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POVZETEK 
 

V magistrskem delu teoretično in empirično proučujemo vrstniško in družinsko nasilje nad 

osnovnošolci in srednješolci. 

 

V prvem sklopu teoretičnega dela podrobneje proučujemo pojem nasilja. Predstavljamo vrste nasilja in 

njegove konkretne pojavne oblike, cilje ter posledice posameznih oblik nasilja. Podrobneje 

predstavljamo oblike fizičnega nasilja, ki predstavlja eno najbolj grobih oblik izvajanja moči nad 

posameznikom, psihičnega nasilja kot eno najbolj razširjenih in hkrati najbolj prikritih oblik nasilja ter 

spolnega nasilje, ki na nezaželen, najbolj žaljiv in ponižujoč način posega v posameznikovo spolno 

integriteto. Opozarjamo tudi na vpliv medijev in razvoj sodobne informacijsko-komunikacijske 

tehnologije, ki prispeva k porasti nasilnega, nestrpnega, sovražnega komuniciranja, spletnega 

zalezovanja ter razkritja zasebnih podatkov in javnega ponižanja. 

 

V drugem sklopu se osredotočamo na šolo kot  socialni sistem in prostor, kjer se odvijajo številni 

procesi, ki vplivajo na razvoj posameznika. Predstavljamo pozitivne in varovalne dejavnike, ki so 

otroku kot žrtvi nasilja v veliko oporo in pomoč, ter opozarjamo na številne ogrožajoče dejavnike, ki 

povzročajo stres in stiske otrok in se lahko odražajo tudi v nasilnih reakcijah.  

 

V zadnjem sklopu teoretičnega dela obravnavamo prisotnost nasilja nad otroki v družini. 

Opredeljujemo vrste nasilja, ki se pojavljajo znotraj družine, in opozarjamo na posledice, ki so številne, 

v nekaterih primerih izjemno hude in lahko pripeljejo tudi do popolnega razvrednotenja osebnosti. 

Ugotavljamo, kdo so odrasli, ki trpinčijo otroke, in z različnih vidikov osvetljujemo vzroke za nasilna 

ravnanja v družini. Kot prve in najpomembnejše vzroke navajamo odnose med otroki in starši, vlogo 

staršev v procesu socializacije in socialne vidike, med katerimi izstopajo izobrazba in zaposlenost  

staršev, revščina, klima in odnosi, vzgojni prijemi.  

 

V empiričnem delu raziskovalne naloge ugotavljamo, v kolikšni meri in s katerimi oblikami nasilja se 

otroci in mladostniki srečujejo v šolskem in družinskem okolju. Izpostavljamo ključne dejavnike oz. 

vzroke, ki so povezani s povzročanjem raznih oblik vrstniškega in družinskega nasilja: spol, starost, 

število prijateljev, počutje, sprejetost in priljubljenost pri vrstnikih, klima v šoli, kraj bivanja, stopnja 

izobrazbe staršev, socialno-ekonomski status družine, družinske razmere, klima v družini in odnosi 

med staršema. 

 

Še posebej opozarjamo na pomen preventivnih ukrepov, zgodnjega prepoznavanja in doslednega 

ukrepanja. Pogosto spregledamo dejstvo, da otroci zaradi strahu, sramu, ogroženosti, občutkov 

popolne nemoči niso pripravljeni ali pa enostavno ne zmorejo spregovoriti o nasilju. Medtem ko oblike 

fizičnega nasilja kaj hitro prepoznamo, odkrijemo, pravočasno ukrepamo in odpravljamo posledice, pa 

obstaja nešteto oblik psihičnega nasilja, ki vse prepogosto ostajajo očem prikrite, zaradi težjega 

prepoznavanja pa so toliko bolj ogrožajoče za žrtev. Tako domače kot tudi šolsko okolje, v katerem 

otrok preživlja svoje otroštvo in mladost, mora v prvi vrsti zagotavljati varnost, med posameznimi člani 

naj bi prevladovali strpni, dobri ter razumevajoči medsebojni odnosi, vendar pa ni vedno tako.  
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Za učinkovitejše spoprijemanje z vrstniškim in družinskim nasiljem želimo s študijo prispevati teoretska 

spoznanja, posredovati empirične zaključke, podati smernice, ki bodo prispevale k preprečevanju, 

obravnavanju, informiranju, ozaveščanju, opozarjanju otrok in staršev na nasilje,  ponuditi predloge za 

ukrepanje v primeru nasilja ter opozoriti na pomen nudenje ustrezne in takojšnje pomoči vsem 

vpletenim v nasilje. Za strokovne delavce v osnovnih in srednjih šolah smo izdelali merski 

instrumentarij za ugotavljanje prisotnosti in stopnje nasilja, ki jim bo v  pomoč pri ugotavljanju nasilja, 

za starše osnovnošolcev in srednješolcev smo pripravili brošuro, ki vsebuje informacije in praktične 

nasvete za ravnanje v primeru nasilja, učencem in dijakom pa je za uspešno soočanje z nasiljem 

namenjena posebna zloženka. 

 

KLJUČNE BESEDE: nasilje, družinsko nasilje, vrstniško nasilje, šola, družina 
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ABSTRACT 
 
 

This master's thesis studies peer and domestic violence on elementary and secondary schools pupils 

from the theoretical and practical point of view.  

 

The first part of the theoretical part in detail studies the notion of violence. Forms of violence are 

presented with its specific forms, goals and consequences of individual forms of violence. In detail are 

presented forms of physical violence which represent one of the roughest forms of overpowering an 

individual, psychological violence as one of the most widely spread and, at the same time, most 

concealed forms of violence, and sexual violence which reaches into individual's sexual integrity in 

undesirable, most offensive and humiliating manner. We are also emphasizing the influence of media 

and development of modern information-communication technology which contributes to increase of 

violent, intolerant, hostile communication, web stalking, exposure of private information and public 

humiliation.  

The second part focuses on the school as a social system and as the space where many processes 

are present and are affecting development of individuals. Positive and protective factors are 

presented which offer support to the child as the victim and warn of many endangering factors which 

cause stress in children and can be seen in violent reactions. The last part of the theoretical part 

discusses presence of violence on children in family. We are defining forms of violence which occur 

within the family and warn of numerous consequences which can be extremely severe in some 

cases and may lead to complete personality devaluation. We are trying to define the adults who 

harass children and emphasize causes for domestic violence from different aspects. First and most 

important reasons are relations between children and parents, role of parents in socialization 

process and social aspects among which education and employment of parents, poverty, climate and 

relations, educational approaches, are the most important ones.  

 

In the empirical part of the thesis, we are trying to determine the extent and forms of violence that 

children and teenagers encounter in school and in family environment. We are stressing key factor 

or reasons, related to causing various forms of peer and family violence: sex, age, number of friends, 

well-being, acceptance and popularity with teenagers, school climate, residence location, education 

of parents, social-economic status of the family, family situation, climate in the family, and relations 

between parents.  

 

We are especially emphasizing the importance of preventive measures, early recognition and 

consistent reactions. We often miss the fact that children are not ready or they are just unable to talk 

about violence because of fear, shame, and sense of danger or feeling completely helpless. While 

forms of physical violence are quickly recognized, discovered, acted upon on time and consequences 

are being removed, there are countless forms of psychological violence which remain mostly 

undetected and present all the more threat to the victim because they are harder to recognize. 

Domestic and school environment, where the child spends its childhood and youth, must both ensure 
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safety, and tolerant, good and understanding mutual relations should prevail among individual 

members, but this is not always the case.  

 

To confront peer and domestic violence more efficiently, we would like to contribute theoretical 

findings, give empirical conclusions, guidelines which will help prevent, discuss, inform, raise 

awareness, warn children and parents regarding violence, offer suggestions to act in cases of 

violence and stress the importance of suitable and immediate help to all involved. We have 

manufactured a measuring instrument for practitioners to discover presence and levels of violence 

which will help them with discovering violence; we have prepared a brochure for parents of 

elementary and secondary schools pupils with information and practical advice on how to act in 

case of violence, and there is a special leaflet available for pupils and students on how to confront 

violence successfully. 

 

KEY WORDS: violence, domestic violence, peer violence,  school, family  
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I UVOD 

 

Nasilje je problematika, s katero se srečujemo prav vsi. Raznim oblikam nasilja so otroci izpostavljeni 

tako v šoli, na igrišču, na poti v šolo, kot tudi v družini, ki naj bi veljala za najbolj toplo zatočišče in 

varen pristan. Ob hitro rastoči informacijsko-komunikacijski tehnologiji pa otroci pred raznimi oblikami 

nasilja in nadlegovanja niso varni niti v svojem prostem času. 

 

Skoraj vsakemu se kdaj v življenju zgodi, da se kdo znaša nad njim; morda bratje, sosedje, odrasli, 

sošolci, učitelji ali celo lastni starši. Veliko imamo informacij o nasilju v življenju otrok. Vedno znova 

smo zgroženi, kadar slišimo, beremo ali pa celo na svoji koži občutimo, kako kruti so lahko ljudje, saj 

si je težko predstavljati in razumeti, da je sploh kdo sposoben mučiti sočloveka samo zato, da pridobi 

ugled, veljavo, moč, denar, ali pa kar tako – za zabavo. 

 

Po drugi stani pa je to izredno težka in občutljiva tematika, ki je vse pogosteje povezana s strahom, 

sramom, ogroženostjo in občutkom nemoči, ki ohranja skrivnostnost in tabuiziranje te teme. 

Pomemben del nasilja, ki ga doživljajo otroci, se dogaja prav v ožji družini, v kateri naj bi bil otrok 

deležen največ pozornosti in nežnosti.  

 

Nasilje otroci ne doživljajo samo s strani staršev in odraslih, posebej zaskrbljujoče je dejstvo, da otroci 

najbolj krute oblike ustrahovanj, nadlegovanj, šikaniranj in izsiljevanj doživljajo s strani starejših 

mladostnikov ali celo svojih vrstnikov. 

 

Z razvojem medijev in sodobne komunikacijske tehnologije mladi vse več časa preživijo ob gledanju 

televizije, igranju računalniških igric, komuniciranju preko telefona, raznih forumov in klepetalnic, kjer 

pa so pogosto izpostavljeni skrajnim oblikam nadlegovanja, verbalnim grožnjam, sovražnim 

sporočilom, žaljenju, širjenju nestrpnosti, zalezovanju, razkrivanju zasebnosti in celo pornografiji. 

  

V vsakodnevnih pogovorih, na televiziji in v časopisih zasledimo teme, ki se dotikajo strahotnega 

obnašanja mladih tako do sovrstnikov, kot tudi do šibkejših skupin, mlajših otrok, starejših ljudi, tujcev, 

invalidov in tudi živali. Pogosto pa sta prisotna tako fizično, kot tudi psihično nasilje. Pri ustrahovanju, 

izsiljevanju in nasilju lahko otrok doživi fizični napad, poškodbo, psihični pritisk, grožnjo, krajo ali 

poškodovanje osebne lastnine, šikaniranje, draženje, poniževanje in zmerjanje.  

 

Pogosto se takšna dejanja začnejo z malenkostmi, iz katerih pa se lahko hitro razvije kaj resnejšega. 

Nedolžno izzivanje, nizkotno zbadanje, dvoumno pogledovanje, bahanje, suvanje lahko hitro privedejo  

do ogrožujočih napadov, grobega prerivanja in celo do tepeža.  

 

Mladi nastopajo kot žrtve, a tudi kot storilci. Tako je precej pogosta situacija, ko marsikateri otrok, ki je 

žrtev nasilja, tudi sam koga trpinči – morda mlajšega bratca ali sestrico, šibkejše prijatelje. 

 

Tovrstna trpinčenja običajno trajajo le kratek čas, pri nekaterih pa se trpinčenje vleče več let. 
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Otrok, ki postane žrtev nasilja, doživi neprijetno izkušnjo. Posledice se odražajo na njegovem vedenju, 

do izraza pridejo doma in v šoli, še posebej pa pri navezovanju stikov z vrstniki. 

 

Naša skrb in prizadevanja so usmerjena k težnji, da otrok sploh ne bi bil ogrožen in da nikoli ne bi 

postal žrtev nasilja. V primeru, da se mu to vendarle zgodi, je pomembno, da mu zagotovimo zaščito, 

mu nudimo oporo, razumevanje in pomoč. Da bi bili pri tem uspešni in učinkoviti, moramo zavzeti 

stališče, da ozaveščanja o ogroženosti otrok ni nikoli preveč.  

 

S to željo želimo tudi sami doprinesti k zmanjšanju nasilja in prispevati k strpnejšim medsebojnim 

odnosom. V ta namen smo pripravili raziskovalno nalogo, katere osnovni namen in cilj je opozoriti na 

resnost tovrstne problematike ter prispevati k povečanju občutljivost za pojav nasilja. Zaposlene v šoli 

in starše otrok želimo seznaniti in ozavestiti, da se z raznimi oblikami fizičnega in psihičnega nasilja 

srečujejo tudi otroci v naši neposredni bližini, ter jih spodbuditi, da bi si vsi skupaj prizadevali za 

»ničelno toleranco« do kakršne koli oblike nasilja. 

 

Za lažji pristop k obravnavanju problematike nasilja, predvsem pri osveščanju in v namen preventivnih 

ukrepov, smo pripravili teoretična izhodišča, ki jih ponujamo strokovnim delavcem na šoli v pomoč pri 

informiranju otrok, staršev in zaposlenih na roditeljskih sestankih, razrednih urah, preventivnih 

delavnicah, projektnih dnevih ter tematskih konferencah. 

 

Da bi strokovne delavce na šolah spodbudili k načrtnemu raziskovanju prisotnosti vrstniškega in 

družinskega nasilja, smo pripravili merski instrumentarij za ugotavljanje prisotnosti in stopnje nasilja. 

Merski instrumentarij smo v naši raziskovalni nalogi preizkusili na učencih treh osnovnih šole ter 

srednješolcih treh srednjih šolah v Mestni občini Novo mesto. 

 

Rezultati raziskave bodo dobro izhodišče zaposlenim v šoli in staršem za resnejši pristop, ustrezno 

obravnavo in odgovorno ukrepanje ob pojavih nasilja, tako v primeru, ko gre za ustrahovaje, 

trpinčenje, kot tudi za neposredne fizične napade. Varnost in dobro otroka sta naša prva in 

najpomembnejša skrb, zato se moramo odzvati na vsakršno nasilje in ustrezno ukrepati, to pa lahko 

storimo le, če nasilje pravočasno zaznamo, smo pozorni na znake, ki so opozorilo, da gre za 

morebitno nasilje, in se držimo vodila, da je vsako nasilje lahko in mora biti ustavljeno. 

 
. 
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II TEORETIČNI DEL 
 

1 POJMI IN DEFINICIJE 
 

V svetu in pri nas obstaja dokaj obsežna literatura o nasilju različnih oblik. Zaradi tega se pojavlja zelo 

različna in specifična uporaba posameznih pojmov, ki označujejo isto dejavnost oziroma problematiko. 

Najbolj pogosto naletimo na naslednje pojme: nasilje, agresivnost, agresija, trpinčenje, prisila in 

ustrahovanje. 

 

1.1 AGRESIVNOST 
 

Pojem agresivnosti predstavniki različnih psiholoških, socioloških in drugih teorij zelo različno 

pojmujejo: »kot instinkt, nagon, izvor energije, čustvo, način prisile, reakcijo na frustracijo«. Kadar se 

nanaša na trenutno reakcijo navadno uporabljamo izraz agresija, medtem ko »agresivnost« pomeni 

trajno značilnost posameznika (Pušnik, 1999, str. 24). 

 

Najbolj pogosto uporabljamo besedo agresivnost kot vedenjsko značilnost, ki se kaže v 

gospodovalnosti, nasilnih ali napadalnih besedah ali dejanjih proti drugim ljudem (Pušnik, 1999, str. 

24).  

 

Bandura agresivnost na splošno definirana kot obnašanje, ki rezultira v osebnem poškodovanju in 

fizičnem uničevanju (Žužul, 1989, str. 48). 

 

Berkowitz agresivnost definira kot vsako obliko vedenja, katerega namen je psihična ali fizična 

poškodba nekoga drugega (Berkowitz, 1993, str. 3). 

 

Cameron in Janky pravita, da je za ljudi agresivno dejanje tisto, ki omejuje vedenje druge osebe, kaže 

na sebične motive storilca in kadar je slednji pobudnik nasilnega obračunavanja (Lamovec, 1978, str. 

12). 

 

Pačnik pravi, da je agresivnost vedenjska značilnost, ki se kaže v gospodovalnih, nasilnih in 

napadalnih dejanjih proti drugim ljudem. Je kakršna koli oblika vedenja, katerega cilj je prizadeti ali 

raniti drugo živo bitje, ki se takšnemu ravnanju želi izogniti (Pahor, 1999, str. 14). 

 

Buss, Millerjeva in Dollard v agresivnosti vidijo reakcijo, katere cilj je prizadejanje škode drugemu 

živemu organizmu (Berkowitz, 1993, str. 10). 
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1.2 NASILJE 
 

Nekateri avtorji navajajo, da je pojmu agresivnost po pomenu najbližje pojem nasilje. 

 

Nasilje lahko definiramo kot grobi napad na drugo osebo ali osebe, rezultat pa je izrazito 

poškodovanje ali prizadevanje fizične škode tem osebam (Žužul, 1989, str. 46). 

 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je nasilje opredeljeno kot dejaven odnos do koga, značilen po 

uporabi sile, pritiska (SSKJ, 2002, str. 624). 

 

Zalokar Divjakova navaja, da je nasilje vse tisto, kar hočemo doseči s silo, z namenom, da drugega 

prizadenemo, mu torej povzročimo trpljenje. Najpogosteje se nasilje dotakne področje posameznikovih 

čustev in lastne osebne vrednosti. Prizadeti posameznik čuti strah, jezo, razočaranje, nemoč, nemir, 

užaljenost, žalost, pa tudi ponižanje, krivdo, bolečino in sovraštvo (Zalokar Divjak, 2000, str. 124). 

 

S pravnega vidika je nasilje definirano kot neupravičena uporaba sile ali prisiljevanje. Nasilje se ne 

nanaša le na telesno nasilje, katerega posledica so smrt, poškodba, in na spremljajoče psihične 

težave, temveč tudi na druge oblike individualnega in strukturnega nasilja (Kanduč, 1998, str. 13). 

 

Ostrman nasilje definira kot dejaven odnos do koga, značilen po uporabi sile, pritiska, z namenom, da 

storilec uresniči svoje želje, potrebe, načrte. Nasilje je lahko instrumentalno, katerega cilj je pridobiti 

korist, ali izrazno, katerega namen je sproščanje čustvenih napetosti. Lahko je trenutno, situacijsko 

pogojeno ali pa je pridobljen vzorec posameznika. Nasilje lahko pomeni način prilagoditve 

posameznika na njegove življenjske pogoje, lahko pomeni družbeno sankcionirani način vedenja.  

(Ostrman, 2002, str. 137). 

 

Semelin pod pojem nasilja uvršča vse, česar ni mogoče več prenašati. Resnično nasilje je vse tisto, 

kar vodi k zanikanju drugega in nazadnje morda celo do njegove smrti (Semelin, 2000, str. 15). Avtor 

dodaja, da je nasilje spor, ki nam je ušel iz vajeti (Semelin, 2000, str. 17). 

 

Ančićeva pravi, da je nasilje doživeto kot nekaj neprijetnega, čemur bi se najraje izognili. Sproža 

močno čustveno vznemirjanje, ki je povezano z jezo, odporom in s strahom. Včasih nas ob nasilnih 

situacijah zajamejo občutki nemoči, ne vemo, kako bi rešili situacijo, morda občutimo krivdo ali 

preveliko odgovornost (Ančić, 2002, str. 74). 

 

Avtorica Elliottova za nasilje uporablja izraz trpinčenje. Trpinčenje poimenuje kot obliko nasilja. Nasilje 

pa pomeni, da povzročitelj žrtvi namerno grozi ali jo kako drugače nenehno spravlja v stisko. Otroci, ki 

so žrtve takšnega ravnanja, so prestrašeni in nesrečni (Elliott, 2000, str. 7). 

 

»Trpinčenje je lahko karkoli, kar nekdo dela z namenom, da bi drugega prizadel, čeprav si tega ni z 

ničimer zaslužil« (Elliott, 2000, str.10). 
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Munc pravi, da je nasilje v mnogih teorijah prikazano kot poskus nadvlade močnejšega nad šibkejšim. 

Pravzaprav gre za prekomerno uporabo moči v vseh njenih oblikah nad drugim bitjem ali pri določenih 

oblikah celo nad več bitji. Pri tem storilec uporablja pravila, nadzor, razvrednotenje, nepredvidljivost 

svojih dejanj in druge oblike čustvenega pritiska na oškodovanca. Vse to so poskusi uveljavitve moči 

storilca nad oškodovancem (Munc, 2010, str. 157). 

 

1.3 BULLYING 
 

V sodobnejši tuji literaturi za dejanja povezana z agresivnostjo oz. za pojav nasilja zasledimo tudi izraz 

bullying. 

 

Lines bullying definira kot določeno dinamiko nasilja, ki se dogaja na različnih področjih družbenega 

življenja, vključujoč šolo, družino in delovno mesto. Gre za kontinuirano psihološko, socialno, telesno, 

verbalno ali emocionalno ustrahovanje, ki ga izvaja posameznik ali skupina (Lines, 2008, str. 11-24). 

 

Rigby bullying prav tako definira širše. Opredeli ga kot sistematično zlorabo moči v medosebnih 

odnosih (Rigby, 2008, str. 22). 

 

Olweus opredeljuje negativna dejanja kot »namerne poškodbe ali povzročanje neugodja s fizičnimi 

sredstvi, z besedami, zafrkavanje, poniževanje, žaljenje, porivanje, brcanje, zbadanje, tepež«. Vendar 

ni nujno, da so negativna dejanja povezana s telesnim dotikom ali z besedami. Tudi spakovanje in 

uporaba vulgarnih ali agresivnih kretenj ali pa namerna izključitev iz skupine veljajo za negativna 

dejanja (Olweus, 1995, str. 12). 

 

Roland pravi, da o bullyingu govorimo v primeru, ko gre za dalj časa trajajoče psihično ali fizično 

nasilje. Bullying po definiciji Rolanda je dolgotrajna in sistematična uporaba nasilja, duševnega ali 

telesnega, ki ga izvaja posameznik ali skupina proti osebi, ki se v svojem trenutnem položaju ne more 

braniti. Sestavine fizičnega bullyinga so brcanje, odrivanje, pretepanje žrtev, najbolj značilne oblike 

psihičnega pritiska pa predstavljajo draženje, zafrkavanje in izključitev iz družbe (Byrne, 1994, str. 12-

13). 

 

Elliottova opredeljuje bullying kot obliko nasilja, ko žrtvi nekdo namerno grozi ali jo kako drugače 

nenehno spravlja v stisko (Elliott, 2002, str. 7). 

 

Besage pravi, da pod pojmom bullying razumemo napad posameznika nasproti drugemu, napad 

posameznika proti skupini, napad ene skupine nasproti drugi ali napad skupine proti drugi (Besage, 

1989, str. 3). 

 

Smith in Sharp opredeljujeta bullying kot obliko agresivnega vedenja, ki je običajno boleče in povzroča 

boleče posledice. Traja več časa, včasih nekaj tednov, mesecev ali celo več let. Pri tem se 
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maltretirana osebna ne more braniti. Poudarjata izrabo moči in željo po ustrahovanju in dominaciji 

(Smith, Sharp, 1994, str. 1).  

 

Stephenson opredeljuje bullying kot obliko socialne interakcije, kjer bolj dominanten napadalec 

prevladuje nad manj dominantno žrtvijo. Med agresivna dejanja šteje tako direkten fizični ali verbalni 

napad, kot tudi posredna dejanja, ki vključujejo skrivanje stvari, ki pripadajo žrtvi, opravljanje, trosenje 

laži o žrtvi (Byrne, 1994, str. 13). 

 

O bullyingu govorimo, če je otrok žrtev ponavljajočega se ali dalj časa trajajočega slabega ravnanja s 

strani drugega otroka ali drugih otrok. Ti mu namenoma povzročijo ali poskušajo povzročiti čustveno, 

socialno ali telesno prizadetost, poškodbo ali neugodje (Mikuš Kos, 1996, str. 62-63). 

 

Bullying vsebuje antisocialna dejanja, kot so napad, izsiljevanje, ustrahovanje, nasilje. Gre za 

ponavljajoča se dejanja, kjer moramo upoštevati, da gre za namerna dejanja (Byrne, 1994, str. 12). 

 

Ostrman pravi, da bullying pomeni vsakega od naslednjih mogočih izrazov; vrstniško ustrahovanje, 

zafrkavanje, zlorabljanje, grožnje, maltretiranje, šikaniranje, mučenje (Ostrman, 2002, str. 138). 

 

1.4 TRPINČENJE IN USTRAHOVANJE 
 

Angleška beseda »bullying« se pogosto prevaja kot ustrahovanje. Za izraz bullying, ki ga različno 

prevajamo, se pri nas uporabljata dva prevoda, in sicer ustrahovanje in trpinčenje. Pri obeh gre za 

vedenjski vzorec, za katerega je značilna omejena paleta reakcij na konfliktno situacijo in sčasoma 

postane del otrokove osebnosti. Izraz bullying pri nas prevajamo še kot tiraniziranje oz. medvrstniško 

nasilje (Pušnik, 1999, str. 34).  

 

Pojem trpinčenja odgovarja angleški besedi »bullying«, ki se zelo pogosto uporablja za označevanje 

oblik nasilja, ki so razširjene med šolajočo se mladino.  

 

Elliottova pravi, da je trpinčenje ena od oblik nasilja in pomeni, da ti nekdo namenoma grozi ali te kako 

drugače nenehno spravlja v stisko (Elliott, 2002, str. 7). 

 

Sanders označuje ustrahovanje kot »vsako početje, ki povzroča drugemu bolečino ali strah«. 

Ustrahuje se lahko z besedami ali s fizičnim napadom. Lahko se grozi, preganja, zmerja, fizično 

napada, se norčuje iz posameznika ali njegove družine, opravlja, zahteva denar, poškoduje ali krade 

tujo lastnino, prisiljuje, da žrtev stori nekaj, česar sama ne želi, vpliva na druge, da se ne družijo z 

žrtvijo, daje seksistične ali rasistične opazke o žrtvi ali njegovih prijateljih. Včasih ustrahovalci govorijo, 

da se samo šalijo, da je to le igra, da bi tako našli izgovor za svoja dejanja (Sanders, 1999, str. 4-7). 
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2 VRSTE NASILJA 
 

Pojem nasilje naj bi zajemal vse, česar ni mogoče več prenašati. Običajno najprej pomislimo na 

telesno nasilje, vendar obstajajo še druge, manj opazne oblike nasilja. To so oblike nasilja, ko je 

človek ponižan, ko nima sredstev za preživetje, ne strehe nad glavo, ko ga nihče več niti ne pozdravi. 

Veliko avtorjev, med njimi tudi Semelin, opozarjajo, naj ne spregledamo tihega nasilja, ki je lahko zelo 

boleče (Semelin, 2000, str. 15).  

 

2.1 PSIHIČNO NASILJE (duševno nasilje) 
 

Psihično nasilje je najbolj razširjena oblika nasilja. Njegove žrtve tekom življenja lahko postanemo tudi 

sami, kot ga kaj hitro lahko tudi sami povzročimo. Vsaka nepremišljena beseda, ki našega 

sogovornika ali sogovornico zaboli, je lahko oblika psihičnega nasilja. Res je lahko na videz nedolžna, 

a ima možnost, da kaj kmalu preraste v večje, bolj vztrajne oblike psihičnega nasilja, ki se pogosto 

prepletajo tako s fizičnim, kot tudi s spolnim nasiljem. 

 

Medtem ko se s fizičnim nasiljem rani človekovo telo in s spolnim nasiljem poseže v posameznikovo 

spolno integriteto, pa se s psihičnim nasiljem načenja posameznikova duševnost, njegova psihična 

stabilnost in samozavest (Kuhar, 1999, str. 5). 

 

Psihično nasilje označuje vsa verbalna in neverbalna dejanja, dogajanja in situacije, ki se na grob, 

nezaželen, boleč in ponižujoč način dotaknejo človekove psihe in čustev. Psihično nasilje  prizadene 

človeško dostojanstvo, spodjeda samozavest, samopodobo in samozaupanje žrtve (Kubale, 2007, str. 

155). 

 

Kobal Grum pravi, da je psihično nasilje za okolico najbolj neprepoznavno, vendar zato za žrtev nič 

manj ogrožujoče kot katerakoli druga oblika nasilja. Gre za obliko nadzorovanja in zastraševanje 

druge osebe z manipulirajočim, kaznujočim in nasilnim vedenjem. Povzročitelj doseže, kar želi, na 

račun žrtve, njegovih pravic in prepričanj (Kobal Grum, 2003, str. 102-103). 

 

Psihično nasilje je vzorec vedenja, s katerim eden od vpletenih vedno doseže tisto, kar hoče, na račun 

drugega partnerja, njegovih pravic, prepričanj in želja. Tak vzorec pa se vedno znova in znova 

ponavlja. Oblike psihičnega nasilja so raznolike, včasih tudi nerazpoznavne, njihov namen pa je vedno 

enak: uveljavljanje nadzora nad vsemi življenjskimi področji žrtve, dokazati moč in avtoriteto in si žrtev 

olastniniti (Balažic, 2006, str. 25). 

 

Psihično nasilje se dogaja predvsem na besedni ravni, s premišljenimi in nepremišljenimi besedami, 

predsodki in stereotipi, žaljivimi mnenji, lahko pa tudi z odtegovanjem komunikacije. Z molkom se 

doseže podoben učinek, kot če bi na človeka vpili ali ga udarili. 

 



    Analiza nasilja nad osnovnošolci in srednješolci                                                                                                                                                             Breda Knafelc 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

  18

Oblike psihičnega nasilja so lahko nadzor, neprestane zahteve, pasti, izločanje in poniževanje, tihi 

dnevi, gospodarnost, lastništvo neke osebe, igranje z besedami in dejstvi. Med psihično nasilje 

štejemo tudi spreminjanje vedenja, besede, ki ranijo, izbruhe jeze, ščuvanje otrok proti materi ali očetu 

in tiranska pravila (Balažic, 2006, str. 25).  

 

2.1.1 Konkretne pojavne oblike psihičnega nasilja 

 

Med psihične oblike nasilja sodijo (Zubrzycka, 2008, str. 11-14, Mikuš Kos, 1996, str. 57-63, Kuhar, 

1999, str. 5, Kubale, 2007, str. 156, Aničić, 2002, str. 106): 

 

• namerna ali nenamerna uporaba grobih besed in mnenj, 

• vpitje, žaljenje, zmerjanje in poniževanje, 

• ustvarjanje negativnih mnenj o človeku na podlagi predsodkov in stereotipov (blondinke so 

butaste, Neslovenci so kriminalci, obritoglavci se drogirajo), 

• prepiri ali nesoglasja, v katerih ena stran zlorablja svojo fizično, psihično, ekonomsko, 

hierarhično, institucionalno ali drugo premoč, 

• izsiljevanje in grožnje (tudi s fizičnim, ekonomskim ali drugim nasiljem),  

• posmehovanje,  

• omalovaževanje osebnih značilnosti, prijateljev, družine, 

• podcenjevanje, 

• zanemarjanje, 

• zamujanje, 

• ogovarjanje in dopuščanje ogovarjanja, 

• zavrnitev pomiritve v konfliktu,  

• sumničenja, ljubosumnost, 

• molk kot sredstvo pritiska, 

• manipulativno vedenje, 

• uničevanje lastnine in odvzem osebnih predmetov, 

• socialna izolacija, 

• žaljive kretnje, 

• mobbing – omejevanje svobode, ustvarjanje sovražne klime, strahu in terorja. 

 

Munc opozarja na psihično čustveno nasilje, ki vodi do popolne nemoči žrtve. Navaja nekaj elementov, 

po katerih lahko prepoznamo psihično zlorabo (Munc, 2010, str. 163-164): 

 

- Agresivnost – agresivne oblike čustvene zlorabe obsegajo zmerjanje, obtoževanje, grožnje in 

ukazovanje. 

- Verbalni in neverbalni napadi – poniževaje, kritiziranje, vpitje, grožnje, zavračanje pogovora, 

čezmerno obtoževanje, sarkazem, grozilna ali vulgarna sporočila, posmehovanje pred 

drugimi. Taktike neverbalnega nadziranja pa obsegajo geste, obrazno mimiko in telesne gibe. 
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Dvignjena obrv je lahko močno zastraševalno sporočilo, ki ga razume samo oškodovanec. 

Pogosto je tudi zmerjanje (kurba, prasica, debeluška). 

- Zanikanje – storilec zanika žrtvine čustvene potrebe in ga tako kaznuje, hkrati pa zanika tudi 

lastne besede, npr.: »Tega nisem nikoli rekel.« V hujši obliki storilec zanika zaznave, spomin 

in miselno stabilnost oškodovanca, npr. z besedami: »Bojim se, da se ti je zmešalo.« 

Oškodovanec tako preneha zaupati sebi in svojim zaznavam ter kognitivni moči. 

- Čustveno izsiljevanje – storilec igra z žrtvijo psihološko igro z občutki krivde, sočutja, 

vrednosti, grožnje s prekinitvijo razmerja. 

- Izolacija – storilec omejuje običajne stike s starši, prijatelji, vnuki in druge družabne situacije. 

Tako žrtev izgublja stik z zunanjim svetom in je pod nenehnim nadzorom. Včasih storilci 

prepovedujejo uporabo telefona, odvzamejo oškodovancu osebne dokumente. 

- Podcenjevanje, kot npr. z besedami »Ti si tako občutljiva«, je ena izmed raz podcenjevalnega 

odnosa storilca do žrtve, ki kaže na dvom v resničnost izjave in čustvovanja v ozadju. 

- Dominiranje – storilec želi nadzirati vse, kar počne žrtev, kar vodi v izgubo zaupanja. 

- Zastraševanje in teroriziranje – grozeče geste, razbijanje stvari v navzočnosti žrtve, 

uničevanje lastnine, grožnje s smrtjo in poškodbami sebe ali drugih, siljenje otrok, da so priče 

nasilnih dogodkov. 

- Nepredvidljivi odzivi – gre za skrajna nihanja razpoloženja, nenadne čustvene izbruhe ali 

različne odzive na enako vedenje. Življenje s storilcem je nepredvidljivo in naporno, žrtev 

preživlja dolga obdobja neprestanega strahu. 

 

Nasilje omejuje človeški potencial. Različne vrste nasilja omejujejo žrtve na različne načine, prav 

vsaka vrsta nasilja pa pušča na žrtvah psihične posledice. 

 

2.1.2 Cilji psihičnega nasilja 

 

Posledice psihičnega nasilja so številne. V osnovi pa psihično nasilje prizadene žrtvino samozavest, 

njeno osebnost in samospoštovanje. Žrtve stalnega psihičnega nasilja sčasoma lahko iščejo pomoč 

pri psihologih, psihiatrih v različnih ustanovah. Povrnitev izgubljenega samozaupanja pa je izredno 

dolgotrajen proces (Kuhar, 1999, str. 9).  

 

Čeprav so oblike psihičnega nasilja tako raznolike in včasih nerazpoznavne, je njihov namen vedno 

enak. Gre za uveljavljanje nadzora nad vsemi področji življenja zlorabljene ali trpinčene osebe. Prek 

psihičnega nasilja skuša povzročitelj nasilja razvrednotiti sočloveka. S takim obnašanjem nasilnež 

žrtev popredmeti kot lastnino in dokazuje moč ter avtoriteto nad žrtvijo. Ta se bo počutila ponižano, in 

s tem je nasilnež dosegli svoj cilj (Balažic, 2006, str. 25). 

 

Najpogostejše posledice psihičnega nasilja se kažejo v pomanjkanju energije, ranljivosti, strahu, 

kronični zaskrbljenosti in osamitvi. Ne moremo pa mimo depresivnosti, glavobolov, alergij, napadov 

panike in občutka nemoči pri psihično zlorabljenem človeku. Pri nekaterih žrtvah psihičnega nasilja se 
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pojavijo izguba zaupanja, težava s spominom, napadi joka, dvom v svoje duševno zdravje in celo misli 

na samomor (Balažic, 2006, str. 25).  

 

Z vztrajnim ponavljanjem psihičnega nasilja (npr. nekoga vedno znova proglašamo za neumnega, 

grdega, nesposobnega) žrtev začne verjeti takšnim sporočilom. Posameznik kmalu lahko postane 

takšen, kot od njega pričakuje njegova družina, širše socialno okolje in on sam. Če družina, prijatelji, 

učitelji in drugi od posameznika pričakujejo, da jim bo ustvarjal težave, bo sčasoma verjetno to res 

počel, ker bo verjel, da je res takšen (Kuhar, 1999, str. 6). 

 

Psihičnega nasilja je od vseh vrst nasilja v današnji družbi največ in ga je hkrati tudi najtežje definirati. 

Mejo med sprejemljivim in nesprejemljivim mora namreč začrtati vsak posameznik. Meja označuje 

stopnjo osebne tolerance do posameznih načinov psihičnega nasilja. Ker so te meje postavljene 

individualno in se hitro spreminjajo, se moramo o njih veliko pogovarjati. Ljudje se pogosto ne 

zavedamo, da smo nasilni, ali pa soljudi preslišimo, ko nam želijo povedati, da jih naše grobo izbrane 

besede, psovke, žaljiva mnenja, naši predsodki in stereotipi omejujejo in prizadenejo (Kuhar, 1999, str. 

7). 

 

Ker so meje pri ljudeh različne in se stalno spreminjajo, prav vsi včasih povzročamo in doživljamo 

psihično nasilje. Zato je pomembno, da posameznik, ko ga kdorkoli rani s svojimi izjavami, pove, da 

ga njegove besede in ravnanja motijo, in da jasno ter odločno poudari, da ne bo sprejel takega 

odnosa. Pravica vsakega posameznika je določiti mejo in vztrajati pri njej, dolžnost drugih pa je, da jo 

spoštujejo. Prav zato se je potrebno o tovrstnih osebnih mejah veliko pogovarjati, saj lahko problem 

rešujemo šele, ko ga prepoznamo. 

 

2.2 FIZIČNO NASILJE  (telesno nasilje) 
 

Meja med psihičnim in fizičnim nasiljem je začrtana tam, kjer se besedi pridruži še gesta. Grožnja, ki je 

podkrepljena z dvignjeno roko, ni več samo psihično, pač pa po definiciji tudi fizično nasilje, ker se 

tega bojimo in ga upravičeno pričakujemo. 

 

Fizično nasilje je vsaka uporaba fizične sile ali resna grožnja z uporabo sile. Usmerjeno je na 

človekovo telo ali njegovo življenje (Kuhar, 1999, str. 10).  

 

Zlokovićeva kot telesno nasilje pojmuje »kateri koli namerni telesni napad ali kontakt, s katerim se 

otroka fizično ogroža, poškoduje, se mu povzroča telesna bolečina, neugodje ali celo smrt«. Fizične 

bolečine in posledice, ki jih nasilnež tako povzroča, vedno spremljajo tudi psihične posledice pri žrtvah 

(Zloković, 2007, str. 45-46). 

 

Ob fizičnem nasilju skoraj nujno srečujemo tudi psihično, ki fizično nasilje omogoča in je pogosto 

razlog, da žrtve iz nasilnega odnosa ne izstopijo. Nasilje se ponavadi stopnjuje. Fizično nasilje se 

nikoli ne konča samo od sebe, ampak se pogosto le še stopnjuje. Bolj pogosto se dogaja, da se 
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nasilje stopnjuje od na videz nedolžnega odrivanja do brutalnega nasilja, katerega posledica je lahko 

tudi smrt žrtve (Kuhar, 1999, str. 11). 

 

2.2.1 Konkretne pojavne oblike fizičnega nasilja 

 

Med fizične oblike nasilja prištevamo (Kuhar, 1999, str. 11): 

• pretepanje: klofuta, brca, udarec z roko ali s katerimkoli predmetom,  

• ščipanje, lasanje, neželeno striženje las,  

• nezaželeno stiskanje, celo dotikanje, trepljanje, če človek tega ne želi, 

• odrivanje ali porivanje, boksanje,  

• davljenje, 

• lažje poškodbe, težje poškodbe,   

• zvijanje rok,  

• ugašanje ogorkov na telesu,  

• polivanje z mrzlo ali vročo vodo,  

• omejevanje gibanja,  

• odrekanje ali vsiljevanje hrane,  

• pohabljanje,  

• umor. 

 

Prostor, kjer se dogaja največ fizičnega nasilja, je dom. Najpogosteje ga izvajajo partnerji ali bivši 

partnerji, lahko pa tudi očetje in drugi družinski člani. 

 

2.2.2 Cilji in posledice fizičnega nasilja 

 

Posledice fizičnega nasilja v družini se pri otrocih izražajo v njihovem čustvovanju, razdražljivosti, 

težavah s koncentracijo, v njihovem nezadovoljstvu z življenjem, v poskusih samomorov in drugih 

oblikah samopoškodovanja (npr. motnje hranjenja, zloraba drog in alkohola). 

 

Vsak otrok potrebuje ljubezen in pozornost svojih staršev, vrstnikov in prijateljev ter drugih odraslih v 

ožjem in širšem okolju. Če tega ni deležen, poskuša opozoriti nase s svojimi dejanji. Ta so lahko 

dobra, lahko pa gre tudi za kraje v trgovini, izostajanje od pouka, slab šolski uspeh in podobno. 

Takemu otroku je potrebno posvetiti veliko pozornosti. Njihove starše je potrebno opozoriti na napake, 

ki so jih storili, in jim pomagati, da jih hitro in uspešno popravijo. Potrebno jih je naučiti, da so 

odgovorni za svoje otroke, da imajo sicer pravico in dolžnost otrokom postavljati meje, vendar morajo 

meje postavljati s spoštovanjem in zgledom in ne z brezkompromisnostjo in nasiljem. Slednjega so se 

starši pogosto naučili v družini, v kateri so odraščali, saj velik odstotek nasilnih staršev prihaja iz 

družin, kjer je bilo nasilje stalen spremljevalec njihovega odraščanja. To na nikakor ne pomeni, da se 

nasilja ne da prekiniti (Kuhar, 1999, str. 14). 
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Poleg fizičnih posledic (modrice, rane, odrgnine, izbiti zobje, zvini, zlomi, izpahi, opekline, poškodbe 

notranjih organov) žrtev ponavadi izgubi samozavest. Za vse, kar se ji dogaja, krivi sebe in pogosto 

zapade v čustveno otopelost. Značilno je, da žrtve dolgo časa vztrajajo v nasilnih odnosih in si redko 

poiščejo pomoč pri ustanovah, ki so jim sposobne pomagati povrniti samospoštovanje in občutek 

varnosti. To dvoje je namreč pogoj za uspešno življenje v prihodnosti (Kuhar, 1999, str. 15). 

 

Otroci, ki odraščajo v nasilnih družinah, so zaradi tega lahko emocionalno nerazviti in večno 

nezadovoljni s svojim življenjem. Zanje so bolj značilni poskusi samomorov kot za ostale otroke. Za 

deklice je nevarno, da bodo v odraslosti v partnerskih odnosih prevzele materino vlogo, ki je ponavadi 

vloga žrtve, za dečke pa, da bodo prevzeli vlogo nasilneža (Kuhar, 1999, str. 15). 

 

2.3 SPOLNO NASILJE 
 

Spolno nasilje je širok pojem, v katerega uvrščamo posilstvo, spolno zlorabo oz. spolni napad na 

otroka, otipavanje, spolno nadlegovanje na delovnem mestu in druge oblike spolnega nadlegovanja in 

spolnega nasilja (Aničić, 2002, str. 149). 

 

Kubale navaja, da je spolno nasilje tista oblika nasilja, ki prevzame obliko seksualnosti, ki obsega 

enkratna ali ponavljajoča se dejanja: različna prisilna spolna dejanja, spolno nadlegovanje, posilstvo in 

spolne zlorabe slabotnih oseb ali otrok, incest ali krvostrunstvo (Kubale, 2007, str. 156). 

 

Kuhar opredeljuje spolno nasilje kot nezaželen poseg v posameznikovo spolno integriteto. To je vsako 

spolno dejanje, s katerim se eden od partnerjev ali partneric ne strinja (Kuhar, 1999, str. 18). 

 

Bistvena značilnost spolnega nadlegovanja  je, da si ga nadlegovana oseba ne želi. Pri tem se žrtve 

počutijo ponižane in zlorabljene. 

 

Spolno nadlegovanje pomeni nezaželeno ravnanje spolne narave ali drugo ravnanje, temelječe na 

spolu, ki ogroža dostojanstvo žensk in moških na delovnem mestu; zajema nezaželeno fizično, 

verbalno ali neverbalno ravnanje (Kozmik, 1999, str. 19). 

 

2.3.1 Konkretne pojavne oblike spolnega nadlegovanja 

 

Medijsko najbolj izpostavljena oblika spolnega nasilja je posilstvo, Kuhar pa med spolno nasilje 

prišteva še: spolno nadlegovanje, ki se najpogosteje dogaja na delovnem mestu, spolno zlorabo 

slabotnih oseb ali otrok, incest ali krvoskrunstvo, neprimerne poglede, komentarje, nagovarjanje 

(Kuhar, 1999, str. 18). 

 

Na osnovi  definicije EU, iz katere je razvidno, da spolno nadlegovanje obsega nezaželena ravnanja 

spolne narave, ki vključujejo različna ravnanja, so spolno nadlegovanje razdelili v naslednje skupine 

(Robnik, 2006, str. 87 in Kozmik-Vodušek, 1999, str. 19): 
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Verbalno ravnanje spolne narave, kamor sodijo razni načini osvajanja, ki s strani objekta niso 

dobrodošli, predlogi v zvezi z vzpostavitvijo spolnih odnosov ali siljenje k spolni dejavnosti, 

ponavljajoči se predlogi za druženje in zmenke, ne glede na to, da je oseba že dala jasno vedeti, da si 

tega ne želi, opolzki komentarji, naslavljanje osebe s »punči, bejba, srček, miška, cukrček«, neprijetno 

spogledovanje, pripombe oz. namigovanje v zvezi s spolnostjo, bahanje s spolnimi podvigi, 

postavljanje osebnih vprašanj v zvezi z družabnim ali s spolnim življenjem osebe. 

 

Neverbalno ravnanje spolne narave. V to skupino prištevamo kazanje spolno sugestivnih ali celo 

pornografskih slik ali predmetov, kot so stenski koledarji, elektronska sporočila, pisma, telefaksi in 

drugi materiali s pripetimi pornografskimi slikami, ohranjevalniki računalniškega zaslona. V skupino 

neverbalnega spolnega nadlegovanja prištevamo tudi pohotne poglede, žaljivo spogledovanje in 

spolne sugestivne geste ali strmenje v dele telesa osebe. 

 

Drugo na spolu temelječe ravnanje, ki temelji na moči in vključuje ravnanje, ki črni, se posmehuje, je 

zastraševalno ali fizično napadalno do oseb zaradi njihovega spola. S tem razumemo poniževalno, 

sramotilno obrekovanje ali na spolnost nanašajoče se žalitve in žaljive opazke o videzu ali obleki.  

 

Fizično ravnanje spolne narave predstavlja nezaželen fizični stik. Gre za dejanja v razponu od  

nepotrebnega dotikanja ali trepljanja, ščipanja, pa vse do drgnjenje ob telo osebe, dotikanja oblačil, 

las, masaže vratu, objemanja, poljubljanja, do spolnega napada in v najhujšem primeru vsiljenega 

spolnega odnosa. 

 

V sodni praksi zasledimo dva osnovna tipa spolnega nadlegovanja (Jogan, 2000, str. 148-149): 

 

Daj-dam oz. nadlegovanje quid pro quo: Bistvo tovrstnega nadlegovanja je v zlorabi organizacije 

moči. Nadrejeni v zameno za spolno uslugo podrejenemu ponudi pridobitev določenih koristi ali 

privilegijev, kot so na primer sprejem v službo, napredovanje, zvišanje plače.  

 

Sovražno delovno okolje: Do tovrstne oblike nadlegovanja pride, ko postane verbalno ali fizično 

nadlegovanje tako resno in škodljivo, da povzroči sovražno okolje, kjer žrtev ne more več delati.  

 

Na osnovi opredelitev spolnega nadlegovanja komisije EU med spolno nadlegovanje prištevamo 

sedem vzorcev vedenja (Jogan, 2000, str. 148-149): 

- poskus ali izvršitev posilstva ali spolnega napada, 

- siljenje k spolnim uslugam, 

- nezaželeno namerno dotikanje, 

-  naslanjanje, 

- ščipanje, 

- pritiskanje v kot, 

- nezaželeni spolni sugestivni pogledi ali kretnje, 

- nezaželena pisma, 

- telefonski klici ali materiali s spolno vsebino, 
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- vsiljevanje zmenkov in nezaželeno spolno obarvano draženje, šale, pripombe ali vprašana. 

 

Crosthwaite in Priest sta spekter posameznih oblik spolnega nadlegovanja razdelila v štiri kategorije. 

Avtorja sta primere spolnega nadlegovanja razdelila v kategorije glede na cilj nadlegovanja s strani 

nadlegovalca (Crosthwait, Priest, 2001, str. 63-64): 

 

V prvo skupino sta uvrstila izkoriščanje nadrejenega statusa za pridobivanje spolnih uslug od 

podrejenega. V to kategorijo sodijo oblike spolnega nadlegovanja od pomenljivih pogledov, opazk 

spolne narave, neprimernega dotikanja do spolnega odnosa. 

 

V drugo skupino uvrščata spolno nadlegovanje, ki se dogaja v situacijah, ko ni neenakosti 

organizacijske moči med nadlegovalcem in žrtvijo. Primeri tovrstnega nadlegovanja so otipavanje, 

ponavljajoča se nedobrodošla povabila k vzpostavitvi spolnih odnosov in druga spolna nadlegovanja s 

strani sodelavcev na isti hierarhični ravni, najhujša oblika te kategorije je posilstvo.  

 

V tretjo skupino uvrščata spolno nadlegovanje, ki ni usmerjeno v pridobivanje spolnega zadoščenja 

oziroma golega kontakta. Glavni cilj nadlegovanja je zatiranje in poniževanje žrtve, kamor sodi 

ocenjujoče ogledovanje, žvižganje. Ob takšnem vedenju nadlegovalec redko pričakuje, da bo dosegel 

kakšne spolne usluge s strani žrtve. Glavno zadoščenje, ki ga nadlegovalci dobijo v teh primerih 

vedenja, je opazovanje reakcije žrtve, glavni namen pa je doseči, da se žrtev zaveda nadlegovalca in 

kako jo ta sprejema. 

 

V četrto skupino pa uvrščata primere spolnega nadlegovanja, kjer nadlegovalec pri svojem vedenju 

nima nikakršnih namenov v zvezi s spolnostjo, a jih žrtve kljub temu razumejo kot spolno 

nadlegovanje. V to kategorijo sodijo pripovedovanje šal v zvezi s spolnostjo, kazanje pornografskih 

slik, neprimerne opazke o fizičnem izgledu.  

 

Cooper je opredelil šest stopenj spolnega nadlegovanja. Opredelitve se je lotil z bolj praktičnega 

vidika. Pri vsaki stopnji je opredelil vedenja, ki se smatrajo za spolno nadlegovanje, in predstavil nekaj 

vprašanj, preko katerih se da ugotoviti, če gre pri določeni obliki vedenja za spolno nadlegovanje, kar 

omogoča lažje prepoznavanje le-tega (Cooper, 1985, str. 54-55).  

 

Cooper je spolno nadlegovanje klasificiral v naslednje stopnje (Cooper, 1985, str. 54-55): 

 

Estetsko presojanje – gre za najbolj nedolžno in najpogostejšo obliko spolnega nadlegovanja. Gre 

za nenasilne opazke glede videza in spolnosti. Nadlegovalci, ki se je poslužujejo, jo le redko sploh 

smatrajo za spolno nadlegovanje. Čeprav se na prvi pogled zdijo take opazke čisto nedolžne, so v 

bistvu poniževalne, saj negativno vplivajo na žrtvin status v skupini. 

Aktivno tipanje v mislih – pri tej stopnji gre za ocenjujoče poglede od glave do pet ali pa za direktno 

verbalno nadlegovanje, kjer gre za opazke in šale s seksualno vsebino. 
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Družabno dotikanje – gre za stopnjo spolnega nadlegovanja, ki vključuje tudi fizični stik. 

Nadlegovalec pri dotikanju pazi, da je le-to še v mejah družbene sprejemljivosti, vendar pa ga žrtev 

kljub temu občuti kot neprijetno.  

 

Vdor v fizično zasebnost – pri tej stopnji spolnega nadlegovanja gre za neprimerno vedenje, ki 

posega v fizično intimnost žrtve. Nadlegovalec se ne trudi več za nedolžen izgled dotikanja (zapiranje 

odprtega gumba na bluzi žrtve, pobiranje izpadlih las z obleke). Tovrstna ravnanja povzročijo pri žrtvi 

občutek nelagodja. 

 

Spolna zloraba – gre za stopnjo, ki pomeni družbeno neprimerno vedenje in vsebuje neprimerno 

fizično in verbalno vedenje. Primeri, ki sodijo v to skupino, so objemanje, grabljenje, poljubljanje in 

dotikanje intimnih delov telesa žrtve in nedvoumni predlogi v zvezi s spolnostjo ter neposredno 

verbalno nadlegovanje. Gre za obliko fizičnega vedenja, kjer je neželen spolni kontakt žrtvi vsiljen. 

Verbalno vedenje spolne narave, ki sodi v to skupino, pa je veliko bolj direktno, saj gre za direktne, 

nedvoumne komentarje spolne narave. 

 

Zadnja grožnja – pri tej stopnji gre za najresnejše oblike spolnega nadlegovanja, saj nadlegovalec 

uporablja svojo moč za izsiljevanje spolnih odnosov z žrtvijo.  Žrtev se znajde v dilemi, ali popustiti 

nadlegovalcu ali pa trpeti posledice. Primer vedenja na tej stopnji je na primer grožnja podrejenemu s 

strani nadrejenega, da bo izgubil službo, če ne bo privolil v spolne odnose.  

 

2.3.2 Žrtve spolnega nadlegovanja 

 

Kubale navaja, da so žrtve spolnega nasilja ponavadi pripadniki in pripadnice šibkejših skupin 

prebivalstva: ženske, otroci, fizično in telesno prizadeti (Kubale, 2007, str. 156). 

 

Raziskave so pokazale, da je spolno nadlegovanje pogost pojav in da so žrtve nadlegovanja 

predvsem ženske. Na pogostost spolnega nadlegovanja vplivajo (Pagon, Lobnikar, 1995,  str. 219): 

 

- izobrazba (manj izobraženi so pogosteje nadlegovani), 

- etnični status (pripadniki manjšinskih etničnih skupin), 

- starost (bolj prizadete so mlajše osebe), 

- delovna doba (nižja kot je, več je nadlegovanja), 

- zakonski stan (bolj ogrožene so samske osebe). 

 

2.3.3 Reakcije žrtve spolnega nadlegovanja 

 

Po Grubarju lahko razvrstimo reakcije osebe, ki je deležna nezaželenega spolnega vedenja, na štiri 

glavne tipe (Jogan, 2000, str. 4): 
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Izogibanje − to je blag, najmanj samozavesten tip reakcije, ki se odraža na tri načine: 

- z nepriznavanjem prizadetega, da gre za nadlegovanje (preziranje nadlegovalca, hlinjenje 

neprizadetosti, zmanjševanje pomena nadlegovanja), 

- s preprečevanjem možnosti za nadlegovanje (izogibanje srečanju z nadlegovalcem, začasno 

zapuščanje ali oddaljevanje od mesta nadlegovanja), 

- s premestitvijo (zapustitev ali premestitev okolja nadlegovanja). 

 

Odstranjevanje − gre za bolj aktiven odnos prizadetega do nadlegovalca, ki se kaže kot: 

- pretvarjanje, prikrivanje, maskiranje (sodelovanje, šaljenje, zmanjševanje učinka spolnega 

nadlegovanja), 

- iskanje družbene podpore, nasvetov pri sodelavcih, prijateljih, družinskih članih). 

 

Pogajanje. Najpogosteje reakcije žrtve te kategorije so: 

- neposredne zahteve v katerih žrtev zahteva od nadlegovalca, da preneha, se pogovori z 

nadlegovalcem ali pa zagrozi z javnim razkrinkanjem nadlegovanja, 

- strokovno poklicno posredovanje v primeru, ko prizadeti poišče zakonit, strokoven nasvet. 

 

Soočanje − pri tej obliki gre za najbolj aktivno reakcijo prizadetega do nadlegovalca, saj vsebuje: 

- odločne, napadalne osebne odgovore (odločen jezik, fizična ustavitev, grožnja s formalno 

dejavnostjo), 

- organizacijsko strukturno moč (iskanje formalnega nasveta, pritožba, formalno razkritje 

nadlegovanja). 

 

Do tovrstne oblike reakcij običajno pride, ko so vse druge metode že izčrpane in postane 

nadlegovanje že tako moteče, da zahteva oster odziv. 

 

2.3.4 Cilj in posledice spolnega nadlegovanja 

 

Bistveni cilj storilca kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost ni le spolni odnos in orgazem, pač 

pa gre za dokazovanje premoči in popolne kontrole nad žrtvijo. Storilec hoče s tem, da spolno občuje 

z osebo, ki tega ne želi, v prvi vrsti dokazati, da je močnejši in obvladuje žrtev, spolna sla je 

drugotnega pomena. Včasih spolne potrebe pred posilstvom sploh ne čutijo, čutijo pa potrebo, da bi 

žrtev ponižali in jo spravili v popolnoma podrejeni položaj (Kuhar, 1999, str. 19). 

 

Spolno nasilje ima zaradi vloge in pomena spolnosti v naši druži specifične posledice. Žrtve spolnega 

nasilja imajo pogosto občutek, da tega, kar se jim je zgodilo, ne morejo in ne smejo nikomur povedati, 

hkrati pa za vse, kar se jim je zgodilo, krivijo same sebe. Vse to spremljajo občutki strahu, jeze, sramu, 

krivce, nečistosti in ponižanosti, ki jih žrtve izražajo z jokom, zanikanjem dogodka, s 

samopoškodovanjem, molkom ali celo smehom (Kuhar, 1999, str. 19). 
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Očitno je, da žrtve spolnega nadlegovanja probleme pretežno ignorirajo in za dogajanje krivijo sebe. S 

psihološkega vidika je takšna internalizacija problema zelo škodljiva in nosi za žrtev številne negativne 

posledice, obenem pa problema ne odpravlja, temveč ga kvečjemu poglablja. Posledice so vidne tako 

zaradi samega nadlegovanja, kot zaradi kariere, napredovanja, ki v primeru zamenjave delovnega 

mesta utrpi kratkoročno in dolgoročno škodo.  

 

Biti deležen neželenih oblik nasilja spolnega obnašanja nikakor ni prijetno in če je tovrstno vedenje 

dolgotrajno, ima za žrtev tudi številne negativne, tako praktične, kot tud psihične in fizične, posledice. 

Spolno nadlegovanje na delovnem mestu tako pri žrtvi vodi do vse večjega izostanka z dela, manjše 

učinkovitosti pri delu in v skrajnem primeru zapustitve delovnega mesta (Kozmik, 1999, str. 16-18).  

 

Kuhar opozarja na možne posledice spolnega nadlegovanja, ki se pri žrtvi kažejo v izgubi zaupanja 

vase ali v druge ljudi, moteni spolnosti, motenem spanju, sovraštvu do svojega telesa, motnji 

hranjenja, psihosomatskih boleznih, različnih odvisnostih (Kuhar, 1999, str. 19). 

 

Posledice spolnega nadlegovanja za žrtev lahko razdelimo po skupinah vpliva, in sicer (Jogan, 2001, 

str. 156-157): 

 

- Posledice spolnega nadlegovanja na delo žrtve: nižja morala, zmanjšanje zadovoljstva pri 

delu, zmanjševanje predstave o enakih možnostih, poslabšanje medsebojnih odnosov, 

zapustitev oziroma odpustitev z delovnega mesta.  

- Psihične in fizične posledice za žrtev: zaskrbljenost, motnje spanja, strah (anksioznost), 

depresija, stres, glavobol. 

 

Carney opozarja na drastične posledice, ki jih spolni napad pušča na žrtvi. Žrtev občuti močno jezo. 

Lahko začne zaničevati vse moške. Jeza je marsikdaj pomešana z občutki strahu in nizkim 

samospoštovanjem, ki se kuhajo v žrtvi, medtem ko se bojuje, da bi uravnovesila svoja čustva. Ena od 

posledic spolnega napada je tudi ta, da žrtev izgubi samospoštovanje. Včasih se zaradi občutka 

ničvrednosti želi umakniti iz družbe (Carney, 2010, str. 108). 

 

Žrtev spolnega napada se mora marsikdaj spopasti s številnimi različnimi oblikami strahu, kot npr. s 

strahom pred smrtjo, strahom pred ponovnim posilstvom, strahom, da se bo storilec spet vrnil, 

strahom, da ji bo neko posebno dejanje ali kraj priklical spomine na napad, strahom zaradi nenehnega 

občutka ogroženosti, strahom, da ji ne bodo verjeli, strahom pred sramoto  (Carney, 2010, str. 108-

109). 

 

2.4 PRIKRITE OBLIKE AGRESIVNEGA VEDENJA 
 

V zadnjih 20-ih letih so začeli tuji avtorji – Simmons, Rigby, Crick, Grotpeter, Galen, Uderwood, 

Legerspetz , Bjöerquist, Niemela, Cairns – opozarjati, da obstajajo poleg fizičnih oblik nasilja tudi drugi 

načini, s katerimi lahko osebe škodijo drugim. V tem obdobju je bilo o prikritih oblikah nasilja izvedenih 
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precej raziskav (Rigby, 2008, str. 16, Huesmann, 1994, str. 134). Raziskave o prisotnosti prikritih oblik 

agresivnega vedenja so bile narejene tudi pri nas. Obsežnejšo raziskavo prikritih oblik agresivnega 

vedenja pri dekletih je podrobneje raziskala v svojem raziskovalnem delu avtorica Durjava (Durjava, 

2009, str. 18).  

 

Simmons opozarja, da se dolgo časa razen direktnih oblik ni raziskovalo in identificiralo drugih prikritih 

oblik agresivnega vedenja. Raziskovalo se je le tisto, kar je bilo izrazito vidno in destruktivno 

(Simmons, 2002, str. 3). 

 

Avtorji, ki proučujejo prikrite oblike nasilja, za poimenovaje tovrstne oblike uporabljajo še naslednje 

termine: indirektna oblika nasilja, o kateri pišejo Buss, Cairns, Crick in Grotpeter; Putallaz, Lagerspetz  

govorita o posredni agresiji, Cairnc, Putallaz, Xie pa uporabljajo še izraze družbena, socialna agresija, 

agresija brez soočanja; Simmons, Xie,  Crick in Grotpeter pa tudi pojem agresija v odnosih, proaktivna 

agresija, subtilna agresija, instrumentalna agresija, kulturna agresije in atipična agresija. Avtorica 

Simmons  za vse prikrite oblike agresivnega vedenja uporablja termin alternativna agresija (Durjava, 

2009, str. 18-20, Putallaz, 2004, str. 15, Simmons, 2002, str. 43).  

 

V slovenski strokovni literaturi pa poleg navedenega zasledimo še druga pojmovanja: strukturno 

nasilje, tiho nasilje, sistemsko nasilje, objektivno in institucionalno nasilje, pasivna, indirektna,  

agresivnost, psihična ali psihološka agresija, intelektualizacija (Pahor, 1999, str. 14, Pušnik, 1999, str. 

26, Ule, 2005, str. 256, Kanduč, 1998, str. 13, Dekleva, 2004, str. 59-67, Razpotnik, 2004, str. 110, 

Durjava, 2009, str. 20, Žižek, 2007, str. 7-8, Kos, 2004, str. 97, Marjanovič Umek, 2004, str. 347).  

 

Bach in Goldberg sta veliko pozornosti namenila prikritim oblikam agresije v medosebnih odnosih. 

Pravita, da gre za obliko posredne, indirektne agresije. To je sodelovanje z agresijo nekoga proti 

nekomu in potem še neprijazno in agresivno izrabljanje lastne šibkosti in bojazni (Pušnik, 1999, str. 

26). 

 

Pačnik govori o pasivni agresivnosti, ki naj bi bila posredni upor zoper zahteve drugih. Kaže se v 

pozabljanju dogovorov, zamujanju, zavlačevanju z delom, zadolževanju, izgubljanju pomembnih stvari. 

Posamezniki se s pasivno agresivnostjo upirajo zahtevam avtoritete (Pahor, 1999, str. 14). 

 

Razpotnik piše o sistemskem nasilju, ki je manj vidno in deluje preko institucij in struktur naše družbe, 

mnogokrat pa zaradi svoje samoumevnosti ostaja neopazno. K sistemskemu nasilju avtorica prišteva 

oviranost, prikrajšanost in institucionalno diskriminacijo, kjer gre za razlikovanje med različnimi 

skupinami ljudmi (Razpotnik, 2004, str. 247). 

 

Marjanovič Umek za prikrite oblike agresivnosti uporablja termine posredna, socialna, psihološka 

agresivnost in agresija v odnosih. Po njeni definiciji je posredna agresivnost usmerjena na 

prizadejanje škode psihološkemu počutju, ugledu ali socialnim odnosom druge osebe. Prikrita, 

posredna agresivnost vključuje maščevalnost, negativizem in zlovoljnost (Marjanovič Umek, 2004, str. 

347). 
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Dekleva ugotavlja, da medtem ko je med dečki prisotnega več telesnega nasilja, deklice uporabljajo 

bolj prikrite oblike agresivnega vedenja. K prikritim oblikam agresivnega vedenja prišteva obrekovanja, 

manipuliranje, izolacijo (Pušnik, 1999, str. 261). 

 

Tudi Huesmann in Simmons ugotavljata, da deklice svojo jezo izražajo na zelo nekonvencionalen 

način. Ko agresija ne more biti usmerjena na tarčo, je treba za prikrito agresivno vedenje najti druge 

poti, kar se izraža kot brezobzirnost in neobčutljivost ter neusmiljenost v odnosu do drugih, 

agresivnost in napadalnost (Durjava, 2009, str. 22, Simmons, 2002, str. 21, Huesmann, 1994, str. 

131). 

 

Pri odnosni, prikriti, posredni oz. psihološki agresiji gre za manj očitno vrsto agresijo, ki kvari ali ogroža 

odnose, ugled ali psihično stanje posameznika. Med njene pojavne oblike prištevamo širjenje 

neresničnih govoric, zmerjanja, odklanjanje prijateljstva ali izključevanje posameznika iz skupine 

(Papalia, 2003, str. 274). 

 

Žižek veliko bolj kot na subjektivno nasilje, pri katerem gre za vidno nasilno dejanje, ki mu lahko 

določimo žrtev in povzročitelja, opozarja na objektivno nasilje, ki poteka nevidno in simbolno prek 

ideološko-politične, ekonomske in kulturne strukture razmerij moči v družbi (Žižek, 2007, str. 7-8). 

 

Byörkqvist, Lagerspetz in Kaukianinen oblike prikritega agresivnega vedenja razdelijo v tri 

podkategorije, in sicer na odnosno, indirektno in socialno agresijo (Simmons, 2002, str. 21-34, 

Durjava, 2009, str. 23): 

 

- Za odnosno agresijo so značilna načrtna dejanja, s katerimi želi povzročitelj načrtno škodovati 

žrtvi. Pri tem je njegov namen z manipulacijo pokvariti njegov socialni status, na primer 

razdreti prijateljstva, ga socialno izločiti. V takšnih dejanjih storilec uporablja negativno 

neverbalno govorico telesa ali negativne izraze na obrazu, namerno omejevanje kontaktov z 

drugimi. Prijateljstvo uporablja kot orožje. 

- Indirektno in socialno agresijo pa omenjeni avtorji označujejo kot agresiji, ki sta zelo blizu 

odnosni. Razlika je v tem, da indirektno agresivno vedenje dopušča nasilnežem, da se 

soočanju z žrtvijo izognejo. Pri indirektni obliki žrtev ni direktno konfrontirana, medtem ko je 

namen socialne agresije vplivati na samozavest, socialni status in na popolno socialno 

izključitev žrtve. Pri socialni agresiji je povzročiteljev namen prizadeti samopodobo žrtve in 

njen socialni status. 

 

K pojavnim prikritim oblikam agresivnega vedenja vključujejo naslednje oblike vedenja (Simmons, 

2002, str. 21, Durjava, 2009, str. 25, Puttalaz, 2004, str. 12): 

 

- prizadeti drugega z namenom, da se razdrejo prijateljstva, 

- vplivati na izbiro prijateljev in izvajati nadzor nad prijateljstvi, 

- poskusi odtujevanja prijateljev, 

- čustveno prizadeti žrtev, 
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- zatreti občutke sprejetosti, 

- dati vedeti, da nisi del skupine, 

- ignoriranje, 

- prekinitev stikov, 

- izločanje iz skupine, 

- negativna neverbalna govorica: zavijanje z očmi, kazanje jezika, 

- negativna neverbalna govorica za hrtom: neverbalne geste, navidezna tišina, 

- uničevanje, poškodovanje in skrivanje tuje lastnine, 

- navidezna osladnost in prijaznost: iskanje šibkih točk pri posamezniku, spravljanje v težave, 

skrivanje stvari, 

- pritegovanje prijateljic na svojo stran, 

- širjenje govoric o videzu, oblačenju in opravljanje za hrbtom, 

- vključevanje v negativno obrekovanje, 

- vpliv na status v skupini, 

- vpliv na samozavest, 

- pogojevanje: če ne boš …, ko boš …, ne boš …, razen če … 

 

Rigby k prikritim, indirektnim oblikam vrstniškega nasilja prišteva prepričevanje druge osebe, da žali ali 

zlorabi tretjo osebo, širjenje zlonamernih govoric, anonimne telefonske klice, žaljiva pisana ali 

elektronska sporočila, namerno in nepravično izključevanje nekoga iz skupine, jemanje in skrivanje 

osebnih stvari, ponavljajoče se obračanje stran in zavračanje komunikacije, s čimer želi nasilnež 

pokazati žrtvi, da je nezaželena (Rigby, 2008, str. 26). 

 

Putalazz pravi, da prikrite oblike agresivnega vedenja vključujejo namerno vedenje nekoga proti 

drugemu s ciljem škodovanja, ignoriranja, izključevanja iz aktivnosti, rušenja odnosnega statusa, 

poskusov odtujevanja prijateljev ter poskusov obrekovanja, žaljenja in opravljanja (Putalazz, 2004, str. 

12).  

Za prikrite oblike agresivnega vedenja je značilno, da se povzročitelj pogosto spretno umakne. Z 

manipulacijo pa poskrbi za izključitev žrtve iz skupine (Putalazz, 2004, str. 159). 

 

Tudi Pušnikova navaja, da v vsakdanjem življenju in vsakodnevnih situacijah srečamo nešteto oblik 

prikrite agresivnosti, npr. pozabljanje izpolnitve obljub, napačno razumevanje, odlaganje, zamujanje, 

druge pustimo čakati in s tem poudarimo svojo pomembnost (Pušnik, 1999, str. 26). 

 

Eden od izrazov prikrite agresivnosti je tudi intelektualizacija. Taka oseba uporablja besede zato, da 

prikrije čustva in ustvarja razdaljo med seboj in drugimi. Do drugih je pretirano kritična, razlaga in 

analizira, pri tem pa ostaja hladna in neprizadeta. Nezaznavanje in nenehno sumničenje v vse in 

vsakogar je tudi prikrito agresivno vedenje (Pušnik, 1999, str. 26). 

Ostrman pravi, da je z vidika vsebine nasilnega odnosa najpomembnejše socialno nasilje, ki ga 

opredeli kot izločanje iz družbe, osamitev, odklanjanje, zaničevanje zaradi drugačnosti, kot na primer 

zaradi barve kože, telesne hibe, govorice. Naštete oblike nasilja avtorji sicer prištevajo k psihološkemu 

nasilju, a je prav zaradi socialne komponente nasilnega dejanja socialno nasilje oziroma socialno 
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izločanje kot ključno obliko socialnega nasilja smiselno opredeliti kot posebno obliko nasilja (Ostrman, 

2002, str. 137). 

 

Prikrita agresija se pojavlja tudi v šolah. Uporabljajo jo zlasti učitelj, prenaša pa se tudi na medsebojno 

vedenje učencev. Učitelj komunicira paradoksno, kadar je nejasen, kontradiktoren, kadar učence bega 

in frustrira s svojo nedoločenostjo in nerazumljivostjo, kadar moralizira in brez potrebe zbuja v učencu 

občutek krivde. Še posebno škodljiva oblike prikrite agresije v šoli je zlorabljanje učenčeve šibkosti. 

Učenec je odvisen od učitelja. Ko učitelj uporablja učenčeve šibke točke, da bi dosegel vzgojne in 

disciplinske cilje, zlorablja učenčevo šibkost, in to je prikrita oblika agresije (Pušnik, 1999, str. 26 in 

Brajša, 1993, str. 265). 

 

2.5 VERBALNO NASILJE 
 

Besede pogosto bolj bolijo kot dejanja. Pri verbalnem nasilju gre za besedno izražanja nespoštovanja 

do žrtve.  

Verbalno nasilje največkrat zasledimo skupaj s psihičnim nasiljem, saj sta obe obliki nasilja izjemno 

povezani in podobni. 

 

Opredelimo ga lahko kot kričanje, ukazovanje, verbalno poniževanje, zmerjanje in žaljenje, 

zafrkavanje, posmehovanje, dajanje vzdevkov, tikanje brez soglasja sogovorca, podcenjevanje, 

omalovaževanje, nadiranje, zaničevanje, ščuvanje, grožnje, zaničevalno govorjenje o izgledu, pisanje 

žaljivih stvari po zidovih (Aničič, 2002, str. 106, Umek, 2003, str. 3). 

 

Žrtve so v očeh povzročitelja nasilja manjvredne, nesposobne in neumne, zato lahko povzročitelj nad 

njimi povzdigne glas in uporablja kakršne koli besede. Povzročitelj nasilja potrebuje občutek, da je 

vreden več kot njegova žrtev. To potrebo pa zadovoljuje tako, da ne upošteva žrtve in njenega mnenja 

ali pa razvrednoti vsa njena prizadevanja. S tem počasi, a vztrajno ruši samozavest in 

samospoštovanje žrtve. (Šugman Stubbs, 2010, str. 141). 

 

Šugman Stubbs pravi, da besede pogosto bolj bolijo in prizadanejo kot dejanja. Pri verbalnem nasilju 

gre za besedno izražanje nespoštovanja do žrtve. Opredelimo ga lahko kot kričanje, ukazovanje, 

verbalno poniževanje, zmerjanje in žaljenje. Žrtve so v očeh povzročitelja nasilja manjvredne, 

nesposobne in neumne, zato lahko povzročitelj nad njimi povzdigne glas in uporablja kakršne koli 

besede. S tem pa daje žrtvi občutek, da je vreden več kot ona. Žrtve ne upošteva, prav tako ne 

njenega mnenja, razvrednoti vsa njena prizadevanja. S tovrstnimi dejanji počasi, a vztrajno ruši 

samozavest in samospoštovanje žrtve (Šugman Stubbs, 2010, str. 144). 

 

2.6 EKONOMSKO NASILJE 
 

Ekonomsko nasilje je oblika nasilja, ki je pogosto prepleteno z vsemi oblikami psihičnega nasilja.  
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Zlokovićeva ekonomsko nasilje definira kot neupravičeno nadzorovanje ali omejevanje družinskega 

člana pri razpolaganju z dohodki oziroma upravljanju s premoženjem, s katerim družinski član 

samostojno razpolaga oziroma upravlja, ali neupravičeno omejevanje razpolaganja oziroma 

upravljanja s skupnim premoženjem družinskih članov. K temu lahko štejemo prepoved zaposlitve, 

prepoved razpolaganja s svojim denarjem in zahtevo po pokorščini. Žrtev nasilja je lahko prisiljena, da 

sama prevzame fizično breme za povzročitelja nasilja ali pa postane sama ekonomsko odvisna od 

povzročitelja (Zloković, Dečman Dobrnjič, 2007, str. 187) 

 

Cilj ekonomskega nasilja je ponižati žrtev s pomočjo sredstev za preživetje, kar lahko pomeni tako 

omejevanje pravice do zaposlitve, kakor tudi prisilo, da žrtev prevzame preživljanje povzročitelja 

nasilja. Povzročitelj s povzročanjem ekonomskega nasilja preprečuje žrtvi, da razpolaga s svojimi 

finančnimi sredstvi, s tem da ji odmerja višino sredstev za preživetje  družine in za gospodinjstvo 

(Lešnik Mugnaioni, 2004, str. 44). 

 

Ekonomsko nasilje se kaže v različnih oblikah, pri katerih povzročitelj nadvlada svojo žrtev, jo finančno 

kaznuje in spravlja v neenakopraven položaj (Balažic, 2006, str. 26). 

 

K oblikam ekonomskega nasilja prištevamo tudi: zamujanje, ne prispevanje k skupnim projektom, 

zbiranju denarja, dopuščanje, da drugi poravnavajo obveznosti povzročitelja nasilja, prepuščanje dela 

sodelavcem, nadzor nad nakupi, neplačevanje skupnih stroškov, nespoštovanje skupne lastnine, 

nasilen odvzem denarja, osebnih predmetov, lastnine, izsiljevanje, uničevanje lastnine. 

 

2.7 ČUSTVENO TRPINČENJE 
 

Balažic govori tudi o čustvenem nasilju. Na prvo mesto pri čustvenem nasilju postavlja jezo, ki je eden 

od načinov izvajanja čustvenega nasilja nad drugimi in samim seboj. Z jezo vedno povzročamo 

neravnovesje v sebi in v medsebojnih odnosih. Ena od pogostih oblik čustvenega nasilja je 

godrnjavost in neprestano pritoževanje čez druge, ko druge uporabljamo kot koš za svoje čustvene 

odpadke (Balažic, 2006, str. 25-26). 

 

Druge oblike čustvenega nasilja so še obtoževanje drugih, neupravičeno ljubosumje, brezobzirnost in 

užaljenost, poseganje sogovorniku v besedo, dobrikanje, prilizovanje in podkupovanje, posmehovanje, 

norčevanje, uporaba zlobnih in žaljivih vzdevkov (Balažic, 2006, str. 25-26, Elliot, 2002, str. 10). 

 

2.8 MOBBING – NASILJE NA DELOVNEM MESTU 
 

Leymann mobbing definira kot konfliktov polno komunikacijo na delovnem mestu med sodelavci ali 

med podrejenimi in nadrejenimi. Napadena oseba je v podrejenem položaju in izpostavljena 

sistematičnim in dlje časa trajajočim napadom ene ali več oseb z namenom izriniti, izločiti iz 

organizacije ali sistema, pri tem pa napadena oseba to občuti kot diskriminirajoče (Leymann, 1993, str. 

4, 1996, str. 169). 
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Kostelić Martić navaja definicijo, ki opisuje mobbing kot psihično maltretiranje, ki se ponavlja v obliki 

dejanj, katerih cilj ali posledica je poslabšanje posameznikovih delovnih razmer, ki lahko povzročajo 

napad na človekove pravice ali dostojanstvo, škodijo telesnemu ali duševnemu zdravju ali 

kompromitirajo poklicno prihodnost žrtve (Kostelić Martić, 2007, str. 27). 

 

Ena od razlag mobbinga pravi, da je nasilje na delovnem mestu vsako vedenje, ki vključuje zlorabo, 

grožnje ali napade na posameznika na delovnem mestu, ki neposredno ali posredno ogrožajo njegovo 

varnost, dobro počutje ali zdravje (Di Matino, 2005, str. 3). 

 

Mobbing na delovnem mestu je vneto kolektivno gibanje s strani vodilnih ali sodelavcev z namenom 

izključitve, kaznovanja ali ponižanja določenega delavca. Ima namen zlomiti in odstraniti določenega 

delavca ter v delovnem okolju širiti takšen način dela, s čimer se uničuje delavca za delavcem, dokler 

se tovrsten način ne razširi kot nalezljiva bolezen. Pri tem se žrtev prikaže kot odvratnega, 

neuglednega in zaslužnega le za prezir (Westhues, 2004, str. 1). 

 

Dekleva navaja, da naj bi izraz mobbing pomenil razmeroma nekontrolirano skupinsko nasilje, ki je 

usmerjeno proti posamezniku, ki moti običajne skupinske dejavnosti. Pri mobbingu naj bi šlo za 

skupinsko nasilje (Šelih, 1996, str. 120). 

 

Pojem nasilja na delovnem mestu obsega vsa dejanja, pri katerih so zaposleni v neki organizaciji 

zlorabljeni, ogroženi, ustrahovani ali napadeni (Lobnikar, 2006, str. 106). 

Gill k nasilju na delovnem mestu prišteva vse incidente, kjer so zaposleni zlorabljeni, ustrahovani ali 

napadeni v povezavi s svojim delom, kar posredno ali neposredno vpliva na njihovo varnost, dobro 

počutje ali zdravje (Lobnikar, 2006, str. 107). 

 

Mobbing zajema tako drobno zbadanje, spletke, šikaniranje, zlonamerno obrekovanje, kot tudi 

psihično teroriziranje. Zanj je značilna nizkotnost, saj se zavračanje, izključevanje, sovražnost ne 

kažejo odkrito, ampak za hrbtom. Prav zaradi tega je mobbing težko dokazljiv. Glavni namen 

izvajalcev mobbinga je žrtvi načeti občutek lastne vrednosti in jo oblatiti pred drugimi (Erb, 2004, str. 

19-39). 

Mobbing vključuje žaljivo vedenje, maščevalnost, krutost, zlonamernost ali pa je njegov namen 

sramotiti sodelavca ali skupino. Ti vztrajni negativni napadi na njihovo osebno in poklicno uspešnost 

so običajno nepredvidljivi, nerazumni in nepošteni (Di Martino, 2003, str. 6). 

