnersko življenje in kariero.  

Puklek Levpušček in Zupančič (2011) navajata, da so čedalje bolj v ospredju raziskave, ki 

proučujejo povezave med prijateljskimi in partnerskimi odnosi. Collins in Madsen (2006) 

menita, da gre tako pri prijateljskih kot partnerskih odnosih za enakopravne odnose, ki jih 

označuje medsebojna povezanost. Predstave partnerskega odnosa se močno povezujejo s 

predstavami drugih odnosov z bližnjimi, še posebej v povezavi s prijateljskimi odnosi. 

Izkušnje v odnosih s prijatelji vplivajo na pričakovanja do partnerskega odnosa.  

Sigelman in Rider (2009) navajata, da so mladi odrasli v tem obdobju aktivni pri oblikovanju 

intimnega razmerja in tudi prijateljskih razmerij. Mlade ženske razvijajo tesnejša prijateljstva 

kot mladi moški. Raziskave (S. E. Taylor, 2002, po prav tam) so pokazale, da do tega pride, 

ker si ženske želijo zagotoviti socialno podporo za prihodnost, ko bodo vzgajale svoje otroke. 

Mladi odrasli, še posebej samski, imajo več prijateljev kot ljudje v srednji ali pozni odraslosti. 

Ko se mladi odrasli poročijo, imajo otroke in razvijajo kariero, se začnejo socialne mreže 

krčiti.  

Marjanovič Umek in Zupančič (2004) pravita, da se v prijateljskih odnosih pojavljajo tri 

oblike intimnosti. Za stereotipni odnos je značilna interakcija, ki ne vključuje čustvene 

izmenjave, komunikacija se navezuje na splošne, neosebne teme, posameznik pa se v tem 
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odnosu izogiba navezovanju intimnejših prijateljskih stikov, ker se ob tem počutijo 

nelagodno. Za predintimni odnos je značilno, da ima posameznik prijatelja, s katerim je 

vzpostavil zaupne odnose. Izmenjava čustev s prijatelji temu posamezniku predstavlja 

pozitivno in želeno izkušnjo. V zlitem prijateljskem odnosu je posameznik simbiotično vezan 

na prijatelje in nima jasno opredeljenih mej. Prijatelje razume kot del sebe in je do njih 

posesiven, ljubosumen, hkrati pa jih idealizira, jim je podrejen in je od njih odvisen. 

Prekinitev takega odnosa zaznava kot ogrožanje lastnega jaza.  

Marjanovič Umek in Zupančič (2004) nadaljujeta, da imajo vrstniki in prijatelji pomembno 

vlogo tudi v obdobju zgodnje odraslosti. S prvo zaposlitvijo se mladi odrasli vključujejo v 

novo socialno okolje, začnejo navezovati nove stike in prijateljstva, pri čemer lahko prejšnja 

postanejo manj intimna ali se celo prekinejo. 

S. Eronen in Nurmi (2001; po Marjanovič Umek in Zupančič, 2004) sta med odraslimi 

prepoznala pet kakovostno različnih položajev, ki jih posamezniki lahko zavzamejo v svoji 

vrstniški skupini: 

1. priljubljen posameznik - ima visok socialni vpliv in je zaželen, odziven, odprt do 

drugih in je najmanj besedno agresiven ter socialno anksiozen; 

2. posameznik s povprečnim socialnim položajem - ima povprečen socialni vpliv in 

zaželenost v skupini, nizko raven besedne agresivnosti in socialne anksioznosti, je 

manj odprt in odziven do drugih; 

3. posameznik s kontroverznim položajem - ima visok socialni vpliv in razmeroma 

visoko zaželenost in tudi nezaželenost v vrstniški skupini, ima težnjo po približevanju 

drugim; 

4. prezrti posameznik - ima nizek socialni vpliv in nizko zaželenost in nizko nezaželenost 

v skupini, je manj odziven in odprt do drugih, izogiba se socialnim interakcijam, je 

bolj socialno anksiozen v primerjavi s prej opisanimi položaji; 

5. posameznik z zavrnjenim položajem - ima visoko nezaželenost in nizko zaželenost v 

skupini, je manj odziven in odprt do drugih, izogiba se socialnim stikom, je bolj 

socialno anksiozen in besedno agresiven v primerjavi z drugimi položaji. 

Menim, da vsakdo potrebuje prijatelje, ne glede na razvojno obdobje, v katerem je. 

. 
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2.8 PARTNERSKO ŽIVLJENJE 

 

Avtorji različno opredeljujejo partnerski odnos. Pri definiciji izpostavljajo različne značilnosti 

partnerstva: naklonjenost, intimnost, spreminjanje slike o samemu sebi, socialno oporo ipd.  

»Termin partnerski odnosi se nanaša na vzajemne prostovoljne interakcije močne intenzitete, 

ki jih označujejo izrazi naklonjenosti in trenutno ali pričakovano spolno vedenje« (Collins, 

Welsh in Furman, 2009; po Puklek Levpušček in Zupančič, 2011, str. 123). 

Brečko (1998, str. 71) partnerstvo definira kot »odnos, v katerem se neprestano učimo in v 

skladu s tem pridobivamo nove informacije za izgradnjo in spreminjanje slike o sebi«. 

Zanimivo se mi zdi, da definicija partnerstva ne vsebuje spolnosti oziroma intimnosti, saj se 

mi to zdi ključna razlika med prijateljskim in partnerskim odnosom.  

Po Eriksonu (1980) je ena izmed ključnih razvojnih nalog na prehodu v odraslost 

vzpostavitev intimnega partnerskega odnosa. V začetku obdobja zgodnje odraslosti je večina 

že vključenih v partnersko razmerje.  

Partnerski odnos dobiva čedalje bolj osrednjo vlogo v življenju posameznika in mu 

predstavlja najpomembnejšo socialno oporo (Furman in Buhrmester, 1992; po Puklek 

Levpušček in Zupančič, 2011). 

Musek (1995) meni, da na nastajanje in oblikovanje partnerskih odnosov močno vpliva 

medosebna privlačnosti. Tu se pojavljajo razlike med spoloma, kjer je pri vzpostavljanju 

partnerskih odnosov telesna privlačnost bolj pomembna moškemu spolu kot ženskemu.  

Po Levingerju (1980; po Musek, 1995) lahko govorimo o petih stopnjah razvoja partnerskih 

odnosov: 

1. občutenje privlačnosti - na začetku na odnos vplivajo vse prvine medosebne 

privlačnosti (telesna in spolna privlačnost, starost, bližina, podobnost ipd.); 

2. izgradnja odnosa - vzpostavljanje vzajemnih stikov in interakcij, ki odnos poglabljajo; 

3. nadaljevanje odnosa - tu je pomembna stabilizacija odnosa, kjer se pojavi visoka 

stopnja medsebojnega angažiranja (npr. začetek skupnega življenja, poroka …); 

4. slabšanje odnosa – to se zgodi samo v primeru, če vzajemno angažiranje ne narašča 

oziroma začne upadati; 
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5. prekinitev odnosa - ločitev ali smrt partnerja.  

Marjanovič Umek in Zupančič (2004) menita, da v zgodnji odraslosti partnerski odnosi 

postanejo stalnejši kot v mladostništvu. Kako pa si mladi odrasli izbirajo stalnega partnerja? 

Proces izbire stalnega partnerja poteka skozi zaporedje psihosocialnih sit (Udry, 1974; po 

prav tam). Prvo sito pri izbiri partnerja je geografska bližina, pri čemer si posameznik 

partnerja izbira med ljudmi, s katerimi se srečuje, npr. v službi ali ob izvajanju prostočasnih 

dejavnosti, še posebej pogosto med ljudmi, ki živijo v bližini. Drugo sito sta telesna 

privlačnosti in privlačnost osebnostnih lastnosti. Tretje sito v Udryjevem modelu je socialna 

primernost partnerja. Večina posameznikov partnerja izbere med ljudmi podobne starosti, 

izobrazbe, poklica, narodnosti in veroizpovedi (Rice, 1998). Četrto sito predstavlja skladnost 

med osebnostnimi lastnostmi, vrednotami, stališči, potrebami, pričakovanji, navadami in 

interesi med partnerjema. Pojavljajo se razlike med spoloma, in sicer: moškim sta v 

primerjavi z ženskami pomembnejša zunanji videz in telesna privlačnost, ženskam pa 

partnerjeva prijaznost, skrbnost, poklicni položaj in izobrazba. Komplementarnost 

osebnostnih značilnosti med partnerjema je peto sito in pomeni, da so posamezniku 

pomembne tiste značilnosti partnerja, ki bi si jih sam želel imeti močneje izražene. Zadnje sito 

je pripravljenost za razvoj stalne partnerske zveze in je povezano s socialnimi normami 

skupine, v kateri posameznik živi.  

Sigelman in Rider (2009) pri partnerstvu izpostavljata psihosocialni konflikt po Eriksonu - 

intimnost nasproti izolaciji. Posameznik v tem obdobju bi moral najprej doseči občutek 

individualne osebnosti, potem naj bi šele začel razmerje z drugo osebo. Mladi odrasli, ki nima 

jasne predstave o samemu sebi, bi se lahko v primeru, da je kljub temu v razmerju, poistovetil 

kar z zvezo samo. Susan Whitbourne in Stephanie Tesh (1985; po prav tam) sta izvedli 

raziskavo o stopnji občutka individualnosti in intimnosti pri populaciji stari med 24 in 27 let. 

Ljudi sta intervjuvali o razmerjih in jih poskušali razvrstiti v eno od kategorij intimnosti. To 

so: biti socialno izoliran brez tesnih razmerij, biti v »plitvem« razmerju z nizko stopnjo 

komunikacije, biti v tesnem razmerju, vendar brez pripravljenosti se dolgoročno zavezati 

partnerju in biti v resnično intimnem razmerju z močno stopnjo navezanosti, odprto 

komunikacijo in dolgoročno zavezanostjo partnerju. Večino mladih sta, glede na intervjuje, 

raziskovalki vključili v zadnjo skupino.  

Marjanovič Umek in Zupančič (2004) tudi navajata različne tipe partnerskih odnosov, 

poudarjata pa, da so oblike intimnosti v partnerskem odnosu podobne kot v prijateljskih, ki 
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sem jih opisala v prejšnjem poglavju. Za psevdointimni odnos je značilno, da ima posameznik 

odnos, v katerem s partnerjem nima čustvene izmenjave. Ta tip odnosa pogosteje razvijejo 

moški. Nasproten temu je intimen odnos, kjer posameznik s partnerjem izmenjava tako 

pozitivna kot negativna čustva, partnerja zaznava stvarno. Posameznik ima pri tej obliki 

odnosa tudi druge socialne stike, ki so ločeni od partnerjevih. Posameznik v zlitem 

partnerskem odnosu je simbiotično vezan na partnerja, kar privede do tega, da je do partnerja 

posesiven in ljubosumen.  

Kaj pa mladi odrasli iščejo pri svojem partnerju? Mladi odrasli danes izpostavljajo zaupanje, 

medsebojno spoštovanje, razumevanje in strpnosti kot najpogostejše značilnosti partnerja, ki 

jih motivirajo za vstop v zakonsko zvezo (po prav tam). »Nastaja nov tip partnerskih razmerij 

in zakonov, v katerih ljudje gredo v odnose, da bi dosegli določene prednosti, in zapustijo 

zakon, če teh prednosti ni več« (Wilkinson, 1997;  po Ule in  Kuhar, 2003, str. 51). Menim, 

da je med drugim tudi zaradi tega več ločitev.  

»Kriterij pri izbiri partnerja se od površinskosti zunanjega izgleda in socialnega statusa v 

poznem mladostništvu postopoma preusmeri k osebni kompatibilnosti, za interakcije para pa 

je značilno več soodvisnosti in skupnih usmeritev« (Collins, 2003; po Puklek Levpušček in 

Zupančič, 2011, str. 123).  

Erikson je verjel, da ženske razrešujejo vprašanje identitete šele, ko si izberejo partnerja. 

Njihova identiteta se začne takrat vrteti okrog vloge žene in matere. Vendar pa so kasneje 

raziskovali ugotovili, da to ne velja za vse ženske (Sigelman in Rider, 2009). Erikson (1980) 

pravi, da v zgodnji odraslosti posamezniki razvijajo sposobnosti aktivnega vključevanja sebe 

v medosebne odnose, pri čemer največ investirajo v partnerske odnose. Svojo identiteto si 

želijo deliti s partnerjem v intimni zvezi. Na ta način razvijajo izvirno vzajemnost s 

partnerjem. Temeljni način delovanja ega v tem obdobju zato lahko označimo kot »delitev 

sebe z drugim«. Velik del raziskovanja na področju partnerskih odnosov v obdobju prehoda v 

odraslost izhaja iz teorije navezanosti, ki sta jo Hazan in Shaver (1987; po Puklek Levpušček 

in Zupančič, 2011) razširila na področje partnerskih odnosov. »Partnerska ljubezen naj bi bila 

še posebej tesno povezana s slogom navezanosti, saj bi jo lahko opredelili kot biosocialni 

proces, pri katerem se med partnerjema oblikujejo čustvene vezi, podobno kot se te oblikujejo 

med dojenčkom in njegovimi starši« (po prav tam str. 130).  

Po drugi strani pa je ekonomska neodvisnost žensk povzročila, da se za mlajšo generacijo 

ugodni partnerski odnosi vse bolj povezujejo z ekonomsko samostojnostjo obeh partnerjev. 
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Izsledki raziskav kažejo, da le-to ugodno vpliva na stopnjo medsebojnega zaupanja in 

spoštovanja partnerja (Wilkinson, 1997; po Ule in Kuhar, 2003). Kljub temu, da je veliko 

mladih odraslih ekonomsko odvisnih in živijo pri starših, so seksualno aktivni in imajo bolj 

ali manj stabilne partnerske zveze, ki pa sama po sebi ne pomeni več odločilnega koraka k 

odraslosti. Mladi, rojeni od sedemdesetih let dalje, v primerjavi s prejšnjimi generacijami 

pozneje vstopajo v skupno partnersko življenje, ki ne vodi nujno k poroki (Kuhar in 

Razpotnik, 2011). Za sodobne prehode v odraslost je značilno, da ljudje vse bolj podaljšujejo 

čas vstopanja v zavezujoče odnose (Wilkinson, 1997; po Ule in Kuhar, 2003).  

Anketa (Ule in Kuhar, 2003) celo kaže, da v ozadju zakonske zveze ni več ekonomski račun, 

torej namen združiti imetje, da bi lažje preživeli ali izboljšali svoj življenjski standard. Poroka 

je izgubila tudi funkcijo družbenega rituala, s katerim bi mladi simbolično deklarirali 

odraslost in pridobili svobodo. Kljub temu, da tradicija ne igra več pomembne vloge, mnogo 

mladih zakonski zvezi pripisuje velik emocionalni in osebni pomen.  

Mladi odrasli partnerske odnose v tem obdobju opisujejo skladno s konceptom zrelih odnosov 

- poudarjajo zaupanje, socialno oporo in stabilnost. S starostjo se začne večati pomembnost 

partnerskega odnosa kot virov opore in intimnosti, pri čemer prijatelji in družinski člani še 

vedno ostajajo pomembne osebe v življenju posameznika (Puklek Levpušček in Zupančič, 

2011). Ule in Kuhar (2003) navajata izsledke kvalitativne raziskave, ki kažejo, da se zdi 

partnerska zveza mladim zelo pomembna, pri čemer poudarjajo emocionalno bližino, 

stabilnost in varnost. Mladi odrasli so pri raziskavi izjavljali, da partnersko življenje prinaša 

socialno integracijo, podporo in tudi boljši ekonomski položaj. Najpogostejše naštete 

prednosti partnerske zveze so bile: imeti družbo; imeti nekoga, s katerim si deliš življenje; 

občutek varnosti in zaupanja. Mladi izpostavljajo pomembnost komunikacije, medsebojne 

naklonjenosti, »odnosnega dela«, kar lahko postane tudi naporno. Kar se tiče pogojev za 

ustvarjanje družine, poudarjajo zrelost in finančno varnost, ne pa starost sama po sebi.  

