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POVZETEK 
 
 

Pri znanstvenem raziskovanju na področju mladostniških partnerskih odnosov je zanimanje 

pogosto usmerjeno zlasti v varno spolnost. Tudi preventivna dejavnost v Sloveniji je 

usmerjena predvsem v to področje. V nasprotju s tem pa so prav ljubezen in partnerski odnosi 

osrednja tema pogovorov med mladostnicami in lahko predstavljajo dejavnik tveganja ter 

vplivajo na njihov nadaljnji razvoj. 

 

Raziskava temelji na predstavah o ljubezni in virih informacij, kjer mladostnice aktivno iščejo 

odgovore na svoja vprašanja o ljubezni in partnerstvu. Končni cilj magistrske naloge je 

oblikovati podlago za preventivno delo z mladimi na področju ljubezni in partnerskih odnosov. 

Pri načrtovanju preventivnega dela na področju vzgoje za partnerstvo sta namreč zelo 

pomembna oba vidika. Predstave o ljubezni pomembno vplivajo na naše zaznavanje ljubezni 

in partnerskih odnosov. Disfunkcionalne predstave so lahko vir težav v odnosih, pogosto pa 

otežujejo že samo vzpostavljanje partnerskih odnosov in iskanje primerne partnerke. 

Preventivna dejavnost z mladimi, ki šele začenjajo vstopati v partnerske odnose, bi lahko 

pripomogla ne samo k večji informiranosti, ampak tudi k preprečevanju težav in konfliktov v 

odnosih. Pri načrtovanju preventivne dejavnosti je pomembno prepoznati, kje mladostnice 

iščejo tovrstne informacije, ter pripraviti preventivni program, ki bo mladostnicam blizu in bo 

učinkovit. 

 

Ugotovitev na podlagi empiričnega dela raziskave kaže, da imajo mladostnice potencialno 

disfunkcionalne predstave o ljubezni in da so njihov glavni vir informacij prijateljice, 

pomemben vir pa je tudi splet. Med predstavami in virom informacij obstaja le šibka povezava, 

kar odpira možnosti za nadaljnje raziskovanje razlik med mladostnicami, ki informacije iščejo, 

in tistimi, ki jih ne. 

 

Ključne besede: Družina, ljubezen, mediji, mladi, mladostništvo, partnerski odnosi, 

predstave o ljubezni, prijatelji.  

  



 
 

 
 

 

ABSTRACT 
 

In scientific research teenage partnerships are often overshadowed by the field of safe sex 

and prevention activities and the same is true in Slovenia. Love and partnership are the main 

topics that youth is talking about and they represent a risk factor and can even affect their 

further development. 

 

The main focus of my research is the perception of love, and information sources for 

youngsters, to find where adolescents search for information about love and relationships. 

The goal of my research was to create a baseline for a prevention program for youngsters in 

the field of partnership education. The perception of love has an impact on our behaviour and 

the way in which we see and understand love. Dysfunctional perceptions can cause 

relationship problems with our partners and often even make it difficult to find a suitable 

partner. Therefore preventive educational activities could help youngsters who are just 

starting to enter partnership relations, not only to improve awareness but also to prevent 

problems in future relationships. For the prevention program it is important that we 

understand where youngsters are seeking information about love and partnerships to design 

a program that will suit adolescents and will be effective. 

 

In the empirical part I have found that youngsters have a potentially dysfunctional perception 

of love and that their main source of information are their friends and the internet. There are 

also possibilities for further research in how the youngsters who seek information differ from 

those who don't. 

 

Key words: Family, Love, Media, Youth, Adolescents, partnership, perceptions of love, 

Friends. 
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UVOD 

 
Knjige, glasba, revije, filmi in ostali mediji, namenjeni mladostnicam1, so polni vsebin o 

ljubezni in partnerstvu. Na splošno lahko ugotovimo, da je v družbi veliko zanimanja za 

mladostniško ljubezen, vendar ne v strokovnem in znanstvenem smislu. To ugotavljajo 

različni avtorji in avtorice, npr. Collins (2003), ki pravi, da mladostniški partnerski odnosi 

privlačijo veliko interesa, do nedavnega pa le malo znanstvenega zanimanja. Strinja se tudi 

W. Furman (2002), ki pravi, da pregled strokovne literature zadnjega desetletja pokaže zelo 

malo empiričnega raziskovanja mladostniških partnerskih odnosov. Hkrati poudari, da imajo 

partnerski odnosi osrednjo vlogo v življenju mladostnic in lahko potencialno močno vplivajo 

na njihov razvoj (Furman, 2002). 

Kadar govorimo o partnerskih odnosih in ljubezni ter njihovem vplivu na naše življenje, ne 

moremo zanemariti pomembnosti predstav, ki jih imamo o ljubezni. O predstavah o ljubezni 

govori Milivojević (2009), ki jih opiše kot toge psihične strukture. Te strukture uravnavajo tako 

našo percepcijo o tem, kdaj smo ljubljeni in kdaj ne, kot tudi vedenje, ki iz njih izhaja. Ne gre 

za normalne in nenormalne predstave, saj bi to pomenilo, da obstaja ena sama prava 

ljubezen, ki bi jo dojemali kot normo. Kadar nas predstave ovirajo pri vzpostavljanju 

zadovoljujočih odnosov, Milivojević (2009) tako govori o disfunkcionalnosti predstav.  

Giddens (2002) piše o romantični ljubezni kot tisti, ki je kulturno specifična in izkrivljena, saj 

temelji na ideji, da je "ena in edina" ter večna. Nasproti romantični ljubezni, ki je značilna za 

zahodno kulturno področje, Giddens (2002) postavlja sotočno ljubezen in pravi: "Čisto 

razmerje drži skupaj to, da partnerja "do nadaljnjega" sprejmeta razmerje kot nekaj, kar 

obema daje dovolj, da se jima zdi vredno nadaljevati" (str. 68). Giddens (2000) razume 

sotočno ljubezen kot nasprotje romantične ljubezni v smislu, da ne vsebuje mitov in predstav, 

ki nam jih romantična ljubezen prinaša, ter da ne vključuje heteroseksualne normativnosti, 

saj je v ospredju čisti odnos, ki ni vezan na biološki in/ali družbeni spol. 

Disfunkcionalne predstave o ljubezni so vedno le potencialno disfunkcionalne, saj nas ne 

zanima sama njena vsebina, temveč ali lahko na podlagi predstave ustvarimo zadovoljujoč 

partnerski odnos (Rostohar, 1999). Disfunkcionalne predstave o ljubezni so torej tiste, ki nam 

otežujejo vzpostavitev zadovoljujočega odnosa, saj je skoraj nemogoče, da bi našli partnerko, 

ki bi te predstave zadovoljila; iz tega lahko kasneje v življenju izhajajo številne težave. 

Predstave o ljubezni se oblikujejo v obdobju mladostništva, zato je upravičena predpostavka, 

da so predstave mladostnic disfunkcionalne. To je potrdila tudi G. Rostohar (1999), ki je na 

vzorcu 367 dijakov in dijakinj Gimnazije Brežice ugotovila, da imajo mladostnice pomembno 

potencialno disfunkcionalna prepričanja na 22 postavkah od skupaj 40 postavk 

Milivojevićevega vprašalnika. Ugotovila je tudi, da se s starostjo prepričanja spremenijo. 

Tema ljubezni in partnerstva ni pomembna samo za mladostnice same, ampak tudi za njihov 

razvoj. W. Furman (2002) pravi, da imajo partnerski odnosi v mladostništvu vpliv tudi na 

siceršnji razvoj, npr. na razvoj identitete, seksualnosti, odnosov v družini in med prijatelji ter 

na dosežke v šoli. Collins (2003) opozarja, da so zgodnji partnerski odnosi lahko dejavnik 

tveganja za kasnejše vedenjske in čustvene težave. Partnerski odnos ima torej velik vpliv na 

                                                
1  Ženska slovnični spol se uporablja nevtralno za vse spole. 
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razvoj mladostnice, zato je še toliko bolj pomembno, kakšne so predstave o ljubezni in kakšne 

informacije v zvezi s partnerskimi odnosi in ljubeznijo so mladostnicam na voljo. V svojem 

magistrskem delu razpolagam z viri informacij na temo ljubezni in partnerstva, ki so mladim 

na voljo. V raziskavi sem se osredotočila na tiste, ki so pomembni v času mladostništva; 

vrstnice, družina, mediji (internet, televizija, Facebook, ipd.) in literatura. E. Wendt (2010) 

namreč opisuje te vire kot zelo pomembne. Vrstnice so v času mladostništva lahko modeli 

posnemanja, svetovalke in tudi krog potencialnih prvih partnerk. Prav tako je pomemben vir 

družina ter njena dinamika in izkušnje, ki jih mladostnica pridobi znotraj nje. Starši so, tako 

kot vrstnice, za mlade pomemben vir informacij, ko gre za spolnost in ljubezen. E. Wendt 

(2010) kot pomemben vir opisuje tudi internet, dodaja pa, da se večina mladih parov ne 

spozna na internetu, temveč v krogu svojih prijateljev. Raziskava Comparative Research 

Youth and Media (Primerjalna raziskava mladi in mediji), ki je bila izvedena v sklopu Projekta 

Youth and Media (do leta 2014) in je potekala v več evropskih državah, tudi v Sloveniji, je 

pokazala, da mladi v 94,6 % vidijo internet kot glavni vir pri iskanju informacij in da so tiskani 

viri le redko glavni vir (Lenhart, Madden in Hillin, b. d.). Internet kot pomemben vir 

izpostavljajo tudi druge raziskave, npr. ameriška raziskava Teens and Technology (Mladi in 

tehnologija), ki je pokazala, da še posebej dekleta med  15. in 17. letom starosti iščejo 

občutljive informacije, povezane z zdravjem, na internetu (Bozinoska in Bozovik, 2005). 

Raziskave, ki bi ugotavljala, ali iščejo tudi informacije, povezane z ljubeznijo in partnerskimi 

odnosi, ni najti.  

Ker je tema ljubezni v času mladostništva še kako pomembna, je presenetljivo, da se 

strokovnjakinje pri raziskovanju mladostništva osredotočajo predvsem na varno spolnost, ne 

pa tudi na odnosno plat ljubezni in njen pomen za razvoj mladostnice. Zdi se, da mladostnice 

morda podcenjujemo s tem, ko razmišljanja in aktivnosti, vezane na mladostniško ljubezen, 

reduciramo samo na varno spolnost. E. Windol (2010) v svojem prispevku opisuje, da mediji 

pogosto pretiravajo, ko senzacionalistično poročajo o tem, da so vedno mlajši otroci spolno 

aktivni. Prav tako ugotavlja, da se je število mladih, ki imajo spolne odnose, v zadnjih 

desetletjih povečalo ter da imajo spolne odnose vedno mlajši, stari tudi 14 let. V zadnjih letih 

se je to število ustalilo in, kar je še bolj pomembno, večina mladih vstopa v spolne odnose s 

partnerko, s katero so v partnerski zvezi. Prav zato so, tudi kadar govorimo o spolnosti, 

partnerski odnosi zelo pomembni.  

M. Bajt in M. Gorenc (2006) ugotavljata, da vse več mladostnikov uporablja zaščito pred 

neželeno nosečnostjo in zato je "zaskrbljujoče, da spolna vzgoja pri nas postaja vedno bolj 

poučevanje o kontracepcijskih sredstvih, izpušča pa informacije o oblikovanju partnerstev [...] 

" (Bajt in Gorenc, 2006, str. 180). Vredno bi bilo tudi v Sloveniji razmisliti o oblikovanju 

preventivne dejavnosti na področju partnerstva, ki jo npr. v Nemčiji (Wendt, 2010) že poznajo. 

Razmisliti bi bilo treba o uvedbi vzgoje za partnerstvo kot o nadpomenki spolne vzgoje ali kot 

o samostojnem področju. 

 

Ker teme ljubezni in partnerskih odnosov ne moremo obravnavati izven kulturnega okvira, se 

ta magistrska naloga nanaša na območje zahodnega kulturnega kroga. Kultura namreč 

pomembno zaznamuje tako naše razumevanje kot tudi vedenje v partnerskih odnosih 

(Coates, 1999). Prav tako bom upoštevala pluralnost partnerskih odnosov, ki že dolgo niso 

več definirani skozi tradicionalno prizmo družine. Kadar torej govorimo o partnerskih odnosih, 
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je treba preseči heteroseksualno normativnost. Partnerski odnosi pri mladostnicah, ki jih 

privlači isti spol, so ravno tako razvojno pomembni kot pri mladostnicah, ki jih privlači drugi 

spol. Mladostnice, ki spadajo v seksualno manjšino, več časa z razmišljajo o ljubezni kot 

njihove vrstnice, a nimajo nikogar, na kogar bi se lahko obrnile. Pogosto so tudi tarča 

diskriminacije in ignoriranja s strani stroke (Savin-Williams, 2003). 

 

Magistrska naloga je kljub slovenskemu pravopisu napisana izključno v ženskemu 

slovničnem spolu, pri čemer se napisano nanaša na oba spola. Za to sem se odločila, ker 

želim opozoriti na problematiko samoumevnosti uporabe izključno moškega slovničnega 

spola, kadar nagovarjamo skupino ljudi različnih spolov. Kljub temu da se moja magistrska 

naloga ne nanaša neposredno na neenakopravnost žensk v družbi, menim, da moram kot 

socialna pedagoginja družbi postaviti ogledalo in opozarjati na neenakopraven položaj 

diskriminirane skupine. Sama uporaba jezika žensk ne postavlja v neenakopraven položaj, 

je pa zelo močan simbol ženske nevidnosti v družbi. Žagar in M. Milharčič Hladnik (1995) 

ugotavljata, da posplošena uporaba moškega spola za označevanje ljudi različnih spolov 

ovira vzpostavljanje enakopravnosti žensk, saj zamolčuje del populacije in formalno 

enakopravnost. Pravita, da "tisti, ki jih jezikovna praksa spregleduje, ne morejo obstajati kot 

enakopravni in enakovredni del družbe" (str. 7). 

Ženske smo na vodstvenih položajih in vidnejših političnih mestih še vedno zastopane v 

izredno nizkih odstotkih; ne zato ker ne bi bile enako sposobne kot moški, ampak zato ker 

(pre)pogosto ostanemo nevidne, naše sposobnosti pa neopažene. To nevidnost zelo dobro 

simbolizira samoumevnost uporabe moškega slovničnega spola v vseh zapisih, ki se 

nanašajo tudi na druge spole. "[S]premembe naših jezikovnih navad odražajo spremembe v 

našem družbenem življenju in prav kakor jezik odraža in preoblikuje družbo, tudi družba 

preoblikuje jezik." (Žagar in Milharčič Hladnik, 1995, str. 8). 

Seveda je lahko uporaba izključno ženskega slovničnega spola enako diskriminatorna kot 

uporaba izključno moškega. Kljub temu sem se za to odločila, ker nas šele čuden občutek, 

ki ga ima bralka ob branju zapisa v izključno ženskem slovničnem spolu, opomni na 

samoumevnost moškega. In šele ko ne bomo več opazili, v katerem slovničnem spolu so 

magistrska in druga dela zapisana, in ko ne bomo več opazili, ali je predsednik ali 

predsednica, ker to več ne bo pomembno, bomo dosegli enakopravnost. Do takrat pa vsaj 

za to magistrsko delo velja, da se zapis v ženskem spolu nanaša na vse spole, razen če je 

izrecno zapisano drugače.  
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I. TEORETIČNI DEL 

 

1. Teorije razvoja za obdobje mladostništva 
 

O mladostništvu se je začelo govoriti šele v 20. stoletju, ko je bilo obdobje mladostništva 

prepoznano kot samostojno, od otroštva in odraslosti razlikujoče se obdobje. Mladostništvo 

so odkrile šele družbe, kjer je odraščanje postalo stvar izbire, in ni naključje, da so mladost 

kot samostojno obdobje odkrili v družbah, kjer je bil značilen vzpon meščanskega 

individualizma (Ule, 2008). Veliko kultur po svetu pozna prehod iz otroštva v odraslost. 

Pogosto ga spremljajo obredi ali iniciacije; ti so lahko odvisni od starosti ali specifičnega 

dogodka, npr. prve menstruacije. Mladostništvo je torej družbeni konstrukt, katerega pomen 

in razumevanje sta odvisna od pogleda določene družbe (Papalia, Olds in Feldman, 2003). 

 

Za prvega, ki se je začel znanstveno ukvarjati z obdobjem mladostništva ali adolescence, 

velja G. Stanley Hall z delom Adolescence iz leta 1916 (Muuss, 1996). Od takrat dalje je 

obdobje mladostništva tudi predmet raziskovanja znanstvenic, ki so ga pogosto opisovale kot 

razburkano obdobje, polno konfliktov s starši in neprilagojenosti. "Pojmovanje mladostništva 

kot problematičnega so podkrepile tudi psihoanalitske razlage, ki so predvsem biološko 

usmerjene." (Marjanovič Umek, 2004, str. 518). Predstava o mladostnicah kot problematičnih 

se je uveljavila zaradi načina proučevanja mladostniškega obdobja. Znanstvenice so se 

namreč opirale na podatke, pridobljene s proučevanjem vedenjsko problematičnih 

mladostnic, kar so posplošile na celotno populacijo. Novejše raziskave v zadnjih dveh 

desetletjih so pokazale, da mladostništva ne moremo tipizirati kot problematičnega 

(Marjanovič Umek, 2004); s tem je nastopil tudi dvom v stereotipno prepričanje o 

problematičnosti mladostnic. Tudi Musek (1995) se sprašuje, ali "je mladostništvo res tako 

problematična in viharna doba posameznikovega razvoja? Ne gre pri tem morda le za 

pretiravanje, mogoče celo za nekritično sprejemanje nekega predsodka (stereotipa)?" (str. 

38). M. Ule (2008) se strinja, da v psihološki in predvsem psihiatrični doktrini velja prepričanje 

o mladostniški čustveni nestabilnosti prav zaradi tega, ker se stroka ukvarja predvsem s 

tistimi, ki imajo težave ali so težavne.  

Po eni strani je mladostništvo od otroštva in odraslosti ločeno obdobje, po drugi strani pa mu 

morda pripisujemo stereotipne značilnosti, ki še zdaleč ne veljajo za celotno populacijo. 

Nekatere avtorice še vedno govorijo o mladostništvu kot o konfliktnem obdobju, a večina 

mladostnic se s starši dobro razume. 

 

Za mladostništvo kot razvojno obdobje med 11–12 in 22–24 letom starosti so značilni 

pospešen telesni razvoj, razvoj reproduktivne zrelosti ter spremljajoče psihološke 

spremembe (Marjanovič Umek, 2004). Poznamo različne izraze: puberteta, najstništvo, 

adolescenca, … Vsi opisujejo obdobje mladostništva, a se hkrati med seboj razlikujejo glede 

na to, na kateri aspekt se osredotočajo. 
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Mladostništvo proučujejo različne vede in zato obstajajo tudi različne definicije. Biološke 

teorije razlagajo mladostništvo z nastopom pubertete; to je proces, v katerem posameznica 

spolno dozori in se lahko začne razmnoževati. Psihološke teorije pogosto razlagajo 

mladostništvo s kognitivnim razvojem, torej z razvojem zmožnosti abstraktnega mišljenja. 

Sociološke teorije mladostništvo opisujejo kot prehod iz otroštva v odraslost, ki ga pozna 

večina kultur. Nekatere ga obeležijo s posebnimi rituali, v zahodni kulturi pa je ta prehod 

postopen in manj točno določen (Papalia idr., 2003). 

 

Mladostništvo kot razvojno obdobje delimo na: 

- "Zgodnje mladostništvo (do približno 14. leta starosti), 

- srednje mladostništvo (do približno 17. ali 18. leta) ter 

- pozno mladostništvo (do približno 22. ali 24. leta)." (Marjanovič Umek, 2004, str. 512). 

 

M. Ule (2008) opisuje mladostništvo kot prehod iz narave v kulturo, ki obenem reproducira 

razliko med naravo in kulturo. "Že ta opredelitev pove, da odraščanje in mladost nista samo 

psihofizična procesa, temveč zapleten splet razlik in prispodob, ki v vsaki družbi in kulturi 

označujejo in izražajo razliko med naravo in kulturo z vso imaginativnostjo, ki spremlja 

artikulacijo te razlike v različnih družbah." (Ule, 2008, str. 48). 

Mladosti ni mogoče razumeti zunaj družbenih razmerij. Pogosto s psihofizičnimi 

spremembami mladostništva razlagamo družbeno in kulturno pogojene spremembe. Koncept 

mladosti razlagamo na argumentih biološke realnosti, predvsem starosti, zanemarjamo pa 

druge dejavnike, ki vplivajo na značilnosti mladostništva. (Ule, 2008).  

 

M. Ule, T. Rener, M. Mencin Čeplak in B. Tivadar (2000) govorijo o spreminjanju in celo 

izginjanju mladostništva kot samostojnega, vmesnega obdobja med otroštvom in odraslostjo. 

Danes govorimo o mladih odraslih. Vzrok za to naj bile družbene spremembe, zaradi katerih 

se je obdobje mladostništva raztegnilo v otroštvo in odraslost. Predvsem na to vplivajo 

podaljšano šolanje, zaradi katerega mladostnice kasneje zapustijo družino, in mediji, ki so 

pojem mladostništva in vse, kar spada zraven, hitro prenesli v obdobje otroštva. Tudi razlika 

med konformnostjo in odklonskostjo v vedenju se vse bolj relativizira; kar je nekoč veljalo za 

mladostnice, ki so z videzom, glasbo, ipd. izstopale in se razlikovale od odraslih, je danes 

postalo povsem običajno. 

 

M. Ule (2008) pravi, da čeprav vse družbe, tudi tiste bolj preproste, poznajo razvojno obdobje 

vstopanja v odraslost, mladostništva ni moč razumeti izven kulturnega okvira, ki ga ustvarjajo 

značilnosti neke družbe, pogosto preko institucij, kot so npr. šole. Kljub temu pa "teza o 

mladih kot ideološkem konstruktu ne pomeni, da je vse, kar rečemo o mladini, kar ji 

pripisujemo ali kar si pripisuje sama, iluzija, ki prekriva dejanskost. Pomeni pa, da so 

ideološke naložbe v mladino, predstave o mladini in mladosti nasploh, pomemben del 

konstrukcije mladine." (Ule, 2008, str. 133). 

 

V nadaljevanju sledi nekaj teorij razvoja s treh zornih kotov: psihoanalitičnega, vedenjskega 

in kognitivnega, pri čemer ni namen soditi o tem, kateri je pravilnejši ali ustreznejši, ampak 
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kot pravi L. Nielsen (1996) lahko vsaka teorija prispeva k razumevanju bioloških, okoljskih in 

drugih vplivov na razvoj mladostnic ter nam pomaga bolje razumeti značilnosti obdobja 

mladostništva. 