2.8.1 Konkretne pojavne oblike mobbinga 

 

Različni avtorji ločijo več vrst mobbinga, in sicer glede na cilj, smer napada, glede na način storitve in 

glede na poklicni položaj v podjetju. 

 

Nasilje na delovnem mestu se lahko kaže v različnih oblikah, in sicer kot fizični ali verbalni napad, 

mobbing, spolno nadlegovanje ali diskriminacija na podlagi spola, rase, vere (Di Martino, 2005, str. 4).  
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Leymann je s preučevanjem mobbinga identificiral 45 pojavnih oblik mobbinga. Pojavne oblike 

mobbinga je razvrstil v pet zaokroženih skupin glede vrste napada. Pri vsaki vrsti napada je identificiral 

več oblik vedenja in ravnanja usmerjenih na posameznika, potencialno žrtev mobbinga (Leymann, 

1996, str. 170, Brečko, 2010, str. 26-35, Kostelić-Martić, 2007, str. 27-29): 

 

Napadi zaradi izražanja in komuniciranja: 

- omejevanje možnosti izražanja in komuniciranja s strani nadrejenega oz. sodelavcev, 

- prekinjanje govora, jemanje besede, 

- kričanje in zmerjanje, 

- nenehno kritiziranje dela, 

- kritiziranje osebnega življenja, 

- dajanje nejasnih pripomb, 

- zastraševanje po telefonu, 

- pisne, verbalne grožnje,, 

- izmikanje neposrednim stikom, onemogočanje stikov s pogledi, odklonilne geste in zbadanje. 

 

Napadi, ki ogrožajo socialne stike žrtve: 

- z žrtvijo se nihče več noče pogovarjati, sodelavci imajo prepoved komuniciranja z žrtvijo, 

- ignoriranje, sodelavci se do žrtve vedejo, kot da ne obstaja,  

- premestitev v delovne prostore, kjer žrtev nima stikov z ostalimi, 

- izključitev žrtve iz sestankov in družabnih dogodkov. 

 

Napadi, ki ogrožajo osebni ugled žrtve: 

- obrekovanje, širjenje lažnih govoric, 

- poskusi smešenja žrtve, 

- izražanje domnev, da je žrtev psihični bolnik, 

- poskusi prisile v psihiatrični pregled, 

- norčevanje iz telesnih hib, 

- oponašanje tipičnih vzorcev vedenja z namenom, da se nekoga smeši, 

- napad na politično ali versko prepričanje žrtve, 

- norčevanje iz zasebnega življenja, 

- norčevanje iz narodnosti, 

- siljenje k opravljanju nalog, ki negativno vplivajo na samospoštovanje osebe, 

- napačno ali žaljivo ocenjevanje delovnih naporov, 

- dvom v poslovne odločitve žrtve, žrtev je pogosto deležna kletvic in obscenih izrazov. 

 

Napadi zoper kakovost delovnega mesta: 

- žrtev ne dobiva več novih delovnih nalog, 

- žrtvi so odvzete vse delovne naloge, 

- dodeljevanje nesmiselnih delovnih nalog, 

- dodeljevanje nalog pod ravnjo kvalifikacij, 

- dodeljevanje vedno novih nalog, 
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- dodeljevanje nalog, ki žalijo dostojanstvo, 

- dodeljevanje nalog nad ravnjo kvalifikacij, 

- poškodovanje delovnega mesta žrtve, 

- stalno kritiziranje dela zaposlenega, 

- prevelik nadzor nad opravljanjem delovnih nalog. 

 

Napadi zoper zdravje: 

- dodeljevanje za zdravje škodljivih nalog, 

- grožnje s fizičnim nasiljem, 

- uporaba lažjega fizičnega nasilja, spolno nadlegovanje, 

- nadlegovanje po telefonu, 

- namerno povzročanje psihične škode, 

- žrtvi se ne prizna letnega dopusta in prostih dni. 

 

Druge oblike vedenja, ki predstavljajo diskriminatorno ravnanje in lahko vodijo v mobbing, Brečko z 

eno besedo poimenuje nadlegovanje in jih razvršča v pet skupin (Brečko, 2010, str. 35-38): 

 

Nadlegovanje zaradi spola: 

- fizična napadalnost in zastraševalno vedenje do nadlegovane osebe, 

- sramotilno obrekovanje, blatenje ali žaljenje, 

- posmehovanje in širjenje neresnic o spolnem življenju nadlegovane osebe. 

 

Nadlegovanje zaradi spolne usmerjenosti: 

- sramotilno obrekovanje ali žaljenje in zastraševalno vedenje, 

- posmehovanje, poniževanje ter širjenje nezaželenih zgodb, šal in komentarjev, 

- fizična napadalnost. 

 

Nadlegovanje zaradi starosti: 

- posmehovanje ali poniževanje zaradi starosti, 

- neumestne šale, zgodbe in komentarji na račun starosti, 

- fizična napadalnost zaradi starosti, 

- nadlegovanje zaradi izobrazbe, 

- posmehovanje ali poniževanje zaradi slabše ali boljše izobrazbe, 

- obrekovanje, sramotenje ali žaljenje zaradi slabše ali boljše izobrazbe. 

 

Spolno nadlegovanje: 

- verbalno spolno nadlegovanje: nagovarjanje k zmenkom in nezaželenemu druženju, 

razglašanje svojih spolnih podvigov, opolzki komentarji s spolno vsebino, siljenje k spolni 

dejavnosti, šale s spolno vsebino, pisna sporočila s spolno vsebino; 

- neverbalno spolno nadlegovanje: nedobrodošlo osvajanje, pohotni pogledi, žaljivo 

spogledovanje, strmenje v posamezne dele telesa, razkazovanje spolnih organov; 
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- fizično spolno nadlegovanje: dotikanje in trepljanje, ščipanje, nenehen vdor v intimno bližino, 

nezaželena masaža vratu, ramen, nezaželeno ali vsiljene objemanje in poljubljanje, spolni 

napad; 

- karierno spolno nadlegovanje: ponujanje ugodnosti v obliki napredovanja, višje plače, bonitet. 

 

Bilban opozarja na v zadnjem času izredno atraktivno obliko mobbinga, in sicer govori o e-mobbingu 

(Bilban, 2008, str. 27). 

 

Gre za novo obliko psihičnega nasilja na delovnem mestu, ki se pojavlja v novejšem času ob velikem 

razvoju in razmahu računalniške ter informacijske tehnologije. 

 

Gre predvsem za dejanja nasilja, ki so povezana z računalniškimi programi in sistemi podjetja ter  

vključujejo: elektronska nadziranja, spremljanje programov, ki jih uporabljajo zaposleni pri svojem 

delu, branje elektronske pošte, omejevanje in zapiranje spletnih vsebin, nadzorovanje nekaterih 

internetnih strani, ki jih zaposleni obiskujejo med delovnim časom, vdiranje v računalnike in 

dokumente zaposlenih, vdiranje v sistem, spremembe vstopnih kod, kopiranje datotek (Bilban, 2008, 

str. 27). 

 

2.8.2 Cilj in posledice mobbinga 

 

Posledice mobbinga,  ki so izjemno hude in pripeljejo do popolnega razvrednotenja osebnosti, se 

kažejo tako na žrtvi, kot tudi sodelavcih, delodajalcu, družini žrtve in državi.  

Mobbing na delovnem mestu predstavlja žrtvi mnogokrat nepremostljivo težavo, kar izzove frustracije 

in posledično velik stres (Černigoj Sadar, 2002, str. 85). 

 

Leymann navaja, da mobbing v delovnem okolju vključuje sovražno in neetično komunikacijo enega 

ali več posameznikov, sistematično in najpogosteje usmerjeno k enemu posamezniku, ki je zaradi 

mobbinga porinjen v nemogoč položaj. V tem brezizhodnem položaju nima zaščite, s tem pa je 

prepuščen nadaljnjim mobbing dejanjem, ki so zelo pogosta, najmanj enkrat na teden in v daljšem 

časovnem obdobju, najmanj šest mesecev. Gre za dolgotrajno izpostavljenost negativnemu in 

agresivnemu vedenju primarno psihične narave. Zaradi visoke pogostosti in dolgega trajanja 

sovražnega vedenja se mobbing kaže v znatnih duševnih, psihosomatskih in socialnih problemih 

(Leymann, 1995, str. 14, 1990, str. 120). 

 

Tkalec omenja neposredne posledice, ki se kažejo v presenečenju, osuplosti, jezi, strahu, aktivni 

obrambi, poskusih reševanja konflikta, iskanju kompenzacij zunaj delovnega okolja, ignoriranju 

napadov, iskanju pomoči pri nadrejenih ali sodelavcih. Pri neuspešnih rešitvah žrtvi notranja moč 

pojenja, niha med željo po samodokazovanju, samodvomi in strahom, šikaniranje vedno znova 

podoživlja v mislih in se obtožuje, da ni reagirala drugače (Tkalec, 2001, str. 913).  
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Mobbing ima potencial, da povzroča psihopatološke, psihosomatske in vedenjske težave ali prispeva k 

njim. Cassitto posledice mobbinga, ki se kažejo v zdravju žrtve, razdeli v tri skupine (Cassitto, 2003, 

str. 16): 

 

- psihopatološke posledice: anksioznost, apatija, depresivna stanja, težave s koncentracijo, 

strah, nenehno spominjanje neprijetnih situacij, nočno zbujanje, negotovost, napadalne misli, 

razdražljivost, pomanjkanje pripravljenosti na dajanje pobude, melanholičnost, razpoloženjske 

spremembe; 

- psihosomatske posledice: povišan krvni tlak, napadi astme, motnje v bitju srca, vnetja kože, 

izguba las, glavoboli, mišične bolečine, izguba ravnotežja, želodčne bolečine; 

- vedenjske: agresivnost do sebe in drugih, motnje v prehranjevanju, alkoholizem, odvisnost od 

drog, povečano kajenje, spolne motnje, socialna izolacija. 

 

Moayed pa posledice mobbinga razdeli v sedem skupin (Moayed, 2006, str. 311-313): 

 

- psihične posledice: nizka samozavest, samomor, samomorilne misli, jeza; 

- psihosomatske posledice: omotica, bolečine v želodcu, hrbtenici, glavobol, utrujenost; 

- bolezni srca in ožilja; 

- absentizem: bolniška odsotnost; 

- kronične bolezni: astma, revmatoidni artritis, osteoartitis, ishias, sladkorna bolezen; 

- stres; 

- nezadovoljstvo s službo. 

 

Brečko poleg navedenega k posledicam mobbinga dodaja še: potrtost in obup, preutrujenost, občutek 

izčrpanosti, izgubo volje do dela, nočne more, napade joka, izgubo nadzora nad vedenjem, pretirano 

izkazovanje čustev in razpoloženja, nenadzorovan smeh, motnje zbranosti in spomina, pojav miselnih 

avtomatizmov, strah in tesnobo, težnjo po neopaznem vedenju, krizo osebnosti, nevroze, reaktivne 

psihoze, oslabelost imunskega sistema, tvorbo tumorjev (Brečko, 2010, str. 53-62). 

 

Spremembe v komunikaciji, občutek prizadetosti, povečana razdražljivost in vsesplošna negativna 

naravnanost prizadenejo tudi odnose do družinskih članov. V primeru, da je žrtev prisiljena zapustiti 

delovno mesto, to posledično prispeva tudi k finančni obremenitvi ter s tem tudi k ponižanju žrtve 

(Duffy in Sperry, 2007, str. 401). 

Cassitto opozarja na negativne učinke mobbinga, ki lahko prizadenejo družino in širše socialno okolje 

žrtve (Cassitto, 2003, str. 20): 

- izogibanje družabnih srečanj,  

- krhanje prijateljskih odnosov, 

- pogoste pritožbe zoper fizično okolje in zdravje, 

- krhanje družinskih vezi, upad socialnih stikov, 

- težave z iskanjem drugega delovnega mesta, 

- umik prevzemanja odgovornosti za družino, 

- poslabšanje uspeha otrok v šoli, 
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- nestrpnost in težave v odnosih z družinskimi člani, razveze, 

- stroški zdravljenja, 

- nasilje v družini, 

- zapletanje v pravdne postopke. 

 

2.9 NASILJE V MEDIJIH 
 

Dejstvo je, da živimo v hitro razvijajočem se času, v katerem prevladuje sodobna informacijsko-

komunikacijska tehnologija. Mladi preživljajo prosti čas ob gledanju televizije, igranju računalniških 

igric, poslušanju glasbe, pogovarjanju po telefonu, komuniciranju preko sms-sporočil, raznih forumov 

in klepetalnic. Pri tem so v veliki meri izpostavljeni stalnemu prikazovanju nasilja (Bučar Ručman, 

2004, str. 150).  

 

Hkrati z razvojem medijev in pojavom nasilja v njih se je pojavila tudi zaskrbljenost javnosti zaradi 

vpliva nasilja v medijih na uporabnike. Prve raziskave o učinkih medijev na kriminalna vedenja so 

temeljile na predpostavki, da nasilje v medijih najbolj vpliva prav na otroke. Gre za skupino, ki še ne 

zmore ločiti razlik med medijsko in realno stvarnostjo in neselektivno spremlja vse, kar jim mediji 

ponujajo (Berkowitz, 1993, str. 203). 

 

Nasilje lahko otroci in mladostniki vidijo v vsaki informativni oddaji, filmu, nadaljevanki, na internetu, v 

računalniških igricah, slišijo o njem vsak dan po radiu, poročilih, berejo o njem v časopisu, revijah in na 

teletekstu (Bučar Ručman, 2004, str. 150). 

 

Obveščanje in komunikacija imata velik pomen za razvoj osebnosti. Prav otroci so tista družbena 

skupina, ki je še posebej občutljiva za nasilje v medijih (Bučar Ručman, 2004, str. 150). 

 

Zalokar Divjakova pravi, da mediji odločilno zaznamujejo našo dobo, in ugotavlja, da se funkcija 

medijev, ki naj bi izobraževali ter zabavali otroke in mladostnike, čedalje pogosteje odmika tej vlogi. 

Na otroke in mladostnike vpliva bolj negativno kot pozitivno (Zalokar Divjak, 2000, str. 86). 

 

Košir in Ranfl ugotavljata, da otroci najraje gledajo akcijske filme, nadaljevanke in grozljivke. Pravita, 

da je kulturni prostor zasičen s kultom nasilja (Petrovec, 2003, str. 47). 

Tudi Durjavova v svojem raziskovalnem delu ugotavlja, da imajo mediji močan vpliv na otroke in 

mladostnike. Otroci v oddajah vidijo mnogo nasilja, saj  televizija v domove prinaša tudi prizore 

agresivnega vedenja. V prikazovanju nasilnih prizorov otroci in mladostniki tovrstna sporočila 

razumejo kot dovoljenje za uporabo lastnega agresivnega vedenja (Durjava, 2009, str. 41). 

 

Millerjeva opozarja na številne raziskave, ki potrjujejo, da gledaje risank z nasilno vsebino vpliva na 

agresivno vedenje otrok. Prizori, ki so namenjeni otrokom, vsebujejo vse več nasilja. To še posebno 

velja za akcijske risane nanizanke. Otroci posnemajo nasilje, ki ga vidijo na televiziji. Namesto da bi 
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prevzemali domišljijske vloge iz scenarijev, ki so plod njihove domišljije, posnemajo vloge močnih 

junakov s televizijskega ekrana (Miller, 2000, str. 103). 

 

Tudi igrače, ki predstavljajo orožje iz risank, so vse pogosteje predmet reklam, namenjenih otrokom. 

Takšne igrače neposredno spodbujajo nasilniško igro (Miller, 2000, str. 103). 

 

Bandura ugotavlja dvojni učinek vpliva medijev na nasilna ravnanja. Na osnovi ugotovitev opozarja, da 

se iz medijev otroci in mladostniki naučijo novih oblik agresivnega obnašanja, hkrati pa se zmanjšajo 

zavore pri izvajanju že prej naučenih oblik agresivnosti (Bučar Ručman, 2004, str. 150). 

 

Millerjeva opozarja na številne posledice, ki jih lahko pušča gledanje nasilnih ravnanj (Miller, 2000, str. 

103-104): 

 

- Čeprav otrok živi v nenasilnem okolju, se sreča z nasiljem, ko gleda televizijske oddaje. Ker ne 

ločujejo domišljije od realnosti, nasilje na televiziji močno vpliva na njegov fantazijski svet. 

- Mlajši otroci ne razlikujejo med reklamo in televizijskim programom. Otroške zabavne oddaje 

so pogosto spremenijo v reklame za določeno igračo. 

- Otroci v dramski igri pogosto uprizarjajo strašljive prizore, da bi dobili občutek moči in nadzora 

nad situacijo, ki jim vzbuja strah. 

- Televizija vpliva na otrokovo domišljijo in govorne spretnosti, Otroci, ki večino časa preživijo 

pred televizijo, nimajo dovolj časa za igro, branje in pogovor z drugimi otroki in odraslimi. 

Govorne spretnosti otrok najbolje razvijamo z branjem, enakovredno vključitvijo v pogovor in 

igralnimi dejavnostmi. 

 

Tudi Habbe navaja rezultate raziskav, ki nakazujejo na škodljive posledice, ki jih s številnimi prizori 

nasilja otrokom povzročajo sodobni televizijski programi (Habbe, 2000, str. 35-36): 

 

- Otroci do desetega leta starosti niso sposobni razlikovati med dogajanjem na zaslonu in 

resničnim svetom. Verjamejo, da je vse, kar vidijo na televiziji, resnično, zato to oblikuje njihov 

pogled na svet.  

- Ob gledanju nasilja na televiziji se otrok ne zaveda nevarnosti udarcev in telesnih poškodb, saj 

so televizijski junaki, kljub vsej krvi in ranam, po nekaj minutah spet čili in zdravi. 

- Otroci so manj sposobni sočustvovati z žrtvami nasilja, kajti junaki na televiziji so kmalu po 

prestanih bolečinah spet nasmejani, čustvene posledice nasilja niso prikazane. 

- Spremljanje poročil in igranih prizorov nasilja lahko pri otrocih povzroči strah pred življenjem. 

- Pretirano gledanje televizije povzroča slabši učni uspeh, otroci slabše berejo, so gibalno manj 

spretni in manj ustvarjalni. 

 

Brown je v svoji študiji o povezanosti medijev in nasilja prišla do naslednjih ugotovitev (Petrovec, 

2003, str. 10): 
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- Gledanje nasilja je povezano z naraščanjem agresivnosti, zmanjševanjem občutljivosti za 

nasilje in naraščanjem strahu pred kriminaliteto. 

- Nasilje v javnih medijih utegne vplivati na nasilna kazniva dejanja, vendar to nasilje ni edini 

razlog. 

- Nekateri ljudje utegnejo posnemati nasilno vedenje, ki ga vidijo na televiziji ali na videu. 

- Razmerje med opazovanjem nasilnih prizorov in nasilnim vedenjem je dvosmerno: agresivni 

ljudje pogosteje gledajo nasilne prizore in ljudje, ki opazujejo nasilne prizore, so pogosteje 

nasilnega vedenja. 

- Za učinkovanje nasilnih prizorov so najbolj dovzetni otroci, za njimi pa mlajši polnoletniki; 

moški so nekoliko dovzetnejši za vplive nasilnih prizorov kot ženske. 

 

Zalokar Divjakova opozarja tudi na posledice, ki jih gledanje televizije in sedenja pri računalniku pušča 

na fizičnem razvoju ter na psihični odvisnosti otrok in mladostnikov. Posledice se kažejo na okvarah 

hrbtenice, čutil, možganov, nastajanju notranje napetosti, nemiru, zmanjševanju sposobnosti 

koncentracije, raztresenosti, razdražljivosti in doživljajski otopelosti (Zalokar Divjak, 2000, str. 86-87). 

 

Habbe navaja tudi škodljive posledice, ki se kažejo na celotnem družinskem življenju oz. družinski 

klimi. Družine, ki ne vedo, kako bi lahko koristno preživele prosti čas in preživljajo dneve pred 

televizorjem, so izpostavljene odtujenosti, napetostim in prepirom (Habbe, 2000, str. 35). 

 

Durjavova ugotavlja, da ob hitrorastoči informacijsko-komunikacijski tehnologiji televizija ne predstavlja 

več osrednjega medijskega okna v življenju otrok in mladostnikov, njeno mesto oz. vlogo vse bolj 

prevzemata brskanje in druženje po internetu (Durjava, 2009, str. 41). 

 

Internet je mreža, sestavljena iz nepreglednega števila računalnikov, ki so med seboj povezani, prav 

tako pa so mreže povezane v večje mreže. Sam sistem omogoča neomejen dostop do drugih ljudi, ki 

so priključeni na omrežje, in do informacij, ki jih nudijo javne baze podatkov. Omogoča komunikacijo, 

izmenjavo informacij, datotek, programov in nalog preko standardov in protokolov. Nudi pošiljanje 

elektronske pošte, prenašanje datotek, iskanje podatkov v bazi, sodelovanje v različnih debatnih 

forumih, igrah, konferencah in izmenjavo mnenj (Kitchin, 1998, str. 3). 

 

Internet spodbuja raznolike oblike obstajanja, in s tem tudi veliko možnosti za vzpostavljanje stikov z 

drugimi uporabniki (Oblak, 2003, str. 115).  

 

Fernbach navaja, da se v novem prostoru ustvarjajo novi družbeni odnosi: prijateljstva, intimne 

romance, profesionalni interesi, javna naslavljanja, družbene akcije, pa tudi nadlegovanja, verbalne 

grožnje in nasilje (Oblak, 2004, str. 44). 

 

Fernbach govori o ponovnem vzpostavljanju javne sfere, namenjene družbeni, politični, ekonomski in 

kulturni integraciji (Pajtler, 2002, str. 2). 
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Nekaterim uporabnikom računalniška tehnologija služi zgolj kot komunikacijo orodje, ki jim omogoča 

prenos informacij in podatkov z enega na drugi kraj. Druga skupina uporabnikov dojema internet kot 

novi prostor, kjer lahko srečujejo in spoznavajo druge ljudi. Zanje je internet družbeno okolje, kjer 

preživljajo prosti čas in kjer doživljajo nove identitete, nova razmerja in nove prostore. Tretja skupina 

uporabnikov pa računalniško posredovano komuniciranje opisuje kot posebno obliko bivanja. 

Računalniško posredovano komuniciranje je zanje predvsem tekst, skozi katerega izražajo sebe in 

druge (Oblak, 2003, str. 115). 

 

V raznih klepetalnicah lahko vsak srečuje ljudi s celega sveta in z njimi neovirano klepeta o čemerkoli. 

Tako nastaja raznolika in dinamična pogovorna kultura, ki predstavlja nov kontekst druženja in prinaša 

s seboj povsem realne učinke (Oblak, 2004, str. 76).  

 

Res je, da internet bistveno olajšuje pridobivanje najrazličnejših informacij, vendar pa s svojo veliko 

stopnjo anonimnosti omogoča tudi razcvet kriminalnih aktivnosti, kot so otroška pornografija, prikaz 

skrajno nasilnih vsebin, širjenje nestrpnosti, nasilne kibernetske igrice, sovražna sporočila. Internet z 

vsemi svojimi prednostmi omogoča uporabniku, da pride do skoraj vseh vsebin in najrazličnejših 

informacij z vsega sveta, prinaša pa tudi številne nevarnosti, saj uporabniki nimajo natančnega 

pregleda, kdo se nahaja za računalnikom na drugi strani (Petrovec, 2003, str. 37). 

 

Wallace meni, da je ravno občutek anonimnosti na internetu tisti, ki spodbuja posameznike, da 

sprostijo zavore in se pričnejo obnašati drugače kot v normalnem življenju (Wallace, 1999, str. 239). 

Anonimnost ima seveda pozitivne in negativne plati. En od pozitivnih je, da se uporabniki lažje 

sprostijo in spregovorijo o svojih tegobah. Po drugi strani pa ljudje, ko mislijo, da so anonimni, več 

nergajo, preizkušajo najbolj bizarne ideje in identitete ter postavljajo vprašanja, ki bi lahko razkrila 

njihovo neumnost. Počutijo se svobodne in zato menijo, da lahko počnejo, kar se jim zljubi (Wallace, 

1999, str. 240). 

 

Pri klepetalnicah in forumih je potrebno omeniti še posebnosti, ki se nanašajo na spletno 

komuniciranje. V okolju računalniško posredovanega komuniciranja manjka več elementov 

neposrednega komuniciranja. Med pogovorom ne moremo opazovati sogovornika, njegovega 

nezavednega vedenja, mimike, manjka nam stik z očmi, distanca, naglas, ton, barva glasu. Nimamo 

torej nobenih neposrednih povratnih informacij (Praprotnik, 2003, str. 110-120). 

 

Posamezniki v okviru klepetalnic iščejo ravnotežje med privlačnostjo anonimnosti, odsotnostjo 

avtoritete in svobodo izbire, kar jim daje varljiv občutek osebne moči. Z interakcijo med dvema ali več 

osebami, ki komunicirajo med seboj preko interneta, nastanejo virtualne skupnosti. Take skupnosti naj 

bi bile sposobne ustvariti vtis pristnosti, saj se v njih praviloma srečujejo popolni tujci, katerim so 

skupni cilji, potrebe in želje (Praprotnik, 2003, str. 6). 

 

Z razvojem moderne tehnologije se je pojavila tudi nova vrsta nasilja. Za tovrstno ustrahovanje se je 

uveljavil izraz cyberbullying – kibernetsko ustrahovanje. Moderna tehnologija je nasilnežem 
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omogočila, da so razširili obseg svoje agresije in grožnje. Nasilje izvajajo preko spleta ali preko 

mobilnega telefona (W. Patchin, 2006, str. 148-149). 

 

Nansel pravi, da je kibernetsko ustrahovanje agresivno vedenje in namerno povzročanje škode 

posameznika ali skupine. Ta dejanja se ponavljajo in trajajo daljše časovno obdobje, vključena pa je 

tudi razlika v moči. Z nadzorom in opazovanjem nasilnež spozna žrtvin karakter, kar mu zagotavlja 

prevlado in premoč (W. Patchin, 2006, str. 150).  

 

O kibernetskem ustrahovanju govorimo takrat, kadar gre za namerno, ponavljajoče se vedenje, ki ga 

nasilnež izvaja s pomočjo tehnologije osebnega računalnika oz. mobilnega telefona. Nasilnež svojo 

žrtev kibernetsko ustrahuje, tako da jo s pomočjo interneta in mobilnega telefona muči, ji grozi, 

nadleguje, ponižuje ali osmeši. Z uporabo računalnika lahko nasilnež žrtev ustrahuje preko 

elektronske pošte ali programa za pošiljanje neposrednih sporočil, pošilja nespodobna, žaljiva 

sporočila ali ustvari spletna mesta za spodbujanje in širjenje opravljive vsebine o žrtvi. Gre za 

zlonamerno in nasilno ustrahovanje. Nasilneži zlorabljajo posameznika skoz prikrita in izrazita dejanja. 

Nasilje je pogosto povezano z agresijo in dejanji, s katerimi poskušajo povzročiti škodo. Nasilneži 

imajo dejanski nadzor nad svojo žrtvijo. Z znanjem, ki ga imajo glede elektronskega sveta, in uporabo 

sodobne tehnologije lahko uveljavljajo svojo premoč in nadvlado nad žrtvijo, ki jo izkoristijo za 

nadlegovanje, pri tem pa ostane njihova identiteta skrita (W. Patchin, 2006, str. 148-169). 

 

Pojavne oblike kibernetskega ustrahovanja so (The national center of missing & exploited children, 

2009, str. 200-203): 

- Spletno zalezovanje – cyberstalking – gre za ustrahovanje preko elektronske pošte oz. v 

klepetalnicah, ki vsebuje tudi grožnje s telesnimi poškodbami. 

- Očrtnitev -  denigration: pri tej vrsti ustrahovanja je prisotno pošiljanje zlobnih komentarjev 

preko elektronske pošte, klepetalnic ali spletnih mest, namenjenih predvsem za poniževanje. 

- Izključitev – exclusion: gre za namerno izključitev posameznika iz spletne skupine ali 

skupnosti. 

- Žaljenje – flaming: pri tej vrstni ustrahovanja gre za pošiljanje nevljudnih in žaljivih sporočil 

preko elektronske pošte oz. na klepetalnicah. 

- Nadlegovanje – harassment: gre za ustrahovanje, ki vključuje nenehno pošiljanje zlobnih 

sporočil. 

- Utelešenje – impersonation: pri tej vrsti ustrahovanja nasilnež za pošiljanje neprimernih, 

zlobnih in neprijetnih vsebin uporabi identiteto nekoga drugega.  

- Razkrivanje zasebnosti – outing: ustrahovanje vključuje delitev skrivnosti žrtve, razkrivanje 

zasebnih podatkov, slik in videoposnetkov žrtve. 

- Pretkanost – trickery: pri tovrstnem ustrahovanju želi nasilnež pretentati žrtev, da mu razkrije 

osebne podatke, ki pa jih nato razkrije drugim prisotnim na spletu. 

 

Kibernetsko nasilje pušča na žrtvi hude posledice in nepopravljivo škodo. Žaljive informacije, zlobna 

sporočila, razkrivanje zasebnih podatkov, ponižujoče slike, ki so objavljene na spletu, povzročijo žrtvi 

javno ponižanje. Nasilnež je žrtvi nenehno za petami. Žrtev se nasilnežu in njegovemu ustrahovanju 
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ne more izogniti niti doma, saj nasilnež lahko ustrahuje svojo žrtev ne glede na čas in prostor. Tudi v 

primeru, ko se žrtev skuša izogniti nadlegovanju in blokira nadlegovalca, storilec lahko zamenja svoj 

vzdevek, si ustvari nov račun in lahko ponovno nadaljuje z ustrahovanjem žrtve (Bauman, 2009, str. 1-

31). 
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3  MEDVRSTNIŠKO NASILJE 
 

3.1 POMEN ŠOLE IN DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA POJAV VRSTNIŠKEGA NASILJA 

      
Pogosto se dogaja, da otroka trpinčijo tudi drugi otroci in mladostniki, v velikih primerih prav njegovi 

vrstniki oz. kar sošolci. 

Večina vrstniškega nasilja se zgodi v osnovnih šolah, srednjih šolah, zavodih, mladinskih domovih, 

tudi že v vrtcih in v drugih ustanovah, namenjenih otrokom in mladostnikom. V šoli so najbolj nevarni 

prostori: stranišča, jedilnica, šolsko igrišče, hodniki, garderobe (Zabukovec Kerin, 2002, str. 106-107).  

 

Pojav nasilja pa ni omejen samo na prostor ustanove, temveč se dogaja tudi v okolici šole, zavoda, na 

poti v šolo ali iz nje. Dogaja se tudi v krogu družine, v primerih, ko je nasilnež sorojenec. 

 

Vsakdo, ki je šel skozi osnovno in srednjo šolo, ve, da se tam dogajajo stvari, za katere lahko brez 

zadržka trdimo, da gre za nasilje.  

 

Vstop v šolo prinese nove zahteve v stikih z vrstniki, hkrati pa tudi pričakovanja staršev o uspešnosti 

njihovega otroka kot učenca. Šolski prostor tako postane prostor pritiskov, zahtev, prevelikih 

pričakovanj in neprijetnih situacij. Vse te nove zahteve pa v otroku lahko vzbujajo agresivne težnje in 

odzive.  

 

V  procesu socializacije imajo izredno velik vpliv prav vrstniki, ki oblikujejo skupna pravila obnašanja, 

vrednote in stališča v zvezi z nekaterimi vprašanji, zato lahko predstavljajo posebno subkulturo. Prav v 

družbeni skupini svojih sovrstnikov mladi iščejo možnost razreševanja problemov in zadovoljevanja 

potreb, ki jih drugje niso mogli. Različne oblike potrjevanja, dokazovanja moči, položaja in varnosti 

nekateri mladostniki najdejo v skupini vrstnikov. Največ možnosti za nasilno vedenje šola ustvarja s 

svojo storilnostno naravnanostjo, ki spodbuja tekmovalnost in prisili otroka v stalno dokazovanje. 

Primerjajo se z drugimi. Za nasilno reakcijo se velikokrat skriva obramba pred neuspehom. Tudi 

preveč avtoritativni odnosi med učitelji in učenci ne ustvarjajo pozitivne klime za šolsko delo (Erb, 

2004, str. 43). 

 

Tisti, ki nimajo sreče in so manj priljubljeni, so ponavadi tarča močnejših, bolj priljubljenih vrstnikov, ki 

so lahko njihovi sošolci ali pa so iz drugega razreda in celo druge šole. 

 

Šola je pomembna družbena institucija, ki poleg izobraževanja prenaša vrednote družbe, v kateri 

deluje. Šola lahko agresivno vedenje pri učencih vzdržuje, pospešuje, pa tudi ustvarja. S 

spodbujanjem tekmovalnosti in povečano storilnostno naravnanostjo med učenci lahko ustvarja 

možnosti za agresivno vedenje učencev.   

 

Pušnikova opredeljuje naslednje socialne faktorje kot ogrožujoče oziroma varovalne v šoli (Pušnik, 

1999, str. 17): 
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- Ogrožujoči dejavniki v šoli so: neustrezna šolska klima, nejasna šolska pravila, učni neuspeh, 

menjavanje šole, izostajanje od pouka, izključitev iz šole. 

 

- Varovalni socialni faktorji so: pozitivne šolske izkušnje, dober učitelj, učna uspešnost, 

uspešnost v interesnih dejavnostih, sprejetost v skupini vrstnikov, povezanost s skupino, 

dober šolski uspeh, ugodna šolska klima, uspehi v športu, na raznih tekmovanjih (Bučar 

Ručman, 2004, str. 149, in Pušnik, 1999, str. 17). 

 

Ko govorimo o vrstniškem nasilju, lahko rečemo, da so vanj vpletene cele skupine otrok in 

mladostnikov, nekateri kot žrtve, drugi kot povzročitelji in povzročiteljice ter tretji kot opazovalci in 

opazovalke. 

 

Povzročitelji in žrtve so obeh spolov, res pa je, da dekleta manjkrat uporabljajo fizično nasilje.  

 

Od deklet ne pričakujemo, da bodo fizično nasilna, saj za njih na splošno velja, da so prijazne, 

občutljive in pasivne, znajo dobro poslušati, sledijo navodilom in so uspešne v šoli, so pametne, a ne 

prepametne, so do drugih nežne in skrbijo zanje, so vljudne in delajo stvari proti svoji volji (pojedo jed, 

ki je ne marajo, se pretvarjajo, da jim je všeč darilo, obiskujejo plesne vaje …), so urejene, skrbijo za 

svoj izgled.   

 

Je pa značilno, da deklice kot povzročiteljice nasilja najpogosteje razširjajo lažne govorice o žrtvi, jo 

socialno izolirajo.  

Glede na to, da za dečke velja, da so močni, da skrivajo svoje občutke, ne jokajo, ne pokažejo jeze, je 

več verjetnosti, da bodo ob konfliktnih situacijah fizično obračunavali. 

 

Ugotovili so, da učitelji fizično obračunavanje med dekleti veliko hitreje označijo za nasilje kot enako 

vedenje dečkov in so nad njim tudi občutno bolj zgroženi.  

Prav vsi, povzročitelji in žrtve trpinčenja, potrebujejo pomoč, saj ne razumejo, kaj se dogaja, ne 

razumejo svoje vloge in so prestrašeni (Zabukovec Kerin, 2002, str. 107). 

 

Posledice mobbinga so neredko težje od posledic pretepa. Najhuje pri tem je, da prizadeta oseba 

zlonamernih ravnanj sprva sploh ne opazi, ker se stvari dogajajo za njenim hrbtom. Instinktivno čuti, 

da se je nekaj spremenilo, da se stalno nekaj šušlja za njenim hrbtom in da se je nekateri nenadoma 

izogibajo (Erb, 2004, str. 44). 

 

Medvrstniško nasilje je tesno povezano z nasiljem v družini. Posledice preživetega nasilja v družini 

vplivajo na otrokovo samopodobo in samozavest, motivacijo, vedenje, komunikacijo, socialne veščine, 

zmožnost prilagajanja, sprejemanja avtoritete, spoštovanja pravil. 

 

Otroci, ki odraščajo ob nasilnem očetu, ki tepe njihovo mamo ali celo njih same, tovrstne vzorce 

prenesejo v šole in prostore, kjer preživljajo večino časa s sovrstniki. Doma se naučijo, da so žrtve 

šibkejši. V primeru medvrstniškega nasilja otroci, ki se telesno ali drugače ne morejo meriti z njimi, 
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pogosto postanejo njihove žrtve ali pa sami postanejo žrtve močnejših vrstnikov. Mnogokrat se 

začetno nasilniško vedenje spremeni v način življenja.  

 

V primeru medvrstniškega nasilja moramo poleg nasilneža in žrtve omeniti še tretjo stran, to so 

opazovalci nasilja, ki predstavljajo večino. Čeprav se večina med njimi ne strinja z nasiljem, ki se 

dogaja njihovim vrstnikom, skoraj vedno ostanejo pasivni in ne posežejo v nasilno dejanje. Razlogov 

je več, občutek strahu, krivde in nemoči, pripadnost določeni skupini in ležernost. Pri izvajanju 

preventivnih programov moramo tako posebno pozornost posvetiti tudi njihovim potrebam in 

odgovornostim. 

 

Žrtvam je potrebno nuditi takojšnjo pomoč, predvsem pa v proces vključiti starše, ki mnogokrat sploh 

ne vedo, da je njihov otrok žrtev medvrstniškega nasilja. Mladi se tega sramujejo, saj so prepričani, da 

tudi njihovi starši, kot pač družba nasploh, od njih pričakujejo, da bodo sposobni v vsaki situaciji 

poskrbeti zase in končati kot zmagovalci. Sami pa se počutijo poraženi. 

 

Pomembno vlogo pri odpravljanju medvrstniškega nasilja imajo vsekakor preventivne dejavnosti, ki so 

vezane predvsem na izobraževanje in vzgajanje otrok, ter v stalnem promoviranju nenasilja kot načina 

življenja. Vse to lahko pripomore k zmanjšanju medvrstniškega nasilja. 

 

3.2 DEFINICIJE NASILJA MED UČENCI 
 

Za obravnavo različnih oblik nasilja med šolajočo se mladino je v strokovni literaturi najbolj pogosto 

uporabljen izraz »bullying«. Pri prevajanju tega termina v slovenščino avtorji najpogosteje uporabljajo 

izraz trpinčenje, ustrahovanje, maltretiranje in preganjanje (Bučar Ručman, 2004, str. 104, Pušnik, 

1999, str. 34). 

 

Kristančičeva pravi, da besede bullying ni mogoče dobesedno prevesti v slovenščino. Beseda med 

naslednjimi možnimi izrazi pomeni od vsakega nekaj: ustrahovanje, trpinčenje, nasilje, zafrkavanje, 

zlorabljanje, grožnje, maltretiranje, šikaniranje, mučenje (Kristančič, 2002, str. 138).   

 

Različni avtorji, tuji in domači, ponujajo različne definicije vrstniškega nasilja oz. bullyinga. 

Mikuš Kosova opredeljuje vrstniško preganjanje kot posebno obliko nasilja nad otroki. Pravi, da za 

posebne oblike nasilja med mladimi v šolskem prostoru uporabljamo izraz bullying – trpinčenje. Gre za 

zelo splošen pojem, ki zajema širok spekter oblik nasilja, npr. nadlegovanje, zasmehovanje, skrivanje 

potrebščin, izključevanje iz skupine, brcanje, frcanje, cukanje. O vrstniškem preganjanju govorimo, če 

je otrok žrtev ponavljajočega se in dalj časa trajajočega slabega ravnanja s strani drugega otroka ali 

skupine otrok. Ti mu namenoma povzročajo ali poskušajo povzročiti čustveno, socialno ali telesno 

prizadetost, poškodbo ali neugodje. Običajno označujemo takšno ravnanje z besedami: agresivnost, 

nasilno vedenje, zahrbtnost, klevetanje, podlo ravnanje (Mikuš Kos, 1997, str. 63). 
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Zabukovec Kerinova uporablja termin vrstniško nasilje v šoli v primeru, ko gre za nasilje, ki se dogaja v 

šoli, žrtev in povzročitelj pa sta vrstnika. Pri tem je pomembno neravnovesje moči; trpinčeni otrok je 

telesno ali psihično šibkejši, zato se težko ubrani napadov vrstnikov, posameznika ali skupine 

(Zabukovec Kerin, 2002, str. 104-106).  

 

Tudi Dekleva poudarja značilnost pravega trpinčenja, ki se kaže predvsem v neravnovesju moči, saj 

se šibkejši s težavo brani in je nemočen v primerjavi z nadlegovalcem (Dekleva, 1997, str. 53). 

 

Vrstniško nasilje lahko definiramo kot namerno, ponavljajočo se uporabo fizičnega, psihičnega ali 

ekonomskega nasilja povzročitelja nad drugim otrokom ali mladostnikom podobne ali enake starosti. 

Namen vrstniškega nasilja je prestrašiti, prizadeti žrtev in povečati povzročiteljev oz. povzročiteljičin 

občutek moči (Zabukovec Kerin, 2002, str. 105). 

 

Aničićeva pravi,  da o vrstniškem nasilju govorimo v primeru, da se le-to  dogaja v šoli, žrtev in 

povzročitelj pa sta vrstnika, pri tem močnejši učenec ali skupina učencev ustrahuje enega učenca 

(Aničić, 2002, str. 106). 

 

Kristančičeva pravi, da medvrstniško nasilje pomeni na eni strani vedenje, ki prestopa meje 

dovoljenega in se zato dogaja skrito v neformalnih skupinah. Po drugi stani pa pomeni vedenje, ki je 

na zapleten način pogojeno z individualnimi medosebnimi, skupinskimi, socialnimi in političnimi 

dejavniki. Praviloma je umeščeno v določen socialni sistem, ki takšno vedenje omogoča. Lahko ga 

celo spodbuja ali nagrajuje (Kristančič, 2002, str. 138). 

 

Lines postavlja naslednjo definicijo bullyinga med vrstniki. Gre za kontinuirano vedenje fizičnega, 

psihološkega, socialnega, verbalnega ali čustvenega ustrahovanja s strani enega ali več vrstnikov. 

Bullying je vsako dejanje, od udarcev do dajanja vzdevkov, ki žrtev razjezijo, razburijo ali prizadenejo. 

Tudi Lines v svoji definiciji opozarja na pomembnost neravnotežja v moči med žrtvijo in povzročiteljem 

oziroma zlorabe moči (Lines, 2008, str. 19). 

 

Olweus navaja, da o trpinčenju med učenci govorimo takrat, kadar je neki učenec v daljšem časovnem 

obdobju večkrat izpostavljen agresivnemu vedenju oziroma negativnim dejanjem, ki jih povzroči 

njegov sovrstnik ali skupina učencev (Olweus, 1995, str. 11-12). 

 

Svojo definicijo dopolnjuje, da gre pri trpinčenju za namerne poškodbe ali povzročanje neugodja tako 

s fizičnimi sredstvi, kot z besedami. Trpinčenje lahko izvaja posameznik ali skupina. Tarča trpinčenja 

je prav tako lahko posameznik ali skupina. Značilnost pravega trpinčenja je predvsem v neravnovesju 

moči – šibkejši se težko brani,  je nemočen proti učencu ali učencem, ki ga nadleguje/-jo (Olweus, 

1995, str. 11-12). 

 

Pri negativnih ravnanjih gre za namerne poškodbe ali povzročanje neugodja tako s fizičnimi sredstvi, 

kot tudi z besedami, ki vključujejo zafrkavanje, poniževanje, žaljenje. Negativna dejanja so tudi 

porivanje, brcanje, zbadanje, pretepanje. Vendar ni nujno, da so negativna dejanja povezana s 
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telesnim dotikom ali z besedami. Tudi spakovanje in uporaba vulgarnih ali agresivnih kretenj ali pa 

namerna izključitev iz skupine veljajo za negativna dejanja (Olweus, 1995, str. 12). 

 

Habbe  o vrstniškem nasilju govori, kadar učenec ali skupina učencev drugega učenca zafrkava, mu 

govori neprimerne besede, ga tepe, brca, uničuje njegovo lastnino, ga obrekuje, ga izloči iz družbe 

vrstnikov, zaradi česar trpi in se ne more braniti (Habbe, 2000, str. 44-45). 

 

Podobne so tudi definicije nekaterih drugih avtorjev (Besag, Smit, Roland). Definicije imajo skupne in 

tudi različne elemente. Različne so si npr. glede odnosa do umestitve nasilja v časovno in kulturno 

komponento, odnosa med žrtvijo in nasilnežem.  

 

Roland opredeljuje bullying kot dolgotrajno in sistematično uporabo nasilja, duševnega ali telesnega, 

ki ga izvaja posameznik ali skupina proti osebi, ki se v svojem trenutnem položaju ne more braniti 

(Dekleva, 1996, str. 357). 

 

Besag navaja, da so bullying opredeljujejo štiri značilnosti, in sicer gre za prevlado močnega nad 

šibkim v različnih kontekstih, gre za ponavljajoča se dejanja, ki povzročajo dolgotrajnejše neprijetnosti, 

kot npr. trpljenje in strah pred bodočimi napadi, gre lahko za besedno, telesno ali psihološko nasilje in 

gre lahko za vedenje, ki je socialno sprejemljivo, kot na primer v obliki izrazito tekmovalnega 

razumevanja izobraževalnega, športnega ali socialnega uspeha, ki povzroča, da se neuspešni čutijo 

manjvredne in zaradi tega trpijo (Dekleva, 1995, str. 28). 

 

Medtem ko različni avtorji pri opredeljevanju izraza bullying poudarjajo različne vidike tega nasilja, 

Pušnik povzema naslednje skupne značilnosti (Pušnik, 2002, str. 8): 

� Trpinčenje je tisto nasilje, ki se dogaja dlje časa. 

� Lahko je verbalno, psihično ali fizično. 

� Vključuje neravnovesje moči med žrtvijo in napadalcem. 

� Žrtev se ne more braniti, občuti nemoč in strah. 

 

Tudi Kristančičeva iz različnih definicij povzema nekatere skupne elemente bullyinga oz. vrstniškega 

nasilja (Kristančič, 2002, str. 138): 

- V trpinčenju nastopata dve glavni osebi: žrtev in nasilnež. Oba sta lahko posameznika ali 

skupini. Možne so različne kombinacije. 

- Trpinčenje je dejanje, za katerega je značilno nesorazmerje moči med nasilnežem in žrtvijo. 

Trpinčenje prinaša nasilnežu korist ali zadovoljitev potrebe. S tem dokazuje svojo moč in 

premoč nad žrtvijo. 

- Napadi lahko trajajo več mesecev ali celo let, če jih nihče ne ustavi. Poleg žrtev in nasilnežev 

so v procesu ustrahovanja pomembni tudi opazovalci. Otroci, ki ustrahovanje opazujejo, vedo 

zanj, včasih ga celo spodbujajo.  

 

Skupno definicijam različnih avtorjev je, da ni nujno, da gre pri trpinčenju le za fizično nasilje, ne 

omejujejo se le na telesno nasilje. Nasilje se  lahko pojavlja v verbalni, psihični ali socialni oblika.  
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3.3 OBLIKE VRSTNIŠKEGA NASILJA V ŠOLAH 
 

Oblike nasilja so različne. Nekatera nasilna ravnanja so direktna in hitreje, lažje vidna ter 

prepoznavna, kot npr. pretepanje, brcanje, verbalno zmerjanje in žaljenje. Nasilje pa je lahko tudi 

prikrito, indirektno, kot so razna obrekovanja, namerno izločanje iz skupine, manipuliranje s 

prijateljstvi. 

 

Pogosta oblika preganjanja je izključevanje otroka iz skupinskih vrstniških dejavnosti ali namensko 

preprečevanje, da bi otrok lahko uresničil svoje želje, ali prikrajševanje otroka pri zadovoljevanju 

čustvenih, socialnih ali fizioloških potreb. Bolj pogosto je preganjanje, ki se kaže v izsiljevanju denarja 

ali druge lastnine. Tudi prisiljevanje otroka k udeležbi v asocialnih dejavnostih, kot sta kraja ali 

vandalizem, je  oblika nasilja nad otrokom.  

 

Slovenski in tuji avtorji nasilje delijo v različne oblike. Najpogosteje pa razlikujejo med fizičnim in 

psihičnim nasiljem. 

 

Govorimo o telesnem ali fizičnem, socialnem in psihološkem preganjanju. Slabo ravnanje se lahko 

izraža besedno: grožnje, zasmehovanje, ponižanje, klevetanje, ščuvanje, pisne grožnje. Lahko se 

kaže z napadi na telo – udarci, porivanje, ščipanje, različne oblike telesnega mučenja. Izkazuje se 

lahko nebesedno in brez telesnega stika, z norčevalno mimiko ali prostaškimi gestami (Mikuš Kos, 

1997, str. 63). 

 

Rigby ločuje med odkritim in prikritim, indirektnim vrstniškim nasiljem. K prikritemu avtor šteje: 

prepričevanje druge osebe, da žali ali zlorabi tretjo osebo, širjenje zlonamernih govoric, anonimni 

telefonski klici, žaljiva pisana ali e-sporočila, namerno in nepravično izključevanje nekoga iz skupine, 

jemanje in skrivanje osebnih stvari, ponavljajoče se obračanje stran in zavračanje komunikacije 

(Rigby, 2008, str. 26). 

 

Dekleva razlikuje med neposrednim trpinčenjem, kar je vidno in očitno, in posrednim, ki dostikrat ni 

jasno izraženo in se kaže v osamitvi, izločitvi iz skupine. Razlikuje med fizičnimi oblikami nasilja, ki jih 

hitro opazimo in nanje tudi reagiramo, saj so vidne, vidne so posledice, in psihičnimi oblikami nasilja, 

ki jih je težje opaziti (Dekleva, 1997, str. 53). 

 

Habbe nasilje med vrstniki deli na fizično in psihično. Pravi, da je nasilje lahko posamično ali 

skupinsko (Habbe, 2000, str. 44). 

 

Zubrzycka loči med fizičnim in psihičnim mučenjem (Zubrzycka, 2008, str. 11-14).  

 

Tudi Sharpova in Smith ločita med telesnim nasiljem, v katerega uvrščata pretepanje, brcanje, jemanje 

ali krajo tuje lastnine, besednim nasiljem, ki se kaže z zmerjanjem, nacionalnimi vzdevki, zbadanji, in 

indirektnim nasiljem. V slednjo skupino uvršča razširjanje čudnih zvokov, izločitev posameznika iz 

socialne sredine (Smiht, Sharp, 1994, str. 1). 
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Različne oblike nasilja se lahko dogajajo kjerkoli – na ulici, v stanovanjskem bloku, v počitniški koloniji. 

Vendar je najpogostejše vrstniško nasilje prav v šoli. (Mikuš Kos, 1997, str. 63). 

 

Rigby posebej opredeljuje tudi naslednje oblike vrstniškega nasilja (Rigby, 2008, str. 26): 

 

- Rasist bullying, ki je usmerjen zoper žrtev zaradi njene pripadnosti, 

- Sexual bullying, gre za nasilje, ki ima seksistično motivacijo, 

- Cyber bullying – nasilje, ki ga povzročitelj izvaja preko računalniške tehnologije, mobilne 

tehnologije, spletne strani. Tovrstna oblika nasilja postaja v zadnjih letih vse pogostejša. 

 

Zabukovec Kerinova pa loči več oblik vrstniškega nasilja (Zabukovec Kerin, 2002, str. 106): 

 

- telesno nasilje: brcanje, boksanje, klofutanje, lasanje, pljuvanje, zapiranje v omare, 

- verbalno nasilje: žaljivke, širjenje lažnih govoric, žaljivi vzdevki, 

- psihično nasilje: izločanje, osamitev, grožnje, ustrahovanje, trpinčenje, 

- izsiljevanje ali ekonomsko nasilje: zahteve po denarju ali drugih materialnih dobrinah, 

povzročitelj zahteva, da mu žrtev piše domače naloge, pomaga goljufati pri preizkusih znanja, 

- spolno nasilje: otipavanje, božanje, uporaba žaljivk s seksualno vsebino, kazanje 

pornografske literature, nagovarjanje h kazanju spolnih organov, siljenje k spolnemu odnosu, 

prisiljen spolni odnos oz. posilstvo. 

 

3.3.1 Fizično ali telesno nasilje oz. trpinčenje 

 

Zubrzycka pravi, da fizično mučenje ni le enkraten dogodek, ampak je ponavljajoče se dejanje. Med 

tovrstno obliko mučenja sodi tako trepljanje, ščipanje, kričanje v uho, vlečenje za lase, kot tudi jemanje 

tujih stvari, njihovo uničevanje, razmetavanje po tleh (Zubrzycka, 2008, str. 11-14). 

Pri telesnem trpinčenju gre lahko za telesno nasilje, na primer porivanje, odrivanje, pretepanje, 

brcanja, lasanja, pljuvanje, boksanje, suvanje, klofutanje, pljuvanje, zvijanje rok, siljenje z nečim, 

oblivanje z vodo, obmetavanje s predmeti ali celo dotikanje, če človek tega ne želi, ali pa  jemanje ali 

poškodovanje žrtvinih stvari (Bučar Ručman, 2004, str. 106, Elliot, 1996, str. 88).  

 

Kristančičeva govori o fizičnem nasilju, kamor prišteva telesno mučenje, pretepanje, zanemarjanje, 

trpinčenje in spolno zlorabo (Kristančič, 2002, str. 137). 

 

Pri tej obliki trpinčenja se pogosto dogaja, da mučitelj žrtev pogosto zasleduje na poti iz šole domov. 

Priplazi se mu za hrbet in ga skuša spotakniti. Porine ga v grmovje ali celo udari, zapira v omare ali 

mu omejuje gibanje. Tudi primeri, ko starejši fantje vsako jutro počakajo pred vhodom v šolo mlajše 

fante, je pogosto prisoten primer. Grozijo jim, da jih bodo pretepli, če jim ne dajo denarja, da jih bodo 

poškodovali, če jih bodo zatožili učitelju. Zaradi groženj je žrtev preveč strah, da bi komu povedala, kaj 

se dogaja.  
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Fizične bolečina ali posledice, ki jih nasilnež tako povzroča, vedno spremljajo tudi psihične posledice 

pri žrtvah. Zaradi ustrahovanj je žrtev zelo vznemirjena in zgodi se, da se večkrat naredi bolno, da ji ni 

potrebno iti v šolo. 

 

3.3.2 Psihološko nasilje oz. čustveno trpinčenje 

 

Med otroki je pogosto opaziti, da se skupina otrok posmehuje nekomu, ker je druge narodnosti, ker 

prihaja s podeželja ali pripada drugačni kulturi. Zelo pogosto je prisotno norčevanje iz nekoga, ki je 

drugačen zaradi svojega videza, načina obnašanja ali ker je telesno prizadet. Mogoče slabo bere, nosi 

slušni aparat ali pa ima le materino znamenje. Mučitelji uporabljajo zlobne in žaljive vzdevke. Za 

sošolca, ki mu branje ne gre, pravijo, da je neumen kot noč, in se norčujejo iz sošolke, ki je nekoliko 

nižje rasti. 

 

Psihično in duševno nasilje označuje vsakršna dejanja, ki se na nezaželen in grob način dotaknejo 

človekove psihe: grobe besede in mnenja, žaljenje, zmerjanje, poniževanje, kričanje, prepiri, 

ignoriranje, zavračanje, izločanje, ustrahovanje, trpinčenje, osamitev, žaljive kretnje, grožnje, 

nacionalizem in seksizem (Bučar Ručman, 2004, str. 106). 

 

Psihično nasilje spodjeda samozavest, samopodobo in samozaupanje žrtve. S psihičnim nasiljem 

posegamo v človekovo duševnost, psihično stabilnost in samozavest (Kuhar, 1999, str. 5).  

 

Zubrzycka pravi, da je psihično mučenje poniževanje drugega otroka. Lahko gre za zasmehovanje, 

kritiziranje, opravljanje, širjenje slabih govoric, namensko zavajanje in goljufanje, izločanje iz skupine 

(Zubrzycka, 2008, str. 11-14). 

 

Kristančičeva k tej vrsti nasilja dodaja še stalna negativna stališča do drugih oseb in razvrednotenje 

(Kristančič, 2002, str. 137). 

 

3.3.3 Verbalno ali besedno nasilje oz. trpinčenje 

 

Obstaja mnogo oblik verbalnega ali besednega trpinčenja. Nekateri mučitelji skušajo z besedami 

prizadeti svoje žrtve. Govorijo jim, da so debeli, neumni, da smrdijo. Žrtve zbadajo z različnimi imeni, o 

njih pišejo na tablo ali stene krute zasmehovalne pesmice. Smejijo se jim. Izključijo jih iz družbe, s 

prstom kažejo nanje, so večna tema šole, jih na splošno zlorabljajo (Elliot, 1996, str. 88). 

 

Ob tem, ko se žrtev napada s podobnimi izrazi, kot so, da je grda, da zgleda kot pujs, jo oponašajo s 

prašičjim kruljenjem, drugi pa se ob tem smejejo, je žrtev zelo prizadeta. 

 

Verbalno nasilje oz. besedno trpinčenje vključuje: žaljivke, žaljive vzdevke, razširjanje lažnih govoric, 

pisanje žaljivih stvari po zidovih ali straniščih. Pod to vrsto nasilja uvrščamo tudi zaničevanja, vpitje, 

omaloževanje, podcenjevanje, grožnje, poniževanje, psovke (Umek, 2003, str. 3).  
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K vsem naštetim  Kristančičeva k verbalnemu nasilju dodaja še osorno govorjenje (Kristančič, 2002, 

str. 137).  

 

3.3.4 Izsiljevanje ali ekonomsko nasilje 

 

Med šolajočimi se mladostniki je pogosto prisotno tudi izsiljevanje. Nemalokrat so to zahteve po 

denarju, malici ali drugih materialnih dobrinah. Povzročitelj od žrtve zahteva, da mu ta piše domače 

naloge ali pa pomaga goljufati pri preizkusih znanja (Aničić, 2002, str. 106). 

 

3.3.5 Tiho trpinčenje 

 

Med tihimi oblikami trpinčenja je med otroki pogosto prisotno izključevanje iz družbe. Sošolka 

prijateljici obrne hrbet, ko jo kaj vpraša, jo odrine stran ali pa zaničljivo zavije z očmi.  

 

Tudi tovrstna oblika trpinčenja je za žrtev lahko zelo neprijetna, saj čeprav mučitelj ne reče ničesar, 

skuša pri žrtvi s svojim vedenjem vzbuditi slab občutek. Ta oblika trpinčenja je zelo pogosta, še 

posebej med deklicami, in ravno zaradi tega mučna, ker žrtev ničesar ne naredi in sploh ne ve, kaj je 

narobe, da se mučitelji več ne pogovarjajo z njo, da vedno, kadar stopi v razred, odidejo stran, ne 

govorijo z njo (Durjava, 2009, str. 25-27). 

 

3.3.6 Spolno nasilje 

 

Tudi med osnovnošolci in mladostniki so prisotne oblike spolnega nasilja, ki lahko potekajo od 

besednega do telesnega nadlegovanja in v skrajnem primeru lahko prerastejo celo v posilstvo. Gre 

predvsem za otipavanja in siljenje k spolnim aktivnostim. Spolno nasilje pomeni tudi namigovanje na 

spolnost, opolzko govorjenje, telesno dotikanje, otipavanje (Habbe, 2002, str. 89). 

 

Aničićeva prav tako navaja, da spolna zloraba ni samo spolni odnos, je tudi otipavanje otrokovih 

spolnih organov, siljenje otroka, da gleda pornografske filme ali slike. Opozarja predvsem na 

naslednje oblike spolnega nasilja, ki jih doživljajo vrstniki: otipavanje, božanje, uporaba žaljivk s 

seksualno vsebino, kazanje pornografske literature, nagovarjanje k razkazovanju spolnih organov, 

siljenje k spolnemu odnosu, prisiljen spolni odnos, posilstvo (Aničić, 2002, str. 162). 

 

Spolno nasilje se lahko dogaja kjerkoli na hodnikih, v učilnicah in na igriščih. Posebno izpostavljene so 

garderobe, kjer se otroci preoblačijo (Habbe, 2002, str. 90). 

 

3.3.7 Samopoškodovanje ali avtoagresija – nasilje nad sabo 

 

Nekateri otroci in mladostniki, ki imajo težave pri izražanju svojih čustev, ne morejo odreagirati tako, 

da se znesejo nad drugimi, temveč usmerijo to nasilje na sebe. Pomembno je poznati opozorilne 
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znake takšnega nasilja, ki se gotovo kažejo v večkratnih poskusih samomora, z nenehno uporabo 

alkohola, drog, kot pogoste grožnje ali govorjenje o samomoru, smrti, kot izolacija, umik, velike 

spremembe v spanju, hranjenju, občutkih brezupa, nezmožnostih kontroliranja obnašanja, kot 

agresivno obnašanje, izguba interesa v vsakodnevnih opravilih. Najbolj uničujoče dejanje tega nasilja 

je samomor, ki pa ga z veliko mero osveščenosti marsikdaj lahko preprečimo. 

 

3.4 ŽRTVE MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA  
 

3.4.1 Otroci, ki postanejo žrtve  

 

Kmalu po vstopu v šolo se večina otrok sreča z vrstniškim nasiljem. Erb pravi, da žalitve, 

zasmehovanje in norčevanje občuti na svoji koži že kar vsak drugi šolar. Zametke nasilja najdemo že 

v zbadljivkah, ki lahko nekoga prizadenejo in bolijo (Erb, 2004, str. 12).  

 

Žrtve so tisti učenci, ki doživljajo trpinčenje. Učenec je trpinčen, kadar je v daljšem časovnem obdobju 

večkrat  izpostavljen nasilnemu vedenju oziroma negativnim dejanjem enega ali več učencev. Žrtev 

največkrat prepoznamo po njegovem prestrašenem vedenju. S svojimi stališči in vedenjem signalizira 

drugim, da je negotov in ničvreden posameznik, ki se ne bo branil v primeru napada ali žalitve. 

Učenec, ki je izpostavljen negativnim dejanjem, se resnično težko brani in je nekako nemočen proti 

učencu ali učencem, ki ga nadlegujejo (Pušnik, 1999, str. 83). 

Pogosteje so žrtve otroci, ki kakor koli izstopajo iz povprečja. Lahko so izredno inteligentni, nadarjeni 

glasbeniki, nosijo očala, imajo zdravstvene težave. Otroci s posebnimi potrebami so največkrat dobro 

sprejeti s strani večine otrok, le povzročiteljem nasilja predstavljajo »lahke žrtve«. Prav tako so 

ranljivejši otroci, ki se od povzročiteljev razlikujejo po rasi, narodnosti, veroizpovedi.  

 

Večina žrtev je občutljivih, inteligentnih, nežnih. Pogosto prihajajo iz družin, kjer konflikte rešujejo 

konstruktivno, brez vpitja in pretepanja, tako da nasilja niso vajeni in ne vedo, kako naj nanj 

odgovorijo. Največkrat imajo zelo dobre odnose s starši in se z njimi dobro razumejo. V njihovih 

družinah ni veliko vpitja, zato se ne znajdejo, ko jih napade nasilen vrstnik. Sprašujejo se, kaj so 

naredili, da se jim dogaja nasilje, in obtožujejo sebe (Elliot, 2000, str. 24). 

 

Olweus navaja nekatere splošne značilnosti učencev, ki so opozorilni znaki, da bi lahko šlo za žrtve 

vrstniškega nasilja. Avtor pravi, da so žrtve lahko telesno šibkejše od svojih vrstnikov, bojijo se 

poškodb in tega, da bi se sami poškodovali, so neuspešni pri športu, športnih igrah, pretepih, so 

previdni, občutljivi, mirni, zadržani, pasivni, podredljivi in sramežljivi, hitro začnejo jokati, so tesnobni, 

negotovi, nesrečni in žalostni, med vrstniki se težko uveljavljajo, tako telesno, kot tudi besedno, 

pogosto se bolje razumejo z odraslimi kot z vrstniki (Olweus, 1995, str. 34-35). 

 

Zabukovec Kerinova in Turčin navajata še nekaj znakov, ki lahko pomenijo, da je otrok žrtev 

vrstniškega nasilja: boji se prihajati v šolo ali odhajati iz nje, išče nenavadne poti iz šole in nazaj, 

starše prepriča, da ga spremljajo v šolo in čakajo ob koncu pouka, začne neopravičeno izostajati od 
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pouka, poslabša se mu šolski uspeh, ima poškodovano šolsko opremo ali je celo nima, tekom dne 

izgubi kos oblačila. Starši poročajo, da nenadoma postane zadirčen in grob, se zapre vase, začne 

jecljati, je vznemirjen in nervozen, preneha jesti, odklanja pogovor ali si izmisli neverjetno zgodbo, da 

bi ga pustili pri miru, ima nepojasnjene modrice, odrgnine in druge poškodbe, sam začne uporabljati 

nasilje nad mlajšimi otroki (Zabukovec Kerin, 2002, str. 110, Turčin, 2007, str. 194). 

 

Erb opozarja tudi na vaške otroke, ki v mestnih šolah veljajo za tujce, ki jih nihče noče sprejeti medse. 

Ravno zato, ker prihajajo iz vaškega, za mestne otroke »kmečkega« okolja, jim novi sošolci pripravijo 

marsikatero težko uro. Četudi so uspešni in imajo vrsto močnih področji, jim to ne pomaga prav  veliko 

(Erb, 2004, str. 13).  

 

Kadar so žrtve vrstniškega nasilja mlajši otroci, starši poročajo o večjem občutku nemoči, saj sošolci in 

sošolke iz osnovne šole ponavadi živijo zelo blizu skupaj in se nehote srečujejo tudi v prostem času. 

Situacija se tako zdi nerešljiva, saj se nevarnost preseli tudi na domače igrišče. 

 

Elliottova pravi, da je težko reči, kako si nasilnež izbere žrtev. Če otrok ne počne ravno česa izrazito 

asocialnega, potem gotovo ni sam kriv. Mučitelj preprosto potrebuje žrtev, da se nad njo izživlja, in to 

je lahko kdorkoli, da le ima neko lastnost, iz katere se lahko norčuje. Videz, pamet, narodnost, norčije. 

Pri žrtvi išče šibko točko in ko jo najde, bo vedno igral na isto karto, da jo prizadene (Elliot, 2000, str. 

23).  

 

Morda ima žrtev le smolo, da se je znašla na nepravem mestu ob nepravem času. In najpogosteje si 

mučenja prav z ničimer ne zasluži. Prav zato, ker so takšni otroci prijazni in nevajeni grobe obrambe, 

je žalostno, da so odlične tarče za nasilneže. Prav njihov način reagiranja na različne oblike trpinčenja, 

npr. jok, je za tistega, ki jim greni življenje, še dodatna prednost (Elliot, 2000, str. 24). 

 

Vsekakor je od reakcije na prvo izkušnjo nasilja  odvisno, ali se bo nasilje kmalu ponovilo ali ne. Zelo 

verjetno je, da bo otrok, ki se ne brani, začne jokati in kaže strah pred povzročiteljem, kmalu zopet 

žrtev. Povzročitelj je namreč dosegel takšno reakcijo, ki ga je najbolj zadovoljila (Zabukovec Kerin, 

2002, str. 107).  

 

Nasilje nad posameznikom je lahko še hujše, če se nanj spravi skupina nasilnežev. Zgodi se, da 

skupina posamezni žrtvi jemlje denar, ji grozi. Nasilneži so pogosto še pogumnejši pred prijatelji, če pa 

so sami, jim je neprijetno in postanejo strahopetni. Takrat so dosti manj napadalni. 

V tem primeru je nujno potrebno povedati staršem, učitelju oz. neki odrasli osebi, ki ji otrok zaupa 

(Elliot, 2000, str. 26). 
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3.4.2 Znamenja  nasilja, splošne značilnosti učencev, ki bi lahko bile žrtve nasilja 

           

Ker otroci, ki jih nekdo nadleguje, kot žrtve nasilja o tem pogosto molčijo in o svojih izkušnji z nasilnim 

vrstnikom le stežka spregovorijo, je dobro poznati nekatere znake, ki so lahko opozorilo, da je učenec 

ali učenka žrtev vrstniškega nasilja. Deloma lahko to razberemo iz njihovega vedenja.  

 

Zabukovec Kerinova, Olweus in Elliot opozarjajo na znake, ki lahko kažejo, da je nek učenec žrtev 

nasilja, zato moramo biti še posebej pozorni na posamezne oblike vedenja (Zabukovec Kerin, 2002, 

str. 110, Olweus, 1995, str. 33-34). 

 

Pri avtorjih Zabukovec Kerinove in Olweusa zasledimo delitev znakov, ki so morebitni pokazatelji 

nasilja, na primarne in sekundarne. Primarni znaki so bolj neposredni in bolj očitno povezani s situacijo 

trpinčenja. Sekundarni znaki tudi pogosto kažejo na trpinčenje, vendar povezava ni tako neposredna 

in močna. Kadar so pri otroku navzoči le sekundarni znaki, je treba situacijo podrobneje proučiti, 

preden lahko zaključimo, da je otrok žrtev nasilja. Znaki se kažejo tako v šoli, kot tudi doma, 

raziskovalci jih delijo na primarne in sekundarne (Zabukovec Kerin, 2002, str. 110, Olweus, 1995, str. 

33-34). 

 

3.4.2.1 Primarni znaki v šoli 

 

Pri otrocih ali mladostnikih lahko govorimo o trpinčenju, kadar se vedenje vrstnikov do njih kaže v eni 

ali navadno več spodaj opisanih oblikah (Zabukovec Kerin, 2002, str. 110, Olweus, 1995, str. 33-34): 

• Večkratno zlonamerno nagajanje, zafrkavanje z raznimi, tudi ponižujočimi vzdevki, 

zasmehovanje, podcenjevanje, norčevanje, razvrednotenje, zastrahovanje, grožnje, 

ukazovanje, nadvladovanje, podrejanje. 

• Vrstniki oz. sošolci za otrokovim  hrbtom šušljajo in se vedejo arogantno. 

• Širijo o njem najrazličnejše govorice. 

• Stalno se nasmihajo in hihitajo v zvezi z neko njegovo pomanjkljivostjo (očala, zaobljena 

postava, neroden pri športu, nosi netrendovska oblačila ali pa ima težave z izražanjem). 

• Otrok ne pride več do besede, ker ga nekdo vztrajno prekinja. Kadar med šolsko uro kaj pove, 

se drugi hudobno hihitajo. 

• Nočejo mu več pomagati in mu na primer ne povedo, kaj je za domačo nalogo. 

• Drugi se obnašajo do njega, kot da ga ni. 

• Namenoma se norčujejo iz njega. 

• Stalno ga kritizirajo. 

• Dobiva naloge, ki jim nikakor ne more biti kos. 

• Bil je že žrtev izsiljevanja denarja ali podobnega nasilja. 

• Neprijazno in porogljivo norčevanje in posmehovanje. 

• Porivanje, suvanje, nadiranje, pretepanje, brcanje, pri čemer se žrtev ne more ustrezno 

braniti. 
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• Sodelovanje pri prepirih in pretepih, v katerih je dokaj nemočen in iz katerih se skuša umakniti 

(mogoče z jokom). 

• Njegove knjige, denar ali druge stvari je nasilnež vzel, poškodoval ali raztresel. 

• Ima otekline, poškodbe, vreznine, praske ali strgana oblačila, ki jih ni možno razložiti drugače, 

kot da so posledica nasilja.  

 

3.4.2.2 Sekundarni znaki v šoli 

 

• Pogosto je otrok sam in izoliran od vrstnikov med odmori in v času kosila; vse kaže, da nima 

niti enega dobrega prijatelja v oddelku. 

• Pri skupinskih igrah je izbran zadnji. 

• V času odmorov poskuša ostati v bližini učiteljev in drugih odraslih. 

• Na šolskih izletih je vedno v bližini učiteljice ali učitelja in se od njiju noče oddaljiti. 

• Ima težave, kadar mora govoriti pred razredom, daje vtis tesnobnosti in negotovosti. 

• Je žalosten, nesrečen in potlačen. 

• Njegov učni uspeh nenadno ali postopoma pada. 

 

3.4.2.3 Primarni znaki doma 

 

• Domov prihaja z raztrganimi ali obrnjenimi oblačili, s poškodovanimi knjigami. 

• Ima poškodovano šolsko opremo ali je celo nima, tekom dne »izgubi« kos oblačila ali prihaja 

domov z raztrganimi oblačili oz. knjigami. 

• Ima otekline, poškodbe, vreznine in praske, ki jih ni mogoče razložiti drugače, kot da so 

posledica nasilja. 

 

3.4.2.4 Sekundarni znaki doma 

 

• Sošolcev in drugih vrstnikov po šoli ne pripelje domov in se le redkokdaj igra na otroških 

igriščih drugih otrok ali pri njih doma. 

• Nima niti enega dobrega prijatelja, s katerim bi preživljal prosti čas (igranje, nakupovanje, 

športni in glasbeni dogodki, klepetanje po telefonu). 

• Nikoli ga nihče ne povabi na hišne zabave ali praznovanje rojstnih dni, pa tudi sam jih ne 

prireja. 

• Zjutraj se obnaša, kot bi se bal šole in kaže do nje odpor, nima teka pri zajtrku, boli ga glava 

ali želodec (še posebej zjutraj). 

• Otrok se boji prihajati v šolo ali odhajati iz nje, spremeni svojo običajno pot, zato zamuja ali pa 

prihaja v šolo zelo zgodaj.  

• Izbira nesmiselne, npr. daljše poti za odhod v šolo in iz nje. 

• Noče na šolski avtobus. 

• Starše prepriča, da ga spremljajo v šolo in čakajo ob koncu pouka. 
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• Nemirno spi in ima hude sanje, lahko tudi joče v spanju. 

• Izgubi interes za šolsko delo in dobiva slabše ocene. 

• Se zapre vase, začne jecljati, ima izredno slabo samopodobo. 

• Videti je vznemirjen, nervozen in prestrašen. 

• Odklanja pogovor ali si izmisli neverjetne zgodbe, da bi ga pustili pri miru. 

• Sam začne uporabljati nasilje nad mlajšimi in manjšimi otroci, nad svojimi mlajšimi bratci ali 

sestricami. 

• Deluje nesrečno, žalostno, potlačeno ali kaže nepričakovane spremembe razpoloženja z 

razdražljivostjo in nenadnimi čustvenimi izbruhi. 

• Želi dodaten denar. Prosi zanj ali pa ga krade, da bi ustregel nasilnežem. 

 

Tudi Kristančičeva opozarja na določene znake, po katerih prepoznamo otroka, ki ga trpinčijo drugi 

otroci (Kristančič 2002, str. 139): 

 

- Pri otroku se pojavijo nočne more, hoja v spanju, enureza. 

- Otrok je živčen, pozabljiv, raztresen, začne gristi nohte, pojavijo se nervozni tiki. 

- Pojavijo se nenadne spremembe osebnosti, otrok postane razdražljiv, zaprt vase, utrujen, 

jokajoč, kričeč, brez apetita. 

- Pojavijo se psihosomatske bolezni, nedoločene bolečine, glavoboli, želodčne težave. 

- Otrok  se izogiba določenim šolskim uram, predmetom, dnem, zamuja pouk, prihaja pozneje 

domov ali si želi drugačno pot v šolo. 

- Pri otroku opazimo umik pred družabnimi dejavnostmi. 

- Zasledimo spremenljivo razpoloženje, pojavijo se nenadni izbruhi razburjenosti, žaljive 

zbadljivke. 

- Otrok nenadoma izgublja knjige, zvezke ali druge šolske potrebščine, obleka in njegove stvari 

so poškodovane. 

- Na otroku opazimo modrice, vreznine ali druge znake fizičnih poškodb. 

- Otroka je strah pred temo, nenavadnimi glasovi, fizičnimi stiki z drugimi otroki. 

 

Besag navaja nekatere značilnosti tipične žrtve. Tipična žrtev nasilja kaže več tesnobnosti in 

negotovosti kot drugi učenci. Žrtve so pogosto previdne, občutljive in mirne. Kadar jih drugi učenci 

napadajo, pogosto reagirajo z jokom, jezo in umikom. Žrtve trpijo tudi zaradi nizke stopnje 

samospoštovanje in imajo na splošno slabo podobo o sebi in o svoji situaciji. Zdi se jim, da niso 

uspešne, počutijo se neumne, ponižane in neprivlačne (Pušnik, 1999, str. 84). 

 

Kisovec navaja naslednje znake, ki so opazni v posameznih šolskih situacijah in so lahko signal, da so 

učenci morda žrtve vrstniškega nasilja (Kisovec, 1997, str. 31): 

 

- So osamljeni in izolirani od vrstnikov med odmori in v času kosila. 

- Pri skupinskih igrah so izbrani zadnji. 

- V času odmorov iščejo bližino učiteljev in drugih odraslih. 

- Imajo težave pri nastopih pred razredom (tesnobnost, negotovost). 



    Analiza nasilja nad osnovnošolci in srednješolci                                                                                                                                                             Breda Knafelc 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

  58

- So žalostni, potlačeni. 

- Nenadno ali postopno jim pade učni uspeh. 

 

Tudi Besag navaja vrsto značilnosti otrok, ki sodijo v skupino žrtev. Osredotoči se na osebnostne in 

vedenjske značilnosti, stališča in sociometrični položaj med vrstniki tistih otrok, ki sodijo v skupino 

žrtev (Besag, 1989, str. 18): 

 

- Otrok, ki je žrtev vrstniškega nasilja, je boječ, negotov, previden, občutljiv, molčeč, predvidljiv. 

- V skupini otrok je plašen, odmaknjen, pasiven, nedružaben, kaže malo zanimanja za druge. 

- S strani vrstnikov je nepriljubljen in potisnjen v socialno izolacijo. 

- Na napad reagira z jokom, vpitjem, umikom, nemočno jezo, izbruhi, neuspešnim povračilom. 

- Počuti se neuspešnega, neumnega, neprivlačnega, osamljenega, zapuščenega. Sramuje se 

samega sebe. V šoli je brez pravega prijatelja ali zagovornika. Ni nesramen ali provokativen, 

je zbegan in zmeden, nesposoben je razumeti, zakaj je ustrahovan in kako najti način, da bi 

bil sprejet med vrstniki. 

- Ima negativen odnos do zvez s sovrstniki, nesposoben si je osnovati podporo ali formirati 

prijateljstvo. 

- Slab je v komuniciranju, nezmožen pogovora o izhodu iz težav. 

- Ima občutek manjvrednosti. Negativno ocenjuje svoje intelektualne sposobnosti in privlačnost. 

Sam se ocenjuje za odmaknjenega, kritičnega. 

- Pojavijo se sekundarni nevrotični znaki: grizenje nohtov, jecljanje, ritmično zibanje. 

- Psihično je šibkejši, slabo koordiniran, pogosto mlajši od napadalca, manjše postave. 

 

Še posebej pasivne žrtve že s svojimi stališči in vedenjem signalizirajo drugim, da so negotovi in 

ničvredni posamezniki, ki se ne bodo branili v primeru napada ali žalitve. Na nekoliko drugačen način 

lahko pasivne žrtve označimo kot tesnobne in podredljive ter v primeru, da so dečki, tudi telesno šibke. 

Dečki, ki že v zgodnjem otroštvu kažejo določeno mero previdnosti in občutljivosti, imajo težave pri 

uveljavljanju med vrstniki. Obstajajo utemeljeni razlogi za prepričanje, da te značilnosti prispevajo k 

temu, da postanejo žrtve trpinčenja. Hkrati je očitno, da je ponavljajoče se nadlegovanje vrstnikov v 

veliki meri povečalo tesnobnost, negotovost in splošno negativno ocenjevanje samih sebe (Olweus, 

1995, str. 22). 

 

Pušnikova opozarja na znake žrtve, ki so vidni tako v odnosih v domačem okolju, v šolskem okolju in 

na osebnosti žrtve (Pušnik, 1999, str. 86): 

 

- V odnosih do staršev so žrtve razdvojene. Po eni strani so nanje navezane, se ob problemih z 

njimi pogovarjajo, na drugi strani pa imajo občutek, da se jih starši sramujejo in da imajo raje 

sorojence. Včasih se počutijo kot manjvredni člani družine. 

- Žrtve so običajno nezadovoljne s šolo, ki jo obiskujejo. Menijo, da med sošolci niso 

priljubljene, pogosto občutijo potrtost, osamljenost in strah. Ne znajo se braniti na pravi način. 

Do šole in šolskega dela imajo sicer pozitiven odnos, vendar so učno manj uspešne. Njihovo 

zaupanje vase, v svoje zmožnosti in sposobnosti je majhno. 
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- Pogosto so napete, nezadovoljne, težko se obvladujejo. Njihova zmožnost odpovedovanja 

željam je manjša, težko čakajo na zadovoljitev želja. Zaskrbljene so za svoje zdravje in telesni 

videz. Menijo, da so neustrezno razvite, neprivlačne in imajo veliko težav s spolno 

samopodobo. Težko vzpostavijo stike z drugimi, pri tem so zelo oprezne in nezaupljive. So 

zaprte vase, zelo občutljive, raje so same kot v družbi vrstnikov. Čeprav večkrat občutijo jezo, 

je ne izražajo, okolju ne nasprotujejo. 

 

Nekateri podatki kažejo tudi na to, da so trpinčeni dečki v primerjavi z večino drugih imeli tesnejše in 

boljše odnose s starši, predvsem z materami. Te odnose včasih nekateri učitelji označujejo kot 

pretirano »zaščitniške«. Takšna nagnjenja k pretirani zaščiti so lahko tako vzrok kot tudi posledica 

trpinčenja v šoli (Olweus, 1995, str. 22). 

 

3.4.3 Ravnanje žrtve v primeru nasilja 

 

Večina žrtev tiho prenaša trpljenje in še na misel jim ne pride, da bi se o tem s kom pogovorili. 

Mobberji želijo svoji žrtvi predvsem načeti občutek lastne vrednosti in jo oblatiti pred drugimi. Kajti kdor 

se počuti šibkega in osamljenega, bo kaj kmalu začel delati napake. Žrtev, ki doživlja neuspehe, se 

počasi zlomi in v skrajnih primerih tudi zboli. V vsakem primeru se vsakodnevno obiskovanje šole 

spremeni v pravo nočno moro (Erb, 2004, str. 44). 