Rice (1998) izpostavlja naslednje razvojne naloge partnerstva v obdobju zgodnje odraslosti.  

Tabela 4: Razvojne naloge partnerstva v zgodnji odraslosti po Rice-u  

(Rice, 1998) 

Področje prilagajanja Razvojna naloga 

Intimnost Razvoj intimnega odnosa med partnerjema 
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NADALJEVANJE TABELE 4 

Osebne navade in življenjski slog 

Spoznavanje osebnih navada partnerja in 

njegovih prostočasnih interesov 

Komunikacija in reševanje konfliktov Pridobivanje spretnosti pri konstruktivnem 

reševanju medsebojnih konfliktov 

Odločanje 

 

Pridobivanje spretnosti pri skupnem 

sprejemanju in uresničevanju odločitev 

Spolnost Spoznavanje in zadovoljevanje spolnih 

potreb partnerja 

Materialna vprašanja Dogovarjanje o skupnem premoženju in 

delitvi stroškov v gospodinjstvu 

Poklicna kariera Usklajevanje zahtev poklicne kariere in 

partnerstva / družine 

Odnosi s sorodniki Opredelitev odnosov s partnerjevimi starši in 

sorodniki 

Socialni odnosi in prosti čas Razvoj skupnih in ohranjanje individualnih 

prijateljskih odnosov ter porabe prostega 

časa 

Otroci Prilagajanje na nosečnost, rojstvo in skrb za 

otroka 

Gospodinjstvo Doseganja soglasja med partnerjema glede 

delitve dela v gospodinjstvu in vzgoje otrok 

Vrednotni sistem Spoznavanje in prilagajanje na partnerjev 

vrednotni sistem, cilje, pričakovanja in 

prepričanja 

 

Razvoj intimnih odnosov je pri ženskah hitrejši kot pri moških (Leva, 1999; po Marjanovič 

Umek in Zupančič, 2004). Moški v zgodnji odraslosti v primerjavi z ženskami pogosteje 

najprej oblikujejo stereotipni odnos, iz katerega lahko kasneje razvijejo predintimni, 

psevdointimni in intimni odnos, ob neugodnih socialnih izkušnjah pa pride do izoliranega 

odnosa (Orlofsky, 1993). Ženske v tem obdobju so v odnosu do prijateljic pogosteje v 

predintimnem odnosu, da partnerja pa razvijejo zlit odnos , ki naj bi bil pri ženskah pogost na 

začetku partnerskega odnosa, kasneje pa se razvije v intimnega (Leva, 1999; po Marjanovič 

Ume in Zupančič, 2004).  
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2.8.1 SAMSKO ŽIVLJENJE 

 

Orlofsky (1993) ugotavlja, da se pojavljata dve obliki partnerske intimnosti, ki ne odražata 

dejanskega odnosa, ampak posameznikovo potrebo po razvoju partnerskega odnosa. Za tiste z 

izoliranim odnosom je značilno, da nimajo partnerja in si ga tudi ne želijo, ker se nočejo 

vezati. Posamezniki z zavrtim odnosom pa imajo potrebo po razvoju intimnega partnerskega 

odnosa, vendar ga ne razvijejo zaradi zavestnih ali nezavednih psihičnih zavor, ohranjajo pa 

razmeroma visoko stopnjo intimnosti v prijateljskih (še posebej istospolnih) odnosih. Ta 

oblika odnosa se pogosteje pojavlja pri ženskah kot pri moških.  

Kot poglavitno prednost samskega življenja mladi navajajo svobodo odločanja, ne da bi bilo 

treba upoštevati drugega (Ule in Kuhar, 2003).  

Stein (1981; po Marjanovič Umek in Zupančič, 2004) je posameznike v zgodnji odraslosti, ki 

nimajo stalnega partnerja, razdelil v štiri tipe glede na njihovo željo po oblikovanju 

partnerskega odnosa in pričakovano začasnost/stalnost samskega življenja: 

1. posamezniki, ki nimajo partnerja in ga tudi ne iščejo, ker želijo biti nekaj časa še sami; 

2. posamezniki, ki iz različnih razlogov želijo ostati sami in trajno ne želijo partnerja;  

3. posamezniki, ki iščejo primernega partnerja; 

4. posamezniki, ki že dlje časa iščejo partnerja, a so pri tem neuspešni.  

Mladi odrasli, ki nimajo stalnega partnerja, menijo, da ima samsko življenje v primerjavi s 

partnerskim mnoge prednosti (Rice, 1998), in sicer: samski imajo več možnosti za 

navezovanje socialnih stikov, spolne izkušnje z različnimi partnerji, večja neodvisnost glede 

preživljanja prostega časa, razvoja kariere in porabe svojih dohodkov. Cargan in Melko 

(1982; po Marjanovič Umek in Zupančič, 2004) pa navajata, da so samski posamezniki v 

primerjavi s tistimi, ki imajo stalnega partnerja, pogosteje osamljeni, redkeje imajo spolne 

odnose, se manj vpletajo v socialne stike in imajo pogostejše finančne težave. Po drugi strani 

pa imajo več časa za prostočasne dejavnosti.  
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2.9 PREHOD V STARŠEVSTVO 

 

Ule in Kuhar (2003, str. 97) navajata podatke iz raziskave Mladina 2000:
1
 

 V starosti od 26. do vštevši 29. leta že ima otroke skupaj 44,9% anketiranih; od tega 

ima otroke 58,7% žensk in 25% moških v tej starostni skupini. 

 Med 26-29-letniki, ki nimajo otrok, večina misli, da jih bodo imeli; le 1,6% jih je 

izjavilo, da jih verjetno ne bodo imeli, 2,6% pa še ne ve, ali jih bodo imeli.  

Poznejše starševstvo je neposredno povezano s tem, da si mladi želijo imeti možnost 

načrtovanja lastnega življenjskega potega in samoodločanja. Mladim ženskam izobrazba, delo 

in kariera pomenijo sredstva za ohranjanje neodvisnosti in so pomemben del identitete odrasle 

ženske.  V primerjavi s svojimi materami imajo več svobode in možnosti.  Materinska vloga 

pa sodobnim ženskam predstavlja bolj čustveno vlogo kot poslanstvo (Ule in Kuhar 2003).  

Odločitev za odložitev starševstva je rezultat pogajanja o odnosih. Danes mladi odrasli 

preizkušajo odnose, preden se zavežejo starševstvu. Glede na raziskave je to svojstven 

varovalni mehanizem pred neuspešnimi odnosi, ki je nastala kot posledica ugotovitve, da 

malo zakonov preživi krizna obdobja (Ule in Kuhar 2003).  

Zaradi vse večje negotovosti zahtevajo današnje delovne razmere več angažiranosti, 

fleksibilnosti in mobilnosti posameznika, če le-ta želi ohraniti delovno mesto. Mnogo mladih 

je zaposlenih za določen čas, kar pa jim ne zagotavlja dolgoročne ekonomske varnosti, zato se 

posledično mladi odrasli kasneje odločajo za starševstvo (Semič, 2011).  

Lesthaeghe (2000; po Kuhar in Ule, 2003) poleg zgoraj naštetih izpostavlja naslednje 

dejavnike upadanja rodnosti in prelaganja rojevanja: 

 poudarjanje kakovosti življenja, prostem času, zabavi; 

 izogibanje obvezam in želja po ohranjanju »odprte prihodnosti«; 

 problematično stanovanjsko vprašanje; 

 slabša zaposljivost mladih;  

 dostopnost in učinkovitost kontracepcije; 

 osvobojenost od vpliva tradicionalnih avtoritet (npr. religije).  

                                                           
1
  V raziskavi je sodelovalo 1800 prebivalcev Republike Slovenije, ki so bili stari od dopolnjenih 16 let do 

dopolnjenih 29 let. Ustreznih enot je bilo 1746. Od tega je sodelovalo 27, 2 % starih med 26 in 29 let.  
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2.9.1 DRUŽINE 

 

»Družina je sistem - sistem znotraj drugih sistemov. Je tudi spreminjajoči se sistem - 

spreminjajoči se sistem v spreminjajočem se svetu« (Sigelman in Rider, 2009, str. 438).  

Ule in Kuhar (2003) izpostavljata, da sodobno družino, tako kot prehajanje v obdobje 

odraslosti, označuje več nestabilnosti, sprememb, prehodov in vmesnih oblik v družinskem 

življenjskem poteku.  

Kot posledica razpršenosti v obdobju zgodnje odraslosti prihaja tudi do tega, da se partnerja 

odločata za rojstvo otroka šele v zrelem življenjskem obdobju, da se podaljšuje čas za 

oblikovanje partnerske skupnosti in zamika rojstvo prvega otroka pa tudi to, da je čas 

vzpostavljanja partnerske skupnosti vedno bolj razpršen (prav tam).  

Sigelman in Rider (2009) navajata, da je v drugi polovici 20. stoletja prišlo do velikih 

družbenih sprememb na področju družine. Izpostavljam tiste, ki se (ne)posredno navezujejo 

na obdobje zgodnje odraslosti: 

1. Več samskih odraslih. Danes več odraslih živi samih v primerjavi s preteklostjo. 

Pogosto prihaja do tega, da živijo s partnerjem (lahko tudi z otroki), vendar niso 

poročeni. 

2. Kasnejše poroke. Veliko odraslih preloži poroko, ker si želijo doseči najprej cilje na 

področju izobraževanja in kariere. Povprečna starost ženske, ko se poroči je 25 let, 

povprečna starost moškega pa je 27 let.  To pomeni, da je okrog 35% otrok rojenih 

izven zakona.  

3. Manjše število otrok. Danes imajo odrasli manj otrok v primerjavi s prejšnjimi leti.  

4. Več žensk dela. Leta 1950 je bilo poročenih žensk z otroki mlajšimi od 6 let, ki so bile 

zaposlene 12%. Leta 2005 se je ta številka povzpela na 60%. 

5. Več ločitev. Najmanj 4-je od 10-ih mladoporočencev lahko pričakuje ločitev.  

6. Več enostarševskih družin. Leta 1960 je 9% otrok živelo z enim staršev, najpogosteje 

zaradi smrti enega od zakoncev. Leta 2002 je bilo kar 23% mlajših od 18 let, ki so 

živeli samo z mamo in 5% tistih, ki so živeli z očetom. 

7. Več otrok živi v revščini. Večanje števila enostarševskih družin pomeni porast otrok, ki 

živijo v revščini.  
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 »V današnjem razvitem svetu odločitev za otroka ne sovpada več s tem, da se »dokažeš« kot 

dokončno odrasel človek oz. državljan. Rodnost v večini evropskih držav upada in je povsod 

pod nadomestitveno stopnjo 2,1 otok na mater, obenem pa narašča starost žensk pri rojstvu 

prvega otroka« (Kuhar in Razpotnik, 2011, str. 32).  

 

2.9.2 STARŠEVSTVO 

 

Odločitev za družino je danes skrbno načrtovana in pretehtana. Mladi si načeloma v 

prihodnosti sicer želijo imeti družino z otroki, vendar je odločitev za oblikovanje družine 

povezana z mnogo pogoji ter nikakor ne more biti spontana in samoumevna. Ljudje želijo v 

prihodnosti svojim otrokom posvetiti veliko pozornosti, visoko kakovost življenja in ugodne 

ekonomske pogoje. Poleg tega pa mladi poudarjajo veliko odgovornost, ki jo prinaša 

starševstvo (Kuhar in Razpotnik, 2011).  

Kot najpomembnejša dejavnik za odločitev za starševstvo sta se izkazala subjektivni občutek 

pripravljenosti na to ter materialna varnost (varna zaposlitev, zadovoljivi stanovanjski pogoji, 

možnost uskladitve dela, kariere in družinskega življenja).  Mladim odraslim se zdi 

pomembno tudi: kakovostno osebno življenje, stabilen partnerski odnos, nekatere ženske so 

navajale tudi pomen zaznane pravične razdelitve gospodinjskih del (prav tam).  

Kako prihod otroka vpliva na ženski, moškega in njun odnos? Nekateri verjamejo, da rojstvo 

otroka zbliža par, nekateri pa menijo ravno nasprotno: da otrok par razdvoji. Sigelman in 

Rider (2009) navajata, da je v povprečju prehod v starševstvo opisan kot stresno življenjsko 

obdobje, ki prinaša tako pozitivne kot tudi negativne spremembe. Po eni strani mladi starši 

navajajo, da otrok prinese srečo in veselje in pozitivno prispeva k njihovi osebnostni rasti. 

Vendar pa s prihodom otroka mladi par dobi novi vlogi očeta in matere, ki poleg že obstoječih 

vlog, prinaša veliko odgovornost in izzive: oskrbovanje in nega otroka, manj spanja, skrbi v 

povezavi z otrokom, manj časa zase in v nekaterih primerih tudi finančne težave. Brečko 

(1998) izpostavlja še manj časa za prijatelje, spremembe v komunikaciji ter odrekanje lastnim 

željam. Nadaljuje, da je spremembe treba znati sprejeti ter jih obvladati.  

Avtorji v severni Ameriki in Evropi (npr. Gloger-Tippelt in Huerkamp, 1998; Kalmus 

Davidson in Cushman, 1992; Maynard, 1974; Ventura, 1987; Wicki, 1999; Zupančič in 

Filipič, 1995; vsi po Marjanovič Umek in Zupančič, 2004) ugotavljajo, da rojstvo prvega 
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otroka in prilagajanje na starševsko vlogo za večino parov predstavlja stresno obdobje, v 

katerem se običajno zmanjša zadovoljstvo s partnerskim odnosom, konflikti so pogostejši. 

Vsakodnevna interakcija z otrokom, skrb zanj, vzgoja in spremljanje njegovega razvoja, so po 

eni strani za starše vir zadovoljstva, po drugi strani pa vir stresa.  

Starša se po rojstvu otroka spoprijemata z zahtevami otroka, partnerja in poklica, s 

pomanjkanjem spanja, povečano telesno utrujenostjo, manj skupnega časa, s tehnikami 

pomirjanja otroka itd. (Gloger-Tippelt in Huerkamp, 1998; Turner in Helms, 1993; po prav 

tam).  

Sigelman in Rider (2009) opogumljata, da se starši, ki se znajo soočati s težavami in imajo 

dobro razvite komunikacijske veščine, bolje znajdejo v novi vlogi in si znajo tudi bolje 

organizirati svoj čas. Pomembno je tudi, da imajo mladi starši realna pričakovanja o novih 

vlogah. Mladi starši, ki se svojih staršev spominjajo kot toplih in prijetnih, sami pa se počutijo 

kot zaželen otrok, lažje preidejo v obdobje starševanja. Na tem prehodu je izrednega pomena 

podpora partnerja, prijateljev in sorodnikov. 

Obdobje prilagajanja na starševstvo se med mladimi odraslimi razlikuje, traja lahko od štirih 

mesecev do treh let (Belsky in Rovine, 1990; Gloger-Tippelt, 1988; Wicki, 1999; vsi po 

Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Kljub individualnim razlikam se večina mladih 

slovenskih staršev učinkovito spoprijema s prilagajanjem na družinsko življenje s prvim 

otrokom in so zadovoljni s svojim družinskim življenjem (Filipič, 1994; po prav tam).  