 

1.1. Psihoanalitične teorije  

1.1.1. Freudova teorija psihoseksualnega razvoja 

 
Freud je verjel, da so prva leta življenja odločilna za osebnostni razvoj in da so nerešeni 

problemi v posameznem življenjskem obdobju vzrok težav, ki jih je opazil pri zdravljenju 

nevrotičnih pacientk. Življenje je razdelil na pet stadijev, ki so jih Freudove interpretinje 

imenovale psihoseksualni stadiji razvoja, saj je za razvoj bistveno, kako posameznica 

sprošča seksualno energijo. Ti stadiji so: oralni stadij, analni stadij, falični stadij, stadij latence 

in genitalni stadij (Batistič-Zorec, 2014). V vsakem stadiju otrok usmerja seksualno energijo 

na določen del telesa, glede na to, kateri mu povzroči večje zadovoljstvo (Marjanovič Umek, 

2004).  

Čas mladostništva je čas genitalne faze. Vzporedno z biološko zrelostjo spolnih organov se, 

kot opisuje Freud, razvija tudi močna seksualna energija, ki zahteva zadovoljitev. Ta energija 

trešči ob družbene norme, ki zapovedujejo pravila v zvezi z zadovoljevanjem seksualnih 

potreb; v nekaterih kulturah in verah zahtevajo celo njeno odložitev (Muuss, 1996). 

Psihoanalitične teorije razvoja, kamor spada tudi Freudova psihoseksualna teorija, 

predvidevajo, da je okolje tisto glavno, ki zaznamuje razvoj. Predvsem to velja za okolje, ki 

mu je posameznica izpostavljena v zgodnjem otroštvu. Vedenje mladostnic tako 

determinirajo izkušnje, ki so jih v zgodnjem otroštvu doživele v družini (Nielsen,1996). Glavna 

razvojna naloga mladostnic je čustveno osvoboditi se od staršev, iz česar izhajajo tudi pogosti 

konflikti med starši in mladostnicami (Muuss, 1996). 

Freud je opozarjal na zatiranje te seksualne energije ter ga navajal kot vzrok za nastanek 

nevrotičnih težav. Kot rešitev je predlagal sublimacijo. Tako naj bi mladostnica sprostila 

seksualno energijo na družbeno sprejemljiv način (Muuss, 1996).  

Po Freudu je obdobje mladostništva torej obdobje, v katerem se pojavi močna seksualna 

energija, ki usmerja vedenje mladostnic v smeri čustvene osamosvojitve od staršev, kar 

privede do pogostih konfliktov in delinkventnega vedenja. Bil je eden prvih, ki je dal pomen 

družinskim odnosom, pretirano vlogo pa je pripisoval spolnosti in s tem zanemaril nekatere 

druge vidike, zlasti spoznavne (Marjanovič Umek, 2004).  
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1.1.2. Eriksonova teorija identitetnega razvoja 

 
Podobno kot Freud je tudi Erikson razvoj razumel stopenjsko. Od Freuda pa se razlikuje v 

tem, da njegovi stadiji niso vezani na posamezne dele telesa, temveč na odnose 

posameznice do okolja (Batistič-Zorec, 2014). "Tako Erikson namesto o telesnih področjih, 

na katera se usmerja posameznikova psihična energija, govori o splošnih načelih delovanja 

ega, ki pa so specifični glede na stopnjo razvoja." (Marjanovič Umek, 2004, str. 31). 

Enako kot Freud je predvideval potrebo posameznic, da razrešujejo konflikte, vendar pa se 

pri Eriksonu ti konflikti lahko pojavljajo skozi celo življenje, in ne samo v otroštvu (Batistič-

Zorec, 2014). Erikson je osem razvojnih stopenj definiral glede na krizo, s katero se 

posameznica sooča, zato je stopnje psihosocialnega razvoja poimenoval bipolarno. Te 

stopnje so: integracija/obup, generativnost/stagnacija, intimnost/izolacija, 

identiteta/identitetna zmeda, marljivost/manjvrednost, iniciativnost/krivda, avtonomnost/sram 

in dvom ter zaupanje/nezaupanje (Marjanovič Umek, 2004). Na vsaki stopnji se pojavi kriza 

ali glavni razvojni problem. Ti se pojavljajo v določenem zaporedju in za zdrav razvoj jih 

moramo zadovoljivo razrešiti (Papalia idr., 2003). 

Obdobje mladostništva je tisto obdobje, kjer mladostnice iščejo same sebe in se počasi 

oddaljujejo od družine, da bi gradile odnose s prijatelji in začele delovati v svetu odraslih 

(Nielsen, 1996). Erikson je obdobje mladostništva imenoval stadij identitete proti zmedenosti 

vlog. Podobno kot Freud je tudi Erikson menil, da so fiziološke spremembe in seksualna 

energija tiste, ki v tem obdobju povzročajo probleme, dodal pa je, da se mladostnice v tem 

obdobju spoprijemajo tudi z novimi socialnimi zahtevami (Batistič-Zorec, 2014). Mladostnice 

se soočajo z vprašanji: "Kdo sem?" in: "Kdo želim biti?" Identiteta namreč ni nekaj, kar bi nam 

bilo dano, treba si jo je pridobiti. Pri tem starši ne predstavljajo več zadostnih modelov in 

mladostnice se v iskanju lastne identitete začnejo ozirati naokoli (Muuss, 1996). 

Tudi Erikson je za obdobje mladostništva predvideval, da je to burno obdobje, ki ga spremljajo 

konflikti s starši. Zaradi prekomerne identifikacije z vzorniki pa lahko mladostnice postanejo 

slepo podvržene vplivu le-teh (Batistič-Zorec, 2014). Pri tem se ponovno sprašujemo o 

stereotipiziranju obdobja mladostništva. Bandura je namreč ugotavljal, "da obstaja zelo 

zmotno prepričanje o nekritičnosti mladih in o tem, da pri iskanju svoje nove vloge slepo in 

suženjsko sledijo vrstnikom in vzornikom. Njegove raziskave so pokazale, da mladostniki po 

večini zelo kritično izbirajo svoje vrstniške skupine in vzorniške modele." (Bandura, 1972, v 

Musek, 1995, str. 38).  
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1.2. Vedenjske teorije 

 
Bandura je razvoj razumel kot vseživljenjski proces, pri katerem se učimo ne le iz lastnih 

izkušenj, ampak tudi z opazovanjem vedenja in njegovih posledic pri drugih osebah. Te 

osebe so modeli, ki so lahko realne osebe ali pa izmišljeni filmski in literarni junaki. Novo 

vedenje je tako lahko posledica opazovanja vedenja različnih modelov (Batistič-Zorec, 2014). 

Bandura je predvideval, da ima posameznica do mladostništva na podlagi izkušenj iz družine 

že izdelano percepcijo nagrajevanja in kaznovanja, zaradi česar le-te na vsako posameznico 

vplivajo drugače. To pomeni, da ima način, kako so nas podkrepljevali in kaznovali v otroštvu, 

vpliv na vedenje v času mladostništva (Nielsen, 1996). Bandura je predvideval, da ne vpliva 

le okolje na osebo, kot trdijo behavioristi, temveč  tudi oseba vpliva na okolje in ga do 

določene mere soustvarja; zato je govoril o socialno-kognitivni teoriji. Otroci se učijo z 

opazovanjem; vedenje, ki ga bodo posnemali ali ne, pa je odvisno od tega, kako je to vedenje 

vrednoteno v njihovi kulturi (Papalia idr., 2003). 

V času mladostništva postanejo posebej pomembni vrstniki in vrstniški pritisk, ki ima tudi vpliv 

na vedenje posameznice. Tako je pomembno, kakšne so vrednote in npr. akademski cilji 

prijateljic, s katerimi se mladostnica druži, saj bo pogosto prevzela njihove vrednote in način 

obnašanja (Muuss, 1996). 

Bandura je predvideval, da je ravnanje, ki ga mladostnica vidi pri svojih modelih, veliko bolj 

pomembno od verbalnih navodil in zapovedi, ki jih modeli dajejo mladostnicam. Na ta način 

se mladi učijo tudi spolnih vlog in družbeno sprejemljivega vedenja (Muuss, 1996). 

 

1.3. Kognitivna razvojna teorija 

 
Tudi Piaget je na razvoj mišljenja gledal stopenjsko. Verjel je, da otroci približno enake 

starosti ob reševanju nekega problema delajo podobne napake. Govoril je o štirih stadijih: o 

senzomotoričnem stadiju, stadiju predoperativnega mišljenja, stadiju konkretnih operacij in 

stadiju formalnih operacij (Batistič-Zorec, 2014). 

V času mladostništva nastopi zadnji stadij, to je stadij formalnih operacij. Miselne operacije v 

tem stadiju postanejo bolj kompleksne, abstraktne in logične, mentalne strukture pa bolj 

fleksibilne (Muuss, 1996). "Miselne operacije niso več omejene s konkretnimi predmeti – 

mladostnik razmišlja abstraktno in hipotetično v kontekstu jezikovnega in logičnega sistema." 

(Marjanovič Umek, 2004, str. 44). 

Nekateri kritiki so Piagetu sicer očitali, da je precenjeval obdobje mladostništva (Batistič-

Zorec, 2014), drugi pa so se spraševali, ali obstajajo nadaljnje stopnje tudi v odraslosti. To 

sta bila npr. Richards in Commons, ki sta leta 1984 objavila članek, kjer sta opisala dodatne 

tri stadije v odraslosti, katerih ne dosežejo vsi (Muuss, 1996). Kljub temu je Piaget verjel, da 

je mladostništvo čas, kjer se razvoj mišljenja zaključi. "Mladostnice zapustijo objektivni svet 

in vstopijo v svet idej." (Muuss, 1996, str. 161). 
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1.4. Biološke teorije 

 
Stanely Hall je bil pionir na področju biološkega vidika mladostništva in je zagovarjal tezo, da 

vedenje izvira iz genetskega programa človeka. Tudi mladostniško uporniško vedenje je 

razlagal skozi genetiko, hormone in z biološkim zorenjem (Nielsen, 1996). Hall, ki ga nekateri 

imenujejo tudi začetnik razvojne psihologije, je bil močno pod vplivom Darwinove evolucijske 

teorije (Batistič-Zorec, 2014). Zrelost je stanje, ko posameznica doseže raven odrasle na 

vseh področjih razvoja, vendar jih ne doseže na vseh področjih istočasno (Marjanovič Umek, 

2004). 

 

Puberteta se začne s stopnjevanim izločanjem spolnih hormonov, katerim nekateri pripisujejo 

vzrok za večjo spremenljivost v vedenju in čustvovanju. Telesne spremembe, ki jih opazimo 

v mladostništvu, so predvsem nagla rast, sekundarni spolni znaki, globlji glas ter krepitev 

mišic. Dozorevanje spolnih organov privede do menstruacije pri dekletih in do proizvajanja 

semena pri fantih. Te spremembe se pokažejo v precej določenem zaporedju, ki pa se pri 

različnih posameznicah začne in konča različno (Papalia idr., 2003). Pri tem igrajo 

pomembno vlogo hormoni, ki imajo dve funkciji: organizacijsko in aktivacijsko. Organizacijska 

vloga hormonov pomeni, da prisotnost ali odsotnost določenega hormona še pred 

mladostništvom spodbuja možgane, da se razvijajo v določeni smeri, med tem ko imajo 

spremembe v nivoju hormonov nalogo aktivacije sprememb v vedenju in fizičnem zorenju. 

Hormoni so torej tisti, ki povzročijo telesne spremembe, možgani pa so tisti, ki zavirajo nastop 

pubertete pred časom mladostništva (Steinberg, 1993). 

 

Kljub temu večina znanstvenic danes zagovarja, da biološki dejavniki in dejavniki okolja 

delujejo skupaj in vplivajo na vedenje mladostnic. Kadar želimo razumeti obdobje 

mladostništva, moramo vzeti v ozir tako biološke dejavnike, kot tudi vidike pomena družine 

in okolja, ki bi lahko vplivali na vedenje posameznice (Nielsen, 1996). "Večina strokovnjakov 

se strinja, da je vpliv dvosmeren: otroci spreminjajo svet okoli sebe, ki hkrati spreminja njih." 

(Papalia idr., 2003, str. 23). C. Tucker Halpern (2003) biološko zorenje povezuje s 

psihološkim razvojem in pravi, da lahko biološki faktorji vplivajo na razvoj, prav tako pa lahko 

tudi emocionalni in kognitivni procesi spreminjajo biološke. Iz tega lahko sklepamo, da so vsi 

vidiki posamezničinega razvoja pomembni, vplivajo drug na drugega in sodelujejo pri razvoju. 

Tudi L. Marjanovič Umek (2004) pravi, da vsaka izmed teorij pomembno prispeva k razlagi in 

razumevanju razvoja posameznice. Vsaka teorija prispeva svoj delež, a ima tudi svoje 

pomanjkljivosti; večinoma se dopolnjujejo, lahko pa so tudi protislovne. "Ene same pravilne 

razlage vseh področij razvoja in v celotnem življenjskem obdobju ni" (str. 28). "Če hočemo 

razumeti proces odraščanja, moramo povezati izkušnje vseh disciplin." (Ule, 2008, str. 53). 
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2. Pomen družine 

 
Socializacija je proces, ki se primarno odvija znotraj družine. Njen namen je vzgojiti otroka v 

skladu s pravili in normami neke družbe. Otrokov razvoj se odvija v različnih kontekstih in 

eden prvih in glavnih je prav družina (Schaffer, 1996). Pri tem je treba opozoriti, da niso nujno 

biološki starši tisti, ki dajejo otroku tako pomembno podporo. "Tudi drugi pomembni odrasli 

(sorodniki, prijatelji, sosedje, svetovalci, …), ki ne živijo nujno v skupnem gospodinjstvu z 

otrokom, so lahko osrednjega pomena pri posredovanju ali nadomeščanju starševskega 

razmerja." (Ule idr., 2000, str. 105). 

 

Definicija družine kot skupnosti očeta, matere in otrok je preživeta. "Pomembna razlika med 

družinami, ki bolj ali manj dobro funkcionirajo, se ne nanaša na vprašanje, kdo tvori družino, 

temveč na kakovost odnosov in sposobnost adaptacije v družini – torej na kakovost procesov 

v družini, na katere moramo gledati skozi socialni in razvojni kontekst." (Poljšak Škraban, 

2007, str. 192). Tudi Papalia idr. (2003) pravijo, da je veliko pomembneje od strukture družine 

to, kako se mladostnica v njej počuti in kolikšno podporo dobiva. Različne raziskave, npr. 

ameriška raziskava na 254 fantih, ki so živeli z mamo samohranilko, so pokazale, da struktura 

družine nima pomembnega vpliva na razvoj mladostnic (Zimmerman, Salem in Maton, 1995, 

v Papalia idr., 2003). Raziskave so pokazale, da otroci, ki so bili vzgojeni v družinah z 

istospolnima staršema, v svojem razvoju niso bili prikrajšani in niso bili nič drugačni od drugih 

otrok, vzgojenih v družinah z drugačno strukturo (Patterson, 1992, v Shaffer, 1996). "Z vidika 

otroka se zdi, da lahko družine obstajajo v različnih oblikah in vseeno delujejo kot varna 

osnova za zdrav razvoj otroka" (Shaffer, 1996, str. 205). 

 

Kadar govorimo o razvoju otroka znotraj družinskih odnosov, ne moremo mimo sistemske 

teorije, ki družino razume kot sistem, vpet med druge sisteme. Sistem je celota svojih delov, 

ki je večja od njihovih seštevkov. Zaradi tega lahko posamezen del sistema razumemo samo 

v razmerju do sistema. Sistem sestavljajo podsistemi, ki so v medsebojni interakciji in prav 

tako pod vplivom zunanjih dejavnikov (Shaffer, 1996). 

Za družinski sistem je pomembno, da je odprt in fleksibilen. Družinski sistem za svoje 

preživetje potrebuje mehanizem povratne zveze, ki je lahko negativen ali pozitiven. Prvi 

vzdržuje stabilnost sistema ali homeostazo, drugi vodi v spremembe. Samo tak sistem je 

sposoben dovolj velike stabilnosti in hkrati spreminjanja, oba procesa pa morata biti v 

ravnotežju (Poljšak Škraban, 2002). Primer takega sistema je družina. Poznavanje njenih 

individualnih delov, torej družinskih članic, ni dovolj, da bi razumeli družino kot celoto (Shaffer, 

1996). Družinski sistem se spreminja v skladu s spreminjanjem potreb njegovih članic in kot 

odziv na spremembe v širšem, družbenem sistemu. Spreminjanje spremljajo obdobja 

nestabilnosti, v katerem se družina prilagaja spremembam in išče nove, drugačne vzorce 

delovanja. Odnosi v družini se najbolj spremenijo, kadar se spremeni posamezna članica 

družine ali kadar se spremeni situacija, v kateri družina živi. Čas mladostništva vsekakor 

prinaša take spremembe, pri čemer niso samo mladostnice tiste, ki se spreminjajo, ampak 

tudi starši ali skrbnice in odnosi med njimi (Steinberg, 1993). 
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2.1. Odnos med starši in mladostnicami 

 
Mladostnice si v družini želijo več samostojnosti in zato iščejo drugačen status, kot je tisti, ki 

so ga imele kot otroci. Ta proces pogosto spremljajo konflikti, odnosi postajajo zahtevnejši, 

bolj razumski (Ule, 2008). Starši ali skrbnice in mladostnice imajo pogosto različna 

pričakovanja drug do drugega, kar lahko vodi v konflikte. Odnos starši in otroci se v času 

mladostništva ne konča, ampak se mora na novo definirati (Furman in Shaffer, 2003). 

Raziskave kažejo, da se več konfliktov pojavlja v zgodnjem mladostništvu, na prehodu v 

odraslost pa skoraj povsem prenehajo (Ule, 2008). Odnos med otroki in starši se mora na 

novo vzpostaviti in to pomeni, da morajo najti nov način medsebojnega komuniciranja. Starši 

izgubljajo vlogo enostranske avtoritete in pridobivajo na vlogi svetovalca in razpravljavca 

(Hočevar, 2012). Mladostnice več časa preživijo z vrstnicami kot z družino, vendar pa njihove 

vrednote ostanejo bližje družinskim in tudi družina ostane trdna osnova, iz katere izhajajo 

(Papalia idr., 2003). 

 

Ena od raziskav pravi, da 34 % vprašanih mladostnic meni, da se s starši zelo dobro 

razumejo, 59 % pa jih pravi, da dobro shajajo, čeprav imajo včasih različne poglede in 

mnenja. Samo 5 % mladostnic je izjavilo, da s starši ne shajajo dobro, saj se veliko prepirajo 

(Tavčar Krajnc, Flere in Lavrič, 2014). To pomeni, da se večina mladostnic dobro razume s 

starši ali skrbnicami in da je razumevanje mladostništva kot izrazito burnega obdobja, 

polnega konfliktov, pogosto stereotipizirano. 

 

Nemška raziskava iz leta 2009 je pokazala, da se samo 56 % mladostnic želi pogovarjati s 

starši o stvareh, kot so ljubezen in spolnost, čeprav jih kar 79 % ocenjuje, da bi se s starši 

lahko pogovarjale. Da se s starši nikakor ne bi želele pogovarjati o takih temah, pravi 23 % 

vprašanih, 6 % pa se jih je izreklo, da bi se sicer želele pogovarjati, a starši pogovor zavračajo 

(Bravo Dr. Sommer Studie, 2009). V raziskavi, ki je bila izvedena v Sloveniji leta 2010, je 89,9 

% vprašanih mladostnic povedalo, da se s starši lahko pogovarjajo o stvareh, ki jih resnično 

zanimajo. Opažen je tudi trend padanja odstotkov mladostnic, ki se s starši lahko pogovarjajo; 

v letu 2002 je ta delež znašal 94 % (Hočevar, 2012). Številke se nekoliko razlikujejo, kar je 

lahko tudi posledica različno zastavljenih vprašanj. V slovenski raziskavi so vprašane 

anketirali glede stvari, ki jih resnično zanimajo, v nemški pa specifično glede ljubezni in 

spolnosti. To so namreč teme, o katerih se mladi raje kot s starši pogovarjajo z vrstniki (Ule, 

2008). 
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3. Pomen medijev 

 
Množični mediji imajo v družbi pomembno vlogo, še posebej za mladostnice. V 21. stoletju 

se je pojmovanje medijev spremenilo. Če so bili v prejšnjem stoletju pomembni telefon, 

televizija, radio in časopisi ter revije, danes na pomenu pridobivajo internet, mobilni telefoni 

in družbena omrežja. V nasprotju s "starimi" mediji imajo novi mediji potencial aktivirati veliko 

skupino uporabnikov (Kirbiš in Zagorc, 2014). 

 

Proučevanje odnosa med mladimi in mediji je pogosto usmerjeno v interpretiranje medijev 

kot manipulativnih in mladostnic kot ranljivih uporabnic. Medije se pogosto demonizira v luči 

poudarjanja pomena neškodljivega preživljanja prostega časa brez medijev, saj so mediji vir 

težav in popačenj v življenju otrok (Dolinčar in Nadoh, 2004). Najverjetneje lahko medije 

razumemo tudi kot pomembne in koristne, vendar pa istočasno kot dejavnike tveganja, da 

mladi pridejo do popačenih ali celo neresničnih informacij. 

Tudi E. V. Wendt (2010) pravi, da mediji pogosto prikazujejo mladostniške partnerske odnose 

kot problematične in z negativno konotacijo. Njihovo poročanje je senzacionalistično; 

postavijo denimo premiso, da imajo vse mlajši otroci spolne odnose, in to predstavijo kot 

katastrofo. 

 

Dejstvo je, da imajo mediji pomembno vlogo v življenju mladostnic in močan vpliv nanje, zato 

mlade imenujemo tudi "nova medijska generacija". Mediji pomenijo novo obliko socializacije, 

saj so postali običajno okolje za mladostnice (Ule, 2008). Pri tem je treba poudariti, da mladi 

ne pristopajo do medijev kot nepopisan list papirja, ampak "kot člani družinske skupnosti in 

kulture, ki sta jih socializirali od rojstva in od katerih so se naučili prvih vrednot in idealov." 

(Ule, 2008, str. 199) 

 

Raziskava CEPYUS-FES je pokazala, da mladostnice v Sloveniji, stare med 16 in 25 let, zgolj 

v 6 % povsem zaupajo medijem. Do določene mere jim zaupa 28 % mladostnic, 36 % jim 

malo zaupa, 30 % vprašanih pa jim sploh ne zaupa. Mlajše mladostnice in tiste z manj 

izobraženimi materami medijem bolj zaupajo, prav tako tiste, ki pogosteje gledajo televizijo 

(Kirbiš in Zagorc, 2014). 

 

Še vedno pa v medijih prevladuje spolno stereotipiziranje, kjer so moški prikazani kot močni 

in ženske kot spolni objekti. Ženske so večkrat prikazane pomanjkljivo oblečene ali gole, kot 

pa oblečene. Moški so prikazani kot močni, agresivni in dominantni. Tudi homoseksualnost 

je redko prikazana v medijih, še posebej tistih, ki so namenjeni otrokom ali mladostnicam 

(Hust in Brown, 2011). 
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3.1. Internet 

 
"Priklopiti se na internet v najširšem smislu pomeni "vstopati na splet" in prek njega družbeno, 

kulturno ali politično delovati. Na ta način svetovni splet (World Wide Web) pridobiva 

pomembne razsežnosti kot družbeni in kulturni fenomen." (Oblak in Petrič, 2005, str. 13). 