 

Otroku ni vedno lahko priznati, da ga v šoli trpinčijo, šikanirajo in ga ne marajo, kajti vsak človek želi 

biti priljubljen in sprejet.  

Zubrzycka opozarja na nekatere vzroke, zaradi katerih žrtve molčijo (Zubrzycka, 2008, str. 26): 

 

- Staršem ne povedo, ker se bojijo, da bi ti težave podcenjevali. 

- Bojijo se, da bi bila prevelika reakcija in intervencija staršev neprimerna in bi situacijo še 

poslabšala. 

- Bojijo se, da bodo razočarali starše, ker se niso sami sposobni spoprijeti s sovrstniki. 

- Bojijo se, da jih bodo prijatelji zavračali. 

- Ne verjamejo, da bo šola pomagala. 

 

Tudi Zabukovec Kerin navaja več razlogov za molk žrtev (Zabukovec Kerin, 2002, str. 115): 

 

• Strah jih je maščevanja povzročiteljev. Poleg tega je tiste, ki se znajdejo v vrtincu nasilja in 

šikaniranja, vedno strah, da bodo v primeru, če bodo o tem spregovorili, veljali za slabiče in 

izdajalce. Vendar ko to zamolčijo, delajo uslugo zgolj storilcem. 

• Strah jih je reakcije učiteljev, da jih bodo hitro odslovili z nasvetom, ki so ga že slišali, pa ne 

deluje. Morda nekateri menijo, da se problem drugim ne zdi velik, da jih bodo zavrnili ali celo 

ponižali. Nekatere je strah, da jih bodo učitelji ošteli ali kaznovali. 

• Ne vedo, kako naj svoje potrebe in pričakovanja izrazijo, pogosto ne vedo, kaj odrasli v takšni 

situaciji sploh lahko naredijo.  
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• Situacija se jim zdi nerešljiva. 

• Mislijo, da morajo pomoč ali posredovanje odraslih najprej zaslužiti. 

• Nerodno jim je, bojijo se, kako se bodo v pogovoru odrezali, kaj si bodo odrasli mislili o njih. 

 

Najrazličnejše oblike nasilja, še posebej prikritega, spravijo s tira tudi zelo močno in samozavestno 

osebo. Nihče namreč ni rad tarča posmeha. Za nekoga, ki se šele razvija in še nima zgrajene 

osebnosti ali je enostavno bolj nežne narave, pa vse to lahko predstavlja resno težavo. 

Nemalokrat otroci, ki so žrtve nasilja zaradi raznih groženj, s katerimi jim grozi mučitelj ali skupina 

mučiteljev, mislijo, da si to zaslužijo in skušajo sami rešiti problem. Upajo, da se bo nasilje končalo 

samo od sebe. Način samoobrambe je v veliki meri odvisen od osebnosti in naravnanosti, ki si ju v 

življenju gradimo, človeške in družbene, in prideta v času pubertete prvič do izraza. Tisti, ki se takšnim 

situacijam vedno skušajo izogniti na miren način, preživijo samo, ker jih branijo drugi.  

 

Pravilo »Udari nazaj in imel boš mir,« ni vedno učinkovito, ker si potencialni nasilneži praviloma 

izbirajo svoje žrtve med šibkejšimi od sebe, pogosto delujejo le v skupinah. Pod takimi pogoji žrtvi ne 

ostane kaj dosti manevrskega prostora za obrambo. Gre za situacije, ki jim posameznik sam 

enostavno ne more biti kos. Otroci nasilnih situacij sami ali celo s pomočjo prijateljev ne morejo rešiti. 

Pogosto je edini način, da se trpinčenje neha, da povedo kateremu od odraslih (Erb, 2004, str. 14). 

 

Vsak, ki je napaden, ima pravico, da se brani. Vendar tudi za to obstajajo določena pravila. Napadalca 

smemo poškodovati ravno toliko, da nam ne more več škodovati. Ne smemo pa ga poškodovati huje, 

kot je potrebno (Erb, 2004, str. 82). 

 

Otroci morajo vedeti, da jim ne sme biti nerodno prositi, če potrebujejo pomoč odraslega. Vsak človek 

kdaj rabi pomoč, zato prav gotovo ni strahopeten ali nesposoben, če prosi za pomoč, ko ga nekdo 

nenehno nadleguje. 

Otroci so pogosto tiho, ker se bojijo, da bo potem še huje. Ta strah je razumljiv, vendar šola lahko 

uredi in reši situacijo na tak način, da se ne izve, kdo je za nasilje povedal. Poleg tega je več kot 

verjetno, da mučitelj trpinči tudi druge učence in ne bo uganil, kateri je bil dovolj pogumen, da je razkril 

resnico. Nadlegovalec lahko nadaljuje s svojim ravnanjem le, dokler se zanj ne izve. 

 

Prav zaradi tega je tako zelo pomembno, da se v takih primerih otrok z nekom pogovori. Seveda mora 

biti to nekdo, ki je povsem zanesljiv, in ne morda kdo, ki se bo že ob prvi sapici obrnil v drugo smer in 

prestopil na stran mučitelja. V prvi vrsti se lahko obrne na starše ali učitelje, ki otroku pomagajo 

izdelati strategijo za boj zoper to neprijetno zadevo (Erb, 2004, str. 45). 

 

Mogoče starši že sami začutijo, da je nekaj narobe, ali pa so opazili, da izginjajo otrokove stvari ali 

denar. Starši lahko pomagajo na več načinov. Lahko se pogovorijo z učitelji. Večina šol jemlje tovrstne 

probleme zelo resno. 

 

Starši so tisti, ki imajo možnost, da v kritičnem primeru, ko ne gre zgolj za običajne spore med otroki in 

mladostniki, lahko takoj ukrepajo in stvari še pravočasno zajezijo. Otroka lahko na primer počakajo 
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pred šolo ali pred diskoteko in ga varno odpeljejo domov, lahko se pogovorijo z učitelji ali z drugimi 

starši, lahko problem prijavijo policijski postaji, lahko povprašajo za nasvet pri eni od organizacij, ki se 

ukvarja s problemi mladih, ali ukrenejo kaj podobnega. 

 

So tudi primeri, ko ne pomaga, če otrok pove staršem. V nekaterih družinah ima trpinčenje vpliv tudi 

na druge družinske člane – mamo, očeta, brate in sestre. Če otrok prihaja iz družine, ki se s tem 

problemom ne zna spoprijeti ali pa ji ni mar za otrokovo trpljenje, je nujno, da otrok, ki je žrtev 

vrstniškega nasilja, poišče pomoč drugje, na primer pri katerem od učiteljev, šolski psihologinji ali pri 

prijatelju, lahko pokliče tudi zaupni telefon. 

 

Vsako nasilje je nujno potrebno razkriti! Včasih je celo življenjskega pomena, da se obvesti o vsakem 

dejanju, ki ga otrok ne prenaša, ki posega v njegovo psihično in fizično integriteto in zaradi katerega 

se otrok počuti ustrahovanega, nemočnega, osamljenega. Vsaka prijava prekine nasilje. Možno pa je 

nadaljevanje trpinčenja, a v drugi obliki – iz fizičnega trpinčenja preide povzročitelj na psihično, za 

katerega ve, da je težje dokazljivo (Valentinčič, 1997, str. 91). 

Nasilja v kakršnikoli obliki ne smemo v nobenem primeru in nikoli tolerirati. Kdor ne ukrepa proti 

nasilju, si zatiska oči pred njim ali ga namerno prezre, je soodgovoren za njegovo naraščanje in 

širjenje (Erb, 2004, str. 14). 

 

 

3.5 POVZROČITELJI MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA 
 

3.5.1 Vzroki, da postanejo otroci nasilni 

 

Nasilneži so otroci, ki trpinčijo druge otroke. Povzročitelji nasilja lahko nastopajo posamično, v 

dvojicah, trojicah ali v skupini (Zabukovec Kerin, 2002, str. 111).  

 

Navadno najdejo svoje žrtve v otrocih, ki vzbujajo negotov videz, niso samozavestni in se ne znajo 

postaviti zase. Razlogi, ki pri nasilnežih spodbujajo nasilno vedenje, so različni – od tega, da so morda 

ljubosumni na druge, menijo, da s tem pridobijo moč, do zbujanja pozornost drugih. 

 

Vsi mladostniki nimajo sreče, da bi razvoj njihovega socialnega vedenja potekal povsem ustrezno. 

Zato se lahko zgodi, da se motnje v njihovem razvoju izrazijo kot oblika agresivnosti. Nasilje je v tem 

primeru le izražanje nemoči in nesposobnosti za bolj konstruktivno rešitev problema (Pušnik, 2002, str. 

8). 

Olweus in Besag ločita tri vrste učencev, ki izvajajo nasilje nad svojimi vrstniki (Olweus, 1995, str. 23-

24, Pušnik, 1999, str. 86): 

 

- Dominantni nasilneži – v to skupino uvrščata tiste povzročitelje, ki so običajno fizično močnejši 

od svojih vrstnikov in imajo izrazite potrebe po nadvladovanju ter podrejanju drugih. Za te 

učence velja, da so vročekrvni, impulzivni in agresivni tudi do odraslih. Ti učenci uživajo v 
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konfliktih in agresivnih spopadih. Imajo dokaj pozitivno stališče do agresivnega vedenja in ne 

občutijo nobene krivde pri svojem početju. Dominantni nasilneži jih Olweus poimenuje zato, 

ker izkazujejo svojo premoč nad vrstniki. 

 

- Anksiozni nasilneži – so bolj strahopetni in imajo manj samozaupanja. V primerjavi z ostalimi 

so tudi manj priljubljeni. Ponavadi jih spremljajo še druge težave, npr. težave doma in 

neuspehi v šoli. Nekateri raziskovalci jih opredeljujejo kot nevrotične nasilneže. 

 

- Pasivni udeleženci nasilja – to so učenci, ki so spremljevalci preganjalcev. Gre običajno za 

osebe z več tesnobe in strahu. Večinoma so nepriljubljeni, včasih pa zelo zaželeni v družbi 

sovrstnikov. 

 

Besag govori še o dveh tipih žrtev (Besag, 1989, str. 14): 

 

- Žrtveni kozel - nekateri otroci prevzemajo vlogo žrtve zato, da jih skupina sprejema. Igrajo 

razrednega klovna, vključijo se v skupino razdiralnežev, da se počutijo varni pred drugimi 

nasilneži. 

- Lažna žrtev – gre za skupino otrok, ki se neprestano obračajo k učitelju s tožarjenjem o drugih 

v oddelku. Ta tožarjenja niso vedno upravičena, učenec želi pridobiti učiteljevo pozornost. 

 

Tomorijeva  pravi, da ima  nasilnost pri otrocih različne osnove. Gre za nasilje, ki je le občasno, ali pa 

za nasilje, ki ima že ustaljeno obliko vedenja v eni od naslednjih oblik    (Zabukovec Kerin, 2002, str. 

112, Pušnik, 1999, str. 29-30) :  

 

� Znak premagovanja strahu. Otroci so v nenehnem boju s samim seboj in s svojimi težavami. 

Lahko se počutijo ogrožene nasploh, ali pa le občasno. 

� Obvladovanje občutja ogroženosti. Ogrožene se počutijo predvsem tisti, ki v zgodnjem 

otroštvu niso bili deležni pozitivnih čustev. Za takšne osebe je zunanji svet neobvladljiv, zato 

raje napadejo prvi, kot da bi bili napadeni. 

� Istovetenje z napadalcem. Otroci, ki so bili žrtve, v določenem trenutku prevzamejo vlogo 

nasilneža. 

� Iskanje ugodja. Ustrahovanje ali fizično obvladovanje druge osebe daje otroku občutek 

ugodja. Nakopičene notranje napetosti se uspejo razbremeniti le tako, da tudi sami povzročajo 

bolečino. 

� Nadomestilo za pomanjkljivo samospoštovanje. Otrok, ki ni razvil samospoštovanja že v 

otroštvu, lahko razvije agresije v okolju, kjer so moč, nasilje, agresivnost cenjene vrednote. 

� Edina možnost samopotrditve, ki je najhitrejša oblika uveljavitve brez pretiranega dela in 

truda, je agresivnost. Vendar le v okolju, ki takšno obliko dopušča in predvsem ceni. 

� Impulzivni odziv na prizadetost. Gre za organsko ali osebnostno motnjo. 

� Prikrito samokaznovalno vedenje – kaznovanje naj bi osebi prineslo sprostitev. 

� Sprejemanje subkulturnih norm – v določenem okolju je lahko nasilje običajen način 

komuniciranja. Nasilno obnašanje v takšnem okolju je del socializacije. 
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Otroci postanejo nasilni iz različnih razlogov. Elliot išče razloge za to, da postanejo otroci nasilni, v 

naslednjih vzrokih (Elliot, 2000, str. 48-49):  

 

• ker njih same nekdo trpinči, 

• ker so sebični ali razvajeni in hočejo, da je vse vedno po njihovem, 

• ker nimajo prijateljev in so osamljeni, 

• ker niso zadovoljni sami s sabo in hočejo, da bi se tudi drugi počutili slabo, 

• da stresajo lastne težave na druge, 

• ker imajo probleme doma, 

• ker se počutijo negotove in nepomembne – mučenje drugih jim daje občutek moči, 

• ker hočejo pred drugimi izpasti kot junaki, 

• ker so jih z grožnjami prisilili, da so se pridružili skupini mučiteljev in so privolili le zato, da bi 

ostali dobro zapisani pri vodji skupine, 

• ker ne vedo, kako grozno se počuti njihova žrtve, 

• ker hočejo imeti vse pod kontrolo, 

• ker uživajo v občutku, da so pomembni, 

• ker jih do sedaj niso ujeli in mislijo, da jih ne more nihče ustaviti. 

 

Olweus navaja tri motive nasilnega vedenja (Olweus, 1995, str. 23-24): 

 

- Nasilneži imajo močno potrebo po moči in dominantnosti. Uživajo v nadziranju drugih in imajo 

veliko potrebo po tem, da se jim drugi podrejajo. 

- Nasilno vedenje izvira iz družinske situacije in vzgoje. Razvili so določeno stopnjo sovražnosti 

do okolja. Ti občutki in impulzi lahko sprožajo zadovoljstvo ob povzročanju poškodb in ob 

trpljenju drugih. 

- Nasilno vedenje zaradi koristi. Nasilneži pogosto silijo žrtve, da jim dajejo denar za razne 

stvari. S tem dobijo za svoje agresivno vedenje v več situacijah nagrade in ugled. 

 

Katerikoli razlog za trpinčenje drugih je običajno znak, da nasilnež potrebuje pomoč. 

Mučitelj potrebuje žrtve. Kdor se rad izživlja nad drugimi, bo pri žrtvi vedno našel nekaj, na kar se 

lahko osredotoči: očala, štrleča ušesa, invalidski voziček, odličen uspeh, majhnost, plahost, da je žrtev 

predebela, presuha, preveč privlačna, preveč bistra, preveč ustvarjalna ali pa ima »napačen« priimek 

ali nosi »napačna« oblačila. 

Povzročitelji nasilja uporabijo kakršnokoli »drugačnost« za svoje izživljanje nad žrtvijo. Zaradi razlik so 

ljudje zanimivi in edinstveni. In ravno otroci, ki so žrtve trpinčenja, so pogosto »drugačni«, bolj 

nadarjeni in uspešni, kot otroci, ki jih mučijo. 

 

Nekateri mladi v različnih raziskavah navajajo, da je nasilje način krajšanja časa. Spet drugi pravijo, da 

ne zmorejo kontrolirati svoje jeze, prizadetosti in drugih čustev in enostavno eksplodirajo. 
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Predvsem v višjih razredih osnovne šole in nato v srednji šoli se oblikujejo skupine, ki se zabavajo 

tako, da na bolj ali manj nesmiselne načine preskušajo pogum sovrstnikov. Vse pogosteje se na šolah 

pojavlja tudi orožje. Brcanje, boksanje in tepež so za nekatere mladostnike že vsakdanja stvar, prav 

tako pa tudi izsiljevanje denarja za tako imenovano zaščito ali izsiljevanje za dragocenejše kose 

obleke in podobne stvari (Erb, 2004, str. 20). 

Zaradi vsega tega postane obiskovanje šole za mnoge mlade prava muka in ne vidijo nobenega 

izhoda iz te situacije. To velja tako za žrtve, kot tudi za storilce (Erb, 2004, str. 20). 

 

Erb ugotavlja, da gre večinoma za mlade ljudi, ki so v resnici zelo negotovi vase, nezadovoljni sami s 

seboj, ponižani in nimajo pravega občutka lastne vrednosti. Pogosto veljajo v svoji družini za grešne 

kozle, nad katerimi se stalno znašajo drugi člani družine. Prenekateri izhajajo iz družin, v katerih 

doživljajo duševno, telesno ali spolno zlorabo. Zaradi vpliva svoje druščine si pogosto ne upajo 

pokazati svojih resničnih čustev ali pa imajo občutek, da so tako ali tako nekakšen izmeček družbe. 

Svojih sposobnosti se ne zavedajo, saj mislijo, da se jim prav nič ne izplača (Erb, 2004, str. 31). 

 

Habbe dodaja, da je glavna lastnost nasilnežev agresivnost, ki se kaže v odnosih do vrstnikov. Hitro 

se razjezijo in imajo le malo potrpljenja. V sebi čutijo močno potrebo po obvladovanju drugih. O sebi 

imajo dobro mnenje, težko se podrejajo pravilom, so kljubovalni in iznajdljivi. Z družinskimi člani 

nimajo veliko stikov, saj doma preživijo le malo časa (Habbe, 2000, str. 45). 

Ena od stvari, ki zaznamujejo mladost, je vsekakor merjenje moči. Posameznik išče mesto v primerjavi 

z drugimi, preizkuša, koliko velja v svetu odraslih. 

 

Znašanje nad šibkejšimi daje mučitelju občutek moči in kontrole. Večina nasilnežev zelo dobro ve, kaj 

počnejo. Včasih pa se niti ne zavedajo, kakšno trpinčenje povzročajo svoji žrtvi. Mogoče hoče takšen 

tiran le pripadati neki skupini in se posmehuje žrtvi, ne da bi pomislil, kaj dela. Možno je tudi, da se 

spravlja na druge, ker ga je skrivaj strah, da bo sicer sam naslednja žrtev. Morda pa to počne iz 

golega dolgčasa. Karkoli je razlog, pa je gotovo slaba tolažba za žrtev, ki jo trpinčenje spravlja v stisko 

(Elliot, 2000, str. 41-42). 

 

Skoraj vsak človek je kdaj koga trpinčil, a ponavadi mu je potem žal in se trudi, da tega ne bi več 

počel. Če pa nekdo nekomu kar naprej greni življenje in mu je vseeno, kako vznemirjen, jezen ali 

prestrašen je slednji zaradi tega, potem gre gotovo za globlji problem. 

Če nasilen otrok želi, da bi ga vrstniki imeli radi takšnega, kot je, naj skuša spremeniti svoje vedenje. Z 

grožnjami lahko doseže, da so drugi zaradi strahu prijazni z njim, vendar to ni prijateljstvo – nasilneži 

so ponavadi osamljeni in nesrečni (Elliot, 2000, str. 43). 

 

3.5.2 Značilnosti tipičnega nasilneža, ki trpinči vrstnike 

 

Čeprav je težko opisati »tipičnega« otroka, povzročitelja nasilja, se večina avtoric in avtorjev strinja, da 

imajo povzročitelji nekaj skupnih lastnosti, tipičnih značilnosti (Habbe, 2000, str. 45, Zabukovec Kerin, 

2002, str. 111): 
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• Ne čutijo se sposobni spoprijeti z vsakodnevnimi dogodki, raje se ne bodo potrudili, kot da bi 

doživeli neuspeh. 

• Sami so žrtve ustrahovanja in/ali drugih vrst nasilja, največkrat v družini. 

• Prihajajo iz družin, kjer cenijo avtoriteto, moč, materialni uspeh. 

• Ne čutijo obžalovanja, kadar prizadenejo vrstnika ali vrstnico. Pogosto menijo, da ni dovoljeno 

kazati čustev. 

• Ne sprejemajo odgovornosti za svoja dejanja. 

• Čutijo potrebo po nadvladi, vedno morajo zmagati.  

 

Poleg posebnih oblik vedenja, ki jih imajo tisti učenci, ki trpinčijo druge, Olweust opozarja tudi na več 

splošnih značilnosti (Olweus, 1995, str. 36): 

 

• Lahko so telesno močnejši od sošolcev, še posebej od žrtev; lahko so iste starosti ali nekoliko 

starejši od žrtev. 

• Imajo izrazite potrebe po nadvladovanju in podrejanju drugih, zelo radi se uveljavljajo z močjo 

in grožnjami in delajo po svoji presoji. 

• Pri njih opazimo posebne oblike vedenja: drugim večkrat na neprimeren način nagajajo, jih 

ponižujejo, zaničujejo, udarjajo, brcajo, tepejo, uničujejo njihovo lastnino. 

• So vročekrvni in impulzivni, se hitro razjezijo in imajo nizko frustracijsko tolerantnost, s težavo 

se podrejajo pravilom, lahko si poskušajo pridobiti prednosti z goljufanjem. 

• Na splošno so nasprotovalni, kljubovalni in agresivni do odraslih (vključno s starši in učitelji, 

dobro se znajdejo, kadar se morajo »izmazati« iz težkih situacij. 

• So grobi in trdosrčni ter ne kažejo sočutja do učencev, katere trpinčijo. 

• V primerjavi z vrstniki začnejo že dokaj zgodaj z antisocialnim vedenjem, npr. s krajami, z 

vandalizmom, s popivanjem. 

• Njihova priljubljenost med sošolci je lahko povprečna, nadpovprečna ali podpovprečna, 

vendar pogosto najdejo podporo vsaj majhne skupine vrstnikov (v višjih razredih priljubljenost 

upada). Večinoma niso nepriljubljeni, včasih so celo zaželeni v družbi vrstnikov; v višjih 

razredih priljubljenost upada, a nikoli ne dosežejo tako nizke stopnje priljubljenosti, kot jo 

imajo žrtve. 

• Imajo pozitivna stališča do agresivnega vedenja in ne občutijo nobene krivde pri svojem 

početju. 

 

 

Zubrzycka navaja nekaj značilnosti mučiteljev (Zubrzycka, 2008, str. 18-21): 

 

- Mučitelji so fantje in dekleta, zelo slabi in zelo dobri učenci. Izhajajo iz različnih družin, tako 

revnih, kot bogatih. 

- Mučitelji s svojim obnašanjem najpogosteje ponavljajo to, kar so sami preživljali v svojih 

družinah. Delajo to, kar so drugi delali njim. 

- Mučitelji mislijo, da jih drugi otroci spoštujejo in imajo radi, vendar se jih v resnici bojijo. 
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- Največkrat ne poznajo drugega načina, da bi vzbujali občudovanje otrok. 

- Mučitelju daje moč njegova žrtev. Moč mu dajejo tudi učenci, ki se ga bojijo in ničesar ne 

ukrenejo. Mučitelj je močan, ker ni kaznovan. 

- Nadlegovanje drugih je zanje dobra zabava. Včasih zavidajo temu, kar imajo drugi, in se 

trudijo, da bi jim uničili dobro razpoloženje. 

 

Besag navaja še naslednje značilnosti učencev, ki so nasilni do svojih vrstnikov (Besag, 1989, str. 18): 

 

- Agresivni do staršev, učiteljev, sovrstnikov, sorojencev, impulzivni. 

- Imajo pozitiven odnos do agresije in agresivnih sredstev. 

- So močni, žilavi, dobro koordinirani, dominantni, samozavestni. Sovrstniki to enačijo z 

vodstvenimi sposobnostmi. 

- Same sebe vidijo kot močne, uspešne, sposobne, odporne.  

- Dobri v komuniciranju, zviti, sposobni hitrega besednega odzivanja, zmožni pogovora o izhodu 

iz težav.  

- Imajo smisel za humor. So bolj priljubljeni od žrtev, priljubljenost z leti upada. 

- Imajo negativno stališče do tistih vrstniških odnosov, v katere niso tudi sami vključeni. Zmožni 

so si zagotoviti močnejšo podporo vrstnikov kot žrtve. 

-  Ustrahovanje je lahko le ena od sestavin antisocialnega in proti pravilom naravnanega 

vedenja, napovedovalec za antisocialno in kriminalno vedenje v odrasli dobi. 

- Za nasilne deklice je značilno, da so glasne, kričave, grobe, nadvladujejo in ustrahujejo 

vrstnike. 

 

Dekleva povzema bistvene razlike med žrtvijo in storilci, pri čemer ugotavlja, da sta bistveni značilnosti 

žrtve podpovprečno slab položaj med vrstniki in nižja samoocena ter samospoštovanje. Pri storilcu pa 

je značilno višje samospoštovanje, večja asertivnost in povprečna priljubljenost med vrstniki (Dekleva, 

1997, str. 376-377). 

 

Možni psihični izvori nasilnega vedenja nakazujejo vsaj tri motive, ki so delno med seboj povezani 

(Olweus, 1995, str. 24): 

 

- Prvi je ta, da imajo nasilneži močno potrebo po moči in dominantnosti. Nasilneži  uživajo v 

nadziranju drugih in imajo veliko potrebo po tem, da se jim drugi podrejajo.  

- Drugi motiv izbira iz družinske situacije in vzgoje. Značilno je pomanjkanje ljubezni in 

spoštovanja otroka s stani staršev, pa tudi preostre kazni. Otroci so v takšni družini razvili 

določeno stopnjo sovražnosti do okolja. Ti občutki in impulzi lahko sprožajo zadovoljstvo ob 

povzročanju poškodb in ob trpljenju drugih.  

- Zadnji motiv so koristi. Nasilneži pogosto silijo žrtve, da jim dajejo denar za cigarete, pivo in za 

druge stvari. Očitno je, da dobijo nasilneži za svoje agresivno vedenje v več situacijah 

nagrado in ugled.  
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Šelihova opisuje lastnosti nasilnih otrok, ki jih imamo sicer za pozitivne. So samozavestni, imajo dokaj 

visoko samospoštovanje in pozitivno naravnanost k temu, da je človek odgovoren zase in da si mora 

sam pridobiti svoj uspeh. Ti otroci so velikokrat nadpovprečno spretni, imajo dobro psihomotrno 

koordinacijo in so priljubljeni (Šelih, 1996, str. 128).  

 

3.5.3 Znaki, ki kažejo, da učenec trpinči vrstnike 

 

Otroci ali mladostniki, ki sodelujejo pri trpinčenju drugih učencev, pogosto sodelujejo v dejavnostih, 

opisanih v okviru primarnih znakov. Značilnost njihovega vedenja v šoli se kaže kot (Olweus, 1995, str. 

35-36, Bučar Ručman, 2004, str. 111-113): 

 

• Večkrat drugim na neprimeren način nagajajo, jih ponižujejo, zaničujejo, jim grozijo. 

• Druge zafrkavajo, se norčujejo iz njih, jih porivajo naokrog, udarjajo, brcajo, tepejo, uničujejo 

njihovo lastnino. Tako se vedejo do številnih učencev, vendar izbirajo za svoje tarče predvsem 

šibkejše in dokaj nemočne učence. Prav tako mnogi nasilneži prisilijo svoje privržence, da 

opravijo »umazano delo«, medtem ko se sami zadržujejo v ozadju. 

• Dečki v primerjavi z deklicami pogosteje trpinčijo druge učence, vendar je treba omeniti, da je 

trpinčenje pri deklicah težje odkriti. Deklice namreč pogosteje uporabljajo manj opazne, a bolj 

potuhnjene oblike nadlegovanja, npr. obrekovaje, širjenje govoric in manipuliranje s 

prijateljskimi odnosi v oddelku (npr. prikrajšanje deklice za najboljšo prijateljico). Hkrati je treba 

poudariti, da je trenutno manj znanega o značilnostih deklic, ki trpinčijo druge. 

 

3.6 POMEN OBRAVNAVANJA NASILJA IN TAKOJŠNJEGA UKREPANJA 
 

Še vedno se dogaja, da se odrasli premalokrat odzovemo na nasilje predvsem zaradi zmotnih 

prepričanj, kot so: 

 

• Vmešavanje odraslih bo stvari samo še poslabšalo. 

• Nasilje je del vsakdanjika in otroci se ga morajo naučiti obvladati. 

• Nasilje in norčevanje krepita osebnost. 

• Ustrahovanje vrstnikov je normalen del odraščanja. 

• Žrtev nasilje izziva. 

• Deklice niso nasilne. 

• Ko ne bodo več zmogli sami, bodo otroci poiskali pomoč. 

Šolsko nasilje veliko stane, pa ne le v finančnem pomenu, temveč v pomenu dolgoročne škode, ki jo 

pusti na posameznikovem osebnem razvoju. Izguba možnosti za kvalitetno odraščanje in življenje je 

motnja v posameznikovem učenju prosocialnega vedenja in zada udarec glavni nalogi razvijanja 

človeških virov, pomembnih za nacionalni razvoj. Prestopniška dejavnost mladih v šoli pomeni manj 

časa za učenje in izvajanje vzgojno-izobraževalnega programa. Tudi izostajanje od pouka, kot 
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posledica prestopništva ali viktimizacije, ne vpliva pozitivno na posameznika (Bučar Ručman, 2004, 

str. 106). 

 

Prav vsi udeleženci potrebujejo pomoč, saj ne razumejo, kaj se dogaja, ne razumejo svoje vloge in so 

pogosto prestrašeni. 

 

Zabukovec Kerinova poudarja, da je o vrstniškem nasilju v šoli nujno potrebno govoriti, predvsem iz 

naslednjih razlogov (Zabukovec Kerin, 2002, str. 107-114): 

 

• Največ vrstniškega nasilja se zgodi prav v šolah, kjer naj bi bil varen prostor. 

• Povzročitelji nasilja v višjih razredih oz. letnikih izgubijo ugled in prijatelje, nove pa pogosto 

iščejo v skupinah, ki jih povezujejo nasilje, alkohol in droge. 

• Povzročitelji vrstniškega nasilja v odraslosti potrebujejo več pomoči institucij, so večkrat 

obsojeni, so pogosteje zasvojeni z alkoholom, pogosteje dobijo psihiatrično diagnozo in so 

uporabniki psihiatrije. 

• Ker učitelji in učiteljice ne vedo, kako ravnati, kadar opazijo vrstniško nasilje, ga zato 

pogosteje spregledajo. 

• V povprečju traja posamezno nasilje 37 sekund, posledice pa za vse življenje. 

• Večina otrok in mladih o nasilju ne spregovori. 

• Samo 71 % učiteljic in učiteljev pravi, da vedno posredujejo v primerih vrstniškega nasilja. 

• Šole, ki so uvedle posebna pravila za obravnavo vrstniškega nasilja in spremljajoče 

dejavnosti, v katerih so sodelovali učenke in učenci, starši, učitelji in vodstvo šole, poročajo o 

pomembnem upadu nasilnih dejanj in boljši klimi na šoli. 

• Nasilje rodi nasilje. 

 

3.6.1 Vloga učitelja in šole 

 
Šola mora biti prostor, kjer bodo otroci in mladostniki s svojo življenjsko situacijo in težavami 

obravnavani resno in odgovorno. Pomembno je razvijanje ponudb znotraj šole in pouka, kjer otrok 

lahko začuti in okrepi občutek lastne vrednosti in mi občutek. Ponudbe in kooperacija otrok, šole, 

staršev v šolskem vsakdanu naj bodo oblikovani spodbudno. Ves čas si je potrebno prizadevati, da 

otrok ne bi doživel kakršnihkoli neprijetnih občutkov oz. strahu (Krajnčan, 2008, str. 127). 

 

Odnos, kontakt, pedagoški eros so bistveni mejniki, kako otroka vključiti v vzgojno-izobraževalni 

proces. Brez iskrenega, ljubezenskega odnosa, kot pravi Gogala, to ni mogoče. Prav zato je 

pomembno, kako otrok doživi učitelja in kako učitelj najde vire v otroku. Bolj ko so otroci odnosno 

udeleženi z učiteljem v šolskem procesu, težje se bodo počutili nesprejeto in nerazumljeno v svojih 

težkih trenutkih, ko je takšna čustvena navezanost lahko bistvenega pomena za njihovo vztrajanje 

(Krajnčan, 2008, str. 126).  
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V primeru, da se na šoli dogaja nasilje, morajo vsi zaposleni k problemu pristopiti z vso resnostjo in 

odgovornostjo. Žrtvi morajo pokazati pripravljenost za pomoč in izraziti skrb. V vsakem trenutku se 

učenec lahko obrne na nekoga, ki mu zaupa in mu bo nudil podporo in pomoč v neprijetni situaciji. 

Otrok se lahko obrne na razrednika, dežurnega učitelja, na učitelja, ki je na dvorišču, lahko se zateče 

po pomoč k šolskemu svetovalnemu delavcu, ravnatelju, kuharici, učitelju športne vzgoje, tajnici. 

 

Če je otroka strah in o nadlegovanju sošolcev ne more povedati nikomur, mora imeti na razpolago tudi 

druge možnosti. Napiše naj pismo in ga skupaj s svojim dnevnikom da ali pošlje učiteljici ali ravnatelju, 

kopijo pa obdrži zase. V pismu naj pojasni, kaj se mu dogaja in kdo je vpleten. Morda mu bo lažje, če 

bo o dogodku povedal prijatelju in bo potem on poročal razredniku.  Prijatelj bo vsekakor priskočil na 

pomoč, še posebej če je bil pri nadlegovanju večkrat zraven. 

 

Šola ima veliko možnosti za odkrivanje in preprečevanje trpinčenja, ukrepanje ob pojavu in za pomoč 

udeležencem vrstniškega nasilja. Pri tem je potrebno razvijati klimo, ki ne dopušča nasilja. Imeti mora 

izoblikovan sistem preventive in predvidene ukrepe v primeru nasilja. Vsakodnevni stiki z učencem 

učitelju omogočajo, da lahko zazna morebitne spremembe v učenčevem vedenju, čustvovanju ali 

videzu (Pušnik, 1996, str. 16). 

 

Devjakova izpostavlja potrebo po vzpostavljanju učinkovite in demokratične vzgojne klime. 

Demokratično ne pomeni anarhično in brez pravil. Učence je potrebno vzgajati in usposobiti za to, da 

dejansko prevzamejo pravila in sankcije za kršitve kot element demokratičnega. Demokratično vzdušje 

in strpne ter ustvarjalne odnose lahko vzpostavimo le v prostoru, kjer veljajo določena pravila. Pri 

postavljanju in udejanjanju pravil je potrebno slediti načelu pravičnosti, biti morajo transparentna in v 

skladu s tem udejanjena (Devjak in ostali, 2008, str. 20-23).  

 

Pušnikova navaja, da je šola v pojav nasilja vpletena na različne načine in ima pri tem različne vloge 

(Pušnik, 1999, str. 97-98): 

 

Posredni vpliv na trpinčenje otroka doma – učitelji nasilje povzročajo posredno preko staršev, ko s 

sporočanjem slabosti, neuspeha, zvračanjem krivde na starše le-te razburijo, jezo pa starši nato 

stresajo na otroke. 

 

Šola sama izvaja trpinčenje – učitelji oziroma strokovni delavci lahko bolj ali manj zavedno sami 

izvajajo nasilje nad učenci zaradi nejasnih kriterijev ocenjevanja, kazenskih domačih nalog, 

poniževanj.  

 

Devjakova kot pomoč pri neposrednem vzgojnemu delovanju ponuja okvir vzgojne zasnove šole, ki ga 

določajo naslednje razsežnosti (Devjak in ostali, 2008, str. 31-32): 

- Formalna pravila in norme: skupne vrednote, načela vzgoje in izobraževanja, zakonsko 

zaukazane zahteve po odsotnosti indoktrinacije pri pouku, zahteve kritičnosti, pluralnosti in 

objektivnosti, v pravilniku predpisane pravice in dolžnosti, pravila, kršitve in sankcije, ki 

zadevajo javno šolo, šolska pravila. 
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- Konceptualizacijo učitelja kot avtoritete, na katero vplivajo: moč osebnosti, učna snov, ki jo 

mora učitelj obvladati, uporaba učne oblike in metode dela v razredu. 

- Šolsko kulturo, ki posredno vzpostavlja tudi odnose v razredu, na katero vplivajo: udejanjanje 

formalnega okvira norm in pravil v šoli, način vodenja šole, dogajanje med odmori, v času 

odsotnosti pouka. 

- Sodelovanje med šolo in starši. 

- Sodelovanje s širšo skupnostjo. 

 

Preventivna vloga šola  

 

Preventivno delovanje se začne že z načrtovanjem življenja in dela šole, ki vključuje organizacijo 

izobraževanja strokovnih delavcev, aktivnosti za učence, različne prijeme in vsebine pri delu s starši in 

postavljanje ciljev šole same. Vsekakor je problematika nasilja odvisna od norm in pravil šole. 

Pomembno je, v kolikšni meri šola uporablja, dovoljuje, ceni in preganja nasilne oblike vedenja in ali 

omogoča posamezniku uporabo nasilnih oblik vedenja za dosego ciljev in lastne uveljavitve. Šola 

mora razvijati kulturo in klimo, ki nasilnega vedenja ne dopušča. Strokovni delavci v šoli morajo biti 

seznanjeni z medvrstniškim nasiljem in z osebnostnimi lastnostmi tistih, ki so vpleteni v nasilje. 

Potrebno je poznati tipične lastnosti žrtev in nasilnežev, saj lahko na podlagi tega izvajamo preventivo. 

To znanje je mogoče pridobiti z izobraževanjem (Pušnik, 1999, str. 97-98). 

 

K preventivnim ukrepom v veliki meri prispevajo tudi jasno postavljena šolska pravila. Avtorica 

Devjakova poudarja, da moramo biti pri postavljanju pravil natančni in dosledni, kajti samovoljno 

udejanjanje ali nenehno spreminjane le-teh učenca postavlja v položaj, ki mu onemogoča, da bi 

prevzel odgovornost za svoja ravnanja. Pravil ne sme biti preveč, toliko, da jih ni mogoče spoštovati, 

niti ne smejo postati predmet ustrahovanja. Če sankcije za kršitev niso izrečene tako, da jih učenci 

doživljajo kot pravične, je malo verjetno, da bodo imele želeni učinek (Devjak in ostali, 2008, str. 21). 

 

Cilj primarne preventive je predvsem preprečevanje nevarnosti, da bi se razvile določene težave. S 

preventivnimi ukrepi se skuša okrepiti varovalne dejavnike v otroku in v njegovem okolju, kot tudi 

zmanjšati učinek dejavnikov tveganja, ki otrokov razvoj in delovanje ogrožajo (Pušnik, 2004, str. 35). 

 

Z jasno izraženim neodobravanjem določenih oblik vedenja utrjujemo normo v skupnosti (Devjak in 

ostali, 2008, str. 22). 

 

S postavljanjem pravili, ki si jih učenci lahko držijo, in ob vztrajanju učiteljev, da se jih dosledno 

upošteva, ter skozi sankcije ob kršitvah, ki so pravično izrečene, prispevamo k preventivnim ukrepom 

pri preprečevanju nadaljnjih nasilnih ravnanj, večji varnosti in razvijanju strpnejših medsebojnih 

odnosov.  
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Habbe poudarja, da so za učinkovito obvladovanje varnosti otrok še posebej pomembni (Habbe, 2000, 

str. 72-78): 

 

- Ozračje, ki ne dopušča nasilja. Med učitelji in učenci naj prevladujejo topli odnosi, 

spoštovanje, toplina in sprejemanje, upoštevati pa se morata red in disciplina.  Ozračje v šoli 

naj samo po sebi onemogoča nasilno vedenje. Jasno se je potrebno dogovoriti in zapisati, 

kakšno vedenje je v šoli sprejemljivo in kakšno ne. Na razumljiv način je potrebno določiti 

pravice, odgovornost, pričakovanja in posledice nesprejemljivega ravnanja. Pravila naj bodo 

prilagojena značilnostim posamezne šole in problemom varnosti otrok, ki se pojavljajo v 

posamezni šoli in njenem širšem okolju. Posebej pomemben dejavnik, ki vpliva na ozračje, je 

ugled vodstva šole in njenih učiteljev. 

 

- Razvit sistem preprečevanja nasilja. Vse zaposlene je potrebno spodbujati k skupnemu 

reševanju problemov. Pomembne so spretnosti prepoznavanja in sprejemanja razlik, 

vzpostavljanja prijateljskih odnosov ter mirnega reševanja težav in sporov, ki naj jih v 

vsakodnevnih procesih, kot so razredne ure, roditeljski sestanki, zunajšolske dejavnosti, 

učitelji prenašajo na svoje učence. Med klasičnimi, najučinkovitejšimi in najcenejšimi 

metodami zagotavljanja varnosti otrok je več navzočnosti in s tem nadzora s strani odraslih v 

šoli in njeni okolici. 

 

- Ukrepi za takojšnje posredovanje v primeru nasilja. Vsako leto je potrebno analizirati stanje in 

ugotoviti vrsto problemov ter proučiti uspešnost izvedenih ukrepov in doseganja ciljev. 

Pomembna je doslednost pri spoštovanju pravil in izvajanju ukrepov, saj lahko vsako 

odstopanje ali popuščanje sproži nov val prekrškov. 

 

Pušnikova podaja vrsto predlogov za zmanjševanje in preprečevanje nasilja. Področja oz. posamezne 

dejavnosti razvrsti v sistem prevencije in sistem kurative (Pušnik, 2000, str. 73-75). 

 

Sistem prevencije ponuja številne predloge in možnosti, ki so življenjske in dostopne vsaki šoli 

(Pušnik, 2000, str. 73-75): 

 

- Sistem vrednot: uspešnost delovanja ljudi v šoli je odvisna od njihovih lastnih vrednot, stališč, 

prepričanj. Pomembno je usklajevanje vrednot med učitelji in učenci. 

- Poučevanje mladih o človekovih pravicah: vsak ima pravico do učenja, spoštovanja lastne 

osebnosti in drugačnosti. 

- Organizacijska struktura šole, ki spodbuja zaposlene k skupnemu delovanju z dogovorjenimi 

cilji in splošno sprejetimi vrednotami in normami. 

- Naravnanost šolske klime, ki naj bo takšna, da nevtralizira negativne vzorce vedenja oziroma 

onemogoča nasilno vedenje. 

- Jasno oblikovana pravila in šolski red: jasno je treba doreči in zapisati, kakšno vedenje je za 

šolo sprejemljivo in kakšno ne. Zapisati je potrebno pravice, odgovornosti, pričakovanja in 

posledice ravnanja, tako da so razumljive za vse. 



    Analiza nasilja nad osnovnošolci in srednješolci                                                                                                                                                             Breda Knafelc 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

  72

- Izobraževanje učiteljev; vladne strukture, ki skrbijo za izobraževanje, bi morale nameniti več 

sredstev za izobraževanje učiteljev, in sicer za pridobitev specifičnih znanj, metod in tehnik 

obravnavanja nasilja, za treninge učinkovitosti in reševanje konfliktov. 

- Osveščanje učencev o resnosti problema, organiziranje diskusij, delavnic. 

- Naučiti učitelje in učence spretnosti, kot so izražanje svojih čustev in misli, prepoznavanje in 

sprejemanje razlik, vzpostavljanja pozitivnih medosebnih odnosov, reševanja konfliktov na 

miren način, obvladovanja lastnih reakcij, sodelovanje v skupini, pri odločitvah. 

- Povečati nadzor v okoli šole in v šoli sami. Nadzor je najbolj efektivna in najcenejša oblika 

prevencije. 

- Uvajanje interesnih dejavnosti, ki učence pritegnejo in jim omogočajo uveljavitev in uspešnost. 

 

V sistem kurative Pušnikova uvršča naslednje možne rešitve oz. predloge (Pušnik, 2000, str. 75): 

 

- Odkrivanje vzrokov pojavljanja nasilja. 

- Točno dorečeni in zapisani ukrepi za posamezne primere nasilja: kdo je za določen ukrep 

zadolžen, koga se obvesti, kakšni so ukrepi. 

- Izvedba ukrepov.  

- Pripravljen program dela z žrtvijo in izvajanje tega programa. 

- Pripravljen program dela z nasilnežem in izvajanje tega programa. 

 

3.6.2 Pomoč žrtvi medvrstniškega nasilja 

 

Pomembno je, da žrtev natančno pove oz. opiše, kako se zaradi trpinčenja počuti. Drugi včasih ne 

razumejo, kako grozno je, če je nekdo stalna tarča posmehovanj, zafrkavanj, kritik in drugih oblik 

nasilja. Pomembno je, da otrok jasno pove, da ga tovrstna ravnanja vznemirjajo, in da odločno pove, 

da si želi, da se nasilje preneha. Šolsko osebje je v tem primeru dolžno zagotoviti učencu varnost v 

času pouka in drugih dejavnosti na šoli.  

 

Nasilje lahko ustavimo šele, ko vemo, kaj se dogaja, zato je potrebno pustiti otroku čas, da pove 

celotno zgodbo. Otrok mora imeti občutek, da mu oseba, ki ji je zaupal o nasilju, verjame. Povedati mu 

je potrebno, da sam za nasilje ni kriv (Zabukovec Kerin, 2000, str. 110). 

 

Otrok mora imeti občutek, da se lahko v primeru težav zateče po pomoč k staršem, učiteljem, 

svetovalnemu delavcu, ki mu bodo verjeli in pomagali. Otroku je potrebno svetovati, kako se lahko 

izogne nasilju. Izogiba naj se določenih krajev, kjer lahko sreča nasilneža. Čim več se naj druži s 

sošolci in si med njimi poišče prijatelje. Na nasilje naj ne odgovarja z jokom ali s silo, temveč naj se 

pred nasilneži umakne na varno. Mnogo otrok meni, da to pomeni tožarjenje, zato jim moramo 

zagotoviti, da le tako lahko preprečujemo nasilje. Vztrajno mu je potrebno dopovedovati, da ni 

sramotno biti žrtev, temveč nasilnež (Habbe, 2000, str. 47-48). 
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Verbnik Dobnikarjeva poudarja, da je otroka dobro učiti, kako se postavi zase, kako naj reagira, kako 

naj se izogiba nevarnim situacija in kako naj poišče pomoč. Otroku, ki je žrtev, je potrebno pomagati 

čim bolj neopazno (Verbnik Dobnikar, 2002, str. 56). 

 

Tudi Zalokar Divjakova daje velik pomen vzgoji za življenje in oblikovanju odnosov. Poudarja, da 

preventivno ravnanje proti nasilju ne more biti samo poučevanje, informiranje, ustrahovanje. Otroke je 

pri vsakodnevnem delu potrebno učiti, kako naj obvladujejo svoja čustva (Zalokar Divjak, 2000, str. 

126). 

 

Verbnik Dobnikarjeva meni, da mora vsaka šola oblikovati lastno strategijo preprečevanja nasilja. 

Pomembni dejavniki pri tem so (Verbnik Dobnikar, 2002, str. 36-38): 

 

- Šola naj oblikuje jasen sistem vrednot, saj učitelj poleg snovi poučuje in na otroka prenaša tudi 

vrednote. 

- Ozaveščanje učencev o resnosti problema nasilja. 

- Organizacijska struktura šole naj spodbuja k sodelovanju. 

- Jasno oblikovan šolski red. 

- Prisotnost in nadzor dežurnih učiteljev na hodnikih in straniščih med odmori. 

- Ureditev prostora. 

- Naravnanost šolske klime, ki spodbuja nenasilno reševanje konfliktov. 

- Vključevaje širokega kroga otrok v interesne dejavnosti. 

- Izvajanje preventivnih programov za učence. 

 

Pogosto se na šolah za preprečevanje najrazličnejših oblik nasilnega ravnanja izvajajo delavnice o 

nasilju, kjer se učence seznani, kako naj ravnajo v primeru napadov in izsiljevanj. 

Otrok se nikoli ne sme vdati razmišljanju, da je ujet v brezupen položaj, in se sprijazniti z mislijo, da 

nima izhoda. Vedno se splača razmisliti še o drugih možnih rešitvah (Elliot, 1989, str. 40). 

 

K večjemu občutku varnosti učencev v šoli v veliki meri prispevajo jasno oblikovana vzgojna pravila in 

natančno opredeljene sankcije, ki sledijo kršitvam. Učitelj mora sankcije izvrševati v skladu s pravili in 

biti pri tem pravičen, vsekakor pa jih mora izvrševati na način, da ne postanejo sredstvo ustrahovanja. 

Če sankcije za kršitve niso izrečene tako, da jih učenci doživljajo kot pravične, je malo verjetno, da 

bodo imele želeni učinek. Prav tako pa nezaželeno vedenje ne sme biti nagrajevano, ker se bo sicer 

krepilo (Devjak, 2008, str. 22). 

 

Pri preprečevanju in ukrepanju ob vrstniškem nasilju ima bistveno vlogo šolski svetovalni delavec. 

Običajno je prav šolski svetovalni delavec tisti, h kateremu se zatečejo učenci v primeru vrstniškega 

nasilja. Glede na to, da je usposobljen za delo v konfliktnih situacijah ter za individualno in skupinsko 

svetovanje, je ključni akter v preventivi, obravnavi in vzdrževanju učinkovitih programom proti 

vrstniškemu nasilju (Swearer, Buhs, Siebecker, Brey Love in Miller, 2008, str. 673). 
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Šolski svetovalni delavec je tisti, ki svetuje tudi družinam žrtve. Najpogostejša značilnost družin žrtev 

je preveliko vključevanje staršev. Temeljni cilj svetovanja tem družinam je večja čustvena ločitev 

družinskih članov. Svetovalni delavec spodbuja tudi več druženja izven doma, še posebej z vrstniki 

(Hoover, 1996, str. 54). 

 

3.6.3 Pomoč povzročitelju vrstniškega nasilja 

 

Da bi povzročitelju preprečili uporabljati nasilje, moramo iskati načine, kako brez nasilja zadovoljiti 

njegove potrebe, ki so moč, potrditev skupine in spoštovanje. Z učencem, ki povzroča nasilje, je 

potrebno govoriti o nasilnem dogodku in nikakor ne o nasilni osebnosti (Zabukovec Kerin, 2002, str. 

112).  

 

Elliottova ponuja nekatere izmed možnosti, ki pomagajo otroku spremeniti vedenje in mu pomagajo, 

da se poboljša (Elliott, 2000, str. 47): 

 

� Če je mogoče, naj se opraviči svojim nekdanjim žrtvam.  

� Po svojih najboljših močeh naj popravi storjeno škodo. Vrne naj odvzete predmete in denar ali 

pa naj bo do nekdanjih žrtev vsaj prijazen. Gotovo bodo potrebovali nekaj časa, če jim je 

prizadejal veliko hudega, vendar naj bo vztrajen in naj ne obupa. 

� Razmisli naj, ali lahko pomaga novim učenem na šoli. Morda se počutijo osamljene. Ker ne 

bodo poznali zgodovine, bodo morda veseli njegovega prijateljstva. 

� Naj se začne ukvarjati s športom. Še posebej, če ima veliko energije in težko ves dan sedi.  

� Loti naj se prostovoljnega dela. Ljudje zunaj šole ne bodo vedeli, kakšen je bil in jih to ne bo 

odbilo. 

� Poišče naj prijatelje zunaj šole, počutil se bo manj negotovega in osamljenega. 

� Razvija naj svoje interese ali poišče nove.  

� Vpiše naj se na karate ali kakšno drugo borilno veščino, če je zelo agresiven in hitro izgubi 

živce. Borilne veščine pomagajo, da se nauči nadzorovati negativna čustva in uporabljati svojo 

moč na pozitiven način. 

� Nauči naj se nadzorovati svojo jezo in agresijo.  

� Zastavi naj si cilje, da med odmori ne bo zafrkaval sošolca, pri kosilu ne bo nagajal, da bo 

poskusil biti prijazen do vrstnikov. 

� Za pomoč naj prosi prijatelja, ki mu lahko zaupa. Morda lahko ta pristopi, ko bo videl, da spet 

začenja z nadlegovanjem ali je agresiven in nasilen. 

� Pogovori naj se z nekom iz šole in ga vpraša, če je kje na šoli prostor, kamor bi se lahko 

umaknil, ko ga preplavi bes.  

� Pogovori naj se z domačimi. 

� Poišče naj svetovalce, če ne more nadzorovati svojega vedenja. Šolski zdravnik ali 

psihologinja ga bosta napotila na pravi naslov. 

� Najde naj svoj način za umiritev: šteje naj do deset, odide iz razreda, se sprehodi. 

� Skuša naj se vživeti v žrtev. 
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Pri reševanju vprašanja medvrstniškega nasilja se je potrebno posvetiti tudi družinskim odnosom 

otroka, ki povzroča nasilje (Hoover, 1996, str. 47). 

 

Pri delu z družino ima poglavitno vlogo šolski svetovalni delavec, ki se mora v prvi vrsti posvetiti 

povečanju čustvene bližine in povezanosti družinskih članov ter nudenju pomoči družinskim članom, 

da dosežejo večjo strukturo in doslednost (Hoover, 1966, str. 50). 

 

Prispevek k večji čustveni bližini je gotovo odprta, neposredna, skrbna komunikacija. Svetovalni odnos 

naj bi služil za prikaz učinkovite komunikacije in nakazovanje spoštljivega vedenja. Pri delu z 

družinami nasilnih otrok je potrebno vložiti veliko mero empatije (Hoover, 1996, str. 50). 

 

Svetovalni delavec išče soglasja, podobnosti in skladnosti v izjavah družinskih članov, kar prispeva h 

kvalitetnejšim medsebojnim odnosom v družini. Družini pomaga, da skupaj uokvirijo otrokovo nasilno 

ravnanje kot težavo celotne družine in ne samo otroka. Prav tako poskuša člane prepričati, da je varno 

občutiti in izražati svoje občutek (Hoover, 1996, str. 52-54). 

 

Za preprečitev nasilnega vedenja je potrebno pri otroku vzbuditi občutek zaupanja, čutiti mora, da je 

cenjen in sprejet. Brezbrižnost in neodločnost odraslih nasilnega otroka le še spodbujata k 

napadalnosti. Najslabše pa je, če nasilnega otroka prepustimo samemu sebi. V tem primeru obstaja 

nevarnost, da ga bo nasilno vedenje spremljalo vse življenje (Habbe, 2002, str. 48). 

 

Devjakova poudarja, da je tudi pri izrekanju sankcij, ki jih kršitelju dodelimo ob povzročeni kršitvi, 

potreben individualen in strokoven pristop. Nikakor ne smemo ostati samo pri sankcioniranju, z 

učencem je potrebno opraviti pogovor, vzgojno problematiko reševati tudi z mediacijo, restitucijo in 

drugimi oblikami vzgojnega delovanja. Tako tudi učenci začutijo, da jih jemljemo resno, da verjamemo, 

da so zmožni boljšega vedenja in da smemo od njih pričakovati odgovornejše ravnanje (Devjak in 

ostali, 2008, str. 22). 

 

3.6.4 Programi za zmanjšanje nasilja v šoli 

 
Ob poznavanju vzorcev in vzrokov šolskega nasilja lahko oblikujemo tudi učinkovite strategije 

preprečevanja. Te vključujejo kombinacijo različnih ukrepov, ki morajo temeljiti na politiki vključevanja, 

sodelovanja, oblikovanja pozitivnega razpoloženja, pozitivnih zgledov, potrjevanja uspeha 

posameznika. V soočanje s šolskim nasiljem mora biti vključen širok krog akterjev, ki oblikujejo 

partnerstvo za trajno delo. Celotno njihovo delovanje pa mora temeljiti na načelih, ki  temeljijo na tem, 

da je z iskanjem konsenza, vključevanjem in enakimi možnostmi zagotavljana legitimnost ukrepov in 

rešitev (Bučar Ručman, str. 363). 

 

Preventiva šolskega nasilja 

 

Za uspešno soočanje s šolskim nasiljem ne obstaja preprosta formula ukrepov, ki bi jih lahko izvedli in 

odpravili problem, obstajajo pa učinkoviti obsežni programi, ki vključujejo številne ukrepe za 
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oblikovanje varnega šolskega okolja in soočanje s kršitvami. Soočanje z nasiljem v šolah mora biti 

sistemsko urejeno, vključevati mora preventivno in kurativno delovanje. V oblikovanje strategije za 

soočanje morajo biti vključeni ukrepi različnih oblik prevencije (Skiba et al., 2000, str. 7). 

 

Strategija uspešnega soočanja s šolskim nasiljem 

 

Šolskega nasilja ni mogoče povsem odpraviti, vendar so raziskave različnih avtorjev (Olweus in Rigby, 

Smith, Pepler in Skiba et al. ) potrdile, da obstajajo učinkoviti načini soočanja s tem problemom (Bučar 

Ručman, 2013, str. 364 - 365) .  

 

Oblikovanje sistema učinkovitega soočanja z nasiljem na šolah je proces, v katerega mora biti 

vključen širok krog akterjev. Nasilje ni le problem šole, temveč je širši družbeni problem in šola sama 

se ne more uspešno soočati s tem pojavom. Svet Evrope je v svojih priporočilih za preprečevanje 

nasilja kot glavno priporočilo predlagal oblikovanje partnerstva za trajno delo, ki vključuje socialne 

mreže okrog vsake posamezne šole (Titley, 2005, str. 34).  

Šole in vključeni akterji morajo razviti strategijo soočanja z nasiljem, ki mora nastajati postopoma in 

vključuje naslednje faze: analiza stanja, načrtovanje aktivnosti oziroma ukrepov, implementacija 

aktivnosti oziroma ukrepov, evalvacija in nadgraditev (Bučar Ručman, 2013, str. 366-375).  

 

 

Analiza stanja 

 

Za načrtovanje in realizacijo projektov namenjenih preprečevanju nasilja ter pripravo strategije za 

uspešno soočanje s šolskim nasiljem je potrebno najprej zagotoviti ustrezno strokovno 

usposobljenega in motiviranega nosilca projekta in v šoli oblikovati ožjo strokovno skupino, ki pripravi 

izhodišča in skrbi za koordinacijo aktivnosti ter predstavlja strokovno pomoč učiteljem, staršem in vez 

s preostalimi akterji. Oblikovanje skupine je pomemben ukrep tudi za preventivno dejavnost na ravni 

šole. V to skupino je potrebno vključiti zaposlene na šoli, starše in po potrebi tudi druge strokovne 

delavce (Bučar Ručman, 2013, str. 366). 

 

Naloga te skupine je priprava strokovnih izhodišč za identifikacijo oblik nasilja, realizacijo 

izobraževanja za zaposlene, organizacijo ozaveščanja o problemu in sodelovanje z drugimi 

sodelujočimi posamezniki in skupinami (Greene, 2005, str. 246, in Bučar Ručman, 2013, str. 366). 

 

Za uspešno soočanje z nasiljem je potrebno najprej identificirati naravo pojava – ugotoviti obseg in 

značilnosti. Potrebno je poiskati odgovore na vprašanja, kako pogosto se dogaja nasilje, kakšne so 

oblike, na koga se obrnejo žrtve, kako pogosto učenci trpinčijo vrstnike, kje se nasilje izvaja. Potrebno 

je tudi ugotoviti, kje učenci vidijo pomanjkanje v trenutnem načinu soočanja in kako bi bilo treba 

ukrepati po njihovem mnenju. Za iskanje odgovorov na ta vprašanja lahko šole uporabijo različne 

metode: vprašalnike, intervjuje, spodbujanje pisanja esejev o nasilju na šoli, označevanje 

varnih/nevarnih mest na zemljevidu oziroma fotografijah šole. Za pridobivanje podatkov o značilnostih 

in obsegu šolskega nasilja in z njim povezanih procesov je potrebno v identifikacijo vključiti tudi 
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učence, starše, lokalno policijsko postajo, center za socialno delo, nevladne organizacije, lokalno 

skupnost, mladinske institucije. Večjo učinkovitost bi lahko dosegli tudi na ravni države, kjer bi bilo 

potrebno izvajanje nacionalne raziskave o nasilju na šolah, ki bi potekala v določenih časovnih 

intervalih, dodatno bi lahko večjo kvaliteto zagotovili tudi s pripravo izhodišč strategije in predlogov za 

učinkovite ukrepe za soočanje z nasiljem na šolah (Bučar Ručman,  2013, str. 367). 

 

Načrtovanje aktivnosti/ukrepov 

 

Po končani analizi in identifikaciji pojavnih oblik nasilja na šoli sta potrebni ozaveščanje in 

posvetovanje z vsemi akterji, vključenimi v proces nastajanja strategije. Kot učinkovite so se pokazale 

javne  razprave o nasilju v šolah in družbi v razredih, organizirana srečanja, sestanki in razprave vseh 

vključenih akterjev. Cilj tega procesa je oblikovanje konsenza glede definicij trpinčenja in pravil, v 

katerih je zapisano prepovedano vedenje (Bučar Ručman,  2013, str. 367-368). 

 

Določiti je potrebno cilje strategije soočanja z nasiljem in doseči konsenz o ukrepih, ki naj bi jih izvajali 

ob pojavu trpinčenja. Predlog ukrepov naj pripravijo strokovnjaki, na koncu pa je potrebno doseči 

soglasje vseh vključenih. Na osnovi predlogov je treba oblikovati natančen in konkreten načrt 

ukrepanja ob pojavu nasilja. Oblikovati je potrebno seznam preventivnih dejavnosti in dejavnosti za 

prosti čas ter določiti načine vključevanja diskusij o nasilju v šolske vsebine. (Greene, 2005, str.  242). 

 

Ob tem je potrebno upoštevati značilnosti šole in lokalnega okolja ter pridobiti informacije, da so 

predlagani ukrepi in programi učinkoviti, da ustrezajo kulturnemu okolju, da jih je mogoče vključiti v 

šolsko dejavnost in doseči podporo vseh ključnih akterjev. Pomembno je, da se v vseh fazah 

preventivnih ukrepov omogoči izmenjava znanj in izkušenj in v soočanje z nasiljem vključi širši krog 

institucij  (Greene, 2005, str.  247). 

 

Za uspešno soočanje z nasiljem je potrebno koordinirano izvajanje ukrepov na vseh ravneh. Samo 

individualni ukrepi proti storilcem niso dovolj za preprečevanje nasilja in učinkovito soočanje z njim. 

Pomembno je, da so naloge zapisane v hišnem redu šole, s katerim šola določa ukrepe za 

zagotavljanje varnosti. V vzgojnem načrtu šole  naj bodo poleg pravil šolskega reda tudi natančneje 

opredeljene dolžnosti in odgovornosti učencev, načini zagotavljanja varnosti, pravila obnašanja in 

ravnanja ter določeni vzgojni ukrepi za posamezne kršitve pravil. Nujno je, da pri pripravi pravil 

šolskega reda sodelujejo strokovni delavci šole, učenci in starši (Greene 2005, str. 241, in Skiba et al., 

2000, str. 15, in  Bučar Ručman, 2013, str. 368-369). 

 

 

Aktivnosti in ukrepi izvedeni na ravni šole 

 

Med ukrepi v šoli je bistvenega pomena dosledno oblikovanje in izvajanja zapisanih pravil, v katerih so 

določeni nesprejemljivo vedenje in načini ukrepanja ob kršitvah ter oblikovanje preventivnih dejavnosti. 

Vsi zaposleni v šoli morajo spoštovati pravila in ukrepati v skladu z dogovorjenimi protokoli (Bučar 

Ručman, 2013, str. 369).  
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Ključnega pomena je, da so te informacije posredovane učencem, staršem in preostalim vključenim 

akterjem. Informativni materiali v obliki plakatov in brošur za učence naj bodo postavljeni na vidna 

mesta v šoli. Njihov namen je informirati tako učence in jim svetovati, kaj naj storijo, če postanejo žrtve 

nasilja ali pa se morda znajdejo v vlogi opazovalca, na koga se v takem primeru lahko obrnejo in kje 

poiščejo pomoč, kot tudi starše, ki jih opozarjajo na znake nasilja in jih usmerjajo, kaj storiti, če njihov 

otrok postane žrtev nasilja (Bučar Ručman, 2013, str. 369-370). 

 

Informacije je potrebno objaviti tudi na internetu in omogočiti anonimen način prijavljanja nasilja v 

nabiralnik na šoli ali poseben elektronski poštni naslov. Starši morajo ta gradiva dobiti vsako leto, o 

nasilju in soočanju z njim pa se je potrebno pogovarjati tudi na roditeljskih sestankih. Na ravni šole je 

potrebno ohranjati sodelovanje staršev z učitelji in vodstvom šole in tudi drugimi vključenimi akterji 

(Bučar Ručman, 2013, str. 369).  

 

Pri preprečevanju šolskega nasilja so bistvenega pomena prizadevanja za oblikovanje varnega, 

odgovornega in pozitivnega šolskega vzdušja. To je mogoče doseči z različnimi vsebinami, z 

diskusijami, katerih cilj je oblikovati razmišljanje in vzpostaviti negativen odnos do nasilja. Z učenci je 

mogoče o problemu nasilja govoriti tudi na različnih delavnicah, taborih in v šoli v naravi. Sodelovanje 

med akterji lahko poteka v obliki formalnih sestankov, posebno vlogo imajo tudi neformalna srečanja in 

dogodki, organizacija šolskega dne, namenjenega problemu trpinčenja med učenci, sestanki med 

starši in učitelji, na katerih se lahko pridobi odgovore, naveže stike in omogoči kasnejše sodelovanje 

(Olweus, 1995, str. 42-55). 

 

Pomembno vlogo pri reševanju nasilja v šolah lahko v šoli odigrajo tudi vrstniki. Smiselno je uvesti 

sistem vrstniškega svetovanja v obliki prostovoljnega dela.  

 

Smiselnost uvedbe takšnega sistema je v ugotovitvah, da številni mladostniki svoje težave najprej 

zaupajo vrstnikom, nato staršem in šele potem učiteljem. Izobraževanje ter vzgajanje otrok in 

mladostnikov mora potekati v duhu nenasilja in biti dopolnjeno tudi z dejavnostmi, ki spodbujajo 

pozitivno in prijetno vzdušje v šoli. Učenci morajo imeti možnost kvalitetno preživljati prosti čas tudi 

znotraj šole, ni pa nujno, da so te dejavnosti organizirane izključno v okviru šole. Poleg krožkov, ki jih 

organizirajo šole, bi bilo smiselno organizirati dejavnosti za kvalitetne načine preživljanja prostega 

časa mladih (npr. modelarska društva, fotografska društva, športna društva). Šola mora zagotoviti 

kontinuirano izobraževanje in usposabljanje zaposlenih za obravnavanje nasilja in prepoznavanje 

različnih, tudi novih, oblik trpinčenja, na primer internetno trpinčenje. Zaposleni na šoli morajo biti 

sposobni prepoznati zgodnje znake trpinčenja, kot so izolacija iz družbe, izogibanje šoli in 

neupravičeni izostanki, samotarstvo, zloraba alkohola in drog, grožnje, vzkipljivost, spremembe v 

šolskem uspehu. Smiselno je, da šola organizira tudi izobraževanja za starše (Bučar-Ručman, 2004, 

str. 115, in Greene, 2004, str. 236- 253). 

 

Ukrep, ki se je tudi izkazal za učinkovitega pri zmanjševanju nasilja, je povečan nadzor odraslih na 

straniščih, hodniku, v jedilnici in drugih skupnih prostorih med odmori. Učenci si ne upajo biti nasilni 

pred odraslimi, zlasti če vedo, da ti prepoznajo znake nasilja in ukrepajo v skladu s pravili. Posebno 
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pozornost morajo zaposleni posvetiti novincem in mlajšim, ki se še ne znajdejo dobro in so lahko žrtve 

starejših učencev (Greene, 2005, str. 236-253). 

 

Aktivnosti in ukrepi izvedeni na ravni oddelka 

 

Vsebine, vezane na ozaveščanje o nasilju, in prizadevanja za oblikovanje varnega, odgovornega in 

pozitivnega šolskega vzdušja na ravni oddelka potekajo v različnih oblikah aktivnosti, kot so igranje 

vlog, diskusije, ogled filmov, analiza literature. Učenci tako izvedo, kaj je trpinčenje, kakšne so 

posledice, kakšna pomoč jim je na voljo, analizirajo specifične oblike nasilja v šolah. Ključno je, da 

učenci spoznajo načine ukrepanja in spregovorijo o trpinčenju. Ob tem morajo učitelji vsako pritožbo 

obravnavati resno. Učencem mora biti zagotovljeno, da bodo ob pojavu nasilja sledili ukrepi, saj se 

drugače zmanjša pripravljenost učencev za prijavljanje nasilja. Pri posredovanju informacij o težavah 

je ključno zaupanje med odraslimi in učenci. V razredu sta pomembna vloga učitelja in njegov način 

dela, ki lahko bistveno pripomore k oblikovanju pozitivnega vzdušja. Učitelji, ki kažejo topel odnos in 

prijaznost do vseh učencev, s svojim vzorom vplivajo na zmanjšanje trpinčenja. Na zmanjšanje nasilja 

v razredu bistveno vpliva sposobnost in pripravljenost učiteljev za soočanje z vedenjskimi težavami, 

učinkovita in motivacijska predavanja in učitelji z visokimi pričakovanju. Učitelji lahko vplivajo na 

ustvarjanje pozitivnega vzdušja tudi s poudarjanjem in nagrajevanjem pozitivnih zgledov, zanimivim 

podajanjem učne snovi, humorjem, doslednim spoštovanjem pravil, ponavljanjem pravil in celo 

postavitvijo miz v učilnici, da bi omogočili čim boljši prehod. Prav pozitivno vzdušje v šoli in razredu 

vpliva na zmanjševanje nasilja. 

 

Poleg tega, da je potrebno poskrbeli za pogovore med nasilneži in žrtvijo, je potrebno poskrbeti tudi za 

pomoč in podporo staršem. Smiselno je tudi oblikovanje individualnih načrtov ukrepanja. (Piotrowski, 

Hoot , 2008, str. 361–363, in Rigby in Smith in  Pepler 2004, str. 3 - 4 in Martinez, 2009, str. 156). 

 

Aktivnosti in ukrepi izvedeni na ravni posameznika 

 

Učence je mogoče naučiti posebnih tehnik, ki jim pomagajo pri soočanju z nasiljem, oziroma jih 

odvračajo od takega vedenja. Te tehnike vključujejo na primer treninge asertivnosti, obvladovanja 

jeze, ukrepanja opazovalcev. Za izvajanje ukrepov na individualni ravni so ustrezni tudi različni 

programi in delavnice za pomoč žrtvam in tudi nasilnežem. Potekajo lahko individualno ali v skupinah 

(Bučar Ručman, 2013, str. 373). 

 

Implementacija ukrepov 

 

Po koncu faze načrtovanja ukrepov je potrebno zagotoviti dosledno izvajanje le-teh na vseh ravneh. 

Ključnega pomena za dosledno izvajanje sta obveščenost in usposobljenost zaposlenih na šoli. Za 

realizacijo in koordinacijo dejavnosti je zadolžena strokovna skupina. Zaposleni morajo natančno 

vedeti, kaj je potrebno storiti ob morebitnem nasilju, ukrepanje pa mora biti konsistentno. Intervenciji 

ob pojavu nasilja morata slediti spremljanje dogodka in ponovna ocena odnosa med žrtvijo in storilcem 

v 14 dneh in čez nekaj mesecev. Raziskave so namreč pokazale, da se trpinčenje lahko le začasno 
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ustavi in kasneje ponovi oziroma se, ko je napovedano spremljanje dogajanja, nasilni učenci ne 

odločajo več za trpinčenje (Bučar Ručman, 2013, str. 373-374).  

 

Evalvacija in nadgraditev 

 

Za ugotovitev učinkov, doseženih z uvedbo strategije za soočanje s šolskim nasiljem in realizacijo 

vseh faz, je nujno potrebno izvesti evalvacijo. Vključevati mora vse učence, učitelje, starše in ostale 

sodelujoče. Vsaj enkrat na leto je potrebno oceniti stanje. Najbolje z uporabo istih metod, ki so bile 

uporabljene za identifikacijo oblik nasilja. Evalvacija omogoča ugotavljanje težav, s katerimi se soočajo 

učenci in ostali akterji. Pridobljeni podatki so lahko uporabni tudi za oblikovanje nadgraditve strategije, 

izboljšanje ali opuščanje že obstoječih ukrepov, uvajanje novih aktivnosti za soočanje s težavami, ki jih 

ukrepi v strategiji (še) niso pokrili. Ob analizi podatkov evalvacije je potrebno upoštevati tudi opozorilo, 

ki pravi, da je za dosego rezultatov potreben čas. Celostni pristop in kontinuirano izvajanje 

preventivnih aktivnosti in kurativnih ukrepov se pokažeta kot uspešna, vendar na drugi strani že kratka 

opustitev omogoči vrnitev starih vzorcev vedenja (Greene, 2005, str.  249). 

 

Pomembno je, da bi starše vključili v reševanje težav že na začetku, tako da ne bi bili le izhod v sili. 

Ena izmed oblik reševanja sporov je tudi mediacija. To je način, pri katerem vrstnik ali odrasla oseba, 

ki mora biti posebej usposobljena, deluje kot nevtralen posrednik (mediator) v komunikacij, s katero 

želita sprti strani rešiti spor na miren način in navajajo, da je za mediacijo potrebno, da obe strani 

prostovoljno privolita v to obliko reševanja spora. Nekatere šole zato izvajajo vrstniško mediacijo zgolj 

v primerih manjših konfliktov, v primerih hujšega trpinčenja pa (če sploh) mediacijo izvajajo odrasli. Kot 

enega izmed načinov preventivnega delovanja navajajo sistem mentorstva; pri tem povežejo učence, 

ki sodijo v rizično skupino morebitnih nasilnežev ali pa so že bili akterji nasilja, in vzorne osebe  

(odrasle ali starejše vrstnike). Namen takšne aktivnosti je vzpostavitev zaupanja in podajanje 

pozitivnega zgleda. 

 

3.6.4.1 Tuji progami  

 

Avtorji v tujini prijeme v reševanju problematike vrstniškega nasilja delijo v dve skupini. 

 

V prvo skupino uvrščajo prijeme, ki so usmerjeni v posameznike ali skupino, in razvijanje določenih 

spretnosti (Pušnik, 2003, str. 32-34): 

- Treningi asertivnosti so se izkazali kot izredno uspešni. Temeljijo na predpostavki, da so žrtve 

najpogosteje otroci, ki so manj samozavestni, bolj plašni in socialno nekompetentni in ki tudi 

ne znajo ali ne zmorejo poiskati pomoči odraslih. Treningi naj bi jim pomagali postaviti se zase 

in postaviti meje nesprejemljivemu vedenju nasilnežev. Asertivno vedenje pomeni zavedati se 

svojih pravic in jih uresničevati na osebno prepričan način, ne da bi pri tem kršil pravice 

drugih. 
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- Razvijanje spretnosti nenasilnega reševanja konfliktov je bolj socialna usmeritev. Lahko gre za 

individualno usposabljanje otrok za to, da bodo nenasilno reševali konflikte, ali pa vzpostavitev 

posebne vrstniške službe za reševanje konfliktov. Nenasilno reševanje konfliktov zahteva, da 

imata konfliktni stranki dovolj časa in prostora za to, da identificirata in izrazita svoje želje in 

interese, da poslušata drug drugega in razmislita o možnih rešitvah konflikta. Rešitvi konflikta 

sledi tudi izdelava načrta za poravnavo. Ta način usposabljanja za socialno življenje nasploh 

uči, kako ustvarjati in vzdrževati prijateljstva, spoznavati samega sebe, premagovati stres. 

 

- Krožki za kvaliteto, ki so organizirani kot posebna šolska dejavnost. Skupina učencev 

prevzame odgovornost za spoprijemanje z določenimi težavami. Sestajajo se večkrat, dokler 

ne izdelajo analize problema in najdejo predlogov za njegovo rešitev. Izhodišče zamisli teh 

krožkov je, da so učenci najbližje razumevanju problema, saj imajo dostop do informacij in so 

najbolj zainteresirani za rešitev problema. 

 

Olweus predstavlja model preprečevanja nasilja, ki vključuje ukrepe tako na ravni šole, na ravni 

razreda, kot tudi na ravni posameznika (Pušnik, 2003, str. 33): 

 

- Ukrepi na ravni šole vključujejo raziskave z vprašalniki, šolski dan, namenjen problemu 

trpinčenja, več dežurstev med odmori in v času kosila, privlačnejša igrišča, sestanki med 

starši in osebjem, oblikovanje skupine učiteljev za razvoj socialnega okolja v šoli, sestanki s 

starši. 

- Ukrepi na ravni razreda: oddelčna pravila proti nasilju, razjasnitev, pohvale, sankcije, redne 

razredne ure, kooperativno učenje, igranje vlog, skupne pozitivne dejavnosti v oddelku, 

sestanki med učitelji, starši in učenci. 

- Ukrepi na ravni posameznika: pogovori med nasilneži in žrtvami, pogovori med starši 

nasilnežev in žrtev, pomoč nevtralnih učencev, pomoč in podpora staršem, diskusijske 

skupine za starše nasilnežev in žrtev, domiselnost učiteljev in staršev, sprememba oddelka ali 

šole. 

 

Za doseganje uspehov predlaganih ukrepov Olweus dodaja štiri osnovna načela, med katera prišteva 

(Pušnik, 2003, str. 33): 

 

- Topel in pozitiven angažma odraslih. 

- Postavljanje jasnih in trdnih meja nesprejemljivega vedenja. 

- Konsistentno uporabo sankcij ob kršitvah pravil. 

- Odrasli se obnašajo kot avtoritete. 

 

Smith in Sharp za uresničevanje politike celotne šole proti vrstniškemu nasilju predlagata naslednje 

ravni (Pušnik, 2003, str. 33): 

 

- Zajemati mora učence, družine, učitelje, svetovalne, tehnične, administrativne delavce in 

vodstvo šole. 
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- Posegati mora v prostore učnega programa, delo v razredih, dvorišča, delavnice, stranišča, 

prostor okoli šole, šolske hodnike in dostope do šole, čas med odmori, pred poukom in po 

njem. 

 

Besagova poudarja, da šola z uporabo različnih strategij lahko pomaga učencem razvijati ustrezne 

spretnosti in vedenje. Šola mora imeti izoblikovan dolgoročen sistem preventive in pripravljene ukrepe 

za takojšnje ukrepanje, če do trpinčenja pride. Avtorica pri tem odločno poudarja, da je v primeru 

neustreznega ravnanja šola sokriva za trpinčenje. Sistem preventive Besagove vsebuje (Pušnik, 2003, 

str. 33-34): 

 

- Jasno oblikovano in izraženo stališče, da nasilje ne bo tolerirano, ampak se bodo z njim resno 

spoprijeli. S pravili morajo biti seznanjeni učenci, starši, zaposleni in vsi, ki so odgovorni za 

šolstvo. 

- Pomembno vlogo ima arhitektura stavbe. Zagotovljena mora biti preglednost hodnikov in  

drugih prostorov. 

- Šola mora delovati kot skupnost, v kateri je vsak odgovoren zase in za dobro počutje drugih. 

Vključena mora biti v življenje lokalne skupnosti, ki ji pripada. 

- Če želi šola razvijati pozitivno samopodobo in samozaupanje učencev, mora to vgraditi v 

kurikulum. Vsebine in metode dela morajo biti prilagojene stopnji otrokovega razvoja. Če je 

otrok v šoli neuspešen, nezadovoljen, ne najde svojega mesta, se začne ukvarjati tudi z 

nasiljem. 

- Pravila se morajo med seboj ujemati. Biti morajo jasno zapisana, pisana s pozitivnega vidika.  

- Delavnice za otroke s socializacijskimi težavami, kjer bi pridobivali spretnosti in znanje za 

večjo samozavest in boljšo komunikacijo. 

Rigby se problematike nasilja loti celostno in meni, da bi šole za zmanjšanje nasilja morale oblikovati 

program, ki vsebuje naslednje korake (Pušnik, 2003, str. 34): 

 

- Sprejeti cilj – šola mora biti varna. 

- O pojavu izobraževati učitelje, učence, starše. 

- Ugotoviti stanje. 

- Pripraviti program dela. 

- Ugotoviti, kaj zaposleni lahko naredijo, da zmanjšajo nasilje. 

- Spodbujati učitelje in učence, da o nasilju govorijo. 

- Izboljšati odnose med učenci, izvajati treninge socialne spretnosti. 

- Razvijati postopke in ukrepe za primere, ko se nasilje dogodi. 

- Usposabljati učitelje za to, da znajo pravilno reagirati ob pojavu nasilja. 

- Sodelovati s starši: jih aktivno vključiti v načrt dela za zmanjševanje nasilja. 

 

Glavno priporočilo Sveta Evrope za preprečevanja nasilja v šoli je oblikovanje partnerstva za trajno 

delo na tem področju. Osnovni vzroki nasilja v šoli deloma izhajajo iz zunanjih pojavov, zato mora 

vsako ukrepanje, zlasti preventivno, poleg različnih elementov iz izobraževalnega sistema povezati 

tudi vse subjekte iz lokalne skupnosti. Vzroki in posledice nasilja se prosto gibljejo na meji med šolo in 
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preostalo družbo, zato je potrebno povezovati predvsem socialne mreže okrog vsake posamezne 

šole. Razvoj partnerstev je predpogoj za učinkovito kratkoročno in dolgoročno preventivno delo in 

pomeni dodano vrednost v primerjavi s posamičnim ukrepanjem katerega koli od udeležencev. Glede 

na to, da je družbena cena nasilja ogromna, je treba s preventivnim ukrepanjem stvarno zmanjšati 

njegovo pogostost. Graditev partnerstev prispeva k usklajenemu delovanju institucij  (Titley, 2005, str. 

33 in 55-56). 