Danes so v ospredju drugačni motivi za starševstvo, kot so bili v preteklosti. Starši z rojstvom 

otroka dobijo občutek odgovornosti, pristojnosti za otroka, kar za odraslega pomeni, da je 

nujno potreben in to zadovolji njegovo emocionalno potrebno po tem. Otroci imajo danes 

predvsem »psihološko funkcijo koristnosti« (Fend, 1988; po Ule in Kuhar, 2003). 

MATERINSKI STRES 

Poleg partnerjevih sposobnosti prilagajanja na spremembe v družini in sprejetja nove socialne 

vloge na stres ob rojstvu otroka vplivata tudi otrokov temperament in skladnost med vzorci 

temperamenta otroka in staršev (Filipič, 1994; Galinsky, 1987; Papalia in Olds, 1995; 

Zupančič in Filipič, 1995; vsi po Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Zupančič in Filipič 

(1995; po prav tam) sta ugotavljali glavne izvore materinskega stresa pri mladih odraslih 

ženskah s predšolskimi otroki. Prišli sta do sedmih izvorov materinskega stresa, mame pa so 
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se med seboj razlikovale glede zaznane stopnje delovanja posameznih povzročiteljev stresa v 

odvisnosti od svoje in otrokove starosti, izobrazbe in števila otrok v družini: 

1. Težaven temperament otroka (otrok je pogosto slabe volje in se težko prilagaja 

spremembam). 

2.  Omejitve v materinski vlogi (mama zaznava, da otrokove potrebe preveč 

usmerjajo njeno življenje in prostočasne dejavnosti). 

3. Nekomunikativen otrok (otrok je plašen, boječ, zadržan v socialnih stikih). 

4. Zaznana materinska nekompetentnost (mama ima težave pri prepoznavanju 

otrokovih potreb, s težavo ga pomiri). 

5. Šibki prvi stiki (težave pri zadovoljevanju otrokovih potreb in sprejemanju otroka 

prvih nekaj tednov po rojstvu). 

6. Nezadovoljstvo mame in izkušnje krivde (mama doživlja krivdo zaradi 

prepričanja, da bi se otroku lahko bolj posvetila). 

7. Zaznano pomanjkanje naklonjenosti otroku (mama ima težave pri vzpostavljanju 

naklonjenega odnosa z otrokom in sprejemanjem otroka takega, kot je). 

Avtorici raziskave nadaljujeta, da so mame z višjo stopnjo izobrazbe zaznale več izvorov 

stresa zaradi izkušenj krivde do otroka kot nižje izobražene mame, ki so izvor stresa 

največkrat pripisale otrokovemu težavnemu temperamentu.  
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3 EMPIRIČNI DEL 
 

3.1 RAZISKOVALNI PROBLEM 

 

3.1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

»Življenjska pot mladega posameznika je dosti manj napovedljiva kot pred desetletji. Vstop v 

odraslost je postal individualiziran ter odvisen predvsem od posameznikovih osebnih 

zmožnosti. Glavno merilo vstopa v odraslost pri mladem posamezniku postaja biti zmožen 

poskrbeti zase, biti samozadosten, neodvisno izbirati in sprejemati odločitve ob veliko 

možnostih izbire« (Arnett, 2006; Cheah in Nelson, 2004; vsi po Puklek Levpušček in 

Zupančič, 2011, str. 11). Razmere v državi vsako generacijo postavljajo pred različne izzive 

in ovire. Zdajšnja generacija mladih odraslih se sooča s težavnim iskanjem redne zaposlitve, 

kar vpliva na finančno odvisnost mladih od staršev, zaradi česar so težje samozadostni in niso 

zmožni skrbeti zase. Ker se po končanem študiju večina mladih začne usmerjati v iskanje 

zaposlitve, se podaljšuje čas bivanja doma pri starših, kar posledično vpliva na vzpostavljanje 

intimnega prostora s partnerjem ter oblikovanje svoje družine. Marjanovič Umek in Zupančič 

(2004) menita, da ob vsem tem pomembno vlogo igrajo tudi prijatelji oziroma vrstniki, ki 

mlademu odraslemu omogočajo, da se učinkovitejše spoprijema s stresom. 

 

3.1.2 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE 

 

Namen diplomskega dela je raziskati odnos mladih odraslih s starši, z vrstniki, s partnerjem 

ali do partnerstva v primeru, da partnerja nimajo, ter odnos do prilagajanja na starševstvo. 

Poleg tega bi rada ugotovila, kako mladi odrasli doživljajo obdobje zgodnje odraslosti, kakšna 

je njihova vloga in kako se ob tem počutijo.   

Zanima me, kako posamezniki doživljajo obdobje odraslosti, medosebne odnose s starši, 

vrstniki in partnerjem ter prilagajanje na starševstvo ter na kakšen način se soočajo z ovirami 

in negotovostjo.  
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3.1.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

 Kako mladi odrasli doživljajo obdobje zgodnje odraslosti?  

 Kako mladi odrasli doživljajo svoj odnos s starši?  

 Ali mladi odrasli, ki imajo partnerja, drugače doživljajo odnose s prijatelji/ vrstniki kot 

mladi odrasli, ki nimajo partnerja? Kaj jim vrstniki pomenijo v obdobju zgodnje 

odraslosti? 

 Kakšno vlogo ima partner v obdobju zgodnje odraslosti? 

 Kakšno stališče imajo do partnerstva moški in ženske, ki so trenutno samski? 

 Kakšno predstavo imajo mladi odrasli o vlogi bodočega starša?  

 Kako se mladi odrasli, ki že ima otroka, počuti v vlogi starša? 

 

3.2 METODOLOGIJA 

 

3.2.1 RAZISKOVALNI INSTRUMENT 

 

Empirični del sem raziskovala z uporabo kvalitativne analize delno strukturiranih intervjujev.  

Bistvo kvalitativne raziskave je, da ne proučujemo večjega števila oseb, z namenom, da bi 

prišlo do posplošenih ugotovitev, ampak raziščemo enega ali več posameznih primerov in jih 

med seboj primerjamo. Gre za idiografski pristop, pri katerem poskušamo razumeti delovanje, 

probleme in pojave posameznega primera iz njega samega pa tudi v interakciji z okoljem 

(Mesec, 1998).  

Uporabila sem delno strukturiran intervju. Pri le-tem nisem imela vnaprej do potankosti 

pripravljenih vprašanj, ampak zgolj okvirne teme: doživljanje obdobja odraslosti, odnos s 

starši, odnos s prijatelji, partnerstvo ter starševstvo. Kot spraševalec sem se med intervjujem 

poskušala čim bolj umakniti v ozadje in pustiti spraševancu, da prosto pripoveduje (Mesec, 

1998). Kot kriterij odraslosti sem postavila leta (od 25. leta naprej) in občutek, da se 

posameznik čuti odraslega. Drugi kriteriji se mi zdijo subjektivne narave in ni nujno, da jih 

dosegajo vsi intervjuvanci, kljub temu da jih glede na leta smatram kot odrasle. 
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3.2.2 OPIS ENOT RAZISKOVANJA 

 

Vzorec je neslučajnostni namenski, saj sem v raziskavo zajela enote s točno določenim 

namenom. Poiskala sem jih z metodo snežne kepe. V raziskavo sem vključila štiri mlade 

odrasle med 25. in 30. letom starosti, pri čemer sem intervjuvala dva moška in dve ženski. 

Poskušala sem zajeti različne pogoje, v katerih mladi živijo: ne/zaposlen, ne/starš, mladi 

odrasli s partnerjem ali mladi odrasli, ki nima partnerja, mladi odrasli, ki je na svojem že 

nekaj let in mladi odrasli, ki se je ravnokar odselil od staršev. Mladi odrasli, ki še živi pri 

starših, ni želel odgovarjati na moja vprašanja. Zaradi tega v analizi podatkov nisem mogla 

delati primerjav med mladimi odraslimi glede na ta kriterij. Intervjuvanci se med seboj ne 

poznajo. Vsi živijo v lastnem stanovanju. Intervjuvanko 2 poznam že od prej, ostale sem 

spoznala na dan intervjuja.  

Tabela 5: Značilnosti intervjuvancev 

INTERVJUVANEC
2
 SPOL STAROST NE/ZAPOSLEN IMA/NIMA 

PARTNERJA 

IMA/NIMA 

OTROK 

Intervjuvanec 1 moški 30 let zaposlen ima  nima 

Intervjuvanec 2 ženski 26 let zaposlena ima nima 

Intervjuvanec 3 ženski 27 let zaposlena nima ima 

Intervjuvanec 4 moški 29 let nezaposlen nima nima 

 

3.2.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 

Z intervjuvanci sem stopila v stik prek poznanstev. En intervju sem opravila v mesecu marcu, 

enega v aprilu, dva pa v juliju 2013. Trajali so od 41 minut do 1 ure in 10 minut. Spraševance 

sem že vnaprej obvestila, da bom intervju zaradi nemotenega poteka snemala na diktafon. 

Vsem intervjuvancem sem zagotovila anonimnost ter jim ponudila možnost, da zavrnejo 

odgovarjanje na katerokoli vprašanje, v primeru, da o določeni temi ne želijo govoriti. Tri 

intervjuje sem opravila pri intervjuvancih doma, enega pa na željo intervjuvanca na zunanji 

                                                           
2
 Izraz »intervjuvanec« ne določa spola, saj je uporabljen za oba spola. 
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terasi gostinskega lokala na obrobju Ljubljane. Intervju je potekal nemoteno, saj na terasi ni 

bilo drugih obiskovalcev.  

 

3.2.4. POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

 

Gradivo sem obdelala po korakih, ki jih priporoča Mesec (1998): 

1. urejanje gradiva; 

2. določitev kodirnih enot; 

3. odprto kodiranje; 

4. izbira in definiranje relevantnih pojmov; 

5. oblikovanje končne teoretične formulacije. 

Zvočne posnetke intervjujev sem dobesedno pretipkala in jih uredila (intervjuji se nahajajo v 

arhivu avtorice). Pri tem sem poskušala ohraniti čim bolj izvirno obliko besedila, nekatere 

dele pa sem zaradi lažjega razumevanja spremenila v knjižno obliko. Nato sem izbrala le za 

raziskavo pomembne dele intervjujev. Le-te sem vstavila v tabelo. Za tem sem podčrtala 

pomembne dele besedila in s tem določila kodirne enote. Temu je sledilo odprto kodiranje. 

Mesec (prav tam) odprto kodiranje razdeli na tri različne postopke: pripisovanje pojmov 

empiričnim opisom, združevanje sorodnih pojmov v kategorije (glej prilogo 1), temu pa sledi 

analiza značilnosti pojmov in kategorij. Preden sem se lotila analize, sem  zapisala tabelarični 

prikaz kod in kategorij, dobljenih pri vseh intervjuvancih (glej tabele 6 do 21). Za tem sem 

oblikovala poskusno teorijo ter odgovorila na raziskovalna vprašanja. Nekatere kode 1. reda 

sem upoštevala v dveh  različnih kodah 2. reda, ker se povezujejo z obema. 

Ugotovila sem, da se pri intervjuvancih pojavljajo podobne teme. S primerjanjem kod 

drugega reda sem dobila naslednje kategorije: 

 značilnosti obdobja odraslosti: splošne značilnosti obdobja odraslosti, kriteriji 

odraslosti, ovire in spodbude na prehodu v odraslost; 

 odnos s starši: odnos s starši, odnos z mamo in odnos z očetom; 

 odnos s sorojenci; 

 odnos s prijatelji: odnos s prijatelji in prijatelji v mlajših letih; 
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 partnerstvo: partnerstvo, prednosti in pomanjkljivosti partnerskega življenja ter 

samsko življenje; 

 starševstvo: vizija in starševstvo. 

 

3.3 PRIKAZ REZULTATOV IN ODGOVORI NA ZASTAVLJENA 

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

3.3.1 PRIMERJALNA ANALIZA REZULTATOV 

 

V nadaljevanju sledi primerjalna analiza rezultatov po posameznih kategorijah. Na koncu 

analize posamezne kategorije sledi odgovor na raziskovalno vprašanje, ki se navezuje na te 

kategorije. 

ZNAČILNOSTI OBDOBJA ODRASLOSTI 

V kategorijo »značilnosti obdobja odraslosti« sem uvrstila naslednje kode 2. reda: splošne 

značilnosti obdobja odraslosti, kriteriji odraslosti, ovire ter spodbude na prehodu v odraslost.  

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI OBDOBJA ODRASLOSTI 

V kodi »splošne značilnosti obdobja odraslosti« sem zajela mnenja intervjuvancev o tem, 

kako oni doživljajo vstop v odraslost - kot nenaden ali prehoden ter kako doživljajo obdobje 

odraslosti na splošno. 

Splošne značilnosti obdobja odraslosti (glej tabelo 6): Intervjuvanca 1 in 2 menita, da obdobje 

odraslosti pride samo od sebe. Intervjuvanka 3 zaradi rojstva otroka prehod v odraslost označi 

kot nenaden. Intervjuvanec 4 pa meni, da odraslost definira družba.  

Intervjuvanec 1 prehod v odraslost povezuje s stresom (»Doživljam ga stresno, saj ne morem 

verjet, da se lahko življenje tko spremeni.«). Intervjuvanka 3 navaja, da ji je bilo ob prehodu v 

odraslost hudo (»Ko sem zvedla, da sem noseča, sem se odselila na svoje. Začela sem se 

zavedat, da je to dokončna preselitev na svoje. Mi je blo mal hudo. Ampak ne vem zakaj, pač 

hudo mi je blo.«). Intervjuvanca 2 in 4 pa prehod v odraslost doživljata pozitivno 

(Intervjuvanka 2: »Zdej mam to srečo, da ma moj partner stanovanje in živiva skupaj. To mi 

prnese popolno neodvisnost, ki jo izredno cenim. Tako življenje je brez kontrole staršev.«). 
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Tudi Arnett (2004) meni, da je ko se mladi odrasli odselijo, prevzamejo nadzor nad svojim 

zasebnim življenjem in informacijami dostopne staršem. Intervjuvanec 4 dodaja : »Poiskal 

sem sobo, kjer je najemnina ista kot domača in se osvobodil domače nasičenosti, ki smo jo 

doživljali medsebojno, jst, mama in brat.«  

KRITERIJI ODRASLOSTI 

V kodi »kriteriji odraslosti« sem zajela subjektivne kriterije odraslosti vprašanih - torej 

kateri so tisti kriteriji, po katerih sebe smatrajo kot odraslega.  

Kriteriji odraslosti (glej tabelo 7): Vsi intervjuvanci kot kriterij odraslosti navajajo materialno 

neodvisnost od staršev - finančno neodvisnost ali pa lastno stanovanje. Tudi Arnett (1998; po 

Puklek Levpuček in Zupančič, 2011) izpostavlja neodvisnost kot merilo odraslosti. Dodaja pa 

še zmožnosti za ustvarjanje družine, prilaganje družbenim normam, biološke prehode (npr. 

zaključena telesna rast, kronološki prehod, prehode vlog (npr. poroka) itd. 

Intervjuvanki 2 in 3 navajata tudi sprejemanje večje odgovornosti. Intervjuvanec 1 in 4 

omenjata kriterija odraslosti, ki sta povezana z razvojnima nalogama: zaključeno šolanje in 

zaposlitev. Intervjuvanec 1 navaja še zrelo odzivanje v določenih situacijah (»Odraslega se 

počutm, ker mam večletne delovne izkušnje, mam odgovorno službo, ki jo opravljam 11 let, 

torej že od 18. leta. Pol so kritične situacije, v katerih se znajdeš in zmer bolj zrelo 

odreagiraš, lastno stanovanje, reagiranje ob kritičnih dogodkih – temu bi lahk reku zrela 

reakcija, kar pomeni, da ne bi reagiral kot en pubertetnik, mulc.«). Intervjuvanka 3 prav tako 

izpostavlja zrelo razmišljanje. Samo intervjuvanka 2 kot kriterij odraslosti omenja leta. 