 

Internet je termin za opis računalniško podprtega komunikacijskega omrežja, sestavljenega 

iz verige povezanih računalnikov. Splet kot tehnologija je dandanes njegov dominantni del. 

Splet je informacijski sistem, medij in nenazadnje družbeno omrežje (Oblak in Petrič, 2005). 

 

Kar 99,8 % slovenskih mladostnic ima dostop do interneta, pri čemer je treba upoštevati, da 

je ta dostop lahko tudi izven gospodinjstva, saj ima le 74 % gospodinjstev v Sloveniji dostop 

do spleta od doma (Kirbiš in Zagorc, 2014).  

"Mladostniki vse več informacij dobivajo iz medijev in interneta." (Ule, 2008, str. 197). Nove 

tehnologije postajajo za mladostnice vse bolj pomembne. Raziskava, ki je bila izvedena na 

vzorcu mladostnic, starih med 16 in 27 let, je pokazala, da 32,5 % mladostnic internet 

uporablja do 2 uri na dan, 36,7 % med 3 in 5 ur, 30,8 % pa jih uporablja internet 5 ur ali več. 

Največ slovenskih mladostnic internet uporablja za komunikacijo z drugimi osebami, uporabo 

družbenih omrežij in iskanje informacij (Kirbiš in Zagorc, 2014).  

 

3.2. Facebook 

  
Definirati družbena omrežja je pogosto zelo težko, saj jih različni ljudje različno razumejo. 

Poleg tega se tako hitro spreminjajo, da vsaka definicija prav hitro zastara. Najširša definicija 

bi tako bila, da so družbena omrežja vsi digitalni sistemi, kjer se ljudje med seboj povezujejo 

(Mennie, 2015). 

 

Eden takih je tudi Facebook, ki zadnja leta pridobiva na priljubljenosti in pomenu. Facebook 

je največje družbeno omrežje, uporablja pa ga več kot 500 milijonov ljudi dnevno (Kross idr., 

2013). Za nekateri se zdi, da so z uporabo socialnih omrežij zasvojeni in vsak dan na 

Facebooku in podobnih straneh in aplikacijah porabijo več ur (Mennie, 2015). 

 

Veliko podjetij in organizacij uporablja Facebook kot način povezovanja in pridobivanja 

strank. Facebook je tako postal pomemben prostor digitalnega marketinga ter prodajanja 

izdelkov in storitev (Mennie, 2015). Prav zaradi tega nosi veliko informacij, ki so na voljo tudi 

mladim uporabnicam, in tako predstavlja pomemben vir informacij tudi na področju ljubezni 

in partnerskih odnosov. Pri tem obstajajo določena tveganja, saj je, kot pravi Mennie (2015), 

na Facebooku zelo malo nadzora nad tem, kaj se objavi – vsak lahko objavi, karkoli želi. Tako 

se poraja vprašanje, kakšne informacije so mladostnicam na voljo in v kolikšni meri jim 

verjamejo. 

Raziskava Youth and Media, ki je bila v sklopu projekta Youth and Media (do 2014) izvedena 

v različnih evropskih državah, tudi v Sloveniji, je pokazala, da mladi ne verjamejo nujno 
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vsemu, kar vidijo in slišijo v medijih. Zgolj 8 % jih verjame, da so informacije, ki jih podajajo 

mediji, povsem resnične. Čeprav se države med seboj razlikujejo glede na to, kateremu 

mediju mladi najbolj zaupajo, pa največje zaupanje uživa radio (37,4 %) in najmanjše socialna 

omrežja (20,2 %) (Bozionska in Bozovik, b. d.). 

 

3.3. Literatura 

 

Branje knjig in revij se med slovenskimi mladostnicami zelo razlikuje glede na socialno 

ekonomski status, spol, starost in stopnjo izobrazbe družinskih članic. Starejše mladostnice 

pogosteje berejo knjige od mlajših, ki pogosteje gledajo filme. Le-te pogosteje gledajo tudi 

mladostnice iz družin, kjer je stopnja izobrazbe nižja. V splošnem pa stopnja branosti knjig in 

revij med slovenskimi mladostnicami upada (Kirbiš in Zagorc, 2014). 

 

V magistrskem delu me zanima predvsem branje t. i. poučnih knjig in ne leposlovja. "Poučna 

knjiga je knjiga za otroke in mladino, ki primarno izhaja iz dejanskih informacij o našem okolju 

in nas samih, njihovo podajanje ni podrejeno literarni obdelavi, njen glavni zgib pa je 

informiranje, lahko tudi motiviranje, torej predvsem poučevanje." (Bilban, 2014, str. 183). Gre 

torej za knjige z informacijami za mlade. 

T. Bilban (2014) ugotavlja, da v Sloveniji primanjkuje institucij, ki bi podpirale poučno knjigo. 

Poznamo namreč delitev predvsem na leposlovje in izobraževanje, kamor sodijo predvsem 

učbeniki. V Sloveniji primanjkuje strokovnjakov, urednikov in založnikov, ki bi se ukvarjali s 

poučno knjigo, zato je njeno vrednotenje zelo težko. "Poučna knjiga je namreč knjiga na 

preseku, je knjiga, ki združuje strokovno znanje z elementi umetnosti in pedagogike oz. 

poznavanje svojih specifičnih bralcev (otrok in mladine) in njihovega načina razmišljanja." 

(Bilban, 2014, str. 184). Posledično tudi nisem zasledila raziskav, ki bi se ukvarjale s tem, v 

kolikšni meri mladostnice berejo poučne knjige na temo ljubezni, partnerstva in odraščanja 

nasploh. Vseeno pa poznamo kar nekaj tovrstne literature, če jih nekaj naštejem; Ej, punca, 

1000 odgovorov na tvoja vprašanja (Gaby Schuster (2015)), Vse o spolnosti za fante (Ute 

Weber (2009)), Punce, tako gre to pri nas!!! Knjiga o odraščanju (Sarah Delmege (2011)), 

Oh, ta kriza (Nejka Omahen (2010)).  

Ni pa zaslediti veliko informacij o tem, v kolikšni meri so tovrstne poučne knjige za 

mladostnice sploh zanimive in kako kakovostne so. "V sodobni družbi množice informacij, v 

kateri so informacije skoraj vedno na voljo, zelo vprašljivi pa sta njihova ustreznost in 

kakovost, sta kritičen pretres informacij in ovrednotenje virov izjemno pomembna." (Bilban, 

2014, str. 186). 

3.4. Filmi in glasba 

 
Raziskave so pokazale, da je poslušanje glasbe najbolj popularna oblika uporabe medijev, 

pri čemer glasbe ne smemo razumeti kot homogeni medij, saj obstaja zelo veliko različnih 

zvrsti (Kirbiš in Zagorc, 2014). 
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Poslušanje glasbe je najpogostejša prostočasna aktivnost med slovenskimi mladostnicami; 

kar 84 % jih je odgovorilo, da to počnejo zalo pogosto. Glasbi po pogostosti sledijo druženje 

s prijateljicami pri 83 % vprašanih, gledanje filmov pri 54 %, branje knjig in revij pa je na 

zadnjem mestu z 20 % (Kirbiš in Tavčar Krajnc, 2014). 

 

Filmi in glasba v državah zahodnega kulturnega kroga so močno pod vplivom ideje 

romantične ljubezni (Miller in Benson, 1999). V kar 73 % popularne glasbe v Združenih 

državah Amerike sta glavni temi ljubezen in partnerstvo (Brown, Feiring in Furman, 1999). 

 

Mladostnice, ki jih pestijo vprašanja, vezana na ljubezen in partnerski odnos, se poleg k 

staršem in vrstnicam zato zatekajo tudi k filmom. Težko bi namreč informacije iskale v 

znanstvenih krogih, zlasti zaradi pomanjkanja raziskav na področju mladostniških partnerskih 

odnosov in ljubezni (Brown idr. 1999). Mediji pa so pogosto polni informacij, ki za razvoj 

mladostnic niso najbolj optimalne (Barber in Eccles, 2003). Te informacije so nemalokrat 

polne spolnih stereotipov in tradicionalnih spolnih vlog. Moške prikazujejo kot aktivne, 

delavne, ambiciozne in finančno neodvisne, medtem pa so ženske še vedno prikazane v 

povezavi s skrbjo za otroke, pripravo hrane, gospodinjstvom, poroko in kot podpora ter spolne 

partnerke moškim (Nielsen, 1996).  

4. Pomen vrstnikov 

 
Razumevanje prijateljstva se med prehodom iz otroštva v mladostništvo spremeni. Če je bila 

v otroštvu prijateljica nekdo, s katerim je posameznica delila zanimanja in se skupaj igrala, v 

mladostništvu v ospredje stopita vrednoti zvestobe in intimnosti (Nielsen, 1996). M. Ule 

(2008) opisuje čas mladostništva kot tisto obdobje, kjer prijateljice postanejo še posebej 

pomembne. Prav tako tudi pomen prijateljstva, torej občutek pripadnosti in vključenosti. V 

primerjavi z drugimi razvojnimi obdobji so v mladostništvu prijateljska razmerja najbolj 

čustveno intenzivna in intimna. "Od prijateljev pričakujemo, da se bomo ob njih počutili dovolj 

varne, da bomo z njimi lahko govorili o težavah in delili svoja občutja." (Nielsen, 1996, str. 

147). 

 

Mladi v prijateljskih skupinah po eni strani zadovoljujejo potrebe po pripadnosti in 

samopotrditvi, po drugi strani pa se učijo novih vedenjskih vzorcev in dobivajo podporo pri 

osamosvajanju (Ule, 2008). Prijateljstva igrajo zelo pomembno vlogo tudi pri učenju o 

partnerskih zvezah, saj mladostnice potrebujejo veliko socialnih kompetenc, ki so potrebne 

za partnerske odnose, tudi pri vzpostavljanju prijateljstev in se jih na ta način učijo (Furman 

in Simon, 1999). V prijateljskih odnosih se mladi učijo sklepanja kompromisov, intimnosti ter 

dajanja in sprejemanja, kar so vse spretnosti, ki jih kasneje prenesejo v partnerski odnos 

(Downey, Bonica in Rincon, 1999).  

 

Brown (1999) opisuje socializacijo v partnerske odnose in pomen, ki ga imajo pri tem vrstnice. 

Mladostnice pri prijateljicah in vrstnicah skozi pogovor preverjajo, kako se pogovarjati o 

ljubezni in zaljubljenosti, kako zaljubljenost priznati, ipd. To pogosto počnejo tako, da zbadajo 
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in se posmehujejo, bodisi osebi, v katero so zaljubljene, bodisi prijateljici, ki je v nekoga 

zaljubljena. Na ta način previdno preverjajo odobravanje skupine, ne da bi glasno priznale 

zaljubljenost. Pri tem Brown (1999) poudari, da to počnejo tako dečki kot deklice. 

 

Prijateljice so za mladostnice pomemben vir informacij na temo ljubezni in partnerskih 

odnosov. M. Ule (2008) pravi, da je ena glavnih tolažnic in svetovalk sicer po navadi mati, 

vendar se, ko gre za intimnejša občutja (npr. ljubezen), mladostnice prej obrnejo na najboljše 

prijateljice. Thomas Berndt (2004, v Ule, 2008) je enega izmed 4 tipov podpore, ki jo 

prijateljice ponujajo druga drugi, imenoval: "informacijska podpora: nasveti pri reševanju 

osebnih problemov" (str. 94). 

 

5. Ljubezen 

5.1. Kaj je ljubezen 

 
Kadar želimo zapisati definicijo ljubezni, hitro ugotovimo, da je to izredno težko. Že sama 

beseda ljubezen je samostalnik; ti se običajno uporabljajo za označevanje predmetov, bitij ali 

dogodkov, kar nas lahko zavede v mišljenje, da je ljubezen nekaj otipljivega, objektivnega. 

Ljubezen pa vendarle nikoli ne obstaja sama zase, temveč vedno obstaja neko bitje in 

ljubezen kot funkcija tega bitja, nikoli kot predmet zunaj njega (Milivojević, 2009). Že sam 

termin torej lahko zavaja, poleg tega pa zajema vrsto zelo različnih vrst ljubezni: prijateljsko 

ljubezen, ljubezen do domovine, starševsko ljubezen, partnersko ljubezen, itn. Definiranje 

ljubezni je tako izredno težko. 

Ljubezen je bila skozi zgodovino stvar poetov in ne znanstvenega proučevanja. Znanost se 

je ukvarjala kvečjemu z odnosi in z njim lastnimi težavami. Definicijo je tako skoraj nemogoče 

zapisati (Bauman, 2002a). "Četudi vse kaže, da je ljubezen vsesplošni pojav, smo morali 

izumiti poezijo, da bi o njej lahko povedali kaj smiselnega." (Bauman, 2002b, str. 42). Felmlee 

in Spreceher (2006) pravita, da ko se je znanost začela ukvarjati z ljubeznijo, so jo proučevali 

predvsem z vidika psihološkega diskurza; sociološki je nastopil šele kasneje. Sociološko 

ljubezen raziskujemo z vidika pomena, ki ga ima v družbi, kako jo družba spreminja, kako 

ljubezen spreminja družbo ter kako konstruira našo resničnost. 

 

Milivojević (2008) pravi, da je ljubezen "prijetno čustvo, ki ga oseba občuti do objekta, ki ga 

doživlja kot zelo dragocenega in ga ima za del svojega intimnega sveta" (str. 620). Vendar 

ljubezen ni samo občutenje ljubezni ampak tudi odnos, zasnovan na tem občutenju 

(Milivojević, 2009). Ljubezen je tako lahko občutenje, odnos ali vedenje. Nekatere avtorice 

pa se vendarle ne strinjajo in pravijo, da je ljubezen prej kot občutje, motivacija usmerjena 

proti cilju ali družbeni konstrukt. Tako trdijo predvsem zato, ker potrebuje drug objekt in ker 

je ne moremo opisati s pomočjo osnovnih čustev. Vseeno pa ljudje verjamejo, da je čustvo 

(Felmlee in Sprecher, 2006). 
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Kot pravi Milivojević (2009), na žalost ali na srečo, ni ene same definicije ljubezni. Če bi 

obstajala, bi to pomenilo, da obstaja norma, po kateri bi lahko določili ali nekaj je ali ni 

ljubezen. "To, na kakšen način se ljubi, in to, kaj ljubezen pravzaprav pomeni, je stvar 

konsenzualnih odločitev, do katerih se morata človeka, ki se ljubita, dokopati sama." (Beck 

in Beck Gernsheim, 2006, str. 216). Milivojević (2009) sicer govori o resnični ljubezni kot o 

nekakšnem idealu, vendar poudari, da kadar govorimo o resnični ljubezni, ne podajamo njene 

definicije, temveč samo okvir, znotraj katerega jo iščemo. 

5.2. Romantična ljubezen 

 

Pričevanja o ljubezni najdemo v poeziji, ki sega tudi do 1000 let pr. n. št. v stari Egipt 

(Giddens, 2000), vendar se je razumevanje in pojmovanje ljubezni spreminjalo skozi čas in 

je v različnih kulturah različno. Zahodna kultura je prežeta s konstruktom romantične ljubezni, 

ki je zavzela osrednjo vlogo v partnerskih odnosih (Miller in Benson, 1999). "Strastna ljubezen 

je bolj ali manj obči pojav. Trdil bom, da jo moramo razlikovati od romantične ljubezni, ki je 

veliko bolj kulturno specifična." (Giddens, 2000, str. 44). Milivojević (2009) nekoliko drugače 

opiše, da ljubezen ni obči pojav, spolnost pa je tista, ki se pojavlja v vseh kulturah (Milivojević, 

2009). Romantično ljubezen opiše tudi kot "odnos ljubezni, v katerem se glorificira in 

mistificira občutenost, kar vodi v zanemarjanje resničnosti" (str. 411). Tudi Giddens (2000) 

se strinja, da je romantična ljubezen povsem izkrivljena, saj izhaja iz predstave, da razmerje 

temelji na čustveni povezanosti dveh ljudi in da je "ena in edina" ter večna.  

 

Jankowiak in Fischer (1994, v Miller in Benson, 1999) sta proučevala prisotnost ideje 

romantične ljubezni v nezahodnih kulturah. Romantično ljubezen sta definirala kot vsako 

intenzivno privlačnost, ki je vsebovala idealiziranje drugega znotraj erotičnega konteksta in 

pričakovanja, da se bo nekoč uresničila. Uporabila sta test SCCS (Standard Ceoss-Cultural 

Sample) in ugotovila, da je bila romantična ljubezen, kot sta jo definirala, prisotna v 88,5 % 

proučevanih kultur. 

 

D. Felmlee in S. Sprecher (2006) pravita, da mit o romantični ljubezni v zahodnih kulturah 

krepi institucija poroke. Predstavo o izbiri edinstvenega partnerja, ki bo zapečatil našo usodo 

in bo z nami ostal za vedno, poroka iz mitskega naredi realno, ne glede na dejstva. 

 

Galimberti (2016) govori o idealizaciji ljubezni z vidika psihoanalize. Otroci idealizirajo svoje 

starše, ker je od njih odvisno njihovo življenje; to jim koristi pri vzpostavljanju temeljnega 

zaupanja. Kasneje se enak proces dogaja v razmerju do partnerke. Kljub temu da pravi, da 

zaznava resničnosti ni nekaj pasivnega, temveč dejaven proces, v katerem delujejo 

predstavna zmožnost, domišljija in želja, ki preoblikujejo podatke resničnosti, pa Galimberti 

svari pred pretiranim "zdravim realizmom". Po njegovem mnenju je ljubezen dejavno 

ustvarjanje, kamor sodi tudi določena mera idealizacije. 

 

Romantična ljubezen ima torej lahko dve plati. Na eni strani otežuje iskanje partnerke in 

zadovoljujoče ljubezni, na drugi strani, kot razmišlja Galimberti, pa ni nujno slaba in potrebna 



 
 

18 
 

popolne odstranitve. Njeno vlogo in pomen je treba vedno znova razumeti znotraj celotnega 

konteksta, v katerem se pojavlja. Vsekakor je ljubezen v zahodnih družbah vseprisotna, in 

kot pravita D. Felmlee in S. Sprecher (2006), smo kot družba z njo preokupirani. Vsekakor je 

na tem področju malo raziskanega, predvsem kar se tiče romantične ljubezni v odnosu do 

položaja žensk in z vidika individualizma. 

 

V magistrskem delu sem se osredotočila na ljubezen, kot jo razumemo v zahodnem 

kulturnem krogu, kateremu pripada tudi Slovenija in v katerem je ljubezen zavzela, kot pravi 

Milivojević (2009), nekakšen paradoksalen položaj. Na eni strani je najvišja kulturna vrednota, 

vezana na samo osnovo naše civilizacije, na drugi strani pa je mistificirana, v domeni 

poetičnega in umetniškega, zato se zavrača racionalno razmišljanje o njej. Morda je tudi zato 

šele v zadnjih desetletjih postala predmet znanstvenega proučevanja. 

 

5.3. Razlika med ljubeznijo in zaljubljenostjo 

 

Milivojević (2009) pravi, da zaljubljenost ni odnos, ki bi temeljil na poznavanju resničnosti. 

Zaljubljenost je stanje, ki ga oseba doživlja kot preokupacijo z mislimi in fantazijami o osebi, 

v katero je zaljubljena. Posameznica je na nek način obsedena z osebo, v katero je 

zaljubljena, vanjo pa personificira lastne nezavedne predstave o pravi ljubezni. Gostečnik 

(2010) meni, da zaljubljenosti ne moremo dati ene same definicije, saj se različni ljudje 

zaljubljajo in zaljubljenost občutijo na različne načine. Vsekakor pa obstaja povezava med 

zaljubljenostjo in samopodobo. M. Ule (2008) našteje tri značilnosti zaljubljenosti, po katerih 

jo ločimo od gole simpatije. Te so: ekskluzivnost odnosa, intimnost odnosa ter potreba po 

fizični bližini in navzočnosti. 

 

Milivojević (2008) opisuje ljubezen in zaljubljenost kot dve nasprotujoči si čustvi. 

Zaljubljenost, ki temelji na nezavedni projekciji, je nasprotna ljubezni, ki temelji na realnem 

poznavanju druge osebe. Zaljubljenost traja samo toliko časa, kolikor časa traja projekcija, in 

v nasprotju s prepričanji nekaterih vsaki zaljubljenosti ne sledi ljubezen, niti zaljubljenost ni 

pogoj za ljubezen.  

 

Ker je bila ljubezen tako dolgo domena poezije in umetnosti, se zdi, da se le redke avtorice z 

njo soočijo in nanjo pogledajo tudi z znanstvene plati, čeprav je tako prisotna in je pomemben 

del človeškega življenja, predvsem v zahodni kulturi. 

 

5.4. Prava ljubezen 

 

Prave ljubezni ni, saj ne obstaja norma, po kateri bi lahko določili, ali nekaj je ali ni ljubezen. 

Namesto o pravi ljubezni avtorice govorijo o sotočni ali resnični ljubezni. 
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Giddens (2000) govori o sotočni ljubezni. "Čisto razmerje drži skupaj to, da partnerja "do 

nadaljnjega" sprejmeta razmerje kot nekaj, kar obema daje dovolj, da se jima zdi vredno 

nadaljevati" (str. 68). Giddens (2000) razume sotočno ljubezen kot nasprotje romantične 

ljubezni v smislu, da ne vsebuje mitov in predstav, ki nam jih romantična ljubezen prinaša, 

ter prav tako ne heteroseksualne normativnosti, saj je v ospredju čisti odnos, ki ni vezan na 

biološki in/ali družbeni spol.  

 

Milivojević (2009) razmišlja o resnični ljubezni kot o odnosu, ki je zasnovan na poznavanju 

druge osebe in presoji, da je druga oseba pomembna in vredna bivanja v subjektivnem 

intimnem svetu. "Resnična ljubezen je nasprotje prave ljubezni, ki je zasnovana na popačenih 

predstavah o sebi, o drugem in o odnosu ljubezni." (Milivojević, 2009, str. 410). 

5.5. Partnerska ljubezen in partnerski odnos 

 

Milivojević (2009) opiše partnersko ljubezen kot "ljubezen med moškim in žensko, ki sta v 

zvezi in sestavljata par in ki praviloma vključuje seksualno komponento" (str. 407). Pri tem je 

treba opozoriti, da je opis preozek in iz definicije partnerske ljubezni izpušča ljubezen 

neheteroseksualnih partnerk. Savin-Williams (2003) pravi, da so bili morda istospolni 

partnerski odnosi pogosto stigmatizirani in ignorirani s strani znanstvenic, morda zato ker 

vdirajo v njihov kulturni imperativ. V svojem magistrskem delu bom zato, kadar bom govorila 

o partnerski ljubezni in partnerskem odnosu, imela v mislih različne vrste partnerskih odnosov 

in ljubezni, tudi takrat, ko tega ne bom posebej poudarjala. 