 

Upoštevati je potrebno različne nacionalne, regionalne ali lokalne razmere. Primerno je, da na različne 

načine in v različnem obsegu sodelujejo vsi vpleteni deležniki (Titley, 2005, str. 34-35 in 56): 

 

- učenci oz. dijaki konkretne šole, tako posamezniki, kot tudi njihova predstavniška telesa,  

- šolska skupnost v najširšem pomenu: zaposleni, zlasti učitelji in njihove organizacije, upravni 

in vodstveni organi, socialne in zdravstvene  službe, ki sodelujejo s šolo,  

- lokalne in regionalne oblasti in njihove različne specializirane službe: socialne službe, policija, 

regionalne službe za načrtovanje, kulturne dejavnosti, 

- mladinske organizacije in mladinski klubi, ki aktivno delujejo na šoli ali v njeni okolici, 

- nevladne organizacije: s področja kulturnih dejavnosti, neformalnega izobraževanja ali 

preprečevanja nasilja, ki sodelujejo pri organizaciji dodatnih aktivnosti in so osredotočene na 

določene skupine ali okoliše, 

- nacionalni, regionalni in lokalni mediji ter širše mreže medijev, 

- predstavniki raziskovalcev iz akademskih, vladnih in nevladnih struktur, 

- nacionalne oblasti, odgovorne za izobraževalno politiko v tesnem sodelovanju s tistimi, ki so 

pristojni za mladinsko politiko, pravosodje. 

 

Potreba po partnerstvu temelji na dejstvu, da se nasilje in ustrahovanje v šoli zmanjšajo ob skupni 

akciji, ki zahteva tako močno sodelovanje staršev, ki podprejo učitelje, izkušeno vodstvo šolskih 

oblasti, vključevanje in posvetovanje z organizacijami in skupnostmi, kot tudi mladinske organizacije in 

preostalo skupnost. Njihov  namen je oblikovanje trajnega procesa nadzora, posvetovanj in skupnih 

pobud (Titley, 2005, str. 57-58): 

 

- Dejstvo je, da so koraki za uvedbo teh strategij prepogosto odziv na vidne nasilne dogodke, 

zato bi bilo potrebno doseči, da se preventivne pobude oblikujejo, preden pride do primerov 

hudega nasilja ali blažjih ponavljajočih se oblik nasilja. 

- Bistveno je merjenje šolske klime in klime v celi skupnosti, z analizo je treba določiti različne 

pojave v lokalni skupnosti, ki lahko povzročijo razvoj nasilja. 

- Potrebno je vzpostaviti sistem kazalnikov za ugotavljanje pojavov, ki takoj ob nastopu lahko 

povzročijo nasilje, ter sisteme zgodnjega opozarjanja. 

- Določiti je treba kraje ali forume za izmenjavo informacij, ozaveščanje, opredelitev skupnih 

ciljev, ocenjevanje in spremljanje stanja, ohraniti pa je treba precejšnjo prožnost, s čimer se 

omogoči hitro prilagajanje spremembam v lokalni skupnosti ali novo odkritim problemom. 

- Kadar se ugotovi morebitna dejanja, ki lahko privedejo do nasilja, ali kadar se zaznajo nasilna 

dejanja, se je treba odzvati hitro in nuditi pomoč tako žrtvi, kot tudi storilcu. 
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- Podpreti je potrebno možne ali dejanske žrtve, spodbuditi, da se izrazijo, in jim pomagati, da 

spet vzpostavijo osebno ravnotežje. 

- Storilce nasilnih dejanj je potrebno jasno opozoriti na pravila, jih uravnoteženo in primerno 

kaznovati, pri čemer mora biti kazen usmerjena na poravnavo škode in uvid v storjeno 

dejanje, ter dosledno izrekati vzgojne ukrepe. 

- Pri izvajanju preventivne strategije je pomemben jasen postopek, v katerem so opredeljene 

vloge in odgovornost vsake osebe ter vloga in odgovornosti skupnosti kot celote. Preventivno 

strategijo je treba izvajati v demokratičnem dialogu, ki spoštuje kulturno, gospodarsko in 

sociološko raznolikost subjektov, potrebno je jasno usklajevanje aktivnosti, ki preprečijo 

birokratizacijo in navzkrižje interesov.  

- Osrednji del preventivnih strategij je razvoj mehanizmov mediacije; na določenih točkah lahko 

vsi udeleženi subjekti prevzamejo vlogo mediatorja, mnogokrat pa je koristno imeti poseben 

organ ali posameznike, tudi mlade ljudi same, ki imajo nalogo kot mediatorji prisluhniti in 

posredovati. 

 

Svet Evrope pri preprečevanju nasilja poudarja nekatere osnovne smernice, elemente oz. priporočila 

in ukrepe, ki jih je treba upoštevati pri pripravi strategij ozaveščanja, preventive in ustreznega 

odzivanja (Titley, 2005, str. 35-37, 54-55 in 59): 

 

- Opraviti obsežno mednarodno primerjalno študijo o problemu nasilja v šoli. 

- Posebej poskrbeti za promocijo učenja o človekovih pravicah in izobraževanja za 

demokratično družbo, saj sta to pomembna načina preprečevanja nasilja v šolah in 

oblikovanja preprečevalnih ukrepov, poskrbeti, da bi bila obstoječa gradiva za učenje o 

človekovih pravicah in usposabljanje učiteljev dostopna učiteljem in šolam v prevodu. 

- Vključiti preprečevanje nasilja v splošne programe preprečevanja nasilja, ki se doga v šoli. 

- Izvajati mladinsko politiko, ki vključujejo sodelovanje in posvetovanje z mladimi na lokalni in 

regionalni ravni. 

- Spodbujati različne službe, da prispevajo k oblikovanju strategij za boj proti nasilju v šoli. 

- Podpreti razvoj preventivnih strategij in lokalnih partnerstev, med drugim tudi materialno in 

finančno. 

- Zagotoviti, da bo osnovno in dodatno usposabljanje učiteljev vsebovalo veščine, ki jih 

potrebujejo za reševanje nasilja in sporov v razredu, vključno z učenjem o človekovih 

pravicah, neformalnimi izobraževalnimi pristopi, strategijami obravnave sporov in družbeno 

komunikacijo. 

- Spodbujati k izmenjavi izkušenj in informacij ter k razširjanju dobre prakse. 

- Preprečevanje nasilja je ključni vidik izobraževanja, ki vključuje strpnost in medkulturni dialog, 

enakost spolov, človekove pravice, mirno reševanje sporov, človekovo dostojanstvo, 

nenasilje. 

- Poskrbeti za demokratično delovanje šole, predvsem s priznavanjem primernega mesta 

učencem oz. dijakom in njihovim staršem. 

- V šolski program uvesti načine za preprečevanje nasilja in pobude ozaveščanja. 

- Mladi morajo biti subjekt in ključni partner pri vseh aktivnostih na tem področju. 
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- Podpora učiteljem in učencem oz. dijakom v skupnih akcijah za preprečevanja nasilja v šoli. 

- S krepitvijo ozaveščenosti vseh vpletenih in s preventivnim delom je treba vzpostaviti 

mehanizme za ukrepanje, še preden se nasilje pojavi. 

- Kadar se nasilje pojavi, mora biti na voljo hiter in sorazmerno odzivni mehanizem. 

- Vsi udeleženci morajo prepoznati potrebo po ukrepanju in okrepiti svojo dejavno vlogo. 

- Na vseh ravneh v skupnostih je treba vzpostaviti izmenjavo in dialog. 

- Sprejeti je potrebno posebne ukrepe za razvijanje ugodne klime v šolah, s katerimi spodbujajo 

preseganje razdrobljenosti vlog in funkcij različnih notranjih udeležencev šolskega življenja. 

- Zaščita žrtev in skrb zanje morata biti prednostni nalogi. 

- Podpreti je treba družine in njihovo vzgojno-izobraževalno vlogo. 

- Omogočiti je potrebno formalno in neformalno medvrstniško izobraževanje v šoli, vpliv 

vrstnikov je zelo pomemben v življenju mladih in nudi resnične ter kredibilne alternative 

nasilju. 

- Spodbujati, da se šole odpirajo skupnostim, v katerih delujejo, in se pri preprečevanju nasilja 

povežejo z lokalnim okoljem. 

 

Večina držav šolam naroča sistematično ukvarjanje s problematiko in oblikovanje celostne politike oz. 

načinov reševanja te problematike v šolah. Opozarjajo na nujnost povezovanja te problematike z 

oblikovanjem ustrezne klime v šolah. V večini držav izvajajo različne projekte, ki so podprti na 

nacionalni in lokalni ravni. Posebej poudarjajo pomen izobraževanja učiteljev, dostopnost materialov, 

knjig in podpornih gradiv. 

 

Ukrepi in dejavnosti, ki jih izvajajo v različnih državah (Marjanovič Umek et al., 2004, str. 7-8): 

Francija: 

- od leta 1996 uradno beleženje nasilnih dogodkov v šoli, 

- leta 1998 na nacionalni ravni sprejeti programi, v katere so v šole vključili učitelje asistente, 

- leta 2000 vpeljana obvezna državljanska vzgoja kot del nacionalnega kurikula ter posebne 

oblike pomoči za učence s hudimi in občasnimi vedenjskimi težavami, 

- leta 2000 ustanovljena medresorska nacionalna komisija proti nasilju, katere naloga je na 

osnovi analiz predlagati medresorsko usklajene ukrepe, 

- leta 2001 izvedena medijska kampanja, v kateri znane osebnosti pozivajo k strpnosti, 

- mladi organizirajo razprave o nenasilnem vedenju, izdajajo revijo Okapi, imajo posebno 

internetno stran, organizirana je »helpline«, 

- velik pomen se pripisuje stabilnosti učiteljskega kadra, kakovosti učiteljev in načinu vodenja 

šole, 

- na »rizičnih področjih« v šolah sprejemajo določene ukrepe, s pomočjo katerih se okrepi 

sodelovanje med različnimi institucijami. 

 

Nizozemska: 

- leta 1995 v okviru kampanje Safety in Schools oblikovan vodnik, kako ravnati v primeru 

nasilja, 

- leta 1999 izpeljana raziskava Safe schools and (pro)social behaviour in Secondary Education, 
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- leta 2001 uvedeno stalno strokovno izpopolnjevanje, akcija Pestprotocol (starši, učitelji in 

učenci podpisujejo deklaracijo proti nasilju) in PestTest, podopora stalnemu spremljanju 

nasilja, izdan vodič Guide to Bullying and Violence, 

- leta 1999 podpisan dogovor ministrstva s Sardes Educational Serviceies, zadolženim za 

pripravo gradiva, seminarjev za izobraževanje učiteljev in proučitev vrstniške mediacije, 

- leta 1994 ministrstvo za pravosodje izda Belo knjigo o mladoletniškem kriminalu, v katerem so 

izpostavljeni ukrepi za preprečevanje kriminala, posebna skrb je namenjena analizi predvsem 

delu rizične populacije (etnične manjšine), 

- projekti ministrstva za zdravje: promocija zdravega načina življenja, nekomericialne 

oglaševalske agencije, nacionalno združenje staršev, podpis protokola proti nasilju, zveza 

dijakov, promocija otrokovih pravic; združenje učiteljev izdalo gradivo Safe School, opravilo 

analizo stanja in izdelalo akcijski načrt, 

- kampanja Safe Schools, katere cilj je razvijati socialne kompetence, preprečevati nasilje, 

opredeliti pravila vedenja na šoli, projekt vključuje razvoj analitičnih instrumentov, s katerimi se 

spremlja nasilje, razvoj postopkov, instrumentov, strategij in konkretnih ukrepov, ki jih izvajajo 

na šoli: imenovanje zaupnika, določitev postopkov za pritožbe, 

- organiziran telefon v stiski, 

- uvedba programa vrstniške mediacije in priprava vodnika za učitelje in vodstva šole, 

- projekt nasilje in socialne kompetence: več pozornosti usmerjenih v razvijanje komunikacije in 

refleksije med učenci in dejavnosti, ki prispevajo k večji aktivnosti učencev: otroški parlament, 

sveti učencev, sodelovanje v šolskih organih, sodelovanje učencev pri organizaciji šolskega 

življenja, usposabljanje učencev za vrstniško mediacijo, vklučevanje učencev kot mentorje ali 

tutorje, 

- projekt Reševanje konfliktov in socialne kompetence poudarja celovit pristop, oblikovanje 

varnega okolja, za dosego katerega je potrebno obvladati nekatere socialne kompetence, med 

drugim spodbujanje učencev, da se učijo, ustvarjanje pogojev za učenje, podpora in spodbuda 

učencem, da poglabljajo učenje. 

 

Avstrija: 

- leta 1997 je izdana prva ministrska deklaracija proti nasilju, ki je prispevala k ustanovitvi 

informativnih centrov, tiskanje materialov, 

- izvajanje  učne ure z igrami vlog, katerih osnovni cilj je oblikovanje razrednih pravil, 

- leta 1995 uveden projekt Vrstniška mediacija, 

- »mreža šolske psihologije«, ki vključuje dve vrsti pomoči, individualno pomoč učencem, ki 

imajo učne in vedenjske težave, in stalno strokovno izpopolnjevanje učiteljev, pedagoške 

konference in supervizija, 

- intervencijski program: Anti-aggresion, ki vključuje: razredna pravila, sistematičen nadzor med 

odmori, razredne ure, branje tekstov proti nasilju, stalne oblike sodelovanja s starši, razgovori 

z nasilniki in žrtvami; social trainning in school - specifična struktura ure, ki vključuje več faz: 

uvod, faza pravil, rekreacija, delo, zaključek, in traja 90 minut; social kompetency for pupils – 

preko igre vlog se učenci naučijo, da je nasilje slab način reševanja konfliktov, 
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- izdanih več brošur in drugih gradiv: brošura Gewalt in der Schule povzema večino programov 

in literature izdane na temo nasilja: Vereinbaren statt  Anordnen, ki vključuje predvsem 

informacije, praktične nasvete za ravnanje, 

- projekt Evropskega muzeja za mir – predstavitev raziskave. 

 

Nemčija: 

- leta 1987 imenovana posebna komisija na zvezni ravni Gewaltkommission des Bundestags, 

katere naloga je, da razvija koncepte, kako ravnati v primeru nasilja, poudarek je na 

oblikovanju manjših razredov, osnovna naloga učitelja je ustvarjati pogoje za učenje, varno 

okolje, zato je treba učitelje stalno usposabljati,  

- usposabljanje učencev, da bodo pravočasno zaznali situacije, ki vodijo k nasilju in da bodo 

znali reševati konflikte brez uporabe nasilja, 

- zgodnejše uvajanje spolne vzgoje in razumevanje razlik med spoloma, 

- boljše usposabljanje učiteljev za ravnanje ob nasilnem vedenju učencev, 

- manj tolerance do nasilja, učitelji naj reagirajo takoj, ko se nasilje pojavi, 

- oblikovanje Counselling committees v vsaki šoli, ki naj bi pomagali razreševati konflikte med 

učenci in učitelji. 

 

Španija: 

- izvedene tri nacionalne študije s tega področja za srednje šole, 

- od leta 1990 je z zakonom predpisano obvezno ustanavljanje convivencia komisije v vsaki 

šoli. Programi sledijo dvema ciljema, in sicer preprečevati nasilje in ustvarjati klimo, ki 

prispeva k medsebojnemu spoštovanju. Programi, ki želijo spremeniti delovanje šole, 

usposabljajo učitelje za ravnanje, skušajo v okviru razreda razvijati pravila za skupno življenje 

in so namenjeni učencem, so že bili vključeni v nasilne dejavnosti oz. tistim, ki sodijo v rizično 

populacijo, 

- konkretni primeri aktivnosti za boj proti nasilju v šolah: ustanavljanje kakovosti – skupina ljudi 

redno identificira probleme in išče rešitve; mediacija – skupina usposobljenih ljudi usposablja 

druge, kako mirno reševati spore. Vrstniška pomoč – skupina učencev pomaga drugim, jim 

svetuje, kako ravnati v primeru nasilja. Metoda Pikas, ki je namenjena spremljanju odnosov 

med nasilniki in žrtvami, strategije ravnanja žrtve – namenjena za utrjevanje samopodobe in 

vzpostavljanje distance do nasilneža, strategije za razvoj empatije – namenjena učenem, ki 

živijo v nasilnem okolju. 

 

Italija: 

- projekti za preprečevanje nasilja: CIC – informacijski in svetovalni centri v srednjih šolah, 

projekt, ki vključuje družine pri razvijanju socialnih kompetenc, Life Skils and Peer Education: 

razvijanje šolske klime, SPORA projekt – za spodbujanje šolskega uspeha, zmanjševanje 

osipa, spopolnjevanje učiteljev, Risk Area Project – namenjen »rizičnim« skupinam,  

- projekti namenjeni spreminjanju klime šole, vrstniški pomoči, razvijanju komunikacijskih 

veščin. 
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Finska: 

- preventivni programi, ki se izvajajo po šolah, vključujejo več ravni: individualno, razredno in 

šolsko, 

- v različne druge aktivnosti so vključeni številni posamezniki, podjetja za svetovanje: The alarm 

bracelet, ki temelji na takojšnjem odzivanju na nasilno ravnanje, žrtev lahko takoj pokliče 

dežurnega učitelja, 

- projekt Nuutinen vicitim slide show: prikazovanje poškodb žrtev in temelji na tezi, da se učenci 

pred dejanjem ne zavedajo možnih posledic ter da se šele tako vživijo tudi v vlogo žrtev, 

- Kempele longitudinal study, osnovni princip je, da se ne tolerira nikakršna oblika nasilja oz. 

nadlegovanja, šole izdelajo pravila, po katerih se morajo ravnati vsi in se odzvati takoj, ko 

zaznajo določene oblike nasilja.  

 

Norveška: 

- razvita mreža sistematičnega spremljanja nasilja v šolah, 

- leta 1999 je na nacionalni ravni norveški parlament sprejel Programme for Action on Crime 

among Children and Youth, v okviru inicaitiv se priporoča vrstniška mediacija in učenje 

socialnih veščin. Posebej sta pomembna dva programa: Olweusov program in Samtak 

program, ki vključuje predvsem usposabljanje učiteljev za delo z otroki, ki imajo učne težave in 

primanjkljaje na posameznih področjih učenja ter vedenjske težave. 

 

Švedska: 

- v skladu z Education Act and National Curriculum so področja, ki so pomembna za 

preprečevanja nasilja že vključena v kurikul: odnos do spolov, socialne veščine, vsaka šola 

mora izdelati svoj načrt dela na tem področju, 

- na nacionalni ravni se izvajajo naslednji programi: »Dare«, ki je oblikovan kot program proti 

uživanju drog in nasilju; Osterholm program: odkrivanje nasilja, spodbuja sodelovanje staršev 

in šole ter vrstniško pomoč; »Fasrsta metoda«: takojšnje odzivanje na najmanjše oblike 

tovrstnega vedenja, pogovori z učenci z vedenjskimi problemi; »Olweusova metoda«, 

»Friends« projekt, ki temelji predvsem na vrstniški pomoči in sodelovanju. 

 

Velika Britanija: 

- od leta 1999 vse šole v skladu s School Standards and Framework Act izdelajo načrt, kako v 

šoli razvijajo spoštovanje med učenci in preprečujejo razne oblike nasilnega vedenja, posebni 

programi se izvajajo v okviru t. i. zdravih šol, 

- leta 1998 uveden projekt vrstniške pomoči, v okviru projekta udeleženci razvijajo veščine 

poslušanja, nenasilnega reševanja sporov, sposobnost empatije, pripravljenost pomagati 

drugim, 

- projekt Circe Time: učitelji in učenci vsak teden skupaj izvajajo različne aktivnost, igrajo se 

razne igre, razpravljajo o določeni tematiki, projekt naj bi razvijal sposobnost poslušanja, 

sposobnost reševanja problemov, predvsem pa naj bi prispeval k medsebojnemu zaupanju 

med učenci in učitelji, 
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- Circle Of Friends: v projekt so vključeni predvsem učenci iz najbolj »ranljivega dela 

populacije«, gre za fleksibilno in ustvarjalno obliko ustvarjanja prijateljskih mrež za tiste, ki 

težko vzpostavijo stike z drugimi, 

- Befriending – usposabljanje prostovoljcev, ki imajo vlogo, da se družijo z »ranljivimi« vrstniki, z 

druženjem in vrstniško pomočjo pridobivajo pozitivne izkušnje pri vključevanju v družbo, 

spodbujeni so k nenasilnemu vedenju. 

 
 

3.6.4.2 Domači programi  

 

Tudi v slovenskem prostoru obstajajo različni programi in projekti za preprečevanje nasilja, ki so 

namenjeni strokovnim delavcem na šolah, učencem in njihovim staršem.  

 
Komisija za analizo problematike nasilja v slovenskem šolstvu je v letu 2004 pripravila Smernice za 

preprečevanje, obravnavo in obvladovanje nasilja v šolskem prostoru. 

 

Dokument vključuje pet poglavij, v njem pa je potrebno še posebej omeniti načela spoprijemanja z 

nasiljem v šolskem prostoru in predlagane ukrepe. Predlagani ukrepi so zapisani kot relativno splošna 

vodila oz. možne rešitve, izvajanje posameznih nalog je potrebno podrobneje razčleniti in izdelati 

operativne korake, ki naj bi pripeljali do rezultatov oz. možnih rešitev (Marjanovič Umek et al., 2004, 

str. 2). 

 

V smernicah Komisija za analizo problematike nasilja v šolah navaja tri pomembne pristope za 

obravnavanje, obvladovanje in izvajanje preventivnega programa (Marjanovič Umek et al., 2004, str. 

10-11): 

 

- Preventivne vsebine in oblike dela je potrebno nujno vključiti v redno dejavnost šole, ki naj bi 

postale njen sestavni del, ne pa nekaj, kar poteka posebej. Aktivnosti naj bodo načrtovane na 

ravni oddelka, razreda in cele šole. 

- Aktivnosti je potrebno izvajati za učence in starše. Ugotavljanje stanja obsega in vrst nasilja se 

naj izvede z anketo med učenci, starše pa o njihovem mnenju povpraša z anketo na 

roditeljskem sestanku, kjer se predstavijo tudi rezultati. Ugotovitve naj se dopolnijo še z 

opazovanji učiteljev, rešitve se nato iščejo skupaj. 

- Izvedene dejavnosti je potrebno, tako glede vsebin, kot tudi oblik izvedbe, prilagajati potrebam 

posamezne šole in njene specifične problematike. 

 

Komisija v podanih smernicah poudarja pomembna načela pri spoprijemanju z nasiljem v šolskem 

prostoru in predlaga vrsto ukrepov (Marjanovič Umek et al., 2004, str. 16-23): 

 

Vgraditev vsebin in kompetenc pomembnih za življenje v skupnosti v kurikularne dokumente in njihovo 

izvajanje. 
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V učnih načrtih, konceptih oddelčne skupnosti, medpredmetnih vsebin morajo biti na ravni ciljev in 

dejavnosti prepoznavne vsebine, kot so razumevanje sebe, drugega, spoštovanje, razumevanje 

drugačnosti, izražanje čustev, prepoznavanje in razumevanje razlik, spretnosti pogajanja, odločanja.  

 

Pozitivna socialna klima na šoli – odprta in kakovostna komunikacija. 

Prizadevati si je potrebno za oblikovanje klime, ki spodbuja nenasilno reševanje konfliktov, okolja, v 

katerem prevladujejo spoštovanje, sprejemanje različnosti, pozitiven odnos do učiteljev in učencev, 

občutek pripadnosti šoli, krepitev medsebojnih odnosov. 

 

Odzivno delovanje šole na vseh ravneh. 

Potrebno je doseči odzivno delovanje tako med poukom, kot tudi med odmori, pred poukom in po 

njem; tako v učilnici, kot tudi v različnih prostorih izven učilnice. Posebej pomembna je prisotnost 

učiteljev in drugih delavcev na hodnikih, v jedilnici, garderobi, na dvorišču in njihovo stalno odzivanje 

na morebitno nasilno reševanje konfliktov. 

 

Načrtovanje prostora v šoli in ob njej. Pomembni sta tako velikost prostorov, kot tudi kakovost oz. 

strukturiranost prostorov. Preveliko število posameznikov na premajhnem prostoru je rizični dejavnik 

za ustvarjanje konfliktov. 

 

Skrb in odgovornost za uresničevanje varnega šolskega prostora in odzivanje na pojave 

nasilja. Strokovni delavci so odgovorni za oblikovanje jasnih pravil v šolskem prostoru, za 

uresničevanje varnega šolskega okolja in odzivanje na pojave nasilja tudi v času, ko ne poteka pouk. 

 

Strokovno izpopolnjevanje zaposlenih na šoli. V okviru stalnega strokovnega izobraževanja je 

potrebno zagotoviti kakovostno ponudbo programov za usposabljanje učiteljev in drugih strokovnih 

delavcev na šoli. Gre za usposabljanje za ravnanje v primerih nasilja in usposabljanje za preventivno 

delo.  

 

Sodelovanje z lokalnimi organi in nevladnimi organizacijami. Tako pri preventivnem delu, kot pri 

reševanju konkretnih primerov nasilnega vedenja je pomembna čim širša vsidranost v socialni prostor 

ter iskanje različnih poti, pristopov in strategij, kako se na nasilje odzvati in kaj storiti, da bi ga 

zmanjšali. 

Vključevanje staršev v življenje in delo šole. V šole je potrebno bolj prepoznavno vključiti starše. 

Vključitev staršev v življenje in delo šole je pomembno v različnih fazah delovanja. Zlasti je pomembna 

prva faza, to je ugotavljanje kakovosti šole, ki se posledično razvije v iskanje poti in načinov, podajanje 

predlogov, kako morebitne kritične točke izboljšati. Pomembno je zlasti informiranje in dodatno 

izobraževanje staršev. 

Staršem je potrebno ponuditi čim več informativnega gradiva, jih redno obveščati o oceni stanja na šoli 

in jim ponuditi možnost, da sporočijo svoje stališče o zaznanih dogodkih in podajajo predloge za 

reševanje. 
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Mediji in različna informativna gradiva za učitelje, učence oz. dijake in starše. Poskrbeti je 

potrebno za sistematično izdelovanje informativnega in strokovnega gradiva, kot so priročniki, 

računalniško gradivo, video gradivo za ravnanje v primerih nasilja, ki  pripomorejo k prepoznavanju in 

ozaveščanje javnosti o problematiki nasilja, in sicer za različne ciljne skupine, kot so učenci, dijaki, 

učitelji, starši. 

 

Razvijati različne oblike in metode poučevanja. Učencem in dijakom je potrebno nuditi več 

možnosti za vključevanje v dejavnosti šole. Nujno je vključevanje učencev v organe šole, otroški 

parlament, sodelovanje učencev in dijakov pri organizaciji življenja in dela na šoli.  

 

Omogočiti čim večjemu številu šol izvajanje samoevalvacije šole. Pri ugotavljanju in zagotavljanju 

kakovosti naj bo poudarek na klimi, na medsebojnih odnosih, morebitnem nasilju, kot ga zaznajo npr. 

učenci, dijaki, učitelji, starši, vendar tudi ob povezavi z ostalimi področji samoevalvacije, kot so npr. 

načrtovanje in izvajanje pouka, učni dosežki in pogoji na šoli, med njimi tudi varnost šole. Področje 

medsebojnih odnosov naj zavzema znotraj samoevalvacije pomembno mesto tako na ravni 

ugotavljanja stanja, kot tudi pri razvijanju kakovosti. 

 

Načrtovati dejavnosti, ki povečujejo socialno vključenost učencev in dijakov. V okviru 

razširjenega programa šole, obveznih izbirnih vsebin, je potrebno vključiti dejavnosti, ki okrepijo 

vrstniško pomoč na šoli in omogočajo učencem in dijakom, da prepoznajo svoja močna področja ter 

možnosti sodelovanja drug z drugim. Posebej je pomembno spodbujati solidarnost v okviru 

prostovoljnega dela in omogočiti pomoč sošolcem, starejšim občanom in ljudem v stiski. Razmisliti je 

potrebno tudi o možnosti organiziranja učenčevega zaupnika na šoli. Poiskati morebitne možnosti za 

različne oblike individualne ali skupinske pomoči za učence in dijake, ki s svojim vedenjem pogosto 

motijo pouk. 

 

Izoblikovati bolj fleksibilno rabo šolskega prostora. V času pouka in izven njega v čim večji meri 

izkoristiti prostore, kot so knjižnica, telovadnica, šolsko igrišče, računalniška učilnica, in organizirati 

športne, kulturne dejavnosti, v katerih bi imeli učitelji, učenci oz. dijaki in tudi njihovi starši možnosti 

vzpostaviti drugačne socialne odnose in medsebojno upoštevanje. 

Potrebno je razvijati sodelovanje med inštitucijami in nevladnimi organizacijami, npr. lokalno 

skupnostjo, svetovalnimi in zdravstvenimi ustanovami, policijo, v obliki pogovorov policistov z dijaki in 

učenci na temo nasilja, pogovori z zdravstvenimi delavci o zdravju v najširšem pomenu besede in 

skrbi zanj. 

 

Vpliv medijev. Izvedba medijske kampanje, v kateri bi znane osebe, npr. športniki, kulturniki, 

znanstveniki, pozivale k strpnosti. 

 

Podpora razvojno-raziskovalnemu delu na področju nasilja. Izdelava metodologije za 

sistematično spremljanje nasilja v slovenskih šolah, analiza nasilja in razvoj ter evalvacija ukrepov za 

spoprijemanje z nasiljem v šoli ter razvoj preventivnih programov in njihovo iniciranje v šole. 
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Zgled. Na področju reševanja problematiki nasilja  je zgled najboljša vzgoja. Pomembno je že, kako 

otrok doživlja odnos odraslih do nasilja. Odrasli so odgovorni za vsako priložnost, ko se je treba soočiti 

z medosebnimi odnosi in reševanjem konfliktnih situacij. Do teh pa prihaja v vsaki skupnosti, tudi v 

družinah in med vrstniki v šoli. Z vztrajnostjo, doslednostjo in odločnim obsojanjem ter 

nesprejemljivostjo nasilnega vedenja je potrebno storiti vse, da v procesu vzgoje in izobraževanja 

privzgajamo vrednote, kot sta strpnost in pravičnost (Šverc, 2008, str. 8-9). 

 

Supervizija. K preprečevanju nasilja pripomore tudi supervizija. Supervizija omogoča sprotno 

evalviranje in strokovno razreševanje konfliktnih situacij, obvladovanje negativnih čustev, dvigovanje 

poklicne samozavesti in prepričanje v lastno strokovnost. Prek odkrivanja neustreznih vzorcev 

vedenja, mišljenja in čustvovanja zaposleni dobijo večji uvid v situacijo in lažje prepoznajo problem. 

Na skupnih srečanjih oblikujejo ustrezne strategije postavljanja meja in enotnega modela reševanja 

konfliktov ter pridobivajo izkušnje za ravnanje, ki spodbuja spremembe mišljenja ne le v njih samih, 

pač pa prek vzora in postavljanja meja tudi v otrocih in mladostnikih.  

 

Vpliv supervizijskega dela na šoli ima vrsto pozitivnih učinkov (Gostečnik in Kompan Erzar, 2008, str. 

20-21): 

 

V šolskem kolektivu; 

- poveča se sodelovanje in zaupnost med zaposlenimi ter izboljša prenos medsebojnih izkušenj 

in idej, kar pripomore k boljši povezanosti kolektiva,  

- preko podpore skupine se poveča samozavest, strokovna avtonomnost in kompetentnost med 

zaposlenimi ter zmanjša tveganje za poklicno izgorelost posameznika, 

- vzpostavlja se večja občutljivost za prepoznavanje in odzivanje na prikrite in vidne oblike 

nasilja in izboljša preventivna dejavnost, 

- v kolektivu se oblikujejo ustrezni in uresničljivi modeli ustavljanja nasilja, 

- poveča se je nabor možnih načinov spoprijemanja s težavami, 

- poveča se opremljenost učiteljev za vključevanje staršev ob otrokovem učnem in vzgojnem 

delu, 

- zaradi boljšega razumevanja nalog in odgovornost se izboljša sodelovanje učiteljev in staršev 

nasploh ter tudi ob reševanju konfliktov. 

 

V razredu in šolski klimi: 

- ob izboljšani samozavesti in jasnejše postavljenih mejah se lažje prepoznava vloga in 

odgovornost učitelja, učenca in staršev, 

- izboljša se prepoznavanje in upoštevanje pravic v odnosu učitelj-razred-učenec, 

- zmanjša se neupoštevanje in nedoslednost postavljenih pravil in meja, 

- zmanjša se strah pred drugačnostjo in s tem nasilje, ki izhaja iz ogroženosti, 

- zaradi jasnejše strukture in zgleda učitelja se poveča pripravljenost za medsebojno in 

vrstniško  sodelovanje (Gostečnik, Kompan Erzar, 2008, str. 20-22). 
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Supervizorska skupina tako dejansko preko celega šolskega leta omogoča skupen proces soočanja z 

nasiljem vsem: učiteljem, učencem, vodstvu šole, svetovalni službi, tudi staršem. 

 

Mediacija. Eden od sodobnejših pristopov reševanja konfliktnih situacij je tudi mediacija, ki se vse bolj 

pogosteje uporablja tudi pri reševanju konfliktov v šolski situaciji. 

 

Mediacija je postopek reševanja spornih vprašanj oz. nesoglasij, v katerem se vsi udeleženci 

prostovoljno ob podpori nepristranskega posrednika sporazumejo, da bodo v poštenem odnosu iskali 

takšno rešitev spora oz. nesoglasja, ki bo ustrezala interesom vseh udeležencev. Poudarek je tako na 

prostovoljnem vključevanju, samoodločanju in opolnomočenju udeleženih ter prevzemanju 

odgovornosti za sprejete odločitve (Kotnik in Veselinović, 2010, str. 5). 

 

O mediaciji govorimo takrat, kadar je v procesu razrešitve nesoglasja vključena  tretja oseba, to je 

mediator, ki s svojim nepristranskim posredovanjem usmerja proces tako, da ne zastopa interesov 

posameznika, temveč skrbi, da vsak udeleženec v sporu prepozna svoje interese in jih uveljavlja na 

pošten način. Mediator ustvarja takšne pogoje, da lahko v njih vsi udeleženi poiščejo pošteno in 

predvsem za vse vpletene sprejemljivo rešitev (Kotnik in Veselinović, 2010, str. 5). 

 

Bistvene značilnosti mediacije so (Kotnik inVeselinović, 2010, str. 5-6 in Iršič, 2003, str. 191): 

- Sodelovanje tretje osebe - mediatorja, ki s svojo prisotnostjo in uporabo mediacijskih tehnik 

ustvari drugačno dinamiko komunikacije med sprtima osebama in bistveno pomaga pri 

procesu reševanja spora. 

- Nevtralnost in nepristranskost mediatorja sta temeljna pogoja, ki ju mora mediator izpolnjevati. 

Nevtralnost se nanaša na odsotnost izražanja mnenj glede vsebine in dajanja predlogov glede 

možnih rešitev. Mediator mora biti enako naklonjen do obeh oz. vseh strani in se usmeriti k  

doseganju sporazuma, ki je sprejemljiv za vse udeležence. 

- Mediator je zgolj posploševalec odločitev in ni pooblaščen za sprejemanje zavezujočih 

odločitev. 

- Sporazumna rešitev - mediator ne odloči v sporu za sprti osebi oz. namesto njiju. Uspešna 

mediacija se zaključi s sprejemom sporazumne rešitve, ki ustreza obema oz. vsem 

udeležencem. 

- Pospeševanje pogajanj in ustvarjanje varnega pogajalskega okolja - mediator omogoča, oz. 

pospešuje pogovore med sprtima osebama, jima pomaga pri pogajanjih, zlasti kar zadeva 

morebitne probleme s komunikacijo. Primerna naloga mediatorja je vzpostavitev pogojev, ki 

spodbujajo pogovor, pogajanje in iskanje možnih rešitev, kamor sodijo tudi pravila, kot je 

sedežni red, ambient, zaupanje. Pomemben je pristop, ki je usmerjen k  sodelovanju namesto 

tekmovalnosti in nasprotovanju. 

- Dajanje moči udeležencema - v postopku mediacije ni strahu, da se bodo sprte osebe počutile 

odrinjene iz dogajanja, saj ohranijo nadzor nad izidom postopka, hkrati pa se spor rešuje na 

ravni, kjer se je začel, pri njih samih. 

- Zaupnost je ena od glavnih prednosti, ki omogoča, da se lahko udeleženca sporazumeta o 

spornih vprašanjih. Načelo zaupnosti se nanaša na ohranjanje vseh informacij, ki izhajajo iz 
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mediacije, kot zaupnih, vključno z dejstvom, da mediacija je ali bo poteka (Kotnik in 

Veselinović, 2010, str 5 in Iršič, 2003, str. 70). 

- Načelo poštenosti in zakonitosti pomeni, da mora biti na mediaciji dosežen sporazum na 

pošten in zakonit način. To pomeni, da naj bi mediator ves čas postopka nadzoroval in 

preprečeval morebitna odstopanja od zakonskih okvirov, saj bi s tem po nepotrebnem zaviral 

ustvarjalen proces (Iršič, 2003, str. 71). 

 

Veščine, ki odlikujejo dobrega mediatorja so (Kotnik in Veselinović, 2010, str. 7-8): 

- Široka pozornost - sprejemanje in evalviranje informacij z vidika njihove vrednosti in 

verodostojnosti, spremljanje kaj in kako je povedano ter kaj izkazuje govorica telesa, da lahko 

oceni resničnost sporočenega, stopnjo kooperativnosti in trenutno razpoloženje. Mediator 

mora  posledično znati prepoznati, kdaj udeleženec potrebuje premor in kdaj spodbudo; hkrati 

mora biti ves čas pozoren na okoliščine v okolju. 

- Potrpežljivost in preudarnost. 

- Kredibilnost - resnično in točno predstavljanje in samoocena svojih sposobnosti in zmožnosti. 

- Objektivnost - nepristranskost in samonadzor. 

- Prilagodljivost - zmožnost prilaganja raznolikim osebnostim, značajem, okoliščinam, 

situacijam. 

- Zbranost, vztrajnost in mirna odločnost - prevzemanje pobude. 

- Pomembno vlogo igrajo tudi nastop in njegov izgled. Osebni izgled mediatorja lahko v veliki 

meri vpliva na proces mediacije in na odnos udeležencev do njega. 

- Pomembna je veščina čustvene pismenosti oz. čustvena inteligenca, saj so »čustva energijski 

naboj konflikta. Ker prav spretno ravnanje s čustvi pogosto privede do za vse sprejemljive 

rešitve, mora biti mediator vešč prepoznanja, razumevanja in ravnanja s čustvi v situacijah z 

močnim čustvenim nabojem. 

 

Šolska mediacija: Šolska mediacija je mediacija, povezana s šolo in šolskim okoljem in je namenjena 

v prvi vrsti učencem, šoli in staršem učencev, poleg tega pa tudi drugim subjektom, ki so s šolo tako 

ali drugače povezani.  

Šolska mediacija tako vključuje mediacijo v sporih med učenci ali med starši učencev, med učenci oz. 

njihovimi starši in zaposlenimi, med zaposlenimi, med zaposlenimi in vodstvom šole ter med šolo in 

okoljem ali drugimi institucijami. Mediacijo na šoli lahko vodita eden ali dva vrstniška mediatorja (v 

sporih med učenci), šolski mediator ali šolski mediator s somediatorjem, ki je lahko tudi učenec ali pa 

zunanji mediator oz. zunanji mediator (Iršič, 2003, str. 103). 

 

Mediacija med učenci je namenjena vsem učencem, med katerimi pride do medosebnega konflikta iz 

katerega koli razloga. Pomembna pri mediaciji med učenci je takojšnja obravnava spora, sicer se 

povečuje možnost za še dodatno poslabšanje in širjenje destruktivnega odnosa. 

 

Medaicijo med učenci lahko vodita eden ali dva vrstniška mediatorja ali pa šolski mediator, sam ali s 

somediatorjem, ki je lahko tudi vrstniški mediator. Kdo vodi proces mediacije, je odvisno od narave 

spora in razpoložljivosti vrstniških mediatorjev. Kadar obstaja težji spor dveh ali več učencev, ki bi bili 



    Analiza nasilja nad osnovnošolci in srednješolci                                                                                                                                                             Breda Knafelc 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

  95

prezahtevne za vrstniško mediacijo, pa je smiselno, da mediacijo vodi šolski mediator  (Iršič, 2003, str. 

103-104). 

 

Vrstniška mediacija v šoli. Vrstniška mediacija je mediacija, ki jo vodijo vrstniški mediatorji, to so 

usposobljeni učenci oz. dijaki in je namenjena reševanju sporov med vsemi učenci iste ali različne 

starosti. V procesu vrstniške mediacije sta udeležena vsaj dva učenca – medianta, med katerima je 

prišlo do konflikta ali spora in vrstniški mediator ali še pogosteje dva mediatorja – učenca, ki sta 

primerno usposobljena za vodenje mediacije (Iršič, 2003, str. 107). 

Pravilo vrstniško mediacijo vodita dva vrstniška mediatorja, ki sta po možnosti še različnega spola. 

Razlog za to je v ugotovitvi, da prisotnost somediatorja daje večjo samozavest, gotovost vase ter se 

mediatorja med seboj komunikacijsko dopolnjujeta. S tem se poveča tudi učinkovitost pri vodenju 

procesa. Poleg lažje in hitrejše rešitve, ki je sprejemljiva za oba medianta, vrstniška mediacija 

prispeva tudi k moralnemu razvoju posameznikov, pripravi na življenje v družbi in razvoju 

komunikacijskih veščin. 

 

Vrstniška mediacija je primerna za manj zahtevne spore med učenci vključno s spori, kot so: 

nagajanje in zbadanje, govorice in obrekovanje, medosebni nesporazumi, kulturni in rasni problemi, 

prerivanje in lažji pretepi, manjše goljufije, manjše kraje (Oršič, 2003, str. 108). 

Pomembno pri izvajanju vrstniške mediacije pa je, da je na šoli sistemsko vpeljana in da ima ves čas 

podporo tako pri vodstvu šole in tudi konkretno pomoč in podporo pri šolskem mediatorju oz. pri 

koordinatorju vrstniške mediacije.  

 

Šolska mediacija razvija konstruktivno komunikacijo in komunikacijske spretnosti,  izboljšuje kakovost 

medosebnih odnosov, razvoja sposobnost konstruktivnega reševanja problemov in pomaga reševati 

že nastale konflikte in spore. Pomembna je tako pri sprotnem reševanju konfliktov in sporov kot tudi v 

dolgoročnih vzgojnih učinkih, ki se kažejo kot osvojeni vzorci pozitivnega ravnanja posameznika v 

odnosu do drugih (Iršič, 2003, str. 109). 

Šolska mediacija kot celostna vzgojna dejavnost predstavlja tudi oblike socialnega učenja, ki vodijo k 

sporazumevanju in razumevanju sebe in drugih v šolskem okolju, k učenju sobivanja, k občutku 

pripadnosti ožji in širši skupini, k medsebojni pomoči in socialni interakciji, k razvijanju pozitivne 

samopodobe (Iršič, 2003, str. 109). 

 

PROJEKTI, NAMENJENI PREPREČEVANJU NASILJA 

 

Komisija v akcijskem načrtu preprečevanja nasilja vključuje izvedbo različnih aktivnostih in projektov, 

ki so šolam v pomoč pri izvajanju dejavnosti, vezanih na preprečevanje in zmanjševanju nasilja 

(Marjanovič Umek et al., 2004, str. 11-16):  

 

 

Zdrave šole  

Projekt Zdrava šola z različnimi dejavnostmi vpliva na način življenja vseh, ki hodijo v šolo. Ustvarja 

možnosti za učence in vztraja pri zagotavljanju zdravega in varnega družbenega in naravnega okolja.  
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Spodbuja učence, zaposlene in starše, da vplivajo na svoje zdravje in da izboljšajo svoje telesno in 

duševno počutje, tako da uvaja spremembe vodenja in upravljanja, ustvarja notranje in zunanje 

povezave, uvaja nove načine učenja in poučevanja ter metode dela. 

Velik poudarek je na vsebinah, namenjenih utrjevanju samospoštovanja, učinkovitemu poslušanju in 

odzivanju, uspešni komunikaciji in asertivnosti, medsebojnemu spoznavanju, obvladovanju sprememb 

v šoli, obvladovanju stresa v šoli, sodelovalnim pristopom, konstruktivnemu reševanju konfliktov, 

preprečevanju trpinčenja, upoštevanju potreb in mnenj mladih. 

 

Hura prosti čas in projekt Šport špas – druženje treh generacij 

K preventivnim dejavnostim prispevajo tudi programi športa otrok in mladine, ki se izvajajo preko 

različnih aktivnosti, in projekti:  Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati, Šolska športna tekmovanja, 

Hura prosti čas in Šport špas. Izhodišča programa so, da se otroci in mladostniki aktivno vključujejo v 

športne aktivnosti in se začnejo ukvarjati s športom tudi v prostem času ter povečati število odprtih 

javnih športnih površin v pouka prostem času. 

 

Otroški parlament 

Dejavnosti Otroškega parlamenta vključujejo teme, namenjene otroštvu brez nasilja in zlorab, 

humanim medsebojnim odnosom. Izvajajo se v obliki predavanj, seminarjev, okroglih miz, delavnic, 

socialnih in interaktivnih iger, razstav, kulturnih prireditev, literarnih večerov. 

Otroški parlament predstavlja primer dobre prakse, pri katerem država in nevladna organizacija 

sodelujeta pri spodbujanju in zagotavljanju možnosti učencem, da imajo pomembno vlogo pri 

odločanju o zadevah na šoli, lokalni skupnosti in širše. Učencem je podana priložnost za skupno 

razpravo o pravilih, ki veljajo na šoli, o tekočih zadevah in o aktualni temi, ki jo na ravni države vsako 

leto določa nacionalni otroški parlament. Vsebinsko težišče procesa je v oddelku in na šoli, kjer 

razprava lahko dejansko vodi v tekoče razreševanje problemov, sooblikovanje in zato boljše 

razumevanje šolskih pravil, zagotavljanje vpliva otrok na uresničevanje njihovih potreb in interesov, s 

čimer se zmanjšujejo napetosti in disciplinska problematika, vključno z  vrstniškim nasiljem.  

 

Mreža s svojim delovanjem preko različnih projektov in taborov, kot so:  Dobre vesti iz naše šole in 

našega mesta, UNESCO kviz, Festival miru, Dediščina v očeh mladih – mladi posvojijo spomenik, 

Jezik, kultura in tradicija, Moder stol – nekdo mislil nate, Mladi Evrope v eni deželi, Dan človekovih 

pravic, prispeva k oblikovanju vrednot, ki so temelj nenasilnemu vedenju. Mladi se v številnih projektih 

učijo demokratičnega dialoga, usposabljajo in razvijajo strategije za preprečevanja vrstniškega nasilja 

v osnovnih in srednjih šolah. 

 

Pušnikova v svojem programu predvideva različne aktivnosti, tako na ravni cele šole, kot tudi za 

učence in njihove starše. Avtorica pri oblikovanju in izvajanju programa predlaga upoštevanje 

naslednjih principov ter ponuja korake celostnega prijema v oblikovanju programa šole (Pušnik, 2003, 

str. 35-36): 

 
- Osnovni princip dela je, da se preventivne vsebine in oblike dela vključijo v redno dejavnost 

šole. 
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- Nujna je povezanost aktivnosti za učence in starše. 

- Program se mora prilagajati potrebam šole in njeni specifični problematiki. 

- Pomembno je zavedanje problema, to je faza, ko šola ugotovi in prizna pojav nasilja ter se 

odloči za ukrepanje. 

- Sledijo faze ugotavljanja stanja, določitve obsega problema, ugotovitve prijemov, ki jih šola že 

uporablja, proučitve kulture in klime šole ter posameznega razreda ter vzpostavitve 

sodelovanja s starši. 

- Jasno definiranje problema, ciljev in postopkov delovanja določi, na katerih področjih bodo 

delali kratkoročno, na katerih dolgoročno. Sledi izbira cilja, v katerem določijo, kaj želijo 

izboljšati, doseči in kako bodo to naredil. 

- Oblikovati program aktivnosti za preprečevanje nasilja v sodelovanju z učenci, starši ter 

zaposlenimi. 

- Javna objava programa na svetu staršev, svetu šole. Aktivnosti vključiti v razvojni načrt šole, 

letni delovni načrt, šolsko publikacijo. 

- Izvedba programa, ki poteka na izbranih področjih in nivojih, z izbranimi vsebinami in cilji. 

- Evalvacija programa. 

 

V načrt za delo z učenci Pušnikova vključuje (Pušnik, 2003, str. 37-38): 

- Izvajanje preventivnih vsebin na razrednih urah, šoli v naravi, na taborih, v projektnih dneh, 

šolskem parlamentu, šolski skupnosti. 

- Teme, ki prispevajo k preprečevanju nasilja, so: čustva, medosebni odnosi, samopodoba, 

neposredna senzibilizacija za nasilje, vrednote, pravila, razredna klima. 

- Refleksije posameznih ur. 
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4 NASILJE V DRUŽINI 
 

4.1 POMEN DRUŽINE PRI RAZVIJANJU OTROKOVEGA VEDENJA 
 

Nasilje v družini je problematika, o kateri se v zadnjem času veliko govori in kateri se posveča veliko 

pozornosti. Psihično slabo ravnanje z otrokom je tako razširjen vzrok trpljenja otrok s škodljivimi 

posledicami za razvoj, da mu danes stroke, zadolžene za varstvo duševnega zdravja otrok, posvečajo 

vse več pozornosti in prav posebno skrb. 

 

Nemalokrat slišimo pripovedi, kako sosed tepe svojo ženo in otroke, marsikomu se zaupa otrok, ker 

oče pretepa njegovo mamo, njegovo sestrico, bratca, marsikdo pa ima tudi neposredno izkušnjo 

nasilja (Plaz, Veselič, 2002, str. 128). 

 

Veliko imamo informacij o nasilju v življenju otrok. Po drugi strani pa je to izredno težka in občutljiva 

tema, ki je vse pogosteje povezana s strahom, sramom, ogroženostjo in občutkom nemoči, ki 

ohranjajo skrivnostnost in tabuiziranje teh tem.  

 

Pomemben del nasilja, ki ga otroci doživljajo, se dogaja prav v družinah.  

 

Nasilje v družini najpogosteje definiramo kot način nadzorovanja, ki ga izvaja ena oseba nad drugo in 

ki se manifestira na različne načine, vključuje pa fizično in spolno nasilje, grožnje, emocionalne 

zlorabe in ekonomsko zatiranje (Zaviršek, 1993, str. 41). 

 

Kanduč navaja, da gre pri nasilju v družini za neupravičeno uporabo sile ali prisiljevanje oziroma 

povzročanje škode (Kanduč, 2001, str. 13). 

 

Pečar k nasilju prišteva vsako težnjo ali sredstvo za obvladovanje drugega človeka, vsako 

prizadevanje, da bi ga nekako olastninili in zatrli ter uveljavili svojo voljo. Vsako omejevanje, 

prikrajšanje, ustvarjanje škode, bolečine, trpljenje ali celo povzročanje smrti drugih, največkrat 

namenoma, zaradi nekih osebnih, premoženjskih, političnih in drugih koristi ter prednosti, je nasilje. 

Vedno gre za škodljivo in boleče delovanje, ki telesno, duševno ali socialno prizadene žrtev (Kobal 

Grum, 2003, str. 97). 

 

Dahlbertova in Krugova pravita, da gre pri nasilju za uporabo fizične ali psihične sile proti drugi osebi. 

Nasilje opisujeta kot napad na človekovo telesno celovitost, svobodo gibanje in odločanje (Selič, 2010, 

str. 31). 

 

Tudi Pušnikova navaja, da je nasilje psihična ali fizična poškodba osebe, ki je stara manj kot 

osemnajst let, najpogosteje pa jo povzroči nekdo, ki je otroku blizu ali pa mu je vsaj znan; starši, 

sorodniki, družinski prijatelj (Pušnik, 1999, str. 18). 
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Zloraba otrok ali grdo ravnanje z otroki pomeni vse oblike fizičnega ali čustvenega slabega ravnanja 

ali malomarnega ravnanja ali drugega izkoriščanja otroka, ki izhajajo iz dejanskih ali morebitnih 

nevarnosti za otrokovo zdravje, preživetje, razvoj in dostojanstvo otroka, v kontekstu razmerja 

odgovornosti, zaupanja ali moči (Runyan, Wattam, Ikeda, Hassan in Ramiro, 2002, str. 59). 

 

Plazova in Veseličeva navajata pet značilnosti, ki veljajo za nasilje v družini (Plaz in Veselič, 2002, str. 

128):  

 

� Povzročitelji so predvsem moški. 

� Žrtve so predvsem ženske in otroci. 

� Dogaja se predvsem v zaprtih, »varnih« prostorih. 

� Največkrat ni nobenih prič oz. so to družinski člani. 

� Pogosto gre za huda dejanja, ki pustijo težke in dolgotrajne posledice. 

 

Oblike nasilja so različne, od tistih, najbolj neposrednih in očitno grobih, do posrednih, potuhnjenih, 

prikritih, a dolgotrajnih. Razdiralni učinek le-teh je še hujši. Navadno se pokaže šele postopoma, ne 

kot rana ali modrica na otroškem telesu, ampak kot globoka bolečina, prizadetost ali prikrajšanost v 

otrokovi osebnosti, ki nosi svoje sledi še v življenje odraslega. Pri marsikom se pokažejo posredno, v 

njegovem doživljanju, vedenju in ravnanju do tistih, ki so nebogljeni in kadarkoli odvisni od njega, do 

otrok, lastnih in drugih (Kersnik, Tušek Bunc, 2006, str. 170-171). 

 

Ne samo udarci in poseganje v telesno neokrnjenost ter spolno zlorabljanje otrok, trpinčenje je lahko 

tudi drugačno – od neprimernega ravnanja z otrokom, kot npr. v partnerskih bitkah za premoč, do 

brezbrižnosti, ponižanja, zastavljanja prezgodnjih ali pretiranih pričakovanj. 

 

Pravzaprav je na nek poseben na vedno bolj dolgoročen način nasilno vse, kar moti ali omejuje 

otrokov osebnostni razvoj, mu ogroža oblikovanje pozitivne samopodobe, posega razdiralno v gradnjo 

njegove identitete in izkorišča njegovo nemoč in odvisnost. Različne so oblike vedenja odraslih, pri 

katerih je – glede na okoliščine – vedno otrok tisti, ki ne more odgovarjati zase, se ne zna zaščititi in si 

ne more pomagati (Kersnik, Tušek Bunc, 2006, str. 171). 

 

4.1.1 Trpinčeni otroci v družini 

 

Valentinčičeva pravi, da je trpinčen vsak tisti otrok, pri katerem nekdo deluje v nasprotju z otrokovim 

normalnim, zdravim razvojem na telesnem ali duševnem področju.  

 

Tako kot ostale oblike nasilja je tudi nasilje v družini poskus prevlade in izkoriščanje psihične ali fizične 

premoči nad šibkejšimi, hkrati pa tudi oblika nadzora (Valentinčič, 1997, str. 91). 

 

Ogroženost lahko delimo na fizične, materialne in psihične pritiske v različnih stopnjah, od blagih, do 

življenjske ogroženosti.  
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Mikuš Kosova na vprašanje, kdo so trpinčeni otroci, odgovarja: »Vsak otrok je lahko žrtev slabega 

ravnanja s strani svojih staršev, drugih odraslih oseb, vrstnikov. Vendar so nekateri otroci bolj pogoste 

žrtve. Med njimi so nezaželeni otroci in otroci, pri katerih obstajajo dvomi glede očetovstva. Če so 

starši želeli otroka drugega spola ali so kako drugače z otrokom nezadovoljni, se možnost slabega 

ravnanja staršev poveča.« (Mikuš Kos, 1997, str. 69).  

 

Pogostejše žrtve so dečki v šolski starosti, ponavadi je to prvi otrok v družini, še posebej v družinah s 

staršem alkoholikom, ali otrok, ki že sam nosi poseben pečat – nemirnost, fizično poškodovanost, 

veliko podobnost z osovraženim partnerjem, slabše razvojne sposobnosti. Velikokrat se zgodi, da ko 

je prvi otrok – žrtev – premeščen iz družine, starši izberejo za žrtev naslednjega otroka (Valentinčič, 

1997, str. 97). 

 

Trpinčeni otroci so najrazličnejših starosti, vendar so zdravstveno in življenjsko najbolj ogroženi otroci 

v predšolskem obdobju. 

 

4.1.2 Odrasli, ki trpinčijo otroke  

 

Mikuš Kosova navaja, da so odrasli, ki trpinčijo otroke, v veliki večini primerov kar njegovi starši ali 

njihovi namestniki (Mikuš Kos, 1997, str. 70).  

 

Pri opisu osebnosti staršev, ki trpinčijo svoje otroke, izstopajo predvsem psihosocialna motenost, 

alkoholizem, psihopatske značilnosti, čustvena labilnost, impulzivnost, eksplozivnost, agresivnost. Vsi 

podatki pa kažejo, da je alkoholizem dejavnik, ki pomembno prispeva k trpinčenju otroka. 

 

Valentinčičeva kot najpogostejšega povzročitelja trpinčenja navaja očeta. V največjih primerih gre za 

očeta, odvisnika od alkohola. Dodaja, da ni bistvenih razlik v povezavah žrtev-storilec, nasilje je 

enakomerno razporejeno – očetje trpinčijo sinove in hčere ter enako matere. Najhuje pa  je v tistih 

družinah, kjer sta povzročitelja nasilja oba starša (Valentinčič, 1997, str. 95).  

 

Medtem ko Mikuš Kosova navaja raziskave, ki so pokazale, da matere pogosteje telesno kaznujejo kot 

očetje, pa Green ugotavlja, da so pri telesnem nasilju med storilci v ZDA enako zastopani očetje in 

matere ali njihovi namestniki. Med žrtvami je enako število dečkov in deklic (Mikuš Kos, 1997, str. 70).  

 

Zloraba ali zanemarjanje otroka je običajno prepleteno in močno povezano z nasiljem v družinah 

sploh. Tako je lahko eden od družinskih članov po eni strani žrtev nasilja (npr. mati, ki jo pretepa oče), 

po drugi strani pa je sama nasilna in zlorablja druge ljudi (npr. otroke). Tudi neurejeni odnosi med 

partnerjema so pogosto tesno povezani s trpinčenjem otroka (Mikuš Koš, 1997, 120-121, Bučar 

Ručman, 2004, str. 125). 

 

Trpinčenje se dogaja v psihosocialnem okviru družine in v prepletu odnosov med družinskimi člani. 
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Otroka ogroža glede telesnega trpinčenja družinska dinamika, ki ga določa za črno ovco. Razvezane 

družine, dopolnjene družine in družine z enim staršem so pogosteje zastopane med tistimi, v katerih 

se slabo ravna z otroki. V številnih raziskavah so ugotovili tudi, da je v družinah, kjer trpinčijo otroke, 

visoka stopnja nasilnosti, kaznovanosti, odklanjanja ali sovražnosti tudi med drugimi družinskimi člani 

(Mikuš Kos, 1997, str. 71). 

 

Starši največkrat uporabljajo fizično nasilje takrat, kadar izgubijo kontrolo nad otrokom zaradi 

neposlušnosti ali nespoštljivosti do odraslih. V študijah ugotavljajo, da se starši poslužujejo fizične 

kazni bodisi zaradi moralnih argumentov, kot npr. utrjevanje in gradnje otrokovega značaja, bodisi 

zaradi večje učinkovitosti te oblike kaznovanja pred drugimi ali pa zaradi dejavnikov v njih samih, ko 

udarijo otroka zaradi nemoči in se ob tem sprostijo. Dejstvo je, da so otroci pogosteje deležni telesne 

kazni, kadar so starši utrujeni, jezni ali pod stresom, kar pomeni, da pri odločanju zanjo večjo vlogo 

igra telesno in čustveno stanje starša kot samo dejanje otroka (Plevnik Vodušek, 2007, str. 181). 

 

Tovrstnemu razmišljanju se pridružuje tudi Čačinovič Vogrinčičeva, ki pravi, da starši kdaj udarijo 

otroka v trenutku nemoči, neobvladljive jeze, tudi strahu in žalosti in na to gotovo niso ponosni. 

Obstajajo pa tudi drugi starši, ki udarec uporabljajo kot stalno vzgojno sredstvo. To so starši, ki ne 

znajo drugače ravnati s svojo jezo, s svojim razočaranjem, in to nikoli. To so starši, ki v svojem 

odraščanju niso imeli priložnosti, da bi izrazili svoja čustva in da bi se naučili z njimi ravnati. Vsa 

čustva, razočaranja, nemoči, strah, zaskrbljenost in tudi žalost prekrije jeza, kateri sledi udarec 

(Čačinovič Vogrinčič, 2007, str. 158). 

 

Z uporabo fizičnega nasilja kot ene od oblik kazni skušajo starši spodbuditi pravilno in preprečiti 

neprimerno obnašanje s ciljem, da otrok doseže samokontrolo in samozavest. Tovrstni ukrepi imajo 

neprijetne posledice za otroka. Nesprejemljivo je, da se starši zatekajo k tovrstnim ukrepom, ki imajo 

za otroka neprijetne posledice, ob upoštevanju dejstva, da obstaja cela vrsta nenasilnih ukrepanj 

(Plevnik Vodušek, 2007, str. 180). 

 

Potrjuje se tudi ugotovitev, da bo trpinčen otrok pogosteje tisti, ki je večkrat menjal svojo sredino. Tak 

otrok je nekaj časa živel s starši, potem pri starih starših, pa v rejniški družini, pa spet s starši. V svoji 

matični družini pa doživi nasilje. 

 

Ne glede na to, kdo izvaja nasilje nad otroki in četudi je samo eden izvajalcev, pa so si avtorji enotni, 

da odgovornost za slabo ravnanje z otrokom vselej nosita oba starša. 

4.2 VZROKI IN DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA POJAV DRUŽINSKEGA NASILJA 
 

V strokovni literaturi avtorji navajajo različne vzroke, ki vplivajo na razvoj nasilja. Prepiri staršev, 

ločitev, grožnje, psihično ali fizično nasilje med partnerjema in nad otroki je le nekaj vzrokov, ki so 

najpogosteje skriti znotraj družine. 
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Osebe, ki kažejo znake nasilnega vedenja, pogosteje poročajo o težavah, ki so jih imele v odnosih s 

starši. Poročajo o večji zapostavljenosti in pretirani kontroli. Pogosteje poročajo o nizki povezanosti 

družinskih članov, pa tudi o pogostejših psihičnih in spolnih zlorabah, ki so jih doživljali kot otroci, in 

pretirani kontroli ter čustveni hladnosti staršev.  

Velik problem so tudi kaznovalni postopki – izločanje otroka iz družinskega življenja, zapiranje v sobo, 

ostre kazni, posebno pa nedoslednost pri celotni vzgoji.  

 

Kar zadeva motive, običajno mislimo, da je trpinčenje otrok vedenje, katerega osnovni namen je 

povzročiti bolečino, strah, žalost pri otroku. Vendar je niz vzrokov za ravnanje, zaradi katerega otrok 

trpi, mnogo širši. Seže od sadizma do najboljših namenov. Vzrok bolečega kaznovanje je lahko dober 

namen staršev. Mnoga dejanja trpinčenja so storjena z najboljšim namenom, imajo pa hudo škodljive 

učinke na otroka (Mikuš Kos, 1997, str. 56). 

 

Mladostniki posredno in neposredno najpogosteje dobivajo napotke za svoje socialno vedenje v 

odnosih s starši in drugimi družinskimi člani. Gre za čustven odnos med staršem in otrokom, odnose 

med staršema, doslednost pri vzgoji, nadzor otrokovega vedenja, vzgojne metode, patologija staršev, 

otrokov  temperament. Vsekakor pa se pomenu družine pri razvoju nasilnega vedenja pridružujejo še 

individualne lastnosti in socialni dejavniki (Možina in Pinosa, 2004, str. 249). 

 

Raziskave kažejo, da je velika večina odraslih oseb, ki so v svoji družini nasilne, v svojem otroštvu 

doživljala vsakovrstno nasilje s strani odraslih članov svoje družine. Zelo pogosti so anamnestični 

podatki o alkoholizmu, grobosti in nasilnem vedenju očeta ter o različnih duševnih in osebnostnih 

motnjah enega ali kar obeh staršev. Neredek je tudi podatek o brezbrižni, depresivni ali iz drugih 

razlogov nesposobni materi, ki otroka ni znala, zmogla ali hotela zaščititi pred nasilnim vedenjem 

očeta ali drugega odraslega člana družine ali pa stiske otroka – preokupirana sama s seboj in 

problematičnim partnerstvom – sploh ni znala prepoznati. Tudi osebnost matere, ki ni sposobna 

navezovati čustvenega odnosa s svojim otrokom in mu ne zmore razvijati občutja lastne vrednosti in 

ljubljenosti, je v tem smislu lahko škodljiva. Čeprav podatki o fizičnem nasilju s strani matere niso 

redki, pa so le pogostejše ugotovitve doživetega materinega vsakovrstnega psihološkega nasilja 

(Tomori, 2006, str. 33). 

 

Različni avtorji in raziskave kažejo, da vzgoja staršev pomembno vpliva na nasilno vedenje otrok. 

Rutter s sodelavci je identificiral šest dejavnikov, ki vplivajo na pojav nasilja (Pušnik, 1999, str. 15): 

 

� Nesoglasja med starši. 

� Nizek socialno-ekonomski status, revščina, nezaposlenost staršev. 

� Velika družina.  

� Kriminaliteta staršev.  

� Psihiatrične motnje staršev. 

� Oddaja v skrbništvo.  

 

V strokovni literaturi pa zasledimo še naslednje dejavnike (Erb, 2004, str. 32): 
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� Čustveni odnos med staršem in otrokom. 

� Doslednost pri vzgoji. 

� Nadzor otrokovega vedenja. 

� Vzgojne metode (uporaba moči, ostrost kazni). 

� Otrokov temperament. 

 

Noben od teh dejavnikov ni bil povezan z motnjami, če je obstajal posamezno. Če sta se pojavljala 

dva, se je tveganje povečalo za štirikrat. Pomembna je interakcija posameznih variabel. 

 

4.2.1 Vpliv družinske klime, medsebojnih odnosov med družinskimi člani 

 

Ljudje imamo veliko potrebo, da bi pripadali majhni skupini ljudi, v kateri bi lahko razvijali neke intimne 

vezi in občutke varnosti. Ta majhna skupina ljudi naj bi veljala za varen pristan, iz katerega bi dobro 

opremljeni hodili po svojih nalogah in potrebah v večje zunanje skupine in se zopet vračali nazaj. 

Potreba po pripadnosti majhni skupini bližnjih ljudi je univerzalna in je tudi eden od razlogov, da 

institucija družine obstaja ne glede na kulturološke spremembe (Rus Makovec, 2006, str. 38-39).  

 

Krajnčan navaja, da družina s svojo zapleteno dinamiko najpomembneje vpliva na vedenje otrok in 

mladostnikov (Krajnčan, 2006, str. 25).  

 

Tomorijeva k odločilnim dejavnikom vplivanja družine na vedenje otrok prišteva razvijanje občutja 

lastne vrednosti, razvoj odnosa do avtoritete, učenje sposobnosti za obvladovanje stresov in socialnih 

spretnosti ter oblikovanje vrednostnega sistema, ki usmerja motive, vedenje in ravnanje posameznikov 

(Krajnčan, 2006, str. 25). 

 

Zalokar Divjakova pravi, da je družina mesto največje varnosti na svetu, mesto, kjer se najprej učimo 

živeti drug z drugim in drug za drugega. To pa je velika dragocenost in velika odgovornost (Zalokar 

Divjak, 2000, str. 18). 

 

Varnost pomeni, da ima otrok v družini vedno mesto, ki čaka nanj, v veselju, žalosti, vse do trpljenja in 

smrti (Zalokar Divjak, 2000, str. 16). 

 

Družina daje otroku vir moči. Večina otrok preživi leta zorenja v njenem zaledju. Mnogi se lahko 

zanesejo nanjo. V življenju jih rešuje iz različnih neugodnih situacij. V družini doživljajo največ veselja. 

Deležni so najbolj nežne skrbi in nege ter ljubezni. Od nje dobijo najdragocenejša darila. 

 

Dobro delujoča družina otroku posreduje veliko brezpogojne ljubezni, pozornosti in naklonjenosti. 

Starši z otrokom vzpostavljajo pristne vzajemno odnose, kar podpira toplo družinsko klimo zaupanja in 

sodelovanja (Pšunder, Dečman Dobrnjič, 2010, str. 45). 
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Takšne okoliščine dajejo otroku občutek varnosti in sprejetosti ter so dobra podlaga za razvoj občutka 

lastne vrednosti. Otroci so obravnavani kot odgovorni posamezniki. Dana jim je možnost, da povedo 

svoje mnenje, izrazijo svoja čustva in potrebe, hkrati pa se starši nanje tudi odzivajo. To pomeni, da 

imajo s starši takšne odnose, ki jim zagotavljajo, da se lahko v vsakem trenutku obrnejo nanje, se 

potolažijo, potarnajo ali zaupajo svoje težave in skrivnosti (Zalokar Divjak, 2000, str. 16). 

 

Starši spodbujajo otrokovo iniciativnost in neodvisnost, opazijo otrokova prizadevanja in uspehe ter se 

z njim veselijo napredka. S pomočjo dvosmerne komunikacije skupaj z otrokom ugotavljajo, kako je 

treba ravnati v določeni situaciji, in postavljajo razumna pričakovanja ter meje otrokovega delovanja.  

 

Otroku dajo možnost, da sodeluje z drugimi v zunanjem okolju, kar mu omogoča preraščanje 

egoističnih interesov in vključevanje v širšo družbeno skupnost. Bašič, Koller Trbović, Žižak navajajo, 

da je družina prvo okolje, ki odločilno vpliva na otroka, pri čemer je posebej pomembna intenziteta 

čustvenih vezi. V družini se razvijajo modeli vedenja, povezanost članov v skupino, vpliv na razvoj 

osebne in skupne identitete. Te vezi dajejo varnost, trajen in kontinuiran odnos med družinskimi člani 

(Krajnčan, 2006, str. 25). 

 

Spodbudno okolje otroka nauči konstruktivnega reševanje konfliktov ter drugih socialnih spretnosti, ki 

igrajo pomembno vlogo v odnosih in ravnanju z drugimi ljudmi. Starši v dobro delujoči družini otroku 

običajno predstavljajo tudi dober zgled. 

 

Družinski odnosi so torej lahko topli in izpolnjujoči, lahko pa so polni napetosti, ki vodijo člane v obup 

ali jih napolnijo z globokimi občutki strahu in tesnobe. Pogosto pa se pokaže, da se v družinah 

prepletajo značilnosti obeh skrajnosti. 

 

V družinskem življenju smo povezani s kombinacijo intimnosti in čustvene intenzivnosti, ki lahko niha 

med ljubeznijo in sovraštvom. Družinsko okolje bi ljudje želeli doživljati kot temeljni varnostni sistem. 

Izdajstva varnosti v tem sistemu zato najbolj bolijo in tudi najbolj psihološko škodujejo. 

 

Družina ima tudi temne strani, ki se najbolj pokažejo ob nasilju, zanemarjanju, brezbrižnosti, 

alkoholizmu. Številne raziskave poudarjajo, da je večji del vzrokov za nastanek otroške agresije v 

družinskih razmerah, vendar v povezavi z drugimi dejavniki. 

 

Kot slabo delujočo družino je mogoče označiti tisto družino, v kateri starši iz različnih razlogov ne 

znajo ali ne zmorejo ustrezno opravljati temeljnih družinskih nalog. To se rado dogaja v družinah, v 

katerih so pogosti prepiri med partnerjema ali med starši in otroki, kjer prihaja do fizičnih ali duševnih 

zlorab, kjer je prišlo do ločitve, in v družini, v kateri vlada huda revščina (Pšunder, Dečman Dobrnjič, 

2010, str. 44). 

 

Krajnčan v eno od rizičnih skupin, ki negativno vplivajo na otrokov razvoj, prišteva tudi neugodne 

odnose v družin. Pri tem gre predvsem za pomanjkanje topline v odnosu staršev do otroka, pogoste 
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prepire, neprijaznost do otroka, valjenje krivde nanj, telesno maltretiranje ali celo spolno zlorabljanje 

otroka (Krajnčan, 2006, str. 26). 

 

Marsikoga uniči prav družina. Dogaja se, da otroci prav v svoji družini doživljajo najbolj boleča 

razočaranja in najhujše izgube. Družina jih izčrpava bolj kot vsa druga področja v življenju. V družini 

so deležni najbolj trdih zahtev. Mnogi otroci se srečujejo v družini s stisko, brezbrižnostjo, 

prikrajšanostjo, pa tudi z zlorabo, s situacijo, v kateri ni varnosti, zatočišča in tudi ne ljubezni ter toplih 

in mehkih naročij. V takšnih družinah so odnosi med družinskimi člani pogosto porušeni. V takih 

okoliščinah je težko odkrito komunicirati, kar še dodatno pripomore k zaostrenemu, hladnemu in 

neprijetnemu ozračju. 

 

Družina spodbuja nasilje s prenašanjem nasilnih vzorcev reagiranja in komunikacije s staršev na 

otroke. Če se otrok v otroštvu nauči predvsem nasilnega reagiranja v konfliktih in če njegova starša 

samo z vpitjem in nasilno komunikacijo rešujeta probleme, potem je velika verjetnost, da bo tudi otrok, 

ko bo v življenju naletel na problem, do rešitve prišel z nasiljem. Odraščanje in življenje v nasilni 

družini tako pomeni večjo verjetnost prevzemanja nasilnih vzorcev, čeprav ne nujno. Mnogi ljudje, ki 

so bili žrtve nasilja v otroštvu, v odraslosti niso nasilni. Prav zato je vsak nasilnež odgovoren za svoje 

nasilje, saj se mu lahko izogne in za rešitev problema izbere nenasilno sredstvo. 

 

4.2.2 Pomen in vloga družine v procesu socializacije 

 

Družina ima poglavitno vlogo pri oblikovanju vedenja, čustvovanja in udejstvovanja. Družina naj bi bila 

prostor, ki daje optimalne možnosti za emocionalni in socialni razvoj otrok. Pomembna je tudi za 

vzgojo, znotraj nje pa otrok oblikuje vedenje, ki je zanj značilno tudi kasneje. Družina otroka pripravi 

na vstop v njegovo socialno skupino s tem, da mu privzgoji določene norme in stališča (Sambolič, 

2002, str. 10-12).  

 

Odnosi med starši in otroki, vzgojna vloga staršev v procesu otrokove socializacije ima v prvih letih 

otrokovega življenja izreden pomen. Otroku dajejo temeljne osnove in usmeritve za življenje. 

Seznanjajo ga s splošnoveljavnimi družbenimi normami. Posredujejo mu ustrezne vedenjske vzorce in 

ga seznanjajo z zunanjim svetom ter so zato izredno pomemben dejavnik primarne socializacije. V 

družini otrok sprejema stališča, norme in vrednote, oblikuje pogled na svet ter vzorce vedenja. Slabe 

izkušnje in vzorci se prenašajo naprej v generacijo. Dokazan je vpliv vzgojnih postopkov v družini, ki 

temeljijo na sili in kaznovanju, na poznejši razvoj agresivnosti (Pšunder, Dečman Dobrnjič, 2010, str. 

44). 

 

Družina predstavlja vmesni člen med posameznikom in širšo družbo. Otroku naj bi pomenila varno 

gnezdo, kjer vladajo ljubezen, medsebojna naklonjenost, razumevanje, vzajemna podpora in pomoč. 

Ena njenih temeljnih nalog je primarna socializacija, na kateri temelji otrokovo poznejše delovanje, 

prilagajanje in uveljavljanje v širšem družbenem prostoru.  
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Rus Makovčeva družino poimenuje kot organizacijsko kompleksni socialni sistem, ki lahko vsebuje 

dve do štiri generacije. Za ta sistem so značilni čustvena povezanost, lojalnost in trajnost članstva 

(Rus Makovec, 2003, str. 44). 

 

Vzgojo v družini uresničujemo z zaupanjem, razumevanjem, ljubeznijo, iskrenostjo, željami, veseljem 

in razočaranji. Posebej pomembno mesto pri vzgoji otroka ima osebni zgled, kajti razvoj in učenje 

otroka v veliki meri temeljita na posnemanju staršev in drugih starejših družinskih članov. In to ves 

čas, ne le ko se odločimo, da bomo otroka naučili nečesa koristnega (Habbe, 2000, str. 5). 

 

Tomori opredeljuje družino kot nekakšno miniaturno družbo, ki ima svojo sestavo, socialna pravila in 

notranja razmerja moči, obrede in zgodovino, ki jo delijo vsi člani te skupine in prenašajo njena 

sporočila v starih, ustaljenih vzorcih v nove okoliščine (Tomori, 1994, str. 10). 

 

V družini dobi otrok prvo občuje lastne vrednosti ter zaupanje v ljudi in svet okoli sebe. Spodbude in 

zgledi njemu najbližjih oseb zasnujejo njegov vrednostni sistem, način izražanja samega sebe, 

sposobnost za reševanje in premagovanje vsakodnevnih težav in obremenitev. 

Posredno in neposredno v odnosih s starši in drugimi družinskimi člani dobiva napotke za socialno 

vedenje še za kasneje, ko se že osamosvoji (Pučnik, 1999, str. 13). 

 

Otroci se učijo od staršev in skupaj z njimi od trenutka, ko se rodijo, ne glede na to, ali se starši tega  

zavedajo ali ne. Proces vzgoje, pridobivanje prvih življenjskih izkušenj, znanja, oblikovanja moralnih 

pravil in vrednot se za otroka začenjajo v družini. V družini se že prvega dne začne oblikovati otrokova 

osebnost, ki ga bo spremljala skozi vse življenje (Habbe, 2000, str. 4). 

 

Otrok se v času odraščanja srečuje z novimi okolji, kot so igrišče, vrtec in šola, kjer se je prisiljen 

vključiti v odnose z drugimi otroki in odraslimi. Kadar to ne poteka v skladu z njegovimi izkušnjami in 

pričakovanji, se mora prilagajati, zaradi česar se lahko pogosto znajde v dilemah in stiskah, ki jih bo 

reševal, kot je navajen v krogu družine. Zato je obnašanje otroka v veliki meri slika odnosov v družini. 

Če v družini prevladuje nered, ne moremo pričakovati, da bo otrok urejen. Če pri reševanju družinskih 

sporov prevladujeta vpitje in preklinjanje, bo spore tako reševal tudi otrok (Habbe, 2000, str. 5). 

 

Dobre izkušnje, pridobljene v družini, predstavljajo otroku dobro popotnico za poznejše življenje. 

Nasprotno s tem pa se lahko zatajitev družine pri uresničevanju temeljnih nalog v povezavi še z 

drugimi neugodnimi okoliščinami v otrokovem poznejšem življenju negativno odraža na različne 

načine.  

 

Tudi dom, ki ga rušijo alkoholizem ali druge čustvene motnje staršev, otroku ne more dajati občutka 

varnosti in sprejetosti, kar je za njegov zdrav razvoj tako neizogibno potrebno. Prav tako razdiralno 

kakor glasni prepiri, očitki in žalitve lahko vplivajo nanj tiha trenja, prikrita sovražnost ali ravnodušnost 

med starši, ki jih otrok zelo natančno zaznava in doživlja s celotnim utripom družinskega življanje 

(Žmuc Tomori, 1989, str. 18). 
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V primeru, ko vlada sovražnost med družinskimi člani, se lahko le-ta prenaša tudi na okolje zunaj 

družine. V družini, kjer vladajo prepiri, grožnje, očitki, zavrnitve, nasilje, agresija, nedostopnost, strogo 

kaznovanje in nedoslednost, otrokove potrebe in interesi gotovo niso v ospredju. Otrok nima možnosti 

izraziti svojih čustev in potreb in pričakovati, da jih bo okolje zadovoljilo, temveč se mora on prilagajati 

okolju. Nemalokrat tudi ni deležen zadostne naklonjenosti in pozornosti. V takem okolju se ne more 

počutiti varnega in sprejetega, kar ne predstavlja dobre podlage za razvoj pozitivne samopodobe. V 

takšnih razmerah otrok ne dobi dovolj spodbud za razvoj avtonomnosti, odgovornosti, kritičnega 

mišljenja in ustvarjalnosti, kar bi mu omogočilo normalno funkcioniranje v zunanjem okolju. Starši v 

slabo delujoči družini velikokrat sami ne znajo ali ne zmorejo konstruktivno reševati konfliktov. Tudi pri 

ostalih socialnih spretnostih so pogosto šibki. S svojim ravnanjem nemalokrat predstavljajo otroku slab 

zgled (Pšunder, Dečman Dobrnjič, 2010, str. 45). 

 

Otrok, ki se ne počuti ljubljenega, sprejetega ali spoštovanega od svojih najbližjih, se ne more zares 

ceniti. Otroci in mladostniki, ki se vedejo nasilno, imajo pogosto za seboj različne neugodne izkušnje iz 

odnosov s svojimi najbližjimi. Ob različnih oblikah psihološkega nasilja s strani članov svoje družine, 

ob njihovi brezbrižnosti do njihovih čustvenih in socialnih potreb, ob telesnem nasilju ali celo bolj ali 

manj prikriti spolni zlorabi se ne počutijo varne, ko vstopajo v širši socialni prostor. V obrambi svojega 

krhkega samospoštovanja, ko si na vsak način prizadevajo zavzeti vlogo, v kateri ne bodo žrtev, ali pa 

se zatekajo k enemu od načinov, kako lajšati bolečino, je tudi prevzemanje vloge tistega, ki obvladuje 

in ponižuje druge, šibkejše od sebe (Tomori, 2000, str. 99). 

 

4.2.2.1 Postavljanje meja 

 

Verjetnost za porast nasilnega vedenja je večja tudi, če so starši preveč strpni in otroku ne postavijo 

jasnih meja dovoljenega nasilnega vedenja do bratov, sester, vrstnikov in odraslih. Erb navaja kot 

enega od vzrokov za nasilje, o katerem se v zadnjem času vse pogosteje razpravlja, preveč ohlapno 

in svobodno vzgojo, ki je bila moderna v zadnjih nekaj desetletjih (Erb, 2004, str. 32).  

 

Dejstvo je, da mnoge družine ne znajo več postavljati meja svojim otrokom. Morda so starši 

preobremenjeni s skrbjo za preživetje. Ker v takih in podobnih primerih starši nimajo dovolj časa za 

svoje otroke, ti pogosto nimajo pravih predstav o tem, kaj je prav in kaj narobe.  