Intervjuvanka 3 pa pravi, da se odraslo počuti tudi zaradi otroka. Intervjuvanec 4 navaja še 

družbene kriterije odraslosti: otroci, služba in avtomobil. 

OVIRE NA PREHODU V ODRASLOST 

Koda »ovire na prehodu v odraslost« zajema mnenja vprašanih, katere so morebitne ovire 

mladih na splošno na prehodu v odraslost. 

Ovire na prehodu v odraslost (glej tabelo 8): Vsi intervjuvanci navajajo ovire na poti v 

odraslost, pri čemer jih intervjuvanci 1, 2 in 3 ocenjujejo kot negativne, intervjuvanec 4 pa jih 

doživlja kot pozitivne (»Zdi se mi, da samo odpor in borba za osebno svobodo nekak zavirata 

odraslost. That's a good thing.«).  
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Intervjuvanca 1 in 2 kot največjo oviro na poti odraslost izpostavljata odvisen odnos med 

starši in otroci (»Dodala bi sam še to, da zavira pot v odraslost tud pretirana čustvena 

navezanost na starše. Pod tem mislm, da smatraš starše kot osebe, ki so te vzgojil. Nato pa 

počas zletiš iz gnezda in jih ne potrebuješ več tko kot včasih.«) ter dolgotrajno šolanje. Tudi 

Poljšak Škraban (2002) pravi, da je podaljševanje izobraževanja povzročilo, da čedalje več 

mladih po zaključku ne vstopa v odraslost, ampak ostaja v postadolescenci. Intervjuvanka 2 

kot oviro na poti v odraslosti navaja lenobo (»Torej je glavna ovira pr mladostniku, da 

postane odrasel lenoba. Vsak ma možnost it delat, pa ne mi govort o recesiji in o neki krizi.«). 

Tudi Puklek Levpušček in Zupančič (2011) izpostavljata lenobo kot enega izmed zaviralnih 

dejavnikov na poti v odraslost. 

Intervjuvanka 3 pa kot oviro na poti v odraslost izpostavlja zanašanje na druge: »Jst sem 

takrat … mogoč me je zaviralo to, da se zanašaš na to, da bo nekdo poskrbel zate. Kakršenkol 

problem se je našu, mi je nekdo pomagu. Nisem pa mela nekoga, za kerga bi mogla jst skrbet. 

Zdej se moram s problemi soočit sama.« 

SPODBUDE NA PREHODU V ODRASLOST 

Koda »spodbude na prehodu v odraslost« zajema mnenje vprašanih, kateri dejavniki mlade 

na splošno spodbujajo na poti v odraslost. 

Spodbude na prehodu v odraslost (glej tabelo 9): Intervjuvanki 2 in 3 omenjata tudi spodbude 

na prehodu v odraslost, ki so si med seboj različne. Intervjuvanka 2 navaja kronološko starost 

ter vpliv sovrstnikov (»Npr. 27-letnik se najbrž ne bo družu z 18-letnikom. In še primerja se s 

sovrstniki. Če ma večina njegovih prjatlov takrat že zaposlitev, morda celo svoje stanovanje, 

ter resne veze, se tud sami nagibajo k večini. Tko bo ostal »normalen« za svoj družbeni 

krog.«). Intervjuvanka 3 pa navaja finančno neodvisnost, skrb zase ter težke življenjske 

izkušnje, kot npr. to, da je ostala sama z otrokom (»To ko sva s Klemenom sama ostala, mi je 

več pomenilo za prehod v odraslost, kot to, da sem ga rodila«). Tudi Puklek Levpušček in 

Zupančič (2011) navajata biološke prehode (npr. nosečnost) in prehode v vlogah (npr. 

starševstvo) kot spodbujevalne dejavnike na poti v odraslost. 

Kako mladi odrasli doživljajo obdobje zgodnje odraslosti? 

Doživljajo ga različno. Nekateri pravijo, da obdobje pride postopoma, drugi pa, da pride 

nenadno in z izpolnitvijo družbenih kriterijev. Nekaterim je bil prehod stresen in negativen, 

drugim pa je predstavljal pozitivno izkušnjo. Vsi kot kriterij odraslosti navajajo (finančno) 
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neodvisnost od staršev in življenje na svojem. Dodajajo pa še vse od zaključenega šolanja, 

službe, otroka, sprejemanja odgovornosti, partnerstva, družbenih kriterijev odraslosti (služba, 

otroci, avtomobil) pa do zrelega reagiranja in razmišljanja, večje pripravljenosti do početja 

nečesa in let. Večina se je od doma odselila, ko so izpolnili vsaj enega od kriterijev. Zanimive 

se mi zdijo ugotovitve raziskav, v katerih so avtorji proučevali predstave o odraslosti (ZDA, 

Češka, Romunija, Belgija, Avstrija, Slovenija, Argentina, Izrael in Kitajska). Pokazale so, da 

so prevzemanje odgovornosti za lastna dejanja, samostojno odločanje, odnos s starši, v 

katerem imajo mladi enakovredno vlogo in finančna neodvisnost najpomembnejša merila pri 

opredelitvi odraslosti. Nekateri poudarjajo še pomembnost zmožnosti za ustvarjanje družine 

ter prilagajanje družbenim normam. Kronološka starost ter biološka merila niso tako 

pomembna, še manj pa prevzemanje novih socialnih vlog (npr. starševstvo) (Puklek 

Levpušček in Zupančič, 2011).  

Vsi intervjuvanci zaznavajo ovire na prehodu v odraslost. Eden ovire označi kot pozitivne. 

Negativne ovire so predvsem podaljševanje obdobja otroštva, odvisnost  od staršev in 

medsebojna navezanost, strah pred odgovornostjo in zanašanje na druge ter celo samsko 

življenje. Nekateri navajajo tudi spodbude na prehodu v odraslost, in sicer: leta, vpliv 

sovrstnikov, finančna neodvisnost in skrb zase. 

Intervjuvanci se pri doživljanju obdobja odraslosti med seboj precej razlikujejo. Mirjana Ule 

(2008) meni, da je različnost nujna poteza mladih odraslih. Nekateri od njih se izobražujejo, 

drugi delajo ali so brezposelni, tretji kombinirajo študij in delo. Nekateri so v trdnih 

partnerskih zvezah, nekateri živijo s prijatelji, drugi sami ali pri starših. Razlike pa se 

pojavljajo tudi v čustvenih stanjih in zadovoljstvu z odnosi.  

 



 

 

-3
9
- 

Tabela 6: Kode 1. reda za kodo 2. reda: SPLOŠNE ZNAČILNOSTI OBDOBJA ODRASLOSTI 

 

 KODE 1. REDA 

 

KODA 2. REDA INTERVJUVANEC 1 INTERVJUVANEC 2 INTERVJUVANEC 3 INTERVJUVANEC 4 

Splošne značilnosti 

obdobja odraslosti 

Obdobje odraslosti pride  

samo od sebe 

 

Stresno obdobje 

 

Obdobje odraslosti pride 

samo od sebe 

 

Življenje brez kontrole 

staršev 

 

Ob osamosvojitvi ji je bilo 

hudo 

 

Soočanje s problemi 

 

Odraslost definira družba 

 

S preselitvijo na svoje se 

je osvobodil domače 

nasičenosti 

 

Odraslost pomeni biti del 

kapitalizma 

 

Dobro leto živi na svojem 
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Tabela 7: Kode 1. reda za kodo 2. reda: KRITERIJI ODRASLOSTI 

 

 

 

KODE 1. REDA 

 

KODA 2. REDA INTERVJUVANEC 1 INTERVJUVANEC 2 

 

INTERVJUVANEC 3 INTERVJUVANEC 4 

Kriteriji odraslosti Večletne delovne izkušnje 

 

Lastno stanovanje 

 

 

Od doma se je odselil, ko je 

začutil, da se mora 

 

Zrelo reagiranje v kritičnih 

situacijah 

 

Finančna neodvisnost 

 

Ločeno življenje od 

staršev 

 

Leta so mejnik odraslosti 

 

 

Sprejemanje odgovornosti 

v novem gospodinjstvu 

Finančna neodvisnost 

 

Živi sama z otrokom 

 

 

Od doma se je  

odselila, ko je zanosila 

 

Sprejema več 

odgovornosti 

 

Bolj zrelo razmišljanje 

 

Otrok 

 

Ve, kaj hoče v življenju 

 

Bolj pripravljena 

narediti  določene stvari 

Zaključeno šolanje  

 

Selitev na svoje 

 

 

Od doma se je odselil, ko 

je zaključil šolanje 

 

Partnerstvo 

 

Otroci, služba, avtomobil 

so družbeni kriteriji 

odraslosti 
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Tabela 8: Kode 1. reda za kodo 2. reda: OVIRE NA PREHODU V ODRASLOST 

 

 KODE 1. REDA 

KODA 2. REDA INTERVJUVANEC 1 INTERVJUVANEC 2 INTERVJUVANEC 3 INTERVJUVANEC 4 

Ovire na prehodu v 

odraslost 

Študentska dela 

 

Odvisnost od staršev 

 

Dolgotrajno šolanje 

 

Samsko življenje 

 

Lagodno študentsko 

življenje zavira prehod v 

odraslost 

 

Strah pred 

odgovornostjo in delom 

 

Podaljševanje obdobja 

otroštva 

 

Lenoba je ovira na poti v 

odraslosti 

 

Pretirana čustvena 

navezanost na starše je 

ovira v obdobje  

odraslosti 

 

Nekateri starši ovirajo 

samostojnost  svojih 

otrok 

 

Zanašanje na druge je 

ovira na prehodu v 

odraslost 

 

Odpor in borba za osebno 

svobodo zavirata prehod v 

odraslost 

 

Zaviranje na poti v 

odraslost je pozitivno 
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Tabela 9: Kode 1. reda za kodo 2. reda: SPODBUDE NA PREHODU V ODRASLOST 

 

 KODE 1. REDA 

KODA 2. REDA INTERVJUVANEC 1 INTERVJUVANEC 2 INTERVJUVANEC 3 INTERVJUVANEC 4 

Spodbude na prehodu v 

odraslost 

/* Leta prinašajo spodbudo 

v obdobje odraslosti 

 

Vpliv sovrstnikov na 

prehod v obdobje 

odraslosti 

 

Finančna neodvisnost 

 

Skrb zase 

 

Težke življenjske izkušnje 

 

Mati samohranilka 

 

Nenaden prehod v odraslost 

zaradi partnerjeve 

zapustitve 

 

/* 

*Intervjuvanca v intervjuju nista omenjala spodbud na prehodu v odraslost. 
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ODNOS S STARŠI 

Kategorija »odnos s starši« zajema naslednje kode 2. reda: odnos s starši (sem spadata tudi 

samostojnost ter finančna (ne)odvisnost) in odnos z mamo ter odnos z očetom. Pod odnos z 

mamo in z očetom spadajo splošen odnos z vsakim od njiju, stiki, vloga mame in očeta, 

pogostost prepirov ter vzroki prepirov.  

ODNOS S STARŠI 

Koda »odnos s starši« zajema doživljanje odnosa med intervjuvancem in njegovimi starši. 

Odnos s starši (glej tabelo 10): Intervjuvanca 1 in 4 nimata obeh staršev, zato o splošnem 

odnosu s starši nista govorila. Torej sta opisovala odnos ali z mamo ali z očetom. 

Intervjuvanka 2 meni, da ji je življenje ločeno od staršev lepše, saj jo je finančna odvisnost 

obremenjevala (»Zmer mi je šlo na živce, k so me starši vprašal, kam je šel (takrat njihov) 

dnar in zmeri sem mela moralno krizo, če sem ga po neumnosti zapravljala. Ko pa sem mela 

lasten zaslužek, niti niso vedeli, kolk ga je, niti niso spraševal, kam je šel.«). Intervjuvanka 3 

pravi, da starša nista sprejela njene zanositve, odnos s starši pa se je še poslabšal, ko sta se s 

partnerjem razšla (»Starša sta bla nesrečna, ko sem zanosila, ampak ne dolgoročno. Na odnos 

je vplivalo to, da sva šla narazen s Klemnovim očetom.«). Intervjuvanka 2 pa ravno nasprotno 

poudarja, da sta jo starša vedno podpirala. 

Aquilino (2006) na tem mestu poudarja, da mladi odrasli bolje razumejo perspektivo staršev 

kot mladostniki. Odnos s starši razumejo kot medosebni odnos med odraslimi osebami, ne več 

samo kot odnos otrok – starši. Marjanovič Umek in Zupančič (2013) pa dodajata, da poleg 

tega mladi odrasli s starši preživijo manj časa, so manj egocentrični, močneje vplivajo na 

odnos s starši, spremenijo pa se tudi starši, ki svojega otroka ne poskušajo več poučevati, 

nadzorovati, mu postavljati pravil vedenja itd.  

ODNOS S OČETOM 

Koda »odnos z očetom« zajema doživljanje odnosa z očetom, vloga očeta, doživljanje 

morebitnih prepirov ter stiki z njim. 

Odnos z očetom (glej tabelo 11): Pri odnosu z očetom je od vseh 3 intervjuvancev 

(intervjuvanec 4 nima očeta) najbolj pozitivno opisala intervjuvanka 2, ki pravi, da ji je oče 

vedno stal ob strani, da ji je predstavljal večjo avtoriteto kot mama ter da sta imela posebno 

povezavo (»Oče mi je tud nekako bolj privzgojil šport v mojem življenju, ki naju je dodatno 
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povezoval. Tud sam je športnik, košarkaš, zato sva velik sproščenih trenutkov preživela na 

primer ob gledanju tekem.«). Intervjuvanec 1 pravi, da sta se v časih, ko sta z očetom živela 

skupaj, večkrat prepirala zaradi zabav in različnega okusa za hrano. Zdaj ko živita ločeno, se 

razumeta bolje (»Zdej je najin odnos dober, dobiva se na kavi, dobimo se na družinskem 

kosilu. Ne kregava se več, ker se ne vidiva pogosto.«). Intervjuvanka 3 pa odnos z očetom 

opisuje kot neoseben (»Z očetom imava korekten odnos, ne pa lih oseben. Kako bi rekla … 

korekten - to pomeni, da se pogovarjava na splošno, pač »Kako si«, ne pogovarjava pa se o 

težavah. Pač imava bolj splošne in neosebne pogovore.«). Avtorici Puklek Levpušček in 

Zupančič (2011) sicer navajata, da je kakovost odnosa med slovenskimi mladimi odraslimi in 

njihovimi starši na precej visoki ravni, je pa odstotek v primeru očeta nekoliko nižji, in sicer 

76,4 % 
3
. 

ODNOS Z MAMO 

Koda »odnos z mamo« zajema doživljanje odnosa z mamo, njeno vlogo, doživljanje 

morebitnih prepirov ter stike z njo. 

Odnos z mamo (glej tabelo 12): Tako kot odnos z očetom, tudi odnos z mamo intervjuvanka 2 

opisuje najbolj pozitivno. Navaja, da sta se v obdobju adolescence večkrat prepirali, zdaj pa je 

mama njena zaupnica in razumeta se bolje. Tudi Mirjana Ule in Metka Kuhar (2003) navajata 

izsledke raziskav Mladine 2000, ki kažejo na to, da je pri obeh spolih mama najpogosteje 

blažilka stisk in konfliktov, poglavitna svetovalka, tolažnica, pomočnica in najboljša 

prijateljica. Te funkcije matere se pojavljajo tako pri mladih, ki bivajo doma, kot pri mladih, 

ki so se že odselili od doma. 