 

Partnerska ljubezen se navezuje na partnerski odnos, saj se v le-tem odraža. Ni pa nujno, da 

v partnerskem odnosu obstaja tudi partnerska ljubezen. Partnerski odnos se nanaša na 

načine interakcij med partnerjema, medtem ko pri partnerski ljubezni ponovno naletimo na 

težavo definicije. 

 

Bauman (2002b) opozarja, da se je v partnerski odnos pritihotapilo mišljenje kapitalistične 

družbe. Partnerski odnos ni več nekaj, za kar se je vredno truditi in na čemer je smiselno 

delati. Partnerski odnos ima smisel, dokler traja zadovoljstvo. Ko to mine, se odnosa ne 

trudimo več vzdrževati in vanj vložiti nekaj truda, ampak ga preprosto zamenjamo za takega, 

ki nam ponovno prinaša zadovoljstvo. Ko se stvar pokvari, nabavimo novo. Tudi Milivojević 

(2008) pri svojih klientkah opaža podobno težavo. Pogosto so prepričane, da je nekaj narobe 

z njihovimi partnerkami, in ne da je težava v medsebojnih odnosih vedno težava med dvema 

osebama. Tako odnose vedno znova menjujejo in ne pomislijo na to, da je za zadovoljujoč 

odnos pogosto potreben trud. 

  



 
 

20 
 

6. Predstave o ljubezni 
 

Eden izmed avtorjev, ki govorijo o predstavah o ljubezni, je Milivojević (2009). Pravi, da ima 

vsaka posameznica predstavo o tem, kaj je in kaj ni ljubezen. Pravi: "Vsak, ki verjame, da 

ljubezen obstaja, ima nujno določeno pojmovanje o tem, kaj je ljubezen in kakšna naj bi bila 

videti prava ljubezen. Ta zasebna opredelitev ljubezni je zelo močna." (Milivojević, 2009, str. 

60). Milivojević (2009) predstavo o ljubezni definira kot sistem prepričanj o tem, kaj je in kaj 

ni ljubezen, ki je vedno kompleksen in zajema vse čutne kanale; vizualnega, avditivnega in 

kinestetičnega. G. Rostohar (1999) definira predstave o pravi ljubezni kot zelo kompleksne, 

sestavljene iz elementarnih prepričanj, ki niso nujno skladna med seboj. "Prepričanja, ki 

gradijo našo predstavo o ljubezni, so globoka, o njih pogosto ne razmišljamo, temveč iz njih 

izhajamo kot iz aksiomov, ki jih ne preverjamo in ne dokazujemo, s čimer pa omejujemo 

razmišljanja, svoje doživljanje in vedenje v ljubezni." (Rostohar, 1999, str. 51). 

Milivojević (2009) nadaljuje, da se svojih predstav pogosto ne zavedamo, a hkrati težimo k 

temu, da bi našli partnerko, ki bo ustrezala našim predstavam. "Prava ljubezen je vedno tisto, 

kar določena oseba verjame, da je prava ljubezen, zato je tako pomembno, da je predstava 

takšna, da omogoča najti drugo osebo s sorodno predstavo. Pomembno je, da je predstava 

funkcionalna, da v resnici res omogoča nastanek dovolj kakovostnega odnosa ljubezni." 

(Milivojević, 2009, str. 61). Predstave o ljubezni so torej kompleksni sistemi, sestavljeni iz 

posameznih prepričanj, ki jih imamo o ljubezni; so pogosto nezavedne in toge ter jih zelo 

težko spreminjamo. 

Predstave, ki jih imamo o ljubezni, niso same po sebi dane. Težko je definirati njihov izvor, 

saj na nastanek najverjetneje vpliva več dejavnikov. Nekatere avtorice njihov izvor pripisujejo 

tipu navezanosti, ki ga je posameznica ustvarila s starši in pomembnimi drugimi. W. Furman 

in V. Simon (1999) opisujeta, da v odnosu med otrokom in staršem obstajajo podobnosti z 

odnosom s partnerko. Oba odnosa sta odnosa navezanosti, seveda pa med njima obstajajo 

tudi razlike, predvsem na področju spolnosti. Prav izkušnje z navezanostjo na starše v 

zgodnjem obdobju naj bi prispevale k predstavi, ki jo ima posameznica o drugih odnosih in 

navezanosti v teh odnosih. Kljub temu da so družina in zgodnje izkušnje, ki jih pridobimo v 

njej, pomembne, pa lahko posameznica svojo predstavo o partnerskem odnosu dobi tudi od 

vrstnic in iz lastnih izkušenj v partnerskih odnosih. Avtorici pravita, da predstave, ki jih 

posameznica prinese v partnerski odnos, izvirajo iz preteklih odnosov in da imajo le-ti 

pomembno vlogo pri načinu vzpostavljanja interakcije v odnosu. Poudarita pa, da se 

predstave lahko z novimi izkušnjami tudi spremenijo. Tudi avtorice J. Tracy, Shaver, Albino 

in M. L. Cooper (2003) poudarjajo pomen, ki ga ima tip navezanosti za kasnejše partnerske 

odnose. Pri tem opozorijo, da je bilo na tem področju do sedaj opravljenih premalo raziskav, 

da bi lahko delali zaključke.  

Furman in Simon (1999) prav tako govorita o izvoru predstav, ki jih imajo mladostnice o 

ljubezni. Pomembno vlogo imajo starši in prijateljice. Mladostnice opazujejo odnos staršev in 

pogosto tudi ločitve, slišijo, kaj se pogovarjajo vrstnice in kakšne izkušnje delijo z njimi. Tudi 

mediji so polni vsebin o ljubezni in partnerstvu, pogosto so te heteroseksualne, 

homoseksualni odnosi so redko predstavljeni v medijih, če pa že, so pogosto stereotipni. Vse 

to vpliva na nastanek predstav, ne samo o partnerskih odnosih, ampak o odnosih nasploh. 
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Izvor predstav je torej kompleksen in povezan predvsem z zgodnjimi izkušnjami posameznic. 

"Predstave o ljubezni se oblikujejo v otroštvu in mladosti, v obdobjih, ko oseba še nima dovolj 

informacij, ko še ni kognitivno zrela in ko nima izkušenj, zato so zelo pogosto te predstave 

popačene, idealizirane ali na kak drug način disfunkcionalne." (Milivojević, 2009, str. 60). 

Ponovno je otroštvo tisto, ki zaznamuje kasnejše odnose in predstave, vendar se te 

predstave skozi nove izkušnje lahko tudi spremenijo. 

 

Milivojevič (2009) predstavo o ljubezni enači z definicijo ljubezni. Namreč, tako kot ne obstaja 

ena sama ljubezen, ki bi jo lahko opredelili kot normo, tako tudi ne more obstajati ena sama 

definicija. Vsaka definicija ljubezni je tako predstava, ki jo ima posameznica o njej. 

Predstave o ljubezni zaznamuje tudi družbeno okolje, v katerem posameznica živi. S. 

Rozman (2015) pravi: "Mit o romantični zaljubljenosti je v naši kulturi tako razširjen, da 

romantično zaljubljenost zamenjujemo s pravo ljubeznijo. Zdi se nam, da je zaljubljenost edini 

pravi temelj za srečno partnerstvo, in rahlo s prezirom gledamo na "zaostale" narode, pri 

katerih o partnerstvu odločajo starši ali pa na primer horoskop" (str. 5).  

 

Predstave o ljubezni bi lahko opisali tudi kot socialne reprezentacije. "Socialne reprezentacije 

so skupine pojmov, predstav, podob, izjav in razlag, ki jih imajo ljudje v vsakdanjem življenju 

o določenih pojavih v socialnem okolju." (Ule, 2000, str. 104). Med temi pojavi sta tudi 

ljubezen in partnerstvo. Socialne reprezentacije ljudje razvijejo, ker želijo v dogodkih, vedenju 

in medsebojnih odnosih najti smisel. Pogosto se te reprezentacije skladajo z miti in 

pričakovanji določene kulture, ljudje pa jih dojemajo kot objektivno stvarnost (Ule, 2000). 

 

Milivojević (2009) pravi, da imajo predstave o ljubezni tri ravni, te so: raven Jaz, raven 

partnerja in raven odnosa. Disfunkcionalnost predstave se lahko kaže tudi v neskladju med 

temi tremi ravnmi, čeprav so deli predstave pogosto integrirani v celoto. 

6.1. Ravni predstave in neskladja njenih delov  

 
O konfliktu predstav o ljubezni govorimo, kadar gre za "neskladnost, ki se vzpostavi med 

nekaterimi deli (ravnmi) predstave o ljubezni. Tako je, na primer, oseba v konfliktu, ker je 

uresničila popoln odnos z napačnim partnerjem (konflikt med ravnijo odnos in ravnijo 

partner)." (Milivojević, 2009, str. 397). 

 

Raven partnerke Milivojević (2009) opiše kot predstavo o tem, kakšne telesne in karakterne 

lastnosti bi naj imela naša partnerka. Zaradi tega pogosto obstajajo podobnosti med 

partnerkami, ki jih izbiramo, saj izbiramo na podlagi svojih notranjih kriterijev. Če nova 

partnerka ni podobna prejšnji, to pomeni, da je prišlo do spremembe kriterijev in vrednot, po 

katerih izbiramo. 

 

Milivojević (2009) govori o ravni Jaz, kjer pravo ljubezen ocenjujemo glede na spremembo, 

ki jo bomo ob pravi ljubezni zaznali pri sebi in svojem počutju. Takšna je naprimer predstava 
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o tem, da bomo ob pravi partnerki nehali piti, diplomirali, postali drugačni ali pa občutili npr. 

občutek osebne vrednosti, ekstazo, umirjenost. "To odkrivamo pri tistih, ki na svoje partnerje 

projicirajo svoj idealni Jaz in ki sebe iščejo v partnerju." (Milivojević, 2009, str. 64). 

 

Raven pravega odnosa Milivojević (2009) opiše kot raven, kjer oseba verjame v odnos, ki ga 

opiše z abstraktnimi pojmi kot so "popolno predajanje" ali "popolno razumevanje". Predstava 

o partnerju je lahko zelo natančna, do najmanjših podrobnosti, pogosto pa izvira "iz tistih 

slojev psihe, [od kjer izvirajo] fantazije o pravem partnerju in o želenem Jazu." (Milivojević, 

2009, str. 65). 

6.2. Disfunkcionalne predstave o ljubezni 

 
Milivojević (2009) govori o izkrivljenih predstavah, zablodah ali zmotah, čeprav obrazloži, da 

ne obstaja ena sama prava ljubezen, ki bi jo lahko razumeli kot normo. V tem magistrskem 

delu bo namesto izkrivljene predstave uporabljan izraz potencialno disfunkcionalne 

predstave, saj se s tem poudari njihova funkcija, zaradi česar izraz zveni manj normativno.  

 

Milivojević (2009) popačene in okostenele predstave o ljubezni opisuje kot enega glavnih 

vzrokov za težave na področju partnerskih odnosov. Osebe se pogosto ne soočijo z lastnimi 

potencialno disfunkcionalnimi predstavami o pravi ljubezni in namesto tega iščejo partnerko, 

ki bo izpolnila njihove kriterije. Spet druge v odnosu s partnerko trpijo zaradi tega, ker njihovi 

predstavi o ljubezni ne ustreza dovolj. Predstave o ljubezni so vedno le potencialno 

(dis)funkcionalne, saj nas ne zanima sama vsebina predstave, temveč ali lahko z njo 

ustvarimo zadovoljujoč partnerski odnos (Rostohar, 1999). Tudi Milivojević (2009) pravi, da 

kadar govorimo o predstavah ali zmotah, gre vedno zgolj za potencialno disfunkcionalno 

predstavo o ljubezni. 

 

Milivojević (2009) pravi, da so predstave o ljubezni vedno pod vplivom kulture, v kateri 

posameznica živi, in zato večina posameznic vstopa v svet odraslih s potencialno 

disfunkcionalnimi predstavami o ljubezni. Prav tako se med odraščanjem te predstave lahko 

spremenijo. "Sprememba vsebine predstave o ljubezni je proces, ki je sestavni del procesa 

odraščanja." (Milivojević, 2009, str. 112). 
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7. Mladostnice in ljubezen 

 
Pri razumevanju razvoja mladostniških partnerskih odnosov je treba upoštevati, da različne 

mladostnice partnersko zvezo razumejo na različne načine. Že sama partnerska zveza se, 

podobno kot ljubezen, izmika definiciji, pri mladostnicah pa je težava še toliko večja. Avtorice 

Brown idr. (1999) pravijo, da je nemogoče postaviti definicijo partnerske zveze; opišejo jo kot 

"odnos med dvema osebama, ki priznavata povezanost druga z drugo" (str. 3). Tudi B. Barber 

in J. Eccles (2003) pravita, da so mladostniške partnerske zveze preveč kompleksne, preveč 

je individualnih razlik in razlik v kontekstu, v katerem mladostnice živijo, da bi lahko postavili 

homogeno definicijo. 

 

Glede na raziskavo na vzorcu 1228 mladih, starih med 11 in 17 let, ki je bila izvedena v 

Nemčiji leta 2009, kar 77 % vprašanih mladostnic resno zvezo razume kot zvezo, za katero 

sta se obe osebi jasno verbalno izrekli; ko torej druga drugi rečeta, da sta par (da hodita, sta 

skupaj, ipd.) (Bravo Dr. Sommer Studie, 2009). Tudi C. Wekerle in E. Avgoustis (2003) 

ugotavljata, da mladostnice resno partnersko zvezo razumejo kot ekskluziven odnos. Večina 

vprašanih mladostnic med 13. in 18. letom starosti je namreč že imela izkušnje s partnerskim 

odnosom, a jih le 19 % pravi, da je šlo za resno partnersko zvezo. 

 

Raziskave, ki bi bila izvedena v Sloveniji in bi ugotavljala, koliko mladostnic je že bilo v 

partnerski zvezi, nisem zasledila. Večina raziskav se namreč nanaša na izkušnje s 

spolnostjo. Podobne podatke kot v Nemčiji so pridobili z raziskavami v Švici (Bodenmann, 

2003). Do 17. leta starosti je imelo izkušnje s partnerskim odnosom med 60 % in 80 % 

mladostnic. Če predpostavljamo, da se večina prvih spolnih odnosov zgodi med 

posameznicama znotraj partnerske zveze (Wendt, 2010), bi lahko sklepali, da je tudi v 

Sloveniji ta odstotek podoben. Izhajamo iz podatka, da je približno 60 % srednješolk, ki 

obiskujejo 3. letnik, poročalo, da so že imele spolne odnose (Bajt in Gorenc, 2007). Glede na 

to da se odstotek tistih, ki so že imele spolne odnose, iz leta v leto veča, bi novejša raziskava 

najverjetneje pokazala nekoliko višji odstotek tistih, ki so že imele spolne odnose, ter tistih, ki 

so že imele izkušnje s partnerskimi odnosi. 

 

Pomen, ki ga imajo mladostniški partnerski odnosi za mladostnice in njihov nadaljnji razvoj, 

je zelo velik. Kot pravita A. Tabares in Gottman (2003), mladostniški partnerski odnosi niso 

samo priložnost za učenje socialnih kompetenc, ampak so tudi način za spoznavanje samega 

sebe in gradnjo svoje identitete, vse to pa vpliva na vzpostavljanje vseh nadaljnjih odnosov v 

življenju. Poleg pomena, ki ga imajo odnosi za razvoj, nekatere avtorice, med drugim E. V. 

Wendt (2010), Furman in Shaffer (2003) in Collins (2003), opozarjajo, da lahko mladostniški 

partnerski odnosi predstavljajo tudi dejavnik tveganja, o čemer bom pisala v enem izmed 

naslednjih podpoglavij. 

 

Definicije mladostniških partnerskih zvez ni mogoče postaviti, saj se le-te razlikujejo glede na 

kulturo, časovno obdobje in individualne ter razvojne razlike. Vsekakor pa moramo, da bi 

razumeli mladostniške partnerske zveze, upoštevati celotno sliko; vse od ljubezenskih 
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fantazij, pogovorov s prijateljicami o ljubezni in potencialnih partnerjih, do prvih partnerskih 

odnosov, ki trajajo od nekaj dni pa do nekaj let. Vse to je namreč del razvoja mladostniških 

partnerskih odnosov in vsemu je treba nameniti znanstveno in raziskovalno pozornost (Brown 

idr., 1999). 

7.1. Razvoj mladostniških partnerskih odnosov 

 

Kadar govorimo o razvoju mladostniških partnerskih zvez, se najprej vprašamo, kdaj se 

razvoj sploh začne. E. Hatfield, Schmitz, Cornelius in Rapson (1988) so izvedli raziskavo, pri 

kateri so ugotavljali, kako zgodaj so otroci zmožni zaljubljanja v drugo osebo. Ugotovili so, da 

se otroci že zelo zgodaj zaljubljajo in da niti starost niti zrelost nimata pomembnega vpliva na 

zaljubljanje. Z raziskavo so ugotovili tudi, da se otroci med 7. in 13. letom starosti neradi 

pogovarjajo o ljubezni in zaljubljenosti. S tem se strinja Brown (1999), ki je ugotavljal, da se 

zaljubljanje ne pojavi kar tako zaradi zrelosti, temveč zaradi socialnega konteksta. Družbena 

pričakovanja naj bi bila tista, ki spodbudijo zanimanje za partnerske odnose z osebo istega 

ali drugega spola. Strinjata se Gray in Steinberg (1999), ki pravita, da sta zaljubljanje in pojav 

mladostniških partnerskih odnosov značilna za industrializirane družbe, tako da spremembe 

v endokrinološkem razvoju ne morejo pojasniti vsega. Hormoni sicer vplivajo na fizični razvoj 

in pojav seksualnih želja, ne povedo pa ničesar o želji po ljubezni in povezovanju v partnerske 

zveze. Za razumevanje tega je treba upoštevati celoten socialni kontekst, v katerem 

mladostnice živijo. 

 

Brown (1999) pravi, da se mladostnice, ki so istospolno usmerjene, ne soočajo samo z vsemi 

težavami in zmedo, ki jo prinaša odkrivanje ljubezni in partnerstva, temveč tudi s svojo spolno 

orientacijo, ki je v današnji družbi pogosto diskriminirana. 

 

Brown idr. (1999) opisujejo mladostniško zaljubljenost v zgodnjem mladostništvu kot 

zaljubljenost v nemogočega drugega. To pomeni, da se mladostnice zaljubljajo v znane 

osebe, igralke, športnice, tudi učiteljice v šoli. Ponavadi so te osebe precej starejše od 

mladostnic samih, po mnenju avtoric (Brown idr., 1999) pa so tovrstne zaljubljenosti 

pomembne, saj se mladi spoznavajo z občutki zaljubljenosti in odkrivajo pomen partnerskih 

zvez, ne da bi se dejansko podali v pravi odnos. Podobno vlogo "učnega poligona" imajo tudi 

vrstniške skupine, ki so opisane v poglavju o pomenu prijateljev. Mladostnice, še preden 

začnejo vstopati v partnerske odnose, najprej skozi pogovor in pogosto zbadanje ter 

posmehovanje pri vrstnicah preverjajo, ali so osebo, v katero so se zaljubile, dobro izbrale, 

in na kakšen način priznati zaljubljenost. To počnejo tako dečki kot deklice (Brown, 1999).  

 

Kasneje začnejo mladostnice vstopati v partnerske odnose. Nemška raziskava je pokazala, 

da v partnerske zveze mladostnice vstopajo vse mlajše. V letu 2006 se je, da so v partnerski 

zvezi, izreklo največ mladostnic v starosti med 14 in 16 let, v letu 2009 pa so bile stare že 

med 13 in 15 let (Bravo Dr. Sommer Studie, 2009). 
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Pri vstopanju v partnerske odnose D. P. Welsh, C. M. Grello in M. S. Harper (2003) opisujejo 

tri stopnje razvoja mladostniških partnerskih zvez:  

- stopnja zaljubljenosti, 

- diadna stopnja zmenkov, 

- stopnja prekinitve odnosa. 

 

V stopnji zaljubljenosti se pogosto zgodi, da je zaljubljenost enostranska. Za to stopnjo je 

značilno, da mladostnice fantazirajo o osebi, v katero so zaljubljene, in zato pogosto narobe 

interpretirajo vedenje te osebe ter zmotno mislijo, da je zaljubljenost vzajemna (Welsh idr., 

2003). Kadar je zaljubljenost obojestranska, mladostnice preidejo v t. i. diadno stopnjo 

zmenkov. V tej fazi se pogosto odločijo tudi za spolni odnos (Welsh idr., 2003). Tudi E. V. 

Wendt (2010) ugotavlja, da se prvi spolni odnos običajno zgodi med osebama, ki sta v 

partnerski zvezi. Stopnja, ki pogosto, a ne vedno, sledi,  je stopnja prekinitve odnosa. Razhodi 

so za mladostnice zelo stresni, spremljajo jih močna čustva (Welsh idr, 2003). Nemška 

raziskava je pokazala, da mladi ob razhodu občutijo žalost, bolečino in zmešnjavo občutkov. 

Deklice so v primerjavi z dečki pogosteje navedle tudi občutke manjvrednosti. Žalovanje 

ponavadi traja od meseca do meseca in pol (Bravo Dr. Sommer Studie, 2009). 

E. V. Wendt (2010) ugotavlja, da partnerske zveze v starosti pred 15. letom trajajo do 7 

mesecev in z odraščanjem postajajo vse daljše. Pri 17 letih v povprečju zveze trajajo že 1 

leto. W. Furman in L. Shaffer (2003) opozarjata, da čeprav so mladostniški partnerski odnosi 

pogosto kratki in na prvi pogled bežni, so za mladostnice osrednjega pomena. Predstavljajo 

eno izmed osrednjih tem pogovora, so eden glavnih razlogov za močna tako prijetna kot 

neprijetna čustva in so pomembna razvojna naloga. 

 

Brown (1999) je razvoj mladostniških partnerskih zvez opisal z vidika pomena, ki ga ima 

partnerski odnos za mladostnico v relaciji do vrstniške skupine. Opisal je 4 faze, ki jih 

mladostnice lahko tudi preskakujejo: 

- začetna faza, 

- statusna faza, 

- faza naklonjenosti, 

- faza povezanosti. 