 

4.2.2.2 Razvajanje 

 

O nasilju pri mladostnikih, ki izvira iz odnosa med starši in otroki, govori tudi psihoterapevt Žorž 

(2002), ki pojem nasilja povezuje z razvajenostjo. 

 

Starši, ki dajejo preveč in se vdajajo, si nenehno prizadevajo, da bi v vsem ustregli svojemu otroku, v 

disciplini so popustljivi, znajo lepo tolažiti, poslušati, delati usluge, se žrtvovati. Ob vsem tem ne znajo 

dobro postavljati prepovedi, meja ali okvirov, uveljavljati pravil, se držati urnika, biti nepopustljivi in 



    Analiza nasilja nad osnovnošolci in srednješolci                                                                                                                                                             Breda Knafelc 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

  108 

odločni ali prevzeti oblast. Otroku niso sposobni posredovati smernic in napotkov za ravnanje (Skalar, 

1987, str. 15-31). 

 

Pretirano zaščitniški starši, ki svoje življenje žrtvujejo za svojega otroka in mu to tudi ob vsaki 

priložnosti povedo, vežejo otroka nase s podaljševanjem njegovega otroštva. Ne dopuščajo mu lastne 

pobude in dušijo razvoj njegove samostojnosti. Običajno vzgojijo taki starši nikoli dozorelo, odvisno 

osebnost, socialno in čustveno nesamostojnega človeka, ki zna le pričakovati, zahtevati in dobivati. 

Ker ga predolgo in nerazumno varujejo pred vsakršnimi pritiski, opravljajo namesto njega njegove 

lastne življenjske naloge, kakor strelovod prestrezajo njemu namenjene strele takrat, ko bi jih zlahka 

prenesel sam. V pretirani skrbi ga osamijo od slabih in škodljivih vplivov normalnega okolja in ga s tem 

napravijo za nekakšnega invalida, ki ne more prenašati običajnih življenjskih obremenitev (Žmuc 

Tomori, 1983, str. 18). 

 

Pretirano dajanje in vdajanje v ekstremnih primerih lahko privede do nastanka resnih težav pri otroku. 

Tak otrok lahko goji zamero do ljubečih staršev, ima izjemno majhno samozavest in zraste v 

neodgovorno osebo. Otroci ne zmorejo jasno izraziti svojih želja, ne znajo zahtevati in braniti svojih 

stališči in pravic. Če so napadeni, se ne znajo braniti, tudi ne znajo reči ne. 

 

V primeru, da je otrok sam po sebi zadosti zdravo uporen, samostojen in podjeten, se bo uspel 

negativnih vplivov neustrezne vzgoje staršev otresti še ob pravem času, v nasprotnem primeru, ko gre 

za otroka, ki je mehak in upogljiv, pa se lahko zgodi, da ga že prvi samostojni življenjski boji strejo. 

Zgodi pa se tudi, da se otrok ob nadvladovanju staršev, ki ga razvajajo in mu izpolnjujejo vsakršne 

želje, že v otroštvu nauči manipuliranja z ljudmi in ohrani to navado tudi, ko odraste ter se ne zmeni za 

ceno, ki jo morajo za njegovo ugodje in udobje plačanti drugi (Žmuc Tomori, 1983, str. 18). 

 

4.2.2.3 Stroga vzgoja   

 

Valentinčič potrjuje ugotovitev, da se največ nasilja odvija v družini, v kateri prevladuje sistem vzgoje 

»trda roka« in so tako vzgojni prijemi pojmovani kot edino primerni za odmerjanje strogosti kazni. 

Odrasle osebe v teh družinah otrok ne sprejemajo kot osebnosti z lastnimi željami in potrebami, 

ampak kot stvar, s katerimi lahko počnejo, kar se jim zljubi (Valentinčič, 1997, str. 94-95). 

  

Preveč strogi starši, ki otroku postavljajo zelo ozke omejitve in ga ob prekoračitvi norm vselej strogo 

kaznujejo, ne dajejo otroku ustrezne popotnice za poznejše življenje. Slabo je tudi, če so starši pri 

postavljanju meja nedosledni ter postavljajo v različnih okoliščinah različne kriterije vedenja (Pšunder, 

Dečman Dobrnjič, 2010, str. 44). 

 

Stroga in negativna vzgoja pogosto vodi h kasnejšemu motečemu vedenju. Durjava navaja študije, ki 

dokazujejo, da se nasilno vedenje zmanjša pri otrocih, katerih starši zmorejo kontrolirati svojo jezo, 

otroka pri vzgoji podpirajo in uporabljajo primeren nadzor (Durjava, 2009, str. 31). 
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Tudi Pušnikova opozarja na problem prestroge vzgoje. Če so starši strogi, preveč kontrolirajo in 

omejujejo otroka, se pri njem vzpostavi občutek negotovosti, podredljivosti in nesposobnosti za 

sodelovanje, ali pa agresivnost, sadistične poteze, ljubosumnost. Učinki kazni so lahko večkrat bolj 

škodljivi kot koristni, kar je posledica napačnega načina kaznovanja, pa naj si gre za pretirano ali 

ponižujoče kaznovanje (Pušnik, 1999, str. 32). 

 

Prav tako so za otrokov razvoj ogrožujoči neprimerni pritiski staršev, ki niso usklajeni z otrokovim 

razvojnim nivojem in njegovimi družbeno- in kulturno-pogojenimi potrebami in željami (Krajnčan, 2006, 

str. 27). 

 

Če otrok ne more ustreči pretiranim zahtevam staršev, če v svojem razvoju po mnenju staršev 

zaostaja, se staršem predstava o idealiziranem otroku poruši. Starši postanejo do svojega otroka 

nestrpni in kaznovalno naravnani. Pri otroku jih začne motiti domala vse. Pogosto že samo njihova 

prisotnost. Začnejo ga odklanjati in zapostavljati. Pomeni jim oviro, nepotrebno odgovornost, velik 

strošek in nadlogo, ki jim je samo v breme. Do otrok postopoma razvijejo brezbrižen in celo sovražen 

odnos. 

 

V strogem, storilnostno usmerjenem okolju, ki postavlja visoke moralne, vedenjske in delovne zahteve, 

že najmanjši odstop od »pravilnega« ostro obsojajo in tudi tako ali drugače kaznujejo. Otrok točne ve, 

kaj sme in česa ne, kaj je dopustno in kaj ni. Najmanjši prekršek zoper pravila njegovega okolja zbudi 

v njem močne občutke krivde in strahu. Starši, ki pretirano silijo otroka k uspehu in pretirano kaznujejo, 

če uspeha ni, na splošno gojijo prevelika pričakovanja do otroka. Takšni starši gotovo niso 

sočustvujoči ali občutljivi. Manjka jim pripravljenosti in tolerantnosti. Hočejo videti le rezultate in uspeh. 

Žal pa so rezultati lahko tudi telesna in čustvena zloraba (Žmuc Tomori, 1983, str. 14). 

 

Plevnik Voduškova opozarja na strogo telesno kaznovanje otrok, ki se ga poslužujejo starši, kadar 

izgubijo kontrolo nad otrokom in njegovo neprimerno obnašanje preprečijo z udarcem z roko po zadnji 

plati ali s klofuto. Strogo telesno kaznovanje otrok slabo vpliva na oblikovanje otrokove osebnosti, kar 

ima negativen vpliv tudi na starše in celo družino. Otroku fizično kaznovanje povzroča bolečino. Otrok, 

ki je tepen, se staršev boji, kar ima za posledico neprijetno vzdušje v družini. Otrok se začne izogibati 

družine, postane ustrahovan in neiskren. Ves čas se mora podrejati, zato ne more biti srečen in 

zadovoljen, niti ne more razvijati svojih sposobnosti (Plevnik Vodušek, 2007, str. 180-182). 

 

Tudi ugotovitve raziskav tujih avtorjev Keeana, Loeberja in Greena opozarjajo na pomanjkanje 

starševske ljubezni, premile ali prestroge vzgoje in premalo nadzora staršev, ki so tesno povezani z 

razvojem delinkventnega vedenja (Durjava, 2009, str. 32). 
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4.2.2.4 Zanemarjanje 

 

Eden od možnih vzrokov za nastanek nasilja pri otrocih je lahko tudi vzgojna zanemarjenost. Vzgojna 

zanemarjenost pogosto zelo upočasni otrokov razvoj in pušča dolgotrajne posledice v otrokovem 

kasnejšem življenju. 

Krajnčan kot rizični dejavnik, ki negativno vpliva na otrokov razvoj, navaja tudi neustrezen nadzor 

staršev, predvsem pri pomanjkanju skrbi zanj, brezbrižnost in neinterveniranje v situacijah, ki ogrožajo 

otroka (Krajnčan, 2006, str. 27). 

 

Mikuš Kosova k zanemarjanju prišteva opustitev dejanja ali vedenja, s katerim odgovorni odrasli 

zadostijo otrokovim telesnim, čustvenim, intelektualnim in drugim potrebam, ki varujejo otroka in mu 

omogočijo ustrezen razvoj. Zanemarjanje je lahko fizične narave: otroci živijo v izredno težkih 

razmerah, brez ustreznih higienskih standardov, neustrezno prehranjevanje, odsotnost skrbi za 

otrokovo varnost, neustrezna skrb za otrokovo zdravje in ne iskanje zdravniške pomoči, kar ogroža 

otrokovo zdravje, razvoj in življenje; čustvene narave: otrok je hudo prikrajšan za pozitivne čustvene 

odzive v družini, ki mu omogočajo zdrav razvoj; izobraževalne narave: odrasli onemogoča otroku, da 

se izobražuje, da obiskuje šolo, ga prikrajšuje za osnovne razvojne spodbude (Mikuš Kos, 1997, str. 

60). 

 

Če starši niso prisotni ob otroku, otrok ne more dobiti občutka varnosti in trdnosti ter pripadnosti. 

Prikrajšan je tudi za intelektualne, kulturne, socialne spodbude, ki so za ustrezen moralni razvoj, 

življenje v širšem kulturnem prostoru še kako pomembne in potrebne (Žmuc Tomori, 1983, str. 17). 

 

Otroka zanemarjajo tudi starši, ki ga namenoma zavračajo. Nekaterim je otrok že od vsega začetka v 

breme zaradi njihovih lastnih osebnostnih lastnosti. Če se starši izogibajo stikom z otrokom ali ga 

namerno zavračajo, ne morejo razviti pravilnih čustvenih odnosov. Pri takem otroku je verjetno, da bo 

imel sam težave na čustvenem področju ali pa bo agresiven in nasilen (Žmuc Tomori, 1983, str. 17-

18). 

 

4.2.2.5 Revščina 

 

K nastanku nasilnega vedenja lahko prispeva tudi revščina. Do revščine lahko pride iz različnih 

vzrokov, kot so nesreče, odvisnosti, brezposelnost, ločitve (Miller, 2000, str. 126). 

 

Med družinami, ki trpinčijo otroke, so v večjem številu zastopane socialno prikrajšane družine, gre za 

družine nižjega socialnega statusa, ki se srečujejo z materialnimi stiskami, z brezposelnostjo, s 

socialnimi, stanovanjskimi in bolezenskimi težavami (Valentinčič, 1997, str. 94-95). 

Krajnčan opozarja na negativne posledice, ki jih prinaša nezaposlenost. Le-te se razultirajo v 

neprimerni dinamiki celotne družine in predstavljajo izrazit potencialni rizični dejavnik v procesu 

razvoja čustvenih in vedenjskih težav otroka (Krajnčan, 2006, str. 24). 
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Brezposelnost mnogokrat povzroča stres, ki vodi do konfliktov glede denarja, do frustracij in odrekanja 

udobja ter sredstev. Prav tako vodi do agresij in depresij, ki se zgrinjajo nad družino, znotraj omaja 

družinske vloge in statusno strukturo ter spodkoplje družinsko trdnost (Krajnčan, 2006, str. 23). 

 

Posledice revščine za otroka so lahko številne: slaba prehrana, slabe stanovanjske razmere, slabo 

zdravstveno stanje, zmanjšana možnost izobraževanja, neustrezno varstvo, nezmožnost 

udejstvovanja kulturnih, športnih, interesnih dejavnosti, kar prispeva k številnim in raznovrstnim 

prikrajšanostim in izključenostim, ki prizadenejo otrokovo podobo o sebi. 

 

Revščina otroka prikrajša za različne možnosti in izkušnje (Miller, 2000, str. 126). 

 

V revnih družinah morajo otroci pogosto prevzemati naloge v gospodinjstvu in opravljanju drugih 

težkih del. V revnih družinah so pogosto prisotni stresi, pritiski, tesnobe. Ob ekstencialni negotovosti, 

vsakodnevnih skrbeh za preživetje in drugih materialno neugodnih življenjskih okoliščinah porastejo 

nestrpnost, napetost in tesnoba. Družine, v katerih je prisotna revščina, so izpostavljene večjim 

psihičnim pritiskom, skrbem in obremenitvam in imajo nižjo raven splošnega dobrega počutja. Otroci 

postanejo bolj ranljivi in manj odporni. V revščini je marsikateri otrok manj srečen, okoliščine 

njegovega doraščanja so manj ugodne in manj spodbudne. Otrok je prikrajšan za vrsto vzpodbud in 

možnosti, ki bi mu omogočale dejavno vključevanje v širši kulturni prostor (Mikuš Kos, 1999, str. 87-

93). 

 

Revščina je vzrok za ogromno stresa v družini. Posledice stresa so lahko nasilje, zlorabe otrok, 

zanemarjanje ali zlorabljanje drog. Otrok je v takšnih družinah prikrajšan za številne stvari. Njegovo 

samospoštovanje se zmanjša, v družbi vrstnikov, ki ga zavračajo ali zaničujejo, se počuti 

manjvrednega (Miller, 2000, str. 126). 

 

Težke bivanjske, gmotne in socialne razmer otroke vodijo v kronično nezadovoljstvo, brezizhodnost in 

sovraštvo navznoter in navzven (Krajnčan, 2006, str. 28). 

 

4.2.2.6 Odvisnost od alkohola  

 

Posega pravi, da žrtve nasilja ponavadi izhajajo iz družin, kjer je prisotna kronična zasvojenost. V 

večini primerov pije oče oziroma moški član družine (Kristančič, 2002, str. 152). 

Miller pravi, da ljudje, ki uživajo alkohol, ne škodijo le sebi. Strokovnjaki, ki se ukvarjajo z otroki teh 

staršev, opažajo, kako odvisnost staršev negativno vpliva na njihovo samopodobo in celoten razvoj 

(Miller, 2000, str. 97). 

 

Otrok, ki odrašča v družini, kjer je eden od staršev odvisnik od alkohola, nima lepega otroštva in je na 

nek način zaznamovan. Alkoholizem v družini ga prikrajša za starševsko ljubezen in pozornost, ki jo 

potrebuje, da se razvije v zrelo osebnost. Ljubezen zamenjajo nasilje, strah, bežanje. Omejeno je tudi 

otrokovo družabno življenje, saj mora biti doma, prijateljem ne sme govoriti o težavah, ki jih imajo v 
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družini. Hkrati pa se boji zlobnih besed svojih sovrstnikov o tem, da so njegovi starši pijanci. Navadno 

je prva vidna posledica težav z alkoholom v družini otrokov slabši uspeh v šoli, postopoma pa so 

opazne tudi vedenjske motnje. Žal pa so tudi učitelji na šoli dostikrat nemočni, saj ponavadi eden od 

staršev težave zanika, ker brani svojega partnerja in s tem postaja pasivno odvisen, saj se počasi 

navaja na odvisniško življenje svojega partnerja, pa četudi je ta do njega in otroka nasilen, tako 

psihično, kot fizično (Anžič, 2004, str. 242). 

 

Millerjeva opozarja na številčne posledice, ki jih puščajo na otroku razne odvisnosti staršev (Miller, 

2000, str. 98-99): 

 

- Samoobtoževanje. Otroci pogosto občutijo krivdo zaradi alkoholizma enega izmed družinskih 

članov. Pogosto so prepričani, da je njihovo vedenje vzrok, da eden izmed staršev pije. 

- Izguba samospoštovanja. Zaradi občutkov krivde lahko pri otroku trpi samospoštovanje. 

- Občutki zmedenosti. Starši alkoholiki so nedosledni pri svojih dogovorih in reakcijah, zato so 

otroci pogosto zmedeni in frustrirani. 

- Pomanjkanje pozornosti. Otroci so v takšnih družinah pogosto sami, kadar starše najbolj 

potrebujejo, pa čeprav je odvisnik le eden od staršev. Alkohol odraslega povsem prevzame, 

zato ne more posvečati dovolj pozornosti svojemu otroku. 

- Molk. Otroci, ki prihajajo iz družin alkoholikov, se zelo zgodaj naučijo prikrivati svoja čustva, 

zato je težko prepoznati njihove težave. 

- Razvojni zaostanki. Pri otrocih, ki so bili v prenatalnem obdobju izpostavljeni alkoholu, pogosto 

opazimo celo vrsto razvojnih težav, vključno z zaostanki v razvoju, hiperaktivnostjo in 

vedenjskimi motnjami. 

 

4.2.2.7 Izguba ali ločitev staršev 

 

Krajnčan med rizične dejavnike, ki negativno vplivajo na otrokov razvoj, prišteva tudi nepopolno 

družino. Vzroki za nastajanje nepopolnih družin so različni. Nepopolne družine nastanejo zaradi 

ločitve, zunajzakonske partnerske skupnosti, zapustitve enega izmed staršev, v primeru, da je eden 

izmed staršev umrl ali je razglašen za mrtvega (Krajnčan, 2006, str. 26). 

 

Sama ločitev staršev ne povzroča osebnostnih motenj. Na pojav vplivajo številni problemi, ki so se v 

družini pojavljali pred ločitvijo in so do nje pripeljali. Poleg navedenega med rizične faktorje prištevamo 

tudi nerazumevanje staršev med seboj, pretepanje in številne probleme, ki se pojavijo po tem, ko otrok 

živi z enim od staršev (doživljanje občutkov krivde, zavračanje, socialni problemi).  

 

Težave, ki jih prinašajo nepopolne družine, so ekonomske, socialne, pravne, psihološke, vzgojne in 

duhovne narave. Pri takih družinah se pogosteje pojavljajo tudi alkoholizem, prostitucija in kriminal 

(Krajnčan, 2006, str. 26). 
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V procesu ločevanja zakoncev lahko postane otrok breme obema staršema, saj tedaj dogajanja 

usmerjata predvsem drug na drugega. Lahko se zgodi dvoje – da si noben izmed njiju ne želi, da bi 

mu bil zaupan otrok ob razvezi, ali pa otroka oba izrabljata za medsebojne boje.  

Z ločitvijo se žal tako trpinčenje še ne konča, ampak lahko traja še vrsto let (Valentinčič, 1997, str. 94). 

 

Vsekakor ločitev močno prizadene tudi starše, zato so po tem sami obremenjeni in se manj posvečajo 

otroku. V določenih primerih pa je ločitev tudi dobrodošla, saj odstrani iz družine človeka, ki je bil 

nasilen in je neugodno deloval na vse družinske člane. Ločitev prinese mir in možnost za bolj urejeno 

življenje. 

 

4.3 VRSTE NASILJA V DRUŽINI 
 

V strokovnih razmišljanjih in v konkretnih primerih se pogosto sprašujemo o tem, kdaj poimenovati 

neko vedenje kot trpinčenje otroka. Pojavlja se tudi vprašanje intenzitete dejanja in meje. Ali je tu in 

tam kakšna klofuta že slabo ravnanje z otroki? Kakšen tepež otroka je še dopusten? Kdaj smo dolžni 

poseči v družinska dogajanja? Med posameznimi kulturami obstajajo znatne razlike glede meje, do 

katere so načini telesnega kaznovanja še sprejemljivi. 

 

Kristančičeva med najpogostejše oblike nasilje nad otroki uvršča (Kristančič, 2000, str. 141): 

- Grdo ravnanje: fizično nasilje, psihično nasilje. 

- Zapustitev: starši ali skrbniki zapustijo otroka, ne da bi poskrbeli zanj. 

- Zanemarjenje: opustitev skrbi za hrano, šolanje, nego, zdravje, obleko, vzgojo. 

- Spolna zloraba. 

 

Runyan navaja tri oblike nasilja nad otroki (Runyan, 2002, str. 59-60): 

- Fizično nasilje oz. fizična zloraba. 

- Čustveno oz. psihično nasilje oz. zloraba, zanemarjenje. 

- Spolno nasilje oz. spolna zloraba. 

 

Avtorji Mc Cauley, Kern in Kolodner navajajo, da so otroci lahko žrtve telesnega in spolnega nasilja, 

psihološke in čustvene zlorabe, groženj, zasledovanja in nadzorovanja neposredno ali pa posredno 

kot opazovalci (Selič, 2010, str. 33). 

 

Pri obravnavi nasilja v družini je največ primerov fizičnega trpinčenja – pretepov s palico, pasom, kabli, 

koli, butanj z glavo ob predmete, zapiranj v tesne prostore ali nasprotno, naganjanje iz stanovanj. 

Tem nasilnim oblikam sledijo po pogostosti nasilja v družinah z alkoholikom. Otroci so vsak dan 

prisotni ob prepirih, pretepih in zmerjanjih staršev. Pogosto so tudi sami deležni udarcev, brc, klofut, 

zapiranj iz stanovanj, pomanjkanju hrane, primerne garderobe, šolskih potrebščin. Lahko so 

ljubosumnemu očetu »strelovod«, materi »ušesa« za njena tarnanja, predvsem so pa »nabavni«, saj 

morajo hoditi v trgovino po pijačo, včasih brez denarja in se morajo povrhu še »znajti« (Valentinčič, 

1997, str. 93). 
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Morda je še težja oblika nasilja, predvsem zato, ker jo je težje odkriti, psihično nasilje. Tako trpinčenje 

je pogostejše pri nekoliko starejših otrocih.  Za nasilje nad ženskami in otroki v družini je značilno, da 

se različne oblike nasilja največkrat prepletajo med seboj. 

 

4.3.1 Telesno nasilje – fizično nasilje 

 

Telesno kaznovanje otrok in agresivni stiki z njimi so nasilja, ki so po zakonu kaznivo dejanje. Kot 

telesno nasilje se pojmuje kateri koli namerni telesni napad ali kontakt, s katerim se otroka fizično 

ogroža, poškoduje, se mu povzroča telesna bolečina, neugodje ali celo smrt  (Zloković, 2007, str. 45). 

 

Freeman pravi, da je fizično nasilje namenska, nenamerna raba fizične sile, ali namenska, nenamerna 

opustitev ravnanja od staršev ali skrbnika, z namenom škodovati, poškodovati ali pokončati otroka 

(Pečar, 1984, str. 302). 

 

Runyan fizično nasilje opredeljuje kot tista dejanja, s katerimi starši otroku povzročajo fizično škodo ali 

pa ta dejanja povzročajo poškodbe otroka (Runyan, 2002, str. 60). 

 

Obstaja neskončno število oblik povzročanja neugodja in trpljenja otroku skozi telo: prisilno klečanje ali 

dolgotrajno stanje, prisiljevanje otroka s hrano do bruhanja, izpostavljanje otroka nizkim 

temperaturam, vlečenje za lase, za uho (Mikuš Kos, 1997, str. 58). 

 

Filipčičeva navaja, da o fizičnem nasilju govorimo, če se takšno dejanje dogaja pogosto oz. tudi takrat, 

ko gre za enkratno dejanje, ki je povzročeno na grozovit način, npr. pretepanje s palico, pasom, 

kablom, in gre za dejanja, ko starši otroku namerno povzročajo telesne in psihične bolečine večje 

intenzitete (Filipčič, 2002, str. 18). 

 

Prostor, kjer se dogaja največ fizičnega nasilja, je ravno dom. Najpogosteje ga izvajajo partnerji ali 

bivši partnerji, lahko pa tudi očetje in drugi družinski člani. 

 

Mikuš Kosova opozarja, da gre za fizično trpinčenje otroka v naslednjih primerih (Mikuš Kos, 1997, str. 

57-58): 

- Kaznovanje je bilo tako hudo, da ima za posledico natrganine, zlome, zvine sklepov ali 

znatnejše modrice. 

- Kaznovanje vključuje udarce s trdim ali ostrim predmetov, kot sta palica, pas. 

- Odrasla oseba ob kaznovanju očitno povsem izgubi samokontrolo, kar se kaže z metanjem 

otroka ob zid ali s porivanjem otroka po stopnicah navzdol. 

Zlokovićeva in Mikuš Kosova navajata nekatere tipične oblike vedenja, ki spadajo med neposredne 

telesne napade na otroka in pomenijo ogrožanje njegovega zdravja in življenja (Zloković, 2007, str. 

46-47, in Bučar Ručman, 2004, str. 125-128): 

 



    Analiza nasilja nad osnovnošolci in srednješolci                                                                                                                                                             Breda Knafelc 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

  115 

• udarci s palicami, nogami, rokami, pestjo, dlanmi, električnimi kabli, jermeni, letvami in drugimi 

trdimi in ostrimi predmeti (palica, pas s sponko), 

• zlomi, zvini sklepov, modrice, 

• metanje otroka ob tla, 

• metanje otroka ob različne predmete in steno, 

• porivanje otroka po stopnicah navzdol, 

• klofutanje, ščipanje in puljenje las, zvijanje ušes, nosu in okončin, 

• privezovanje otroka k različnim predmetom – stolu, omari, postelji, mizi, drevesu, 

• povzročanje opeklin z žarečimi predmeti, cigaretami ali z vrelo vodo, 

• potiskanje otrokove glave pod vodo, 

• okrutno obnašanje in grobi napadi na otroka, 

• vbadanje, opekline, metanje, gnetenje, urezi, dušenje, 

• telesni napad na otrokovo intimo. 

 

Razen z neposredno telesno kaznijo, pretepanjem in drugimi oblikami telesnega mučenja otroka se 

telesno nasilje kaže tudi z zanemarjanjem in neizpolnjevanjem otrokovih potreb po redni in ustrezni 

negi, primernih hrani, toploti vsakršne vrste in z brezbrižnostjo do njegovega telesnega stanja in 

zdravja (Tomori, 2006, str. 29). 

 

Telesno kaznovanje je lahko posledica izgube samokontrole odrasle osebe ali pa je zavestno in 

namensko povzročanje trpljenja otroku. Prepoznavamo ga po vidnih znakih na telesu in po psihičnih 

znakih (Mikuš Kos, 1997, str. 58). 

 

Otrok, ki je izpostavljen telesnim napadom, se običajno začne tudi nenavadno obnašati, pogosto pa 

ima mnogo »nepojasnjenih« podplutb, prask, oteklin in zlomov na različnih delih telesa. 

 

Za telesno nasilje v splošnem velja, da je v glavnem lahko prepoznavna oblika, čeprav to ni nujno. 

Zloković opozarja na obstoj številnih oblik manj prepoznavnih in prikritih negativnih ter agresivnih 

odnosov do otrok. Tovrstne oblike nasilja pa lahko negativno vplivajo tudi na zdravje otroka in 

ogrožajo njegovo življenje (Zloković, 2007, str. 46). 

 

V to vrsto nasilja uvršamo (Zloković, 2007, str. 46-47): 

 

� prepoved uživanja hrane in pijače, 

� izpostavljanje otroka dolgotrajni hoji ali dolgotrajnemu stoječemu položaju, 

� zastrupljanje otroka s hrano, z zdravili ali drugimi kemikalijami, 

� prepoved uporabe sanitarij, 

� odtegovanje pomoči otroku v primeru poškodb, padcev, bolezni, 

� nepreskrbljeno ustrezno in varno prebivališče, 

� izpostavljanje ekstremnim temperaturam, strupom, infekcijam, 

� izostanek nadzora in skrbi za varnost in zdravje otroka, 
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� »frcanje« otroka po glavi – z roko ali drugim predmetom – z nenehnim izgovarjanjem, da gre 

za igro, 

� pogosta groba ščipanja, 

� vlečenje za lase, puljenje las, 

� pogosto vbadanje s svinčnikom ali drugimi zašiljenimi predmeti, 

� udarci s komolcem v ledja in rebra z izgovorom, da gre za naključje, 

� namerno podstavljanje noge z namenom, da se otrok spotakne in udari ali celo težje 

poškoduje, 

� izmikanje stola, 

� jemanje na silo ali namerno skrivanje stvari, pribora in oblek drugega otroka, še posebno v 

situacijah, ko otrok nima alternative za na silo vzeto, skrito, uničeno, ali kadar se otroku mudi, 

kot tudi, kadar bodo otroka »žrtev« zaradi nastale situacije zanesljivo kaznovali tudi drugi 

odrasli (učitelji, vzgojitelji …) zaradi nemarnosti in škode,, 

� odtegnitev pomoči v primeru poškodbe, padca s pretvarjanjem, da se »ni nič zgodilo«, 

� namerno fizično preprečevanje otroku, da uporabi sanitarije, 

� metanje otroka na tla in dolgotrajno preprečevanje, da bi vstal, 

� siljenje slabotnega in mlajšega otroka, da brez lastne volje in pod prisilo nosi tuje stvari, težke 

stvari. 

 

4.3.2 Psihično nasilje 

 

Pri definiranju pojma psihološkega trpinčenja otroka izhajamo v glavnem iz obnašanja odraslih, ki ne 

nudijo potrebne emocionalne spodbude, ne ščitijo otrok, jih omalovažujejo, žalijo, neustrezno 

kritizirajo, podcenjujejo ali pa razvijajo in neustrezno spodbujajo emocionalno odvisnost otroka od 

staršev. 

 

Čustvena zloraba oz. psihično nasilje vključuje dejanja, ki škodljivo vplivajo na otrokovo čustveno 

zdravje in njegov razvoj. To so dejanja, ki vključujejo omejitev gibanja otroku, poniževanje, 

posmehovanje, grožnje in ustrahovanje, zavračanje in druge nefizične oblike sovražnosti do otroka 

(Runyan, 2002, str. 60). 

 

Sleherno obliko trpinčenja, tako telesno trpinčenje, spolno zlorabo, kot tudi zanemarjene, spremlja tudi 

psihično trpljenje otroka (Mikuš Kos, 1997, str. 61-62). 

Kanduč ugotavlja, da je psihično trpinčenje nad otroki neprimerno pogostejše kakor fizično nasilje. O 

psihičnem nasilju govori kot o najbolj prikriti in zahrbtni obliki, saj ne pušča vidnih posledic na otroku 

(Kanduč, 2001, str. 109) 

 

Bouwkamp poudarja, da lahko o psihičnem trpinčenju govorimo takrat, ko gre za neprikrito sovražno 

vedenje do otroka, ponižujoče ravnanje z njim, ki ni fizičnega značaja in kjer tudi ni prisotno materialno 

zanemarjenje (Bouwkamp, 1996, str. 14). 
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Iwaniec pravi, da  psihično trpinčenje obsega pasiven in ignorantski odnos do emocionalnih potreb 

otroka, zanemarjanje emocionalne stimulacije, odtegovanje zaščite in emocionalne podpore ter 

uveljavljanje okrutnih stilov obnašanja ali pa zavračanje kakršnih koli emocionalno toplih kontaktov z 

otrokom (Zloković, 2007, str. 48). 

 

Pušnikova navaja, da je psihično nasilje konstantno nemoralen odnos, oziroma obnašanje odraslega 

do otroka, ki je s tem čustveno prizadet. V otroku se zbudijo občutki manjvrednosti, da ni ljubljen in 

zaželen. To pomeni, da je otrok prikrajšan za ljubezen, skrb, toplino in pozornost (Pušnik, 2004, str. 

21). 

 

Med pomembne oblike psihološkega nasilja, ki lahko zapusti trajno sled v razvoju otrokove osebnosti, 

uvršamo psihološko trpinčenje otroka, ki se kaže v neprestanih negativnih in zavračajočih stališčih do 

njega: razvrednotenju, ponižanju in posmehu (Tomori, 2006, str. 28).  

 

Tudi Filipčičeva opozarja na psihične pritiske na otroka, s katerimi eden od staršev daje otroku 

občutek, da je ničvreden, neljubljen, neželen, da je njegova vrednost zgolj v zadovoljevanju potreb 

drugih (Filipčič, 2002, str. 160). 

 

Negativno označevanje otroka, poudarjanje njegovih nesposobnosti in enačenje neuspehov ali napak 

z njegovo osebno nevrednostjo lahko zapustijo globoke rane v njegovi samopodobi. Tudi 

zanemarjanje in brezbrižnost do otrokovih potreb lahko pusti trajne vrzeli v njegovi osebnostni gradnji.  

Na posameznikovem doživljanju pustijo sledi tudi socialne osamitve, grožnje z zapustitvijo, 

zastraševanje ali vzbujanje občutij krivde (Tomori, 2006, str. 28-29).  

 

Nasilno je lahko tako pretirano omejevanje otroka, kot prevelika zaščita, ki otroka ne usposobi za to, 

da bi se osamosvajal in učil obvladovanja stresov in preizkušenj. Tudi pretirano pričakovanje od 

otroka, ki ne upoštevajo njegovih lastnih naravnih teženj in potreb, ampak ima funkcijo samopotrditve 

njegovih staršev, so lahko škodljiva vrsta psihološkega nasilja (Tomori, 2006, str. 28).  

 

Nasilna je lahko tudi disfunkcionalna celotna družinska dinamika, v kateri je otroku podeljena 

neustrezna vloga. Morda vloga tistega, ki mora prevzemati odgovornost za čustva staršev, 

nadomeščati odstotnega ali nezadovoljujočega partnerja, zaupnika za odrasle probleme koga od 

družinskih članov, strelovoda družinskih napetosti ali grešnega kozla za napake odraslih članov 

družine (Tomori, 2006, str. 28-29). 

 

Zlokovićeva poudarja, da emocionalno nasilje in življenje pod psihičnim »terorjem«, pod stalno, a 

nepotrebno kontrolo in omejevanjem gibanja, pogovora in drugih socialnih stikov, žrtve pogosto teže 

prenašajo kot fizične brutalnosti (Zloković, 2007, str. 48).  

Psihično trpinčenje otroka lahko izhaja iz storitve dejanja ali opustitve dejanja (Mikuš Kos, 1997, str. 

61-62): 
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� Namensko omalovaževanje, zmerjanje ali druge oblike žaljivega vedenja do otroka, ki 

prizadanejo njegovo samospoštovanje in samopodobo. 

� Zavestno in namensko zanemarjanje otrokovih čustvenih potreb, odsotnost čustvene topline, 

neodzivanje na znake čustvene stiske, namensko odklanjanje podpore v okoliščinah, ki jih 

otrok ne zmore obvladati sam. 

� Postavljanje delovnih in vedenjskih zahtev do otroka, ki znatno presegajo njegove 

zmogljivosti. Starši ali drugi odrasli postavljajo pred otroka zahteve glede vedenja in uspehov, 

ki jih otrok zaradi svojih razvojnih značilnosti ali sposobnosti ne more izpolniti. 

� Izločanje, zavračanje, nepravično ravnanje z otrokom, različno obravnavanje otroka v 

primerjavi z njegovim sorojencem ali vrstniki na način, ki jasno kaže, da odrasli ne mara 

otroka. Aktivno odklanjanje pomoči otroku ali namensko spregledovanje otrokove prošnje po 

pomoči. 

� Poniževanje otroka in prikrajševanje za dostojanstvo; prizadejanje otrokovega ugleda in 

blatenje otroka; omalovaževanje otroka, nazivanje otroka s ponižujočimi izrazi, javna 

ponižanja. 

� Teroriziranje; zastrahovanje, povzročanje kratkotrajnega ali dalj časa trajajočega stanja 

skrajnega strahu; discipliniranje zastrahovanje, kričanje, grožnja s fizičnim napadom ali 

ubojem; siljenje otroka, da opazuje nasilje, izvajano na osebo, katero ima otrok rad; puščanje 

majhnega otroka samega. 

� Izolacija otroka; prostorska osamitev otroka; zaklepanje v stranišče, temno sobo; prepoved 

stikov in odnosov z vrstniki ali odraslimi zunaj družine. 

� Kvarna vzgoja; namenska vzgoja za antisocialnost ali disocialnost; vzgoja, ki pripravlja otroka 

za socialno ustrezno in sprejemljivo vedenje; izkoriščanje, izrabljanje otroka za koristi, 

ugodnosti materialne ali položajne narave odrasle osebe. 

� Izkoriščanje otrokovega dela v družini. Odrasli uporablja otroka kot sredstvo za izsiljevanje. 

 

Rus Makovčeva k obliki psihičnega nasilja uvršča tudi položaj »biti priča nasilju«. Če so otroci priča 

nasilju, se v njih sprožijo občutki nemoči in strahu pred izgubo navezovalne osebe. Nasilno ozračje, ki 

se vzpostavi, je lahko različne intenzivnosti in oblike, od stalnih prepirov, napetosti v času, ko družinski 

člani med seboj ne komunicirajo, do fizičnega nasilje med družinskimi člani. Ob tem, ko starši pokličejo 

otroke na pomoč, obstaja možnost, da bodo otroci tudi sami deležni poškodb (Rus Makovec, 2003, str. 

77). 

 

4.3.3 Spolne zlorabe otrok 

 

Definicije spolne zlorabe se med seboj razlikujejo glede na družbeno okolje, zgodovinsko obdobje, 

kulturo in strokovni profil oseb, ki jih postavljajo. Kjer je kultura ozaveščanja dovolj velika, so lahko 

definicije zelo kratke in jedrnato opišejo zlorabo. O spolni zlorabi otroka govorimo takrat, ko odrasli 

uporabi dečka ali deklico za zadovoljevanje svojih spolnih potreb (Aničić, 2002, str. 150). 
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Freijeva govori o spolni zlorabi v primeru, kadar odrasel človek ali mladostnik načrtno uporabi ali 

uporablja otroka, ki še ni star petnajst let, za to, da se spolno vzburi ali/in da poteši svojo spolno slo. 

Lahko se zgodi kot enkraten dogodek, ki ga označimo kot posilstvo ali spolni napad, lahko pa se 

ponavlja dalj časa. Otroci vedno kažejo, opozarjajo na svojo stisko, zato moramo biti zelo pozorni na 

spremenjena, drugačna vedenja (Frei, 1996, str. 12). 

 

Spolna zloraba otroka je opredeljena kot stik ali odnos med otrokom in odraslim, pri katerem odrasla 

oseba uporabi otroka za zadovoljitev svojih lastnih potreb (Miller, 2000, str. 83). 

 

Bouwkamp pravi, da o spolnem zlorabljanju govorimo, kadar odrasla oseba zahteva, da otrok sodeluje 

v spolnih dejanjih proti svoji volji (Bouwkamp, 1996, str. 14).  

 

Kristančičeva spolno zlorabo opredeljuje kot izrabljanje otrok in mladostnikov s stani odraslih oseb z 

namenom doseči osebno seksualno zadovoljitev (Kristančič, 2002, str. 128). 

 

Kempe navaja, da je spolna zloraba otroka vsaka vpletenost odvisnega in razvojno nezrelega otroka 

ali mladostnika v spolne dejavnosti, ki jih ne razume zares, za katere ne more dati zavestne privolitve 

in ki kršijo socialne tabuje glede vlog v družini (Kristančič, 2000, str. 141). 

 

Erb spolno nasilje opredeljuje kot dejanje, v katerem odrasla oseba izrabi otroka za zadovoljitev svojih 

seksualnih potreb. Otroka proti njegovi volji sili k spolnim dejanjem (Erb, 2004, str. 43-63).  

 

Dinamika spolnih zlorab se deli na štiri faze (Dečman Dobrnjič, 2004, str. 37-38): 

 

- Prvič se zloraba zgodi nenadoma, v času, ko je storilec sam z žrtvijo. Običajno storilec žrtev 

boža po telesu in se je dotika – do posilstva načeloma ne pride – 1. faza. 

- Otrok poskuša razumeti vedenje storilca in verjame obljubam, da se to ne bo več ponovilo. Ob 

tem občuti krivdo, nemoč in obup. Ker o zlorabi molči, storilec pridobiva na moči in nadzoru, 

zato dejanje ponovi - 2. faza.  

- Otrok mora že bolj sodelovati in ga zadovoljevati na različne načine. Kljub temu še vedno 

molči, zato zlorabe okolica ne opazi. V nadaljevanju se zloraba dogaja vse pogosteje, žrtev je 

tudi posiljena - 3. faza.  

- Želi se braniti, a storilca ni sposobna izdati. Če družinski člani ukrepajo, se zloraba preneha, 

če pa nasilje tolerirajo, se zloraba nadaljuje. Ker otrok trpi neznosne bolečine, se odloči izdati 

storilca in spregovori o zlorabi - 4. faza.  

 

Spolne zlorabe po naravi delimo v štiri kategorije (Bain in Sanders, 1996, str. 9): 

 

- zlorabe v družini (oče, brat, mati, sestra, stric, teta, dedek), 

- zlorabe, ki jih povzročijo otroku neznane odrasle osebe, 

- zlorabe, ki jih povzročijo otroku znane odrasle osebe (učitelj, vzgojitelj, družinski prijatelj, 

zdravnik, duhovnik), 
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- zlorabe, ki jih povzročajo otroku starejše mladoletne osebe. 

 

Millerjeva navaja, da spolna zloraba vključuje široko paleto spolne aktivnosti od nenasilnih, nefizičnih 

prekrškov, kot je razkazovanje, do spolnih dejanj, ki vključujejo fizični in včasih tudi nasilni stik. K 

slednjim spadajo ljubkovanje, oralni ali genitalni stik, vaginalna in analna stimulacija ali penetracija, 

izkoriščanje otrok v pornografiji in prostituciji (Miller, 2000, str. 84). 

 

Kristančičeva k oblikam spolne zlorabe otrok uvršča spolni odnos, oralno-genitalno draženje otroka, 

verbalno stimulacijo, razkazovanje spolovil, vključevanje otrok in mladostnikov v prostitucijo in 

pornografijo (Kristančič, 2002, str. 128). 

 

Mikuš Kosova pravi, da je spolna zloraba lahko nekontaktna, pri kateri gre za uporabo otroka za 

snemanje pornografskih filmov brez spolnega kontakta, izpostavljenost otroka ekshibicionistu, ali 

kontaktna, kjer gre za dotikanje prsi ali genitalij, razne vrste spolnega občevanja (Mikuš Kos, 1996, str. 

60-63).  

 

Bain in Sanders spolne zlorabe, ki obsegajo različna dejanja, kategorizirata v tri skupine (Bain in 

Sanders, 1996, str. 9): 

 

- zloraba s stikom (mastrubacija, dotikanje genitalji in prsi), 

- zloraba brez stika (pornografija, nadlegovanje), 

- spolni odnos ali poskus (analno, vaginalno in oralno). 

 

Tovrstna dejanja stimulirajo spolno slo odrasle oseba, le-ta pa izkorišča otrokovo zaupanje. Odrasla 

oseba uporablja različne vrste manipulacij, groženj in nasilja, pri čemer otrok takšnih dejanj ne razume 

niti se ne more pred njimi braniti, še manj pa je sposoben vanje zavestno vstopiti in privoliti. Pri zlorabi 

je fizična prisila zelo redko prisotna, gre zgolj za obljube, podkupovanja in zastraševanja. 

 

Prav tako se tudi avtorica Vanček strinja, da spolna zloraba ni samo spolni odnos, in dodaja, da k 

spolni zlorabi otroka štejemo tudi (Aničić, 2002, str. 150): 

 

- otipavanje otrokovih spolnih organov, 

- siljenje otroka, da se dotika spolovil odraslega, 

- samozadovoljevanje pred otrokom, 

- siljenje otroka, da gleda pornografske filme ali slike, 

- siljenje otroka, da je navzoč pri spolnem odnosu odraslih, 

- otroška prostitucija. 

 

 

 

 



    Analiza nasilja nad osnovnošolci in srednješolci                                                                                                                                                             Breda Knafelc 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

  121 

Spolna zloraba označuje kompleksno dejanje, ki lahko obsega (Frei, 1996, str. 12-13, Bain in 

Sanders, 1996, str. 9): 

 

- otipavanje otrokovih spolnih organov z namenom, da se storilec prepriča, če je otrok čist, če 

ima infekcijo, zajedavce, 

- poučevanje otroka o spoli vzgoji, 

- siljenje otroka, da se dotika spolnih organov odraslega oziroma lastnih spolnih organov, pri 

čemer odrasli pogosto onanira, 

- siljenje, da otrok opazuje golega odraslega, 

- samozadovoljevanje pred otrokom, 

- siljenje otroka, da gleda pornografske filme ali slike, 

- fotografiranje otrok v erotični pozi, 

- siljenje, da je navzoč pri spolnem odnosu odraslih, 

- tepežkanje otroka po riti, 

- siljenje otroka k igram, ki prikrito služijo vzburjenju odraslega, 

- siljenje otroka k spolnemu odnosu (oralno, vaginalno, analno) – posilstvo, 

- otroško prostitucijo, snemanje erotičnih ali pornografskih filmov, 

- grožnjo odraslega in pridobivanje otroka z darili ali igranje na karto sočutja, če otrok ne želi 

sodelovati, 

- opazovanje otroka, kjer odrasli skrivaj ali odkrito opazuje otroka pri različnih opravilih 

(kopanje, uriniranje, slačenje). 

 

Bain in Sander govorita o incestu kot eni od vrst zlorabe. Ko govorimo o incestu, je storilec član 

otrokove ožje družine. Najpogostejši storilci so očetje, očimi, stari očetje ali bratje. Žal  pa ta vrsta 

zlorabe, ki je najpogosteje tesno zaprta v družinski krog, ostaja skrivnost dolga leta in jo le redko 

razkrijejo (Bain in Sanders, 1996, str. 17-19).  

 

4.4 ZNAKI, KI KAŽEJO, DA JE OTROK ŽRTEV NASILJA 
 

Plazova in  Veseličeva se strinjata, da nasilje v družini pogosto velja za največjo družinsko skrivnost. 

Otroci se zgodaj naučijo, da o tem ne smejo govoriti, čeprav pa predvsem mlajši otroci ne morejo 

dolgo prikrivati skrivnosti (Plaz, Veselič, 2002, str. 135).  

 

Pogosto jo izdajo svoji vzgojiteljici ali učiteljici. Zaradi občutljivosti problematike ob soočanju z nasiljem 

marsikdo pomisli, da ne more ničesar storiti, ali pa enostavno ne ve, kako se spoprijeti s tem 

problemom, na koga se lahko še obrne pri zaščiti otroka in nudenju pomoči. Zavedati se moramo, da 

nasilje ogroža varnost, zdravje in življenje tistih članic in članov družine, ki so njegove žrtve.  
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Obnašanje in pojavi, ki lahko kažejo na to, da gre za psihično trpinčenega otroka, so (Zloković, 2007, 

str. 48-49): 

 

- introvertirano ali ekstravertirano obnašanje, 

- ne kaže pozitivnih čustev, 

- strah ped odhodom domov, 

- na različne načine izkazovanje želje po ljubezni in pozornosti, 

- podrejanje tistim, ki kažejo interes zanje, 

- pomanjkanje interesa za okolje, 

- nizka samopodoba, 

- samoizolacija pred vrstniki in učitelji, 

- problemi pri učenju, koncentraciji, šolski neuspeh. 

 

Poleg omenjenih težav, ki otežujejo delovanje, so pri psihično trpinčenih otrocih pogosto opazne tudi 

številne socialne in čustvene težave v odnosu do drugih odraslih oseb ali vrstnikov, kot so (Zloković, 

2007, 49): 

 

• socialna nesprejetost in izoliranost v skupini vrstnikov, 

• neprilagojeno vedenje – žalitve, izzivanje drugih otrok ali odraslih, 

• trpinčenje mlajših otrok in vrstnikov, 

• trpinčenje starejših in nemočnih ali zdravstveno prizadetih oseb, 

• trpinčenje živali, 

• destruktivno obnašanje do sebe, drugih oseb ali materialnih dobrin. 

 

Psihično trpinčenje izziva pri otrocih nevrotično vedenje, ki se med drugim kaže tudi kot:  

• depresivnost,  

• nagnjenost k laganju,  

• jecljanje,  

• enureza,  

• nagnjenost k izmišljanju malo verjetnih ali neverjetnih dogodkov,  

• vznemirjenost zaradi joka drugega otroka,  

• samopoškodbe, 

• grožnje ali poskusi samomora. 

 

Millerjeva navaja naslednje znake, ki opozarjajo na prisotnost spolnega zlorabljanja v otrokovem 

življenju (Miller, 2000, str. 85-86): 

 

- Genitalni ali rektalni problemi. Bolečine v genitalnem predelu, skelenje pri sedenju ali hoji, kri 

na spodnjem perilu, modrice v genialnem predelu ali težave pri izločanju. Pomembni znaki so 

fizične poškodbe genitalij, anusa ali ust. 
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- Problemi s spanjem: nočne more, močenje postelje ali strah pred odhodom v posteljo. Čas 

počitka je za zlorabljenega otroka zelo težaven. 

- Regresija. Opazna in trajna regresija katere koli vrste glede na razvojne mejnike, npr. 

regresija v govornih vzorcih ali pri toaletnih navadah. 

- Natančno znanje o spolnosti. Otrokov besednjak lahko vsebuje besede, ki jih mlajši otroci 

običajno ne uporabljajo, otroci se nenavadno zanimajo za spolnost. 

- Preigravanje. Otroci v svoji igri pogosto preigravajo tisto, česar ne morejo povedati z 

besedami. Posebno je zaskrbljujoče, če pri igri vlog in igri s punčkami opazimo odigravanje 

seksualnih dejanj, s katerimi mlajši otroci sicer nimajo izkušenj. 

- Nenavadne ali bizarne seksualne teme v likovnem izražanju otrok ali njihovem pripovedovanju 

zgodbic. 

- Nemir ali zapiraje vase. Ponavadi so otroci, ki so zlorabljeni, zelo žalostni. 

- Strah pred določeno osebo ali spolom. 

- Upiranje pri slačenju. 

- Nenavadno izostajanje. Starši, ki spolno zlorabljajo otroka, ovirajo njegove stike z vrstniki in 

ga tudi večkrat zadržijo doma. 

 

Izkušnje z nasiljem se pri otrocih kažejo na različne načine. Še posebej  moramo biti pozorni na 

telesne težave, za katere pa ne najdemo organskega vzroka (Plaz, 2006, str. 148  in Markič, 2006, str. 

52): 

 

� bolečine v trebuhu,  

� slabost z bruhanjem, 

� modrice, odrgnine, rane, 

� druge telesne poškodbe, 

� močenje postelje,  

� problemi z želodcem, 

� pogoste so motnje hranjenja, 

� glavoboli, 

� bolečine v nogah ali v hrbtu, 

� manjša odpornost imunskega sistema, 

� nezmožnost ali pogosto odvajanje blata in urina, 

� pekoči občutki po koži, 

� utrujenost, zaspanost ali nespečnost, 

� težave pri požiranju, 

� pokašljevanje, 

� napadi hitrega bitja srca, 

� bolečine v prsnem košu, 

� občutek dušenja. 

 

Nespecifični znaki pa so predvsem posledica otrokove čustvene prizadetosti. Kažejo se na področju 

čustvovanja, samopodobe, vedenja, učenja in fizioloških funkcij, kot so motnje spanja in 
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prehranjevanja. Kersnik, Tušek Bunčeva in  Mikuš Kosova kot najpogostejše nespecifične znake, ki so 

lahko posledica psihičnega nasilja, navajajo (Kersnik, Tušek Bunc, 2006, str. 174, in  Mikuš Kos, 1997, 

str. 66):  

 

� otroke je zelo strah, 

� imajo močne občutke krivde, 

� počutijo se nemočne, ker ne morejo preprečiti nasilja, 

� počutijo se drugačne od drugih otrok; nasilje skrivajo pred ostalimi, ker poskušajo zaščititi 

družino, 

� težko zaupajo ljudem, zapirajo se vase, potlačijo svoja čustva, 

� imajo izredno slabo samopodobo (sami sebi se zdijo grdi, neprivlačni, ničvredni), 

� lahko se pojavijo težave pri govoru, učenju, 

� postanejo nasilni ali postanejo žrtve nasilja s strani svojih vrstnikov, 

� se samopoškodujejo, 

� prisotna je nasilnost, 

� nezmožnost vključevanja v skupino, 

� nezainteresiranost za kakršno koli dejavnost, 

� nezmožnost koncentracije, 

� motnje spanja, motnje apetita, močenje postelje, slab videz, 

� vedenjske motnje – napadalnost, krutost, kraje, 

� pretirana podredljivost, izredna pasivnost, splošen strah, strah ob naglih gibih odraslih, velik 

strah ob nekaterih dogodkih, kot je npr. slaba ocena v šoli, 

� žalost, brezvoljnost, samouničevalno ali samomorilno vedenje, 

� slab šolski uspeh, ali šolski uspeh, ki ne ustreza otrokovim zmogljivostim. 

 

Pri pretepenem otroku najdemo na koži odrgnine in podplutbe, poškodbe glave, zlome kosti, opekline. 

Lahko gre za komaj opazne lahke poškodbe, lahko pride do krvavitev v notranjih organih prsnega 

koša in trebuha, od smrtno nevarnih pa so še najbolj pogoste možganske krvavitve. (Kersnik, Tušek 

Bunc, 2006, str. 173).  

 

Prepoznavanje trpinčenega otroka je pogosto težko, še zlasti, ker je otrok presenetljivo miren in tih, 

zelo na kratko in skopo odgovarja na vprašanja zdravnika ali medicinske sestre, zlasti če so prisotni 

njegovi starši. Navadno gre za dogo prikrivanje trpinčenja, vzroki poškodb so pogosto izmišljeni, kar 

vse ovira prepoznavanje. Pri tem pogosto iz strahu sodelujejo tudi otroci, ki pritrjujejo izjavam staršev. 

Zavedati se moramo, da so otroci v večini teh primerov še premajhni, da bi se sami uprli ali vsaj 

razkrili nasilje. Tudi ko že nekoliko odrastejo in se trpinčenje nadaljuje, jih postane sram, da se to 

dogaja ravno njim in zato posledice nasilništva skrivajo pred ostalimi, tudi pred zdravnikom, ali ga celo 

zanikajo. Če se nasilništvo razkrije, pogosto ščitijo nasilnega roditelja zaradi strahu pred njim, ker jih 

drugi starš ne zaščiti in s tem posredno omogoča nadaljevanje nasilništva (Kersnik, Tušek Bunc, 

2006, str. 175). 

 



    Analiza nasilja nad osnovnošolci in srednješolci                                                                                                                                                             Breda Knafelc 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

  125 

Po drugi strani pa je zelo težko oceniti, kdaj starši namenoma zanemarjajo otroka, glede tega, da je 

nedohranjen, da ni ustrezno negovan, da ga ob bolečini ne pokažejo zdravniku ali odklanjajo 

zdravljenje. Pomembna je pozornost, kadar gre za poškodbo ali poškodbe pri otroku, podplutbe, 

modrice, odrgnine, ki jih zdravnik opazi, kadar otrok prihaja zaradi kakega drugega razloga, druge 

bolezni ali pri sistematskem pregledu. Oseba, ki otroka spremlja, najpogosteje mati ali pa starejši ali 

mlajši brat ali sestra, ima lahko podobne znake (Markič, 2006, str. 51). 

 

Kadar je poškodba razlog za obisk, lahko pri tem starši ali spremljevalec nasilno dejanje navedejo kot 

razlog za poškodbe, še pogosteje pa navedejo drug razlog, padec s postelje, padec po stopnicah, 

udarec v radiator. Posebna pozornost je potrebna pri otrocih, pri katerih se poškodbe ponavljajo. Na 

dogajanje v družini včasih opozori dejstvo, da ima mati pogoste poškodbe v gospodinjstvu ali težave s 

hrbtenico ali gibali in o tem pove tudi otrokovemu zdravniku, kadar pripelje otroka na pregled. Na 

možnost nasilja v družini moramo misliti tudi, kadar je otrok zelo pogosto v ambulanti zaradi številnih 

drobnih težav, ki so včasih zelo nepomembne. Otrok prihaja sam ali v spremstvu sorojenca ali enega 

ali obeh staršev. Njegovi obiski lahko pomenijo poskus iskanja pomoči, lahko gre za zaskrbljeno 

preverjanje družinskih članov, ali je z otrokom še vse v redu ali so morda prisotne kake posledice 

dogajanja doma, o katerem neposredno ne želijo ali ne zmorejo spregovoriti (Markič, 2006, str. 52). 

 

Simptomi zlorabe spolno zlorabljenih otrok se pri otrocih kažejo na različne načine, odvisni so od 

razvojnega odboja, v katerem se otrok nahaja, konkretnega položaja otroka, starosti, načina zlorabe in 

razmerja do storilca.  

 

Znaki  spolne zlorabe, ki se pojavijo pri otrocih, so lahko telesne ali vedenjske narave. Najpogostejše 

so rdeči madeži, rane, vnetje, krvavitve v ustih in na ustnicah, vulvi ali penisu in anusu, spolne bolezni, 

bolečine v trebuhu, bolečine pri uriniranju ali opravljanju potrebe, praskanje, srbenje spolnih organov, 

zaprtje, vnetje grla, bruhanje in prezrelo seksualno vedenje glede na otrokovo starost (Frei, 1996, str. 

35). 

 

Freijeva je načine obnašanja, ki bi lahko bili opozorilo, da gre za zlorabo, razdelila v naslednje sklope 

(Frei, 1996, str. 34-42): 

 

- Simptomatični problemi pri hranjenju – gre za različne vrste težav, ki se kažejo v slabosti, 

bruhanju, bolečini v želodcu, ščipanju v trebuhu ali želodcu, težavah pri požiranju, 

podzavestnemu upiranju odraščanja, bulimiji, zasvojenosti s potrebo po hujšanju, požrešnosti 

in željo po čim hujši debelosti. 

 

- Telesni in psihosomatski znaki – genitalni, analni – rdeči madeži, rane, vnetje, krvavitve v 

ustih, na ustnicah, vulvi, penisu ali anusu, spolne bolezni, rane, sledovi ugrizov in podplutbe 

na trebuhu, prsih, zadnjici, stegnih, vnetje sečevoda, bolečine pri uriniranju ali opravljanju 

potrebe; pogosto drgnjenje, srbenje in praskanje po spolnih organih ali anusu, pogosto 

intenzivno onaniranje, včasih združeno s tresenjem in krči, zaprtje ali driske, pogosto vnetje 

grla, hripavost, kašelj, bruhanje, otrok ne more požirati sline in neprestano pljuva, toži, da ga 
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boli trebuh, pogosto izostaja v vrtcu ali šoli, toži, da ima preozke, premajhne ali preširoke 

spodnjice. 

 

- Simptomi na področju sposobnosti – opazno zmanjšanje otrokovih sposobnosti: vztrajnost, 

pazljivost, pomnjenje, težave pri dojemanju, motnje pri koncentraciji, nenavadna pozabljivost, 

sanjarjenje, šolski uspeh pade, otrok se začne izogibati športnim aktivnostim. Otroci, ki 

postanejo predmet spolnega izkoriščanja, ki so prisiljeni v laž in molk, se pogosto zatečejo k 

težavam pri dojemanju, kar se lahko kaže kot: motnje pri koncentraciji, pomanjkljivo 

zaznavanje, nenavadna pozabljivost, otrok se »izklopi«, gleda skozi ljudi, se poglablja vase, 

sanjari, ne dojema povezav, ima motnje pri logičnem mišljenju, ni prepričan o dobrem in zlem. 

 

- Psihosomatski problemi in motnje – otrok se ne razvija normalno, nima primerne velikosti 

in teže, velikokrat je bolan, medel, utrujen, izčrpan, bled, nežen, ima kožne ekceme, 

vrtoglavice in se onesvešča, je nenavadno nemiren, opušča dejavnosti. 

 

- Pretirano spolno poudarjeno vedenja otroka, ko je sam, ko je v skupini, oziroma v 

odnosu z odraslimi – intenzivno masturbiranje, otipavanje spolnih delov živali, izkazovanje 

neprimerne spolnosti, provociranje odraslih z nespodobnimi izrazi, razkazovanje spolnih 

organov. 

 

- Duševni in socialni simptomi ter spolno poudarjeno vedenje – otrok je labilno razpoložen, 

vzkipljiv, preobčutljiv in pretirano odvisen od nekaterih ljudi. Možno je zaznati tudi bojazni, kot 

npr. odpor do telesnih stikov, strah pred ločitvijo od osebe, ki ji zaupa, strah, da se bo zadušil 

ali umrl, ponoči ima napade strahu, more, mučijo ga nerazložljive bojazni, strah pred moškimi 

ali pred točno določeno osebo, razvije izrazito nezaupanje, otrok se boji določenega 

stanovanja ali okolice, boji se nekaterih oblačil, tuširanja ali kopanja, fotografiranja, boji se iti 

na stranišče. 

 

- Nazadovanje v razvoju ali prepočasen razvoj – jecljanje, otrok nenadoma obmolke, ne 

govori več, zaostanek v napredovanju govora (vrnitev k otroškemu govoru), močenje postelje, 

sesanje palca, zatekanje k dudiki, steklenički, medvedku, noče biti sam, videti je brez 

zanimanja, nemiren, čuti nujno potrebo po umivanju, redu. Lahko pride tudi do verbalnih tikov, 

otrok se zanemari, preneha se umivati in negovati. 

 

- Samotarstvo – otrok se umika prijateljem, ne sodeluje pri skupnih dejavnostih, sam se izolira, 

počuti se drugačnega, ima občutek, da je odrinjen in se umakne, prijateljstvo se mu zdi 

nevarno, ker ga spravlja v skušnjavo, da bi izdal skrivnost, tega pa se panično boji. 

 

- Znaki uničevanje samega sebe – otrok tolče z glavo ob zid ali ob posteljico, deklica grize 

nohte, si puli lase, se poreže, praska do krvi, otroku se ves čas dogajajo nesreče, zlomi si zob, 

roko ali nogo, pade po stopnicah, sebe označuje za hudobnega, slabega, umazanega, ne 
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kaže nobenih čustev, pogosto pobegne, včasih ga nenavadno zanima smrt, poskuša končati 

življenje. Deklice poskušajo s pomočjo alkohola, drog, tablet, prostitucije ali kriminala uiti 

zlorabam. Otrok je agresiven in se obnaša asocialno, razvije opazno potuhnjenost in 

neiskrenost. Ker ne sme govoriti resnice, očitno laže, krade, napada druge otroke, jih včasih 

poškoduje ali zlorablja. Znaki zlorabe se kažejo tudi v blodnjah, razcepu čustev in osebnosti: 

otrok ima npr. občutek, da ga od okolice loči zid iz megle, o sebi govori kot o več osebah, 

očeta, ki ga zlorablja, včasih razcepi v eno hudobno in eno dobro osebo, ima privide, strah ga 

je, da ga preganjajo, dobiva napade kričanja in strahu, notranje se sesuje. 

 

- Pretirano spolno pudarjeno vedenje otroka takrat, ko je sam, takrat, ko je v skupini, 

oziroma v odnosu do odraslih – pogosto razkazovanje lastnih spolnih organov, zelo 

pogosto in intenzivno masturbiranje ali manipuliranje z lastnimi in/ali spolnimi organi drugih 

otrok, izkazovanje pretirane, včasih agresivne in starosti neprimerne spolnosti pri igri in v 

razgovorih, odkrito, včasih tudi surovo otipavanje spolnih delov živali, dekle je kot 

elektrizirano, kadar je v bližini kakšen moški, postane navihana, želi vzbujati pozornost, ne 

premakne se od njega, prične se vpadljivo ličiti, otrok provocira odrasle z nespodobnimi izrazi.  

 

- Simboli, s katerimi se zlorabljeni otrok izraža, verbalni namigi – otrok ima vedno umazano 

obleko, popackano z blatom in lepljivimi stvarmi, kar naprej packa okoli straniščne školjke, je 

iz nje, sreba tekočine, pogosto zastavlja vprašanja o spolnosti, jeclja, ima slike golih žensk, 

pripoveduje, da očka spi v otroški sobi, kako ponoči prihaja temen duh, ki sname z njega 

odejo in ga zgrabi, riše prizore, ki mu vzbujajo strah, pravi, da ne more več živeti. 

 

Med znake, ki bi lahko opozarjali na spolno zlorabo otrok, Kristančičeva prišteva tudi (Kristančič, 2002, 

str. 129): 

- težave pri hoji in sedenju, 

- kri na oblačilih, 

- bolečine ali močno rdečico v predelu spolovil, 

- modrice ali krvavitve genitalij ali anusa, 

- pretirano izkazovanje seksualnosti. 

 

Znake, ki bi lahko kazali na spolno zlorabo, delimo v tri skupine (Aničić, 2002, str. 153): 

 

Nenavadno vedenja otroka: 

- pogosto igranje/prikazovanje spolno obarvanih situacij s punčkami, risbami, prijateljicami, 

- seksualiziran jezik: uporaba izrazov, ki niso primerni za otrokovo razvojno stopnjo, 

- težave v šoli: nenaden odpor, nenadno odklanjanje udeležbe pri telovadi, 

- umik iz družbe, 

- strah pred določenimi ljudmi, določenimi situacijami, 

- motnje v spanju, more, 
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- motnje prehranjevanja, 

- pogoste bolečine v trebuhu in glavoboli, 

- razna telesna opozorila; srbečica, vnetja, poškodbe v genitalnem in analnem predelu telesa. 

 

Znaki, ki se pokažejo v otrokovi družini: 

- ločitev staršev, 

- pogosti obiski sorodnikov, pri katerih opazimo spremembe v obnašanju, 

- prisotno fizično nasilje, 

- družina z izkazanimi problemi. 

 

Znaki v otrokovem okolju 

- morebitne spremembe, ki se pokažejo, ko se otrok vrne s počitnic, iz šole v naravi, 

- otroku postanejo pomembne določene osebe, s katerimi prej ni imel toliko stika, npr. učitelj, 

trener, vzgojitelj, 

- prejemanje pogostih daril. 

 

4.5 POSLEDICE DRUŽINSKEGA NASILJA NAD OTROKI 
 

Nasilje lahko vpliva na otroka na več poljih oblikovanja osebnosti. V njegovo samopodobo se vtisne 

občutje nevrednosti in ponižanosti. Nezaupanje vase se poveže z nezaupanjem v ljudi, ta pa se 

nadgradi v občutja ogroženosti, izpostavljenosti in ranljivosti. Otrok, ki se v krogu najbližjih ne počuti 

varnega, lahko začne razvijati splošno sovražnost do sveta in že zgodaj prevzema kljubovalne ali pa 

vsaj izogibajoče vzorce vedenja. Njegov dvom v lastno vrednost in pomanjkanje gotovosti vase 

zmanjšujeta njegovo odpornost proti stresom vsakršne vrste in mu otežujeta razvoj sposobnosti za 

premagovanje vseh življenjskih preizkušenj in obremenitev. Doživljanje vloge žrtve in možne 

nevarnosti nasilja v otroku budi notranjo tesnobo in napetost. Tak otrok se boji novih preizkušenj in se 

jim umika, saj so zanj te potencialno ogrožujoče, s tem pa se zadržuje njegov celostni razvoj in 

omejuje razcvet njegovih potencialov (Tomori, 2006, str. 30-31). 

 

Avtorica opozarja, da tudi če otrok le spremlja nasilje, ki ga je deležen kdo od drugih članov družine, je 

v bistvu tudi sam žrtev nasilja. Otrok se zaradi nemoči in odvisnosti od odraslih in močnejših vedno 

istoveti s tistim, ki je žrtev. Nasilje, ki zadene v njegovi prisotnosti koga od njegovih najbližjih, ga zato 

spravi v strah in negotovost, poruši njegovo notranje ravnovesje, ga zbega in spravlja v stisko. 

Pogosto se otrok tudi počuti krivega za tako nasilje, četudi ga niti posredno ni povzročil on. Taka 

občutja so za njegovo doživljanje lahko še bolj razdiralna kot sam strah za svojo varnost (Tomori, 

2006, str. 30). 

 

Aktualen, takojšen in neposreden odziv otroka na nasilno izkušnjo se lahko pokaže tudi kot druge 

reakcije na stres. Otrok kaže znake prestrašenosti, notranje napetosti, je nemiren, ne more se zbrati, 

pozornosti ne more usmerjati na sistematične in organizirane dejavnosti. Ne more se zbrano učiti, 
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izgublja tek ali pa se zateka v pretirano hranjenje, ponoči se zbuja, preganjajo ga mučne sanje. Lahko 

postane pretirano razburljiv, vznemirjen že za najmanjšo stvar, prihaja v spore s sorojenci in vrstniki 

(Tomori, 2006, str. 31). 

 

Dolgoročne posledice izkušenj nasilja se od enega do drugega otroka še bolj razlikujejo. Nekateri 

otroci se umaknejo vase, so pobiti, potrti, čustveno otopeli, lahko jih mučijo občutja krivde ali se 

poglabljajo v lastno prizadetost, prepustijo se nemoči, usodi, brezupu s pasivizacijo. V smislu 

nezavedne samokaznovalnosti lahko postanejo avtoagresivni – možna so samopoškodovalna dejanja, 

ki se lahko stopnjujejo do samomorilnih misli in dejanj. Pri nekaterih otrocih se umik iz realnosti v 

lastno nebogljenost pokaže kot beg v bolezen in pretirano posvečanje različnim zdravstvenim 

tegobam. Ti odzivi izhajajo iz notranjih občutij depresivnosti in tesnobe, ki sta mučni doživljanji in se 

otrok podzavestno brani pred njima. Prav depresivnost, ki jo spremljajo slaba samopodoba, 

apatičnost, zmanjšanje učnih zmogljivosti, pobegi od doma, samouničevalno vedenje, je pogosta 

posledica trpinčenja v otroštvu (Tomori, 2006, str. 31-32). 

 

Zlokovićeva opozarja na škodljive ali celo pogubne učinke posledic psihičnega trpinčenja, ki se kažejo 

v otrokovem zdravju, samopodobi in šolskem uspehu ter slabi telesni in življenjski energiji, slabi 

samopodobi. Otroci lahko kažejo nekatere ekstremne oblike vedenja, imajo slabo mišljenje o sebi in 

svojih zmožnostih (Zloković, 2007, str. 48). 

 

Mogoče pa je, da se otrok v svoji stiski obrne navzven proti drugim. Občutja ranjenosti, prizadetosti in 

strahu prekrije z lastnim nasilnim vedenjem, z nasilnim obvladovanjem drugih, z dejavno borbo zase, 

ki včasih ne skriva podobnosti z nasilnostjo, ki jo je doživel na lastni koži (Tomori, 2006, str. 32). 

 

Otroci, ki odraščajo v družini, v kateri se dogaja nasilje, sčasoma ponotranjijo  vzorce obnašanja svojih 

staršev. Dogaja se, da otroci, ki so žrtve družinskega nasilja, tudi sami pričnejo kazati nasilne vzorce 

vedenja. Tako vedenje se lahko pokaže v različnih oblikah, odvisnih tudi od otrokove razvojne dobe. 

Majhni, še predšolski otroci, lahko kažejo nasilnost do živali ali drugih otrok, ki so še manjši in bolj 

ranljivi od njih. Razburljivi so, razdiralni že ob najmanjšem vznemirjenju, tudi drugim otrokom uničujejo 

stvari. Do odraslih so kljubovalni, sovražni in odklonilni (Tomori, 2006, str. 32).  

 

Pri šolarjih se tako vedenje usmeri bodisi v odnose z vrstniki ali z odraslimi. Tako zelo hitro prenesejo 

izkušnjo žrtve na mlajšega in šibkejšega od njih. Šibkejše od sebe so sposobni zastraševati, izsiljevati 

ali celo fizično mučiti. Zmožni so že manipulativnega ravnanja z drugimi, dajejo vtis, da jim stiska, ki jo 

nekomu povzročijo, prinaša neke vrste olajšanja ali celo ugodja. 

 

Dolgotrajne posledice trpinčenja lahko prispevajo k poznejši viktimizaciji, kar pomeni, da je oseba 

zaradi svojega značilnega vedenja in odzivanja tudi pozneje, ko izstopi iz družinskega kroga in ko ni 

več otrok, žrtev telesnega trpinčenja (Tomori, 2006, str. 32-22).  
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Avtorji zavzemajo različna stališča glede vplivanja nasilja na funkcioniranje odrasle osebe. Markič pa 

zatrjuje, da izkušnja telesne zlorabe v otroštvu močno poveča nevarnost za nasilno vedenje 

mladostnika in odrasle osebe (Markič, 2006, str. 54).  

 

Plazova in Veseličeva navajta, da deklice z izkušnjo nasilja pogosto prevzemajo vlogo žrtve. Kasneje 

tudi v partnerski zvezah nasilje sprejemajo, saj imajo višji prag tolerance do nasilja, lahko pa ga celo 

razumejo kot dokaz ljubezni. Dečki pogosto prevzemajo očetov nasilni način komunikacije (Plaz, 

Veselič, 2002, str. 127).  

 

Tomorijeva se dotakne posledic spolnega nasilja, ki je eno od najbolj prikritih nasilij. Otrok, ki je bil 

deležen spolnega nasilja, se lahko panično umakne vase ob vsakem soočanju s temo, ki jo povezuje s 

spolnostjo, ali pa postane izrazito vznemirjen ob njej. Izkušnja spolne zlorabe pa močno poveča 

nevarnost, da bo mladostnik oziroma odrasel človek tudi sam spolno zlorabljal (Tomori, 2006, str. 32). 

   

Otroci, ki so žrtve spolne zlorabe, postanejo bodisi pretirano zavrti ne le na polju spolnega razvoja, 

ampak tudi splošnih medsebojnih odnosov ali pa spolno izrazito radovedni, dejavni in provokativni.  

Martin in Emer ugotavljata, da je pravzaprav le malo dokazov o tem, da slabo ravnanje povzroča pri 

večini otrok trajne motnje v odrasli dobi. Res je, da odrasli, ki so bili žrtve slabega ravnanja, ohranjajo 

znatno mero grenkobe v spominih na otroštvo in da so manj zaupljivi, vendar ni enostavnih statističnih 

zvez med osebnostnimi lastnostmi odraslih, njihovim psihosocialnim delovanjem in tem, kar so 

pretrpeli v otroštvu (Mikuš Kos, 1997, str. 77). 

 

Mlajši kot je otrok, težje prepoznava, da gre za zlorabljanje. Včasih se mu dejanje na začetku zdi 

prijetno, vendar pa se pri ponovitvah tovrstni občutki spremenijo. Prijeten dotik naenkrat postane 

smešen ali pa se otrok zaradi njega počuti čudno, nenavadno. Sčasoma pa preraste v strah, obup, 

gnus, umazanost (Frei, 1996, str. 26).  

 

Ko pride do tega spoznanja, je že prepozno zanj.  Zaradi začetnega neupiranja in sodelovanja ga ima 

storilec v pesti, s tem ga izsiljuje, mu grozi in ga ustrahuje s posledicami. Ena izmed strategij 

povzročitelja je tudi ta, da otroka prepriča v njegovo krivdo za nastalo nasilno situacijo (Aničić, 2002, 

str. 151).  

 

V večini primerov gre za odnos, v katerem je otrok do odraslega v podrejenem položaju. V večini 

primerov tudi tej osebi zaupa in je od nje celo odvisen, zato ni sposoben svobodno odločati in 

zavestno sodelovati pri dejanjih, ki jih  zahteva storilec (Frei, 1996, str. 12). 

 

Najhujši in najbolj boleč pretres, ki ga otrok doživi, je, da nekdo zlorabi njegovo zaupanje in mu s tem 

vzame sposobnost navezovanja stikov, druženja, osnovno zaupanje do bližnjih ljudi (Waiss, Galle, 

2000, str. 15). 

 

Spolno zlorabljen otrok se v labirintu zlorab počuti zmeden, bojuje se z mešanimi občutki, ki jih ima do 

storilca. Žrtev živi v nenehnem strahu. Boji se storilca, ponovne zlorabe, ponižanja, zasmehovanja, 
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družinskih članov ali reakcij na odkritje. Žrtve spolne zlorabe imajo pogosto občutek, da so bile, tudi če 

ni tako, fizično ranjene. Zdi se jim, da je zloraba vidna, da ljudje za to vedo in da se do njih obnašajo, 

kot bi bile okužene s hudo nalezljivo boleznijo. Ta občutek povzroča hud strah (Bain in Sanders, 1996, 

str. 59). 

 

Osebe, ki so preživele zlorabo, se soočajo z velikimi problemi, menijo, da so drugačne od ostalih, 

soočajo se z vprašanjem lastne vrednosti, občutkom manjvrednosti, izključenostjo, občutkom krivde, 

strahovi, napadi panike, pogosto se zaprejo vase, razdrejo prijateljstva in se osamijo. Veliko deklet 

spolno nasilje potlači.  

Posledice spolne zlorabe ali kakršnega koli spolnega nasilja so hude. Odzivi otrok na spolno zlorabo 

so lahko zelo različni, zato jih moramo obravnavati resno. 

 

Spolna zloraba ima številne posledice, ki so pri dekletih in fantih podobne. Razlike se pojavljajo glede 

na osebnost otroka, situacijo zlorabe in siceršnje družbeno in družinsko okolje. Posledice se kažejo 

tako na telesnem področju, predvsem so prisotne poškodbe na področju spolovih, kot tudi na 

čustvenem in vedenjskem področju. Pri žrtvah je zaznati motnje v spanju, občutke strahu, poudarjeni 

spolni način življenja, težave pri spolnosti in partnerskih odnosih (Waiss, Galle, 2000, str. 17).   

 

Deklica se zaradi zlorabe počuti izkoriščena, ponižana, pokvarjena in nespodobna, nastala situacija jo 

pripelje celo do stopnje, da se ji gnusi lastno telo (Frei, 1996, str. 29). 

 

Dečki, ki jih spolno izkoriščajo moški, se pogosto sramujejo dejstva, da je storilec istega spola. Vloga 

moškega je v njih vedno vzpodbujala silo, prodornost, nadmoč, zdaj pa si jih je nekdo podvrgel in 

prisilil v vlogo ženske. Panično se bojijo, da so homoseksualci, in ker jih navdajajo nemoč, ponižanje 

in osramočenost, si o tem ne upajo govoriti z nikomer (Frei, 1996, str. 30). 

 

Avtorica Aničićeva opozarja na naslednje znake, ki se izražajo na žrtvinem telesnem, čustvenem in 

vedenjskem področju (Aničić, 2002, str. 154-155): 

 

Telesne posledice: 

- rdeči madeži, rane, 

- razna vnetja, spolne bolezni, krvavitve, 

- srbenje spolnih organov, 

- ne more požirati sline, neprestano pljuvanje, bruhanje, 

- pomanjkanje teka, bolečine v želodcu, 

- anoreksija, bulimija. 

 

Čustvene in vedenjske posledice: 

- strah pred dotikanjem, 

- odpor do telesnih stikov, 

- strah pred smrtjo, 
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- strah pred ločitvijo od osebe, ki ji otrok zaupa, 

- strah pred določeno osebo, 

- potreba po nenehnem umivanju, 

- samotarstvo, 

- zanemarjanje, 

- uničevanje samega sebe: praskanje do krvi, puljenje, las, pogoste nesreče, 

- anksioznost, depresivnost, označevanje sebe kot slabega, poskusi samomora, 

- agresivnost, 

- asocialno vedenje, 

- razcep osebnosti, 

- pretirano spolno poudarjeno vedenje, 

- otrok se poglablja vase, sanjari, težko komunicira, 

- otrok ima težave pri zaznavanju z dotikanjem. 

 

Simptomi na področju sposobnosti: 

- zmanjšanje otrokovih sposobnosti pri pomnjenju, pozornosti, vztrajnosti, koncentraciji. 

 

Ljudje, ki so kot otroci ali mladostniki preživeli spolno zlorabo, se tudi kot odrasli lahko spoprijemajo z 

velikimi problemi (Aničić, 2002, str. 155): 

 

- vprašanje lastne identitete, 

- občutek manjvrednosti, 

- občutek izključenosti, 

- nesposobnost občutiti samega sebe, 

- občutek krivde, 

- zasvojenost, 

- samouničevanje, 

- težavave v medsebojnih odnosih. 

 

Otroci, ki jih nekdo spolno izrablja, kažejo različne psihične in fizične simptome, ki opozarjajo na 

njihovo stanje. To so šifrirani klici v sili, ki pripovedujejo o tem, kaj so otroci doživeli. Ljudje teh sporočil 

največkrat ne razumejo ali pa jih preslišijo, zato je prav, da se o stiskah, ki jih doživljajo in težavah s 

katerimi se srečujejo spolno zlorabljene žrtve, govori čim pogostej in čim glasneje (Frei, 1996, str. 30). 

 

4.6 POMOČ OTROKOM, KI POSTANEJO ŽRTVE NASILJA V DRUŽINI       
 

Nedopustno je, da za nasilje iščemo opravičila, izgovore in ga poskušamo racionalizirati. Za nasilje ni 

opravičila. Tudi opravičila, kot so: »Otroci so ga razjezili in se je znesel nad njimi. V službi ima težave 
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in je bolj razdražljiva, zato kriči nad otrokom. Če mu hči ne bi jezikala, je ne bi udaril. Bil je pijan. Rekel 

ji je, naj utihne, pa ni nehal,« niso dopustna, saj tudi za takšne situacije vedno obstaja način, kako 

nenasilno pristopiti k reševanju konflikta. Pogosto se nam zdi, da je lažje pristopiti nasilno in uporabiti 

svojo (pre)moč, in lažja pot, če otrokom s fizičnim kaznovanjem pokažemo, da nečesa, kar so storili, 

ne odobravamo. Pot pojasnjevanja in argumentiranja je daljša in zahteva od nas več energije. Vendar 

pa s takšnim ravnanjem gradimo in utrjujemo dober odnos z otrokom. 

 

Nasilje ni bolezen, je priučeno vedenje. Vedno imamo možnost izbrati, ali se bomo odzvali nasilno ali 

ne. Občutek izzvanosti je stvar tistega, ki se počuti izzvan (Plaz, Veselič, 2002, str. 128). 

Mnogim se zdi nerazumljivo, kako da se žrtev ne upre nasilnemu ravnanju in ne poišče pomoči. 