Intervjuvanka 3 z mamo nima odnosa (»V bistvu midve z mamo nimava več odnosa. To, da 

sva prekinli odnos, je bla moja premišljena odločitev. Nisva več v stiku, se ne slišiva, niti ne 

vidiva.«). Intervjuvanec 4 pa meni, da se je njegov odnos z mamo izboljšal po preselitvi na 

svoje. Tako intervjuvanka 3 kot intervjuvanec 4 kot težavo v odnosu navajata pretiran mamin 

nadzor (»Držim rahlo distanco, da se ji znova ne začnejo prebujati želje po nadzoru. Uspeva 

nama vedno bolje.«). Intervjuvanec 1 nima mame.  

                                                           
3
 Raziskava Mladina 2010, v kateri je bilo intervjuvanih 1257 mladih v starosti od 15 do 29 let. 
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V primerjavi z očetom (76,4%) je kar 84,5% anketiranih v zgoraj navedeni raziskavi Mladina 

2010 ocenilo svoje odnose z mamo kot dober ali zelo dobre (Puklek Levpušček in Zupančič, 

2011). 

Kako mladi odrasli doživljajo svoj odnos  s starši? 

Mladi odrasli navajajo, da se, odkar so se odselili od doma, s starši bolje razumejo. Čeprav so 

se vsi v mlajših letih pogosto prepirali  s starši, se zdaj ne več.  Povečini povedo, da se z očeti 

dobro razumejo, odnos je bolj površinski, a dober. Z njimi se ne pogovarjajo o težavah, a bi 

jim očetje priskočili na pomoč, če bi to potrebovali.  Z mamami imajo na splošno slabši 

odnos, predvsem zaradi maminega nadzora. Omenjajo, da so se z mamami v mlajših letih 

pogosteje prepirali. Ena od vprašanih je z mamo prekinila stik. Samo ena intervjuvanka 

omenja, da je mama njena zaupnica in da ima z njo dober odnos. Stiki s starši so različno 

pogosti: od enkrat na teden do nekajkrat na leto. Trije intervjuvanci navajajo, da se s starši 

bolje razumejo v obdobju zgodnje odraslosti kot v adolescenci. Tudi Aquilino (2006) pravi, 

da se na prehodu v odraslost odnosi s starši izboljšajo. To pomeni, da odnosi postanejo bolj 

sproščeni in manj konfliktni. Pogosto se zgodi, da so starši in odrasli otroci bolj čustveno 

povezani kot v mladostniškem obdobju.  

Marjanovič Umek in Zupančič (2013) navajata, da naj bi psihološko osamosvajanje od staršev 

potekalo v štirih fazah:  

1. faza ostre diferenciacije; 

2. samostojnost; 

3. ponovno zbližanje s starši in 

4. ustaljen odnos s starši. 

Na prehodu v odraslost večina mladih odraslih doseže 4. stopnjo. Sodeč po odgovorih 

intervjuvancev, so povečini nekje med 3. in 4. stopnjo osamosvajanja od staršev.
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Tabela 10: Kode 1. reda za kodo 2. reda: ODNOS S STARŠI 

 

 KODE 1. REDA 

KODA 2. REDA INTERVJUVANEC 1 INTERVJUVANEC 2 INTERVJUVANEC 3 INTERVJUVANEC 4 

Odnos s starši  

 

 

 

*Nima mame Finančna odvisnost jo je 

obremenjevala 

 

Moralna kriza v primeru 

zapravljanja denarja 

staršev 

 

Starša sta podpirala njo in 

njene interese 

 

Lepše ji je življenje ločeno 

od staršev 

 

Popolna neodvisnost 

 

Ločeno življenje od 

staršev zaradi študija 

 

Njena starša nista takoj 

sprejela zanositve 

 

Odnos s starši se je 

poslabšal, ko sta se razšla 

s partnerjem 

 

*Nima očeta 

*Intervjuvanec 1 nima mame, intervjuvanec 2 pa nima očeta, zato v intervjujih ne opisujeta odnosa s starši na splošno. 
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Tabela 11: Kode 1. reda za kodo 2. reda: ODNOS Z OČETOM 

 

 KODE 1. REDA 

KODA 2. REDA INTERVJUVANEC 1 INTERVJUVANEC 2 INTERVJUVANEC 3 

Odnos z očetom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrben odnos z očetom, ki je z 

leti postal bolj napet in 

nesproščen 

 

Pozno prihajanje domov je bil 

eden od vzrokov za prepir 

 

Različen okus za hrano kot vzrok 

prepirov  

 

Pogosti prepiri v preteklosti 

 

Odnos se je izboljšal 

 

Ne prepirata se več 

 

Oče ji je vedno stal ob strani in ji 

pomagal, ko je to potrebovala 

 

Zavedanje koliko truda je oče 

vložil v vzgojo 

 

Oče ji je predstavljal večjo 

avtoriteto kot mama  

 

Oče jo je oštel redko, ampak ko 

jo je, je bilo zasluženo 

 

Šport (košarka) kot posebna vez 

v odnosu z očetom 

 

Oče je oče po pričakovanjih 

Z očetom imata neoseben odnos 

 

Ne pogovarjata se o težavah 

 

Če bi potrebovala njegovo pomoč, 

bi ji pomagal 

Stiki Kava in kosila kot način 

ohranjanja stika 

 

Z očetom se vidita vsaj enkrat na 

teden 

* Vidita se ne 

 

Slišita se na dva do tri tedne 

*Intervjuvanka 2 v intervjuju ne omenja pogostosti stikov z očetom; intervjuvanec 4 nima očeta.
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Tabela 12: Kode 1. reda za kodo 2. reda: ODNOS Z MAMO 

 

 KODE 1. REDA 

KODA 2. REDA INTERVJUVANEC 2 INTERVJUVANEC 3 INTERVJUVANEC 4 

Odnos z mamo 
 

 

 

 

Mamo ima zelo rada 

 

Pogosti prepiri v obdobju 

adolescence 

 

Zabave kot eden od vzrokov 

prepirov v obdobju 

adolescence  

 

Mama je njena zaupnica 

 

Vloga mame v obdobju 

adolescence  

 

Z mamo sta si zdaj bližje 

Z mamo nimata več odnosa 

 

Nikoli se nista razumeli 

 

Pretiran mamin nadzor in 

usmerjanje v preteklosti 

 

Prekinitev odnosa je bila 

premišljena odločitev 

 

 

 

 

 

 

Odnos z mamo se je po 

osamosvojitvi močno izboljšal 

 

Hitro si »gresta na živce« 

 

Mamin nadzor 

 

Do mame »drži« distanco 

 

Mama ga je včasih večkrat 

sprovocirala 

 

 

 

 

 

Stiki Slišita se na dva tedna, vidita 

enkrat na nekaj mesecev 

 

Nista več v stiku Z mamo se vidita na dva ali tri tedne 

Včasih se slišita 

 

*Intervjuvanec 1 nima mame.
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ODNOS S SOROJENCI 

Kategorija »odnos s sorojenci« zajema doživljanje odnosa intervjuvancev z njihovimi 

sorojenci ter stike.  

Odnos s sorojenci (glej tabelo 13): Razen intervjuvanca 1 nihče ne opisuje odnosa s sorojenci 

kot izrazito pozitivnega. Večinoma ga ocenjujejo kot »v redu«. Intervjuvanka 2 hkrati 

poudarja, da se z leti odnos s sestro krepi in izboljšuje.  

Teorija pa pravi, da se navezanost med sorojenci na prehodu v odraslost ohrani. Sorojenci, ki 

so že v otroštvu oblikovali naklonjeni tip odnosa z visoko ravnijo naklonjenosti in nizko 

ravnijo konfliktnosti in rivalstva, si kasneje (v mladostništvu in odraslosti) izkazujejo 

vzajemno naklonjenost in skrb (Branje, van Lieshout, van Aken in Haselager, 2004; Kim, 

McHalle, Crouter in Osgood, 2007; vsi po Marjanovič Umek in Zupančič, 2013).  

 

Tabela 13: Kode 1. reda za kategorijo: ODNOS S SOROJENCI 

 

 KODE 1. REDA 

KODA 2. 

REDA 

 

INTERVJU-

VANEC 1 

INTERVJU-

VANEC 2 

INTERVJU-

VANEC 3 

INTERVJU-

VANEC 4 

Odnos s 

sorojenci 

 

Dober odnos s 

sestrama 

 

Odnos s sestro z 

leti postaja bolj 

kvaliteten 

 

Odnos z bratom 

doživlja kot v redu 

 

Brata doživlja 

kot preveč 

zaprtega 

Se pogovarjajo o 

življenjskih 

zadevah 

 

Zdaj se slišita 

pogosteje kot 

včasih 

 

Stik so njegovi 

obiski 

Pobude za 

druženje daje on, 

brat redko 

Se ne prepirajo 

 

Rojstvo nečaka je 

okrepilo njuno vez 
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ODNOS S PRIJATELJI 

Kategorija »odnos s prijatelji« je sestavljena iz podkategorije »prijatelji v mlajših letih« ter 

kode »odnos s prijatelji«. 

PRIJATELJI V MLAJŠIH LETIH 

Podkategorija »prijatelji v mlajših letih« zajema doživljanje pomena prijateljev v obdobju 

adolescence in s tem omogoča primerjavo doživljanja pomena prijateljstva v mlajših letih in 

obdobju zgodnje odraslosti.  

Prijatelji v mlajših letih (glej tabelo 14): Intervjuvanec 1 navaja, da so mu prijatelji v mlajših 

letih pomenili več. Intervjuvanka 2 prijateljev v mladostništvu ne poudarja, jih pa omeni. 

Intervjuvanka 3 prijatelje v obdobju adolescence povezuje z zabavo, intervjuvanec 4 pa z 

iskanjem lastne identitete. Marjanovič Umek in Zupančič (2004) pravita, da imajo 

prijateljstva v mladostnikovem življenju poseben pomen. V primerjavi z drugimi 

življenjskimi obdobji temeljijo na večji medsebojni odprtosti, odkritosti, zaupanju in 

vzajemnosti.  

ODNOS S PRIJATELJI 

Koda »odnos s prijatelji« pomeni doživljanje odnosa s prijatelji, pomen in vloga prijateljev, 

karakteristike prijateljstva, stike ter skupne dejavnosti v obdobju zgodnje odraslosti.  

Odnos s prijatelji (glej tabelo 15): Pri tej kategoriji se pojavi razlika med samskima in 

vezanima intervjuvancema. Intervjuvanec 1 in 2, ki imata partnerja, odnosa s prijatelji ne 

poudarjata (Intervjuvanec 1: »Prijatli mi ne pomenjo veliko, ker mam partnerco. Mam par 

prijatlov, s katerimi hodmo na pijačo, v fitnes, na nogomet, odbojko, žurat, ampak se 

pogovarjamo o splošnih stvareh.«. Intervjuvanka 2: »Trenutno je moj fant tisti, ki nadomešča 

vse moje prijatelce. Ker z njim preživim večino časa, je on tisti, ki ve za vse moje težave.«). 

Intervjuvanec 1 izpostavlja nezaupanje do svojih prijateljev zaradi slabih izkušenj v 

preteklosti. S prijatelji se predvsem zabava in ukvarja s športom. Intervjuvanka 2 poudarja, da 

se s prijateljicama trudi ohranjati stike, ki pa so redki.  

Intervjuvanki 3 prijatelji pomenijo čustveno oporo in ljubezen. Intervjuvancu 4 pa so prijatelji 

na prvem mestu (»Prijatli majo zame vedno večji pomen. Zdej je ta že večji kot pomen 

družine.  Menim, da je dom tam, kjer je srce.«). Druženje, čas in dejavnosti s prijatelji se s 

starostjo povečujejo (Marjanovič Umek in Zupančič, 2013). 
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Ali mladi odrasli, ki imajo partnerja, drugače doživljajo odnose s prijatelji/ vrstniki kot 

mladi odrasli, ki nimajo partnerja? Kaj jim vrstniki pomenijo v obdobju zgodnje 

odraslosti? 

Mlada odrasla, ki imata partnerja, prijateljem pripisujeta veliko manjši pomen kot mlada 

odrasla, ki trenutno nimata partnerja. Mlada odrasla, ki sta v vezi, omenjata redke stike s 

prijatelji, nezaupljivost do njih, površinski odnos s prijatelji. Menita, da so jima prijatelji v 

mlajših letih pomenili več. Samska mlada odrasla pa v prijateljih vidita ljubezen, čustveno 

oporo, zabavo in učenje na življenjski poti. Poudarjata velik pomen prijateljev v obdobju 

odraslosti, v mlajših letih pa je bil skupni interes s prijatelji predvsem zabava. Tako meni tudi 

Rice (1998), ki pravi, da vezanim čustveno oporo nudijo prijatelji in družinski člani, 

nevezanim posameznikom pa najpomembnejši vir čustvene opore nudijo prijatelji (Rice, 

1998). Tudi Sigelman in Rider (2009) pravita, da imajo mladi odrasli, še posebej samski, več 

prijateljev kot ljudje v srednji ali pozni odraslosti. Ko se mladi odrasli poročijo, imajo otroke 

in razvijajo kariero, se začnejo socialne mreže krčiti. Nadaljujeta, da so mladi odrasli v tem 

obdobju aktivni pri oblikovanju intimnega razmerja in tudi prijateljskih razmerij. Mlade 

ženske razvijajo tesnejša prijateljstva kot mladi moški. Raziskave (S. E. Taylor, 2002, po prav 

tam) so pokazale, da do tega pride, ker si ženske želijo zagotoviti socialno podporo za 

prihodnost, ko bodo vzgajale svoje otroke.  
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Tabela 14: Kode 1. reda za podkategorijo: PRIJATELJI V MLAJŠIH LETIH 

 

 KODE 1. REDA 

KODA 2. REDA INTERVJUVANEC 1 INTERVJUVANEC 2 INTERVJUVANEC 3 INTERVJUVANEC 4 

 

Prijatelji v mlajših letih 

(podkategorija) 

 

 

 

V mlajšem obdobju večji 

pomen prijateljev 

 

Kontakti in redki stiki s 

prijatelji iz mlajšega 

obdobja 

 

Vrstnice iz mlajšega 

obdobja so bolj znanke 

kot prijateljice 

 

Pomanjkanje zaupanja 

zaradi slabšega 

poznavanja 

Pomen prijateljev v 

mlajših letih je predvsem 

zabava 

 

V obdobju adolescence so 

bili prijatelji pomembni v 

iskanju lastne identitete 
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Tabela 15: Kode 1. reda za kodo 2. reda: ODNOS S PRIJATELJI 

 

 KODE 1. REDA 

KODA 2. REDA INTERVJUVANEC 1 INTERVJUVANEC 2 INTERVJUVANEC 3 INTERVJUVANEC 4 

Odnos s prijatelji 

 

Prijatelji mu ne pomenijo 

veliko, ker ima partnerico 

 

Odnos s prijatelji je 

površinski zaradi slabih 

preteklih izkušenj 

 

Nezaupljivost do 

prijateljev 

 

Dejavnosti s prijatelji: 

šport in zabava 

Partner nadomešča 

prijateljice 

 

Sproščen pogovor je 

značilnost prijateljstva 

 

Redki stiki s prijateljicama 

 

Trudi se ohranjati stike s 

prijatelji 

 

Dve pravi prijateljici sta 

prijateljici iz najstniških in 

študentskih let 

 

S prijatelji imajo enako 

energijo in ustrezajo drug 

drugemu 

 

»Prehodni prijatelji«, ki 

niso prijatelji, ampak 

osebe, s katerimi je v stiku 

zaradi narave dela in 

okolja, v katerem živi 

Pomen prijateljev v 

obdobju zgodnje odraslosti 

je čustvena opora in 

ljubezen 

Vedno večji pomen 

prijateljev 

 

Večji pomen prijateljev 

kot družine 

 

Dom enači s prijatelji 

 

Danes se s prijatelji zabava 

in uči na življenjskih poteh 
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PARTNERSTVO 

Kategorija »partnerstvo« zajema kode: partnerstvo, pomanjkljivosti in prednosti partnerske 

zveze ter samsko življenje. 