 

Brown (1999) pravi, da je za začetno fazo značilno, da ima velik pomen za konstrukcijo Jaza, 

gradnjo identitete in pridobitev socialnih kompetenc. Največji pomen v tej fazi nosijo vrstniške 

skupine, ki so bolj pomembne od osebe, v katero se mladostnice zaljubijo. Skozi pogovor od 

vrstnic mladostnice neprestano dobivajo povratne informacije glede svojih interakcij s 

potencialno partnerko in na ta način gradijo zaupanje vase. V tej fazi je odobravanje izbrane 

potencialne partnerke s strani vrstniške skupine bolj pomembno od potencialne partnerke 

same. Mladostnice se ponavadi združujejo v vrstniške skupine, ki so enakega spola. Prav 

zaradi tega je za istospolno usmerjene mladostnice ta faza še posebej težka, saj morajo 

ubrati drugačne taktike pogovora s prijateljicami, da se ne bi razkrile. 
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Brown (1999) je naslednjo fazo opisal kot statusno fazo. Mladostnice namreč hitro ugotovijo, 

da je zaljubljanje vedenje, ki je s strani vrstnic zelo odobravano, in njihova povratna 

informacija mladostnicam prinaša ugled v skupini. Iz pogovora o potencialni partnerki v tej 

fazi preidejo na udejanjanje partnerskega odnosa. Kljub temu v tej fazi v ospredju ni sam 

odnos s partnerko, ampak statusni simbol, ki ga bo tak odnos posameznici prinesel v vrstniški 

skupini. Mladostnicam je torej še vedno zelo pomembno, da pripadajo vrstniški skupini in da 

so v njej sprejete. Z Brownom se strinjata tudi Collins in Sroufe (1999), ki pravita, da se prvi 

zmenki začnejo zaradi družbenega pričakovanja in ne biologije ter da je namen prvih 

partnerskih zvez pridobitev statusa v skupini. Opozorita pa, da je malo znanega o tem, kako 

se znotraj vrstniške skupine pozicionirajo istospolno usmerjene mladostnice. 

 

Naslednja faza, ki jo je opisal Brown (1999), se imenuje faza naklonjenosti. Če je v prejšnji 

fazi veljalo, da je bolj pomembno biti sprejet v skupini, sedaj, ko so mladostnice dobile 

določeno samozavest znotraj skupine, postane bolj pomembno izstopati v smislu iskanja 

lastne edinstvenosti oz. identitete. V tej fazi prvič v ospredje vstopi odnos sam. Čas, ki ga 

partnerki preživita skupaj, brez drugih prijateljic, postaja vse daljši. Pogosto se pojavijo tudi 

prvi spolni odnosi. V tej fazi je še vedno pomembna gradnja lastne identitete, le da povratna 

informacija vrstnic ni več dovolj in se mladostnica zato začne obračati k partnerki. Vrstniška 

skupina dobi vlogo podpornega sistema. 

 

Zadnjo fazo je Brown (1999) imenoval faza povezanosti. Ta je ponavadi značilna za pozno 

mladostništvo, ko posameznica začne razmišljati tudi o prihodnosti. Partnerki v partnerskem 

odnosu postaneta bolj povezani, sprašujeta se, ali je odnos mogoče ohraniti v daljšem 

časovnem obdobju. Vrstniška skupina v tej fazi izgubi pomen, ki ga je imela v prejšnjih fazah, 

v ospredju je partnerski odnos. 

 

Razvoj mladostniških partnerskih zvez se torej začne s pogovori in zbadanji znotraj vrstniške 

skupine, fantazijami in razmišljanjem o potencialni partnerki in nato preraste v partnersko 

zvezo, kjer so v začetku v ospredju še vedno prijateljice in njihovo mnenje. Šele kasneje se 

mladostnice obrnejo proti partnerki, ki postane bistvo partnerske zveze. Pri tem tudi Brown 

(1999) poudari, da se pojavlja veliko razlik, tako znotraj vrstniških skupin kot tudi med 

posameznicami. Več avtorjev (Brown, Gray in Steinberg) se strinja, da vzroka za začetek 

zanimanja za partnerske odnose ne moremo opisati z biološkim zorenjem. Brown veliko 

pozornost nameni pomenu prijateljic in vrstniških skupin, medtem ko so socialni konteksti, v 

katerih mladostnica odrašča, zelo različni. Gray in Steinberg (1999) pri začetkih zanimanja 

za ljubezen in partnerske zveze opisujeta pomen družine. Pravita, da se mladostnice med 

osamosvajanjem od staršev in doseganjem avtonomije po čustveno oporo obrnejo k 

partnerkam in da razvoj mladostniških partnerskih zvez teče vzporedno z osamosvajanjem 

od družine. To naj bi bilo še posebej pomembno v družinah, ki imajo težave. "Konflikti z 

družinskimi člani bi lahko privedli mladostnike k iskanju romantičnih odnosov, da bi ubežali 

družinskim problemom." (Furman in Shaffer, 2003, str. 7). 

 

Razvoj mladostniških partnerskih zvez, kdaj in kako se pojavijo, je neločljivo povezan s 

kulturo, v kateri mladostnice živijo. Tudi D. Coates (1999) pravi, da se ljubezen in partnerstvo 
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vedno pojavita v kontekstu specifičnih kulturnih zahtev. Kulturne navade so tiste, ki določijo, 

kako mladostnice zaznavajo partnerske odnose in vanje vstopajo. 

 

7.2. Partnerska ljubezen kot dejavnik tveganja 

 
Mladostniške partnerske zveze lahko za razvoj mladostnic predstavljajo tudi dejavnik 

tveganja. Pri tem je treba upoštevati, da je bilo opravljenih premalo raziskav, da bi lahko 

sklepali o povezanosti. Nemogoče je namreč z gotovostjo trditi, kaj je vzrok in kaj posledica. 

Ne vemo torej, ali so partnerske zveze tiste, ki pri mladostnicah privedejo do težav, ali so 

mladostnice s težavami tiste, ki bolj intenzivno iščejo in vstopajo v partnerske zveze (Furman, 

2002).  

7.2.1. Nastanek depresije 

 
Več različnih avtoric v mladostniških partnerskih zvezah vidi dejavnik tveganja za nastanek 

depresije ali depresivnih simptomov. To so npr. E. V. Wendt (2010), Seefeldt, Florsheim in 

Smith Benjamin (2003), D. P. Welsh idr. (2003) in Collins (2003). Depresijo v času 

mladostništva povezujemo s posledicami socialnih težav in težav v družini, težavnimi odnosi 

z vrstnicami in partnerskimi odnosi ter težavami v šoli. Prav v času mladostništva se lahko 

pojavijo prvi znaki depresije, kar pogosto sovpada s časom, ko mladi začenjajo vstopati v 

partnerske odnose (Welsh idr., 2003). Pri tem ni gotovo, da partnerskim zvezam v 

mladostništvu sledi depresija, gotovo pa izkušnje v odnosih predstavljajo dejavnik tveganja 

za pojav depresivnih simptomov. Partnerske zveze so le eden izmed možnih dejavnikov. 

Florsheim (2003) prav tako opozarja, da imajo mladostnice z osebnimi težavami pogosto 

lahko težave tudi v partnerskih odnosih, posledično pa lahko le-ti predstavljajo dejavnik 

tveganja za nastanek depresij. Pri raziskovanju povezave med depresijo in njenimi simptomi 

ter partnerskimi odnosi moramo torej biti previdni. 

 

"Najpogostejši sprožilci prve depresivne epizode so pogosto prav razhodi." (Collins, 2003, 

str. 5). Tudi Welsh idr. (2003) ugotavljajo, da so razhodi tisti, ki pri mladih lahko sprožijo znake 

depresije. Avtorice pravijo, da lahko pri mladih, kjer je tveganje za nastanek depresije veliko, 

razhod predstavlja tisti zadnji ključni dejavnik. 

Depresije in depresivnega počutja v času mladostništva ne smemo podcenjevati. Glede na 

podatke raziskave o zdravju otrok in mladostnikov v Nemčiji (Ravens-Sieberer, Wille, Bettge 

in Erhart, 2007, v Wendit, 2010) kar 5,6 % mladih med 14. in 17. letom starosti zboli za 

depresijo, znake depresije pa jih kaže še več. Avtorica E. V. Wendt (2010) to povezuje z 

občutki, ki jih razhod sproži pri mladostnicah in ki lahko trajajo tudi mesec ali več. Mladi se 

morajo namreč šele naučiti, kako se spopadati s situacijami nezvestobe, občutka 

manjvrednosti, neuresničene ljubezni ipd. Collins (2003) pravi, da so mladi, ki so bili v 

zadnjem letu v partnerski zvezi, kazali več simptomov depresije kot tisti, ki niso bili v zvezi. 

Pri tem poudari, da niso zveze same po sebi tiste, ki lahko razložijo pojav depresivnih znakov 

pri mladih, ampak ravno njihovi konci in razhodi. Collins (2003) prav tako opisuje zgodnje 
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vstopanje v partnerske zveze in spolnost kot dejavnik tveganja za nastanek vedenjskih, 

socialnih in čustvenih težav. 

7.2.2. Nasilje v odnosih 

 
Poznamo več vrst nasilja: psihično, ekonomsko, fizično, spolno nasilje in zalezovanje ter 

nasilje nad otroki (Štirn in Minič, 2017). Nekatere tuje avtorice, kot na primer C. Wekerle in 

E. Avgoustis (2003), govorijo tudi o t. i. dating violence, kar bi lahko prevedli kot nasilje v času 

zmenkanja. Avtorici navajata, da naj bi od 10 % do 25 % mladih v srednji šoli poročalo o 

izkušnjah s katero od oblik nasilja v času zmenkanja. Raziskava se je nanašala na 

srednješolke v Ameriki, a tudi v Sloveniji se, kot pravi Mateja Stirn iz ISA instituta, pojavlja 

vedno več mladostnic, ki so v času spoznavanja, torej še preden nastopi partnerska zveza, 

doživele nasilje (M. Stirn, osebna komunikacija, 6. 4. 2017). 

 

Avtorica E. V. Wendt (2010) najpogostejše izkušnje mladostnic z nasiljem v partnerski zvezi 

opisuje kot spolno nasilje, kjer je partner "rekel stvari, ki jih ni mislil", torej uporabil 

manipulacijo, da je dosegel privolitev v spolni odnos, ali pa kot uporabo verbalnega pritiska z 

enakim namenom. Avtorica zato poudarja, da se morajo mladi naučiti svoje seksualne 

potrebe in želje jasno izraziti in samozavestno stati za njimi. 

C. Wekerle in E. Avgoustis (2003) čas mladostništva opisujeta kot priložnost, da presekamo 

družinske vzorce, saj je to čas premika od družine k prijateljicam in potencialnim partnerkam, 

zaradi česar se pokažejo vzorci nasilja, ki kasneje lahko prerastejo v družinsko nasilje. 

V tujini tako poznamo več preventivnih programov. Takšen je naprimer Youth Relationship 

Project (Projekt za odnose mladih), ki je bil ciljno usmerjen v mladostnice, ki so bile v 

potencialni nevarnosti, da postanejo nasilne ali žrtve nasilja v družini. Namen programa je bil 

ozavestiti mlade o znakih nasilja v odnosih in jih učiti, kako razviti zdrav in nenasilen odnos v 

partnerskem odnosu (Program Profile: Youth Relationships Project, 2016). Pittman in Wolfe 

(2002, v Wekerle in Avgoustis, 2003) sta ugotovila, da so mladi, ki so bili vključeni v program, 

poročali o manjši količini nasilja kot tisti mladi, ki niso bili vključeni v ta ali kak drug program. 

Program je torej bil zelo uspešen, podobno kot The Safe Dates Project (Projekt varnih 

zmenkov), ki se ukvarja izključno s preprečevanjem nasilja v mladostniških partnerskih 

odnosih. Ta je namenjen preprečevanju nasilja v mladostniških partnerskih zvezah, 

njegovemu prepoznavanju in razumevanju razlik med varnim, zdravim in manipulativnim ter 

nasilnim partnerskim odnosom (Foshe idr., 2004). 

Partnerske zveze v mladostništvu so lahko dejavnik tveganja za nastanek nasilja in hkrati 

predstavljajo priložnost za presekanje družinskih vzorcev, saj mladi šele začenjajo vstopati v 

partnerske odnose in se le-teh šele učijo. Vloga preventivnih programov je, glede na izkušnje 

iz tujine, zelo velika. Kljub temu pa nekatere avtorice opozarjajo, da je področje nasilja v 

mladostniških partnerskih zvezah slabo raziskano in da bi bilo potrebno opraviti še nadaljnje 

raziskave (Capaldi in Gorman-Smith, 2003). 
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7.2.3. Izgradnja identitete 

 

Po Eriksonu je glavna razvojna naloga v mladostništvu izgradnja identitete in W. Furman in 

L. Shafer (2003) pravita, da imajo mladostniške partnerske zveze pri tem pomembno vlogo. 

To, kako uspešni so odnos in izkušnje v njem, vpliva na posamezničino pojmovanje same 

sebe. Mladostnice s pozitivnimi izkušnjami bodo o sebi prej zgradile mnenje kot o atraktivnih 

in vrednih ljubezni kot tiste z negativnimi izkušnjami. Strinjajo se tudi Larson, Clore in G. A. 

Wood (1999), ki prav tako pravijo, da imajo izkušnje v zgodnjih partnerskih odnosih 

pomemben vpliv na zaznavanje samih sebe. Savin-Williams (1996, v Larson idr., 1999) je 

poročal o tem, da so pozitivni občutki, ki jih je imel v času prve partnerske zveze, močno 

spremenili njegovo predstavo o samem sebi. Larson idr. (1999) pa poudarjajo, da so pozitivne 

izkušnje v prvi partnerski zvezi še toliko bolj pomembne za istospolno usmerjene mladostnice 

in izgradnjo njihove identitete.  

Tako kot lahko pozitivne izkušnje dobro vplivajo na izgradnjo identitete in predstavo o samem 

sebi, lahko negativne izkušnje predstavljajo dejavnik tveganja za slabo samopodobo in 

negativno predstavo o sebi. 

7.2.4. Vpliv na kasnejši razvoj 

 
E. V. Wendt (2010) govori o pomenu, ki ga imajo prvi partnerski odnosi za kasnejše odnose. 

Mladostniški partnerski odnos namreč pomembno vpliva na vzpostavljanje kasnejših 

odnosov, saj se mladostnice v njih učijo, kaj pomeni partnerstvo in kaj ljubezen. Tudi W. 

Furman (2002) vidi v mladostniških partnerskih odnosih pomemben dejavnik za razvoj tako 

kasnejših partnerskih odnosov kot tudi za razvoj seksualnosti in njenega pomena. 

 

Florsheim (2003) opisuje, da je tveganje, ki ga lahko nosi partnerski odnos, odvisno od 

številnih dejavnikov. V vsakem primeru bi morali večjo pozornost nameniti preventivnemu 

delu, ki bi se nanašalo na mladostniške partnerske odnose. W. Fumran in Shaffer (2003) 

opozarjata, da o tem področju vemo zelo malo in bi bilo treba opraviti še več raziskav. 

Florsheim (2003) pravi, da so mladostniške partnerske zveze pomembna razvojna naloga, ki 

pa prav tako predstavljajo dejavnik tveganja. O mladostnicah, ki še niso bile v romantični 

zvezi, pa vendarle ne smemo pa razmišljati kot o zaostalih v razvoju ali kako drugače 

prikrajšanih.  

7.3. Poudarek na (varni) spolnosti 

 
Spolnost med mladimi je področje, ki vzbuja veliko zanimanja za raziskovanje. Opravljenih je 

bilo več raziskav na temo spolne vzgoje, prvih spolnih odnosov in zaščite pri spolnem odnosu. 

Med drugim je bila takšna raziskava B. Pinter idr. (2006), kjer so avtorice ugotovile, da je 

spolni odnos imela že več kot polovica srednješolk in srednješolcev, delež pa narašča iz 

prvega do četrtega letnika. Raziskava je bila izvedena leta 2004 in vleče vzporednice s 

srednješolkami iz leta 1996. Ugotovljeno je bilo, da delež srednješolk, ki so že imele spolni 

odnos, narašča, prav tako pa narašča tudi uporaba zaščite pred neželeno nosečnostjo; delež 
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srednješolk, ki se pri spolnem odnosu ne zaščitijo, se je zmanjšal z 19 % na 7 %. Do podobnih 

zaključkov je privedla tudi raziskava Drglin, Mihevc Ponikvar in Zupanič (2012), kjer so 

primerjali odgovore srednješolk med letoma 2002 in 2010. Več kot polovica srednješolk je že 

imela spolni odnos in večina jih je uporabila zaščito. Čeprav trend kaže večanje deleža 15-

letnic, ki so že imele spolni odnos, je bilo ugotovljeno, da se delež spolno aktivnih mladih ni 

spremenil, prav tako pa ne delež mladih, ki so uporabili zaščito. 

Sklepamo lahko, da so se te številke nekoliko ustalile, saj tudi novejše raziskave poročajo o 

podobnih rezultatih. Tako so na primer Žalar, Leskovšek, Čeh in Cugmas (2013) prišle do 

zelo podobnih številk, hkrati pa so ugotovile, da je 29,3 % anketiranih mladih v partnerski 

zvezi, od tega pa jih je imelo 62,8 % tudi spolne odnose. Ugotovile so, da mladi pri vsebinah 

spolne vzgoje pogrešajo tudi vsebine s področja partnerskih odnosov.  

Sklepamo lahko, da v Sloveniji dajemo velik poudarek na varno spolnost, zanemarjamo pa 

področje partnerskih odnosov. M. Bajt (2006) pravi, da so mladi sicer vedno bolj zgodaj 

spolno aktivni, a da jih vedno več uporabi zaščito pred neželeno nosečnostjo. Dodaja, da "je 

zaskrbljujoče, da spolna vzgoja pri nas postaja vse bolj poučevanje o kontracepcijskih 

sredstvih, izpušča pa informacije o oblikovanju partnerstev, o pričakovanjih in razočaranjih 

mladostnikov, ki se prvič podajajo v svet spolnosti, o odgovornosti, ki je neločljivo povezana 

z odločitvijo, da mladostnik postane spolno dejaven, o neprijetnih izkušnjah na področju 

spolnosti itd." (Bajt, 2006, str. 180). 

Tudi nekatere tuje avtorice, med njimi Brown idr. (1999), govorijo o tem, da je tako malo 

raziskanega s področja mladostniških partnerskih zvez, ker ga je zasenčilo zanimanje za 

mladostniško spolnost. S spolnostjo v mladostništvu se ukvarja veliko več znanstvenic kot s 

partnerskimi odnosi in podobno velja tudi za odraslo populacijo. "Zanimivo je, da število 

strokovnih knjig, ki se ukvarjajo s temo seksa, močno presega število strokovnih knjig, ki 

obravnavajo temo ljubezni." (Milivojević, 2009, str. 153). 

7.4. Predstave o ljubezni pri mladostnicah 

 
Že majhni otroci imajo določene predstave o ljubezni in o partnerstvu, o poroki in o tem, 

kakšno partnerko si želijo. Te ideje se vzpostavijo veliko pred tem, preden začnejo vstopati v 

partnerske odnose (Connoly in Goldberg, 1999). "Predstave o ljubezni se oblikujejo v otroštvu 

in mladostništvu, v obdobjih, ko oseba še nima dovolj informacij, ko še ni kognitivno zrela in 

ko nima izkušenj, zato so pogosto te predstave popačene, idealizirane ali na kak drug način 

disfunkcionalne." (Milivojević, 2009, str. 60). Razvoj abstraktnega mišljenja v mladostništvu, 

kot ga je opisal Piaget, lahko privede do abstraktnega idealiziranja, kar pomeni, da si 

mladostnice konstruirajo svojo predstavo o ljubezni. V zahodnih družbah je ljubezen 

pomembna vrednota, o kateri lahko mladostnice izpeljejo nerealne zaključke (Larson idr. 

1999). Fisher in Alapack (1987, v Larson idr. 1999) sta ugotovila, da so prve mladostniške 

partnerske zveze in zaljubljenosti pogosto povezane z absolutizmi, kot so: vse na tebi mi je 

všeč, vse bi naredila za tebe, za vedno bova skupaj. Iz teh absolutizmov se pogosto lahko 

razvije predstava o ljubezni ali prenehanju ljubezni. 
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G. Rostohar (1999) je raziskavo o predstavah o ljubezni izvedla pri srednješolkah Gimnazije 

Brežice. Ugotovila je, da imajo mladi "pomembno izkrivljena prepričanja na 22 postavkah 

uporabljenega vprašalnika. Razlikujejo se po spolu, s starostjo se povečuje število 

mladostnikov z realističnimi predstavami in število tistih, ki imajo normalen odnos do 

partnerske ljubezni, ter upada število mladostnikov z izkrivljenimi predstavami o partnerski 

ljubezni." (Rostohar, 1999, str. 43). Uporabila je Milivojevićev vprašalnik s 40 postavkami. 

Kar 95,6 % mladostnic je imelo pomembno potencialno disfunkcionalno prepričanje: "Če me 

partnerka res ljubi, me bo v celoti sprejel takšnega, kot sem." Sledijo mu: "Če je ljubezen 

prava, jo neprestano čutiš." (82,8 %); "Ljubezen je najpomembnejša stvar na svetu." (72,2 

%); "Prava ljubezen je popolna enakost in enakopravnost." (69,5 %); "Prava ljubezen lahko 

pozitivno spremeni partneričin značaj." (68,4 %); "Prava ljubezen je, kadar nekoga 

brezpogojno ljubiš." (68,4 %); "V pravi ljubezni je iskrenost popolna." (67,3 %); "Ljubezen se 

lahko vedno obnovi." (64,3 %); "Ljubezen je smisel življenja." (64 %); "Uresničenje prave 

ljubezni prepoznamo po trajnem doživljanju sreče." (63,2 %); "Intenzivnost bolečine po 

prekinitvi ljubezni dokazuje globino ljubezni." (61 %); "Prava ljubezen se dokazuje skozi 

žrtvovanje." (61 %); "Ljubezen se vedno začne z zaljubljenostjo." (59,1 %); "Želim, da me 

imajo vsi radi." (58 %); "V pravi ljubezni je medsebojno razumevanje popolno." (55,6 %); 

"Prava ljubezen je popolno dajanje sebe." (48,5 %); "Če je ljubezen prava, traja do konca 

življenja." (47,1 %); "Ljubezen je vedno tudi bolečina." (42,2 %); "V pravi ljubezni je seks 

vedno fantastičen." (41,7 %); "Prava ljubezen je, kadar partnerka točno ve, kaj mislim in 

želim." (39 %); "Prava ljubezen se prepozna po močni strasti." (37,9 %); "Prava ljubezen je 

isto kot večna zaljubljenost." (33,8 %) (Rostohar, 1999). 

S podobno temo se je ukvarjal tudi Bodenmann (2003), ki je ugotovil, da 69 % mladostnic na 

eni izmed gimnazij v Švici verjame v ljubezen na prvi pogled, 84 % vprašanih pa je verjelo v 

to, da je prava ljubezen za celo življenje. Pri tem se je skoraj tretjina vprašanih deklet in skoraj 

polovica fantov izrekla, da preventivni partnerski programi in partnerska terapija niso potrebni. 

Iz tega lahko sklepamo, da so tudi te mladostnice imele določena prepričanja, ki izkrivljajo 

predstavo o ljubezni. 