Vztrajanje v družinah, kjer je doma nasilje, ima več razlogov: eden od njih je ta, da se žrtev nima kam 

umakniti, oz. te možnosti ne vidi, oz. ima prešibko mrežo podpornih odnosov zunaj družine ali pa jih 

sploh nima.  

Otrok, ki je vedno znova telesno trpinčen ali kakorkoli izkoriščen, se počuti drugačnega od svojih 

vrstnikov in mnogi imajo občutek, da jih nihče ne more razumeti. K temu prispeva tudi skrivanje 

družinskega dogajanja, zato je stalno prisoten strah pred še hujšim agresivnim vedenjem starša, po 

drugi strani pa tudi strah pred zapustitvijo. 

V situacijah, ko je otrok žrtev nasilja v družini, je en, v večini primerih celo edini, varovalni dejavnik 

ravno šola. 

 

4.6.1 Vloga šole in učitelja 

 

Devjak poudarja pomen spoštovanja posameznika in osebnega dostojanstva v vseh medosebnih 

odnosih, ki se vzpostavljajo v šoli (Devjak, 2008, str. 35). 

 

Šebart navaja, da je pri vzgojnem delu v šoli potrebno izhajati iz človekovih pravic in v prvi vrsti 

otrokovih pravic. Ena od zahtev vzgoje šole je, da učitelj ne izvaja nasilja nad učencem. To pa ne 

zadeva le fizičnega, marveč tudi psihično nasilje (Devjak, 2008, str. 35). 

 

Šola ima pomembno vlogo v življenju otroka, ki je žrtev družinskega nasilja. Pri tem je pomembno, da 

šola ne ostane imuna na pojav nasilja, temveč da postopa in ukrepa na način, da se otroka, ki živi v 

nasilni družini, v največji meri zaščiti, za družino pa se poišče ustrezna pomoč (Hvala, 2008, str. 19). 

 

Nasilje v družini je običajno dobro varovana skrivnost. O problemih v družini je težko govoriti. Tako 

odrasli kot otroci jih pogosto želijo prikriti in si prizadevajo dajati vtis, da družina nima problemov. To je 

posledica tako občutka lastne krivde za probleme v družini, kot tudi strahu pred obsojanjem in 

ocenjevanjem okolice ter strahu, da bi se problemi z razkritjem še stopnjevali. Otroci se naučijo, da o 

nasilju ne smejo govoriti, pogosto pa se zgodi, da o svoji stiski spregovorijo z učiteljem, ki mu najbolj 

zaupajo (Filipčič, Klemenčič, 2011, str. 17).  
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Otrok preživi v šoli od pet do osem ali celo devet ur na dan. V tem času je v tesnem stiku z učitelji in 

svojimi vrstniki. Šola in učitelji imajo v primeru telesnega in psihičnega trpinčenja otroka, ki izvira iz 

družinske situacije, veliko možnosti za prepoznavanje, preprečevanje le-tega in nudenje ustrezne 

pomoči. Najpogosteje so prav učitelji tisti, ki opazijo na otroku nenavadno in neobičajno vedenje ter 

doživljanje notranje stiske (Hvala, 2008, str. 18). 

 

Učitelj lahko opazi pri otroku neobičajen strah in tesnobo. Prepozna otroka, ki se veliko zadržuje v 

okolju šole, ker ga je strah iti domov. Učitelj telovadbe je lahko pozoren na modrice, ki se pojavljajo na 

otrokovem telesu. 

 

Preventivno delovanje se začne že z načrtovanjem življenja in dela šole, ki vključuje organizacijo 

izobraževanja strokovnih delavcev, aktivnosti za učence, različne pristope in vsebine pri delu s starši.  

 

Preventivni programi obsegajo tudi delo z učitelji in vodstvom šole  (Hvala, 2008, str. 20-22): 

- Vodstvo šole mora zavzeti trdno stališče, da ima vsak otrok pravico živeti mirno in prijetno 

otroštvo brez zlorab in nasilja, ki se pojavljajo v nekaterih družinah.  

- Pomembno je, da se o temi nasilja govori na sestankih, kar gotovo povečuje senzibilnost 

učiteljev za prepoznavanje otrok, ki so v stiski, prispeva k temu, da opazimo dogajanje, 

pomembno je poslušati in slišati, prepoznati klic na pomoč, prepoznavati posledice različnih 

oblik nasilja, biti pozoren na lastno vedenje, odzivanje, komunikacijo, dopolnjevati znanje, 

iskati pomoč in ustrezno ukrepati.  

- Potrebno je oblikovati strategijo, kako naj zaposleni ravnajo v situacijah, ko opazijo, da je bilo 

storjeno nasilje nad otrokom.  

- Učitelj mora imeti dovolj znanja, da se z učencem mirno in razumevajoče pogovori. Otroku ne 

sme obljubiti ničesar, česar ne bo mogel zagotoviti. Vsekakor pa mora narediti vse, kar je v 

njegovi moči, da ga zaščiti. 

 

Millerjeva poudarja, da je temeljna naloga šole in zaposlenih, da se otrok v okolju počuti varno. Vedeti 

mora, da ga bomo zaščitili pred zunanjimi nevarnostmi in nasiljem. Pri tem odigrajo izredno 

pomembno vlogo varni in zanesljivi odnosi. Otok se mora počutiti varno tudi v medosebnih odnosih. 

Vsak dan bi ga moral spremljati učitelj, ki ga otrok dobro pozna in na katerega se lahko zanese (Miller, 

2000, str. 81). 

 

Vsak od zaposlenih prispeva svoj delež k temu, da predstavlja šola otroku pomemben varovalni 

dejavnik, običajno pa ima pri tem najpomembnejšo vlogo razrednik, ki je z otrokom v neposrednem 

stiku največ časa. Pogosto otrok za zaupno osebno izbere prav razrednika. V teh primerih je zelo 

pomembno, da razrednik tesno sodeluje s svetovalno službo, ki je običajno zadolžena za prenos 

potrebnih informacij multidisciplinarnemu timu Centra za socialno delo, kar omogoča bolj celovito in 

ažurno pomoč otroku. Učitelj z otrokom načrtuje delo, hkrati pa uskljajuje tudi delo z oddelčnim 

učiteljskim zborom. Pomembno je, da v primeru, če se otroku zaradi stisk poslabša učni uspeh, 
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zagotovi ustrezno učno pomoč in prilagoditve ter ustvarja priložnosti za otrokovo potrjevanje in uspeh 

(Filipčič, Klemenčič, 2008, str. 39). 

 

Mikuš Kosova podaja različne usmeritve, s katerimi učitelj lahko pomaga otroku (Mikuš Kos, 1997, str. 

80-81): 

� čustvena podpora, razumevanje, večja pozornost, 

� pomoč pri učenju in preprečevanje slabih ocen, zaradi katerih je otrok doma kaznovan, 

� preprečevanje motečega vedenja v šoli, zaradi katerega je otrok kaznovan doma, 

� vključevanje otroka v dejavnosti, v katerih se lahko uveljavlja in pridobiva dobre izkušnje. 

 

Tako kot se nasilje nad otrokom dotakne vseh delavcev šole, posledice nasilja in obravnava žrtve 

navadno vplivajo tudi na oddelčno skupnost, katere član je otrok. 

 

K ustvarjanju varne klime na šoli in povečanju občutka varnosti otroku, ki je žrtev družinskega nasilja, 

prispevajo tudi dobri in razumevajoči odnosi z vrstniki. V tem primeru so tudi vrstniki lahko zelo dober 

varovalni dejavnik v otrokovem razvoju. V ta namen je v obliki preventivnih programov potrebno delati 

tudi z ostalimi učenci. Če bodo otroci osveščeni o tem, kaj je družinsko nasilje, ga bodo lažje 

prepoznavali, razumeli in sprejeli. Če bodo sošolci razumeli težave vrstnika, ki v domačem okolju 

doživlja nasilje, bodo do njegovega vedenja bolj strpni in ga bodo pogosteje vključevali v skupne 

dejavnosti, kar bo veliko pripomoglo k dobremu počutju otroka v šoli (Hvala, 2008, str. 21).  

 

Učitelj prav tako lahko vpliva na starše in jih opozarja glede njihovega ravnanja z otrokom. Ob sumu 

na slabo ravnanje z otrokom je dolžan poročati ravnatelju, šolskim svetovalnim delavcem, socialni 

službi. Ena od nalog učitelja je, da v primeru nasilnega ravnanja nad otrokom preudarno in hitro 

ukrepa (Mikuš Kos, 1997, str. 81). 

 

Pri reševanju nasilja nad otrokom je poleg tega, da se otroku pomaga čim hitreje, pomemna tudi 

odgovornost ter pripravljanosti skupnega reševanja problema in timskega dela. Potrebno se je 

zavedati, da ocenitev ogroženosti oziroma zlorabe otroka izhaja iz zbranih dejstev in informacij 

pridobljenih z različnih strani. Medsebojno spoštovanje, sprejemanje in upoštevanje drugačnih mnenj 

je nujno za učinkovito ugotavljanje ogroženosti otroka in njegovo zaščito. Potrebno je sodelovanje, 

sprotno informiranje in hitro reagiranje. Medsebojno sodelovanje je pomembno že kot preventiva pred 

nasiljem in ne šele v fazi ukrepanja. Šole se lahko z drugimi institucijami povezujejo tudi preko 

projektov, skupnih delavnic, gostujočih strokovnjakov, predstavitve institucij, v katerih lahko poišče 

pomoč (Verbič, 2008, str. 13-14). 

 

V okviru preventivnih dejavnosti, vezanih na preprečevanje nasilnega vedenja v družini, je pomembno, 

da šola dobro sodeluje s starši. Kot pomoč pri osveščanju so dobrodošle brošure, v katerih starši 

poiščejo pomembne informacije o družinskem nasilju ter o zavetiščih in družinskih posvetovalnicah. 

Tudi tematski roditeljski sestanki, kjer lahko v obliki delavnic z otroki in starši spregovorimo o nasilju v 

družini na staršem in otrokom razumljiv način, pripomorejo k zmanjševanju stisk ob soočanju z 

nasiljem (Hvala, 2008, str. 21). 
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V primeru nasilnega ravnanja je vsekakor potrebno nameniti posebno pozornost in skrb celotni družini, 

v kateri je prisotno nasilje, ter ji nuditi ustrezno pomoč (Mikuš Kos, 1997, str. 71): 

 

� Zmanjšati pritiske, obremenitve in strese v družini. 

� Izboljšati finančni in stanovanjski položaj družine, če je ta neugoden. 

� Zmanjšati obremenitve staršev, ki izhajajo iz posebne zahtevnosti otroka; zaradi otrokove 

bolezni ali razvojnega zaostanka; to pomeni urediti varstvo za otroka ali sprejem v vrtec, 

možnost oddaje otroka za krajši čas.  

� Seznaniti starše, ki nimajo ustreznih predstav in znanj o otrokovem vedenju in odzivanju v 

različnih starostnih obdobjih, z otrokovimi razvojnimi potrebami in možnostmi, da bi se 

obnašali tako, kot starši želijo. 

� Terapevtsko delo je usmerjeno v zmanjševanje medosebnih konfliktov znotraj družine in v 

svetovanje staršem, kako obvladovati svoje agresivne vzgibe do otroka. 

� Izobraževanje staršev o potrebah otrok in o razvojnih značilnostih njihovega vedenja. 

� Večanje občutljivosti staršev za otrokove potrebe. 

� Učenje staršev o tem, kako naj se obvladajo, in ustrezno vedejo ob tem, ko začutijo jezo, bes 

do otroka. 

� Izboljševanje odnosov in komunikacije v družini. 

� Zmanjševanje stresnih okoliščin, ki delujejo na družino. 

� Zagotavljanje podpore družinam, predno pride do krize. 

� Pomoč družinam, da uporabijo lastne moči in sposobnosti za obvladovanje svojih težav. 

� Pomoč družinam, da pridejo do koristnih virov podpore v svoji skupnosti – sosedska pomoč, 

prostovoljci, strokovne službe. 

 

Ob razkritju trpinčenja otroka v družini se hudo zamaje družinski sistem in duševno stanje njegovih 

članov in lahko pride do družinskih katastrof, kot je samomor enega od staršev. Zgodi se tudi, da 

zaradi preveč energičnega ukrepanja strokovnih služb družina razpade (Mikuš Kos, 1997, str. 79). 

 

Odločitev strokovne službe, ki obravnava trpinčenje otroka in njegovo družino, ter seznanjanje družine 

o načrtovanih postopkih in ukrepih je nadvse odgovorno dejanje, zato je nujno, da poteka postopno, v 

timskem povezovanju posameznih strokovnjakov in strokovnih služb. 

Zato moramo ob zgoraj navedenih ukrepih, ki jih nudimo družini, vselej razmišljati tudi o neposredni 

pomoči otroku, ki vključuje (Mikuš Kos, 1997, str. 79): 

• Zaščito pred nadaljnjim trpinčenjem. 

• Odpravljanje zdravstvenih posledic trpinčenja (zdravljenje poškodb, podhranjenosti). 

• Psihološka pomoč otroku: podpora, razumevanje, terapevtski pristopi, ki so usklajeni z 

otrokovo starostjo. 

• Zmanjševanje otrokove težavnosti in drugih karakteristik, ki prispevajo k slabemu ravnanju 

staršev: zmanjševanje nemirnosti pri hiperaktivnem otroku. 

• Praktični nasveti, kaj naj stori, ko je ogrožen (naslovi, telefonske številke). 
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Pomembno se je zavedati in zavzeti stališče, da je ob sumu na nasilje v družini prioritetna naloga šole 

zaščititi otroka in poskrbeti za optimalen razvoj otrokovih sposobnosti glede na dinamiko družine, v 

kateri živi. Izredno pomembno je, da ima otrok rad šolo, učitelje in vrstnike, da se v šoli dobro počuti in 

v šolski situaciji doživlja uspehe, saj lahko le kombinacija vsega tega predstavlja otroku ugoden 

varovalni dejavnik v njegovem razvoju. Pri ustvarjanju dobre klime v šoli je pomembno, da so učitelji, 

ki delajo z otrokom, razumevajoči in pozorni ter mu dajejo čustveno podporo. Pomembno je, da mu 

pomagajo pri učenju in ga vključujejo v dejavnosti, v katerih se lahko uveljavlja in pridobiva dobre 

izkušnje. Pomembno je, da učitelji spodbujajo in pomagajo otroku pri učenju in pridobivanju dobrih 

ocen ter ustreznega socialnega vedenja, saj je pogosto slab učni uspeh ali vzgojni ukrep sprožilni 

razlog za nasilje v družini (Hvala, 2008, str. 19). 

 

Pomoč v šoli in pomoč drugih institucij v sodelovanju s šolo dajeta otroku, ki doživlja nasilje, občutek 

razumevanja in varnosti. Učitelji tako postanejo odrasli, ki jim otrok zaupa in ki lahko spremenijo 

njegovo življenje. Brez učinkovitega sodelovanja institucij pri pomoči otroku, ki je žrtev nasilja, lahko 

otroku zloraba v otroštvu zaznamuje za vse življenje (Filipčič, Klemenčič, 2011, str. 5). 

III EMPIRIČNI DEL 
 

1 CILJI RAZISKAVE IN HIPOTEZE 
 

1.1 PROBLEM RAZISKAVE 
 

V raziskovalni nalogi ugotavljamo v kolikšni meri se šolajoči otroci in mladostniki srečujejo z nasiljem. 

Na podlagi teoretičnih izhodišč ugotavljamo, da otroci zaradi strahu, sramu, ogroženosti, občutkov 

popolne nemoči niso pripravljeni ali pa enostavno ne zmorejo spregovoriti o nasilju. Medtem ko oblike 

fizičnega nasilja kaj hitro prepoznamo, odkrijemo, pravočasno ukrepamo in odpravljamo posledice, pa 

obstaja nešteto oblik psihičnega nasilja, ki vse prepogosto ostajajo očem prikrite, zaradi težjega 

prepoznavanja pa so toliko bolj ogrožajoče za žrtev. V anketni vprašalnik smo vključili tako fizične 

oblike nasilja kot tudi psihične, verbalne in prikrite oblike. V raziskavi ugotavljamo, katere oblike nasilja 

se pojavljajo najpogosteje, ter prisotnost in stopnjo posameznih oblik vrstniškega in družinskega 

nasilja med šolajočimi se otroki in mladostniki.  

 

Tako domače kot tudi šolsko okolje, v katerem otrok preživlja svoje otroštvo in mladost, mora v prvi 

vrsti zagotavljati varnost, med posameznimi člani naj bi prevladovali strpni, dobri ter razumevajoči 

medsebojni odnosi, vendar pa ni vedno tako. Avtorji navajajo številne dejavnike, ki so povezani s 

povzročanjem raznih oblik nasilja. S pomočjo instrumentarija bomo skušali ugotoviti, kakšno vlogo na 

povzročanje oz. izpostavljenost vrstniškemu in družinskemu nasilju odigra spol, starost, število 

prijateljev, počutje, sprejetost in priljubljenost pri vrstnikih, klima v šoli, kraj bivanja, stopnja izobrazbe 

staršev, socialno-ekonomski status družine, družinske razmere, klima v družini in odnosi med 

staršema. 
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1.2 NAMEN RAZISKAVE 
 

Glavni namen raziskovalnega dela je raziskati pogostost pojavljanja nasilja med osnovnošolci in 

srednješolci. Ugotoviti želimo, katere vrste nasilja so najpogosteje prisotne med učenci osnovnih šol in 

dijaki srednjih šol. 

 

Naš namen je proučiti vpliv socialno-ekonomskega stanja v družini ter medsebojnih odnosov vrstnikov 

in družinskih članov na povzročanje oz. doživljanje vrstniškega in družinskega nasilja. 

 

Strokovnim delavcem na šolah želimo ponuditi ustrezen instrumentarij za ugotavljanje prisotnosti in 

stopnje nasilja med šolajočimi se otroki in mladostniki ter na ta način doprinesti svoj delež k 

strokovnemu socialno-pedagoškemu delu. 

 

Prispevek k stroki so tudi ponujene smernice za učinkovitejše informiranje, ozaveščanje, opozarjanje 

otrok, njihovih staršev in vseh strokovnih delavcev na nasilje, predvsem pa pri nudenju učinkovite 

pomoči, preprečevanju nasilja in prepoznavanju le-tega. 

1.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 
• Ali učenci sami prepoznavajo problem nasilja in katere oblike nasilja so najpogosteje prisotne? 

• Ali spol in starost otroka vplivata na povzročanje ter doživljanje medvrstniških nasilnih dejanj?  

• Ali obstajajo razlike v povzročanju medvrstniškega nasilja in izpostavljenosti nasilnim 

ravnanjem vrstnikov glede na kraj bivanja? 

• Ali medsebojni odnosi, število prijateljev, šolska klima, počutje v skupini vplivajo na 

povzročanje nasilja vrstnikom oz. izpostavljenost nasilju s strani vrstnikov? 

• Ali socialno-ekonomski status družine ter odnosi v njej vplivajo na otrokova nasilna ravnanja? 

• Ali so otroci žrtve družinskega nasilja in katerih oblik? 

• Ali odnosi v družini vplivajo na slabo ravnanje z otroki? Kateri dejavniki v družini porajajo 

nasilno ravnanje nad otroki? 

• Kako se rešuje problematika nasilja in kateri so najučinkovitejši ukrepi pri ravnanju v primeru 

nasilja?  

 

1.4 CILJI RAZISKAVE 
 

Glavni cilj naloge je ugotoviti, v kolikšni meri ter s katerimi oblikami nasilja se srečujejo osnovnošolci in 

dijaki v šolskem in domačem, družinskem, okolju, ter poiskati ključne dejavnike oz. vzroke, ki vplivajo 

na povzročanje nasilja. Strokovnim delavcem želimo ponuditi ustrezen instrumentarij za ugotavljanje 

prisotnosti in stopnje nasilja med šolajočimi se otroki in mladostniki Na osnovi dobljenih ugotovitev 

želimo ponuditi strokovnim delavcem na šoli smernice za učinkovitejše informiranje, ozaveščanje in 

opozarjanje otrok in staršev na nasilje, predvsem pa pomagati pri preprečevanju le-tega in nudenju 

učinkovite pomoči. 
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2 HIPOTEZA RAZISKOVANJA 
 

Na osnovi teoretičnih izhodišč, prikazanih problemov in ciljev empiričnega dela smo oblikovali sledeče 

hipoteze: 

 

Učenci in dijaki v vlogi povzročitelja vrstniškega nasilja                

 

Hipoteza 1 

Hipoteza 1 predvideva, da spol pomembno vpliva na posameznikovo povzročanje medvrstniškega 

nasilja. Predvidevamo, da dečki pogosteje kot deklice povzročajo nasilje.     

 

Hipoteza 2 

Hipoteza 2 predvideva, da se bodo pokazale pomembne razlike v povzročanju medvrstniškega nasilja 

med otroki iz mestnega in vaškega okolja. Predvidevamo, da otroci iz mestnega okolja pogosteje 

povzročajo nasilje nad vrstniki kot otroci iz vaškega okolja 

 

Hipoteza 3 

Hipoteza 3 predvideva, da medsebojni odnosi, klima in počutje v razredu pomembno vplivajo na 

povzročanje nasilnih dejanj. Predvidevamo, da so povzročitelji medvrstniškega nasilja pogosteje tisti 

učenci, ki so v razredu osamljeni in nimajo veliko prijateljev. 

 

Hipoteza 4 

Hipoteza 4 predvideva, da na povzročanje nasilnih dejanj svojim vrstnikom vplivajo odnosi med 

družinskimi člani in socialno-ekonomski status družine. Predvidevamo, da povzročitelji medvrstniškega 

nasilja izhajajo iz družin z nižjim socialno-ekonomskim statusom in iz družin, v katerih prevladujejo 

napeti odnosi med staršema. 

 

Učenci in dijaki v vlogi žrtve vrstniškega nasilja 
 

Hipoteza 5 

Hipoteza 5 predvideva, da se bodo pokazale razlike med spoloma glede doživljanja medvrstniškega 

nasilja. Predvidevamo, da so žrtve medvrstniškega nasilja pogosteje dečki kot deklice. 

Predpostavljamo, da so dečki pogosteje žrtve fizičnega nasilja, medtem ko so deklice pogosteje žrtve 

psihičnega, verbalnega nasilja.  

 

Hipoteza 6 

Hipoteza 6 predvideva, da ima kraj bivanja pomembno vlogo pri izpostavljenosti medvrstniškemu 

nasilju. Predpostavljamo, da so otroci iz vaškega okolja pogosteje v vlogi žrtve kot otroci iz mestnega 

okolja.   

 

Hipoteza 7 
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Hipoteza 7 predvideva, da medvrstniški odnosi vplivajo na doživljanje medvrstniškega nasilja. 

Predpostavljamo, da so učenci, ki so žrtve medvrstniškega nasilja, v razredu osamljeni, med vrstniki 

niso sprejeti, imajo le malo prijateljev in se slabo počutijo. 

 

Hipoteza 8 

Hipoteza 8 predvideva, da na izpostavljenost medvrstniškemu nasilju vpliva tudi socialno-ekonomsko 

stanje v družini in odnosi med staršema. Predvidevamo, da so v vlogi žrtve medvrstniškega nasilja 

pogosteje otroci, ki izhajajo iz družin s šibkim socialno-ekonomskim stanjem, in otroci iz družin, kjer 

vladajo napeti odnosi med staršema. 

 

 

Učenci in dijaki v vlogi žrtve družinskega nasilja  
 

Hipoteza 9 

Hipoteza 9 predvideva, da se bodo pokazale razlike med spoloma glede izpostavljenosti nasilju, 

povzročenemu s strani staršev. Predpostavljamo, da med oblikami nasilnega ravnanja, ki jih 

povzročajo očetje, prevladuje fizično nasilje, med oblikami nasilnih ravnanj, ki jih povzročajo matere, 

pa prevladujejo psihične, verbalne oblike nasilja.    

 

Hipoteza 10 

Hipoteza 10 predvideva, da se bodo pokazale pomembne razlike glede doživljanja nasilja s strani 

staršev med otroki iz večjih in manjših krajev. 

 

Hipoteza 11 

Hipoteza 11 predvideva, da se bodo pokazale pomembne razlike v doživljanju nasilja s strani staršev 

med skupinami otrok glede na socialno-ekonomski status družine. Predvidevamo, da so otroci, ki 

izhajajo iz družin z nižjim socialno-ekonomskim statusom, tudi pogosteje žrtve nasilnih ravnanj svojih 

staršev. 

 

Hipoteza 12 

Hipoteza 12 predvideva, da se bodo pokazale pomembne razlike v izpostavljenosti nasilju s strani 

staršev med skupinami otrok glede na družinske razmere – odnose med staršema. Predvidevamo, da 

so otroci, ki so priča pogostim prepirom med staršema, tudi sami pogosteje žrtve nasilnih ravnanj 

svojih staršev. 
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3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 
 

V raziskavi je uporabljena kvantitativna metodologija. 

3.1 OPIS VZORCA OSEB 
 

Udeleženci v empiričnem delu magistrske naloge so učenci osnovnih šol in dijaki srednjih šol. Anketni 

vprašalnik je reševalo 463 učencev osnovnih šol in dijakov srednjih šol šolskega okoliša Mestne 

občine Novo mesto. Šole so bile izbrane s slučajnim načinom vzorčenja. 

 

Spol anketiranih 

 
Tabela 1: Frekvenčni in strukturni prikaz anketiranih glede na spol 

Kraj bivanja f F % 
dečki 227 49,0 
deklice 236 51,0 
Skupaj 463 100 

 

V raziskavo smo vključili vzorec 463 učencev. Anketirani učenci so v času anketiranja, to je v šol. letu 

2010/2011, obiskovali osnovne oz. srednje šole v  Mestni občini Novo mesto. Skupina je heterogena, 

saj zajema tako dečke kot deklice. Vprašalnik je reševalo 49 % (227) dečkov in 51 % (236) deklic. 

 

 

Bivalno okolje anketiranih 

 
Tabela 2: Frekvenčni in strukturni prikaz anketiranih glede na kraj bivanja 

Kraj bivanja f f % 
mesto 184 39,7 
vas 279 60,3 
Skupaj 463 100 
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Iz tabele je razvidno, da je v raziskavi zajetih več otrok, ki prihajajo iz vasi 60,3 % (279), medtem ko jih 

ostalih 39,7 % (184) prihaja iz mestnega okolja. 

 

 

Vrsta izobraževanja 

 
Tabela 3: Frekvenčni in strukturni prikaz anketiranih glede na stopnjo izobrazbe 

Vrsta/smer šolanja f f % 
osnovna šola 267 57,7 
srednja šola 196 42,3 
Skupaj 463 100,0 

 

Anketo so izpolnjevali osnovnošolci in dijaki, ki obiskujejo osnovne oz. srednje šole v novomeški 

mestni občine. Vprašalnik je izpolnilo 57,7 % (267) osnovnošolcev in 42,3 % (196) srednješolcev.   

 

Šola anketiranih 

 
Tabela 4: Frekvenčni in strukturni prikaz anketiranih glede na izbrano šolo 

Razred F f % 
Šolski center Novo mesto 81 17,5 
Ekonomska šola Novo mesto 56 12,1 
Center biotehnike in turizma Grm 59 12,7 
OŠ Drska 80 17,3 
OŠ Bršljin 85 18,4 
OŠ Šmihel 102 22,0 
Skupaj 463 100 

 

V anketo so bili zajeti učenci treh osnovnih šol v Novem mestu, in sicer OŠ Drska (17,3 %), OŠ Bršljin 

(18,4 %) in OŠ Šmihel (22 %). Prav tako so bili vključeni dijaki srednjih šol Mestne občine Novo 

mesto, in sicer Srednje ekonomske šole (12,1 %), Šolskega centra Novo mesto (17,5 %) in dijaki 

Centra biotehnike in turizma Grm Novo mesto (12,7 %). 

 

Razred anketiranih 

 
Tabela 5: Frekvenčni in strukturni prikaz anketiranih glede razred 

Razred f f % 
1. letnik 95 20,5 
3. letnik 101 21,8 
9. razred 95 20,5 
7. razred 80 17,3 
5. razred 92 19,9 
Skupaj 463 100 

 
V raziskavo so bili zajeti dijaki 1. in 3. letnika ter učenci druge in tretje triade, in sicer 5., 7. in 9. 

razreda.  Petina (95) anketiranih dijakov je v času izvedbe ankete obiskovala prvi letnik, 101 tretji 

letnik, 95 učencev 9. razred, 17,3 % oziroma 80 učencev 7. razred in 19,9 % ali 92 je bilo petošolcev. 

 

Vrsta/smer izobraževanja 
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Tabela 6: Frekvenčni in strukturni prikaz anketiranih glede na vrsto/smer izobraževanja 

Vrsta/smer šolanja f f % 
tehniška gimnazija 32 6,9 
ekonomska gimnazija 23 5,0 
biotehniška gimnazija 31 6,7 
kmetijski tehnik 28 6,0 
elektrotehnik računalništva 27 5,8 
trgovec 33 7,1 
elektrikar elektronik 22 4,8 
osnovnošolsko izobraževanje 267 57,7 
Skupaj 463 100,0 

V anketo so bili zajeti gimnazijci, in sicer tehniške gimnazije (6,9 %), ekonomske gimnazije (5,0  %) in 

biotehniške gimnazije (6,7 %). Prav tako so bili vključeni dijaki srednjega strokovnega izobraževanja, 

in sicer kmetijski tehnik (6,0 %), elektrotehnik računalništva  (5,8 %), dijaki srednjega poklicnega 

izobraževanja, in sicer trgovec (7,1 %) ter elektikar elektronik (4,8 %)  in učenci osnovnih šol Mestne 

občine Novo mesto (57,7 %). 

3.2 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 
 

3.2.1 Anketni vprašalnik za učence oz. dijake 

 

Pri zbiranju empiričnih podatkov, potrebnih za izdelavo magistrskega dela, smo oblikovali anketni 

vprašalnik ob pomoči teoretičnih izhodišč, praktičnih izkušenj ter že izdelanih vprašalnikov: 

Prosocialno in agresivno vedenje učencev v šoli (Škoflek, 2001), Vprašalnik za dijake in dijakinje 

(Pušnik, 1999), Vprašalnik o šolskem nasilju (Bučar Ručman, 2004). Vprašalnik se nanaša na 

ugotavljanje medvrstniškega in družinskega nasilja. Trditve, povezane z oblikami nasilja, so 

razporejene v štiri sklope. Prva dva sklopa se nanašata na medvrstniško nasilje, in sicer prvi sklop na 

vlogo doživljanja nasilnih ravnanj s strani vrstnikov – anketirani v vlogi žrtve, drugi sklop pa na 

povzročanje nasilja svojim vrstnikom – anketirani v vlogi povzročitelja. Zadnja dva sklopa pa sta 

vezana na družinsko nasilje nad otroki, in sicer tretji sklop vsebuje trditve o pogostosti izpostavljenosti 

nasilja s strani očeta, četrti sklop pa trditve o pogostosti doživljanja nasilja s strani matere. Vprašalnik 

vsebuje petstopenjsko lestvico vrednostnih stališč in možnost izbire z več odgovori. 

 

Merske karakteristike smo preverili na manjšem pilotskem vzorcu. Rezultate smo analizirali in anketni 

vprašalnik preoblikovali tako, da je v končni verziji sestavljen iz 17 vprašanj. 

 

Prvi del vprašalnika vsebuje splošne podatke: spol, kraj bivanja, stopnja in razred izobraževanja; 

odnose in počutje med vrstniki; družinske razmere. Drugi del vprašalnika pa vsebuje trditve o 

prisotnosti oblik nasilja. Zaradi boljše preglednosti smo prvotne trditve, ki se nanašajo na doživljanje in 

povzročanje nasilja, razdelili v 4. razpredelnice. Prva vsebuje trditve, ki se nanašajo na doživljanje 

nasilja s strani vrstnikov, druga pa na trditve povzročanja raznih oblik nasilja svojim vrstnikom. Enako 

smo razdelili trditve o doživljanju družinskega nasilja, in sicer prva razpredelnica vsebuje trditve o 

doživljanju nasilja s strani očeta, druga pa izpostavljenost nasilju, povzročenega s strani mame. 
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3.2.2 Merske karakteristike anketnega vprašalnika 

 

Objektivnost 

Objektivnost vprašalnika je bila zagotovljena z natančnimi navodili v uvodu in pri vsakem vprašanju ter 

z načinom izpolnjevanja. Vprašanja oziroma postavke so jasne in nedvoumne. Vsak anketiranec je 

imel pri anketiranju enake pogoje. Na rezultate anketiranja niso mogli vplivati subjektivni faktorji 

anketarja. 

 

Občutljivost 

Občutljivost vprašalnika je bila podana s petstopenjsko lestvico odgovorov. 

 

 
 
 

Zanesljivost 

Zanesljivost anketnega vprašalnika smo preverjali z metodo notranje konsistentnosti ocenjevalne 

lestvice. Izračunali smo koeficient Cronbach alfa, in sicer posebej za vprašanja o medvrstniškem 

nasilju glede na vlogo žrtve (0,9249) in glede na vlogo povzročitelja nasilja (0,9047) ter za vprašanja, 

ki se nanašajo na družinsko nasilje nad otroki, in sicer vprašanja o doživljanju nasilja glede na 

povzročitelje očete (0,8875) in glede na povzročiteljice matere (0,8560). Cronbach alfa je koeficient, ki 

se giblje v intervalu od 0 do 1. Običajno se za zadovoljivo smatra vrednost nad 0,85. 

Pri vseh štirih sklopih je koeficient zanesljivosti pod najnižjo ustrezno mejo in ustrezen za nadaljnjo 

obravnavo. 

 

Veljavnost 

Veljavnost anketnega vprašanja smo preverjali s postopkom faktorske analize. Za mero veljavnosti 

smo vzeli odstotek pojasnjene variance s prvim faktorjem, pri čemer je spodnja meja 20 % (Bucik, 

1997). V faktorsko analizo smo zajeli vprašanja o pogostosti doživljanja oz. povzročanja nasilnih oblik 

ravnanja. 

Pri faktorski analizi glede na vlogo žrtve medvrstniškega nasilja smo dobili dva faktorja, ki pojasnjujeta 

63,261 % variance sistema. Od tega ima prvi faktor lastno vrednost 6,9 in pojasnjuje 52,791 % 

variance sistema. 

V faktorski analizi glede na vlogo povzročitelja medvrstniškega nasilja smo prav tako dobili dva 

faktorja, ki pojasnjujeta 57,042 % variance sistema. Od tega ima prvi faktor lastno vrednost 6,1 in 

pojasnjuje 47,011 % variance sistema. 

Pri faktorski analizi glede na vlogo žrtve nasilja s strani očeta smo dobili tri faktorje, ki pojasnjujejo 

68,369 % variance sistema. Prvi faktor ima lastno vrednost 5,5 in pojasnjuje 45,448 % variance 

sistema. Prav tako smo pri analizi glede na vlogo žrtve nasilja s strani matere dobili tri faktorje, ki 

pojasnjujejo 63,555 % variance sistema. Prvi faktor ima lastno vrednost 5,0 in pojasnjuje 41,530 % 

variance sistema. 

Ugotovimo lahko, da je anketni vprašalnik veljaven. 
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3.2.3 Opis spremenljivk 

 

Spremenljivke lahko razdelimo v dve skupini: neodvisne in odvisne. 

3.2.3.1 Neodvisne spremenljivke 

 

Kot neodvisne spremenljivke smo obravnavali: 

a) spol anketiranih: dečki, deklice, 

b) kraj bivanja: mesto, vas, 

c) stopnja izobrazbe: osnovna šola, srednja šola, 

d) razred oz. letnik: 3. letnik, 1. letnik, 9. razred, 7. razred, 5. razred, 

e) vrsta oz. smer izobraževanja: osnovna šola, poklicna šola, srednja strokovna oz. tehnična 

šola, gimnazija. 

3.2.3.2 Odvisne spremenljivke 

 

K odvisnim spremenljivkam štejemo vse spremenljivke, s katerimi smo merili pogostost pojavljanja 

nasilnih oblik vedenja: oceno učencev o povzročanju nasilja svojim vrstnikom, o doživljanju 

medvrstniškega nasilja in doživljanju nasilja s strani očeta ter doživljanju nasilja s strani matere. 

3.3 Postopki statistične obdelave podatkov 
 

V šolskem letu 2012/2013 smo izdelali anketni vprašalnik, ki smo ga preverili znotraj manjše skupine 

učencev (neodvisno ga je ocenilo deset učencev). Preoblikovali smo ga na osnovi njihovih pripomb 

(manj vprašanj odprtega tipa). Vprašalnike smo izpolnjevali na izbranih srednjih šolah v času razrednih 

ur.  

 

Podatke v empiričnem delu smo analizirali z računalniškim programom SPSS, verzija 12. Pri tem smo 

uporabili naslednje statistične metode: 

 

� Prikaz s pomočjo frekvenčnih porazdelitev. 

� Strukturni odstotek (struktura odgovorov pri nominalnih in ordinalnih spremenljivkah). 

� Aritmetična sredina (mera povprečja pri intervalnih in racionalnih spremenljivkah). 

� Standardna deviacija (mera variabilnosti pri intervalnih in racionalnih spremenljivkah). 

� Spremenljivke smo grupirali s pomočjo faktorske analize. Upravičenost le-te smo preverili s 

Kaiser-Mayer-Olikonovim testom, ki meri delež skupne variance, ki jo povzročajo latentni 

faktorji v uporabljenem sistemu spremenljivk, in Bartlettovim testom sferičnosti, ki da število 

relevantnih faktorjev, kjer je zadnji izbrani faktor še statistično pomemben. 

� Število faktorjev smo določili s pomočjo Kaiser-Guttmanovega kriterija, s katerim izberemo 

faktorje, katerih lastna vrednost je več kot 1. 



    Analiza nasilja nad osnovnošolci in srednješolci                                                                                                                                                             Breda Knafelc 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

  146 

� Za določanje spremenljivk, ki najbolj ločita primerjani skupini, smo uporabili diskriminativno 

analizo. Spremenljivke pri tej analizi smo dobili s pomočjo »metode korakov«, kjer je kriterij za 

izbor Wilksova lambda. 

� S statističnim testom hi-kvadrat smo ugotavljali, ali obstaja statistično pomembna povezava 

med dvema nominalnima spremenljivkama pri 5-odstotnem tveganju. 

� Za preverjanje statistično pomembnih razlik med dvema ali več kategorijami neodvisnih 

spremenljivk smo uporabili t-test (pri spremenljivkah, ki imajo dve vrednosti) in analizo 

variance (pri tistih spremenljivkah, ki so sestavljene iz treh vrednosti). 

� Homogenost varianc smo preverjali z Levenovim testom, ki ima za osnovo F-test. 

 

Rezultate analize smo prikazali v tabelah in grafih. Za statistično pomembne smo vzeli vse razlike in 

povezave pri stopnji tveganja 0,05. Obdelavi podatkov je sledila interpretacija izračunanih parametrov 

in sklepanje o upravičenosti postavljenih hipotez. 

 

Na osnovi dobljenih spoznanj želimo k znanstvei stroki: 

- posredovati teoretska spoznanja in empirične zaključke o prisotnosti vrstniškega in 

družinskega nasilja med osnovnošolci in srednješolci, 

- s pomočjo statistične analize omogočiti uvid v trenutno stanje, 

- zbrati in podati teoretična izhodišča, ki bodo v pomoč strokovnim delavcem na šolah pri 

soočanju z nasiljem, 

- podati smernice za učinkovitejše preventivne ukrepe, ki bodo prispevali k preprečevanju 

nasilja; informiranju, ozaveščanju, opozarjanju otrok in staršev na nasilje; predlogih ukrepov 

za ravnanje v primeru nasilja; nudenje ustrezne pomoči, 

- ponuditi merski instrumentarij za ugotavljanje prisotnosti in stopnje nasilja, ki bo strokovnim 

delavcem na šolah v pomoč pri ugotavljanju prisotnosti nasilja,  

- prispevati preventivna in informativna gradiva: predstavitvene izročke z informacijami in 

praktičnimi nasveti za ravnanje v primeru nasilja ki bodo namenjeni učiteljem in staršem, ter 

posebno zloženko, ki bo namenjena otrokom in staršem pri soočanju z vrstniškim naisljem. 
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4. PRIKAZ REZULTATOV RAZISKAVE IN INTERPRETACIJA  

 

4.1 NEODVISNE SPREMENLJIVKE 
 

Vprašanje številka 1: Koliko prijateljev imaš? 

 

Tabela 7: Število prijateljev 

Število prijateljev f f % 
več prijateljev 21 4,5 
enega do dva prijatelja 425 91,8 
nimam prijateljev 17 3,7 
Skupaj 463 100 

 

Več kot 90 % (425) učencev pravi, da imajo enega do dva prijatelja, 21 (4,5 %) jih pravi, da imajo več 

prijateljev, 17  (3,7 %) pa jih navaja, da nimajo nobenega prijatelja. 

 

Vprašanje št. 3: Kako se počutiš med vrstniki 

 
Tabela 8: Počutje med vrstniki 

Počutje med vrstniki f f % 
zelo dobro 189 40,8 
srednje 222 47,9 
zelo slabo 52 11,2 
Skupaj 463 100 

 
 
Skoraj polovica anketiranih učencev in dijakov je na vprašanje, kako se počutijo med sošolci, 

odgovorila, da srednje, sledijo učenci, ki se v razredu počutijo zelo dobro, in sicer je takšnih 41 %.  

11 % (52) anketiranih pa se med sošolci ne počuti dobro. 
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Vprašanje št. 4: Ali si priljubljen med sošolci? 

 
Tabela 9: Priljubljenost med sošolci 

Priljubljenost med sošolci f f % 
zelo dobro 110 23,8 
srednje 272 58,7 
ne preveč 81 17,5 
Skupaj 463 100 

 

Glede priljubljenosti med sošolci največji delež anketiranih 58,7 % (272) meni, da so srednje dobro 

priljubljeni med sošolci. 23,8 % (110) jih pravi, da so zelo priljubljeni. 17,5 % anketiranih 

osnovnošolcev in srednješolcev pa je mnenja, da med sošolci niso priljubljeni, in sicer 13,2 % (61) ni 

preveč priljubljenih, 4,3 % (20) pa jih sploh ni priljubljenih. 

 

 

 

Vprašanje št. 5: Kakšno izobrazbo imata tvoj oče in mama? 

 

Tabela 10: Frekvenčni in strukturni prikaz vzorca otrok glede na izobrazbo starševIizobrazba staršev 

Oče Mati 
Izobrazba staršev f f  % f f  % 

osnovna šola in manj 68 14,8 65 14,1 
srednja šola 235 51,3 244 52,9 
višja in visoka šola 135 29,5 136 29,5 
magisterij, doktorat 20 4,4 16 3,5 
Skupaj 458 100,0 461 100,0 

 

Največji odstotek očetov anketiranih ima dokončano srednjo izobrazbo 51,3 % (235), 29,5 % (135) jih 

ima višjo oz. visoko šolo, 14,8 % (68) jih ima osnovno šolo oz. manj, 4,4 % (20) pa jih ima magisterij 

oz. doktorat. 

 

Tudi najvišji odstotek mater anketirancev ima dokončano srednjo šolo 52,9 % (244), sledijo jim matere 

z višjo oz. visoko šolo − 29,5 (136), 14,1 % (65) jih ima osnovno šolo oz. manj, 16 mater, kar 

predstavlja 3,5 %, pa ima dokončan magisterij oz. doktorat. 

 

Vprašanje št. 6: Kakšni so denarni dohodki v tvoji družini? 

 

Tabela 11: Dohodki v družini 

Dohodki v družini f f  % 
zelo dobri 77 16,6 
primerni 301 65,0 
nizki 85 18,4 
Skupaj 463 100 
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Več kot polovica anketiranih 65 % (301) meni, da so dohodki v družini primerni, 18,4 % (85) jih meni, 

da so nizki, 16,6 %  (77) pa jih meni, da so zelo dobri. 

 

Vprašanje št. 7: Kako bi označil družinske odnose med tvojima staršema? 

 

Tabela  12: Družinske razmere, odnosi 

Družinske razmere f f  % 
redki prepiri 203 43,8 
občasni manjši prepiri 172 37,1 
pogosti prepiri 88 19,0 
Skupaj 463 100 

 

43,8 % (203) anketiranih navaja,  da se starša prepirata redko. 37,1 % (172) anketiranih pravi, da med 

staršema zaznajo občasne manjše prepire, 19 % (88) anketiranih pa poroča, da so priča pogostim 

prepirom med staršema. 

 

 

 

Vprašanje št. 8: Kraj dogajanja nasilja 

 
Tabela 13: Frekvenčni in strukturni prikaz kraja, kjer se dogaja nasilje 

Kraj dogajanja nasilja f f % 
razred 107 23,1 
šolsko stranišče 8 1,7 
šolska jedilnica 1 0,2 
šolski hodnik 24 5,2 
dvorišče 40 8,6 
na poti v šolo, iz šole 37 8,0 
avtobusna postaja 9 1,9 
gostinski lokal 12 2,6 
doma  137 29,6 
diskoteka 18 3,9 
drugo 70 15,2 
Skupaj 463 100,0 

 

V raziskavi smo prišli do zanimivih in hkrati tudi pričakovanih ugotovitev, da se največ nasilja zgodi v 

šoli. Veliko je šolskih prostorov, skritih kotičkov, ki ustvarjajo priložnosti za izvajanje raznih oblik 

nasilja. Več kot tretjina učencev in dijakov navaja, da se nasilje največkrat dogaja v šolskih prostorih, 

in če dodamo še šolsko dvorišče ter pot v šolo in domov, se skoraj polovici dijakov zdi šola najbolj 

nevaren prostor.  Zaskrbljujoč je podatek raziskave, na katerega opozarjajo anketirani učenci in dijaki, 

ki so takoj na drugo mesto postavili dom, ki naj bi veljal za varno zatočišče. Takega mnenja je skoraj 

tretjina, oziroma 137 anketiranih. 

Manjši delež učencev pa kot najpogostejši kraj dogajanja nasilja navajajo še diskoteko, avtobusno 

postajo, gostinski lokal, CŠOD − življenje oz. šola v naravi, športno dvorano. 

 

Vprašanje št. 9: Oseba, ki ji poveš o nasilju 
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Tabela 14: Frekvenčni in strukturni prikaz osebam, ki jim anketirani zaupajo o nasilju 

Oseba, ki ji zaupam o nasilju f f % 
starši 169 36,5 
brat, sestra 20 4,3 
učitelj 14 3,0 
svetovalni delavec 15 3,2 
ravnatelj 6 1,3 
sošolec 12 2,6 
prijatelj 60 13,0 
nikomur 162 35,0 
drugo 5 1,1 
Skupaj 463 100,0 

 

Najvišji delež anketiranih otrok in mladostnikov to, da so vpleteni v nasilne situacije, zaupajo svojim 

staršem. Sledijo učenci in dijaki, takšnih je kar dobra tretjina, ki o nasilju raje molčijo in niso o teh 

dejanjih pripravljeni spregovoriti. Sledijo anketirani, ki o nasilnih dejanjih spregovorijo s svojimi 

prijatelji, takšnih je 13 % ali 60. Ostale osebe, ki jim anketirani povedo o nasilju, pa so še sorojenci, 

zaposleni v šoli, dedki, babice. 

 

 

4. 2 ODVISNE SPREMENLJIVKE 
 

4.2.1  Nasilje v šoli − Anketirani učenci v vlogi povzročitelja medvrstniškega nasilja 

                    

Učenci 9., 7. in 5. razreda osnovnih šol ter dijaki 1. in 3. letnika srednjih šol novomeške mestne občine  

so odgovarjali na vprašanja o tem, ali svojim vrstnikom povzročajo katero od naštetih oblik vrstniškega 

nasilja.  

 

Izjava št. 1: Vrstnikom grozim 

15,3%
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25,1%
nikoli

redko
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Graf 1: Povzročanje groženj vrstnikom 

 

Na vprašanje, ali grozijo svojim vrstnikom, je skoraj polovica anketiranih odgovorila pritrdilno, ostala 

polovica anketiranih pa zagotavlja, da se to ne dogaja. Od učencev, ki so izjavili, da so že grozili 

svojim vrstnikom, je najvišji delež takšnih, ki so to izjavo ocenili z oceno včasih, in sicer četrtina ali 116 

ali učencev oz. dijakov, sledijo jim učenci, ki so to izjavo ocenili z oceno redko, in sicer je takšnih 71 ali 
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15,3 %. 22 učencev je izjavilo, da svojim sošolcem grozijo pogosto, kar predstavlja 4,8 %, 7 ali 1,5 % 

pa je takšnih, ki so izbrali oceno skoraj vedno. 

 

Izjava št. 2: Iz vrstnikov se norčujem 
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Graf 2: Norčevanje iz vrstnikov 
 

Izpostavili bi izjavo iz svojih vrstnikov se norčujem, saj je skoraj 60  % otrok oz. mladostnikov, zajetih v 

raziskavo, na to vprašanje odgovorilo pritrdilno. Največje število anketiranih, to je 136 ali skoraj 30 %, 

je to izjavo ocenilo z oceno včasih, sledi jim  petina ali 111 anketiranih, ki to počnejo redko. 

Da se tovrstne oblike nasilje poslužuje pogosto, je izjavilo 23 ali 5 % anketiranih, skoraj vedno pa 4 

oziroma slab odstotek vseh osnovnošolcev oz. srednješolcev, vključenih v raziskavo. 

Izjava št. 3: Vrstnikom se posmehujem 
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Graf 3: Posmehovanje vrstnikom 
 

Izjavo, ali se posmehujejo svojim vrstnikom, je z oceno nikoli ocenilo 300 anketiranih, kar predstavlja 

64,8 % vseh učencev oz. mladostnikov, vključenih v raziskavo. 

 

Ostalih 163 šolajočih se učencev oz. dijakov pa je izjavilo, da so se že posmehovali svojim sošolcem. 

Najvišji delež učencev, ki so se že posmehovali, je takšnih, ki to počnejo včasih, in sicer 77 ali 16,6 %, 

sledijo tisti, ki so to izjavo ocenili z oceno redko, in sicer 64 ali 13,8 %. 

Pogosto pa se svojim vrstnikom posmehuje 22 dijakov oz. učencev ali 4,8 % anketiranih. Z oceno 

skoraj vedno pa te izjave ni ocenil nihče od mladostnikov oz. učencev, vključenih v raziskavo. 

 
 
Izjava št. 4: Vrstnike ponižujem 
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Graf 4: Poniževanje vrstnikov 
 

Med učenci osnovnih šol in dijaki srednjih šol je v veliki meri prisotno tudi poniževanje kot ena od oblik 

psihičnega nasilja. Na to izjavo je pritrdilno odgovorilo 46,3 % anketiranih. 

Slaba petina ali 88 anketiranih ponižuje svoje vrstnike redko, prav tolikšno število oz. delež je takšnih, 

ki to počnejo včasih. 

 

13 ali 2,8 % učencev oz. dijakov svoje sošolce ponižuje pogosto in 7 ali 1,5 % jih ponižuje skoraj 

vedno. 

 

 

 

 

Izjava št. 5: Vrstnike izločim iz družbe, igre, jim prepovem sodelovanje 
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Graf 5: Izločevanje vrstnikov iz družbe, igre, prepoved sodelovanja 
 

Med vrstniki je pogosta oblika nasilja tudi prepoved sodelovanja pri skupnih igrah, druženjih med 

odmori.  

41,4 % anketiranih ali 182 jih navaja, da svoje vrstnike vsaj kdaj pa kdaj izločijo iz skupne aktivnosti, 

dejavnosti, igre, oz. jim prepovejo, da bi sodelovali pri skupni dejavnosti.  

 

Najvišji delež anketiranih, ki so svoje vrstnike že izločili iz skupine, igre, družbe in jim prepovedali 

sodelovanje, je takšnih, ki to počnejo včasih. Tak odgovor je podalo 103 anketiranih, kar predstavlja 

dobro petino vseh učencev, redko to počne 77 anketiranih oz. 16,6 %.  
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Z oceno pogosto je to izjavo ocenilo 12  oz. 2,6 % osnovnošolcev in mladostnikov. Pri tej trditvi  

odgovora skoraj vedno ni izbral nihče od vprašanih. 

 
 
Izjava št. 6: Na vrstnike vpijem 
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Graf 6: Vpitje na vrstnike 
 

Zaskrbljujoč je podatek, ki kaže na veliko prisotnost verbalnega nasilja, saj je le 160 ali 34,6 % 

anketiranih odgovorilo, da še nikoli niso vpili na svoje vrstnike. Ostalih 65,4 % anketiranih je na to 

vprašanje odgovorilo pritrdilno. 

 

Od celotnega deleža anketiranih, ki so na to izjavo odgovorili pritrdilno, je najvišji delež takšnih, ki so 

izjavo ocenili z oceno včasih − 167 ali 36,1 %. Z oceno redko je to izjavo ocenilo 82 učencev ali 17  %.  

41 ali slabih 9 % anketiranih je to izjavo ocenilo z oceno pogosto, 13 ali 2,8 % pa je takšnih, ki so 

izbrali odgovor skoraj vedno. 

Izjava št. 7: Vrstnike zmerjam 
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Graf  7: Zmerjanje vrstnikov 
 

Na vprašanje, ali svoje vrstnike zmerjajo, je 206 oziroma 44,5 % takšnih, ki niso še nikoli zmerjali 

svojih vrstnikov.  

 

Zaskrbljujoč pa je rezultat, ki kaže, da je več kot polovica vprašanih svoje vrstnike že zmerjalo, in sicer 

je kar 144 anketiranih (31,1 %) navedlo, da svoje vrstnike zmerjajo včasih, 81, kar predstavlja 17,5 %, 

pa redko. 24 anketiranih, to je 5,2 %, svoje vrstnike zmerja pogosto, 8 oz. 1,7 % pa svoje vrstnike 

zmerja skoraj vedno.  
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Izjava št. 8: Vrstnike obrekujem, razširjam lažne govorice o njih 
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Graf 8: Obrekovanje vrstnikov, razširjanje lažnih govoric 
 

Po navedbah anketiranih je med učenci in mladostniki pogosto prisotno tudi obrekovanja, saj je  

polovica takšnih, ki priznavajo, da nad vrstniki izvajajo tovrstno obliko verbalnega nasilja.  

Da obrekujejo oz. razširjajo lažne govorice o svojih vrstnikih, vendar to počnejo redko, je izjavilo 67 ali 

14,5 % anketiranih. 

 

Najvišji delež tistih, ki obrekujejo svoje vrstnike oz. o njih razširjajo lažne govorice, je takšnih, ki to 

počnejo včasih, in sicer kar petina ali 92 anketiranih. 

Da pogosto obrekujejo svoje vrstnike, je navedlo 14 učencev, kar predstavlja 3 %, skoraj vedno pa 6 

anketiranih oz. 1,3 %. 

 

Izjava št. 9: Vrstnike odrinem, porinem 
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Graf 9: Odrivanje vrstnikov 
 

Učenci in mladostniki se v veliki meri poslužujejo tudi odrivanja kot ene od oblik fizičnega nasilja.  

Več kot polovica anketiranih (53 %) navaja, da odrivajo svoje vrstnike. Med njimi je dobra petina ali 97 

takšnih, ki redko odrinejo svoje vrstnike,  sledijo jim učenci oz. dijaki,  ki to počnejo včasih, takšnih je 

slaba petina ali 91.  

 

7 ali 1,5 % otrok oz. mladostnikov je takšnih, ki odrinejo svoje vrstnike pogosto, 4 ali slab odstotek 

vprašanih pa svoje vrstnike odrine skoraj vedno. 
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Izjava št. 10: Vrstnikom uničujem lastnino 
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Graf 10: Uničevanje lastnine vrstnikom 
 

Med vrstniki pa je prisotno tudi uničevanje lastnine. Vendar tovrstna oblika fizičnega nasilja med 

anketiranimi učenci osnovnih šol in dijaki srednjih šol ni prisotna v veliki meri, saj je 86,6 % anketiranih 

izjavilo, da še nikoli niso uničevali lastnine vrstnikov.  

 

62 ali 23,4 % šolajočih se otrok in mladostnikov navaja, da so vrstnikom že uničevali lastnino. Od 

celotnega deleža anketiranih, ki so že uničevali lastnino vrstnikom, je največji delež takšnih, ki to 

počnejo redko, in sicer je takšnih slabih 10 % ali 43 anketiranih, 13 ali slabih 3 % pa jih to počne 

redko. 

Šest učencev pa je to izjavo ocenilo z oceno pogosto oziroma skoraj vedno. 

 
 
Izjava št. 11: Vrstnike tepem, jih udarim z roko 
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Graf 11: Pretepanje vrstnikov 
 

Iz rezultatov ankete je razvidno, da se šolajoči  učenci in dijaki zatekajo tudi k pretepanju kot eni od 

oblik fizičnega nasilja.   

 

Od učencev, ki fizično obračunavajo z vrstniki na ta način, da jih udarijo, je najvišji odstotek takšnih, ki 

to počnejo le redko, in sicer je takšnih 70, kar predstavlja 15,1 % anketiranih. 

 

66 ali 14,3 % vprašanih tepejo oz. udarijo svoje vrstnike le včasih. 

13, kar predstavlja slabe 3 %, je takšnih, ki to počnejo pogosto, dva učenca pa to počneta skoraj 

vedno.  
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Izjava št. 12: Vrstnike brcam 
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Graf 12: Brcanje vrstnikov 
 

Med šolajočimi otroki in mladostniki je prisotno tudi brcanje kot ena od oblik fizičnega nasilja, vendar v 

manjši meri, saj 87 % učencev oz. dijakov, vključenih v raziskavo, navaja, da še nikoli niso brcnili 

svojega vrstnika. 

 

Slaba četrtina ali 50 anketiranih pa je izjavila, da brca svoje vrstnike, in sicer je 33 ali 7 % takšnih, ki to 

počnejo redko, 23 ali 5 % jih to počne včasih, 4 ali slab odstotek pa to počne pogosto. 

Z oceno skoraj vedno pa te izjave ni ocenil nihče od osnovnošolcev oz. srednješolcev, vključenih v 

raziskavo. 

 

 

Izjava št. 13: Vrstnike pljuvam 
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Graf 13: Pljuvanje vrstnikov 
 
Ena od oblik fizičnega nasilja je tudi pljuvanje, ki pa med anketiranimi osnovnošolci in srednješolci ni 

prisotna v veliki meri.  

Z oceno skoraj vedno te izjave ni ocenil nihče od anketiranih. Z oceno redko 20 anketiranih, kar 

predstavlja 4,3 %, z oceno včasih 15 ali 3,2 %, z oceno pogosto pa 5 anketiranih ali 1,1 %. 

 

Tabela 15: Frekvenčni in strukturni prikaz, aritmetične sredine in standardni odkloni povzročanja   

                   nasilja svojim vrstnikom              

Spremenljivka 1 
nikoli 

2 
redko 

3 
včasih 

4 
pogosto 

5 
skoraj 
vedno 

aritmet. 
sredina 

standardni 
odklon 

f f % f f % f f % f f % f f %   

grozim 247 53,3 71 15,3 116 25,1 22 4,8 7 1,5 1,8575 1,0451 
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se norčujem 189 40,8 111 24,0 136 29,4 23 5,0 4 0,9 2,0108 0,9902 
se posmehujem 300 64,8 64 13,8 77 16,6 22 4,8   1,6134 0,9256 
ponižujem 267 57,7 88 19,0 88 19,0 13 2,8 7 1,5 1,7149 0,9674 
izločim iz igre 271 58,5 77 16,6 103 22,2 12 2,6   1,6890 0,9036 
vpijem 160 34,6 82 17,7 167 36,1 41 8,9 13 2,8 2,2765 1,1133 
zmerjam 206 44,5 81 17,5 144 31,1 24 5,2 8 1,7 2,0216 1,0587 
obrekujem 284 61,3 67 14,5 92 19,9 14 3,0 6 1,3 1,6847 0,9759 
odrinem 264 57,0 97 21,0 91 19,7 7 1,5 4 0,9 1,6825 0,8977 
uničujem 401 86,6 43 9,3 13 2,8 3 0,6 3 0,6 1,1944 0,5745 
udarim 312 67,4 70 15,1 66 14,3 13 2,8 2 0,4 1,5378 0,8693 
brcam 403 87,0 33 7,1 23 5,0 4 0,9   1,1965 0,5566 
pljuvam 423 91,4 20 4,3 15 3,2 5 1,1   1,1404 0,5008 

 

Rezultati raziskave kažejo, da anketirani osnovnošolci in srednješolci svojim vrstnikom v povprečju 

najpogosteje povzročajo verbalne oblike medvrstniškega nasilja. 

 

Na osnovi aritmetičnih sredin lahko razberemo, da je med anketiranimi najpogostejša oblika nasilja, ki 

ga izvajajo nad svojimi vrstniki, vpitje. Ta oblika nasilja je bila ocenjena z najvišjo stopnjo strinjanja, in 

sicer je povprečna stopnja za to izjavo 2,28. Prav tako pa je izredno velik delež anketiranih, ki 

priznavajo, da na vrstnike vpijejo pogosto oz. skoraj vedno.  

 

Med anketiranimi je le tretjina takšnih, ki na vrstnike niso še nikoli vpili. Visok pa je odstotek tistih, ki to 

počnejo pogosto in skoraj vedno, več kot 10 %, in če prištejemo še tiste, ki to počnejo včasih (36 %), 

je skupni delež takšnih, ki na svoje vrstnike vpijejo, skoraj polovica vseh osnovnošolcev in 

srednješolcev, vključenih v raziskavo. 

Po vrednosti aritmetičnih sredin in po deležu povzročanja nasilnih dejanj svojim vrstnikom je na 

drugem mestu spremenljivka zmerjanje. Visoka vrednost aritmetične sredine, ta je 2,02, in visok delež 

tistih, ki svoje vrstnike zmerjajo pogosto in skoraj vedno (8 %), in če dodamo še tiste, ki to počnejo 

včasih (30 %), kaže na podatek, ki je zaskrbljujoč in kliče po določenih ukrepanjih. 

 

Tudi norčevanje je ena od oblik nasilja, ki ga anketirani pogosto izvajajo nad svojimi vrstniki. 

Povprečna stopnja strinjanja pri tej izjavi je 2,01. Delež tistih, ki se iz vrstnikov norčujejo pogosto oz. 

skoraj vedno, je 6 %, visok delež, 30 %, pa je učencev, ki se iz svojih vrstnikov norčujejo včasih.  

 

Po pogostosti pojavljanja oz. višini vrednosti aritmetičnih sredin sledijo spremenljivke, ki se nanašajo 

na psihično oz. verbalno nasilje grožnje (1,86), poniževanje (1,71), izločanje iz igre, skupine (1,69), 

obrekovanje (1,68) in posmehovanje (1,61).  

 

Iz tabele je razvidno, da so najvišje povprečne stopnje strinjanja dosegle izjave, ki se nanašajo na 

povzročanje psihičnih oz. verbalnih oblik medvrstniškega nasilja. 

 

V primerjavi s povzročanjem psihičnih in verbalnih oblik nasilja svojim vrstnikom je delež povzročanja 

fizičnih oblik nasilja precej manjši. 

 

Anketirani so ocenili, da je med fizičnimi oblikami, ki jih povzročajo svojim vrstnikom, na prvem mestu 

odrivanje. Povprečna stopnja ocene za to izjavo je 1,86. Tudi najvišji delež učencev po pogostosti 



    Analiza nasilja nad osnovnošolci in srednješolci                                                                                                                                                             Breda Knafelc 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

  158 

povzročanja te vrste nasilja je od fizičnih oblik dosegla prav spremenljivka odrivanje. Delež učencev, ki 

odrivajo svoje vrstnike pogosto oz. skoraj vedno je 4,3 %, če dodamo še 19,7 % tistih, ki to počnejo 

včasih, je skupno 24 % anketiranih, ki svoje vrstnike odrivajo. 

 

Med oblikami fizičnega nasilja, ki jih anketirani povzročajo svojim vrstnikom, so na drugem mestu 

udarci z roko. Povprečna stopnja strinjanja za to izjavo je 1,53. Pogosto oz. skoraj vedno svoje 

vrstnike udari 15 ali dobrih 3 % anketiranih in če prištejemo še delež tistih, ki to počnejo včasih, je 

skupaj 17 % anketiranih, ki konflikte oz. spore rešujejo z udarci z roko. 

 

Pri ostalih vrstah fizičnega nasilja pa so povprečne ocene nižje, prav tako pa je nižji delež učencev, ki 

povzročajo tovrstne oblike nasilja.  

 

4.2.2  Nasilje v šoli − Anketirani učenci v vlogi žrtve  medvrstniškega nasilja 

 

Učenci 9., 7. in 5. razreda ter dijaki 1. in 3. letnika so odgovarjali tudi na vprašanja, ali so s strani 

svojih vrstnikov že doživeli nasilje. Izjave o nasilnih ravnanjih s strani vrstnikov so ocenjevali s 

petstopenjsko ocenjevalno lestvico, in sicer z ocenami od 1 do 5.  

 

 

 

Izjava št. 14: Vrstniki mi grozijo 
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Graf 14: Doživljanje groženj s strani vrstnikov 
 

Izredno zaskrbljujoč je rezultat izjave številka 1, vrstniki mi grozijo, ki kaže, da je več kot polovica 

anketiranih učencev osnovnih šol in dijakov srednjih šol že bila izpostavljena psihičnemu nasilju 

grožnjam s strani svojih vrstnikov.  

Najvišji odstotek tistih, ki jim vrstniki grozijo, so to izjavo ocenili z oceno 3 – včasih mi grozijo. Tako je 

odgovorilo 134 otrok in mladostnikov, kar predstavlja skoraj 29 % vseh anketiranih. Sledijo jim tisti, ki 

so izjavili, da postanejo žrtev psihičnega nasilja s strani svojih vrstnikov redko. Z oceno dve je to izjavo 

ocenilo 86 ali 18,6 % osnovnošolcev in srednješolcev, zajetih v raziskavo. 

22 ali skoraj 5 % anketiranih je navedlo, da so grožnjam vrstnikov izpostavljeni pogosto, in 4 

anketirani, kar predstavlja slab odstotek, da so žrtve tovrstne oblike nasilja s strani vrstnikov skoraj 

vedno. 
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Izjava št. 15: Vrstniki se norčujejo iz mene 
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Graf 15: Izpostavljenost norčevanju s strani vrstnikov 
 
Zaskrbljujoč je tudi podatek, ki kaže, da je norčevanje kot ena od oblik psihičnega nasilja med 

šolajočimi se otroki in mladostniki prisotna v veliki meri, saj je to izjavo z oceno ena – nikoli se še ni 

zgodilo – ocenila le dobra tretjina vprašanih. 

 

Skoraj 64 %  otrok oz. mladostnikov, zajetih v raziskavo, je že doživelo, da so se vrstniki iz njih 

norčevali vsaj enkrat. 30,9 % ali 143 od njih poroča, da so žrtve norčevanj svojih vrstnikov redko, 14 % 

ali 65 anketiranih, da se to dogaja včasih.  

 

2,3 % ali 12 učencev pa poroča, da so pogosto žrtve norčevanja s strani vrstnikov, 10 od njih, da so 

tarča norčevanj oz. posmehovanj skoraj vedno. 

Izjava št. 16: Vrstniki se mi posmehujejo 
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Graf 16: Izpostavljenost posmehovanju s strani vrstnikov 
 

Na vprašanje, ali se jim vrstniki posmehujejo, je pritrdilno odgovorilo 37,4 % osnovnošolcev in 

srednješolcev.  

 

Od vseh anketiranih, ki so izjavili, da se jim vrstniki posmehujejo, je takšnih, ki menijo, da se jim 

sošolci posmehujejo včasih 79, ali 17,1 %, sledijo jim tisti, ki ocenjujejo, da se jim vrstniki posmehujejo 

redko, takšnih je 71 oziroma 15,3 %. 23 oz. 5 % anketiranih pa jih je mnenja, da se jim vrstniki 

posmehujejo pogosto, od tega se enemu to dogaja skoraj vedno. 

 

4.1 Izjava št. 17: Vrstniki me ponižujejo 
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Graf 17: Doživljanje poniževanja s strani vrstnikov 
 

Previsok je tudi delež učencev, nad katerimi se vrstniki izživljajo na ta način, da jih ponižujejo. 

Poniževanje, kot eno hujših oblik psihičnega nasilja, je s strani vrstnikov že doživela več kot polovica 

anketiranih, to je 252 ali 54,4 % vprašanih osnovnošolcev in srednješolcev.  

 

Med otroki, ki jih vrstniki ponižujejo, je najvišji odstotek takšnih, ki se jim to dogaja včasih, in sicer je 

takšnih 79 ali 17,1 %. Da jih vrstniki ponižujejo, vendar se to zgodi redko, je izjavilo 71 ali 15,5 % vseh 

otrok, zajetih v raziskavo. Z najvišjima ocenama je to izjavo ocenilo 49 učencev, kar predstavlja 10,6 

% učencev in dijakov, in sicer 41 ali 9 % z oceno pogosto in 8 ali 1,7 % z oceno skoraj vedno. 

 
 
 
 
 
 
Izjava št. 18: Vrstniki me izločijo iz družbe, igre, mi prepovejo sodelovanje 
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Graf 18: Doživljanje izločanja iz družbe, igre, prepoved sodelovanja s strani vrstnikov 
 

Anketirani so v velikem deležu izpostavljeni tudi psihičnim pritiskom prepovedi sodelovanja pri 

skupinskih igrah, izločevanju iz skupine, igre, družbe. Več kot polovica anketiranih navaja, da jim 

vrstniki prepovejo sodelovanje oz. jih izločijo iz skupine včasih, sledijo jim tisti, ki se jim to dogaja 

redko. 

 

Največji delež teh, ki jih vrstniki izločijo iz skupine, družbe, igre, oz. jim prepovejo sodelovaje pri 

skupnih aktivnosti, je takšnih, ki so to izjavo ocenili z oceno 3, takšnih je 135 oz. skoraj 30 % 

vprašanih. Sledijo jim tisti, ki se jim to dogaja redko, in sicer jih je med temi 61 ali 13,2 %. 

 



    Analiza nasilja nad osnovnošolci in srednješolci                                                                                                                                                             Breda Knafelc 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

  161 

Med 463 anketiranimi pa je 59 takšnih, ki izločanje iz družbe s strani svojih vrstnikov doživljajo 

pogosto in skoraj vedno, in sicer 19, to je 10,6 %, pogosto in 10 ali 2,2 % skoraj vedno. 

 
 
Izjava št. 19: Vrstniki vpijejo na mene 
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Graf 19: Izpostavljenost vpitju s strani vrstnikov 
 

Izpostavili bi izjavo sošolci vpijejo name, saj rezultati kažejo, da je vpitje kot ena od verbalnih oblik 

nasilja med šolajočimi se otroki in mladostniki prisotna v veliki meri.  

Po navedbah anketiranih je le 30 % takšnih, ki navajajo, da vrstniki nad njimi ne izvajajo tovrstne 

oblike nasilja. Najvišji odstotek vprašanih, kar dobra tretjina ali 163 jih ocenjuje, da vrstniki na njih 

vpijejo včasih, takšnih, ki se jim to dogaja redko, pa je 71 ali 15,3 %. 

 

Zaskrbljujoč pa je podatek, ki kaže, da se kar 72 anketiranih, kar predstavlja 15,6 %, znajde v vlogi 

žrtve tovrstne oblike verbalnega nasilja pogosto, in da je 14 oz. 3 % takšnih, ki so žrtve skoraj vedno. 

Izjava št. 20: Vrstniki me zmerjajo 
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Graf  20: Doživljanje zmerjanja s strani vrstnikov 
 

Ena ob oblik verbalnega nasilja je tudi zmerjanje, ki je med anketiranimi prisotno v veliki meri.  Od 

vseh 463 anketiranih je 195 oziroma 42 % takšnih, ki so to izjavo ocenili z oceno 1 – nikoli se ni 

zgodilo, ostalih 58 % anketiranih pa ocenjuje, da jih vrstniki zmerjajo. 

Najvišji odstotek anketiranih, ki navajajo, da jih sošolci zmerjajo, je takšnih, ki se jim to dogaja včasih, 

in sicer skoraj tretjina (147 ali 31,7 %), sledijo jim anketirani, ki izjavljajo, da se jim to dogaja redko, 75 

oziroma 16,2 %. 

10 % anketiranih poroča, da so pri tej izjavi v vlogi žrtve medvrstniškega nasilja pogosto oz. skoraj 

vedno, in sicer je 38 ali 8,2 % takšnih, ki se jim to dogaja pogosto, in 8 ali 1,7 % takšnih, ki se jim to 

dogaja skoraj vedno. 
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Izjava št. 21: Vrstniki me obrekujejo, razširjajo lažne govorice o meni 
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Graf 21: Izpostavljenost obrekovanju, razširjanju lažnih govoric  s strani vrstnikov 
 
 
Tudi rezultati izjave št. 21 opozarjajo na veliko prisotnost oblik verbalnega nasilja med šolajočimi se 

otroki in mladostniki. Podatek je še posebej zaskrbljujoč, saj gre za obliko nasilja, ki je pogosto prikrita 

in zato težje prepoznavna, prav zaradi tega pa lahko pušča hude in dolgotrajne posledice na žrtvi.  

Skoraj polovica anketiranih navaja, da se jim je že zgodilo, da so jih vrstniki obrekovali, oz. o njih 

razširjali lažne govorice. Dobra četrtina ali 130 anketiranih meni, da jih vrstniki obrekujejo oz. o njih 

razširjajo lažne govorice včasih, sledi jim 59 ali 12,7 % anketiranih, ki menijo, da jih vrstniki obrekujejo 

oz. razširjajo lažne govorice redko. 

 

Da so tarča obrekovanj s strani svojih vrstnikov pogosto oz. skoraj vedno, pa navaja 35 ali 7,6 %, in 

sicer 31 ali 6,7 % pogosto, skoraj vedno pa štirje oziroma slab odstotek vprašanih. 

Izjava št. 22: Vrstniki me odrinejo, porinejo 

22,9% 1,1%2,8%

54,6%
18,6%

nikoli

redko

včasih

pogosto

skoraj vedno

 
Graf 22: Izpostavljenost odrivanju s strani vrstnikov 
 

Na vprašanje, ali jih vrstniki odrivajo, je malo več kot polovica, to je 250 anketiranih, izjavila, da s strani 

svojih vrstnikov še niso bili žrtve tovrstne oblike fizičnega nasilja. 

 

Od anketiranih, ki navajajo, da jih vrstniki odrivajo, je najvišji delež takšnih, ki se jim to dogaja včasih. 

Z oceno 3 je to izjavo ocenilo 107 ali 23 % vprašanih, sledijo jim anketirani, ki se jim to dogaja redko, 

in sicer je takšnih 84 ali 18 %. 

22 anketiranih ali slabih 4,7 % pa navaja, da jih vrstniki odrivajo pogosto oz. skoraj vedno. 
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Izjava št. 23: Vrstniki mi uničujejo lastnino 
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Graf 23: Uničevanje lastnine s strani vrstnikov 
 

Anketirani poročajo tudi o uničevanju njihove lastnine. Po navedbah vprašanih jih je 334, kar 

predstavlja 72 %, takšnih, ki še niso zaznali, da bi jim vrstniki  povzročili škodo oz. uničili lastnino.  

 

Dobra četrtina (129 ali 28 %) anketiranih pa ocenjuje, da jim vrstniki uničujejo lastnino, sedmina (67 ali 

14,5 %) navaja, da se jim to dogaja včasih, sledi jim 47 ali 10,2 % takšnih, ki jim vrstniki uničujejo 

lastnino redko. 14 oz. 3 % vprašanih navaja, da jim sošolci uničujejo stvari pogosto, enemu učencu pa 

se to dogaja skoraj vedno. 

 

 

 

 

Izjava št. 24: Vrstniki me tepejo, udarijo z roko 
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Graf 24: Izpostavljenost pretepanju, udarcem z roko s strani vrstnikov 
 

Izpostavili bi rezultate izjave št. 24, ki kažejo, da je med osnovnošolci in srednješolci v velikem številu 

prisotna tudi oblika fizičnega nasilje pretepanje. Le 60 % anketiranih je to izjavo ocenilo z oceno 1 – 

vrstniki me ne tepejo. Da jih sošolci tepejo včasih, je izjavila petina  oz. 95 učencev, sledijo jim tisti, ki 

poročajo, da se jim to dogaja redko, takšnih je 59 ali 12,7 %. 

 

Med anketiranimi je 17, kar predstavlja 3,7 %, takšnih, ki pravijo, da jih vrstniki tepejo pogosto, 4 ali 

slab odstotek vprašanih pa izjavilo, da jih vrstniki tepejo skoraj vedno. 
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Izjava št. 25: Vrstniki me brcajo 
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Graf 25: Izpostavljenost brcanju s strani vrstnikov 
 

Da so šolajoči se otroci in mladostniki pogosto tudi žrtve fizičnega obračunavanja, kažejo rezultati 

izjave številka 25, saj skoraj tretjina oz. 320 anketiranih navaja, da jih vrstniki brcajo.  

 

Med anketiranimi, ki izjavljajo, da so jih vrstniki že brcnili, je najvišji delež takšnih, ki so to izjavo ocenili 

z oceno 3, takšnih je 68 ali 14,7 %. Sledi jim 60 ali 13 % osnovnošolcev in srednješolcev, ki navajajo, 

da jih vrstniki brcajo redko. Nižji, a še vedno zaskrbljujoč je podatek, da so anketirani žrtve fizičnega 

nasilja pogosto in skoraj vedno. To se dogaja 16 ali 3,3 % anketiranim. 

 

 

 

 

 

Izjava št. 26: Vrstniki me pljuvajo 
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Graf 26: Izpostavljenost pljuvanju s strani vrstnikov 
 

Iz rezultatov anketnega vprašalnika je razvidno, da pljuvanje kot ena od oblik fizičnega nasilja med 

osnovnošolci in srednješolci ni prisotna v veliki meri, saj 386 od 463 vseh otrok, zajetih v raziskavo, 

navaja, da jih vrstniki še nikoli niso pljunili. 

 

77 anketiranih pa navaja, da so jih vrstniki že pljunili, in sicer je najvišji delež takšnih, ki so s strani 

vrstnikov opljuvani redko, 37, kar predstavlja 8 % vseh vprašanih,  34 anketiranih pa včasih, kar 

predstavlja 7,3 %. 
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Z oceno pogosto in skoraj vedno pa so na izjavo vrstniki me pljuvajo odgovorili po trije učenci, kar 

skupaj predstavlja dober odstotek vprašanih. 

 

Tabela 16: Frekvenčni in strukturni prikaz, aritmetične sredine in standardni odkloni doživljanja oblik  
                   vrstniškega nasilja              

Spremenljivka 1 
nikoli 

2 
redko 

3 
včasih 

4 
pogosto 

5 
skoraj 
vedno 

aritmet. 
sredina 

standardni 
odklon 

f f % f f % f f % f f % f f %   

grozijo 217 46,9 87 18,8 133 28,7 21 4,5 5 1,1 1,9417 1,0166 
se norčujejo 166 35,9 86 18,6 159 34,3 39 8,4 13 2,8 2,2376 1,1126 
se posmehujejo 290 62,6 71 15,3 79 17,1 22 4,8 1 0,2 1,6458 0,9396 
ponižujejo 211 45,6 65 14,0 138 29,8 41 8,9 8 1,7 2,0713 1,1230 
izločijo iz igre 208 44,9 61 13,2 135 29,2 49 10,6 10 2,2 2,1188 1,1607 
vpijejo 143 30,9 71 15,3 163 35,2 72 15,6 14 3,0 2,4449 1,1662 
zmerjajo 195 42,1 75 16,2 147 31,7 38 8,2 8 1,7 2,1123 1,1011 
obrekujejo 239 51,6 59 12,7 130 28,1 31 6,7 4 0,9 1,9244 1,0674 
odrinejo 250 54,0 84 18,1 107 23,1 13 2,8 9 1,9 1,8056 1,0113 
uničujejo  334 71,1 47 10,2 67 14,5 14 3,0 1 0,2 1,4903 0,8650 
tepejo 288 62,2 59 12,7 95 20,5 17 3,7 4 0,9 1,6825 0,9763 
brcajo 320 69,1 60 13,0 68 14,7 11 2,4 4 0,9 1,5292 0,8893 
pljuvajo 386 83,4 37 8,0 34 7,3 3 0,6 3 0,6 1,2721 0,6801 

 

Rezultati raziskave kažejo, da anketirani s strani vrstnikov v povprečju najpogosteje doživljajo 

verbalne in psihične oblike nasilja.  

 

Med verbalnimi oblikami nasilja je potrebno še posebej izpostaviti vpitje, kateremu je izpostavljenih 

69,1 % otrok oz. mladostnikov, vključenih v raziskavo. Ta izjava je bila ocenjena z najvišjo stopnjo, in 

sicer je povprečna stopnja ocene za to izjavo 2,44. Skoraj 70 % anketiranih navaja, da vrstniki vpijejo 

na njih. Skoraj petina anketiranih, 18,6 %, je to izjavo ocenilo z najvišjo stopnjo pojavljanja,  tisti, ki so 

to stopnjo ocenili z oceno včasih, pa je 35,2 %. 

 

Sledi oblika psihičnega nasilja norčevanje. Povprečna stopnja strinjanja s to izjavo, katere vrednost je 

2,24, kaže na resnost tovrstne problematike. 61,1 % anketiranih navaja, da se vrstniki norčujejo iz njih. 

11,2 % vprašanih se to dogaja pogosto in skoraj vedno in če prištejemo še 34,3 % tistih, ki se jim to 

dogaja včasih, je kar 45,5 % takšnih, ki kažejo, da so žrtve norčevanj svojih vrstnikov. 

 

Še posebej bi izpostavili obliko psihičnega nasilja izločanje iz družbe, igre, prepoved sodelovanja. 