PARTNERSTVO 

Koda »partnerstvo« zajema pomen partnerske zveze, odnos do partnerstva, vrednote v 

partnerski zvezi, preživet skupni čas, dobre lastnosti partnerja (sledeče velja za intervjuvanca 

1 in 2, ki imata partnerja) ter vloga partnerja in samsko življenje, ki velja samo za 

intervjuvanca 3 in 4, ki trenutno nimata partnerja.  

Partnerstvo (glej tabelo 16): Vsi 4 intervjuvanci partnerski zvezi pripisujejo velik pomen. 

Vrednote partnerstva pa so različne. Tako intervjuvanec 1 kot intervjuvanka 2 navajata 

naslednje temeljne vrednote: medsebojno razumevanje, skupne dejavnosti, varnost in 

zaupanje. Intervjuvanka 3 pri temeljnih vrednotah navaja: zaupanje, iskrenost, spoštovanje in 

sprejemanje drugega. Intervjuvanec 4 pa meni, da sta delo na sebi in razumevanje partnerja 

najvišji vrednoti v partnerski zvezi. Wilkinson (1997; po Ule in Kuhar, 2003) pravi, da mladi 

odrasli danes izpostavljajo zaupanje, medsebojno spoštovanje, razumevanje in strpnost kot 

najpogostejše značilnosti partnerja, ki jih motivirajo za vstop v zakonsko zvezo. Partnerski 

odnos dobiva čedalje bolj osrednjo vlogo v življenju posameznika in mu predstavlja 

najpomembnejšo socialno oporo (Furman in Buhrmester, 1992; po Puklek Levpušček in 

Zupančič, 2011). Intervjuvanec 1 pravi: »Prijatli mi ne pomenjo veliko, ker mam 

partnerico.«. Podobno meni tudi intervjuvanka 2: »Trenutno je moj fant tisti, ki nadomešča 

vse moje prijatelce.«. 

PREDNOSTI PARTNERSKE ZVEZE (glej tabelo 17) 

Vsi intervjuvanci so v kategoriji partnerstvo izpostavili prednosti in pomanjkljivosti 

partnerske zveze. Prednosti partnerske zveze: Pri prednostih partnerske zveze se intervjuvanci 

med seboj precej razlikujejo. Intervjuvanca 3 in 4, ki sta samska navajata dve podobni 

prednosti: finančna razbremenitev in fizični stik. Intervjuvanka 3 navaja še ljubezen in 

čustveno oporo, intervjuvanec 4 pa ljubezen, veselje in skupno preživljanje prostega časa. 

Intervjuvanka 2 pravi: »Prednost je v tem, da v zvezi osebi delata skupi na tem, da sta srečna. 

Prednost so definitivno tud lepi trenutki.«. Intervjuvanec 1: »Prednosti  zveze so, da se lahko 

zaneseš na nekoga, ko je to potrebno, da maš nekoga, da se mu izpoveš.«. Mirjana Ule in 

Metka Kuhar (2003) navajata naslednje najpogostejše naštete prednosti partnerske zveze: 
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imeti družbo; imeti nekoga, s katerim si deliš življenje; občutek varnosti in zaupanja. Avtorici 

nadaljujeta, da mladi izpostavljajo pomembnost komunikacije, medsebojne naklonjenosti, 

»odnosnega dela«, kar lahko postane tudi naporno. 

POMANJKLJIVOSTI PARTNERSKE ZVEZE (glej tabelo 18) 

Vsi 4 intervjuvanci omenjajo tudi pomanjkljivosti oziroma minuse partnerske zveze. Vsi 

navajajo manj časa zase, poleg tega pa omenjajo tudi delitev prostora (intervjuvanka 2), 

pretirana odvisnost med partnerjema, izguba lastne identitete, veliko prepirov in nestrpnosti 

(intervjuvanka 3) (»Ker to si pa pol sam živčen in pol je katastrofa. Če si dolg v zvezi, je 

problem to, da ne znaš več živet sam.«) ter zmanjšanje individualnih odločitev (intervjuvanec 

4). Intervjuvanca 1 in 4 navajata manj intimnosti oziroma manj osebne svobode.  

SAMSKO ŽIVLJENJE 

Podkategorija »samsko življenje« zajema mnenje o samskem življenju intervjuvancev 3 in 4, 

ki trenutno nimata partnerja. Vključuje tudi zaželene lastnosti bodočega partnerja oz. 

partnerice.  

Samsko življenje (glej tabelo 19): O samskem življenju sta govorila samo intervjuvanca 3 in 

4. Intervjuvanki 3 se glede bodočega partnerja zdi pomembno: »Da je samozavesten, da stoji 

za svojimi odločitvami, pač vse to, ampak da se zna prilagajat in sklepat kompromise. Men je 

tud ful pomembno, da je ljubeč, topel človk, pa da ni ljubosumen.« Intervjuvanec 4 pa si pri 

bodoči partnerici želi: »Da me sprejema, da je topla, ljubeča in da ma rada tud samo sebe.« 

Ule in Kuhar (2003) navajata izsledke kvalitativne raziskave, ki kažejo, da se zdi partnerska 

zveza mladim zelo pomembna, pri čemer poudarjajo emocionalno bližino, stabilnost in 

varnost. Mladi odrasli so pri raziskavi izjavljali, da partnersko življenje prinaša socialno 

integracijo, podporo in tudi boljši ekonomski položaj.  

Intervjuvanka 3 in intervjuvanec 4 navajata prednosti samskega življenja. Intervjuvanka 3: 

»Prednosti samskega življenja so, da se naučiš živet sam s sabo in si srečen sam s sabo. Bolj 

si neodvisen, lahko nardiš, kar ti paše, kdr ti paše. Ni občutka slabe vesti, še posebej takrat, k 

si premal s partnerjem.  Fajn je, k ti ni treba za nobenim posode pomivat.«. Intervjuvanec 4: 

»Prednosti samskega lajfa so, da si svoboden znotraj limitacij družbe, sam razpolagaš s 

svojim časom, sredstvi, nisi vezan, kar se tiče seksa.«. Kot poglavitno prednost samskega 

življenja mladi navajajo svobodo odločanja, ne da bi bilo treba upoštevati drugega (Ule in 
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Kuhar, 2003). Rice (1998) pa izpostavlja še druge prednosti samskega življenja po mnenju 

mladih odraslih: več možnosti za navezovanje socialnih stikov, spolne izkušnje z različnimi 

partnerji, večja neodvisnost glede preživljanja prostega časa, razvoja kariere in porabe svojih 

dohodkov. 

Kakšno vlogo ima partner v obdobju zgodnje odraslosti? 

Vsi (tako samski kot vezani) poudarjajo velik pomen partnerske zveze in svojih partnerjev. 

Kot najvišje vrednote v partnerski zvezi navajajo: ljubezen, zaupanje, skupne interese, 

iskrenost, spoštovanje drugega in razumevanje. Ne samo pri samskih, tudi pri vezanih je 

opaziti zavedanje o minljivosti partnerstva. Najpogostejše skupne dejavnosti so izleti, šport in 

zabava oziroma nakupovanje. Vezani si delo v gospodinjstvu delijo glede na čas - torej tisti, 

ki ima več prostega časa, več postori v gospodinjstvu. Vsi navajajo tudi slabosti partnerske 

zveze, in sicer prilagajanje, manj zasebnosti, odvisnost od partnerja, manj časa zase in prepire. 

Tudi Arnett (2004) meni, da mladi odrasli od svojega partnerja pričakujejo, da je prijazen, 

ljubeč, skrben in vreden zaupanja ter nekdo, ki bo sposoben intimnega, ljubečega in 

trajajočega razmerja. Pri svojem partnerju iščejo predvsem inteligenco, privlačen fizičen 

videz in smisel za humor. Še pogosteje pa si želijo skupne točke s svojim partnerjem, hkrati 

pa ne pričakujejo, da bodo s partnerjem preživeli ves svoj prosti čas (prav tam).  

Kakšno stališče imajo do partnerstva moški in ženske, ki so trenutno samski? 

Samska mlada odrasla partnerstvu pripisujeta velik pomen. Poudarjata, da si želita partnerja 

predvsem zaradi večjega občutka varnosti, fizičnega stika, finančne razbremenitve, čustvene 

opore veselja in skupnega preživljanja prostega časa. Prednosti samskega življenja vidita v 

osebni neodvisnosti, nimata občutkov slabe vesti, ne prilagajata se nikomur, sta svobodna. Pri 

zaželenih lastnosti bodočega partnerja oziroma partnerice se jima zdi pomembno, da je le-ta 

samozavesten, topel, ljubeč ter da ni ljubosumen. Mlada odrasla oseba, ki že ima otroka 

poudarja tudi pomembnost odnosa med bodočim partnerjem in njenim otrokom. 

Raziskave avtorjev Cargan in Melko iz leta 1982 kažejo, da so samski posamezniki v 

primerjavi z vezanimi pogosteje osamljeni, imajo manj pogoste spolne odnose, se manj 

vpletajo v socialne stike in imajo pogostejše finančne težave (Rice, 1998).  
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Tabela 16: Kode 1. reda za kodo 2. reda: PARTNERSTVO 

 

 KODE 1. REDA 

KODA 2. RED INTERVJUVANEC 1 INTERVJUVANEC 2 INTERVJUVANEC 3 INTERVJUVANEC 4 

Partnerstvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velik pomen partnerske 

zveze 

 

Odnos brez prepirov in 

skupni interesi sta 

vrednoti partnerstva 

 

Zavedanje o minljivosti 

partnerstva 

 

Skupne dejavnosti: šport, 

izleti, nakupovanje 

 

Delitev dela v 

gospodinjstvu je odvisna 

od njunega časa 

Velik pomen partnerske 

zveze 

 

Ljubezen kot najvišja 

vrednota v zvezi 

 

Pomembnost zaupanja, 

razumevanja in skupnih 

interesov 

 

Skupne dejavnosti: 

kosila, pogovor, ogled 

filma 

 

Večja dela v stanovanju 

opravljata skupaj 

 

Je njen zaupnik in 

svetovalec 

 

Več skupnega časa čez 

vikend: izleti, šport,  

zabava, urejanje 

stanovanja 

 

Velik pomen partnerske 

zveze 

 

Zaupanje, iskrenost, 

spoštovanje in 

sprejemanje drugega so 

najvišje vrednote v 

partnerskem odnosu 

 

Rojstvo otroka je slabo 

vplivalo na partnerski 

odnos  

 

Pomanjkanje časa, stres 

in prevelika pričakovanja 

so povzročili spremembe 

med partnerjema po 

rojstvu otroka  

 

Pomen zveze v mlajših 

letih je bil predvsem ta, 

da nisi sam 

 

V zvezi ne bi bila samo 

zaradi tega, da bi bila v 

Velik pomen partnerske 

zveze 

 

Delo na sebi in razumevanje 

partnerja sta vrednoti v 

partnerskem odnosu 
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NADALJEVANJE  

TABELE 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ona kuha, partner pa 

veliko časa preživi v 

službi 

 

Skupaj preživljata prosti 

čas 

 

Kuhanje kosila čuti kot 

moralno odgovornost do 

svojega partnerja 

 

Partner nadomešča 

prijateljice 

 

Njuna rutina 

 

Prilagajanje partnerju 

 

Njen dom je stanovanje, v 

katerem živi s partnerjem 

 

Partner ji je všeč vizualno 

in karakterno 

 

V njuni vezi sta prisotni 

naklonjenost in ljubezen 

 

Skupaj se imata lepo in 

sta si všeč 

 

Niti prijatelji niti družina 

ji ne morejo dati tega, kar 

zvezi 

 

Pomemben odnos bodoči 

partner - sin  
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NADALJEVANJE 

TABELE 16 

 

ji daje partner 

Pri partnerju sta ji 

pomembna tako 

zunanjost kot notranjost 

 

Med tednom imata malo 

skupnega časa 

    

 

Tabela 17: Kode 1. reda za kodo 2. reda: PREDNOSTI PARTNERSKE ZVEZE 

 

 KODE 1. REDA 

KODA 2. REDA INTERVJUVANEC 1 INTERVJUVANEC 2 INTERVJUVANEC 3 INTERVJUVANEC 4 

Prednosti partnerske 

zveze 

Varnost in zaupanje sta 

prednosti partnerske zveze 

 

Njuna rutina 

 

Skupna sreča je prednost 

partnerske zveze 

 

Lepi trenutki so prednost 

zveze 

 

Skupaj se imata lepo in 

sta si všeč 

Občutek varnosti, fizični 

stik, finančna 

razbremenitev, čustvena 

opora so prednosti 

partnerske zveze 

Ljubezen, spolnost, veselje, 

skupno preživljanje prostega 

časa, večja finančna 

stabilnost so prednosti 

partnerske zveze 
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Tabela 18: Kode 1. reda za kodo 2. reda: POMANJKLJIVOSTI PARTNERSKE ZVEZE 

 

 KODE 1. REDA 

KODA 2. REDA INTERVJUVANEC 1 INTERVJUVANEC 2 INTERVJUVANEC 3 INTERVJUVANEC 4 

Pomanjkljivosti 

partnerske zveze 

Manj intimnosti je 

pomanjkljivost  partnerske 

zveze 

Prilagajanje časa, delitev 

prostora, 

porazdelitev dolžnosti so 

pomanjkljivosti partnerske 

zveze 

Pretirana odvisnost med 

partnerjema, izguba lastne 

identitete, manj časa zase, 

veliko prepirov, 

nestrpnost, nemirnost, ne 

znaš več živeti sam s sabo 

so pomanjkljivosti 

partnerske zveze 

Zmanjšanje individualnih 

odločitev, razpolaganje s 

partnerjevim časom, manj 

osebne svobode so 

pomanjkljivosti partnerske 

zveze 

 

Tabela 19: Kode 1. reda za podkategorijo: SAMSKO ŽIVLJENJE 

 

 KODE 1. REDA 

 

KODA 2. REDA INTERVJUVANEC 1 INTERVJUVANEC 2 INTERVJUVANEC 3 INTERVJUVANEC 4 

Samsko življenje 

 

 

 

 

 

 

 

  Samozavest, stoji za svojimi 

odločitvami, se zna 

prilagajati in sklepati 

kompromise, je ljubeč, topel 

in ni ljubosumen so zaželene 

lastnosti  bodočega partnerja 

 

Naučiš se živeti sam s sabo, 

Sprejemanje, toplina, 

ljubeznivost in ljubezen do 

njega in same sebe so 

zaželene lastnosti bodoče 

partnerice 

 

 

Svoboda, sam razpolagaš s 
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TABELE 19 

večja neodvisnost, ni potrebe 

po prilagajanju, ni občutkov 

slabe vesti so prednosti 

samskega življenja 

 

Zna biti sama s sabo 

 

Želja po partnerski zvezi 

 

Občutek, da ji manjka odrasla 

oseba 

 

Manjka ji, da bi odraslemu 

človeku izkazovala ljubezen 

svojim časom in spolnim 

življenjem so prednosti 

samskega življenja 
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STARŠEVSTVO 

Kategorijo »starševstvo« sestavljata koda starševstvo: vizija in podkategorija starševstvo za 

intervjuvanko, ki že ima otroka. 