 

Larson idr. (1999), upoštevajoč Piagetovo teorijo o razvoju mišljenja, pravijo, da je za 

mladostništvo značilno idealiziranje ljubezni. Mladostnice si konstruirajo predstavo o ljubezni 

kot o večni in o partnerju kot o princu na belem konju. Tudi M. Ule (2008) pravi, da je so 

mladostništvo značilne predvsem vznesena ljubezen, zaljubljenosti in zaletava ljubezen. 

Pravi, da je značilen primer partnerskega odnosa v mladostništvu prav romantična ljubezen, 

ki jo spremljajo močna čustva in afekti. 

 

W. Furman in V. A. Simon (1999) opisujeta, da mladostnice vstopajo v partnerske odnose s 

primitivnimi predstavami o tem, kakšni naj bi ti odnosi bili. Te predstave izvirajo iz izkušenj z 

družino in vrstnicami, iz kulturnih norm in medijskih reprezentacij ter iz opazovanja 

partnerskih odnosov v vsem prej naštetem. Te predstave mladostnice nato primerjajo z 

lastnimi izkušnjami in jih v skladu s tem prilagajajo. 

 

Bodenmann (2003) poudarja pomen preventivnega dela z mladostnicami na tem področju. 

Pravi, da je pomembno, da mlade ozavestimo o tem, da ljubezen traja samo tako dolgo, 
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kolikor dolgo jo neguješ. Pomembno jih je naučiti, da so potrebne določene kompetence, kot 

so komunikacija, sposobnost reševanja konfliktov, soočanje s stresom ipd., ki pripomorejo k 

zadovoljujočem partnerskem odnosu. Vendar, kot pravi G. Rostohar (1999), večina mladih 

ne želi spremeniti svojih predstav, ampak vztrajajo na tem, da bodo našli točno takšno 

partnerko, kot si jo želijo. Prav zaradi tega je pomen preventivnega dela še toliko večji. 
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II. EMPIRIČNI DEL 
 
8. Opredelitev raziskovalnega problema 

 
Različni avtorji in avtorice, med njimi Collins (2003) in Furman (2002), ugotavljajo, da je 

področje mladostniške ljubezni in partnerskih odnosov še slabo raziskano. Zdi se, da 

znanstveno nezanimanje za mladostniške partnerske odnose izhaja iz podcenjevanja 

njihovega pomena ali pa je poudarek na varni spolnosti in spolni vzgoji tako velik, da področje 

partnerstva izostane. Raziskovanje tega področja je pomembno, ker ne samo da so ljubezen 

in partnerski odnosi osrednja tema mladostnic, predstavljajo tudi pomembno razvojno nalogo 

in so lahko  dejavniki tveganja za nastanek težav na različnih področjih življenja (Brown, 

Feiring in Furman, 1999). 

 

Področje mladostniških partnerskih odnosov je zelo široko in nanj lahko gledamo z več 

različnih vidikov in z različnimi poudarki. V svojem magistrskem delu sem se osredotočila na 

vire, kjer mladostnice aktivno iščejo informacije. Vidik virov informacij se mi zdi za sodobni 

čas, v katerem živimo, zelo pomemben, in razumevanje, kje mladostnice iščejo informacije, 

je pomembno za nadaljnje raziskave in oblikovanje preventivnih programov. "Izobraževalno 

usmerjeni programi predvidevajo (ali upajo), da če bodo mladim na voljo informacije o 

partnerskih odnosih in spolnosti, bodo lažje sprejemali premišljene in pametne odločitve 

glede lastnih partnerskih odnosov." (Florsheim, 1999, str. 380). 

Mladostniške partnerske odnose sem v svojem magistrskem delu obravnavala tudi z vidika 

predstav, ki jih imajo mladostnice o ljubezni. Predstave o ljubezni so pomembne, ker ne samo 

usmerjajo naše vedenje in prepoznavanje ljubezni, temveč pogosto tudi predstavljajo tudi 

izvor težav v partnerskih odnosih kasneje v življenju (Milivojević, 2009). 

 

V magistrskem delu me je zanimalo, ali imajo mladi potencialno disfunkcionalne predstave o 

partnerski ljubezni, kje iščejo informacije o ljubezni in partnerskih odnosih ter ali so ti viri 

informacij povezani z njihovimi predstavami na način, da mladi z bolj potencialno 

disfunkcionalnimi predstavami večinoma večkrat uporabljajo določene vire informacij kot 

mladi z bolj potencialno funkcionalnimi predstavami. Raziskovanje tega je ključno za 

razumevanje tematike mladostniških partnerskih odnosov in pomena, ki ga imajo za 

mladostnice različni viri informacij.  
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9. Cilji  

 
Cilj raziskave je na podlagi ugotovitev o predstavah, ki jih imajo mladostnice o ljubezni, in 

vlogah, ki jih pri oblikovanju predstav igrajo različni viri informacij, povečati razumevanje 

tematike in pridobiti informacije, ki bi predstavljale podlago za oblikovanje preventivnega dela 

z mladimi na področju vzgoje za partnerstvo. 

 

9.1. Hipoteze 
 
Zastavila si bom naslednje hipoteze: 

- Večina mladih ima potencialno disfunkcionalne predstave o ljubezni. 

- Večina mladih informacije o ljubezni in partnerstvu išče pri enem izmed virov. 

- Obstaja statistično pomembna povezanost med predstavami o ljubezni in viri 

informacij. 

10. Metoda in raziskovalni pristop 

 

Pri raziskovanju za empirični del magistrskega dela sem uporabila kvantitativni pristop, saj 

sem uporabila vprašalnik, nahaja se v prilogi, odgovore pa sem statistično analizirala. Metoda 

je deskriptivna in kavzalno neeksperimentalna. 

10.1. Opis inštrumenta 

 

Vprašalnik je sestavljen iz treh delov. Prvi del vprašalnika sestavljajo tri vprašanja. Prvo 

vprašanje sprašuje po izkušnjah s partnerskimi odnosi in je namenjeno ugotavljanju deleža 

mladostnic, ki so po svoji oceni že bile v partnerskem odnosu. Drugo vprašanje sprašuje po 

tem, ali se mladostnice zavedajo svojih prepričanj. Namenjeno je ugotavljanju prepričanosti 

mladostnic, da lahko najdejo točno takšno partnerko, kot si jo želijo. Tretje vprašanje sprašuje 

po virih informacij; kje mladostnice iščejo informacije na vprašanja, kot so: "Kaj je to 

ljubezen?", "Kako vem, da sem nekomu všeč?", "Kako vem, da me ima fant/punca rad/-a?", 

"Ali bo spolni odnos spremenil najin odnos?" in "Kako naj se obnašam na zmenku?" Dodatna 

podvprašanja so namenjena lažjemu razumevanju vprašanja.  
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Kot možne odgovore sem zapisala: 

- Sprašujem starše/skrbnike. 

- Pogovarjam se s prijatelji/-cami. 

- Brskam po spletu (Google, spletne strani, forumi, …). 

- Iščem na Facebooku. 

- Berem literaturo (poučno literaturo z informacijami za mlade in ne romane oz. 

leposlovje). 

- Gledam film ali poslušam glasbo. 

- Drugo. 

 

Drugi del vprašalnika je Milivojevićev vprašalnik o prepričanjih o ljubezni, objavljen v knjigi 

Formule ljubezni (Milivojević, 2009).  

Tretji del vprašalnika sestavljajo demografska vprašanja, s katerimi sem opisala vzorec. Ta 

vprašanja so: spol, starost in kraj bivanja.  

 

Vire informacij sem razdelila v tri skupine: družina, prijateljice in mediji. Pri tem sem medije 

zaradi različnosti razdelila v štiri podskupine: splet, Facebook, literatura in filmi z glasbo. Kljub 

temu da bi Facebook lahko uvrstila pod splet, sem ga vseeno navedla kot samostojen vir. 

Facebook je namreč najbolj razširjeno družbeno omrežje, na katerem je mogoče najti 

informacije. Nekatera druga družbena omrežja in aplikacije, ki jih uporabljajo mladostnice, 

pogosto služijo pogovoru s prijatelji, le da le-ta poteka preko računalnika ali mobilnega 

telefona. Zato menim, da je smiselno Facebook obravnavati posebej. Poleg odgovora 

"brskam po spletu" sem v oklepaju navedla, da je v tem primeru mišljeno iskanje informacij 

po spletnih straneh in forumih. Tudi literatura in filmi z glasbo spadajo med medije. Filmi in 

glasba so prepredeni z idejo romantične ljubezni, zato predstavljajo za mladostnice zelo 

specifičen vir informacij. Ker tako filmi kot glasba pripovedujejo zgodbe, sem pod literaturo 

vključila zgolj poučno literaturo za mlade, ki se razlikuje od leposlovja. Poučna literatura je 

namreč tista, ki naj bi vsebovala konkretne in strokovne informacije za mladostnice, v 

nasprotju z glasbo in filmi, ki pripovedujejo zgodbe. Seveda je medije zelo težko strogo ločiti 

med seboj. Pogosto so tako ali drugače povezani. Kljub temu se mi je zaradi njihove 

raznolikosti zdelo pomembno, da jih skušam razdeliti v vsaj štiri skupine. 

Viri informacij so med seboj različni in se hkrati povezujejo. Kadar mladostnice iščejo 

informacije pri prijateljicah, lahko to počnejo preko medijev. Medije sem zato razdelila v štiri 

skupine na način, ki bi čim bolj razmejil osnovni vir, kjer aktivno iščejo informacije. Mediji se 

torej nanašajo na iskanje informacij na spletu, na Facebooku, v filmih in v glasbi ter v poučni 

literaturi, in ne pri družini in prijateljicah s pomočjo medijev. 

Anketiranke so imele na voljo tudi odgovor drugo, če bi želele dodati svoj vir, ki med odgovori 

ni bil naveden. 

 

Na koncu vprašalnika sem dodala tudi odprto vprašanje, namenjeno dodatnim opombam 

anketirank. Na ta način sem dobila povratno informacijo na vprašalnik in njegove 

pomanjkljivosti ter pridobila odzive anketirank. 
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11. Vzorec 

 
V raziskavo so bile večinoma vključene mladostnice, ki obiskujejo srednjo šolo ali dijaški dom 

v Mariboru ali Ljubljani in so stare med 14 in 19 let. V vzorec sem se odločila vključiti izključno 

srednješolsko populacijo, ker je 99,8 % vseh mladostnic, starih med 15 in 18 let, v Sloveniji 

vključenih v srednješolsko izobraževanje (Srednješolsko izobraževanje, 2016). Za 

srednješolsko populacijo sem se odločila, ker je to obdobje srednjega mladostništva, kjer 

mladostnice začnejo uresničevati partnerske odnose, ki so, kot sem opisala v teoretičnem 

delu, specifično drugačni od kasnejših partnerskih odnosov. 

Ker je postopek zbiranja podatkov potekal po metodi snežne kepe in predvsem preko deljenja 

na družbenih omrežjih, so bile v vzorec vključene tudi mladostnice iz drugih delov Slovenije. 

Vzorec je bil priložnostni. 

 

Vprašalnik je izpolnilo 432 posameznic, vendar ga nekatere niso izpolnile v celoti. 

V vzorec je bilo vključenih precej več deklet kot fantov. Med tistimi, ki so na vprašanje o spolu 

odgovorile, je bilo deklet 77 %, fantov pa 23 %. Čeprav je vprašanje o spolu, kjer sta možna 

odgovora zgolj ženski in moški, lahko diskriminatorno, sem se kljub temu odločila, da v 

vprašanje ne vključim odgovora "drugo", da s tem srednješolk ne bi spodbudila k namerno 

nesmiselnim odgovorom. Še vedno je obstajala možnost, da anketiranke na vprašanje ne 

odgovorijo; to možnost je izbrala 1 anketiranka, torej 0,2 % celotnega vzorca vprašalnika.  

 
Tabela št. 1: Struktura vzorca po spolu. 

  
 
Na vprašanje o starosti so odgovorile 403 anketiranke. Med njimi je bilo 0,2 % starih 14 let, 
7,7 % 15 let, 28 % 16 let, 20,8 % 17 let, 21,1 % 18 let in 14,4 % 19 let. Izmed anketiranih 
posameznic je 31 oseb odgovorilo z "drugo" in navedlo starost med 20 in 26 let, kar 
predstavlja 7,7 % vseh, ki so na vprašanje odgovorile. Ker obstaja možnost, da srednjo šolo 
obiskujejo nekoliko starejše mladostnice in ker je bil njihov delež majhen, sem jih ohranila v 
vzorcu.  
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Tabela št. 2: Starostna struktura vzorca. 

 
 

Večina mladostnic, vključenih v vzorec, biva v Mariboru – kar 39,7 % tistih, ki so na vprašanje 

odgovorile. V Ljubljani jih biva 36,7 %, odgovor drugo pa je izbralo 23,7 % mladostnic. 

Odgovore pod "drugo" sem združila po slovenskih regijah. Največ jih prihaja iz Savinjske 

regije, to je 20 % tistih, ki so odgovorile z "drugo", najmanj pa iz Zasavja in Osrednje-

slovenske regije (razen Ljubljane), 1,05 %. V Notranjsko-kraški regiji ne biva nobena izmed 

anketirank. Nekatere anketiranke so odgovorile z "drugo", vendar niso napisale kraja bivanja 

– teh je 16,84 %, 4,21 % pa jih je odgovorilo tako, da ni možno sklepati, kje bivajo. 

 
Tabela št. 3: Struktura vzorca po kraju bivanja2. 

 

 

                                                
2  Tabela, ki prikazuje odgovore na vprašanje, ki sprašuje po kraju bivanja, je v prilogi. 
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V vzorcu je bil izmed tistih, ki so na vprašanje odgovorile, 64,1 % takih, ki že imajo izkušnje 

s partnerskimi odnosi in 35 % takih, ki še niso bile v partnerskem odnosu. Na vprašanje ni 

odgovorilo 0,7 % mladostnic iz vzorca. Delež je podoben tistemu, o katerem poroča nemška 

raziskava, kjer je bilo med 65 % in 85 % mladostnic, starih med 15 in 18 let, že v partnerskem 

odnosu (Bravo Dr. Sommer Studie, 2009). 

 
Tabela št. 4: Izkušnje mladostnic s partnerskimi odnosi.  

.  

12. Opis postopka zbiranja podatkov 

 
Podatke sem s pomočjo spletnega vprašalnika, ki sem ga sestavila na portalu 1ka, zbirala 

med 3. in 9. majem 2017. Podatke sem zbirala po metodi snežne kepe, kar pomeni, da sem 

vprašalnik posredovala svojim znankam, ki obiskujejo srednjo šolo, in jih prosila, da 

vprašalnik izpolnijo in ga posredujejo naprej. Posredovanje vprašalnika je večinoma 

potekalo preko socialnega omrežja Facebook. Za pomoč pri posredovanju vprašalnika sem 

prosila tudi dijaške domove v Mariboru in Ljubljani ter Dijaški skupnosti Ljubljana in Maribor, 

ki so povezavo do vprašalnika objavili na svojih Facebook straneh. 

13. Postopek obdelave podatkov 
 

Podatke sem izvozila v program SPSS. Ker spletni portal 1ka omogoča direktni izvoz v SPSS, 

mi podatkov ni bilo treba posebej urejati. 

 

V programu SPSS sem najprej izračunala frekvenčno porazdelitev in strukturne odstotke za 

starost, spol, kraj bivanja in vire informacij o ljubezni. Frekvenčno porazdelitev in strukturne 

odstotke sem prav tako izračunala za posamezna prepričanja o ljubezni, nato pa sem jih s 

pomočjo opcije compute seštela, tako da sem dobila novo spremenljivko, ki sem jo 

poimenovala predstave o ljubezni. Predstava o ljubezni je namreč sestavljena iz posameznih 

prepričanj. Vrednost predstave se je tako gibala med 40 in 200, odvisno kako so anketiranke 

odgovarjale na posamezne trditve. Vrednost bližje 40 je pomenila, da so predstave 

potencialno bolj funkcionalne, vrednost bližje 200 pa, da so predstave potencialno bolj 

disfunkcionalne.  
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Kolmogorov-Smirnov test je pokazal, da so predstave pri mladostnicah približno normalno 

porazdeljene. 

Ker ni linearne povezanosti sem za preverjanje povezanosti med predstavami o ljubezni in 

virom informacij o ljubezni uporabila koeficient korelacijskega razmerja (eta). Nato sem 

povezanost izračunala še z drugega vidika, vidika razlik. Ker je preizkus Levene pokazal 

homogenost varianc, sem uporabila enosmerno analizo varianc (Anova). Razlike med 

posameznimi skupinami sem nato preverila s Hochbergovim post hoc testom. 

14. Rezultati 

14.1. Predstave mladostnic o ljubezni  

 

Pri predstavah o ljubezni me je zanimala njihova normalna porazdelitev. Kolmogorov-

Smirnov test je pokazal, da so podatki približno normalno porazdeljeni, α=0,2. 
 

Tabela št. 5: Kolmogorov-Smirnov test. 
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Graf št. 1: Normalna porazdelitev. 

 
 

 

 
Tabela št. 6: Nekatera prepričanja o ljubezni3. 

 

 

Tabela prikazuje tista prepričanja, kjer je več kot polovica mladostnic odgovorila s "se 

strinjam" ali "se popolnoma strinjam"; takšnih prepričanj je bilo 11.  

  

                                                
3  Tabela s vsemi prepričanji o ljubezni je v prilogi. 

Prepričanje: 

N Se 
popolnoma 
NE strinjam 
(%) 

Se NE 
strinjam 
(%) 

Ne vem, se ne 
morem odločiti 
(%) 

Se 
strinjam 
(%) 

Se popolnoma 
strinjam (%) 

Ljubezen je največja vrednota na svetu. 421 1,7 16,2 12,6 50,1 19,4 

Če je ljubezen prava, se mora nenehno čutiti. 407 5,2 25,6 16,7 38,5 14 

Ljubezen je smisel življenja. 397 6,3 23,2 19,9 39 11,6 
Prava ljubezen je, kadar se nekoga ljubi brezpogojno, takšnega, 
kakršen je. 400 1,5 6,8 5,3 37,4 49 

Prava ljubezen se dokazuje z žrtvovanjem. 399 7 20,8 18,5 37,1 16,6 

V pravi ljubezni mora obstajati popolno medsebojno razumevanje. 395 4,1 24,8 11,1 39,7 20,3 

Prava ljubezen lahko pozitivno spremeni partnerjev značaj. 397 1 4,3 11,8 54,9 28 

Če je ljubezen prava, mora obstajati popolna iskrenost. 395 1,5 9,6 11,6 48,6 28,7 

V pravi ljubezni morata biti partnerja popolnoma enakovredna. 392 1,5 9,7 14 44,9 29,9 

Uresničitev prave ljubezni se prepozna po trajnem občutenju sreče. 390 3,6 16,2 22,1 50,3 7,8 
Če me zares ljubi bo takšnega/no, kakršen/a sem, sprejel/a v 
popolnosti. 387 2,8 8,5 10,9 41,3 36,5 
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14.2. Najpogosteje uporabljeni viri 

 

Vir informacij je tisti vir, pri katerem mladostnice aktivno iščejo odgovore na vprašanja, kot 

so: "Kaj je to ljubezen?", "Kako vem, da sem nekomu všeč?", "Kako vem, da me ima 

fant/punca rad/-a?", "Ali bo spolni odnos spremenil najin odnos?" in "Kako naj se obnašam 

na zmenku?" 

 

Najpogosteje uporabljen vir so pogovori s prijateljicami. Kar 48,9 % mladostnic, ki so 

odgovorile na vprašanje, pravi, da odgovore na ta in podobna vprašanja iščejo skozi pogovor 

s prijateljicami. S 30 % sledi brskanje po spletu, spletnih straneh ali forumih. Sledi pogovor s 

starši ali skrbnicami s 7 %. Ostale vire je izbralo zelo malo mladostnic. Odgovor "drugo" sta 

izbrala 8,2 % mladostnic, 1,2 % mladostnic iz vzorca pa na vprašanje nista odgovorila.  

 
Tabela št. 7: Frekvenčna porazdelitev odgovorov o virih informacij. 

 
 

Pod odgovor "drugo" je 62,9 % mladostnic, ki so odgovorile z "drugo", zapisalo, da odgovorov 

na ta vprašanja ne iščejo oz. da jih to ne zanima. 
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Tabela št. 8: Odgovori o virih informacij pod drugo.4 

Odgovor Frekvenca Odstotek 

Ne iščem informacij 22 62,9 

Youtube 2 5,7 

Druga literatura 2 5,7 

Sestra 1 2,9 

Odgovore iščem v sebi 5 14,2 

Vsi viri 2 5,7 

Pogovarjam se s fantom 1 2,9 

Skupaj 35 100 

14.3. Povezava med predstavami in viri informacij 

 

Zanimalo me je, ali obstaja povezava med predstavami o ljubezni in viri informacij, ki so jih 

izbrale anketiranke. Ugotovila sem, da obstaja statistično pomembna povezava (F = 3,104, 

α = 0,006) med predstavami o ljubezni in virom informacij. 

(η = 0,231, η² = 0,53), povezava je šibka. 

 
Tabela št. 9: Test statistične pomembnosti. 

 
  

                                                
4  Vsi odgovori pod drugo so v prilogi. 



 
 

43 
 

Tabela št. 10: Izračun koeficienta korelacijskega razmerja. 

 
 

Ker je povezava statistično pomembna, sem jo izračunala še z drugega vidika, t. j. z vidika 

razlik med skupinami. Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (vrednost testa 

Levene F = 1,727, α = 0,114) je enosmerna analiza varianc (Anova) med skupinami 

mladostnic, ki so izbrale različne vire informacij, pokazala statistično pomembne razlike v 

predstavah o ljubezni (F = 3,104, α = 0,006).  

 
Tabela št. 11: Levene preizkus homogenosti varianc. 

 
 

 
Tabela št. 12: Anova. 

 
 

Hochbergov post hoc test je pokazal statistično pomembne razlike v predstavah o ljubezni 

med posameznicami, ki so kot glavni vir označile pogovor s starši (α = 0,02), pogovor s 

prijateljicami (α = 0,008) in gledanje filmov ter poslušanje glasbe (α = 0,029) in tistimi, ki so 

izbrale odgovor "drugo". Mladostnice, ki so izbrale vir "brskanje po spletu", se ne razlikujejo 

statistično pomembno od tistih, ki so izbrale "drugo", vendar je statistična pomembnost na 

meji, saj je α = 0,067, statistično pomembne razlike pa so tiste, kjer je α ≤ 0,005. 
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Tabela št. 13: Hochbergov post hoc test, del tabele.5 

 
 

Ko pogledamo aritmetične sredine posameznih odgovorov, ugotovimo, da imajo 

posameznice, ki so odgovorile z "drugo", v povprečju nižjo vrednost spremenljivke 

"predstave o ljubezni".  

