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Psüühika areng noorukieas

Marje Oja

psühholoog

Noorukiiga on

• Noorukiiga on arenguetapp, mille eesmärk on 
lapse järkjärguline eraldumine lapsepõlvest ja 
saamine personaalseks täiskasvanuks

• Noorus on nii individualiseerumise ja 
diferentseerumise kui ka ühiskonda ning 
sotsiaalsesse keskkonda integreerumise protsess

• Erineb lapsepõlvest selle poolest, et noorukil on 
palju täiskasvanuga samastumise kaudu saadud 
teadmisi, samas on ta veel sotsiaalselt ebaküps ja 
tal puudub täiskasvanu kogemusmaailm



18.11.2013

2

Noorukiiga sisaldab järgmisi etappe:

• Muutuv suhe oma kehasse

• Muutuv suhe oma vanematesse

• Tervikliku minapildi väljakujunemine

Kõik varem kogetu integreeritakse nüüd uuele 

tasemele koos seksuaalse küpsuse saavutanud 

kehaga ning varasemad arengulised probleemid 

ja konfliktid muutuvad uuesti aktuaalseks

Areng noorukieas 

• Sõltub suuresti eelmistel arenguetappidel saavutatust, 
samas arenguperioodid ei saa kunagi kulgeda optimaalselt. 
Siiski piisavalt head kogemused enamikust 
arenguperioodidest loovad noorukiea alguseks eelduse 
areneda tasakaalustatud täiskasvanuks. 

• Latentsi lõpuks on noor positiivse arengu korral

- piisavalt usaldav

- iseseisev (lapse viisil), kuid teadlik ka oma piirangutest

- teadlik sellest, mida ta tahab, ja initsiatiivikas, samas 
võimeline tundma õigustatud süütunnet

- piisava enesehinnanguga, oskab tegutseda teistega koos ja 
ka üksi
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Varane noorukiiga 
(inimsuhete kriis)

� Algab koos puberteediga. Hormonaalsete 
funktsioonide aktiveerumine tekitab nooruki 
kasvusööstu ja kogu keha muutumise. Muutused 
tekitavad segaduse ja põhjustavad noore endise 
kehapildi purunemise ja raskusi oma keha valitsemisel.

� Omane sellel perioodil:

- üliaktiivsus  ja suur uudishimu seksuaalsete küsimuste vastu

- nõrgenenud moraalitaju ja impulsikontroll

- suurenev rahutus, ärrituvus ja agressiivsus

- kohanemisraskused nii koolis kui kodus

- sõltuvus täiskasvanutest väheneb

Varane noorukiiga

• üksindus ja mahajäetustunne võivad anda tõuke 
põgenemiseks asotsiaalsesse käitumisse

• - ambivalentsus vanemate soovide suhtes, isegi 
kui need juhtuvad kokku langema noore omadega

• - noor tegeleb iseendaga, tungidega, mis temas 
on, proovib piire, mis on lubatud ja mis mitte

• - keha, mõistus ja tunded on eraldi, võib olla 
raskusi motoorikaga, hädas enda kehaga ka 
füüsiliselt, sage väsimus, nõrkus, sest enamus 
energiast läheb psüühilise tasakaalu hoidmisele

• - sõltuvus eakaaslaste arvamusest kasvab kiiresti
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Keskmine noorukiiga
(identiteedikriis)

� Põhiküsimus sellel perioodil - Kes ma olen

Kehtib palju eelnevast, protsess jätkub - jätta 
vanemobjekt maha ja leida uus. See tähendab, et 
töödeldakse pidevalt oma suhet vanematega, 
nende hinnangute ja hoiakutega, suhet kõigega, 
mida lapsepõlve kombed ja tavad, sõltuvus ja 
sõprus on kujundanud. Töödeldakse ka suhet 
ümbritseva maailmaga, toimub revideerimine, 
kusjuures võimalus jätkuvaks küpsemiseks on 
suurem, sest mina on rohkem arenenud.

Keskmine noorukiiga

� Omane sel perioodil:

- oma mina otsimine läbi mitmesuguste harrastuste ja 
rollikatsetuste, loomingulisus

- vanemad on ikka nooruki elu tähtsaimad täiskasvanud, kuid 
emotsionaalsete suhete iseloom muutub ja lahkuminek 
vanematest käib leinatöö kaudu. Kurbustunne mineviku 
pärast.

- sõprussuhted endiselt olulisemal kohal. Eakaaslastega koos 
olemine, ühised harrastused ja grupi liikmeks olemine 
arendavad noore minatunnet ja identiteeti

- suureneb intellektuaalsete huvide sfäär, erinevad 
religioossed ning esteetilised küsimused ja elamused, 
filosoofilised teemad
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Hilisnoorukiiga
(ideoloogiline kriis)

� Põhiküsimused - Kes ma tahan olla, kelleks ma tahan 
saada! Nooruk püüdleb tasakaalu poole, kuidas see tal 
õnnestub, sõltub sellest, kuidas ta talub konflikte ja 
hirme.

� Selle perioodi nooruk jõuab positiivse arengu korral

- stabiilsete emotsioonide

- tugeva isetunde

- emotsioonide ja tahteprotsesside suurema 
ühildumiseni

- eesmärgikindlama tegutsemiseni

- sotsiaalse kompetentsuse ja tuleviku planeerimiseni

Hilisnoorukiiga

• Täiskasvanuea alguseks saavutab nooruk 

tervikliku identiteedi ja isiksuse struktuuri

• Identiteet tugineb sellele, et nooruk kogeb oma 

arengus terviklikkust ja jätkuvust, ta mõistab, 

mida ta teeb ja mida see tähendab

• Piisavalt terviklik identiteet ja adekvaatne 

enesehinnang loovad eelduse sõlmida lähedasi 

sõprussuhteid ja võime pühenduda lähedastele 

vastastiksuhetele, sh seksuaalsuhetele
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Tänan tähelepanu eest!