Povprečna stopnja strinjanja s to izjavo je 2,12 in ker več kot polovica anketiranih (55,1 %) to obliko 

nasilja izpostavlja kot prisotno, je to veliko opozorilo na resnost obravnavanja in posvečanja posebne 

skrbi tovrstni problematiki. Dobrih 10 % anketiranih poroča, da jih vrstniki ne sprejmejo v družbo, igro, 

oz. jim prepovejo sodelovanje, in če prištejemo še ostalih 30 %, je skupen delež tistih, ki so 

izpostavljeni tovrstni obliki nasilja 40,4 %, ki opozarjajo na resnost prisotnosti tovrstnega nasilja. 

 

Glede na povprečne ocene strinjanja tem izjavam sledijo še izjave: zmerjanje (2,11), posmehovanje 

(1,65), grožnje (1,94), obrekovanje (1,92) in nekoliko nižje povprečne stopnje strinjanja pri izjavi 

posmehovanje (1,64). 
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Iz rezultatov ankete je razvidno, da so v primerjavi s psihičnimi in verbalnimi oblikami nasilja 

osnovnošolci in srednješolci, zajeti v raziskavo, fizičnemu nasilju s strani vrstnikov izpostavljeni v 

manjši meri. Med oblikami fizičnega nasilja je najvišjo povprečno oceno dosegla izjava vrstniki me 

odrinejo, in sicer 1,81. 

 

Slabih 5 % anketiranih ocenjuje, da jih vrstniki odrivajo pogosto in skoraj vedno. Sledijo udarci z roko 

(1,68) in brcanje (1,53). 

 

Med oblikami nasilja pa sta najnižjo povprečno stopnjo strinjanja dosegli izjavi vrstniki mi uničujejo 

lastnino in vrstniki me pljuvajo. Izjava uničevanje lastnine je bila ocenjena s povprečno stopnjo 

strinjanja 1,49. 71,7 % anketiranih poroča, da jim niso vrstniki še nikoli uničevali lastnine in le 3 % se 

to dogaja pogosto in skoraj vedno.  

 

Z najnižjo povprečno stopnjo strinjanja, njena vrednost je 1,27, pa je bila ocenjena izjava vrstniki me 

pljuvajo. 83,4 % anketiranih navaja, da jih vrstniki še nikoli niso pljunili, in le dober odstotek anketiranih 

poroča, da so žrtve te oblike fizičnega nasilja pogosto oz. skoraj vedno. 

 

 

 

 

 

 

4.2.3  Nasilje v družini − Anketirani učenci v vlogi žrtve glede na povzročitelja očeta 

          

Učenci 9., 7. in 5. razreda ter dijaki 1. in 3. letnika so odgovarjali tudi na vprašanja, ali so že bili žrtev 

družinskega nasilja. Izjave o nasilnih ravnanjih s strani očeta so ocenjevali s petstopenjsko 

ocenjevalno lestvico, in sicer z ocenami od 1 do 5.  

 

Izjava št. 27: Oče mi grozi 
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Graf 27: Izpostavljenost grožnjam s strani očeta 
 

Po navedbah anketiranih učencev in dijakov je tretjina med njimi že bila deležna groženj s strani 

svojega očeta, ostalih 67 % pa poroča, da jim očetje nikoli ne grozijo. 
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Najvišji delež tistih, ki poročajo, da jim očetje grozijo, je takšnih, ki se jim to dogaja včasih, in sicer jih 

je z oceno tri to izjavo ocenilo 72 ali 15,8 %, sledijo anketirani, ki se jim to dogaja redko (51 ali 11,2 

%). Slabih 5 % oziroma 22 učencev poroča, da jim očetje grozijo pogosto, šest ali 1,3 pa je takšnih, ki 

navajajo, da jim očetje grozijo skoraj vedno. 

 

Izjava št. 28: Oče me zmerja 
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Graf 28: Izpostavljenost zmerjanju s strani očeta 
 

Na trditev o pogostosti doživljanja zmerjanja s strani očeta je pritrdilno odgovorilo 53 ali 11,6 % 

anketiranih.  

Najvišji odstotek učencev, ki jih očetje zmerjajo, je takšnih, ki ocenjujejo, da se jim to dogaja redko, z 

oceno 4 je to izjavo ocenilo 30 anketiranih. 15 anketiranih ali 3,3 % jih navaja, da jih oče  zmerja 

včasih.  

 

Po slab odstotek, to je po štiri anketirani pa so to trditev ocenili z najvišjima ocenama, oceno 4 in 

oceno 5. 

Izjava št. 29: Oče me obtožuje 
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Graf 29: Izpostavljenost obtoževanju s strani očeta 
 

Obtoževanju kot hudi obliki psihičnega nasilja s strani očeta je izpostavljena dobra četrtina ali 124 

otrok. 

 

Med anketiranimi, ki navajajo, da jih očetje obtožujejo, je šestina ali 75 ali takšnih, ki je to izjavo 

ocenilo z oceno štiri, včasih se to dogaja 31 oziroma 6,8 % anketiranim. 

Devet ali 2 % anketiranih pa ocenjuje, da jih očetje obtožujejo pogosto, prav takšen delež pa je tistih, 

ki poročajo, da jih očetje obtožujejo skoraj vedno.  
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Izjava št. 30: Oče me ignorira 
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Graf 30: Izpostavljenost ignoriranja s strani očeta 
 

Ignoriranje kot eno najhujših oblik psihičnega nasilja s strani očeta doživlja 69 ali 15,1 % anketiranih 

učencev.  

 

Tudi pri tej izjavi je najvišji delež takšnih učencev, ki so to izjavo ocenili z oceno 2, kar pomeni redko. 

Da jih očetje ignorirajo, vendar se to dogaja redko, jih ocenjuje 44 ali 9,6 %. 18 anketiranih ali slabih 4 

% pa z oceno 3, kar pomeni včasih. 

 

Z oceno 4, dogaja se pogosto, je izjavo ocenilo dober odstotek ali 5 vprašanih. Dva učenca, kar 

predstavlja 0,4 %, pa navajata, da ju oče ignorira skoraj vedno. 

 

 

 

 

 

Izjava št. 31: Oče mi omejuje izhode, prepove druženje s prijatelji 
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Graf 31: Omejevanje izhodov, prepoved druženja s prijatelji s strani očeta 
 

Iz rezultatov raziskave je razvidno, da je med oblikami družinskega nasilja, katerega povzročitelj je 

oče, izredno pogosta oblika pretirano nadzorovanje, omejitve in preprečevanje izhodov ter druženja.  

 

Izredno visok odstotek strinjanja je dosegla trditev – oče mi prepove sodelovanje, druženje in mi 

omejuje izhode. Le 38,2 % anketiranih je to izjavo ocenilo z oceno 1, torej nikoli. 

Največji delež anketiranih, ki ocenjujejo, da jih očetje pretirano omejujejo pri izhodih in nadzirajo, je 

takšnih, ki so to izjavo ocenili z oceno 3. Dobra četrtina ali 125 anketiranih navaja, da se jim to dogaja 

včasih, prav takšno število vprašanih pa je to izjavo ocenilo z oceno 4, redko.   
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Med 456 anketiranimi pa je 32 ali 7,1 % takšnih, ki jim očetje prepovedujejo oz. omejujejo izhode 

pogosto in skoraj vedno, in sicer 24, to je 5,3 %, pogosto, in 8 ali 1,8 % skoraj vedno. 

 

Izjava št. 32: Oče postavlja velike zahteve, visoka pričakovanja  
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Graf 32: Izpostavljenost velikim zahtevam, visokim pričakovanjem s strani očeta 
 

Izpostavili bi izjavo: oče mi postavlja velike zahteve in ima visoka pričakovanja. Visok odstotek 

vprašanih, to je 189 ali dobrih 41 %, meni, da očetje pretirano pritiskajo na njih v smislu velikih zahtev 

in visokih pričakovanj. 

 

Slaba četrtina ali 105 anketiranih ocenjuje, da se jim to dogaja redko, 55 ali 12,1 % pa navaja, da 

pritiske s strani očeta doživljajo včasih. 

Nižji delež anketiranih, to je 29 ali 6,4 %, pa je takšnih, ki so to izjavo ocenili z najvišjima ocenama, in 

sicer 15 ali 3,3 % anketiranih navaja, da se to dogaja pogosto, in 14 ali 3,1 % skoraj vedno. 

 

Izjava št. 33: Oče me kritizira 
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Graf 33: Izpostavljenost kritiziranju s strani očeta 
 

Prav tako je velik delež anketiranih, ki so izpostavljeni očetovi kritiki eni od oblik psihičnega nasilja, ki 

ima lahko dolgotrajne posledice.  

 

Kritiko s strani očetov je že doživelo 183 od 456 anketiranih, kar predstavlja 40 %. Najvišji je odstotek 

anketiranih, ki se jim to dogaja redko, in sicer je z oceno 2 to izjavo ocenila dobra petina ali 99 otrok. 

Sledijo jim učenci, ki so to izjavo ocenili z oceno tri, in sicer 61 ali 13,4 anketiranih navaja, da jih očetje 

kritizirajo včasih. Nekoliko nižji delež pa je tistih, ki jih očetje kritizirajo pogosto oz. skoraj vedno.  
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Z najvišjimi ocenami je to izjavo ocenilo  23 ali 5 % anketiranih. 17 ali 3,7 % anketiranih poroča, da jih 

oče kritizira pogosto in 9 ali 1,3, da jih oče kritizira skoraj vedno. 

 

 

Izjava št. 34: Oče me kaznuje 
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Graf 34: Izpostavljenost kaznovanju s strani očeta 
 

Od vseh 456 anketiranih je 365 oziroma 80 % takšnih, ki so to izjavo ocenili z oceno 1 – nikoli se ni 

zgodilo, ostala petina, 91 anketiranih, pa navaja, da so jih očetje že kaznovali. 

39 ali 8,6 % anketiranih meni, da jih oče kaznuje včasih, sledijo jim anketirani, ki se jim to dogaja 

redko (34 ali 7,5 %). 

 

Da jih očetje kaznujejo pogosto, jih navaja 13 ali slabih 3 % anketiranih, skoraj vedno pa 5 oz. dober 

odstotek vprašanih. 

 

 

 

Izjava št. 35: Oče me tepe, udari z roko 
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Graf 35: Izpostavljenost udarcem z roko s strani očeta 
 

Ena od najpogostejših oblik fizičnega nasilja povzročenega s strani očeta so, po navedbah 

anketiranih, udarci z roko. Raziskava je pokazala, da je precejšnji deleže učencev, ki jih očetje udarijo. 

336 od 456 anketiranih, kar predstavlja 73,7 % anketiranih, pravi, da jih oče nikoli ne udari. Ostala 

četrtina, to je 120 vprašanih, pa poroča nasprotno. 
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Od anketiranih, ki navajajo, da so že dobili udarec s strani očeta, je najvišji delež takšnih, ki se jim to 

dogaja včasih. Z oceno 3 je to izjavo ocenilo 59 ali 13 % % vprašanih, sledijo jim anketirani, ki se jim 

to dogaja redko, in sicer je takšnih 44 ali 9,6 %. 

Z najvišjima ocenama pogosto in skoraj vedno pa je to izjavo ocenilo 17 ali 3,8 % anketiranih. 14 ali 3  

% učencev navaja, da jih očetje udarijo pogosto, in 3, to je 0,7 %, skoraj vedno. 

 

Izjava št. 36: Oče me brca 
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Graf 36: Izpostavljenost brcanju s strani očeta 
 
 

Tudi oblika fizičnega nasilja je s strani povzročitelja očeta prisotna v veliki meri. 372 ali 81,6 % 

anketiranih navaja, da jih oče nikoli ne brca. Slaba petina (84 ali 18 %) učencev pa navaja, da jih je 

oče že brcnil, od teh je najvišji odstotek takšnih, ki se jim to dogaja včasih, in sicer je izjavo s 3 ocenilo 

43 ali 9,4 % vprašanih.  

 

Nekoliko nižji delež, to je 7,5 % ali 34 otrok, je takšnih, ki se jim to dogaja redko. 6 učencev ali 1,3 % 

jih poroča, da jih očetje brcajo pogosto, en učenec navaja, da ga oče brca skoraj vedno. 

 

 

 

Izjava št. 37: Oče me odrine, porine 
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Graf 37: Izpostavljenost odrivanju s strani očeta 
 

Izpostavili bi rezultate izjave št. 37, ki kažejo, da je fizično nasilje – odrivanje, porivanje s strani očetov 

prisotno v veliki meri. Samo 72 %  anketiranih je to izjavo ocenilo z oceno 1 – oče me nikoli ne odrine. 

Več kot četrtini anketiranih pa se je že zgodilo, da jih je oče odrinil. 
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Najvišji je odstotek anketiranih, ki izjavljajo, da jih očetje odrinejo včasih, in sicer je takšen odgovor 

podala sedmina ali 68 anketiranih. Sledijo jim tisti, ki jih očetje odrivajo redko, takšnih je 48 ali 10 %. 

Med anketiranimi je 12, kar predstavlja 2,7 %, takšnih, ki pravijo, da jih očetje odrivajo pogosto oz. 

skoraj vedno, in sicer je 9 ali 2 % takšnih, ki so to izjavo ocenili  z oceno 4, in trije ali 0,7 % s skoraj 

vedno. 

 

Izjava št. 38: Oče me otipava, se me nezaželeno dotika 
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Graf 38: Izpostavljenost otipavanju, nezaželenemu dotikanju s strani očeta 
 
 
O nezaželenem dotikanju oz. otipavanju s strani očetov poroča 2,4 % vprašanih.  

 

Najvišji odstotek navaja, da se jim to dogaja redko, in sicer je izjavo z oceno 2 ocenilo 5 ali 1,1 % 

anketiranih. Sledijo jim trije učenci, ki poročajo, da se jim to dogaja včasih. Trije učenci pa poročajo, da 

se jim to dogaja pogosto oz. skoraj vedno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 17: Frekvenčni in strukturni prikaz, aritmetične sredine in standardni odkloni doživljanja oblik  

                   nasilja glede na povzročitelje očete               

Spremenljivka 1 
nikoli 

2 
redko 

3 
včasih 

4 
pogosto 

5 
skoraj 
vedno 

aritmet. 
sredina 

standardni 
odklon 

f f % f f % f f % f f % f f %   

grozi 305 66,9 51 11,2 72 15,8 22 4,8 6 1,3 1,6250 0,9999 
zmerja, žali 403 88,4 30 6,6 15 3,3 4 0,9 4 0,9 1,1930 0,6167 
obtožuje 332 72,8 75 16,4 31 6,8 9 2,0 9 2,0 1,4386 0,8597 
ignorira 387 84,9 44 9,6 18 3,9 5 1,1 2 0,4 1,2259 0,6108 
prepove 174 38,2 125 27,4 125 27,4 24 5,3 8 1,8 2,0504 1,0118 
velike zahteve 267 58,6 105 23,0 55 12,1 15 3,3 14 3,1 1,6930 1,0109 
kritizira 273 59,9 99 21,7 61 13,4 17 3,7 6 1,3 1,6491 0,9374 
kaznuje 365 80 39 8,6 34 7,5 13 2,9 5 1,1 1,3640 0,8275 
udari 336 73,7 44 9,6 59 12,9 14 3,1 3 0,7 1,4737 0,8792 
brca 372 81,6 34 7,5 43 9,4 6 1,3 1 0,2 1,3114 0,7137 
odrine 328 71,9 48 10,5 68 14,9 9 2,0 3 0,7 1,4890 0,8644 
otipava 445 97,6 5 1,1 3 0,7 2 0,4 1 0,2 1,0461 0,3316 
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Iz rezultatov osnovne statistike je razvidno, da anketirani s strani očetov najpogosteje doživljajo 

psihične oblike nasilja. Pri tem delu vprašalnika bi še posebej izpostavili izjavo, ki je po pogostosti 

pojavljanja na prvem mestu. Anketirani so z najvišjo povprečno stopnjo strinjanja ocenili izjavo »oče mi 

omejuje izhode, prepove druženje s prijatelji«, in sicer je aritmetična sredina pri tej izjavi 2,05. Tudi 

delež učencev in dijakov, ki navajajo, da so s strani očeta izpostavljeni tovrstni obliki nasilja, je pri tej 

izjavi najvišji. 7 % anketiranih navaja, da so žrtve te oblike nasilja povzročene s strani očeta pogosto 

oz. skoraj vedno, in dobra četrtina (27,4 %) je takšnih, ki so žrtve občasno. Skupno je tretjina vseh 

anketiranih, ki opozarjajo na prisotnost tovrstne oblike nasilja. 

 

Osnovnošolci in srednješolci so z drugo najvišjo stopnjo strinjanja ocenili izjavo – oče mi postavlja 

velike zahteve, ima previsoka pričakovanja. Aritmetična sredina pri tej izjavi je dosegla vrednost 1,69. 

Tudi delež tistih, ki navajajo, da so izpostavljeni prevelikim pričakovanjem in da očetje postavljajo 

prevelike zahteve, je visok. 60 % anketiranih je to izjavo ocenilo z oceno 1, nikoli se ne zgodi. Visok 

delež ostalih, ki se srečujejo z navedeno psihično obliko nasilja, pa opozarja na resno zaskrbljenost. 7 

% anketiranih je navedlo, da doživljajo pritiske glede visokih pričakovanj s strani očeta pogosto oz. 

skoraj vedno, in 12 % jih je pritiskom izpostavljenih občasno.  

Po vrednosti aritmetičnih sredin je na tretjem mestu izjava: oče me kritizira. Povprečna stopnja 

strinjanja pri tej izjavi je 1,64. Visok pa je tudi delež anketiranih, ki ocenjujejo, da so žrtve te vrste 

psihičnega nasilja. 18,4 % anketiranih navaja, da jih očetje kritizirajo pogosto, skoraj vedno in včasih. 

Izpostavili bi izjavo »oče mi grozi«. Zaskrbljujoč je rezultat raziskave, ki kaže, da je ta izjava po 

pogostosti pojavljanja oz. višini vrednosti aritmetične sredine na četrtem mestu. Povprečna stopnja 

strinjanja za to izjavo je 1,63. Delež tistih učencev, ki navajajo, da doživljajo grožnje s strani svojih 

očetov pogosto oz. skoraj vedno, je 6,1 %, 15,8 % pa je takšnih, ki se jim to dogaja včasih. Dobra 

petina učencev oz. srednješolcev je takšnih, ki opozarjajo na resnost obravnavanja tovrstne oblike 

nasilja. Po pogostosti pojavljanja oz. aritmetičnih sredinah sledijo izjave oče me odrine (1,49), oče me 

udari z roko (1,47), oče me obtožuje (1,44), oče me kaznuje (1,36), oče me brca (1,31), oče me 

ignorira (1,23), oče me zmerja, žali (1,19), oče me otipava, se dotika (1,05). 

4.2.4  Nasilje v družini − Anketirani učenci v vlogi žrtve glede na povzročiteljice matere 

         

Učenci 9., 7. in 5. razreda ter dijaki 1. in 3. letnika so odgovarjali tudi na vprašanja, ali so že bili žrtev 

nasilja, katerega povzročiteljice so bile matere. Izjave o nasilnih ravnanjih s strani matere so ocenjevali 

s petstopenjsko ocenjevalno lestvico, in sicer z ocenami od 1 do 5.  

 

Izjava št. 39: Mati mi grozi 
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Graf 39: Izpostavljenost grožnjam s strani matere  
 

Izpostavili bi izjavo številka 39, ki opozarja na zaskrbljujoč rezultat, saj je le 58,6 % ali 270 od 461 

anketiranih ocenilo, da jim mati nikoli ne grozi.  

Od vseh 191 od 461, kar predstavlja 41,4 % anketiranih, ki so že bili izpostavljeni grožnjam s strani 

matere, je najvišji odstotek takšnih, ki ocenjujejo, da jim matere grozijo redko. Četrtina ali 115 

vprašanih je to izjavo ocenilo z oceno 2.  

Sledijo jim učenci in dijaki, ki jim matere grozijo včasih, in sicer je takšnih 56 ali 12 %. Z najvišjimi 

ocenami pogostosti pojavljanja je to izjavo ocenilo 20 ali 4,3 % anketiranih. 14 ali 3 % anketiranih 

izjavlja, da so grožnjam s strani mater izpostavljeni pogosto, šest učencev ali 1,3 % pa skoraj vedno. 

 

Izjava št. 40: Mati zmerja 

28,2%

42,7%

2,0%4,6%
22,6% nikoli

redko

včasih

pogosto

skoraj vedno

 
Graf 40: Izpostavljenost zmerjanju s strani matere  
 
Še bolj zaskrbljujoč pa je rezultat raziskave pri izjavi št. 40,  mati me zmerja. Zmerjanje spada med 

hude oblike verbalnega nasilja, ki lahko pušča dolgotrajne posledice na žrtvi. 

Zmerjanju s strani matere so anketirani izpostavljeni v izredno visokem deležu, saj več kot polovica 

anketiranih (57,3 %) navaja, da jih matere zmerjajo. Le 197 od 461, kar predstavlja 42,7 % 

anketiranih, poroča, da jih matere ne zmerjajo. 

Najvišji delež je anketiranih, ki ocenjujejo, da se jim to dogaja redko, takšnih je dobra četrtina ali 130, 

sledijo jim anketirani, ki se jim to dogaja včasih, in sicer so z oceno 3 to izjavo ocenili 104 anketiranci 

ali dobra četrtina učencev oz. dijakov. 30 ali 6,6 % učencev in dijakov pa poroča, da jih matere 

zmerjajo pogosto oz. skoraj vedno. 21 ali 4,6 % anketiranih je to izjavo ocenilo z oceno 4, z najvišjo 

oceno, dogaja se mi skoraj vedno, pa 9 ali 2 % vprašanih. 

 

Izjava št. 41: Mati me obtožuje 
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Graf 41: Izpostavljenost obtoževanju s strani matere  
 
Obtoževanje je ena od hudih oblik psihičnega nasilja. Tej obliki psihičnega nasilja je s strani matere 

izpostavljenih dobra četrtina ali 133 anketiranih učencev in dijakov.  

 

Najvišji odstotek anketiranih, ki so izpostavljeni obtoževanju s strani svojih mater, poroča, da jih 

matere obtožujejo včasih (51 ali 11,1 %), sledijo jim tisti, ki se jim to dogaja redko, 43 ali  9,3 %. Visok 

pa je tudi odstotek takšnih, ki jih matere obtožujejo pogosto oz. skoraj vedno, in sicer je skupni delež 

takšnih 8,5 %. 30 učencev ali 6,5 % navaja, da jih matere obtožujejo pogosto, 9 učencev ali 2 % pa 

skoraj vedno. 

 

Izjava št. 42: Mati me ignorira 
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Graf 42: Izpostavljenost ignoriranju s strani matere  
 
O ignoriranju, kot eni hujših oblik psihičnega nasilja, poroča 13 % anketiranih. Najvišji delež 

anketiranih, ki jih matere ignorirajo, je takšnih, ki se jim to dogaja redko, in sicer je takšnih 42 ali 9 %, 

sledijo jim učenci, ki jih matere ignorirajo včasih, takšnih je 10 ali 2,2 %. 

 

Manjši delež pa je učencev, ki poročajo, da jih matere ignorirajo pogosto oz. skoraj vedno. 5 ali dober 

odstotek učencev in dijakov navaja, da jih matere ignorirajo pogosto, trije osnovnošolci in srednješolci 

pa izjavljajo, da jih matere ignorirajo skoraj vedno. 

Izjava št. 43: Mati mi omejuje izhode, prepove druženje s prijatelji 



    Analiza nasilja nad osnovnošolci in srednješolci                                                                                                                                                             Breda Knafelc 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

  176 

7,2% 62,3%

1,3%7,2%

22,1% nikoli

redko

včasih

pogosto

skoraj vedno

 
Graf 43: Izpostavljenost omejevanju izhodov, prepovedim druženja s prijatelji s strani matere  
 
Anketirani poročajo o pretiranem nadzorovanju oz. skrbnosti svojih mater. Le 62,3 % anketiranih 

poroča, da jim matere ne omejujejo izhode, prepovejo druženja in sodelovanja z vrstniki. 

Visok delež, dobra tretjina (174) pa je učencev, ki poročajo o pretiranem in pogostem nadzorovanju 

mater. Med temi je petina (102), ki se jim to dogaja včasih, 33 ali 7,2 % pa redko. 

Dobrih 8 % anketiranih pa poroča, da pretiran pritisk glede omejevanja izhodov s strani mater 

doživljajo pogosto oz. skoraj vedno. 33 ali 7,2 % jih navaja, da jih matere nadzirajo pogosto in 6 ali 1,3 

% − skoraj vedno. 

 

Izjava št. 44: Mati mi postavlja velike zahteve in visoka pričakovanja  
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Graf 44: Izpostavljenost velikim zahtevam in visokim pričakovanjem s strani matere 
 

Ena od oblik psihičnega nasilja nad otroki, ki je v sedanjem času izredno aktualna in prisotna, je  

pretiran nadzor, postavljanje pretiranih zahtev in visoka pričakovanja s strani staršev. 

 

Rezultati raziskave kažejo, da je tej obliki nasilja izpostavljenih petina učencev in dijakov, zajetih v 

raziskavo. Od 87 anketiranih, ki navajajo, da so izpostavljeni pretiranim zahtevam in visokim 

pričakovanjem s strani mater, je najvišji odstotek takšnih, ki se jim to dogaja redko. Takšnih je 42 ali 

dobrih 9 %. 33 anketiranih ali dobrih 7 % izjavlja, da čutijo pritisk s strani mater glede visokih zahtev in 

pričakovanj včasih.  

 

Nižji pa je odstotek anketiranih, ki doživljajo pritiske pogosto in skoraj vedno. Z oceno pogosto je to 

izjavo ocenilo 10 ali dobra 2 % anketiranih, z oceno 5 pa dva učenca. 

 
 
Izjava št. 45: Mati me kritizira 
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Graf 45: Izpostavljenost kritiziranju s strani matere 
 

Ena ob oblik verbalnega nasilja je tudi kritiziranje, kateremu je s strani matere izpostavljenih slaba 

petina učencev in dijakov. 

 

Od vseh 461 anketiranih je 374 oziroma 81,8 % takšnih, ki so to izjavo ocenili z oceno 1 – nikoli se ni 

zgodilo, ostalih 87 ali 18,9 % pa je takšnih, ki so ocenili, da jih mati kritizira. 

 

Najvišji odstotek anketiranih je takšnih, ki se jim to dogaja redko, in sicer 42 ali 9 %, sledijo jim 

anketirani, ki izjavljajo, da se jim to dogaja včasih, 33 oziroma 7,2 %. 

 

10 anketiranih ali 2,2 % pa poroča, da jih matere kritizirajo pogosto, 2 ali 0,4 % pa skoraj vedno. 

 

Izjava št. 46: Mati me kaznuje 
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Graf 46: Izpostavljenost kaznovanju s strani matere 
 

Dobrih 90 % anketiranih je izjavo – mati me kaznuje – ocenilo z oceno 1 – nikoli. 

Da jih matere strogo kaznujejo, je ocenilo slabih 10 % anketiranih, in sicer je med temi največ takšnih, 

ki se jim to dogaja redko (28 ali 6 %), sledijo jim anketirani, ki se jim to dogaja včasih, 10 ali 2,2 %. 

 

Nižji pa je odstotek tistih, ki so to izjavo ocenili z najvišjima ocenama pogostosti pojavljanja, in sicer 4 

anketirani, kar predstavlja slab odstotek z oceno 4 in 2 učenca z oceno 5. 

 

 

 

 

Izjava št. 47: Mati me tepe, udari z roko 
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Graf 47: Izpostavljenost pretepanju, udarcem z roko s strani matere 
 

Na vprašanje o pogostosti izpostavljenosti fizičnemu nasilju, pretepanju, udarcem z roko s strani 

matere je 86,3 % anketiranih odgovorilo, da jih mati nikoli ne udari. 

 

Od vseh anketiranih, ki navajajo, da jih je mati že udarila, je najvišji delež takšnih, ki se jim to dogaja 

redko. Z oceno 2 je to izjavo ocenilo  37 ali 8 % vprašanih, sledijo jim anketirani, ki se jim to dogaja 

včasih, in sicer je takšnih 20 oziroma 4,3 %.  

 

Manjše je število anketiranih, ki poročajo, da jih matere udarijo pogosto in skoraj vedno. Z najvišjima 

ocenama je to izjavo ocenilo 6 anketiranih. 

 

Izjava št. 48: Mati me brca 
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Graf 48: Izpostavljenost brcanju s strani matere 
 

Izjavo številka 48, mati me brca, je 417, kar predstavlja 90,5 % anketiranih, ocenilo z oceno 1 – nikoli 

se ni zgodilo.  

 

Brco, kot eno od fizičnih oblik nasilja, je s strani matere že doživelo slabih 10 % anketiranih, to je 44 

anketiranih. Najvišji delež je takšnih, ki jih matere brcajo redko, takšnih je 32 ali slabih 6 %, včasih 7, 

kar predstavlja 1,5 %.  

Nižji odstotek anketiranih pa poroča, da se jim to dogaja pogosto oz. skoraj vedno, takšnih je dober 

odstotek učencev. 

 

 

 

Izjava št. 49: Mati me odrine 
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Graf 49: Izpostavljenost odrivanju s strani matere 
 

Rezultati ankete kažejo, da odrivanju in porivanju s strani mater učenci niso izpostavljeni v visokem 

deležu. 98,8 % anketiranih navaja, da jih mati nikoli ne odrine, porine. 7 učencev poroča, da jih matere 

odrinejo, oz. porinejo, vendar se to zgodi redko oz. včasih. 

 

Izjava št. 50: Mati me otipava, se me nezaželeno dotika 
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Graf 50: Izpostavljenost otipavanju, nezaželenemu dotikanju s strani matere 
 

Tudi o nezaželenem otipavanju in dotikanju s strani matere poroča manjši odstotek učencev in dijakov, 

zajetih v raziskavo. 98,3 % je to izjavo ocenilo z oceno 1, nikoli se ni zgodilo. 8 učencev navaja, da jih 

matere otipavajo, oz. se jih nezaželeno dotikajo, in sicer po trije učenci navajajo, da se jim to dogaja 

redko in včasih, ter po en učenec, da se mu to dogaja pogosto in skoraj vedno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 18: Frekvenčni in strukturni prikaz, aritmetične sredine in standardni odkloni doživljanja oblik  
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                  nasilja glede na povzročiteljice matere           

Spremenljivka 1 
nikoli 

2 
redko 

3 
včasih 

4 
pogosto 

5 
skoraj 
vedno 

aritmet. 
sredina 

standardni 
odklon 

f f % f f % f f % f f % f f %   

grozi 270 58,6 115 24,9 56 12,1 14 3,0 6 1,3 1,6356 0,9026 
zmerja, žali 197 42,7 130 28,2 104 22,6 21 4,6 9 2,0 1,9479 1,0052 
obtožuje 328 71,1 43 9,3 51 11,1 30 6,5 9 2,0 1,5879 1,0443 
ignorira 401 87,0 42 9,1 10 2,2 5 1,1 3 0,7 1,1931 0,5857 
prepove 287 62,3 33 7,2 102 22,1 33 7,2 6 1,3 1,7809 1,0963 
velike zahteve 374 81,1 42 9,1 33 7,2 10 2,2 2 0,4 1,3167 0,7369 
kritizira 404 87,6 32 6,9 17 3,7 7 1,5 1 0,2 1,1974 0,5917 
kaznuje 417 90,5 28 6,1 10 2,2 4 0,9 2 0,4 1,1475 0,5233 
udari 398 86,3 37 8,0 20 4,3 3 0,7 3 0,7 1,2126 0,6100 
brca 417 90,5 32 6,9 7 1,5 2 0,4 3 0,7 1,1388 0,5046 
odrine 454 98,5 5 1,1 2 0,4     1,0195 0,1670 
otipava 453 98,3 3 0,7 3 0,7 1 0,2 1 0,2 1,0347 0,2928 

 

Rezultati osnovne statistike kažejo, da anketirani učenci in dijaki s strani matere najpogosteje 

doživljajo psihične oblike nasilja, kot so zmerjanja, žalitve, prepoved druženja, omejevanje izhodov, 

grožnje, obtoževanja, postavljanje prevelikih zahtev in pričakovanj.  

 

Osnovnošolci in srednješolci so z najvišjo stopnjo strinjanja ocenili izjavo – mati me zmerja, žali. 

Vrednost aritmetične sredine pri tej izjavi 1,95. Tudi delež tistih, ki navajajo, da jih matere zmerjajo in 

žalijo, je velik, saj le 70 odstotkov vprašanih navaja, da jih mati nikoli ne zmerja oz. žali. Po navedbah 

anketiranih je 7 % takšnih, ki navajajo, da jih matere zmerjajo oz. žalijo pogosto oz. skoraj vedno, in če 

prištejemo še 22,6 % tistih, ki ocenjujejo, da  jih matere zmerjajo in žalijo včasih, je dobra tretjina 

anketiranih, ki so žrtve žaljenja in zmerjanja s strani svojih mater. 

 

Po vrednosti aritmetičnih sredin je na drugem mestu izjava »mati mi prepoveduje druženje s prijatelji in 

mi omejuje izhode«. Povprečna stopnja strinjanja s to izjavo je 1,78. Pri tej izjavi pa je visok delež 

anketiranih, ki ocenjujejo, da so žrtve te vrste psihičnega nasilja. 8,5 anketiranih navaja, da jim matere 

prepovedujejo druženje pogosto oz. skoraj vedno in 22,1 % jih navaja, da včasih. Skupno je skoraj 

tretjina osnovnošolcev in srednješolcev, ki so izpostavljeni tovrstni obliki psihičnega nasilja. 

 

Izpostavili bi izjavo: mati mi grozi. Zaskrbljujoč je rezultat raziskave, ki kaže, da je ta izjava po 

pogostosti pojavljanja oz. višini vrednosti aritmetične sredine na tretjem mestu. Povprečna stopnja 

strinjanja za to izjavo je 1,34. Delež tistih učencev, ki navajajo, da doživljajo grožnje s strani svojih 

mater pogosto oz. skoraj vedno, je 4 %, 12 % pa je takšnih, ki se jim to dogaja včasih. 

 

Opozorili bi na izjavo, mati me obtožuje, ki je po oceni anketiranih po pogostosti pojavljanja na četrtem 

mestu, in sicer je vrednost aritmetične sredine 1,59. Je pa precejšen delež tistih učencev oz. dijakov, 

ki so ocenili, da so žrtve obtoževanj svojih mater pogosto oz. skoraj vedno, in sicer je takšnih 8 % in 

11,1 % takih, ki navajajo, da jih matere obtožujejo včasih. Skupaj je petina učencev oz. dijakov, ki 

navajajo, da doživljajo s strani mater obliko nasilja obtoževanje. 
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Po pogostosti pojavljanja oz. povprečnih vrednostih aritmetičnih sredin sledijo izjave mati postavlja 

velike zahteve, visoka pričakovanja (1,31), mati udari z roko (1,21), mati kritizira (1,20), mati ignorira 

(1,19), mati kaznuje (1,15), mati brca (1,14), mati otipava, se dotika (1,03), mati odrine (1,01). 

 

4.2.5  Povzetek rezultatov osnovne statistike 

 

Iz rezultatov osnovne statistike je razvidno, da so med anketiranimi učenci in dijaki najpogostejše 

oblike vrstniškega nasilja, ki jih osnovnošolci in srednješolci povzročajo svojim vrstnikom verbalne in 

psihične oblike nasilja. V primerjavi s povzročanjem psihičnih in verbalnih oblik nasilja svojim 

vrstnikom, je delež povzročanja fizičnih oblik nasilja precej manjši. 

Oblika nasilja, ki jo učenci in dijaki najpogosteje izvajajo nad svojimi vrstniki je vpitje. Po vrednosti 

aritmetičnih sredin in po deležu povzročanja nasilnih dejanj svojim vrstnikom je na drugem mestu  

oblika nasilja zmerjanje. Tudi norčevanje je ena od oblik nasilja, ki ga anketirani pogosto izvajajo nad 

svojimi vrstniki.  

 

Med fizičnimi oblikami je na prvem mestu odrivanje, na drugem mestu udarci z roko.  

Rezultati raziskave kažejo, da anketirani prav tako kot v vlogi povzročitelja nasilja, tudi v vlogi žrtve v 

povprečju najpogosteje doživljajo verbalne in psihične oblike nasilja, manj pa so izpostavljeni fizičnim 

oblikam nasilja. Skoraj 70 % učencev in dijakov opozarja, da so bili že vsaj kdaj izpostavljeni vpitju, 

prav tako je velik delež, 61 % tistih, ki menijo, da so se vrstniki vsaj kdaj že norčevali iz njih. 

Posebej je potrebno opozoriti na dejstvo, ki ga izpostavlja več kot polovica anketiranih učencev in 

dijakov, in sicer na pogostost pojavljanja prekritih oblik nasilja, kot so izločanje iz družbe, igre, 

prepoved sodelovanja. Prav tako pa so med vrstniki prisotne še naslednje oblike nasilja: zmerjanje, 

posmehovanje, grožnje in obrekovanje. 

 

V veliko manjši meri anketirani osnovnošolci in dijaki navajajo, da svojim vrstnikom povzročajo fizične 

oblike nasilja. Med oblikami fizičnega nasilja so najpogosteje prisotne odrivanja ter udarci z roko.  

Opozarjajo pa še na občasno uničevanje lastnine ter pljuvanje. 

 

Glede nasilja, ki so mu anketirani izpostavljeni v domačem okolju in jim ga povzročajo  očetje, 

anketirani opozarjajo na omejevanje izhodov, prepoved druženja s prijatelji, velike zahteve in 

previsoka pričakovanja ter kritiziranje. Posebej je potrebno izpostaviti pogoste grožnje očetov, na 

katere opozarja dobra petina anketiranih. 

 

Anketirani ocenjujejo, da s strani matere najpogosteje doživljajo psihične oblike nasilja, kot so 

zmerjanje, žalitve, prepoved druženja, omejevanje izhodov, grožnje, obtoževanja, postavljanje 

prevelikih zahtev in pričakovanj. Z najvišjimi stopnjami strinjanja glede prisotnosti posameznih oblik 

nasilja, povzročenih s strani matere, so anketirani ocenili izjave: zmerjanje, žaljenje, prepoved 

druženja s prijatelji in omejevanje izhodov,  grožnje ter obtoževanja.   
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Iz rezultatov anketiranih je razvidno, da so med vrstniki še posebej prisotne verbalne in prikrite oblike 

nasilja.  Gre za opozorilo, ki nakazuje, da je potrebno tovrstnim oblikam nasilja posvetiti še posebno 

pozornosti. Večji poudarek je potrebno nameniti preventivnim ukrepom, seznanjanju ter doslednim 

ukrepanjem. Pozornost je treba posvetiti prikritim oblikam nasilja, ki se dogajajo v odsotnosti odraslih 

in zato očem dlje čas prikrite. Velik pomen pri tem imajo razne dejavnosti, s katerimi delujemo 

predvsem v smeri razvijanja preventivnih ukrepov, spodbujanja strpnosti, razvijanja dobrih 

medsebojnih odnosov, kulturi dialoga, razumevanja in sprejemanja drugih in drugačnosti. 

 

Učenci in dijaki kot najpogosteje prisotne oblike nasilja, katerim so izpostavljeni v domačem okolju s 

strani očeta in matere navajajo omejevanje izhodov, prepoved druženja, velike zahteve, previsoka 

pričakovanja in kritiziranje. Za doseganje zmanjševanja navedenih oblik nasilja, se nakazuje predvsem 

potreba po doseganju pristnejšega zaupanja, določitvi jasnih meja, dogovarjanjih, ki jih je potrebno 

upoštevati z obeh strani, tako otrok kot tudi staršev. Pri tem je bistvenega pomena tudi redno 

sodelovanje staršev s šolo ter stalne izmenjave mnenj, ki bi dale staršem bolj realen vpogled v 

otrokove zmožnosti, sposobnosti za doseganje dosežkov na učnem in vzgojnem področju. 
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5 FAKTORSKA ANALIZA 
 

5.1 NASILJE V ŠOLI – ANKETIRANI V VLOGI POVZROČITELJA NASILJA 
 

S faktorsko analizo smo želeli ugotoviti, kako se posamezne oblike medvrstniškega nasilja združujejo 

v skupine (faktorje). V postopek faktorizacije smo vključili vprašanja anketnega vprašalnika, ki so 

učence spraševala o pogostosti povzročanja posameznih oblik medvrstniškega ravnanja svojim 

vrstnikom. 

 

Zanesljivost smo preverili z metodo notranje konsistentnosti ocenjevalne lestvice. Za prikaz merske 

karakteristike smo izračunali koeficient zanesljivost Cronbach alpha, ki se giblje v intervalu od 0 do 1. 

Najnižja ustrezna meja zanesljivosti je 0,85. Koeficient zanesljivosti znaša 0,9047, kar je nad najnižjo 

ustrezno mejo. Sledila je izdelava korelacijske matrike, ki nam kaže povezanost posameznih 

spremenljivk. 

 

 

Tabela 19: Kompletna korelacijska matrika – povezave med odvisnimi spremenljivkami 

Correlations
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lažne govorice

odrinem

unièujem lastnino

udarim

brcam

pljuvam

grozim
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m
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posmehujem ponižujem

izloèim iz
družbe,

igre, prep.
sodelovanje vpijem zmerjam

obrekujem,
razširjam

lažne
govorice odrinem

unièujem
lastnino udarim brcam pljuvam

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

Korelacijsko matriko sestavljajo korelacije 13 spremenljivk in iz nje lahko razberemo statistično 

pomembno povezanost med posameznimi spremenljivkami. Iz tabele korelacijske matrike lahko 

razberemo, da so vsi korelacijski koeficienti statistično pomembni (P < 0,05), kar pomeni, da imajo 

pomemben delež skupne variance. V celotnem sistemu so vse spremenljivke statistično pomembno 

povezane z vsemi spremenljivkami. 
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Znotraj sistema imajo največjo povezavo spremenljivki norčevanje in vpitje (0,728). Zelo sta povezani 

tudi spremenljivki obrekovanje in posmehovanje (0,636) ter zmerjanje in vpitje (0,363). 

 

Najvišje povezave z vsemi ostalimi spremenljivkami sistema ima spremenljivka vpijem na vrstnike, ki 

je najmočneje povezana s spremenljivkami se norčujem, zmerjam, izločim iz družbe, igre, skupine, 

prepovem sodelovanje, se posmehujem, ponižujem, grozim. 

Sledi ji spremenljivka vrstnike izločim iz družbe, igre, prepovem sodelovanje, ki je močno povezana s 

spremenljivkami obrekujem, razširjam lažne govorice, vpijem, se posmehujem, zmerjam, se norčujem, 

ponižujem.  

 

Spremenljivka iz vrstnikov se norčujem je močno povezana s spremenljivkami vpijem, ponižujem, 

zmerjam, grozim. Navedenim spremenljivkam, ki imajo močne povezave z ostalimi spremenljivkami, 

sledijo spremenljivke uničujem lastnino, obrekujem, razširjam lažne govorice, zmerjam, se 

posmehujem, grozim in ponižujem. 

 

Iz vseh omenjenih povezav lahko ugotovimo, da so verbalne, psihične oblike nasilja med seboj in z 

ostalimi spremenljivkami zelo povezane in imajo velik vpliv pri povzročanju nasilnih oblik svojim 

vrstnikom. 

V celoti imata najmanjše povezave s spremenljivkami sistema spremenljivki vrstnike brcam in pljuvam, 

vendar so vse povezave statistično pomembne.  

 

Korelacijska matrika dokazuje, da so vse zajete spremenljivke statistično značilno povezane.  

 

Smiselnost faktorizacije smo preverili s Kaiser-Meyer-Olkinovim testom (KMO test in Bartlejevim 

testom sferičnosti. 

 

Tabela 20: KMO-test in Bartlejev test sferičnosti 

KMO – test  0,907 
Bartlejev testi Hi-kvadrat 

df 
P 

2854,124 
78 
0,000 

df = stopnja prostosti 
 

Bartlejev test kaže pomembnost povezav med spremenljivkami sistema. Zelo visok rezultat KMO-

testa, katerega vrednost je 0,907, kaže na upravičenost faktorizacije. Vrednost, ki je pri testu večja od 

0,50, kaže na velik delež skupne variance v uporabljenem sistemu spremenljivk.  

 

Korelacijska matrika se v našem primeru statistično pomembno razlikuje od identične matrike 

(P=0,000). KMO test dokazuje, da je izbrani vzorec primeren za nadaljnjo obdelavo. 

 

Pri faktorizaciji korelacijske matrike smo izračunali komunalitete, ki nam pokažejo količino variance, ki 

jo določena spremenljivka deli z drugimi spremenljivkami.  
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Tabela 21: Komunalitete za posamezne spremenljivke 

Spremenljivka Komunaliteta 
vrstnikom grozim 0,576 
iz vrstnikov se norčujem 0,608 
vrstnikom se posmehujem 0,582 
vrstnike ponižujem 0,572 
vrstnike izločim iz družbe, igre, prepovem sodelovanje 0,637 
na vrstnike vpijem 0,700 
vrstnike zmerjam 0,586 
vrstnike obrekujem, o njih razširjam lažne govorice 0,592 
vrstnike odrinem, porinem 0,501 
vrstnikom uničujem lastnino 0,595 
vrstnike tepem, udarim z roko 0,528 
vrstnike brcam 0,568 
vrstnike pljuvam 0,370 
 

V zgornji tabeli so prikazane komunalitete za posamezno spremenljivko in predstavljajo delež njihovih 

varianc. 

V tabeli nam komunalitete pokažejo količino variance, ki jo določena spremenljivka deli z drugimi 

spremenljivkami. Ekstrakcije faktorjev kažejo, da je na vseh spremenljivkah več kot polovica variance 

skupne, ostali del variance pa je nepojasnjen. 

 

Spremenljivka na vrstnike vpijem ima največji skupni delež variance (0,700), sledi ji spremenljivka 

vrstnike izločim iz družbe, igre, prepovem sodelovanje (0,637) ter spremenljivka iz vrstnikov se 

norčujem (0,608). Najmanjši delež skupne variance pa ima spremenljivka vrstnike pljuvam (0,370). 

 

V naslednjem koraku smo izračunali lastne vrednosti faktorjev, odstotek variance, ki ga posamezni 

faktor pojasnjuje, in odstotek kumulative. 

 

Tabela 22: Prikaz celotne variance 

Faktor Lastna 
vrednost 

% 
pojasnjene 
variance 

Kumulativni 
% 

Lastna 
vrednost 

% 
pojasnjene 
variance 

Kumulativni 
% 

1 6,111 47,011 47,011 6,111 47,011 47,011 
2 1,304 10,031 57,042 1,304 10,031 57,042 
3 0,907 6,975 64,017    
4 0,777 5,973 69,990    
5 0,718 5,521 75,511    
6 0,520 4,001 79,511    
7 0,513 3,947 83,459    
8 0,453 3,486 86,945    
9 0,409 3,142 90,087    

10 0,408 3,136 93,223    
11 0,361 2,773 95,996    
12 0,300 2,306 98,302    
13 0,221 1,698 100,000    

 

V zgornji tabeli nam komunalitete kažejo količino skupne variance vsakega faktorja, ki je pojasnjen z 

ekstrakcijo glavnih komponent, pri čemer obdržimo tiste faktorje, pri katerih je vrednost 

karakterističnega korena lambda večji ali enak 1.   
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Na ta način sta bila dobljena dva karakteristična korena, ki sta večja od 1 in pojasnjujeta 57,042 % 

variance sistema. 

Prvi faktor pojasnjuje 47,011 %, drugi faktor pa 10,031 % variance sistema. 

 
Tabela 23: Matrika ekstrahiranih faktorjev 

Spremenljivka FAKTOR 

1 2 
na vrstnike vpijem 0,788 -0,282 
iz vrstnikov se norčujem 0,762 -0,167 
vrstnike ponižujem 0,756 -0,014 
vrstnikom grozim 0,753 0,096 
vrstnike zmerjam 0,739 -0,200 
vrstnikom se posmehujem 0,716 -0,264 
vrstnike izločim iz družbe, igre, prepovem sodelovanje 0,708 -0,370 
obrekujem, razširjam lažne govorice 0,701 -0,318 
vrstnike tepem, udarim z roko 0,679 0,259 
vrstnike odrinem, porinem 0,648 0,285 
vrstnikom uničujem lastnino 0,551 0,539 
vrstnike pljuvam 0,513 0,326 
vrstnike brcam 0,524 0,542 
 

Iz faktorske matrike smo v osnovni rešitvi razbrali vsebino faktorjev glede na posamezno 

spremenljivko in ugotovili, kako močan je generalni faktor. 

 

Najvišjo povezavo z ostalimi spremenljivkami sistema ima spremenljivka na vrstnike vpijem (0,788). 

Zelo visoke povezave (0,762-0,701) pa imajo tudi spremenljive iz vrstnikov se norčujem, vrstnike 

ponižujem, vrstnikom grozim, vrstnike zmerjam, vrstnikom se posmehujem, jih izločim iz družbe, igre, 

jim prepovem sodelovanje in vrstnike obrekujem, razširjam lažne govorice. 

 

Najnižje povezave se kažejo pri spremenljivkah vrstnikom uničujem lastnino, vrstnike pljuvam in 

brcam. Vendar so povezave statistično značilne, zato bosta spremenljivki uvrščeni v nadaljnjo 

obdelavo.  

Spremenljivki vrstnikom uničujem lastnino in vrstnike brcam se po dveh faktorjih porazdeljujeta s 

približno enako močjo. 

 

Preden lahko trdimo, s katerimi spremenljivkami so posamezni faktorji nasičeni, moramo izvesti še 

rotacijo. Faktorsko matriko smo še rotirali (poševnokoto z Oblimin rotacijo s Kaiserjevo normalizacijo), 

zato da se lažje loči faktorje med seboj in da se vsak faktor bolj usmeri le na eno dimenzijo. 

 

Izbrali smo Oblimin rotacijo s Kaiserjevo normalizacijo, ker se je izkazala kot najprimernejša pri 

določanju nasičenosti posameznih faktorjev s posameznimi spremenljivkami. Rotacijo izvedemo zato, 

da lažje ločimo faktorje med seboj in da se vsak faktor usmeri le na eno dimenzijo. 

 

Pri postopku rotacije dobimo dve matriki, in sicer matriko sklopa in matriko strukture.  
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Tabela 24: Matrika faktorskega sklopa (pattern matrix) 

Spremenljivka FAKTOR 

1 2 
vrstnike izločim iz družbe, igre, prepovem sodelovanje 0,857 -0,125 
na vrstnike vpijem 0,835 0,004 
vrstnike obrekujem, o njih razširjam lažne govorice 0,805 -0,071 
vrstnikom se posmehujem 0,766 -0,006 
vrstnike zmerjam 0,724 0,075 
iz vrstnikov se norčujem 0,710 0,120 
vrstnike ponižujem 0,566 0,286 
vrstnikom grozim 0,463 0,406 
vrstnikom uničujem lastnino -0,091 0,815 
vrstnike brcam -0,114 0,807 
vrstnike odrinem, porinem 0,213 0,573 
vrstnike pljuvam 0,077 0,564 
vrstnike tepem, udarim z roko 0,259 0,557 
 
Za interpretacijo smo izbrali matriko strukture. Dobljeni faktorji so pri posameznih faktorjih že urejeni 
po velikosti od največjega do najmanjšega.  
 
Tabela 25: Strukturna matrika 

Spremenljivka FAKTOR 

1 2 
na vrstnike vpijem 0,837 0,440 
vrstnike izločim iz družbe, igre, prepovem sodelovanje 0,791 0,322 
iz vrstnikov se norčujem 0,773 0,491 
vrstnike obrekujem, o njih razširjam lažne govorice 0,767 0,349 
vrstnikom se posmehujem 0,763 0,394 
vrstnike zmerjam 0,763 0,453 
vrstnike ponižujem 0,716 0,582 
vrstnikom grozim 0,675 0,648 
vrstnikom uničujem lastnino 0,335 0,767 
vrstnike brcam 0,308 0,748 
vrstnike tepem, udarim z roko 0,550 0,692 
vrstnike odrinem, porinem 0,512 0,684 
vrstnike pljuvam 0,372 0,604 
 
Upravičenost izbora faktorjev smo preverili še s korelacijo med posameznimi faktorji. Bolj kot se 

korelacija približuje vrednosti 1, večja je povezanost med faktorji. 

 

Tabela 26: Korelacijska matrika med faktorjema 

 1 2 
1 1,000 0,522 
2 0,522 1,000 
 

Iz tabele lahko razberemo, da sta faktorja med seboj povezana, saj korelacija med njima presega 

vrednost 0,50 in znaša 0,52. V tabeli prikaz celotne variance so prikazane faktorske nasičenosti dveh 

dobljenih faktorjev, ki smo jih dobili po poševnokoti Oblimin rotaciji. Oba faktorja pojasnjujeta skoraj 57 

% celotne variance sistema. Glede na korelacije posameznih spremenljivk smo določili spremenljivke, 

ki določajo posamezni faktor. Pri interpretaciji faktorjev smo uporabili korelacije posameznih 

spremenljivk s faktorjev, ki so višje od 0,50. 
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FAKTOR 1: 

 

Prvi faktor pojasnjuje 52,719 % variance celotnega sistema. 

 

� (0,837)   Na vrstnike vpijem. 

� (0,791)   Vrstnike izločim iz družbe, igre, prepovem sodelovanje. 

� (0,773)   Iz vrstnikov se norčujem. 

� (0,767)   Vrstnike obrekujem, o njih razširjam lažne govorice. 

� (0,763)   Vrstnikom se posmehujem. 

� (0,763)   Vrstnike zmerjam. 

� (0,716)   Vrstnike ponižujem. 

� (0,675)   Vrstnikom grozim. 

 

Spremenljivke, ki so se uvrstile v prvi faktor, so značilne za psihično oz. verbalno nasilje, ki so jih 

avtorji (Aleš Bučar Ručman …) poimenovali: vpitje, izločanje iz družbe, igre, prepoved sodelovanja, 

norčevanje, obrekovaje, razširjanje lažnih govoric, posmehovanje, zmerjanje, poniževanje in grožnje. 

Spremenljivke, ki so se uvrstile v prvi faktor in pojasnjujejo dobro tretjino variance celotnega sistema, 

bi tako lahko poimenovali psihične oblike nasilja. 

 

FAKTOR 2: 

 

Drugi faktor pojasnjuje 10,031 % variance celotnega sistema. 

 

� (0,767)   Vrstnikom uničujem lastnino. 

� (0,748)   Vrstnike brcam. 

� (0,692)   Vrstnike tepem, udarim z roko. 

� (0,684)   Vrstnike odrinem, porinem. 

� (0,604)   Vrstnike pljunem. 

 

Drugi faktor, ki pojasnjuje 10,031 % variance celotnega sistema, je nasičen s spremenljivkami, ki jih 

avtorji uvrščajo med značilne fizične oblike medvrstniškega nasilja. 

Spremenljivke, ki so se uvrstile v to kategorijo, smo zato poimenovali fizične oblike medvrstniškega 

nasilja. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Analiza nasilja nad osnovnošolci in srednješolci                                                                                                                                                             Breda Knafelc 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

  189 

5.2 NASILJE V ŠOLI – ANKETIRANI V VLOGI ŽRTVE NASILJA 
 

S faktorsko analizo smo želeli ugotoviti, kako se posamezne oblike medvrstniškega nasilja združujejo 

v skupine (faktorje). V postopek faktorizacije smo vključili vprašanja, ki so anketirane spraševala o 

pogostosti doživljanja posameznih oblik medvrstniškega nasilja. 

 

Koeficient zanesljivosti znaša 0,9249, kar je nad najnižjo ustrezno mejo zanesljivosti 0,85. Sledila je 

izdelava korelacijske matrike, ki nam kaže povezanost posameznih spremenljivk. 

 

Tabela 27: Kompletna korelacijska matrika – povezave med odvisnimi spremenljivkami 

Correlations

1,000 ,575** ,481** ,588** ,573** ,657** ,781** ,493** ,387** ,449** ,483** ,401** ,336**

, ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

463 463 463 463 463 463 463 463 463 463 463 463 463

,575** 1,00 ,460** ,655** ,590** ,774** ,540** ,465** ,430** ,517** ,486** ,485** ,352**

,000 , ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

463 463 463 463 463 463 463 463 463 463 463 463 463

,481** ,460** 1,000 ,479** ,598** ,521** ,562** ,625** ,340** ,339** ,439** ,367** ,381**

,000 ,000 , ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

463 463 463 463 463 463 463 463 463 463 463 463 463

,588** ,655** ,479** 1,000 ,619** ,658** ,604** ,546** ,483** ,454** ,516** ,424** ,377**

,000 ,000 ,000 , ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

463 463 463 463 463 463 463 463 463 463 463 463 463

,573** ,590** ,598** ,619** 1,000 ,714** ,669** ,797** ,353** ,461** ,459** ,373** ,326**

,000 ,000 ,000 ,000 , ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

463 463 463 463 463 463 463 463 463 463 463 463 463

,657** ,774** ,521** ,658** ,714** 1,00 ,676** ,578** ,395** ,466** ,522** ,440** ,335**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 , ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

463 463 463 463 463 463 463 463 463 463 463 463 463

,781** ,540** ,562** ,604** ,669** ,676** 1,000 ,589** ,395** ,440** ,504** ,366** ,323**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 , ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

463 463 463 463 463 463 463 463 463 463 463 463 463

,493** ,465** ,625** ,546** ,797** ,578** ,589** 1,000 ,287** ,361** ,347** ,241** ,264**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 , ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

463 463 463 463 463 463 463 463 463 463 463 463 463

,387** ,430** ,340** ,483** ,353** ,395** ,395** ,287** 1,00 ,396** ,446** ,459** ,385**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 , ,000 ,000 ,000 ,000

463 463 463 463 463 463 463 463 463 463 463 463 463

,449** ,517** ,339** ,454** ,461** ,466** ,440** ,361** ,396** 1,000 ,410** ,371** ,372**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 , ,000 ,000 ,000

463 463 463 463 463 463 463 463 463 463 463 463 463

,483** ,486** ,439** ,516** ,459** ,522** ,504** ,347** ,446** ,410** 1,000 ,822** ,456**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 , ,000 ,000

463 463 463 463 463 463 463 463 463 463 463 463 463

,401** ,485** ,367** ,424** ,373** ,440** ,366** ,241** ,459** ,371** ,822** 1,000 ,416**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 , ,000

463 463 463 463 463 463 463 463 463 463 463 463 463

,336** ,352** ,381** ,377** ,326** ,335** ,323** ,264** ,385** ,372** ,456** ,416** 1,00

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,

463 463 463 463 463 463 463 463 463 463 463 463 463
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Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

 

 

Korelacijsko matriko sestavljajo korelacije 13 spremenljivk in iz nje lahko razberemo statistično 

pomembno povezanost med posameznimi spremenljivkami. Iz tabele korelacijske matrike lahko 

razberemo, da so vsi korelacijski koeficienti statistično pomembni (P < 0,05), kar pomeni, da imajo 

pomemben delež skupne variance. Vse spremenljivke so statistično pomembno povezane z vsemi 

spremenljivkami. 

 

Znotraj sistema imata največjo povezavo spremenljivki vpije in se norčuje (0,728). Zelo sta povezani 

tudi spremenljivki vrstniki se posmehujejo in vrstniki me obrekujejo, razširjajo lažne govorice (0,636). 

Sledijo spremenljivke vrstniki vpijejo name in  vrstniki me zmerjajo (0,636), vrstniki me obrekujejo, 

razširjajo lažne govorice in vrstniki me izločijo iz skupine, družbe, igre, mi prepovejo sodelovanje 

(0,637) ter vrstniki vpijejo name in vrstniki me izločijo iz skupine, družbe, igre (0,598),  
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Najvišje povezave z vsemi ostalimi spremenljivkami sistema ima spremenljivka vrstniki me izločijo iz 

igre, družbe, skupine – prepovejo sodelovanje, ki je najmočneje povezana s spremenljivkami 

obrekovanje, vpitje, zmerjanje, poniževanje, posmehovanje, grožnje. Sledi ji spremenljivka vrstniki me 

brcajo, ki je močno povezana s spremenljivkami udarci z roko, norčevanje, odrivanje,  vpitje, 

poniževanje. Spremenljivka vrstnik me udari je močno povezana s spremenljivkami brcanje, vpitje, 

zmerjanje, poniževanje, norčevanje, grožnje. Spremenljivka vrstniki vpijejo name je močno povezana s 

spremenljivkami izločevanje iz skupine, družbe, igre – prepoved sodelovanje, zmerjanje, grožnje, 

poniževanje, obrekovanje – razširjanje lažnih govoric in brcanje. 

 

Omenjenim spremenljivkam, ki imajo močne povezave z ostalimi spremenljivkami, sledijo 

spremenljivke vrstniki me obrekujejo – razširjajo lažne govorice, me zmerjajo, ponižujejo, grozijo in se 

norčujejo. 

 

Iz vseh omenjenih povezav lahko ugotovimo, da so oblike nasilnih ravnanj, kot so vpitje, norčevanje,  

posmehovanje, obrekovanje – razširjanje lažnih govoric, med seboj in z ostalimi spremenljivkami zelo 

povezane in imajo velik vpliv pri povzročanju ostalih oblik vrstniškega nasilja. 

 

V celoti imata najmanjše povezave s spremenljivkami sistema spremenljivki vrstniki me pljuvajo in 

vrstniki me brcajo (0,250), vendar so vse povezave statistično pomembne.  

 

Korelacijska matrika dokazuje, da so vse zajete spremenljivke statistično značilno povezane.  

 

Tabela 28: KMO-test in Bartlejev test sferičnosti 

KMO – test  0,898 
Bartlejev testi Hi-kvadrat 

df 
P 

4004,489 
78 

0,000 
df = stopnja prostosti 
 
Primernost vzorca je bila preverjena s Kaiser-Meyer-Olkinovim testom statistične pomembnosti, ki je 

0,898. Vrednost, ki je pri tem testu večja od 0,5, kaže na velik delež skupne variance v uporabljenem 

sistemu spremenljivk. 

 

Zelo visok rezultat KMO testa (0,898) kaže na upravičenost faktorizacije. Bartlejev test kaže 

pomembnost povezav med spremenljivkami sistema. Korelacijska matrika se statistično pomembno 

razlikuje od identične matrike (P = 0,000). S tem KMO-test dokazuje, da je izbrani vzorec primeren za 

nadaljnjo obdelavo. 

 

Po faktorizaciji korelacijske matrike smo izračunali komunalitete, ki nam pokažejo količino variance, ki 

jo določena spremenljivka deli z drugim spremenljivkami. 
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Tabela 29: Komunalitete za posamezne spremenljivke 

Spremenljivka Komunaliteta 
vrstniki mi grozijo 0,625 
vrstniki se norčujej iz mene 0,622 
vrstniki se mi posmehujejo 0,530 
vrstniki me ponižujejo 0,637 
vrstnik me izločijo iz družbe, igre, prepovejo sodelovanje 0,783 
vrstniki vpijejo na mene 0,733 
vrstniki me zmerjajo 0,706 
vrstniki me obrekujejo, razširjajo lažne govorice 0,726 
vrstniki me odrinejo, porinejo 0,478 
vrstniki mi uničujejo lastnino 0,415 
vrstniki me tepejo, udarijo z roko 0,755 
vrstniki me brcajo 0,769 
vrstniki me pljunejo 0,446 
 

V zgornji tabeli so prikazane komunalitete za posamezno spremenljivko in predstavljajo delež njihovih 

varianc. Komunalitete nam pokažejo količino variance, ki jo določena spremenljivka deli z drugimi 

spremenljivkami. Ekstrakcije faktorjev kažejo, da je pri večini spremenljivkah več kot polovica variance 

skupne, ostali del variance pa je nepojasnjen. 

 

Spremenljivka vrstniki me izločijo iz igre, družbe, mi prepovejo sodelovanje ima največji skupni delež 

variance (0,783). Velik delež skupne variance imajo tudi spremenljivke vrstnik me brca (0,769), vpije 

(0,733), obrekuje, razširja lažne govorice (0,726). Spremenljivka vrstnik mi uničuje lastnino pa ima 

najmanjši delež skupne variance (0,415). 

 

V naslednjem koraku smo izračunali lastne vrednosti faktorjev, odstotek variance, ki ga posamezni 

faktor pojasnjuje in odstotek kumulative. 

 

Tabela 30: Prikaz celotne variance 

faktor Lastna 
vrednost 

% 
pojasnjene 
variance 

Kumulativni 
% 

Lastna 
vrednost 

% 
pojasnjene 
variance 

Kumulativni 
% 

1 6,863 52,791 52,791 6,863 52,791 52,791 
2 1,361 10,470 63,261 1,361 10,470 63,261 
3 0,793 6,102 69,363   
4 0,745 5,729 75,092   
5 0,611 4,698 79,790   
6 0,603 4,635 84,425   
7 0,537 4,135 88,560   
8 0,417 3,206 91,766   
9 0,351 2,699 94,465   

10 0,230 1,772 96,237   
11 0,180 1,386 97,624   
12 0,173 1,327 98,951   
13 0,136 1,049 100,000   

 

V zgornji tabeli nam komunalitete kažejo količino skupne variance vsakega faktorja, ki je pojasnjen z 

ekstrakcijo glavnih komponent. Po Kaiser-Guttmanovem kriteriju obdržimo tiste faktorje, pri katerih je 

vrednost karakterističnega korena lambda večji ali enak 1. 
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Na ta način sta bila dobljena dva karakteristična korena, ki sta večja od 1 in pojasnjujeta 63,261 % 

variance sistema. Prvi faktor pojasnjuje 52,791 %, drugi faktor pa 10,470 % variance sistema. 

 

Tabela 31: Matrika ekstrahiranih faktorjev 

Spremenljivka FAKTOR 

1 2 
vrstniki vpijejo na mene 0,840 -0,167 
vrstniki me izločijo iz družbe, igre, prepovejo sodelovanje 0,815 -0,343 
vrstniki me zmerjajo 0,807 -0,236 
vrstniki me ponižujejo 0,796 -0,054 
vrstniki se norčujejo iz mene 0,789 -0,004 
vrstniki mi grozijo 0,778 -0,139 
vrstniki me tepejo, udarijo z roko 0,724 0,480 
vrstniki me obrekujejo, razširjajo lažne govorice 0,713 -0,466 
vrstniki se mi posmehujejo 0,702 -0,190 
vrstniki me brcajo 0,641 0,598 
vrstniki mi uničujejo lastnino 0,632 0,122 
vrstniki me odrinejo, porinejo 0,594 0,355 
vrstniki me pljunejo 0,540 0,393 
 

Iz faktorske matrike smo v osnovni rešitvi razbrali vsebino faktorjev glede na posamezno 

spremenljivko in ugotovili, kako močan je generalni faktor. 

Najvišjo povezavo z ostalimi spremenljivkami sistema ima spremenljivka vpitje (0,840). Zelo visoke 

povezave (0,815-0,702) pa imajo spremenljivke vrstnik me izloči iz družbe, prepove sodelovanje, me 

zmerja, ponižuje, se norčuje, grozi, udari, obrekuje in razširja lažne govorice. 

Najnižje povezave se kažejo pri spremenljivkah odrivanje in pljuvanje. Vendar so povezave statistično 

značilne, zato bosta spremenljivki uvrščeni v nadaljnjo obdelavo. 

 

Preden lahko trdimo, s katerimi spremenljivkami so posamezni faktorji nasičeni, moramo izvesti še 

rotacijo. Faktorsko matriko smo še rotirali (poševnokoto z Oblimin rotacijo s Kaiserjevo normalizacijo), 

zato da se lažje loči faktorje med seboj ter da se vsak faktor bolj usmeri le na eno dimenzijo. Kriterij, 

da faktor meri eno dimenzijo osnovne spremenljivke, je 0,50. Pri postopku rotacije dobimo dve matriki, 

in sicer matriko sklopa in matriko strukture.  

 

Tabela 32: Matrika faktorskega sklopa (pattern matrix) 

Spremenljivka FAKTOR 

1 2 
vrstnik me obrekujejo, razširjajo lažne govorice 0,963 -0,251 
vrstniki me izločijo iz družbe, igre, prepovejo sodelovanje 0,923 -0,072 
vrstniki me zmerjajo 0,815 0,045 
vrstniki vpijejo na mene 0,774 0,136 
vrstniki mi grozijo 0,702 0,144 
vrstniki se mi posmehujejo 0,695 0,057 
vrstniki me ponižujejo 0,634 0,248 
vrstniki se norčujejo iz mene 0,582 0,301 
vrstniki me brcajo -0,096 0,926 
vrstniki me tepejo, me udarijo z roko 0,076 0,824 
vrstniki me pljunejo 0,024 0,654 
vrstniki me odrinejo, porinejo 0,100 0,632 
vrstniki mi uničujejo lastnino 0,348 0,383 
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Za interpretacijo smo izbrali matriko strukture. Dobljeni rezultati so pri posameznih faktorjih že urejeni 

po velikosti od največjega do najmanjšega. 

Tabela 33: Strukturna matrika 

Spremenljivka FAKTOR 

1 2 
vrstniki me izločijo iz družbe, igre, prepovejo sodelovanje 0,883 0,434 
vrstniki vpijejo na meme 0,848 0,561 
vrstniki me zmerjajo 0,840 0,493 
vrstniki me obrekujejo, razširjajo lažne govorice 0,826 0,278 
vrstniki mi grozijo 0,781 0,529 
vrstniki me ponižujejo 0,771 0,596 
vrstniki se norčujejo iz mene 0,748 0,621 
vrstniki se mi posmehujejo 0,726 0,438 
vrstniki me brcajo 0,412 0,873 
vrstniki me tepejo, udarijo z roko 0,529 0,866 
vrstniki me odrinejo, porinejo 0,447 0,687 
vrstniki me pljunejo 0,383 0,668 
vrstniki mi uničujejo lastnino 0,559 0,574 
 

Upravičenost izbora faktorjev smo preverili še s korelacijo med posameznimi faktorji. Bolj kot se 

korelacija približuje vrednosti 1, večja je povezanost med faktorji. 

 

Tabela 34: Korelacijska matrika med faktorjema 

 1 2 
1 1,000 0,549 
2 0,549 1,000 
 

Iz tabele lahko razberemo, da sta faktorja med seboj povezana, saj korelacija med njima presega 

vrednost 0,50 in znaša 0,549. 

Glede na korelacije posameznih spremenljivk smo določili spremenljivke, ki določajo posamezni 

faktor. Pri interpretaciji faktorjev smo uporabili korelacije posameznih spremenljivk s faktorjem, ki so 

višje od 0,50. 

 

 

FAKTOR 1: 

 

Prvi faktor pojasnjuje 52,791 % variance celotnega sistema. 

� (0,883)   Vrstniki me izločijo iz družbe, igre, prepovejo sodelovanje. 

� (0,848)   Vrstniki vpijejo na mene. 

� (0,840)   Vrstniki me zmerjajo. 

� (0,826)   Vrstniki me obrekujejo, razširjajo lažne govorice. 

� (0,781)   Vrstniki mi grozijo. 

� (0,771)   Vrstniki me ponižujejo. 

� (0,748)   Vrstniki se norčujejo iz mene. 

� (0,726)   Vrstniki se mi posmehujejo. 
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Spremenljivke, ki so se uvrstile v prvi faktor, avtorji uvrščajo med značilne psihične oz. verbalne oblike 

nasilja: izločanje iz družbe, igre, prepoved sodelovanja, vpitje, zmerjanje, obrekovanje, razširjanje 

lažnih govoric, grožnje, poniževanje, norčevanje, posmehovanje. 

Spremenljivke, ki so se uvrstile v prvi faktor in pojasnjujejo dobro polovico variance celotnega sistema, 

bi tako lahko poimenovali psihične oblike nasilja. 

 

FAKTOR 2: 

 

Drugi faktor pojasnjuje 10,470 % variance celotnega sistema. 

� (0,873)   Vrstniki me brcajo. 

� (0,866)   Vrstniki tepejo, me udarijo z roko. 

� (0,687)   Vrstniki me odrinejo, porinejo. 

� (0,668)   Vrstniki me pljunejo. 

� (0,574)   Vrstniki mi uničujejo lastnino. 

 

Drugi faktor, ki pojasnjuje 10,470 % variance celotnega sistema, je nasičen s spremenljivkami, ki jih 

avtorji uvrščajo med značilne fizične oblike medvrstniškega nasilja. Spremenljivke, ki so se uvrstile v to 

kategorijo, smo zato poimenovali fizične oblike medvrstniškega nasilja. 
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5.3 NASILJE V DRUŽINI – POVZROČITELJI OČETJE 

 

S faktorsko analizo smo želeli ugotoviti, kako se posamezne oblike nasilnih ravnanj s strani očetov 

združujejo v skupine (faktorje). V postopek faktorizacije smo vključili vprašanja, ki so učence 

spraševala o pogostosti pojavljanja nasilnih oblik vedenja, ki jih povzročajo očetje. 

 

Izračunali smo koeficient zanesljivosti, ki znaša 0,8875, kar je višje nad najnižjo dovoljeno mejo 

zanesljivosti. KMO-test dokazuje, da je izbran vzorec primeren za nadaljnjo obdelavo. 

 

Tabela 35: Kompletna korelacijska matrika – povezave med odvisnimi spremenljivkami 

Correlations

1,000 ,528** ,488** ,258** ,484** ,473** ,532** ,588** ,443** ,401** ,477** ,118*

, ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,011

456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456

,528** 1,000 ,561** ,456** ,270** ,462** ,528** ,469** ,334** ,338** ,326** ,268**

,000 , ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456

,488** ,561** 1,000 ,430** ,414** ,557** ,554** ,433** ,341** ,336** ,338** ,145**

,000 ,000 , ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002

456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456

,258** ,456** ,430** 1,000 ,266** ,404** ,442** ,320** ,349** ,353** ,327** ,144**

,000 ,000 ,000 , ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002

456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456

,484** ,270** ,414** ,266** 1,000 ,524** ,519** ,372** ,396** ,401** ,424** ,085

,000 ,000 ,000 ,000 , ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,071

456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456

,473** ,462** ,557** ,404** ,524** 1,000 ,890** ,410** ,278** ,346** ,346** ,042

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 , ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,368

456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456

,532** ,528** ,554** ,442** ,519** ,890** 1,000 ,488** ,287** ,344** ,359** ,137**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 , ,000 ,000 ,000 ,000 ,003

456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456

,588** ,469** ,433** ,320** ,372** ,410** ,488** 1,000 ,276** ,340** ,322** ,067

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 , ,000 ,000 ,000 ,154

456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456

,443** ,334** ,341** ,349** ,396** ,278** ,287** ,276** 1,000 ,812** ,938** ,129**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 , ,000 ,000 ,006

456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456

,401** ,338** ,336** ,353** ,401** ,346** ,344** ,340** ,812** 1,000 ,775** ,153**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 , ,000 ,001

456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456

,477** ,326** ,338** ,327** ,424** ,346** ,359** ,322** ,938** ,775** 1,000 ,128**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 , ,006

456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456

,118* ,268** ,145** ,144** ,085 ,042 ,137** ,067 ,129** ,153** ,128** 1,000

,011 ,000 ,002 ,002 ,071 ,368 ,003 ,154 ,006 ,001 ,006 ,

456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

oèe grozi

oèe zmerja, žali

oèe obtožuje

oèe ignorira

oèe omejuje izhode,
prepove druženje

oèe postavlja velike
zahteve, prièakovanja

oèe kritizira

oèe kaznuje

oèe udari

oèe brca

oèe odrine

oèe otipava, se dotika

oèe
grozi

oèe
zmerja,

žali
oèe

obtožuje
oèe

ignorira

oèe
omejuje
izhode,
prepove
druženje

oèe
postavlja

velike
zahteve,

prièakovanja
oèe

kritizira
oèe

kaznuje
oèe

udari
oèe
brca

oèe
odrine

oèe
otipava,
se dotika

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
 

 

Korelacijsko matriko sestavljajo korelacije 12 spremenljivk in iz nje lahko razberemo statistično 

pomembno povezanost med posameznimi spremenljivkami. Iz korelacijske matrike lahko razberemo, 

da je večina korelacijskih koeficientov statistično pomembnih (P < 0,05), kar pomeni, da imajo 

pomemben delež skupne variance. Statistično pomembno povezane so vse spremenljivke, razen 

spremenljivk oče mi omejuje izhode, prepoveduje druženje, oče mi postavlja velike zahteve in 

pričakovanja, oče me kaznuje, ki niso statistično značilno povezane. 

 

Znotraj sistema imata največjo povezavo spremenljivki oče me odrine, porine in oče me udari (0,938).  

Zelo močno sta povezani tudi spremenljivki oče kritizira in oče postavlja velike zahteve, visoka 
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pričakovanja (0,890). Močna je tudi povezava med spremenljivkama oče udari in oče brca (0,812) ter 

spremenljivkama oče odrine, porine in oče brca (0,775). 

 

Najvišje povezave z vsemi ostalimi spremenljivkami sistema ima spremenljivka  oče me udari, ki je 

najmočneje povezana s spremenljivkami odrine, brca in grozi. Sledi ji spremenljivka oče me odrine, 

porine, ki je najmočneje povezana s spremenljivkami udari, brca, grozi, omejuje izhode, prepove 

druženje s prijatelji.  Spremenljivka oče me brca je močno povezana s spremenljivkami udari, odrine, 

grozi, omejuje izhode, prepove druženje s prijatelji. 

Omenjenim spremenljivkam, ki imajo močne povezave z ostalimi spremenljivkami, sledijo 

spremenljivke oče kritizira, postavlja velike zahteve, visoka pričakovanja. 

 

V celotnem sistemu so tri povezava, ki niso statistično pomembne, in sicer so to spremenljivke oče 

otipava, se dotika in oče mi omejuje izhode – prepove druženje, oče me otipava in oče mi postavlja 

velike zahteve in pričakovanja, oče otipava, se dotika in oče kaznuje.  

 
Tabela 36: KMO-test in Bartlejev test sferičnosti 

KMO – test  0,833 
Bartlejev testi Hi-kvadrad 

df 
P 

3679,4033 
66 

0,000 
df = stopnja prostosti 
 

Smiselnost faktorizacije smo preverili s Kaiser-Meyer-Olkinovim testo (KMO test) in Bartlejevim testom 

sferičnosti. Zelo visok rezultat KMO-testa, ki znaša 0,833, kaže na upravičenost faktorizacije vzorca. 

Vrednost, ki je pri tem testu večja od 0,5, kaže na velik delež skupne variance v uporabljenem sistemu 

spremenljivk. KMO test dokazuje, da je izbrani vzorec primeren za nadaljnjo obdelavo. 

Bartlejev test kaže pomembnost povezav med spremenljivkami sistema. Korelacijska matrika se 

statistično pomembno razlikuje od identične matrike (P = 0,000). 

 

Tabela 37: Komunalitete za posamezne spremenljivke 

Spremenljivka Komunaliteta 
oče mi grozi 0,564 
oče me zmerja 0,665 
oče me obtožuje 0,589 
oče me ignorira 0,413 
oče mi omejuje izhode, prepove druženje 0,519 
oče mi postavlja velike zahteve, pričakovanja 0,764 
oče me kritizira 0,796 
oče me kaznuje 0,471 
oče me tepe, udari z roko 0,942 
oče me brca 0,809 
oče me odrine, porine 0,913 
oče me otipava, se me nezaželeno dotika 0,760 
 

Po faktorizaciji korelacijske matrike smo izračunali komunalitete, ki nam pokažejo količino variance, ki 

jo določena spremenljivka deli z drugim spremenljivkami. V spodnji tabeli so prikazane komunalitete 

za posamezno spremenljivko in predstavljajo delež njihovih varianc. 
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Komunalitete nam pokažejo količino variance, ki jo določena spremenljivka deli z drugimi 

spremenljivkami. Ekstrakcije faktorjev kažejo, da je pri večini spremenljivkah več kot polovica variance 

skupne, ostali del variance pa je nepojasnjen. 

Spremenljivka oče udari ima največji skupni delež variance (0,942). Velik delež skupne variance imajo 

tudi spremenljivke oče me odrine (0,913), brca (0,809), kritizira (0,796). Spremenljivka oče me ignorira 

pa ima najmanjši delež skupne variance (0,413). 

 

Tabela 38: Prikaz celotne variance 

faktor Lastna 
vrednost 

% 
pojasnjene 
variance 

Kumulativni 
% 

Lastna 
vrednost 

% 
pojasnjene 
variance 

Kumulativni 
% 

1 5,454 45,448 45,448 5,454 45,448 45,448 
2 1,674 13,951 59,400 1,674 13,951 59,400 
3 1,076 8,969 68,369 1,076 8,969 68,369 
4 0,832 6,935 75,303   
5 0,789 6,571 81,875   
6 0,545 4,541 86,416   
7 0,511 4,261 90,677   
8 0,401 3,345 94,022   
9 0,335 2,796 96,817   

10 0,234 1,947 98,764   
11 0,097 0,806 99,570   
13 0,052 0,430 100,000   

 

V zgornji tabeli nam komunalitete kažejo količino skupne variance vsakega faktorja. Po Kaiser-

Guttmanovem kriteriju obdržimo tiste faktorje, pri katerih je vrednost karakterističnega korena lamda 

večji ali enak 1. Na ta način so bili dobljeni trije karakteristični koreni, ki so večji od 1 in pojasnjujejo 

68,369 % variance sistema. Prvi faktor pojasnjuje 45,448 %, drugi faktor 13,951 % in tretji faktor 8,969 

% variance sistema. 

 

Tabela 39: Matrika ekstrahiranih faktorjev 

Spremenljivka FAKTOR 
1 2 3 

oče me kritizira 0,778 -0,420 -0,121 
oče mi postavlja velike zahteve, pričakovanja 0,742 -0,403 -0,227 
oče mi grozi 0,739 -0,096 -0,089 
oče me odrine, porine 0,734 0,607 -0,067 
oče me tepe, udari z roko 0,710 0,662 -0,020 
oče me brca 0,709 0,554 -0,011 
oče me obtožuje 0,708 -0,285 0,085 
oče zmerja 0,687 -0,257 0,356 
oče mi omejuje izhode, prepove druženje 0,655 -0,048 -0,295 
oče me kaznuje 0,643 -0,228 -0,068 
oče me ignorira 0,584 -0,104 0,248 
oče me otipava, se me nezaželeno dotika 0,222 0,025 0,843 
 

Iz faktorske matrike smo v osnovni rešitvi razbrali vsebino faktorjev glede na posamezno 

spremenljivko in ugotovili, kako močan je generalni faktor ter ali je prostor enovit ali razbit. 