                                                
5  Celotna tabela rezultatov Hochbergerjevega post hoc testa je v prilogi. 
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15. Interpretacija 

15.1. Predstave o ljubezni mladostnic 

 

Prvo hipotezo lahko potrdim. Mladostnice imajo potencialno disfunkcionalne predstave o 

ljubezni, vendar ne vse. Predstave so približno normalno porazdeljene, kar pomeni, da ima 

nekaj mladostnic potencialno bolj funkcionalne predstave, nekaj potencialno bolj 

disfunkcionalne predstave, večina pa se jih razvršča nekje vmes, po Gaussovi krivulji. Glede 

na to da se večina pojavov normalno porazdeli, rezultat ni presenetljiv. Vrednost 

spremenljivke "predstave o ljubezni", ki se giba med 40 in 200, bi lahko razumeli v smislu 

sotočne in romantične ljubezni, kot ju opisuje Giddens. Giddens (2000) sotočno ljubezen, ki 

temelji na poznavanju realnosti, razume kot nasprotje romantični, ki je pod vplivom kulture in 

predstav. Sotočno in romantično ljubezen bi tako lahko postavili na dva nasprotna pola. 

Vrednost spremenljivke bližje 40 bi bila bližje sotočni ljubezni, vrednost bližje 200 pa bližje 

romantični. Pri tem ne vrednotim, kaj je boljše in kaj slabše, kaj pravilno in narobe, temveč 

zgolj opisujem z vidika možnosti, ki jih ima posameznica pri ustvarjanju zadovoljujočih 

odnosov. Najti primerno partnerko, ki ustreza natančno določeni predstavi, je sicer možno, a 

zelo težko in prej neverjetno. Posameznica ima več možnosti za vzpostavitev 

zadovoljujočega partnerskega odnosa, če ga razume v smislu dogovora o skupni poti, brez 

obeskov mita romantične ljubezni, kot to nenazadnje opisuje Giddens. 

 

Izkazalo se je, da je izmed štiridesetih prepričanj enajst prepričanj takih, kjer je več kot 

polovica mladostnic odgovorila z odgovorom "se strinjam" ali "se popolnoma strinjam". Več 

odgovorov  "se strinjam" ali "se popolnoma strinjam" pomeni, da je predstava bolj potencialno 

disfunkcionalna. Do zelo podobnih ugotovitev je prišla tudi G. Rostohar (1999); v njeni 

raziskavi je namreč več kot polovica mladostnic odgovorila s "se strinjam" ali "se popolnoma 

strinjam" na enaka prepričanja, poleg njih pa še na: "Ljubezen se lahko vedno obnovi.", 

"Intenzivnost bolečine po prekinitvi ljubezni dokazuje globino ljubezni." in "Želim, da me imajo 

vsi radi." 

 

Sklepam, da so prav ta prepričanja tista, v katera mladostnice najbolj verjamejo zaradi vpliva 

kulture, v kateri živijo. Tudi Milivojević (2009) opisuje pomen kulture. Kulturni vplivi so namreč 

bistveni pri izoblikovanju predstave o ljubezni in tako kot drugi pomembni vidiki življenja 

zahtevajo socializacijo posameznice v družbeni svet. Kultura preko legend, mitov in zgodb 

posameznice pripravi za srečanje s partnerkami ter jim narekuje, kako bi naj bi bila ta srečanja 

videti. Mit o romantični ljubezni se namreč nanaša prav na ta prepričanja in nakazuje, da je 

ljubezen največja vrednota ter smisel življenja, ki se dokazuje z žrtvovanjem ter je 

brezpogojna in vedno prisotna. Milivojević (2009) pa nadaljuje, da obstajajo razlike med 

kulturnimi in individualnimi predstavami, zato je nujno, da se srečata posameznici, ki imata 

kompatibilni predstavi, saj bosta le tako lahko ustvarili zadovoljujoč odnos. 

Miller in Benson (1999) ugotavljata, da so koncepti ljubezni mladostnic zelo podobni tistim pri 

odraslih. To bi pomenilo, da je več razlik med različnimi kulturami, kot pa med posameznimi 
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starostnimi skupinami znotraj iste kulture. Avtorja pravita, da je zahodna kultura konstruirana 

okoli ideje o romantični ljubezni, produkti, ki jih lahko kupimo za mladostnice in za odrasle, 

pa so zaradi strategij marketinga in medijev pod vplivom ideje o romantični ljubezni. Glasba, 

filmi in knjige za mladostnice – v vsem tem se zrcali mit romantične ljubezni. V zahodni kulturi 

obstaja precejšnja svoboda pri izbiri partnerja, zaradi česar je romantična ljubezen dobila 

toliko večji, ponotranjen pomen. Vpliv v zahodni kulturi imajo tudi množični mediji, ki v 

nekaterih drugih kulturah nimajo tako velikega vpliva (Miller in Benson, 1999). Kljub temu pa 

D. Felmlee in S. Sprecher (2006) opozarjata, da je svoboda pri izbiri partnerke morda manjša, 

kot se zdi. Starši ali skrbnicami še vedno soodločajo, s kom se bodo otroci družili in kam bodo 

šli v šolo, tako da je izbira še vedno na nek način regulirana.  

Lahko bi rekli, da se romantična ljubezen dobro prodaja in je zato v kapitalističnih družbah 

vseprisotna. Ob tem se pojavi vprašanje, kaj to pomeni za enakopravnost mladostnic in žensk 

ter v kakšno vlogo jih postavlja. O tem bi bilo vredno razmisliti v prihodnjih raziskavah. 

 

Na nastanek predstav vplivajo različni dejavniki, a vsi so tako ali drugače pod vplivom 

kulturnega okolja. Tudi starševska vzgoja in pogovori s prijateljicami so prepredeni z idejo 

romantične ljubezni, prav tako se izkušnje, ki pomembno vplivajo na nastanek predstav, 

zgodijo znotraj kulturnega okvira. To pomeni, da se določena prepričanja o tem, kaj naj bi bila 

prava ljubezen, ohranjajo skozi čas, kot dokazujeta moja raziskava in raziskava G. Rostohar 

(1999), kjer se je pokazalo, da imajo mladostnice še vedno enaka prepričanja o tem, kaj naj 

bi bila prava ljubezen. 

 

Pomembno je poudariti, da predstave mladostnic, kot pravi G. Rostohar (1999), niso nujno 

disfunkcionalne, lahko pa predvidevamo, da bodo imele določene težave pri iskanju 

odgovarjajoče partnerke; zato pravimo, da so predstave, ki sem jih v magistrskem delu 

prepoznala kot disfunkcionalne, vedno samo potencialno disfunkcionalne. Pri magistrski 

raziskavi me ni zanimala vsebina predstave, temveč predvsem to, ali so predstave 

potencialno funkcionalne ali potencialno disfunkcionalne. To sem ocenjevala znotraj 

zahodnega kulturnega območja, saj je tudi preventivni program, katerega podlaga je cilj moje 

raziskave, namenjen mladostnicam, ki živijo ali se šolajo v Sloveniji. Čeprav so predstave o 

ljubezni družbeni konstrukt in jih je težko proučevati in opredeljevati, sem se kljub temu 

odločila, da bom izhajala iz tega koncepta, saj sem želela dobiti konkretne informacije, ki bi 

predstavljale konkretno podlago za razvoj preventivne dejavnosti. Predstave ljubezni lahko 

razumemo na različne načine in jih kot koncept lahko problematiziramo, pa vendarle ne 

moremo trditi, da niso prisotne v naših življenjih ter da nimajo vpliva na naše vedenje in 

dojemanje sveta okoli nas. Milivojević (2009) jih opiše kot zemljevid, del referenčnega okvirja, 

ki smo ga gradili skozi otroštvo in kasnejše izkušnje. S pomočjo tega zemljevida se 

orientiramo v odnosih, z njegovo pomočjo ugotavljamo, kaj je ljubezen in kako jo 

prepoznamo. Avtor pravi, da težave, ki jih imamo v partnerskih odnosih, pogosto izvirajo iz 

dejstva, da iščemo odnos, ki bi ustrezal našemu zemljevidu, namesto da bi zemljevid razširili 

in ga predvsem razumeli.  
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15.2. Viri informacij za mlade 

 

Najpogostejša vira, ki se ju poslužujejo mladostnice, sta pogovor s prijateljicami in internet 

oz. brskanje po spletu. Na tretjem mestu so pogovori s starši, ostali viri so bili le redko izbrani 

kot glavni. Tako lahko potrdim tudi drugo hipotezo. Pogovarjanje s prijateljicami je namreč 

izbrala skoraj polovica mladostnic.  

 

Rezultati raziskave so podobni rezultatom raziskave, ki so jo izvedle E. Wood, C. Senn, S. 

Desmarais, L. Park in N. Verberg (2002) v Kanadi. Mladostnice so vprašale, kje iščejo 

informacije o spolnosti in zmenkih, ter ugotovile, da so bile prijateljice postavljene na prvo 

mesto. Pomembni so bili tudi mediji in starši. Njihova raziskava je pokazala, da z leti narašča 

pomembnost vrstnic kot vira informacij, da pa mladostnice učiteljice spolne vzgoje in starejše 

na splošno vidijo kot bolj zanesljiv vir. Tudi v moji raziskavi so bile prijateljice izrazito 

najpomembnejši vir informacij. Z vidika razvojne psihologije to sploh ni presenetljivo. Številne 

avtorice opisujejo čas mladostništva kot tisti čas, v katerem se mladostnice začnejo odmikati 

od staršev zaradi želje po samostojnosti. Tako pridobivajo na pomenu vrstnice in prijateljice 

ter postanejo pomemben vir informacij, še posebej v zvezi z občutljivimi, intimnimi vprašanji. 

Odmik od staršev in iskanje večjega stika s prijateljicami ugotavljajo avtorice različnih smeri 

razvojne psihologije, ki sem jih opisala v teoretičnem delu, npr. Freud in Erikson (Papalia idr., 

2003) kot tudi, Tracy idr. (2003), ki poročajo o tem, da čas, ki ga mladostnice preživijo s svojo 

družino v času mladostništva, upade tudi do 60 %. Namesto tega mladostnice začnejo 

podporo iskati v prijateljicah in vrstnicah. 

 

Kot pomemben vir informacij se je pokazal tudi splet, čeprav ga je izbralo precej manj 

anketiranih mladostnic. Živimo namreč v času, ko je splet vse bolj prisoten v naših življenjih; 

večina gospodinjstev ima dostop do interneta, večina mladostnic pa do njega dostopa tudi 

preko mobilnih telefonov. Informacij je veliko in so (skoraj) vedno na voljo, zato ne preseneča, 

da brskanje po spletu pridobiva na pomembnosti. Družbena omrežja, kot je Facebook, pri 

tem sama po sebi ne igrajo tako pomembne vloge. Pomembno vlogo imajo kot posredniki 

med mladostnicami in njihovimi prijateljicami, saj jih pogosto uporabljajo kot način 

komunikacije, pri čemer pa je primarni vir še vedno pogovor s prijateljicami in ne samo iskanje 

informacij na družbenih omrežjih, kot je Facebook.  

 

Filmi in glasba niso zelo pomembni viri za iskanje informacij. To ne pomeni, da niso polni 

informacij, tudi takih, ki podpirajo mit o romantični ljubezni, vendar na mladostnice 

najverjetneje delujejo na nezavedni ravni, česar pa v tem delu nisem raziskovala. Redke 

mladostnice se k filmom in glasbi zatekajo po informacije aktivno, torej kadar iščejo odgovore. 

Podobno velja za poučno literaturo. Poučna literatura za mladostnice naj bi bila namenjena 

prav temu, da v njej lahko iščejo in najdejo informacije, vendar pa so jo redke mladostnice 

izbrale kot pomemben vir informacij. Če bi želeli ugotoviti, zakaj je temu tako, bi morali izvesti 

posebno raziskavo, ki bi preverila kakovost poučnih knjig za mlade in na kakšen način njihova 

vsebina nagovarja mladostnice. Morda so knjige napisane na takšen način, da mladostnic ne 
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pritegnejo. O tem se sprašuje tudi T. Bilban (2014), ki predlaga, da bi poučne knjige 

ovrednotili in izhajali iz smernic preverjanja kakovostne poučne knjige. 

Drug vzrok, da je poučno literaturo kot glavni vir informacij izbralo tako malo mladostnic, bi 

lahko bil povezan z večanjem pomena interneta in njegove dostopnosti. Tudi nekatere druge 

raziskave so pokazale, da mladostnice na splošno berejo vedno manj. 

 

Družina ima vendarle velik pomen. Mladostnice se sicer po odgovore ne obračajo aktivno k 

staršem ali skrbnicam, ima pa na kasnejše odnose pomemben vpliv ponotranjen zgodnji 

odnos med mladostnico in starši, saj deluje kot notranji zemljevid pri razumevanju in 

prepoznavanju odnosov (Welsh idr., 2003). 

15.3. Povezava med predstavami o ljubezni in viri informacij 

 

Analiza podatkov je pokazala, da je povezava med predstavami o ljubezni mladostnic in 

najpogostejšim virom informacij, kjer aktivno iščejo odgovore, zgolj šibka. Kljub temu lahko 

tretjo hipotezo potrdim, saj statistično pomembna povezava obstaja. Povezava je 

najverjetneje šibka zato, ker so viri po kvaliteti informacij med seboj lahko podobni ali različni. 

Isti vir lahko nosi informacije, ki potrjujejo potencialno disfunkcionalno predstavo ali prav 

nasprotno. Ni se izkazalo, da bi mladostnice z različno disfunkcionalnimi predstavami izbirale 

različne vire. Povezava je zgolj med posameznimi viri in odgovorom "drugo". 

 

Prijateljice in starši ali skrbnice bodo z mladostnicami delili takšne informacije, ki bodo v 

skladu z njihovimi predstavami; te so lahko potencialno disfunkcionalne ali ne. Tudi splet je 

poln informacij – nekatere temeljijo na strokovnih spoznanjih, druge so lahko polne zablod. 

Kljub raznolikosti virov se je pokazala šibka povezanost in test razlik je pokazal, da se 

pojavljajo statistično pomembne razlike med tistimi, ki so kot glavni vir izbrale pogovor s 

prijateljicami, pogovor s starši in filme z glasbo (brskanje po spletu je bilo na meji statistične 

pomembnosti) in tistimi, ki so izbrale odgovor "drugo". Da med skupinami, ki so izbrale 

posamezen vir, ni bilo statistično pomembnih razlik, ponovno potrjuje dejstvo, da so lahko viri 

po vsebini informacij med seboj različni. Kaže se, da se razlike pojavljajo med tistimi, ki 

aktivno iščejo informacije, in tistimi, ki jih ne, saj so se statistično pomembne razlike pojavile 

med tistimi, ki so izbrali svoj glavni vir informacij in tistimi, ki so odgovorili z "drugo", pri čemer 

jih je večina pojasnila, da informacij ne išče. Ker ne poznamo smeri povezanosti, ne morem 

sklepati, ali to pomeni, da so viri tisti, ki vplivajo na funkcionalnost predstave, ali so 

posameznice z določeno predstavo tiste, ki zaradi nje izbirajo drugačne vire. 

 

Glede na to da je večina mladostnic, ki so izbrale odgovor "drugo", to pojasnila s tem, da 

informacij sploh ne iščejo oz. jih to sploh ne zanima, bi lahko statistično pomembne razlike 

razumeli kot nagibanje k temu, da tisti s potencialno bolj funkcionalnimi predstavami nimajo 

tako velike potrebe po iskanju informacij; morda zato ker imajo v ljubezni in s partnerstvom 

tudi manj težav ali dilem. Posameznice, ki so odgovorile z "drugo", so se namreč od ostalih 

treh skupin razlikovale v smeri bolj potencialno funkcionalnih predstav. Kljub temu pa ne 

morem trditi, da to zares velja. Če bi želeli ugotoviti, ali drži, da imajo tiste, ki ne iščejo 
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informacij, bolj potencialno funkcionalna prepričanja od tistih, ki jih iščejo, in ali to res pomeni, 

da jih ne iščejo, ker zaradi manjše količine težav in dilem v odnosih nimajo te potrebe, bi 

morali narediti novo raziskavo, ki bi vključevala odgovor "ne iščem" in to skupino primerjati s 

tistimi, ki informacije iščejo. 
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III. SKLEPNE UGOTOVITVE 
 

Ljubezen je tema, ki jo znanstveno proučuje le malo znanstvenic. Veliko je priročnikov in 

knjig, namenjenih osebnosti rasti in učenju dobrih odnosov, ljubezen kot področje 

znanstvenega proučevanja pa je na nek način še vedno tabu. Razumemo jo znotraj 

umetniškega področja in poezije, a le redko v okviru znanstvenega proučevanja. Tema 

mladostniških ljubezni in partnerskih odnosov je tema proučevanja šele zadnji desetletji, 

večinoma v tujini, v Sloveniji je v ospredju tema varne spolnosti in zaljubljenosti in ne 

mladostniških partnerskih odnosov, kar ugotavlja tudi Florsheim (2003), ki pravi, da so se 

znanstvenice s tem področjem začele ukvarjati šele pred kratkim. Tudi literature na temo 

mladostniških partnerskih odnosov je v Sloveniji malo, zato sem se pri pisanju magistrskega 

dela morala zanašati na tuje vire, ki sem jih iskala v tujini, saj v Sloveniji niso niti dostopni.  

Da področje ne vzbuja veliko znanstvenega zanimanja, pa ne pomeni, da ni zelo pomembno 

za mladostnice in njihov razvoj. Brown idr. (1999) v prvem poglavju svoje knjige opišejo 

pomen, ki ga nosijo mladostniški partnerski odnosi in zakaj jih je treba proučevati. Povezani 

so s samopodobo, z učenjem socialnih kompetenc, z razvojem identitete ter razvojem 

nasploh in celo z učnim dosežkom in zlorabo drog, čeprav poudarjajo, da je o tem še premalo 

raziskanega. Kar pa je najbolj pomembno, mladostniška ljubezen in partnerski odnosi so 

osrednja tema v življenju mladostnic, zato jih odrasli, niti tistih najkrajših in na videz bežnih 

partnerskih zvez, ne smemo podcenjevati. Odrasli pogosto opisujejo mladostniške 

partnerske odnose kot kratkotrajne in preveč površinske, kar včasih tudi so, vendar je tak 

opis nezadosten, saj so iz vidika mladostnic osrednjega pomena (Furman in Shaffer, 2003). 

To potrjujejo tudi nekateri odgovori, ki so jih anketiranke podale na zadnje, splošno vprašanje 

vprašalnika: "Ali mi želiš še kaj sporočiti?" Mladostnice so pogosto napisale, da jim je bila 

tema vprašalnika všeč in zanimiva, ena izmed mladostnic mi je zapisala tudi svoj e-mail 

naslov s prošnjo, da ji končno nalogo pošljem. Pogosto so zapisale tudi svoje razumevanje 

tega, kaj je ljubezen, največkrat s kakšnim citatom ali metaforo. 

Zaradi pomena, ki ga imajo partnerski odnosi za mladostnice, in dejavnikov tveganja, 

povezanih z njimi, je pomembno, da je področje mladostniških partnerskih odnosov deležno 

znanstvenega proučevanja. V svojem magistrskem delu sem se osredotočila na delček tega, 

kar spada v to področje, in sicer na predstave o ljubezni in vire informacij o ljubezni in 

partnerstvu, z namenom pridobitve informacij, ki bodo služile kot podlaga preventivnemu 

programu. Tudi Wood idr. (2002) pravijo, da morajo znanstvenice raziskovati vire informacij 

o ljubezni in partnerstvu, ki jih uporabljajo otroci in mladostnice, z namenom izbire primernega 

pristopa izobraževalnih programov. 

 

Menim, da so predstave o ljubezni zelo pomembne, saj so socialne reprezentacije, v katere 

verjamemo in s pomočjo katerih vidimo in razumemo svet. Sveta ne doživljamo v skladu z 

realnostjo, ampak vedno skozi svoje oči in reprezentacije, ki jih imamo o določeni stvari ali 

konceptu. Prav zaradi tega lahko reprezentacije potencialno povzročajo težave. Osebna 

interpretacija vedenja partnerke lahko privede do konflikta in težav v odnosu, zato lahko na 

področju predstav o ljubezni delujemo preventivno. Predstave lahko ozavestimo, svoje 

potrebe lahko osmislimo in razumemo, zakaj jih imamo. To razumevanje nam lahko pomaga 
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pri komunikaciji s partnerko in pri gradnji zadovoljujočih odnosov. Preventivna dejavnost bi 

na tem področju igrala pomembno vlogo. Milivojević (2009) pravi: "Če takšno predstavo 

odkrijemo pri kaki mladi osebi, potem ne moremo trditi, da je ta predstava nujno 

disfunkcionalna, lahko pa predvidevamo, da bo imela oseba verjetno veliko ljubezenskih 

težav in tudi malo možnosti pri iskanju ustreznega partnerja. Zato pri mladih govorimo o 

potencialno disfunkcionalnih predstavah o ljubezni" (str. 110).  

V svojem magistrskem delu sem, podobno kot tudi Milivojević (2009), poudarila funkcijo 

predstav, nisem pa se posebej posvečala njihovi vsebini. "Funkcionalni pristop se ne spušča 

v naravo njune zveze, temveč se zadrži pri dejstvu, da je njima dobro in da sta oba zadovoljna 

z medsebojnim odnosom" (str. 111). Pomembno se je tega zavedati, kadar razmišljamo o 

tem, kako bi zastavili preventivni program. Pri tem se strinjam s Florsheim (2003), ki pravi, 

da je težko govoriti o tem, kaj je dobro in kaj ne, ko govorimo o partnerskih odnosih. Definicija 

zadovoljujočega partnerskega odnosa lahko variira glede na kulturne norme, socialni 

kontekst, vrednote in razvojno fazo mladostnic. In kljub temu, da ni enostavnih odgovorov, 

kadar govorimo o ljubezni, je naša dolžnost, da mladim pomagamo skozi težave, jih učimo 

reflektirati svoja dejanja in jih opremimo s kompetencami, da bodo znali graditi zanje 

zadovoljujoče odnose (Florsheim, 2003). 

 

V svojem magistrskem delu sem ugotovila, da imajo mladostnice potencialno disfunkcionalne 

predstave in katera so tista prepričanja, ki so pri mladostnicah najbolj izrazita. Več kot 

polovica mladostnic je s "se strinjam" ali s "se popolnoma strinjam" odgovorilo na enajst 

prepričanj in tudi raziskava G. Rostohar (1999) je pokazala zelo podobne rezultate. Pri 

preventivnem programu bi tako morali izhajati iz teh prepričanj z namenom ozaveščanja 

mladostnic o lastnih predstavah in razumevanju ljubezni – ne samo skozi mit o romantični 

ljubezni, temveč tudi skozi sotočno ljubezen. Namen preventivne dejavnosti ne bi bil soditi o 

tem, katera predstava je boljša ali slabša, ampak predvsem spoznavati samega sebe in širiti 

zemljevid razumevanja, kaj je ljubezen. 