STARŠEVSTVO: VIZIJA  

Koda »starševstvo: vizija« zajema predstave intervjuvancev o starševstvu in starševski vlogi. 

Starševstvo: vizija (glej tabelo 20): Intervjuvanci 1, 2 in 4 so govorili o svojih predstavah o 

starševstvu, intervjuvanka 3, ki že ima otroka, pa je povedala več o tem, kakšno je stanje, ko 

si mati samohranilka. Intervjuvanec 1 se vidi v prihodnosti kot ljubeč in skrben očka. 

Intervjuvanca 2 in 4 se trenutno ne vidita v starševski vlogi predvsem zaradi kriznih 

družbenih razmer.  

STARŠEVSTVO 

Podkategorija »starševstvo« pa predstavlja doživljanje starševstva s strani intervjuvanke 3, ki 

že ima otroka.  

Starševstvo (glej tabelo 21): Intervjuvanka 3 pove, da se v starševski vlogi počuti dobro, da je 

ljubeča, vendar hkrati stroga in dosledna. Poudarja pomembnost ljubkovanja otroka in 

izkazovanja ljubezni. Na vprašanje, kako se sooča z morebitnimi dilemami pri vzgoji, je 

odgovorila: »V bistvu se midva s Klemenovim očetom še zmeri velik pogovarjava o tem. 

Pogovarjam se tud s prjatlcami, k majo otroke, večkrat se pa tud sama usedem pa sama pr 

seb razmislm. Al pa na net pogledam, na kakšen forum. Torej glavno besedo (takoj za mano), 

ma Klemenov oče.« Povedala, je da so pomanjkanje časa, stres in prevelika pričakovanja 

povzročili spremembe med partnerjema po rojstvu otroka, kar je pripeljalo do tega, da sta se s 

partnerjem razšla. 

 

Kakšno predstavo imajo mladi odrasli o vlogi bodočega starša? Kaj ta vloga pomeni 

ženskam in kaj moškim? 

 

Sigelman in Rider (2009) navajata, da je v povprečju prehod v starševstvo opisan kot stresno 

življenjsko obdobje, ki prinaša tako pozitivne kot tudi negativne spremembe. S prihodom 

otroka mladi par dobi novi vlogi očeta in matere, ki poleg že obstoječih vlog prinaša veliko 

odgovornost in izzive: oskrbovanje in nega otroka, manj spanja, skrbi v povezavi z otrokom, 
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manj časa zase in v nekaterih primerih tudi finančne težave. Brečko (1998) izpostavlja še 

manj časa za prijatelje, spremembe v komunikaciji ter odrekanje lastnim željam. Starša se po 

rojstvu otroka spoprijemata z zahtevami otroka, partnerja in poklica, s pomanjkanjem spanja, 

povečano telesno utrujenostjo, manj skupnega časa, s tehnikami pomirjanja otroka itd. 

(Gloger-Tippelt in Huerkamp, 1998; Turner in Helms, 1993; po Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2004). Glede na spol se predstave ne razlikujejo. Predstave se ne razlikujejo tudi 

glede na to, ali je mladi odrasli v zvezi ali ne. Eden od treh se vidi v vlogi starša kot ljubeč in 

skrben očka, ena ženska v zvezi in en samski moški pa si še ne predstavljata vzgoje otrok v 

trenutno krizni situaciji družbe.  

 

Odločitev za otroka je bila v preteklosti samoumevna, danes pa ni več tako. Cowan in Cowan 

(1992) poudarjata, da je v današnjih časih veliko težje postati družina kot v preteklosti, ker 

imajo mladi več možnosti kdaj in če sploh imeti otroka, ženskam je čedalje bolj pomembna 

kariera, problematične so razmere na trgu delovne sile itd. Posledica tega je težje 

vzpostavljanje ravnotežja med starševstvom in partnerstvom. Tudi Kuhar in Razpotnik (2011) 

poudarjata, da je odločitev za družino danes skrbno načrtovana in pretehtana. Mladi si v 

prihodnosti načeloma želijo družine z otroki, vendar le-tem želijo posvetiti veliko pozornosti, 

jim podariti kakovostno življenje in finančno stabilnost.  

 

Kako se mladi odrasli, ki že ima otroka počuti v vlogi starša? 

Mlada odrasla ženska, ki že ima otroka, se v starševski vlogi počuti dobro. Zase pravi, da je 

stroga in dosledna, a ljubeča. Poudarja fizično in besedno izkazovanje ljubezni otroku. 

Zaveda se, da otroka včasih dojema kot odraslega, ker ji manjka odrasli, da bi mu izkazovala 

svojo ljubezen.  

 

SKLEPNA UGOTOVITEV 

 

Med mladimi, ki imajo partnerja in mladimi, ki so brez, se ne pojavljajo večje razlike, razen 

na področju odnos s prijatelji. Samska mlada odrasla prijateljem pripisujeta večji pomen kot 

mlada odrasla v partnerski zvezi. Le-tema prijatelje nadomešča kar partner oz. partnerica. 
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Tabela 20: Kode 1. reda za kodo 2. reda: STARŠEVSTVO: VIZIJA  

*Ima otroka, zato so kode iz njenega intervjuja vpisane v tabeli 21: Starševstvo.

 KODE 1. REDA 

KODA 2. REDA INTERVJUVANEC 1 INTERVJUVANEC 2 INTERVJUVANEC 3 INTERVJUVANEC 4 

Starševstvo: vizija Vizija za prihodnost je biti 

skrben in ljubeč očka 

Trenutno se ne vidita v 

vlogi starša 

 

Krizna  situacija družbe ni 

naklonjena ustvarjanju 

družine 

*Ima otroka V vlogi starša se še ne 

vidi 

 

Glede na družbene 

razmere otroka ne želi 

pripeljati na svet 

 

Če bi bil starš, bi otroku 

nudil čim več ljubezni in 

svobode 
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Tabela 21: Kode 1. reda za podkategorijo: STARŠEVSTVO 

 

 KODE 1. REDA 

KODA 2. REDA INTERVJUVANEC 3 

Starševstvo Pomemben odnos bodoči partner - sin  

 

Dojemanje otroka kot odraslega 

 

Dobro se počuti v starševski vlogi 

 

Je stroga, ljubeča in dosledna 

 

Otroka veliko ljubkuje 

 

Zavedanje pomembnosti izkazovanja ljubezni 

 

Otroku pogosto izkazuje ljubezen 

 

Nenačrtovan otrok 

 

Rojstvo otroka je slabo vplivalo na partnerski odnos  

 

Pomanjkanje časa, stres in prevelika pričakovanja so povzročili 

spremembe med partnerjema po rojstvu otroka  

 

Vzgojne dileme in težave najpogosteje rešuje skupaj z otrokovim 

očetom, s prijateljicami, sama ali s pomočjo interneta 
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4 ZAKLJUČEK 

 

Pri svojem diplomskem delu sem se usmerila na mlade med 25. in 30. letom, ker se mi zdi, da 

se v tem obdobju pojavljajo največje razlike med posamezniki. Nekateri so že poročeni in 

imajo otroke, drugi so še samski in jim zabava pomeni pomemben del njihovega življenja. 

Nekateri imajo že nekaj let delovne dobe, drugi še vedno delajo prek študentskih napotnic. 

Dejstvo pa je, da čisto vsak posameznik piše svojo življenjsko zgodbo in vsaka zase je 

zanimiva in vredna raziskovanja.  

Tema, ki sem si jo izbrala, se mi zdi aktualna, ker sem sama v teh letih in zanimiva, ker je 

danes prehod v odraslost »neoprijemljiv« v smislu, da ni objektivnih kriterijev, po katerih bi 

mladi odrasli vedeli, ali so zdaj že odrasli ali so še mladi. Posledica vsega tega so nestabilna 

partnerska razmerja, saj mladi želijo še naprej eksperimentirati in biti svobodni, finančna in 

stanovanjska odvisnost od staršev, odlaganje starševstva oziroma dvomi o tem, ali sploh imeti 

otroka v taki družbeni situaciji itd. Vse to se med seboj prepleta in vpliva eno na drugo. 

Vlogo socialnega pedagoga na prehodu mladih v odraslost vidim predvsem v spodbujanju 

mladih, da postanejo čim prej in čim bolj samostojni. Pomembno se mi zdi opolnomočenje 

posameznikov, da se začnejo zavedati, da je življenje v njihovih rokah. Mlade odrasle je 

potrebno opogumiti in jim dajati oporo, ko si iščejo zaposlitev, ko se postavljajo na lastne 

noge. Tukaj pridejo v poštev društva, kjer bi si posamezniki izmenjevali izkušnje, mnenja, 

nasvete, si širili socialne mreže, se zabavali in povezovali. Socialni pedagog je lahko tu v 

vlogi koordinatorja.  

Težava, ki sem jih imela pri raziskovalnem delu diplomskega dela, je bila ta, da je tema 

intervjujev zelo osebna, zato nekateri posamezniki niso želeli odgovarjati na vprašanja, tako 

da sem s težavo našla 4 mlade odrasle, ki so bili pripravljeni sodelovati v raziskavi. Za 

pripravljenost sem jim hvaležna in vesela sem, da so z mano delili svoje izkušnje in pogled na 

pereče teme. Želela sem si, da bi našla nekoga, ki še živi pri starših in bi bil pripravljen deliti 

svojo zgodbo, vendar ga žal nisem našla. Če bi še enkrat pisala diplomsko nalogo, bi si prav 

tako izbrala temo medosebnih odnosov, vendar pa bi se omejila samo na eno, največ dve 

področji le-teh (npr. partnerstvo in odnos z vrstniki). Če bi imela samo dve področji, potem bi 

se v vsakega lahko bolj poglobila. Tako pa sem v grobem opisala vse. Pri raziskovanju bi 
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mogoče uporabila anketne vprašalnike in ne intervjujev, ker anketni vprašalniki zagotavljajo 

večjo anonimnost. 

Pisanje diplomskega dela je bil proces, v katerem sem prebrala in proučila veliko literature, 

pisala, raziskovala in poglabljala znanje. Med raziskovanjem sem se naučila veliko novega, še 

posebej pri kodiranju in analizi intervjujev. Tako kot v vsakem procesu sem doživljala vzpone 

in padce in vesela sem, da sem ga zaključila, obogatena z novimi izkušnjami.  
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6 PRILOGE 

 

PRILOGA 1: PRIMER KODIRANJA 

  

Kodiranje intervjuja 2 

ZA RAZISKAVO POMEMBNI 

DELI INTERVJUJA 

KODE 1. REDA KODE 2. REDA KATEGORIJE 

Odrasla oseba je oseba, ki živi 

ločeno od staršev. 

Finančno neodvisnost pa sem 

zmogla že s 17-leti, ko sem začela 

delat kot študentka.  

Zmer mi je šlo na živce, k so me 

starši vprašal, kam je šel (takrat 

njihov) dnar in zmeri sem mela 

moralno krizo, če sem ga po 

neumnosti zapravljala.  

Ločeno življenje od staršev 

 

Finančna neodvisnost 

 

 

Finančna odvisnost jo je obremenjevala 

 

Moralna kriza v primeru zapravljanja 

denarja staršev 

Kriteriji odraslosti 

 

Kriteriji odraslosti 

 

 

Odnos s starši 

 

Odnos s starši 

Značilnosti obdobja 

odraslosti 

Značilnosti obdobja 

odraslosti 

 

Odnos s starši 

 

Odnos s starši 

Hm … prehod v odraslost se mi ni 

zdel tragičen. Pršla je sama od 

sebe, najbrž z zaposlitvijo in resno 

zvezo. 

 

Obdobje odraslosti pride samo od sebe 

Zaposlitev in resna zveza sta kriterija 

odraslosti 

 

Splošne značilnosti obdobja 

odraslosti 

Kriteriji odraslosti 

 

Značilnosti obdobja 

odraslosti 

Značilnosti obdobja 

odraslosti 

Res je , da je v študentskih letih tko 

lepo, da veliko ljudi ne želi preit v 

odraslost lih zarad tega. Ker 

odraslost pač prinaša določene  

 

Lagodno študentsko življenje zavira 

prehod v odraslost 

 

Strah pred odgovornostjo in delom 

Ovire na prehodu v odraslost 

 

 

Ovire na prehodu v odraslost 

Značilnosti obdobja 

odraslosti 

 

Značilnosti obdobja 

odraslosti 
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NADALJEVANJE TABELE 
odgovornosti  in delo. In morda se  

nekateri tega bojijo. 

 

Mislm pa, da so sama leta tista, ki 

prinašajo pozitivno spodbudo v 

odraslost. 

Takrat ma posameznik, no vsaj 

večina, že druge interese. 

Npr. 27-letnik se najbrž ne bo 

družu z 18-letnikom. In še primerja 

se s sovrstniki. Če ma večina 

njegovih prjatlov takrat že 

zaposlitev (morda celo svoje 

stanovanje) ter resne veze, se tud 

sami nagibajo k večini. 

Leta prinašajo spodbudo v obdobje 

odraslosti 

 

 

 

 

 

Vpliv sovrstnikov na prehod v obdobje 

odraslosti 

Spodbude na prehodu v odraslost 

 

 

 

 

 

 

Spodbude na prehodu v odraslost
 

Značilnosti obdobja 

odraslosti 

 

 

 

 

 

Značilnosti obdobja 

odraslosti 

 

 

 

Hm ... najbrž zavirajo prehod v 

odraslost različni dejavniki. Tuki 

pripisujem ogromen pomen vzgoji.  

V bistvu je vzgoja proces, ki otroka 

pripravi na življenje. Nekateri pač 

tuki hitro izkoristjo priložnost in 

želijo bit večno otroci. 

Torej je glavna ovira pr 

mladostniku, da postane odrasel 

lenoba. Vsak ma možnost it delat, 

pa ne mi govort o recesiji in o neki 

krizi. 

Dodala bi sam še to, da zavira pot v 

odraslost tud pretirana čustvena 

navezanost na starše. 

Mislm, da velik staršev ni zmožnih 

tega in hočjo met svojga otroka  

 

 

 

 

Podaljševanje obdobja otroštva 

 

 

Lenoba je ovira na poti v odraslosti 

 

 

 

 

Pretirana čustvena navezanost na starše je 

ovira v obdobje odraslosti 

 

Nekateri starši ovirajo samostojnost  

svojih otrok 

 

 

 

 

Ovire na prehodu v odraslost 

 

 

Ovire na prehodu v odraslost 

 

 

 

 

Ovire na prehodu v odraslost 

 

 

Ovire na prehodu v odraslost 

 

 

 

 

 

Značilnosti obdobja 

odraslosti 

 

Značilnosti obdobja 

odraslosti 

 

 

 

Značilnosti obdobja 

odraslosti 

 

Značilnosti obdobja 

odraslosti 
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NADALJEVANJE TABELE 
zmeri blizu. Nekateri celo računajo  

na to, da bo otrok nekoč živel v isti  

hiši kot oni. 

 

Mama je ... jah, je pa le mama. In 

mama je sam ena in seveda jo mam 

močno rada.  

In doma smo se velikrat kregal 

zarad moje pubertetniške iskrice, 

kar je potegnilo za sabo kritike o 

šoli, pač včasih sem bla mal lena in 

tud slabo pisala teste. 