 

Pomemben delček sestavljanke področja mladostniških partnerskih odnosov so viri 

informacij, ki so mladostnicam na voljo. Osredotočila sem se na vire, ki jih mladostnice 

izbirajo, ko aktivno iščejo odgovore in informacije v zvezi z ljubeznijo in partnerstvom. Viri, ki 

na nezavedni ravni vplivajo na razumevanje ljubezni in partnerskih odnosov pri mladostnicah, 

me tokrat niso zanimali, zavedam pa se, da imajo prav tako lahko pomembno vlogo. V okviru 

preventivnega dela se mi zdi izredno pomembno poznati, katere vire mladostnice izbirajo in 

zakaj. Na ta način lažje zastavimo preventivno delo, tako da bodo informacije mladostnicam 

podane na njim zanimiv in primeren način.   

Moja raziskava v okviru magistrskega dela je pokazala, da so glavni vir pogovori s 

prijateljicami. Ljubezen in partnerstvo sta torej temi, o katerih se mladostnice raje kot s starši 

pogovarjajo z vrstnicami. Tema je intimna in občutljiva. To so pomembne informacije za 

načrtovanje preventivne dejavnosti, predvsem s stališča izbire pristopa, s katerim bi kar 

najbolje dosegli mladostnice. Najverjetneje je program veliko bolje zasnovati na interaktivnih 

delavnicah v manjših skupinah, kot pa v obliki klasičnega predavanja. Na ta način bi se lažje 

ustvaril intimen prostor za pogovor. Prav tako bi bilo pomembno, da izvajalka programa z 

mladostnicami najprej vzpostavi odnos in svoje aktivnosti gradi na njem. Na ta način bi se 
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mladostnicam približali, ne da bi delovali iz položaja avtoritete; tiste, ki ve in zna, torej z vidika 

staršev, ki vzgajajo. Ker je tretjina mladostnic kot pomemben vir izbrala tudi splet, bi bilo za 

preventivni program pomembno, da se mladostnice okrepi s strategijami presojanja kakovosti 

informacij na spletu. Kje in kako iščemo informacije, ki temeljijo na strokovnih spoznanjih in 

kako se izogniti prikritim oglasom in lažnim obljubam o hitrih receptih za iskanje prave 

ljubezni? Kako zgradimo dober odnos? Glede na vse večjo pomembnost spleta, predvsem 

med mladimi, bi bilo vredno razmisliti tudi o spletnem portalu z informacijami o ljubezni in 

partnerstvu, morda v obliki e-gradiva ali spletnega učenja, ki je vse bolj razširjeno, njegova 

orodja pa uporablja tudi vedno več vzgojno-izobraževalnih institucij. 

Pri analizi podatkov empiričnega dela magistrske naloge so se pokazale statistično 

pomembne razlike med nekaterimi mladostnicami, ki so izbrale določen vir informacij, in 

tistimi, ki so izbrale možnost "drugo". Razlike niso bile velike, bile pa so statistično 

pomembne. Pod "drugo" je več kot polovica mladostnic zapisala, da informacij ne išče. Torej, 

da jih tema ne zanima ali da informacij ne iščejo aktivno, še vedno pa določeni viri nanje 

vplivajo nezavedno, česar tokrat nisem raziskovala. Ker se je pokazalo, da imajo 

mladostnice, ki so izbrale "drugo", bolj potencialno funkcionalne predstave, se pojavi 

vprašanje, zakaj je temu tako. Ali to pomeni, da nimajo potrebe po iskanju informacij, ker 

imajo zaradi bolj potencialno funkcionalnih predstav manj dilem in težav? Raziskava v okviru 

magistrskega dela je pokazala, da povezava med predstavami in viri informacij obstaja, da 

pa bi lahko bolj konkretno sklepali o vzrokih, bi bilo treba izvesti dodatne raziskave in preveriti, 

kaj pomeni, če mladostnice ne iščejo informacij. 

Viri informacij so pomembni tudi iz vidika preventivne dejavnosti. Florsheim (2003) pravi, da 

bi, če bi mladostnicam dali informacije o partnerskih odnosih, lažje sprejemale premišljene, 

dobre odločitve o svojih lastnih partnerskih odnosih. 

 

16. Podlaga preventivnemu programu na področju vzgoje za 

partnerstvo 

 

V Sloveniji se izvaja preventivna dejavnost spolne vzgoje, ki je del vzgoje za zdravje in je v 

srednjih šolah vključena v okviru obveznih izbirnih vsebin, kjer se mladostnice poučuje o varni 

spolnosti in možnostih zaščite (Žalar idr., 2013). Že mladostnice same so izrazile željo po 

izobraževanjih in informacijah o partnerskih odnosih (Žalar, Leskovšek, Čeh in Cugmas, 

2013), zato tega področja nikakor ne gre zanemariti. Glede na to da se večina prvih spolnih 

odnosov zgodi znotraj partnerskega odnosa in da je tudi moja raziskava pokazala, da je 

večina mladostnic že bila v partnerskem odnosu, bi kot nadpomenko spolni vzgoji morali 

uvesti vzgojo za partnerstvo. Vzgoja za partnerstvo bi pomenila izobraževanje mladostnic o 

partnerskih odnosih, kulturnem vplivu na dojemanje ljubezni, o spolnih vlogah in o njihovem 

vplivu, o ravnanju s konflikti in tudi o predstavah o ljubezni. Spolnost in s tem tudi varna 

spolnost bi bili zgolj del vzgoje za partnerstvo. Resda ima spolnost lahko resne posledice za 

mladostnice, vendar jih imajo lahko tudi partnerski odnosi, ki uresničijo katerega izmed 



 
 

53 
 

dejavnikov tveganja ali kasneje zaradi disfunkcionalnih predstav o tem, kaj je ljubezen in kako 

naj bi bil videti partnerski odnos.  

 

Veliko različnih avtoric poudarja pomen preventive na področju vzgoje za partnerstva. 

Milivojević (2009) pravi, da se temi ljubezni tako starši kot tudi učiteljice v šoli pogosto 

izogibajo, da pa imajo lahko že preproste preventivne intervencije daljnosežne učinke na 

področju preprečevanja potencialne ranljivosti mladostnic in kasnejših težav v partnerskih 

odnosih. Seefeldt idr. (2003) pravijo, da odnosno osredotočeni programi lahko opremijo 

posameznice s strategijami, s katerimi bi lažje prepoznale zlorabljajoče odnose in poskrbele 

zase. Taki programi bi lahko imeli velik preventivni pomen. Welsh idr. (2003) vidijo 

preventivne programe tudi v vlogi opremljanja mladostnic za spoprijemanje s prijetnimi kot 

tudi z neprijetnimi čustvi, ki so povezana s partnerskimi odnosi. Ker so razhodi v času 

mladostništva lahko povezani tudi s pojavom prvih depresivnih epizod, bi to pomenilo tudi 

preventivo pred razvojem depresije ali depresivnega počutja. Poleg preventivnega dela s 

področja varne spolnosti, bi v šole morali vključiti tudi preventivno delo, ki uči mladostnice, 

kako skrbeti za mentalno higieno in kako se spopadati z neprijetnimi čustvenimi reakcijami. 

Bodenman (2003) poudarja, da bi bilo mladostnice pomembno naučiti, da je partnerski odnos 

treba negovati ter da ni samo po sebi umevno, da bo trajal do konca življenja. Mladostnice bi 

bilo treba opremiti s kompetencami, kot so komunikacija, reševanje problemov in upravljanje 

s stresom. Bodenmann (2003) ugotavlja tudi, da se mladim partnersko svetovanje pogosto 

zdi odveč, kar bi ponovno lahko pripisali vplivu kulture, ki je prepredena z idejo romantične 

ljubezni kot tiste, ki preprosto traja do konca življenja. O tem se strinjajo tudi Z. Drglin idr. 

(2012), ki pravijo: "Celostna vzgoja za zdravo spolnost vključuje telesne, čustvene, 

intelektualne, socialne, duševne, družbene in kulturne vidike; v smiselnem razmerju povezuje 

pridobivanje sodobnega preverjenega znanja, razvoj in rabo spretnosti in veščin, 

raziskovanje ter razjasnjevanje vrednot in prepričanj, odnosa do telesa, spola, spolnosti ter 

opuščanje predsodkov. Otrokom in mladostnikom moramo zagotavljati možnosti za 

poglobljeno razumevanje različnih vidikov spolnosti, dozorevanja, odnosov, odgovornosti, 

(samo)spoštovanja, problematičnih povezav med tveganimi vedenji, nasiljem in spolnimi 

vlogami, kar je vse povezano s spodbujanjem čustvenega in socialnega razvoja" (str. 214). 

Z avtoricami se strinjam, da so vsi ti vidiki pomembni, menim pa, da jih težko obravnavamo 

znotraj celostne vzgoje za zdravo spolnost, ampak bi jih lahko obravnavali znotraj vzgoje za 

partnerstvo, kjer bi bila spolnost oz. vzgoja za zdravo spolnost zgolj sestavni del.  

B. Barber in J. Eccles (2003), opozarjata, da so mladostniški partnerski odnosi zelo raznoliki 

in da je treba to dejstvo upoštevati, kadar sestavljamo preventivni program. Takisto je treba 

upoštevati številne faktorje, kot so individualne razlike, pomen konteksta, v katerem 

mladostnice živijo, ter interakcija med kontekstom in individualnimi značilnostmi 

posameznice. Kljub temu da to otežuje sestavljanje preventivnega programa, so vsi našteti 

faktorji pomembni za izvedbo uspešnega programa. Z avtoricama se strinjam in dodajam, da 

je ob tem potrebno preseči tudi heteroseksualno normativnost. 

 

E. Wood idr. (2002) poudarja, da bi se izobraževanje mladih moralo začeti z 11 ali 12 leti, še 

preden mladostnice začnejo vstopati v partnerske odnose.  



 
 

54 
 

V tujini poznamo kar nekaj primerov dobrih praks, programov, ki se nanašajo na določen del 

vzgoje za partnerstvo. V teoretičnem delu sem že omenila Projekt varnih zmenkov (Safe 

Dates Project) (Foshe idr., 2004) in Projekt mladostniških partnerskih odnosov (Youth 

Relationship Project), ki se osredotočajo na preventivno dejavnost preprečevanja nasilja v 

mladostniških partnerskih odnosih (Program Profile: Youth relationship Project, 2016). V 

Nemčiji poznajo tudi preventivne delavnice za mladostniške pare (Bodenmann, 2003). 

 

16.1. Smernice preventivnega programa vzgoje za partnerstvo 

 

Cilj magistrskega dela je bil ustvariti podlago za preventivno dejavnost vzgoje za partnerstvo. 

Z oblikovanjem teoretičnega in empiričnega dela sem dobila veliko informacij za postavitev 

temeljev preventivne dejavnosti, prav tako se je potrdilo, da je vzgoja za partnerstvo zelo 

pomembna in da je treba razmišljati v smeri vključevanja spolne vzgoje, ki je v Sloveniji že 

prisotna, v širšo področje vzgoje za partnerstvo. Slednja bi poleg varne spolnosti zajemala 

tudi predstave o ljubezni in učenje socialnih veščin, denimo komunikacije, reševanja 

konfliktov in iskanja kompromisov, torej kompetenc, ki jih potrebujemo za zadovoljujoče 

partnerske odnose. Tudi Wood idr. (2002) pravijo, da najnovejša spoznanja zagovarjajo tezo, 

da je potrebno informacije o spolnosti mladim podajati v tandemu z informacijami in 

kompetencami za gradnjo odnosov in partnerstev, ter da so mladi sami izrazili željo po 

informacijah o odnosih na splošno in specifičnih informacijah o zmenkanju. 

 

Pri ustvarjanju vzgoje za partnerstvo bi bilo, glede na spoznanja iz raziskave, potrebno 

upoštevati predvsem naslednje: 

- S preventivnim programom bi bilo potrebno začeti ob koncu osnovne šole oz. 

najkasneje v začetku srednješolskega izobraževanja, 

- program bi moral vključevati vsebine o predstavah o ljubezni in kulturnemu 

vplivu nanje, 

- program bi moral biti zasnovan v obliki interaktivnih delavnic znotraj manjše 

skupine, 

- delavnice bi morale vključevati učenje o socialnih veščinah, komunikaciji in 

ravnanju s konflikti, 

- del programa bi se izvedlo s pomočjo orodij za spletno izobraževanje. 
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PRILOGE 

 

Tabela št. 14: Opisna statistika za vire informacij. 

 
 

 
Tabela št. 15: Vsi izračuni Hocbergovega post hoc testa. 
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Tabela št. 16: Vsi odgovori na vprašanje po virih informacij pod "drugo". 
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Tabela št. 17: Starosti pod "drugo". 

 
 

 

 
Tabela št. 18: Kraji bivanja. 
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Tabela št. 19: Vsi kraji bivanja pod "drugo". 
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Tabela št. 20: Odgovori na vprašanje "Ali si že imel/-a fanta/punco s katerim/-o sta bila par?" pod "drugo". 

 
 

 
Tabela št. 21: Odgovori na vprašanje: "Ali mi želiš še kaj sporočiti?" 
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Tabela št. 22: Prepričanja mladostnic o ljubezni. 

Opisna statistika 

 N Minimum Maximum M Std. odklon 

Ljubezen je največja 

vrednota na svetu. 
421 1 5 3,70 1,013 

Če je ljubezen prava, se 

mora nenehno čutiti. 
407 1 5 3,31 1,148 

Prava ljubezen je isto kot 

večna zaljubljenost. 
405 1 5 2,60 1,163 

Ljubezen je smisel življenja. 397 1 5 3,26 1,127 

 Samo enkrat v življenju se 

pojavi prava ljubezen. 
398 1 5 2,60 1,090 

Če je ljubezen prava, mora 

biti seks fantastičen. 
398 1 5 2,92 1,143 

Prava ljubezen se prepozna 

po močni strasti. 
399 1 5 3,04 1,074 

Ljubezen se vedno začne z 

zaljubljanjem. 
400 1 5 3,13 1,172 

Prava ljubezen traja do 

konca življenja. 
398 1 5 3,09 1,190 

Prava ljubezen je, kadar se 

nekoga ljubi brezpogojno, 

takšnega, kakršen je. 

400 1 5 4,26 ,940 

Prava ljubezen se dokazuje 

z žrtvovanjem. 
399 1 5 3,35 1,183 

V pravi ljubezni mora 

obstajati popolno 

medsebojno razumevanje. 

395 1 5 3,47 1,182 

Prava ljubezen lahko 

pozitivno spremeni 

partnerjev značaj. 

397 1 5 4,05 ,812 

Ljubezen do drugega 

izključuje ljubezen do sebe. 
397 1 5 1,97 ,998 
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 Ljubezen je vedno tudi 

trpljenje. 
396 1 5 2,62 1,156 

Če je ljubezen prava, mora 

obstajati popolna iskrenost. 
395 1 5 3,93 ,960 

Prava ljubezen je popolno 

dajanje sebe ljubljeni osebi. 
396 1 5 3,21 1,090 

Intenzivnost trpljenja po 

prekinitvi zveze kaže na 

intenzivnost ljubezni. 

395 1 5 2,88 1,203 

 V pravi ljubezni morata biti 

oba partnerja popolnoma 

enakovredna. 

392 1 5 3,92 ,980 

Čim večja je ljubezen, tem 

večje je tudi ljubosumje. 
393 1 5 2,38 1,121 

Ljubezen v bistvu ne 

obstaja. 
392 1 5 1,72 ,911 

Želim, da me vsi ljubijo. 394 1 5 2,04 ,984 

V življenju se pokaže, da 

partner, ki bolj ljubi, slabše 

shaja - je v odnosu na 

slabšem. 

394 1 5 2,64 1,030 

Ne morem hkrati ljubiti dveh 

oseb. 
392 1 5 2,85 1,201 

Ljubezen je kozmično 

žarčenje. 
391 1 5 2,77 ,877 

Ne zaslužim si prave 

ljubezni. 
392 1 5 1,90 ,939 

Čim bolj vreden/a je 

partnerka/partner, tem večja 

je tudi moja vrednost. 

391 1 5 2,49 1,027 

Prepir je znak zmanjšanja ali 

prenehanja ljubezni. 
390 1 5 1,75 ,772 

Kdor ljubi sebe, ne more 

ljubiti drugega. 
392 1 5 1,66 ,813 

Ko ljubezen umre, je nič več 

ne more oživiti. 
392 1 5 2,22 ,963 

Samo kadar sem ljubljen/a, 

čutim, da sem vreden/a. 
391 1 5 2,58 1,145 

Ljubezen je vedno mogoče 

obnoviti. 
389 1 5 3,30 1,028 
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Prava ljubezen je, kadar se 

neprestano misli na ljubljeno 

osebo. 

390 1 5 2,62 1,061 

Ljubezen je tekočina(fluid), 

ki teče med žensko in 

moškim. 

391 1 5 2,53 1,083 

Seks samo umaže čistost 

prave ljubezni. 
391 1 5 1,71 ,814 

Kdor resnično ljubi svojega 

partnerja, ne more ljubiti 

sebe. 

390 1 4 1,64 ,716 

Prava ljubezen je, kadar 

partner/ka točno čuti, kaj 

mislim ali kaj želim. 

391 1 5 2,65 1,047 

Vsak pojav ravnodušnosti do 

partnerja je zanesljiv znak 

prenehanja ljubezni. 

391 1 5 2,31 ,855 

Uresničitev prave ljubezni se 

prepozna po trajnem 

občutenju sreče. 

390 1 5 3,43 ,972 

Če me res ljubi, me bo 

takšnega/o, kakršen/na sem, 

sprejel/a v popolnosti. 

387 1 5 4,00 1,036 

Valid N (listwise) 339     
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VPRAŠALNIK: 

 
Sem Maja Hercog, študentka drugostopenjskega študijskega programa Socialna pedagogika na Univerzi v 

Ljubljani Pedagoški fakulteti in pišem magistrsko delo z naslovom Predstave o ljubezni in viri informacij za mlade. 

Prosim te, da si vzameš nekaj minut časa in odgovoriš na vprašanja. Prosim, da odgovoriš na vsa vprašanja, 

vprašalnik je anonimen, zato odgovarjaj iskreno. 

 

Imel/a sem že fanta/punco, s katerim/o sva bila par. 

Da 

Ne 

Drugo: 

 

 

Kje najpogosteje iščeš informacije in odgovore na vprašanja kot so: Kaj je to ljubezen? Kako vem, 

da sem nekomu všeč?  Kako vem, da me ima fant/punca rad/a? Ali bo spolni odnos spremenil najin 

odnos? Kako naj se obnašam na zmenku? 

Sprašujem starše/skrbnike 

Pogovarjam se s prijatelji/cami 

Brskam po spletu (Google, spletne strani, forumi, ...) 

Iščem na Facebooku 

Berem literaturo (poučno literaturo z informacijami za mlade in ne roman oz. leposlovje) 

Gledam film ali poslušam glasbo 

Drugo: 
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Navedene izjave razumi dobesedno in na vsako odgovori s pomočjo lestvice od 'se 

popolnoma Ne-strinjam' do 'se popolnoma strinjam'. Odgovarjaj iskreno in na vsa vprašanja. 

Ne zadržuj se predolgo pri posameznem vprašanju, odgovori hitro. 

  
popolnoma se 

NE-strinjam 

se NE-

strinjam 

ne vem, se 

ne morem 

odločit 

se 

strinjam 

se popolnoma 

strinjam 
 

Ljubezen je največja vrednota na 

svetu. 
       

Če je ljubezen prava, se mora 

nenehno čutiti. 
       

Prava ljubezen je isto kot večna 

zaljubljenost. 
       

Ljubezen je smisel življenja.        

Samo enkrat v življenju se pojavi 

prava ljubezen. 
       

Če je ljubezen prava, mora biti 

seks fantastičen. 
       

Prava ljubezen se prepozna po 

močni strasti. 
       

Ljubezen se vedno začne z 

zaljubljanjem. 
       

Prava ljubezen traja do konca 

življenja. 
       

Prava ljubezen je, kadar se nekoga 

ljubi brezpogojno, takšnega, 

kakršen je. 

       

Prava ljubezen se dokazuje z 

žrtvovanjem. 
       

V pravi ljubezni mora obstajati 

popolno medsebojno razumevanje. 
       

Prava ljubezen lahko pozitivno 

spremeni partnerjev značaj. 
       

Ljubezen do drugega izključuje 

ljubezen do sebe. 
       

Ljubezen je vedno tudi trpljenje.        

Če je ljubezen prava, mora 

obstajati popolna iskrenost. 
       

Prava ljubezen je popolno dajanje 

sebe ljubljeni osebi. 
       

Intenzivnost trpljenja po prekinitvi 

zveze kaže na intenzivnost 

ljubezni. 
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popolnoma se 

NE-strinjam 

se NE-

strinjam 

ne vem, se 

ne morem 

odločit 

se 

strinjam 

se popolnoma 

strinjam 
 

V pravi ljubezni morata biti oba 

partnerja popolnoma enakovredna. 
       

Čim večja je ljubezen, tem večje je 

tudi ljubosumje. 
       

Ljubezen v bistvu ne obstaja.        

Želim, da me vsi ljubijo.        

V življenju se pokaže, da partner, 

ki bolj ljubi, slabše shaja - je v 

odnosu na slabšem. 

       

Ne morem hkrati ljubiti dveh oseb.        

Ljubezen je kozmično žarčenje.        

Ne zaslužim si prave ljubezni.        

Čim bolj vreden/a je 

partnerka/partner, tem večja je tudi 

moja vrednost. 

       

Prepir je znak zmanjšanja ali 

prenehanja ljubezni. 
       

Kdor ljubi sebe, ne more ljubiti 

drugega. 
       

Ko ljubezen umre, je nič več ne 

more oživiti. 
       

Samo kadar sem ljubljen/a, čutim, 

da sem vreden/a. 
       

Ljubezen je vedno mogoče 

obnoviti. 
       

Prava ljubezen je, kadar se 

neprestano misli na ljubljeno 

osebo. 

       

Ljubezen je tekočina(fluid), ki teče 

med žensko in moškim. 
       

Seks samo umaže čistost prave 

ljubezni. 
       

Kdor resnično ljubi svojega 

partnerja, ne more ljubiti sebe. 
       

Prava ljubezen je, kadar partner/ka 

točno čuti, kaj mislim ali kaj želim. 
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popolnoma se 

NE-strinjam 

se NE-

strinjam 

ne vem, se 

ne morem 

odločit 

se 

strinjam 

se popolnoma 

strinjam 
 

Vsak pojav ravnodušnosti do 

partnerja je zanesljiv znak 

prenehanja ljubezni. 

       

Uresničitev prave ljubezni se 

prepozna po trajnem občutenju 

sreče. 

       

Če me res ljubi, me bo takšnega/o, 

kakršen/na sem, sprejel/a v 

popolnosti. 

       

 

 

Verjamem, da lahko najdem točno tako ljubezen, kot si jo želim, moje predstave so povsem realne. 

Da 

Ne 

Drugo: 

 

 

Spol: 

Moški 

Ženski 
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Tvoja starost? 

14 let 

15 let 

16 let 

17 let  

18 let 

19 let 

Drugo: 

 

 

Kraj bivanja? 

Maribor 

Ljubljana 

Drugo: 

 

 

 

 

Mi želiš še kaj sporočiti? 

 

 