Kregal smo se tud glede žurov. 

Ampak vseen je nekak znala bit v 

vlogi jezne in ljubeče mame. 

Mama ne more biti prijatelca, k si 

najstnik.  

Dans jo bolj sprejemam kot osebo, 

ki mi je blizu, čeprav nimava 

veliko kontakta. Slišva se na vsake 

dva tedna enkrat, vidva se enkrat 

na par mescev. Ko sem še študirala 

in sva se manj videli, sva se pač 

več pogovarjali po telefonu. 

Zdej, ko imam 26 let, se sem in tja 

slišva, zaupam ji nekatere stvari, k 

si kot najstnica nikol nisem mislna, 

da jih bom.  

 

Mamo ima zelo rada 

 

Pogosti prepiri v obdobju adolescence 

 

 

 

 

Zabave kot eden od vzrokov prepirov v 

obdobju adolescence 

 

Vloga mame v obdobju adolescence 

 

Z mamo sta si zdaj bližje 

 

Slišita se na dva tedna, vidita enkrat na 

nekaj mesecev 

 

 

 

 

Mama je njena zaupnica 

 

Odnos z mamo 

 

Odnos z mamo 

 

 

 

 

Odnos z mamo 

 

 

Odnos z mamo 

 

Odnos z mamo 

 

Stiki z mamo 

 

 

 

 

 

Odnos z mamo 

 

Odnos starši 

 

Odnos starši 

 

 

 

 

Odnos s starši 

 

 

Odnos s starši 

 

Odnos s starši 

 

Odnos s starši 

 

 

 

 

 

Odnos s starši 

Moj oče je tak oče, kar hčerka 

lahko pričakuje od njega. Mogoč 

so mi ble ene stvari samoumevne 

oziroma sem  jih pripisovala  

Oče je oče po pričakovanjih 

 

 

 

Odnos z očetom 

 

 

 

Odnos s starši 
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NADALJEVANJE TABELE 
očetovskim nalogam. Zdej, ko sem  

odrasla, vidm, kolk energije in  

pozornosti je moral vložiti vame, 

da sem danes to, kar sem. 

 

Zavedanje koliko truda je oče vložil v 

vzgojo 

 

Odnos z očetom 

 

Odnos s starši 

No, oče mi je zmeri stal ob strani, 

mi pomagal, če sem to želela in mi 

po najboljših močeh svetoval. 

Priznam, da sem do njega čutila 

večjo avtoriteto kot do mame. 

Oče ji je vedno stal ob strani in ji 

pomagal, ko je to potrebovala 

 

Oče ji je predstavljal večjo avtoriteto kot 

mama 

Odnos z očetom 

 

 

Odnos z očetom 

Odnos s starši 

 

 

Odnos s starši 

Ne vem, če bi lahko preštela na 

prste ene roke, kolkrat me je resno 

okregal, ampak teh nekaj primerov 

sem si pa dobro zapomnila. Zmeri 

sem vedla, da je visoko toleranten 

in ko je šla kaplja čez rob, sem jih 

(sicer zasluženo) slišala. 

Oče jo je oštel redko, ampak ko jo je, je 

bilo zasluženo 

Odnos z očetom Odnos s starši 

Oče mi je tud nekako bolj 

privzgojil šport v mojem življenju, 

ki naju je dodatno povezoval. 

Šport (košarka) kot posebna vez v odnosu 

z očetom 

Odnos z očetom 

 

Odnos s starši 

Oba sta me spremljala na tekmah, 

ko sem igrala, pač vsaj na tistih 

bolj pomembnih. To sem čutila kot 

naklonjenost in podpiranje mene, 

mojih interesov. 

 

 

Starša sta podpirala njo in njene interese 

 

 

Odnos s starši 

 

 

Odnos s starši 

Za odnos s sestro sem zelo vesela, 

ker se z leti le še bogati. Ko je 

živela s partnerjem, se nisva vidli 

pogosto. Tud slišali ne. Ko pa je 

dobra tri leta nazaj rodila, se je vez 

med nama močno okrepila. Od 

takrat naprej se velik slišva,  

Odnos s sestro z leti postaja bolj 

kvaliteten 

 

 

Rojstvo nečaka je okrepilo njuno vez 

 

Zdaj se slišita pogosteje kot včasih 

Odnos s sorojenci 

 

 

 

Odnos s sorojenci 

 

Odnos s sorojenci 

Odnos s sorojenci 

 

 

 

Odnos s sorojenci 

 

Odnos s sorojenci 
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obiskujeva ... Nekak je njen otrok  

obogatil najino vez.  

 

Od zmeri mi je blo lepše, ko sem 

živela ločeno od staršev. No, na 

začetku so mi gospodinjska dela 

delala težave, ampak  ko sem še to 

osvojila, me je čedalje manj stvari 

mikalo, da bi pršla živet nazaj.  

Lepše ji je življenje ločeno od staršev Odnos s starši Odnos s starši 

Zdej mam to srečo, da ma moj 

partner stanovanje in živiva skupaj. 

To mi prnese popolno neodvisnost, 

ki jo izredno cenim. Par stvari se 

morš naučit, ko se preseliš na 

svoje, naprimer gospodinjska dela, 

ampak z več poizkusi tud te stvari 

stečejo. Tako življenje je brez 

kontrole staršev. 

Skupno življenje s partnerjem 

 

Popolna neodvisnost 

 

Sprejemanje odgovornosti v novem 

gospodinjstvu 

 

Življenje brez kontrole staršev 

Partnerstvo 

 

Odnos s starši 

 

Kriteriji odraslosti 

 

 

Splošne značilnosti obdobja 

odraslosti 

Partnerstvo 

 

Odnos s starši 

 

Značilnosti obdobja 

odraslosti 

 

Značilnosti obdobja 

odraslosti 

V najinem stanovanju je rutina, ki 

paše nama. Lahko vstanem 

kadarkoli želim, spat grem tud po 

želji, jem po želji, poslušam glasbo 

po želji, igram igrce, kdaj pa kdaj 

je kej razmetano ... Tko živim po 

svojem načinu oziroma se 

prilagajam na partnerja. Najini 

interesi pa so v veliki večini 

podobni. 

Njuna rutina 

 

 

 

 

Prilagajanje partnerju 

 

Prednosti partnerske zveze 

 

 

 

 

Partnerstvo 

Partnerstvo 

 

 

 

 

Partnerstvo 

Moj dom  je zdej stanovanje, kjer 

živim s fantom. 

Njen dom je stanovanje, v katerem živi s 

partnerjem 

Partnerstvo Partnerstvo 

To so tiste osebe, ki jih lahko danes 

pokličem, pa mi ne bo treba izbirat  

Sproščen pogovor je značilnost 

prijateljstva 

Odnos s prijatelji 

 

Odnos s prijatelji 
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besed in razmišljat, kako bo najin  

pogovor stekel ... Ker smo si pač 

tako podobne, da kar steče. S 

prijatelcami se redko slišm. Ampak 

takrat ko se, se pogovarjava več 

časa. Kdaj pa kdaj se dobiva na 

kavi, da ohranjava tud fizični stik. 

Nekako se trudm ohranjat stike in 

bit pozorna. To prinese lepe 

spomine in prijetnost, ko preživljaš 

čas skupaj.  

 

 

 

 

Redki stiki s prijateljicama 

 

 

Trudi se ohranjati stike s prijatelji 

 

 

 

 

Odnos s prijatelji 

 

 

Odnos s prijatelji 

 

 

 

 

Odnos s prijatelji 

 

 

Odnos s prijatelji 

Trenutno je moj fant tisti, ki 

nadomešča vse moje prijatelce. Ker 

z njim preživim večino časa, je on 

tisti, ki ve za vse moje težave. Če 

bi mela danes recimo problem, bi 

vprašala njega in ne bi poklicala 

niti staršev niti prijatelc za nasvet.  

Partner nadomešča prijateljice 

 

 

 

Je njen zaupnik in svetovalec 

 

 

Partnerstvo 

Odnos s prijatelji 

 

 

Partnerstvo 

Partnerstvo 

Odnos s prijatelji 

 

 

 

Partnerstvo 

Hm, v srednji šoli sem mela krog 

prjatlov. Iz študijskih let mam tud 

še neki kontaktov in celo dobile 

smo se pred kratkim. Ampak to so 

tiste »prijatelce«, ki so prej znanke 

kot prijatelce. Pogovarjamo se 

lahko o stvareh, ki smo jih 

preživele skupi kot sošolke, ne 

morem pa jim zaupat kej več, ker 

je v bistvu ne poznam tko dobro. 

Kontakti in redki stiki s prijatelji iz 

mlajšega obdobja 

 

Vrstnice  iz mlajšega obdobja so bolj 

znanke kot prijateljice 

 

 

Pomanjkanje zaupanja zaradi slabšega 

poznavanja 

Prijatelji v mlajših letih 

 

 

Prijatelji v mlajših letih 

 

 

 

Prijatelji v mlajših letih 

Odnos s prijatelji 

 

 

Odnos s prijatelji 

 

 

 

Odnos s prijatelji 

 

Torej prijateljice, ki jih imam še 

danes, oziroma prijatelci, sta osebi, 

ki sem ju spoznala pri 15ih in pri  

Dve pravi prijateljici sta prijateljici iz 

najstniških in študentskih let 

 

Odnos s prijatelji 

 

 

Odnos s prijatelji 
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20h letih. Kar neki let je že od tega,  

ampak imamo nekak isto energijo, 

si pašemo in tako vzdržujemo 

stike. Vsi ostali, »prehodni 

prijatelji« pa so odšli tko, kot so 

prišli. Delo in sprememba okolja 

prineseta v življenja nove osebe, ki 

pa so znanci, s katerimi si primoran 

preživljati čas. Niso pa prijatli v 

pravem pomenu besede.  

 

 

S prijatelji imajo enako energijo in 

ustrezajo drug drugemu 

 

»Prehodni prijatelji«, ki niso prijatelji, 

ampak osebe s katerimi je v stiku zaradi 

narave dela in okolja, v katerem živi 

 

 

Odnos s prijatelji 

 

 

Odnos s prijatelji 

 

 

Odnos s prijatelji 

 

 

Odnos s prijatelji 

Pomeni mi veliko, sej drugač ne bi 

preživljala tolk časa s fantom. Všeč 

mi je vizualno in notranje. Pomeni 

mi prijetno preživljanje skupnega 

časa, pri kateri je prisotna 

naklonjenost in seveda ljubezen.  

Velik pomen partnerske zveze 

Partner ji je všeč vizualno in karakterno 

Skupaj preživljata prosti čas 

V njuni vezi sta prisotni naklonjenost in 

ljubezen 

Partnerstvo 

Partnerstvo 

Partnerstvo 

Partnerstvo 

Partnerstvo 

Partnerstvo 

Partnerstvo 

Partnerstvo 

V zvezi je najpomembnejša seveda 

ljubezen, torej je to čustvo 

najpomembnejše. Pod tem čustvom 

pa se skriva še pojem zaupanje, 

razumevanje, skupni interesi. Če 

eden od teh segmentov manjka, 

potem se hišica iz kart poruši. 

Ljubezen kot najvišja vrednota v zvezi 

 

Pomembnost zaupanja, razumevanja in 

skupnih interesov 

Partnerstvo 

 

Partnerstvo 

Partnerstvo 

 

Partnerstvo 

Prednost je v tem, da v zvezi osebi 

delata skupi na tem, da sta srečna. 

In na dolgi rok to najbrž prnese 

družino. 

Prednost so definitivno tud lepi 

trenutki. 

Skupi sva zato, ker nama je lepo, 

ker se mava rada in sva si všeč. In  

Skupna sreča je prednost partnerske 

zveze 

 

 

Lepi trenutki so prednost zveze 

 

Skupaj se imata lepo in sta si všeč 

Niti prijatelji niti družina ji ne morejo 

Prednosti partnerske zveze 

 

 

 

Prednosti partnerske zveze 

 

Prednosti partnerske zveze 

Partnerstvo 

Partnerstvo 

 

 

 

Partnerstvo 

 

Partnerstvo 

Partnerstvo 
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z njim dobim tiste stvari, ki jih pri  

prijatlih, družini ne morem. 

dati tega, kar ji daje partner 

Slabosti so npr. prilagajanje. Pod 

prilagajanje mislim na prilagajanje 

časa, deljenje prostora, 

porazdelitev nekih dolžnosti v 

skupnem življenju. 

Prilagajanje časa, delitev prostora, 

porazdelitev dolžnosti so pomanjkljivosti 

partnerske zveze 

Pomanjkljivosti partnerske zveze Partnerstvo 

Obe lastnosti, tko zunanja kot 

notranja, sta zlo pomembni in ne 

verjamem v stavek »Saj zunanjost 

ni pomembna«. 

Pri partnerju sta ji pomembna tako 

zunanjost kot notranjost 

Partnerstvo Partnerstvo 

Najin skupni čas med tednom je 

bolj skop, pa čeprav živiva skupi. 

Fant pride pozno popoldan iz 

službe. Pričakam ga z kosilom, kej 

počebljava, zvečer pa si privoščiva 

film. Ob filmu se pogovarjava, če 

je težek dan pa še to bolj malo.  

Zamujeno nadoknadiva za vikend. 

Odpraviva se na kkšen izlet - greva 

v živalski vrt, arboretum, tečeva, 

hodva v hribe, greva žurat v mesto 

… Izredno naju veseli tud urejanje 

stanovanja. 

Med tednom imata malo skupnega časa 

 

 

Skupne dejavnosti: kosila, pogovor, 

ogled filma  

 

 

Več skupnega časa čez vikend: izleti, 

šport,  zabava, urejanje stanovanja 

Partnerstvo 

 

 

Partnerstvo 

 

 

 

Partnerstvo 

Partnerstvo 

 

 

Partnerstvo 

 

 

 

Partnerstvo 

Kot starša se trenutno ne vidiva. Za 

to vlogo še nisva zrela oziroma tud 

trenutna krizna situacija družbe do 

te situacije ni najbolj naklonjena. 

Težava je npr. s službo, saj je 

stanje majavo. In če ne veš kolk bo 

znašal prihodek v naslednjem  

Trenutno se ne vidita v vlogi starša 

 

Krizna situacija družbe ni naklonjena 

ustvarjanju družine 

Starševstvo: vizija 

 

Starševstvo: vizija 

Starševstvo 

 

Starševstvo 
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mescu, je mal nerealno načrtovat  

družino.  

S partnerjem mava zlo različni 

službi. Sama mam krajši delovnik, 

prihajam domov kar nekaj ur pred 

njem, zato sem tud nekako moralno 

odgovorna za  dela v stanovanju. 

Nekak sporno bi se mi zdel, da bi 

od njega pričakovala, naj zdej pa še 

pomije in skuha, ko je prišel, če 

mam pa sama dovolj časa, da lahko 

to nardim. Če je za pospravit 

kakšna večja zadeva (generalno 

čiščenje), stopva skupi in vsak neki 

opravi, zlasti za vikend. 

Tko sem jaz ostala za štedilnikom, 

on pa ... no, ne na kavču, temveč v 

službi. 

 

 

Kuhanje kosila čuti kot moralno 

odgovornost do svojega partnerja 

 

 

 

 

 

Večja dela v stanovanju opravljata skupaj 

 

 

 

Ona kuha, partner pa veliko časa preživi 

v službi 

 

 

Partnerstvo 

 

 

 

 

 

 

Partnerstvo 

 

 

 

Partnerstvo 

 

 

Partnerstvo 

 

 

 

 

 

 

Partnerstvo 

 

 

 

Partnerstvo 
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