Najvišjo povezavo z ostalimi spremenljivkami sistema ima spremenljivka oče kritizira (0,778). Zelo 

visoke povezave (0,742-0,708) pa imajo spremenljivke oče postavlja velike zahteve in pričakovanja, 

oče mi grozi, odrine, udari, brca, obtožuje. 
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Najnižje povezave se kažejo pri spremenljivkah oče ignorira in oče otipava, se dotika. Za navedeni 

spremenljivki smo že pri interpretaciji korelacijske matrike ugotovili, da sta v slabi povezavi z ostalimi 

spremenljivkami. Vendar so povezave statistično značilne, zato bosta spremenljivki uvrščeni v 

nadaljnjo obdelavo.  

Preden lahko trdimo, s katerimi spremenljivkami so posamezni faktorji nasičeni, moramo izvesti še 

rotacijo. 

 

Za naš sistem smo izbrali Oblimin rotacijo s Kaiserjevo normalizacijo, ker se je izkazala kot 

najprimernejša pri določanju nasičenosti posameznih faktorjev s posameznimi spremenljivkami. 

Rotacijo izvedemo, da lažje ločimo faktorje med seboj in da se vsak faktor usmeri le na eno dimenzijo. 

Pri postopku rotacije dobimo dve matriki, in sicer matriko sklopa in matriko strukture. 

Kriterij, da faktor meri eno dimenzijo osnovne spremenljivke, je 0,50.  

 

Tabela 40: Matrika faktorskega sklopa (pattern matrix) 

Spremenljivka FAKTOR 
1 2 3 

oče me kritizira 0,938 -0,096 -0,043 
oče mi postavlja velike zahteve, pričakovanja 0,921 -0,085 -0,153 
oče me obtožuje 0,726 -0,001 0,157 
oče me kaznuje 0,667 0,042 -0,006 
oče me zmerja 0,628 -0,003 0,428 
oče mi grozi 0,627 0,222 -0,021 
oče mi omejuje izhode, prepove druženje 0,571 0,253 -0,238 
oče me ignorira 0,449 0,121 0,305 
oče me tepe, udari z roko -0,057 0,992 0,026 
oče me odrine, porine 0,017 0,950 -0,017 
oče me brca 0,032 0,878 0,038 
oče me otipava, se me nezaželeno dotika -0,052 0,054 0,872 
 

Za interpretacijo smo izbrali matriko strukture. Dobljeni rezultati so pri posameznih faktorjih že urejeni 

po velikosti od največjega do najmanjšega. 

 
Tabela 41: Strukturna matrika 

Spremenljivka FAKTOR 
1 2 3 

oče me kritizira 0,887 0,327 0,101 
oče mi postavlja velike zahteve, pričakovanja 0,857 0,317 -0,011 
oče me obtožuje 0,752 0,351 0,277 
oče mi grozi 0,725 0,506 0,111 
oče me zmerja 0,698 0,339 0,532 
oče me kaznuje 0,685 0,346 0,110 
oče mi omejuje izhode, prepove druženje 0,647 0,484 -0,111 
oče me ignorira 0,554 0,365 0,395 
oče me tepe, udari z roko 0,400 0,969 0,143 
oče me odrine, porine 0,448 0,955 0,107 
oče me brca 0,440 0,898 0,156 
oče me otipava, se me nezaželeno dotika 0,118 0,142 0,870 
Upravičenost izbora faktorjev smo preverili še s korelacijo med posameznimi  faktorji (bolj kot se 

korelacija približuje vrednosti 1, večja je povezanost med faktorji).  
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Tabela 42: Korelacijska matrika med faktorjema 

 1 2 3 
1 1,000 0,457 0,166 
2 0,457 1,000 0,128 
3 0,166 0,128 1,000 
 

Iz tabele lahko razberemo, da so vsi trije faktorji med seboj povezani. Najmočneje sta povezana prvi in 

drugi faktor. Nekoliko slabša je povezava med 1 in tretjim faktorjev ter drugim in tretjim faktorjem.  

 

FAKTOR 1: 

 

Prvi faktor pojasnjuje 52,719 % variance celotnega sistema. Določajo ga spremenljivke, ki imajo 

rezultat višji od 0,55:  

 

� (0,887)   Oče me kritizira. 

� (0,857)   Oče mi postavlja velike zahteve, visoka pričakovanja. 

� (0,752)   Oče me obtožuje. 

� (0,725)   Oče mi grozi. 

� (0,698)   Oče me zmerja. 

� (0,685)   Oče me kaznuje. 

� (0,647)   Oče mi omejuje izhode, prepove druženje s prijatelji 

� (0,554)   Oče me ignorira. 

�  

Spremenljivke, ki so se uvrstile v prvi faktor, so značilne za psihično oz. verbalno nasilje, ki so jih 

avtorji (Aleš Bučar Ručman …) poimenovali: kritiziranje, postavljanje velikih zahtev, pričakovanj, 

obtoževanja, grožnje, zmerjanja, žalitve, kaznovanja, omejevanje izhodov, prepoved druženja, 

ignoriranje. 

 

Spremenljivke, ki so se uvrstile v prvi faktor in pojasnjujejo dobro tretjino variance celotnega sistema, 

bi tako lahko poimenovali psihične oblike družinskega nasilja nad otroki. 

 

FAKTOR 2: 

 

Drugi faktor pojasnjuje 13,951 % variance celotnega sistema. Določajo ga spremenljivke: 

 

� (0,969)   Oče me tepe, udari z roko. 

� (0,995)   Oče me odrine, porine. 

� (0,898)   Oče me brca. 

 

Drugi faktor, ki pojasnjuje 13,951 % variance celotnega sistema, je nasičen s spremenljivkami, ki jih 

avtorji uvrščajo med značilne fizične oblike družinskega nasilja nad otroki. V to kategorijo so se uvrstile 

spremenljivke oče udari, oče odrine, oče brca. 

 



    Analiza nasilja nad osnovnošolci in srednješolci                                                                                                                                                             Breda Knafelc 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

  200 

Spremenljivke, ki so se uvrstile v to kategorijo, smo zato poimenovali fizične oblike družinskega 

nasilja. 

 

 

FAKTOR 3: 

 

Tretji faktor pojasnjuje 8,969% variance celotnega sistema. Določa ga spremenljivka: 

 

� (0,870)   Oče me otipava, se me nezaželeno dotika. 

 

Tretji faktor, ki pojasnjuje 8,969 % variance celotnega sistema, je nasičen s spremenljivko, ki jo 

nekateri avtorji uvrščajo med značilne fizične oblike družinskega nasilja nad otroki, drugi pa med 

spolno obliko družinskega nasilja nad otroki. V to kategorijo se je uvrstila spremenljivka oče se me 

dotika, me otipava. 

 

Spremenljivko, ki se je  uvrstila v to kategorijo, smo zato poimenovali spolna oblika družinskega nasilja 

nad otroki. 
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5.4 NASILJE V DRUŽINI – POVZROČITELJICE MATERE 
 

 

Za prikaz merske karakteristike smo izračunali koeficient zanesljivost Cronbach alpha, ki znaša 

0,8560, kar je nad najnižjo ustrezno mejo. Sledila je izdelava korelacijske matrike, ki nam kaže 

povezanost posameznih spremenljivk. 

 

Tabela 43: Povezave med odvisnimi spremenljivkami – povezave med odvisnimi spremenljivkami 

Correlations

1,000 ,540** ,537** ,335** ,484** ,465** ,371** ,353** ,299** ,269** -,010 ,015

, ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,824 ,747

461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461

,540** 1,000 ,545** ,335** ,503** ,498** ,445** ,391** ,369** ,417** ,071 ,139**

,000 , ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,129 ,003

461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461

,537** ,545** 1,000 ,436** ,511** ,534** ,438** ,485** ,452** ,468** ,158** ,210**

,000 ,000 , ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000

461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461

,335** ,335** ,436** 1,000 ,317** ,221** ,272** ,382** ,359** ,380** ,228** ,075

,000 ,000 ,000 , ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,108

461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461

,484** ,503** ,511** ,317** 1,000 ,396** ,268** ,261** ,333** ,256** ,035 ,031

,000 ,000 ,000 ,000 , ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,450 ,513

461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461

,465** ,498** ,534** ,221** ,396** 1,000 ,534** ,544** ,425** ,484** ,056 ,161**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 , ,000 ,000 ,000 ,000 ,233 ,001

461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461

,371** ,445** ,438** ,272** ,268** ,534** 1,000 ,657** ,383** ,483** ,093* ,224**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 , ,000 ,000 ,000 ,046 ,000

461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461

,353** ,391** ,485** ,382** ,261** ,544** ,657** 1,000 ,358** ,441** ,141** ,279**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 , ,000 ,000 ,002 ,000

461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461

,299** ,369** ,452** ,359** ,333** ,425** ,383** ,358** 1,000 ,808** ,237** ,287**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 , ,000 ,000 ,000

461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461

,269** ,417** ,468** ,380** ,256** ,484** ,483** ,441** ,808** 1,000 ,303** ,365**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 , ,000 ,000

461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461

-,010 ,071 ,158** ,228** ,035 ,056 ,093* ,141** ,237** ,303** 1,000 ,386**

,824 ,129 ,001 ,000 ,450 ,233 ,046 ,002 ,000 ,000 , ,000

461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461

,015 ,139** ,210** ,075 ,031 ,161** ,224** ,279** ,287** ,365** ,386** 1,000

,747 ,003 ,000 ,108 ,513 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,

461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

mati grozi

mati zmerja, žali

mati obtožuje

mati ignorira

mati omejuje izhode,
prepove druženje

mati postavlja velike
zahteve, prièakovanja

mati kritizira

mati kaznuje

mati udari

mati brca

mati odrine

mati otipava, se dotika

mati
grozi

mati
zmerja,

žali
mati

obtožuje
mati

ignorira

mati
omejuje
izhode,
prepove
druženje

mati
postavlja

velike
zahteve,

prièakovanja
mati

kritizira
mati

kaznuje
mati
udari

mati
brca

mati
odrine

mati
otipava,

se
dotika

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
 

 

Korelacijsko matriko sestavljajo korelacije 12 spremenljivk in iz nje lahko razberemo statistično 

pomembno povezanost med posameznimi spremenljivkami. Iz tabele korelacijske matrike lahko 

razberemo, da je večino korelacijskih koeficientov statistično pomembnih (P < 0, 05), kar pomeni, da 

imajo pomemben delež skupne variance. 

 

Statistično pomembno povezane so vse spremenljivke, razen spremenljivke mati odrine, ki ni 

statistično značilno povezana s spremenljivkami grozi, zmerja, omejuje izhode, prepoveduje druženje, 

postavlja velike zahteve, pričakovanja, ter mati otipava, se dotika, ki ni statistično povezana s 

spremenljivkami: grozi, ignorira, omejuje izhode, prepove druženje. 
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Znotraj sistema imata največjo povezavo spremenljivki mati grozi in mati odrine (0,824). Zelo sta 

povezani tudi spremenljivki mati grozi in mati otipava, se nezaželeno dotika (0,747). Sledita 

spremenljivki mati otipava, se nezaželeno dotika in mati omejuje izhode, prepove druženje (0,513). 

Sledita spremenljivki mati omejuje izhode, prepove druženje in mati odrine (0,450). 

 

Najvišje povezave z vsemi ostalimi spremenljivkami sistema ima spremenljivka mati kritizira, ki je 

najmočneje povezana s spremenljivkami mati kaznuje, mati postavlja velike zahteve in pričakovanja, 

brca, zmerja, žali, obtožuje. Sledi ji spremenljivka mati brca, ki je močno povezana s spremenljivkami 

mati tepe, udari z roko, mati postavlja velike zahteve, pričakovanja, mati kritizira, obtožuje. 

Spremenljivka mati kaznuje je močno povezana s spremenljivkami mati kritizira, postavlja velike 

zahteve, pričakovanja, mati obtožuje, mati brca, zmerja, žali, ignorira. 

Omenjenim spremenljivkam, ki imajo močne povezave z ostalimi spremenljivkami, sledijo 

spremenljivke mati postavlja velike zahteve, pričakovanja, obtožuje, grozi, omejuje izhode, prepove 

druženje. 

 

V celotnem sistemu je  sedem povezav, ki niso statistično pomembne, in sicer med spremenljivkami 

mati odrine, mati grozi, mati odrine in spremenljivka mati zmerja, spremenljivka mati odrine in mati 

žali, spremenljivki mati odrine in omejuje izhode – prepoveduje druženje, postavlja velike zahteve, 

pričakovanja. Prav tako pa tudi spremenljivka mati otipava, se dotika, ki ni statistično povezana s 

spremenljivkami: grozi, ignorira, omejuje izhode – prepove druženje. 

 

Korelacijska matrika dokazuje, da je večina zajetih spremenljivk statistično značilno povezanih. Večina 

koeficientov ima vrednosti večje od 0,30, kar je dovolj za uvrstitev spremenljivk v postopek 

faktorizacije.  

 

Tabela 44: KMO-test in Bartlejev test sferičnosti 

KMO – test  0,850 
Bartlejev testi Hi-kvadrad 

df 
P 

2383,851 
66 

0,000 
df = stopnja prostosti 
 
Smiselnost faktorizacije je bila preverjena s Kaiser-Meyer-Olkinovim testom statistične pomembnosti, 

ki je 0,850. 

 

Vrednost, ki je pri tem testu večja od 0,5, kaže na velik delež skupne variance v uporabljenem sistemu 

spremenljivk. Zelo visok rezultat KMO-testa (0,850) kaže na upravičenost faktorizacije. KMO-test 

dokazuje, da je izbrani vzorec primeren za nadaljnjo obdelavo. Bartlejev test kaže pomembnost 

povezav med spremenljivkami sistema.  

 

Pri faktorizaciji korelacijske matrike smo izračunali komunalitete, ki nam pokažejo količino variance, ki 

jo določena spremenljivka deli z drugimi spremenljivkami (npr. pri spremenljivki primerjanje je več kot 

polovica variance skupne, ostali del variance pa je nepojasnjen). 
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V spodnji tabeli so prikazane komunalitete za posamezno spremenljivko in predstavljajo delež njihovih 

varianc. 

 

Tabela 45: Komunalitete za posamezne spremenljivke 

Spremenljivka Komunaliteta 
mati mi grozi 0,633 
mati me zmerja 0,596 
mati me obtožuje 0,651 
mati me ignorira 0,506 
mati mi omejuje izhode, prepove druženje 0,631 
mati mi postavlja velike zahteve, pričakovanja 0,660 
mati me kritizira 0,731 
mati me kaznuje 0,679 
mati me tepe, udari z roko 0,607 
mati me brca 0,712 
mati me odrine, porine 0,638 
mati me otipava, se me nezaželeno dotika 0,559 
 

Komunalitete nam pokažejo količino variance, ki jo določena spremenljivka deli z drugimi 

spremenljivkami. Ekstrakcije faktorjev kažejo, da je na vseh spremenljivkah več kot polovica variance 

skupne, ostali del variance pa je nepojasnjen. 

 

Spremenljivka mati kritizira ima največji skupni delež variance (0,731). Sledi ji spremenljivka mati brca 

(0,712). Spremenljivka mati me ignorira pa ima najmanjši delež skupne variance (0,506). 

 

V naslednjem koraku smo izračunali lastne vrednosti faktorjev, odstotek variance, ki ga posamezni 

faktor pojasnjuje, in odstotek kumulative. 

 

Tabela 46: Prikaz celotne variance 

Faktor Lastna 
vrednost 

% 
pojasnjene 
variance 

Kumulativni 
% 

Lastna 
vrednost 

% 
pojasnjene 
variance 

Kumulativni 
% 

1 4,984 41,530 41,530 4,984 41,530 41,530 
2 1,593 13,272 54,802 1,593 13,272 54,802 
3 1,027 8,555 63,357 1,027 8,555 63,357 
4 0,833 6,942 70,299   
5 0,792 6,597 76,897   
6 0,546 4,548 81,445   
7 0,501 4,179 85,623   
8 0,473 3,943 89,567   
9 0,419 3,491 93,057   

10 0,371 3,092 96,149   
11 0,296 2,469 98,618   
13 0,166 1,382 100,000   

 
V zgornji tabeli nam komunalitete kažejo količino skupne variance vsakega faktorja, ki je pojasnjen z 

ekstrakcijo glavnih komponent. Po Kaiser-Guttmanovem kriteriju obdržimo tiste faktorje, pri katerih je 

vrednost karakterističnega korena lambda večji ali enak 1.  

Na ta način sta bila dobljena dva karakteristična korena, ki sta večja od 1 in pojasnjujeta 63,357 % 

variance sistema. Prvi faktor pojasnjuje 41,530 %, drugi faktor 13,272 % in tretji faktor 8,555 % 

variance sistema. 
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Tabela 47: Matrika ekstrahiranih faktorjev 

Spremenljivka FAKTOR 
1 2 3 

mati me obtožuje 0,781 -0,148 0,142 
mati me brca 0,749 0,387 0,013 
mati mi postavlja velike zahteve, pričakovanja 0,734 -0,156 -0,311 
mati me zmerja 0,716 -0,277 0,080 
mati me kaznuje 0,711 0,055 -0,413 
mati me tepe, udari z roko 0,706 0,302 0,135 
mati me kritizira 0,704 0,005 -0,486 
mati mi grozi 0,639 -0,456 0,128 
mati mi omejuje izhode, prepove druženje 0,592 -0,396 0,352 
mati me ignorira 0,560 0,013 0,438 
mati me odrine, porine 0,264 0,660 0,365 
mati me otipava, se me nezaželeno dotika 0,348 0,652 -0,115 
 

Iz faktorske matrike smo v osnovni rešitvi razbrali vsebino faktorjev glede na posamezno 

spremenljivko in ugotovili, kako močan je generalni faktor. 

Najvišjo povezavo z ostalimi spremenljivkami sistema ima spremenljivka mati me obtožuje (0,781). 

Zelo visoke povezave (0,749-0,704) pa imajo tudi spremenljivke mati me brca, mati postavlja velike 

zahteve, pričakovanja, mati me zmerja, žali, mati me kaznuje, mati me udari, mati me kritizira. Najnižje 

povezave se kažejo pri spremenljivki mati me odrine (0,264). 

Preden lahko trdimo, s katerimi spremenljivkami so posamezni faktorji nasičenim, moramo izvesti še 

rotacijo 

 

Faktorsko matriko smo še rotirali (poševnokoto z Oblimin rotacijo s Kaiserjevo normalizacijo), da se 

lažje loči faktorje med seboj in da se vsak faktor bolj usmeri le na eno dimenzijo. Izbrali smo Oblimin 

rotacijo s Kaiserjevo normalizacijo, ker se je izkazala kot najprimernejša pri določanju nasičenosti 

posameznih faktorjev s posameznimi spremenljivkami.  

Pri postopku rotacije dobimo dve matriki, in sicer matriko sklopa in matriko strukture. 

 

Tabela 48: Matrika faktorskega sklopa (pattern matrix) 

Spremenljivka FAKTOR 
1 2 3 

mati mi omejuje izhode, prepove druženje 0,817 -0,077 0,038 
mati mi grozi 0,703 -0,203 -0,207 
mati me ignorira 0,639 0,324 0,135 
mati me obtožuje 0,620 0,124 -0,271 
mati me zmerja 0,608 -0,036 -0,297 
mati me odrine 0,061 0,815 0,212 
mati me otipava, se me nezaželeno dotika -0,260 0,653 -0,304 
mati me brca 0,206 0,563 -0,387 
mati me tepe, udari z roko 0,324 0,517 -0,243 
mati me kritizira 0,007 0,013 -0,849 
mati me kaznuje 0,040 0,088 -0,781 
mati mi postavlja velike zahteve, pričakovanja 0,249 -0,064 -0,692 
 

Za interpretacijo smo izbrali matriko strukture.  Kriterij, da faktor meri eno dimenzijo osnovne 

spremenljivke, je 0,50. Dobljeni rezultati so pri posameznih faktorjih že urejeni po velikosti od 

največjega do najmanjšega. 
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Tabela 49: Strukturna matrika 

Spremenljivka FAKTOR 
1 2 3 

mati mi omejuje izhode, prepove druženje 0,789 0,042 -0,279 
mati mi grozi 0,756 -0,044 -0,448 
mati me obtožuje 0,751 0,285 -0,554 
mati me zmerja 0,725 0,129 -0,538 
mati me ignorira 0,635 0,393 -0,202 
mati me odrine 0,102 0,776 -0,001 
mati me brca 0,453 0,685 -0,602 
mati me otipava, se me nezaželeno dotika -0,033 0,682 -0,348 
mati me udari 0,505 0,625 -0,496 
mati me kritizira 0,358 0,211 -0,855 
mati me kaznuje 0,375 0,275 -0,818 
mati mi postavlja velike zahteve, pričakovanja 0,523 0,136 -0,779 
 

Upravičenost izbora faktorjev smo preverili še s korelacijo med posameznimi faktorji (bolj kot se 

korelacija približuje vrednosti 1, večja je povezanost med faktorji). 

 

Tabela 50: Korelacijska matrika med faktorjema 

 1 2 3 
1 1,000 0,157 -0,410 
2 0,157 1,000 -0,232 
3 -0,410 -0,232 1,000 
 

Vsi trije faktorji so med seboj dobro povezani. Najmočneje sta povezana prvi in tretji faktor. Slabše pa 

sta povezana drugi in tretji ter prvi in drugi faktor. 

V tabeli prikaz celotne variance so prikazane faktorske nasičenosti treh dobljenih faktorjev, ki smo jih 

dobili po poševnokoti Oblimin rotaciji. Vsi trije faktorji pojasnjujejo skoraj 63,357 % celotne variance 

sistema. Glede na korelacije posameznih spremenljivk, smo določili spremenljivke, ki določajo 

posamezni faktor. Pri interpretaciji faktorjev smo uporabili korelacije posameznih spremenljivk s 

faktorjem, ki so višje od 0,50. 

 

FAKTOR 1: 

 

Prvi faktor pojasnjuje 41,530 % variance celotnega sistema. 

 

� (0,789)   Mati mi omejuje izhode, prepove druženje s prijatelji. 

� (0,756)   Mati mi grozi. 

� (0,751)   Mati me obtožuje. 

� (0,725)   Mati me zmerja. 

� (0,635)   Mati me ignorira. 

Spremenljivke, ki so se uvrstile v prvi faktor, so značilne za psihično oz. verbalno nasilje, ki so jih 

avtorji (Aleš Bučar Ručman …) poimenovali: omejevanje izhodov, prepoved ruženja, grožnje, 

obtoževanja, zmerjanja, žalitve in ignoranca. 
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Spremenljivke, ki so se uvrstile v prvi faktor in pojasnjujejo dobro tretjino variance celotnega sistema, 

bi tako lahko poimenovali psihične oblike nasilja. 

 

FAKTOR 2: 

 

Drugi faktor pojasnjuje 13,272 % variance celotnega sistema. 

 

� (0,776)   Mati me odrine, porine. 

� (0,685)   Mati me brca. 

� (0,682)   Mati me otipava, se me nezaželeno dotika. 

� (0,625)   Mati me tepe, udari z roko. 

 

Drugi faktor, ki pojasnjuje 13,272 % variance celotnega sistema, je nasičen s spremenljivkami, ki jih 

avtorji uvrščajo med značilne fizične oblike družinskega nasilja. 

 

Spremenljivke, ki so se uvrstile v to kategorijo, smo zato poimenovali fizične oblike družinskega 

nasilja. 

 

FAKTOR 3: 

 

Tretji faktor pojasnjuje 8,555 % variance celotnega sistema. 

 

� (0,855)   Mati me kritizira. 

� (0,818)   Mati me kaznuje. 

� (0,779)   Mati mi postavlja velike zahteve, visoka pričakovanja. 

 

Tretji faktor, ki pojasnjuje 8,555 % variance celotnega sistema, je nasičen s spremenljivkami, ki jih 

avtorji uvrščajo med nasilne oblike pretiranih pričakovanj od otroka ob neupoštevanju njegovih lastnih 

naravnih teženj in potreb. 

 

V to kategorijo bi lahko uvrstili nasilna ravnanja tistih mater, ki skušajo preko otroka nadoknaditi tisto, 

česar same niso uspele doseči. Tovrstne matere postavljajo otroku velike zahteve in visoka 

pričakovanja ter strogo kaznujejo in kritizirajo, če uspehov ni. Otroku postavljajo ozke omejitve, ga ob 

tem negativno označujejo in poudarjajo njihove nesposobnosti, otrokove neuspehe oziroma napake 

enačijo z njegovo osebno nevrednostjo. 

 

Spremenljivke, ki so se uvrstile v to kategorijo, smo zato poimenovali pretirano nadzorovani in 

kaznovalno usmerjeni vzgojni pristopi. 
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6 PREVERJANJE HIPOTEZ  
 

6.1 NASILJE V ŠOLI – ANKETIRANI V VLOGI POVZROČITELJA NASILJA 

 

6.1.1 Vpliv spola 

 

HIPOTEZA 1  

 

Hipoteza 1 predvideva, da spol pomembno vpliva na posameznikovo povzročanje 

medvrstniškega nasilja. Predvidevamo, da dečki pogosteje kot deklice povzročajo nasilje.     

 

Osnovna – deskriptivna statistika 

 

Tabela 51: Strukturni prikaz pogostosti povzročanja nasilnih ravnanj, aritmetične sredine in standardni  
                   odkloni glede na spol anketiranih 

Spremenljivka  nikoli redko včasih pogosto vedno 
 

aritmetična  
sredina 

standardni 
odklon 

vrstnikom grozim dečki 41,4 % 18,1 % 30,8 % 7,0 % 2,6 % 2,1145 1,1111 
     deklice 64,8 % 12,7 % 19,5 % 2,5 % 0,4 % 1,6102 0,9136 

iz vrstnikov se norčujem dečki 33,0 % 28,6 % 30,4 % 6,6 % 1,3 % 2,1454 1,0004 
                                  deklice 48,3 % 19,5 % 28,4 % 3,4 % 0,4 % 1,8814 0,9646 
vrstnikom se posmehujem dečki 71,8 % 11,9 % 11,9 % 4,4 %    1,4890 0,8691 
                                 deklice 58,1 % 15,7 % 21,2 % 5,1 %  1,7331 0,9636 
vrstnike ponižujem           dečki 52,0 % 19,8 % 22,5 % 3,5 % 2,2 % 1,8414 1,0311 
                                  deklice 63,1 % 18,2 % 15,7 % 2,1 % 0,8 % 1,5932 0,8871 
vrstnike izločim iz družbe,       dečki 66,1 % 15,4 % 15,9 % 2,6 %  1,5507 0,8523 
igre, prepovem sodelov. deklice 51,3 % 17,8 % 28,4 % 2,5 %  1,8220 0,9329 
na vrstnike vpijem dečki 29,1 % 21,6 % 36,1 % 8,4 % 4,8 % 2,3833 1,1321 

 deklice 39,8 % 14,0 % 36,0 % 9,3 % 0,8 % 2,1737 1,0874 
vrstnike zmerjam                dečki 40,1 % 21,1 % 30,0 % 5,7 % 3,1 % 2,1057 1,0960 
                                   deklice 48,7 % 14,0 % 32,2 % 4,7 % 0,4 % 1,9407 1,0172 
vrstnike obrekujem dečki 73,1 % 15,9 % 9,3 % 0,9 % 0,9 % 1,4053 0,7663 
                                   deklice 50,0 % 13,1 % 30,1 % 5,1 % 1,7 % 1,9534 1,0768 
vrstnike odrivam              dečki 41,9 % 26,0 % 27,8 % 2,6 % 1,8 % 1,9648 0,9815 
 deklice 71,6 % 16,1 % 11,9 % 0,4 %  1,4110 0,7120 
vrstnikom uničujem dečki 80,6 % 13,2 % 4,0 % 0,9 % 1,3 % 1,2907 0,7065 
lastnino deklice 92,4 % 5,5 % 1,7 % 0,4 %  1,1017 0,3890 
vrstnike tepem dečki 55,5 % 21,6 % 17,6 % 4,4 % 0,9 % 1,7357 0,9597 
                             deklice 78,8 % 8,9 % 11,0 % 1,3 %  1,3475 0,7250 
vrstnike brcam                 dečki 81,9 % 9,3 % 7,0 % 1,8 %  1,2863 0,6731 
                             deklice 91,9 % 5,1 % 3,0 %   1,1102 0,3975 
vrstnike pljuvam dečki 88,1 % 4,8% 4,8% 2,2%  1,2115 0,6305 

 deklice 94,5 % 3,8% 1,7%   1,0720 0,3181 
 

Iz aritmetičnih sredin in procentualnega prikaza pogostosti povzročanja posameznih oblik vedenja 

svojim vrstnikom je razvidno, da so dečki v primerjavi z deklicami pogosteje v vlogi povzročitelja 

nasilnih oblik vedenja. 

 

Dečki so na vprašanje, ali so že kdaj in kako pogosto povzročili katero od oblik nasilnega ravnanja, 

skoraj pri vseh spremenljivkah dosegli višjo aritmetično sredino kot deklice.  
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Izjeme so spremenljivke vrstnikom se posmehujem, vrstnike izločim iz družbe igre, jim prepovem 

sodelovanje ter vrstnike obrekujem, o njih razširjam lažne govorice. Te tri spremenljivke so pri deklicah 

ocenjene z višjo stopnjo pogostosti pojavljanja. 

 

Največje razlike pri aritmetičnih sredinah glede na spol so pri spremenljivkah vrstnike obrekujem, o 

njih razširjam lažne govorice, vrstnike izločim iz družbe, igre, jim prepovem sodelovanje ter vrstnikom 

se posmehujem, kjer so dosegle višje povprečne vrednosti strinjanja deklice. 

 

Sledijo spremenljivke, pri katerih so aritmetične sredine pri dečkih dosegle višjo vrednost kot pri 

deklicah: vrstnike odrivam, vrstnikom grozim, vrstnike tepem, jih udarim z roko, iz vrstnikov se 

norčujem, vrstnike ponižujem, na vrstnike vpijem, vrstnikom uničujem lastnino, vrstnike brcam in 

vrstnike pljuvam. 

 

Iz rezultatov osnovne statistike je razvidno, da je tako pri dečkih, kot pri deklicah najpogostejša oblika 

nasilja, ki jo povzročajo svojim vrstnikom, vpitje. To obliko nasilja je svojim vrstnikov vsaj kdaj že 

povzročilo 70 % dečkov in  60 % deklic. 

 

Sledi oblika nasilja norčevanje. Rezultati kažejo, da se je iz svojih vrstnikov vsaj kdaj že norčevalo  67 

% dečkov in 52 % deklic.  

 

Glede pogostosti povzročanja medvrstniškega nasilja so opazne razlike predvsem pri fizičnih oblikah 

nasilja, kjer so pri vseh spremenljivkah dosegli višje vrednosti dečki. Največje razlike so opazne pri 

spremenljivki odrivanje. Skoraj 60 % dečkov navaja, da odrivajo svoje vrstnike, medtem ko je le 30 % 

deklic, ki priznavajo, da vrstnikom povzročajo tovrstno obliko nasilja.  

 

Razlike v aritmetičnih sredinah med dečki in deklicami so opazne tudi pri obliki nasilja pretepanje, 

udarci z roko. Več kot polovica dečkov (55,5 %) se je s svojimi vrstniki že steplo, medtem ko je med 

deklicami le petina takšnih, ki so z vrstniki že obračunavale z omenjeno obliko fizičnega nasilja. 

 

V primerjavi med spoloma so glede povzročanja nasilja svojim vrstnikom opazne večje razlike tudi pri 

psihični obliki nasilja grožnje. Skoraj 60 % dečkov priznava, da grozi svojim vrstnikom, medtem ko je 

med deklicami 35 % takšnih, ki vrstnikom grozijo. 
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Diskriminativna analiza 

 

Pomembnost razlik med spoloma glede povzročanja medvrstniškega nasilja smo najprej analizirali z 

diskriminativno analizo.  

Z diskriminativno analizo ugotavljamo statistično pomembnost razlik med skupinama in iščemo tiste 

razsežnosti, ki kar najbolj pojasnjujejo razlike med skupinama.  

Z diskriminativno analizo smo želeli ugotoviti, katere spremenljivke najbolj ločujejo skupini po spolu. 

 

Tabela 52: Statistični parametri diskriminativne analize 

Funkcija Lastna 
vrednost 

% 
variance 

Kumulativa 
% 

Kanonična 
korelacija 

Wilksova 
Lambda 

Hi-
kvadrat 

df P 

1 0,623 100,0 100,0 0,620 0,616 220,060 13 0,000 
df = stopnja prostosti, P = stopnja tveganja 
 

Iz tabele 52 je razvidno, da je kanonična diskriminativna funkcija pomembna (P < 0,05), saj pojasnjuje 

sto odstotkov variance. 

 

Vrednost Wilksove Lambde za določeno spremenljivko je obratno sorazmerna z diskriminativno močjo 

spremenljivke. Bolj ko se vrednost Wilksove Lambde približuje vrednosti 1, manj spremenljivka 

razlikuje skupino. 

 

Wilksova Lambda ima vrednost 0,616, kar pomeni dobro razločevalno moč, saj kaže, da se skupini 

statistično pomembno razlikujeta v 38,4 %. Koeficient kanonične korelacije je 0,620 in kaže na dobro 

povezanost med skupinama. Pomembnost Wilksove Lambde smo preverili s Hi-kvadrat testom in 

ugotovili, da je statistično pomemben, kajti  vrednost Hi-kvadrat testa je 0,000. To pomeni, da se 

skupini pomembno razlikujeta v spremenljivkah, s katerimi smo ju primerjali. 

 

Tabela 53: Korelacijski koeficienti med kanonično diskriminativno funkcijo in posameznimi  

                   spremenljivkami                

Spremenljivka r 
vrstnike odrivam 0,411 
vrstnike obrekujem, razširjam lažne govorice 0,371 
vrstnikom grozim 0,315 
vrstnike tepem, udarim z roko 0,291 
vrstnikom uničujem lastnino 0,212 
vrstnike brcam 0,203 
vrstnike izločim iz družbe, igre, prepovem sodelovanje 0,193 
na vrstnike pljuvam 0,178 
iz vrstnikov se norčujem 0,171 
vrstnikom se posmehujem 0,169 
vrstnike ponižujem 0,164 
na vrstnike vpijem 0,120 
vrstnike zmerjam 0,099 

r = korelacijski koeficient 
 
Moč razlikovanja med skupinama za posamezno diskriminativno spremenljivko kaže vrednost 

koeficientov korelacije med funkcijo in ustrezno spremenljivko. 
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Ti koeficienti kažejo na razločevalno moč med skupinama v povzročanju posameznih oblik 

medvrstniškega nasilja.  

Diskriminativne spremenljivke so urejene glede na velikost njihove povezanosti z diskriminativno 

funkcijo od največje do najmanjše. 

Najvišji korelacijski koeficient, ki najbolj razlikuje skupini učencev po spolu, ima spremenljivka vrstnike 

odrivam. Naslednji spremenljivki sta vrstnike obrekujem, o njih razširjam lažne govorice in vrstnikom 

grozim. 

 

Pomembna razlika je tudi pri spremenljivki vrstnike tepem, jih udarim z roko (r = 0,291), vrstnikom 

uničujem lastnino (0,212) in spremenljivka vrstnike brcam (0,203). 

Da bi ugotovili, katero je tipično mesto posamezne skupine (spol) v prostoru diskriminativne funkcije, 

smo izračunali centroide skupin. 

 

Tabela 54: Centroidi skupin (aritmetične sredine) 

Spol % 
moški 0,803 
ženski -0,772 

 

Centroidi skupin predstavljajo povprečne vrednosti kanoničnih oziroma diskriminativnih spremenljivk 

za obe skupini. Projekcije centroidov kažejo, da se skupini učencev med seboj pomembno razlikujeta. 

Centroid skupine dečki je pomaknjen za 0,803 enote v desno, centroid skupine deklice pa za 0,772 v 

levo. Na osnovi višine in predznakov projekcij centroidov lahko ugotovimo, da dečki pogosteje 

povzročajo oblike nasilja kot deklice. 

 

Tabela 55: Izid  klasifikacije 
Predicirana skupina Skupaj 

moški ženske  

Dejanska skupina f f % f f % % 
moški 167 73,6 60 26,4 227 
ženske 31 13,1 205 86,9 236 

f = absolutna frekvenca, f % = relativna frekvenca 
 

Anketni vprašalnik je izpolnilo 227 dečkov in 236 deklic. Rezultati razvrščanja na podlagi 

diskriminativne analize so naslednji. 

 

167 dečkov je bilo tudi pri razvrščanju uvrščenih v skupino dečkov, 60 pa v skupino deklic. 205 deklic 

je bilo tudi po razvrščanju uvrščenih v skupino deklic, 31 pa v skupino dečkov. 

 

Iz tabele lahko razberemo, da je bilo pravilno uvrščenih 80,3 % otrok. Če izhajam iz povprečnega 

odstotka pravilne uvrščenosti po skupinah (0,3 %), lahko sklepam, da je diskriminativna analiza dovolj 

učinkovita. Na podlagi dobljenih rezultatov s t-testom in diskriminativno analizo lahko sprejmem 

hipotezo 1, ki je predvidevala, da obstajajo razlike med spoloma glede povzročanja posameznih oblik 

nasilnega vedenja. 
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T-test 

Da bi dobili vpogled v statistično pomembnost razlik med spoloma za vsako spremenljivko posebej, 

smo izbrali t-test za neodvisne spremenljivke. 

Homogenost varianc, ki je pogoj za t-test, smo preverili z Levenovim testom, ki ima za osnovo F-test. 

 

Tabela 56: Pomembnost razlik v povzročanju nasilja vrstnikom med spoloma – t-test 

Spremenljivka Levenov test t-test 2 P 
 F P   
vrstnikom grozim 13,770 0,000 5,344 0,000 
iz vrstnikov se norčujem 0,061 0,805 2,891 0,004 
vrstnikom se posmehujem 11,146 0,001 -2,858 0,004 
vrstnike ponižujem 7,076 0,008 2,780 0,006 
vrstnike izločim iz družbe, igre, prepovem sod. 8,761 0,003 -3,264 0,001 
na vrstnike vpijem 0,080 0,777 2,031 0,043 
vrstnike zmerjam 0,094 0,760 1,680 0,094 
vrstnike obrekujem, razširjam lažne govorice 62,538 0,000 -6,289 0,000 
vrstnike odrivam 23,864 0,000 6,968 0,000 
vrstnikom uničujem lastnino 46,687 0,000 3,585 0,000 
vrstnike tepem, udarim z roko 35,271 0,000 4,923 0,000 
vrstnike brcam 47,496 0,000 3,445 0,001 
vrstnike pljuvam 38,371 0,000 3,021 0,003 

2 P = stopnja tveganja 
 

V tabeli 56 vidimo, da vrednosti t-testa kažejo pomembne razlike pri enajstih spremenljivkah na ravni 

0,001 in pri eni spremenljivki na ravni 0,05. 

Iz tabele je razvidno, da so razlike med spoloma glede povzročanja nasilnih oblik vedenja visoko 

statistično pomembne (2 P = 0,000-0,010) pri 11 spremenljivkah, in sicer vrstnikom grozim, vrstnike 

obrekujem, o njih razširjam lažne govorice, vrstnike odrivam, vrstnikom uničujem lastnino, vrstnike 

tepem, jih udarim z roko, vrstnike brcam, vrstnike izločim iz družbe, igre, jim prepovem sodelovanje, 

vrstnike brcam, vrstnike pljuvam, iz vrstnikom se norčujem, vrstnikom se posmehujem. 

 

Nekoliko nižjo, a še vedno statistično pomembno (2 P = 0,010-0,050) razlikovanje med skupinama ima 

ena spremenljivka, to je spremenljivka na vrstnike vpijem. 

 

Edino pri spremenljivki (2 P > 0,05) vrstnike  zmerjam razlike med spoloma niso statistično 

pomembne. 

 

Hipotezo 1, ki predvideva, da spol pomembno vpliva na posameznikovo povzročanje 

medvrstniškega nasilja, lahko na podlagi posameznih izračunov deskriptivne statistike, 

diskriminativne analize in t-testa sprejmemo, saj so rezultati pokazali statistično pomembne 

razlike med skupinama, ki smo jih primerjali. 

 

Pomembne razlike so se pokazale pri skoraj vseh spremenljivkah, le spremenljivka vrstnike  zmerjam 

skupini statistično pomembno ne razlikuje. 

Na osnovi rezultatov lahko trdimo, da so dečki pogosteje v vlogi povzročitelja medvrstniškega nasilja 

kot njihove vrstnice deklice. 



    Analiza nasilja nad osnovnošolci in srednješolci                                                                                                                                                             Breda Knafelc 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

  212 

6.1.2 Vpliv bivalnega okolja 

 

HITPOTEZA 2 

 

Hipoteza 2 predvideva, da se bodo pokazale pomembne razlike v povzročanju medvrstniškega 

nasilja med otroki iz mestnega in vaškega okolja. 

 

Osnovna – deskriptivna statistika 

 

Tabela 63: Strukturni prikaz pogostosti povzročanja nasilnih ravnanj, aritmetične sredine in standardni  

                  odkloni glede na bivalno okolje 

Spremenljivka  nikoli redko včasih pogosto vedno 
 

aritmetična  
sredina 

standardni 
odklon 

vrstnikom grozim mesto 53,3 % 14,7 % 25,5 % 4,3 % 2,2 % 1,8750 1,0716 
     vas 53,4 % 15,8 % 24,7 % 5,0 % 1,1 % 1,8459 1,0290 

iz vrstnikov se norčujem mesto 39,7 % 21,7 % 31,5 % 6,0 % 1,1 % 2,0707 1,0245 
                                  vas 41,6 % 25,4 % 28,0 % 4,3 % 0,7 % 1,9713 0,9667 
vrstnikom se posmehujem mesto 61,4 % 13,0 % 17,9 % 7,6 %  1,7174 1,0117 
                                 vas 67,0 % 14,3 % 15,8 % 2,9 %  1,5448 0,8591 
vrstnike ponižujem           mesto 54,3 % 17,9 % 21,7 % 4,3 % 1,6 % 1,8098 1,0252 
                                  vas 59,9 % 19,7 % 17,2 % 1,8 % 1,4 % 1,6523 0,9239 
vrstnike izločim iz družbe,       mesto 59,2 % 12,5 % 25,0 % 3,3 %  1,7228 0,9492 
igre, prepovem sodelov. vas 58,1 % 19,4 % 20,4 % 2,2 %  1,6667 0,8733 
na vrstnike vpijem mesto 33,7 % 17,4 % 37,0 % 9,8 % 2,2 % 2,2935 1,1018 

 vas 35,1 % 17,9 % 35,5 % 8,2 % 3,2 % 2,2652 1,1226 
vrstnike zmerjam                mesto 41,8 % 17,9 % 33,2 % 6,0 % 1,1 % 2,0652 1,0434 
                                   vas 46,2 % 17,2 % 29,7 % 4,7 % 2,2 % 1,9928 1,0695 
vrstnike obrekujem mesto 61,4 % 14,1 % 20,1 % 2,2 % 2,2 % 1,6957 1,0053 
                                   vas 61,3 % 14,7 % 19,7 % 3,6 % 0,7 % 1,6774 0,9577 
vrstnike odrivam              mesto 60,3 % 19,0 % 17,9 % 2,2 % 0,5 % 1,6359 0,8889 
 vas 54,8 % 22,2 % 20,8 % 1,1 % 1,1 % 1,7133 0,9038 
vrstnikom uničujem mesto 86,4 % 9,8 % 2,2 % 1,1 % 0,5 % 1,1957 0,5771 
lastnino vas 86,7 % 9,0 % 3,2 % 0,4 % 0,7 % 1,1935 0,5739 
vrstnike tepem mesto 67,9 % 14,1 % 14,7 % 3,3 %   1,5326 0,8615 
                             vas 67,0 % 15,8 % 14,0 % 2,5 % 0,7 % 1,5412 0,8759 
vrstnike brcam                 mesto 89,7 % 4,9 % 4,3 % 1,1 %  1,1685 0,5421 
                             vas 85,3 % 8,6 % 5,4 % 0,7 %  1,2151 0,5661 
vrstnike pljuvam mesto 90,8 % 4,9 % 2,7 % 1,6 %  1,1522 0,5317 

 vas 91,8 % 3,9 % 3,6 % 0,7 %  1,1326 0,4802 
 

V tabeli 63 so prikazane srednje vrednosti učencev, ki izhajajo iz mestnega okolja, in učencev, ki živijo 

v vaškem okolju. Pri hitrem pregledu lahko vidimo, da so višje srednje vrednosti glede povzročanja 

nasilja svojim vrstnikom dosegli učenci iz mestnega okolja.  

 

 Učenci iz mestnega okolja so večje srednje vrednosti dosegli pri naslednjih spremenljivkah: vrstnikom 

grozim, iz vrstnikov se norčujem, vrstnikom se posmehujem, vrstnike ponižujem, vrstnike izločim iz 

družbe, igre, jim prepovem sodelovanje, na vrstnike vpijem, vrstnike zmerjam, vrstnike obrekujem, o 

njih razširjam lažne govorice, vrstnikom uničujem lastnino, vrstnike pljuvam.  

 

Učenci iz vaškega okolja pa so v primerjavi s svojimi vrstniki, ki izhajajo iz mestnega okolja, dosegli 

višje srednje vrednosti pri spremenljivkah, ki opisujejo fizične oblike nasilja: vrstnike odrivam, vrstnike 

tepem, jih udarim z roko in vrstnike brcam. 
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Največje razlike v povprečni stopnji strinjanja med skupinama učencev, ki izhajajo iz mestnega in 

vaškega okolja, sta dosegli spremenljivki vrstnikom se posmehujem in vrstnike ponižujem. Pri obeh 

navedenih spremenljivkah so višjo povprečno stopnjo strinjanja dosegli učenci, ki izhajajo iz mestnega 

okolja.  

 

Sledijo razlike pri povzročanju fizičnih oblik nasilja, odrivanje, udarci z roko, kjer pa so višje aritmetične 

sredine dosegli anketirani, ki izhajajo iz vaškega okolja. 

 

Tako pri učencih, ki izhajajo iz mestnega, kot tudi tistih, ki izhajajo iz vaškega okolja, je v največji meri 

prisotno povzročanje verbalnega nasilja vpitje. Delež otrok iz mestnega okolja, ki vpijejo na svoje 

vrstnike, je 65 % in tudi med otroki iz vaškega okolja je blizu 65 % takšnih, ki izvajajo tovrstno obliko 

nasilja.  

 

Tudi oblika verbalnega oz. psihičnega nasilja norčevanje je med otroki iz mestnega okolja prisotno v 

veliki meri, saj 60 % mestnih otrok navaja, da se norčujejo iz svojih vrstnikov, skoraj 40 % je takšnih, ki 

to počnejo skoraj vedno, pogosto in občasno. Tudi med otroki, ki prihajajo iz vaškega okolja,  je skoraj 

60 % učencev, ki se norčujejo iz svojih sošolcev. 

 

Najvišje razlike glede na procentualni delež povzročanja medvrstniškega nasilja med otroki iz 

mestnega in vaškega okolja je pri izjavah vrstnike ponižujem, vrstnikom se posmehujem, vrstnike 

brcam. 

 

Psihičnih oblik posmehovanje in poniževanje se v večji meri poslužujejo otroci iz mestnega okolja, in 

sicer je med njimi skoraj polovica takšnih, ki ponižujejo svoje vrstnike. Skoraj tretjina je takšnih, ki se 

norčujejo skoraj vedno, pogosto in občasno, medtem ko je med učenci vaškega okolja takšnih 

približno petina. 

 

Izpostavili bi še fizično obliko medvrstniškega nasilja odrivanje. Ta spremenljivka je dosegla najvišjo 

razliko glede na delež povzročanja fizičnega nasilja med skupinama otrok iz mestnega in vaškega 

okolja. Rezultati kažejo, da v večji meri odrivajo svoje vrstnike otroci iz vaškega okolja. Skoraj polovica 

otrok iz vaškega okolja navaja, da v primeru sporov odrivajo svoje vrstnike, medtem ko je med otroki iz 

mestnega okolja delež takšnih, ki odrivajo svoje vrstnike, 40 %. 
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Diskriminativna analiza 

 

Z diskriminativno analizo smo preverili, ali se povzročanje medvrstniškega nasilja med otroki iz 

mestnega in vaškega okolja razlikuje. 

 

Tabela 64: Statistični parametri diskriminativne analize 

Funkcija Lastna 
vrednost 

% 
variance 

Kumulativa 
% 

Kanonična 
korelacija 

Wilskova 
Lambda 

Hi-
kvadrat 

df P 

1 0,037 100,0 100,0 0,189 0,964 16,540 13 0,221 
df = stopnja prostosti, P = stopnja tveganja 
 

Iz tabele 64 je razvidno, da kanonična diskriminativna funkcija pojasnjuje sto odstotkov variance in 

statistično ni pomembna (P > 0,05).  

Wilksova Lamba  je izredno visoka, 0,964, kar pomeni, da ima manjšo moč razlikovanja obeh skupin, 

le v 3,6 %. Kanonični korelacijski koeficient je nizek, 0,189, kar kaže na manjšo povezanost med 

skupinama. Pomembnost Wilksove Lambde smo preverili s Hi-kvadrat testom in ugotovili, da 

statistično ni pomemben, kajti vrednost Hi-kvadrat testa je 0,221. To pomeni, da se skupini razlikujeta 

v nekaterih spremenljivkah, s katerimi smo ju primerjali, vendar je moč razlikovanja izredno majhna in 

razlike med skupinama niso statistično pomembne. 

 

Tabela 65: Korelacije med diskriminativno funkcijo in prediktorskimi spremenljivkami (strukturna  

                  matrika) 

Spremenljivka r 
vrstnikom se posmehujem 0,476 
vrstnike ponižujem 0,415 
iz vrstnikov se norčujem 0,256 
vrstnike odrivam 0,220 
vrstnike brcam 0,213 
vrstnike zmerjam 0,174 
vrstnike izločim iz družbe, igre, prepovem sodelovanje 0,158 
vrstnike pljuvam 0,099 
vrstnikom grozim 0,071 
na vrstnike vpijem 0,065 
vrstnike obrekujem, razširjam lažne govorice 0,048 
vrstnike tepem, udarim z roko 0,025 
vrstnikom uničujem lastnino 0,009 

 

V tabeli vidimo, da spremenljivki vrstnikom se posmehujem in vrstnike ponižujem najbolj razlikujeta 

obe skupini. Otroci iz mestnega in vaškega okolja se najbolj razlikujejo v posmehovanju in 

poniževanju. 

 
Tabela 66: Centroidi skupin (aritmetične sredine) 

Spol % 
mesto 0,237 
vas -0,156 

 

Centroida kažeta, da so učenci iz mestnega okolja bolj nasilni od učencev, ki živijo na vasi, vendar 

razlike med njimi niso tako visoke, da bi bile statistično pomembne. 
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Tabela 67: Rezultati klasifikacije 
Predicirana skupina Skupaj 

Dejanska skupina moški % ženske % % 
mesto 78 42,4 106 57,6 184 
vas 88 31,5 191 68,5 279 

f = absolutna frekvenca,  f % = relativna frekvenca 
 

Anketni vprašalnik je reševalo 184 učencev, ki živijo v mestnem okolju, in 279 učencev, ki živijo v 

vaškem okolju. Rezultati razvrščanja na podlagi diskriminativne analize so pokazali naslednje: 78 

učencev mestnega okolja se je tudi po razvrščanju uvrstilo v skupino učencev mestnega okolja, 

medtem ko se je večji delež, to je 106 otrok, uvrstilo v skupino učencev, ki živijo na vasi. 191 otrok 

vaškega okolja je tudi po razvrščanju uvrščenih v skupino otrok vaškega okolja, 88 pa v skupino otrok 

mestnega okolja. Iz tabele lahko vidimo, da je bilo pravilno uvrščenih 58,1 % anketiranih otrok. 

 

H2-test 

 

Pomembnost razlik med posameznimi oblikami nasilnih oblik vedenja med skupinama iz mestnega in 

vaškega okolja smo preverili s Hi-kvadrat preizkusom.  

 

Tabela 68: Pomembnost razlik med oblikami nasilnih ravnanj med spoloma – t-test 

Spremenljivka Hi-kvadrat df P 
vrstnikom grozim 1,107 4 0,769 
iz vrstnikov se norčujem 2,018 4 0,291 
vrstnikom se posmehujem 3,231 3 0,050 
vrstnike ponižujem 4,575 4 0,087 
vrstnike izločim iz družbe, igre, prepovem sodelovanje 4,727 3 0,513 
na vrstnike vpijem 0,883 4 0,789 
vrstnike zmerjam 2,025 4 0,471 
vrstnike obrekujem, o njih razširjam lažne govorice 2,579 4 0,844 
vrstnike odrivam 2,835 4 0,364 
vrstnikom uničujem lastnino 1,479 4 0,969 
vrstnike tepem, udarim z roko 1,791 4 0,917 
vrstnike brcam 2,797 3 ,0378 
vrstnike pljuvam 1,387 3 0,681 
2 P = stopnja tveganja 
 

Iz tabele 68  je razvidno, da se skupini učencev iz mestnega in vaškega okolja statistično pomembno 

razlikujeta le v eni spremenljivki. Nastala je le ena statistično pomembna razlika, in sicer pri 

spremenljivki posmehovanje, pomembna je na stopnji 95 odstotne zanesljivosti. 

 

Hipotezo 2, ki predvideva, da se bodo pokazale pomembne razlike v povzročanju 

medvrstniškega nasilja med otroki iz mestnega in vaškega okolja, zavračamo za večino 

spremenljivk, saj se je pomembna statistična značilnost razlikovanja pokazala le pri eni 

spremenljivki; pri ostalih s spremenljivkah se skupini ne razlikujeta, kar smo potrdili tudi z 

diskriminativno analizo. 
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6.1.3 Vpliv medvrstniških odnosov: počutje med vrstniki in število prijateljev  

        
HIPOTEZA 3 

 

Hipoteza 3 predvideva, da medsebojni odnosi, klima in počutje v razredu pomembno vplivajo 

na povzročanje nasilnih dejanj. Predvidevamo, da so povzročitelji medvrstniškega nasilja 

pogosteje tisti učenci, ki so v razredu osamljeni in nimajo veliko prijateljev. 

 

Osnovna – deskriptivna statistika 

 

Tabela 69: Prikaz aritmetičnih sredin in standardnih odklonov glede na počutje med vrstniki in  
                  številom prijateljev                  

 Počutje med vrstniki Število prijateljev 
Spremenljivka     
vrstnikom grozim zelo dobro 1,7249 več 1,4762 
 srednje 1,8829 enega 1,8259 
 zelo slabo 2,2308 nobenega 3,1176 
iz vrstnikov se norčujem zelo dobro 1,8730 več 1,7619 
 srednje 2,0631 enega 1,9859 
 zelo slabo 2,2885 nobenega 2,9412 
vrstnikom se posmehujem zelo dobro 1,5344 več 1,4762 
 srednje 1,5766 enega 1,5953 
 zelo slabo 2,0577 nobenega 2,2353 
vrstnike ponižujem zelo dobro 1,6032 več 1,4762 
 srednje 1,7207 enega 1,6871 
 zelo slabo 2,0962 nobenega 2,7059 
vrstnike izločim iz družbe, igre, zelo dobro 1,5820 več 1,3333 
prepovem sodelovanje srednje 1,6982 enega 1,6824 
 zelo slabo 2,0385 nobenega 2,2941 
na vrstnike vpijem zelo dobro 2,1693 več 2,0952 
 srednje 2,2883 enega 2,2494 
 zelo slabo 2,6154 nobenega 3,1765 
vrstnike zmerjam zelo dobro 1,9365 več 1,9048 
 srednje 1,9820 enega 1,9906 
 zelo slabo 2,5000 nobenega 2,9412 
vrstnike obrekujem, razširjam zelo dobro 1,5291 več 1,4286 
lažne govorice srednje 1,7252 enega 1,6729 
 zelo slabo 2,0769 nobenega 2,2941 
vrstnike odrivam zelo dobro 1,6508 več 1,4762 
 srednje 1,6712 enega 1,6565 
 zelo slabo 1,8462 nobenega 2,5882 
vrstnikom uničujem lastnino zelo dobro 1,1481 več 1,0952 
 srednje 1,1802 enega 1,1647 
 zelo slabo 1,4231 nobenega 2,0588 
vrstnike tepem, udarim z roko zelo dobro 1,5503 več 1,4286 
 srednje 1,4685 enega 1,5035 
 zelo slabo 1,7885 nobenega 2,5294 
vrstnike brcam zelo dobro 1,1852 več 1,0952 
 srednje 1,1712 enega 1,1812 
 zelo slabo 1,3462 nobenega 1,7059 
vrstnike pljuvam zelo dobro 1,0952 več 1,2857 
 srednje 1,1126 enega 1,1059 
 zelo slabo 1,4231 nobenega 1,8235 

 
 

Rezultati zgornje razpredelnice potrjujejo, da medsebojni odnosi vplivajo tudi na povzročanje oblik 

nasilnega vedenja.  
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Prav pri vseh navedenih oblikah nasilnega vedenja imajo najvišjo povprečno vrednost tisti učenci, ki 

se med vrstniki počutijo slabo in nimajo prijateljev. 

 

Iz razpredelnice 69 je razvidno, da so v vlogi povzročitelja nasilja najpogosteje tisti učenci, ki se v 

razredu počutijo zelo slabo − pri vseh izjavah, ki se nanašajo na pogostost povzročanja nasilja svojim 

vrstnikom, so dosegli najvišjo povprečno stopnjo strinjanja.  Po višini aritmetičnih sredin jim sledijo tisti 

učenci, ki se v razredu počutijo slabo, in najmanjšo vrednost so dosegli tisti učenci, ki se v razredu 

počutijo zelo dobro.  

 

Učenci, ki se v razredu počutijo zelo slabo, so najvišjo povprečno stopnjo strinjanja glede povzročanja 

posameznih oblik medvrstniškega nasilja dosegli pri spremenljivkah, ki opisujejo verbalne oblike 

nasilja, in sicer sta to spremenljivki vpijem na svoje vrstnike (2,62) in zmerjam svoje vrstnike (2,50). 

Sledita spremenljivki  iz vrstnikov se norčujem (2,29) in vrstnikom grozim (2,23). 

 

Prav tako so učenci, ki se v razredu zelo slabo počutijo, glede na aritmetične sredine pogosteje nosilci 

nasilnih dejanj v primerjavi s tistimi učenci, ki se v razredu počutijo srednje oz. zelo dobro. Med 

fizičnimi oblikami medvrstniškega nasilja so najvišje povprečne stopnje strinjanja dosegli učenci, ki se 

počutijo zelo slabo, pri naslednjih izjavah: svoje vrstnike odrivam (1,85) in vrstnike  tepem, jih udarim z 

roko (1,79). 

 

Tudi glede na število prijateljev so v vlogi povzročitelja pogosteje tisti učenci, ki nimajo prijateljev. 

Najvišje povprečne stopnje strinjanja pri povzročanju posameznih oblik nasilja so dosegli tisti učenci, 

ki nimajo prijateljev, sledijo jim učenci, ki imajo enega prijatelja; učenci, ki imajo več prijateljev, so 

glede na rezultate aritmetičnih sredin najmanjkrat v vlogi povzročitelja medvrstniškega nasilja. 

 

Učenci, ki nimajo prijateljev, so najvišje stopnje aritmetičnih sredin dosegli pri izjavah: na vrstnike 

vpijem (3,18), vrstnikom grozim (3,12). Sledijo spremenljivke iz vrstnikov se norčujem (2,94), vrstnike 

izločim iz družbe, igre, jim prepovem sodelovanje (2,29), vrstnike obrekujem, o njih razširjam lažne 

govorice (2,29), vrstnikom se posmehujem (2,24). 

 

Med fizičnimi oblikami nasilja je med tistimi učenci, ki v razredu nimajo prijateljev, najvišjo aritmetično 

sredino dosegla spremenljivka odrinem vrstnike (2,59), sledi ji spremenljivka vrstnike  tepem, jih 

udarim z roko (2,53) in vrstnikom uničujem lastnino (2,06). 
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Analiza variance 

 

Da bi dobili vpogled v statistično pomembnost razlik, smo izbrali test – analizo variance. 

Analizo variance uporabimo takrat, ko testiramo razlike pri neki spremenljivki in imamo več skupin.  

 

Z analizo variance smo poskušali prikazati, ali medsebojni odnosi med vrstniki vplivajo na povzročanja 

medvrstniškega nasilja. 

 

Tabela 70: Test homogenosti varianc 

Počutje med vrstniki Število prijateljev 

Spremenljivka Levenov 
test 

df1 df2 P Levenov 
test 

df1 df2 P 

vrstnikom grozim 1,149 2 460 0,318 6,723 2 460 0,001 
iz vrstnikov se norčujem 6,474 2 460 0,002 1,281 2 460 0,279 
vrstnikom se posmehujem 4,703 2 460 0,010 8,106 2 460 0,000 
vrstnike ponižujem 2,593 2 460 0,076 26,698 2 460 0,000 
vrstnike izločim iz družbe, igre 5,270 2 460 0,005 4,670 2 460 0,010 
na vrstnike vpijem 2,578 2 460 0,077 3,224 2 460 0,041 
vrstnike zmerjam 1,056 2 460 0,349 7,176 2 460 0,001 
vrstnike obrekujem, razširjam laž. gov. 10,056 2 460 0,000 6,770 2 460 0,001 
vrstnike odrinem 2,701 2 460 0,068 13,856 2 460 0,000 
vrstnikom uničujem lastnino 15,569 2 460 0,000 47,898 2 460 0,000 
vrstnike tepem, udarim z roko 4,961 2 460 0,007 13,736 2 460 0,000 
vrstnike brcam 6,847 2 460 0,001 18,167 2 460 0,000 
vrstnike pljuvam 30,325 2 460 0,000 46,272 2 460 0,000 
df1, df2 = stopnja prostosti, P = stopnja tveganja 
 

 

Tabela 71: Pomembnost razlik v povzročanju nasilja vrstnikom  glede na počutje med vrstniki in število  

                 prijateljev - analiza variance  

 
Počutje med vrstniki Število prijateljev 

Spremenljivka vsota 
kvadratov 

F P vsota 
kvadratov 

F P 

vrstnikom grozim 504,592 4,989 0,007 504,592 14,783 0,000 
iz vrstnikov se norčujem 452,946 4,242 0,015 452,946 8,575 0,000 
vrstnikom se posmehujem 395,797 7,034 0,001 395,797 4,207 0,015 
vrstnike ponižujem 432,367 5,404 0,005 432,367 10,119 0,000 
vrstnike izločim iz družbe, igre 377,214 5,323 0,005 377,214 5,558 0,004 
na vrstnike vpijem 572,613 3,331 0,037 572,613 6,090 0,002 
vrstnike zmerjam 517,784 6,213 0,002 517,784 6,895 0,001 
vrstnike obrekujem, razširjam laž. gov. 439,961 6,970 0,001 439,961 4,124 0,017 
vrstnike odrinem 372,328 1,000 0,369 372,328 9,741 0,000 
vrstnikom uničujem lastnino 152,505 4,880 0,008 152,505 21,946 0,000 
vrstnike tepem, udarim z roko 349,089 2,911 0,055 349,089 12,113 0,000 
vrstnike brcam 143,114 2,160 0,117 143,114 7,855 0,000 
vrstnike pljuvam 115,875 9,749 0,000 115,875 19,096 0,000 
2 P = stopnja tveganja, F = F-test (analiza variance) 
 
 

F-preizkus je pokazal, da so razlike med aritmetičnimi sredinami glede na počutje med vrstniki in 

povzročanjem posameznih oblik nasilja statistično značilne pri enajstih oblikah nasilnega vedenja, in 
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sicer pri spremenljivkah: vrstnikom se posmehujem, vrstnike obrekujem, o njih razširjam lažne 

govorice, vrstnike pljuvam, vrstnike zmerjam, vrstnike ponižujem, vrstnike izločim iz družbe, igre, jim 

prepovem sodelovanje, vrstnikom grozim, vrstnikom uničujem lastnino, iz vrstnikov se norčujem, na 

vrstnike vpijem, na meji pa je tudi spremenljivka vrstnike tepem, jih udarim z roko. 

 

Statistično pomembne razlike pa se niso pokazale pri spremenljivkah vrstnike odrivam in vrstnike 

brcam. 

 

Že deskriptivna statistika je pokazala, da so najvišjo stopnjo pogostosti povzročanja posameznih oblik 

vedenja dosegli učenci, ki nimajo prijateljev. 

 

Z analizo variance smo preverili, ali so rezultati statistično pomembni. Razlike med aritmetičnimi 

sredinami glede povzročanja posameznih oblik vedenja in številom prijateljev so statistično značilne 

pri vseh trinajstih spremenljivkah. 

 

Hipotezo 3, ki predvideva, da medsebojni odnosi, klima in počutje v razredu pomembno 

vplivajo na povzročanje nasilnih dejanj, lahko na podlagi posameznih izračunov sprejmemo, 

saj so rezultati pokazali statistično pomembne povezave med povzročanjem posameznih oblik 

medvrstniškega nasilja in medsebojnimi odnosi (število prijateljev in počutje med vrstniki). 

 

Torej lahko trdimo, da obstaja povezava med povzročanjem nasilja vrstnikom in počutjem med 

vrstniki. Učenci, ki povzročajo nasilje, imajo manj prijateljev in se slabše počutijo med vrstniki. 
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6.1.4 Vpliv družinskih razmer, odnosov med staršema in socialno-ekonomski status družine  

        

HIPOTEZA 4 

 

Hipoteza 4 predvideva, da na povzročanje nasilnih dejanj svojim vrstnikom vplivajo odnosi 

med družinskimi člani in socialno-ekonomski status družine. Predvidevamo, da povzročitelji 

medvrstniškega nasilja izhajajo iz družin z nižjim socialno-ekonomskim statusom in iz družin, v 

katerih prevladujejo napeti odnosi med staršema. 

 

Osnovna – deskriptivna statistika 

 

Tabela 72: Aritmetične sredine, standardni odkloni glede na družinske razmere in dohodke v družini                    

Spremenljivka Družinske razmere Dohodki v družini 
  aritmet. sred.  aritmet. sred. 
vrstnikom grozim normalne 1,7044 zelo dobri 1,7792 
 manjši prepiri 1,8837 primerni 1,7907 
 pogosti prepiri 2,1591 nizki 2,1647 
iz vrstnikov se norčujem normalne 1,8473 zelo dobri 1,9740 
 manjši prepiri 2,0988 primerni 1,9568 
 pogosti prepiri 2,2159 nizki 2,2353 
vrstnikom se posmehujem normalne 1,5172 zelo dobri 1,6623 
 manjši prepiri 1,5465 primerni 1,5449 
 pogosti prepiri 1,9659 nizki 1,8118 
vrstnike ponižujem normalne 1,5764 zelo dobri 1,6494 
 manjši prepiri 1,7742 primerni 1,6645 
 pogosti prepiri 1,9773 nizki 1,9528 
vrstnike izločim iz družbe, igre, normalne 1,5665 zelo dobri 1,5974 
prepovem sodelovanje manjši prepiri 1,7151 primerni 1,6412 
 pogosti prepiri 1,9205 nizki 1,9412 
na vrstnike vpijem normalne 2,1281 zelo dobri 2,2857 
 manjši prepiri 2,3547 primerni 2,2259 
 pogosti prepiri 2,4659 nizki 2,4471 
vrstnike zmerjam normalne 1,9360 zelo dobri 2,1299 
 manjši prepiri 2,0291 primerni 1,9635 
 pogosti prepiri 2,2045 nizki 2,1294 
vrstnike obrekujem, razširjam normalne 1,5714 zelo dobri 1,5325 
lažne govorice manjši prepiri 1,7035 primerni 1,6545 
 pogosti prepiri 1,9091 nizki 1,9294 
vrstnike odrivam normalne 1,5123 zelo dobri 1,6753 
 manjši prepiri 1,7791 primerni 1,6245 
 pogosti prepiri 1,8864 nizki 1,8941 
vrstnikom uničujem lastnino normalne 1,1379 zelo dobri 1,1688 
 manjši prepiri 1,1221 primerni 1,1561 
 pogosti prepiri 1,4659 nizki 1,3529 
vrstnike tepem, udarim z roko normalne 1,4631 zelo dobri 1,5844 
 manjši prepiri 1,5523 primerni 1,4784 
 pogosti prepiri 1,6818 nizki 1,7059 
vrstnike brcam normalne 1,1675 zelo dobri 1,1948 
 manjši prepiri 1,1686 primerni 1,1728 
 pogosti prepiri 1,3182 nizki 1,2824 
vrstnike pljuvam normalne 1,1182 zelo dobri 1,1169 
 manjši prepiri 1,1163 primerni 1,1130 
 pogosti prepiri 1,2386 nizki 1,2588 

 

Rezultati osnovne statistike kažejo, da posamezne oblike nasilja nad svojimi vrstniki pogosteje 

povzročajo tisti učenci, ki izhajajo iz družin, kjer je prisotno nasilje. Prav tako so povprečne vrednosti 
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strinjanja glede povzročanja nasilnih oblik svojim vrstnikom višje pri učencih, ki izhajajo iz družin z 

nižjim socialno-ekonomskim statusom. 

 

Pri vseh spremenljivkah je zaznati najvišjo ocenjeno stopnjo strinjanja glede pogostosti povzročanja 

nasilja svojim vrstnikom pri tistih učencih, ki poročajo, da tudi v družini pogosto prihaja do prepirov 

med staršema. Najvišjo aritmetično sredino pri vseh navedenih nasilnih oblikah vedenja zaznamo pri 

tistih učencih, ki so priča napetim odnosom med staršema. Sledijo učenci, ki pravijo, da med starši 

prevladujejo manjši prepiri. Najnižje aritmetične sredine pa so pri tistih učencih, ki ne zaznajo prepirov 

med svojimi starši. 

 

Najvišjo povprečno stopnjo strinjanja glede povzročanja posameznih oblik medvrstniškega nasilja so 

učenci, ki navajajo, da prevladujejo med očetom in mamo napeti odnosi, dosegli pri verbalnih oblikah 

nasilja, in sicer so pri njih spremenljivke z najvišjimi aritmetičnimi sredinami: vpijem na svoje vrstnike 

(2,47), norčujem se iz svojih vrstnikov (2,22), svoje vrstnike zmerjam (2,21) in svojim vrstnikom grozim 

(2,16). 

 

Vrednost aritmetičnih sredin, ki se nanašajo na fizične oblike nasilja, je pri vseh treh skupinah 

učencev, ki smo jih razdelili glede na družinske razmere – odnose med starši, nekoliko nižji. Prav tako 

pa so tudi pri teh oblikah nasilja dosegli višje povprečne stopnje strinjanja tisti učenci, ki navajajo, da 

med staršema prevladujejo napeti odnosi.  

 

Med fizičnimi oblikami medvrstniškega nasilja so najvišje povprečne stopnje strinjanja dosegli tisti 

učenci, ki poročajo o pogostih prepirih med staršema. Med najpogostejšimi oblikami nasilja, ki jih ti 

učenci povzročajo svojim vrstnikom, sta odrivanje (1,89) in pretepanje, udarci z roko (1,68).  

 

Na povzročanje nasilja vpliva tudi socialno-ekonomski status družine. Iz aritmetičnih sredin je 

razvidno, da pogosteje povzročajo nasilje nad svojimi vrstniki tisti učenci, ki menijo, da so dohodki v 

družini nizki, sledijo jim učenci, ki pravijo, da so dohodki primerni. Učenci, ki menijo, da so dohodki v 

družini zelo dobri, pa v primerjavi z drugima dvema skupinama povzročajo nasilje v manjši meri. 

 

Najvišje povprečne stopnje strinjanja pri povzročanju posameznih oblik nasilja so dosegli tisti učenci, 

ki navajajo, da so dohodki v družini nizki. Učenci, ki navajajo, da izhajajo iz družin z nizkim socialno-

ekonomskih statusom, so dosegli najvišje aritmetične sredine pri povzročanju naslednjih oblik nasilja 

svojim vrstnikom: vpijem na svoje vrstnike (2,45), iz vrstnikov se norčujem (2,24), vrstnikom grozim 

(2,17), vrstnike ponižujem (1,95), vrstnike izločim iz družbe, igre, jim prepovem sodelovanje (1,94), 

vrstnike obrekujem, o njih razširjam lažne govorice (1,93). 
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Analiza variance  

 

Da bi dobili vpogled v statistično pomembnost razlik smo izbrali test – analizo variance. 

 

Analizo variance uporabimo takrat, ko testiramo razlike pri neki spremenljivki in imamo več skupin  

 

Z analizo variance smo poskušali prikazati, ali družinske razmere in dohodki v družini vplivajo na 

povzročanje medvrstniškega nasilja.  

 

Tabela 73: Test homogenosti varianc 
 

Družinske razmere Dohodki v družini 

Spremenljivka Levenov 
test 

df1 df2 P Levenov 
test 

df1 df2 P 

vrstnikom grozim 1,334 2 460 0,265 2,579 2 460 0,077 
iz vrstnikov se norčujem 3,242 2 460 0,040 7,640 2 460 0,001 
vrstnikom se posmehujem 7,856 2 460 0,000 7,944 2 460 0,000 
vrstnike ponižujem 6,294 2 460 0,002 12,625 2 460 0,000 
vrstnike izločim iz družbe, igre 2,998 2 460 0,051 4,180 2 460 0,016 
na vrstnike vpijem 4,827 2 460 0,008 9,246 2 460 0,000 
vrstnike zmerjam 2,206 2 460 0,111 4,769 2 460 0,009 
vrstnike obrekujem 1,745 2 460 0,176 4,636 2 460 0,010 
vrstnike odrinem 2,873 2 460 0,058 2,628 2 460 0,073 
vrstnikom uničujem lastnino 38,825 2 460 0,000 12,998 2 460 0,000 
vrstnike tepem, udarim z roko 1,239 2 460 0,291 8,681 2 460 0,000 
vrstnike brcam 8,285 2 460 0,000 4,177 2 460 0,016 
vrstnike pljuvam 1,334 2 460 0,265 10,154 2 460 0,000 
df1, df2 = stopnja prostosti, P = stopnja tveganja 
 
 
Tabela 74: Pomembnost razlik v povzročanju nasilja vrstnikom  glede na družinske razmere in  

                   dohodke v družini – analiza variance 

                  
 Družinske razmere Dohodki v družini 

Spremenljivka vsota 
kvadratov 

F P vsota 
kvadratov 

F P 

vrstnikom grozim 504,592 6,024 0,003 504,592 4,573 0,011 
iz vrstnikov se norčujem 452,946 5,438 0,005 452,946 2,705 0,068 
vrstnikom se posmehujem 395,797 8,173 0,000 395,797 2,909 0,056 
vrstnike ponižujem 432,367 5,502 0,004 432,367 3,189 0,042 
vrstnike izločim iz družbe, igre 377,214 4,906 0,008 377,214 4,184 0,016 
na vrstnike vpijem 572,613 3,540 0,030 572,613 1,313 0,270 
vrstnike zmerjam 517,784 1.,991 0,138 517,784 1,299 0,274 
vrstnike obrekujem 439,961 3,771 0,024 439,961 3,799 0,023 
vrstnike odrinem 372,328 7,094 0,001 372,328 3,017 0,050 
vrstnikom uničujem lastnino 152,505 12,790 0,000 152,505 4,032 0,018 
vrstnike tepem, udarim z roko 349,089 1,991 0,138 349,089 2,417 0,090 
vrstnike brcam 143,114 2,613 0,074 143,114 1,287 0,277 
vrstnike pljuvam 115,875 2,101 0,123 115,875 2,939 0,054 
P = stopnja tveganja, F = F-test (analiza variance) 
 

F-preizkus je pokazal, da so razlike med aritmetičnimi sredinami glede izpostavljenosti posameznih 

oblik medvrstniškega vedenja in družinskih odnosov med staršema statistično značilne pri štirih 



    Analiza nasilja nad osnovnošolci in srednješolci                                                                                                                                                             Breda Knafelc 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

  223 

spremenljivkah. Na ravni statistične pomembnosti 0,01 je pomembna spremenljivka vrstnikom 

uničujem lastnino, na ravni 0,05 pa spremenljivke iz vrstnikov se norčujem, vrstnike obrekujem, o njih 

razširjam lažne govorice in vrstnike odrivam. 

 

Na meji je še spremenljivka vrstnike ponižujem. Statistično pomembnost razlik pa se ni pokazala pri 

osmih  spremenljivkah: vrstnikom grozim, vrstnikom se posmehujem, vrstnike izločim iz družbe, igre, 

jim prepovem sodelovanje, na vrstnike vpijem, vrstnike zmerjam,  vrstnike udarim, vrstnike brcam in 

vrstnike pljuvam. 

 

Iz deskriptivna statistika je razvidno, da so najvišjo stopnjo pogostosti povzročanja posameznih oblik 

vedenja dosegli učenci, ki menijo, da so njihovi dohodki v družini nizki. 

 

Z analizo variance smo preverili, ali so rezultati statistično pomembni. Razlike med aritmetičnimi 

sredinami glede povzročanja posameznih oblik vedenja in višine dohodka v družini so statistično 

značilne pri devetih spremenljivkah, to so: vrstnikom se posmehujem, vrstnikom uničujem lastnino, 

vrstnike odrivam, vrstnikom grozim, vrstnike ponižujem, iz vrstnikov se norčujem, vrstnike izločim iz 

družbe, igre, jim prepovem sodelovanje, vrstnike obrekujem, o njih razširjam lažne govorice, na 

vrstnike vpijem. 

Statistična pomembnost razlik pa se ni pokazala pri štirih spremenljivkah: vrstnike zmerjam, vrstnike 

tepem, jih udarim z roko, vrstnike pljuvam, vrstnike brcam. 

 

Hipotezo 4, ki predvideva, da na povzročanje nasilnih dejanj svojim vrstnikom vplivajo odnosi 

med družinskimi člani in socialno-ekonomski status družine, lahko na podlagi posameznih 

izračunov sprejmemo v celoti glede vpliva odnosov med družinskimi člani in deloma glede 

vpliva socialno-ekonomskega statusa družine. Rezultati raziskave so pokazali statistično 

pomembne povezave  med povzročanjem posameznih oblik medvrstniškega nasilja in 

socialno-ekonomskim statusom družine ter družinsko klimo. 

 

Torej lahko trdimo, da obstaja povezava med povzročanjem nasilja vrstnikom in socialno-ekonomskim 

statusom družine. Učenci, ki povzročajo nasilje, izhajajo iz družin z nižjim socialno-ekonomskim 

statusom in iz družin, kjer so pogosto priče prepirom med staršema. 
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6.2 NASILJE V ŠOLI – ANKETIRANI V VLOGI ŽRTVE VRSTNIŠKEGA NASILJA 

6.2.1  Vpliv spola  

             

HITPOTEZA 5 

 

Hipoteza 5 predvideva, da se bodo pokazale razlike med spoloma glede doživljanja 

medvrstniškega nasilja. Predvidevamo, da so žrtve medvrstniškega nasilja pogosteje dečki kot 

deklice. Predpostavljamo, da so dečki pogosteje žrtve fizičnega nasilja, medtem ko so deklice 

pogosteje žrtve psihičnega, verbalnega nasilja.   

 

Osnovna – deskriptivna statistika 

 

Tabela 75: Strukturni prikaz pogostosti doživljanja nasilnih ravnanj, aritmetične sredine in standardni  
                  odkloni glede na spol anketiranih 

Spremenljivka  nikoli redko včasih pogosto vedno 
 

aritmetična  
sredina 

standardni 
odklon 

vrstniki mi  grozijo          dečki 45,8 % 22,0 % 26,9 % 3,5 % 1,8 % 1,9339 1,0132 
 deklice 47,9 % 15,7 % 30,5 % 5,5 % 0,4 % 1,9492 1,0219 

vrstnik se norčujejo        dečki 30,8 % 22,5 % 34,4 % 7,9 % 4,4 % 2,3260 1,1247 
                                deklice 40,7 % 14,8 % 34,3 % 8,9 % 1,3 % 2,1525 1,0964 
vrstniki se mi dečki 70,9 % 16,3 % 11,0 % 1,8 %  1,4361 0,7579 
posmehujejo                             deklice 54,7 % 14,4 % 22,9 % 7,6 % 0,4 % 1,8475 1,0488 
vrstniki me ponižujejo       dečki 46,3 % 18,1 % 28,6 % 5,3 % 1,8 % 1,9824 1,0600 
                                 deklice 44,9 % 10,2 % 30,9 % 12,3 % 1,7 % 2,1568 1,1764 
vrstniki  me izločijo iz dečki 59,5 % 13,2 % 18,1 % 6,2 % 3,1 % 1,8018 1,1251 
družbe, igre, prep. sod.                                    deklice 30,9 % 13,1 % 39,8 % 14,8 % 1,3 % 2,4237 1,1140 
vrstniki vpijejo name              dečki 31,3 % 21,1 % 33,5 % 9,7 % 4,4 % 2,3480 1,1473 

   deklice 30,5 % 9,7 % 36,9 % 21,2 % 1,7 % 2,5381 1,1790 
vrstniki me  zmerjajo     dečki 47,1 % 20,7 % 24,7 % 5,7 % 1,8 % 1,9427 1,0523 
 deklice 37,3 % 11,9 % 38,6 % 10,6 % 1,7 % 2,2754 1,1244 
vrstniki me obrekujejo     dečki 68,3 % 12,8 % 16,7 % 1,8 % 0,4 % 1,5330 0,8635 
                                deklice 35,6 % 12,7 % 39,0 % 11,4 % 1,3 % 2,3008 1,1102 
vrstniki me odrivajo            dečki 44,5 % 25,1 % 25,1 % 2,2 % 3,1 % 1,9427 1,0311 
                                 deklice 63,1 % 11,4 % 21,2 % 3,4 % 0,8 % 1,6737 0,9760 
vrstniki mi unič. last.      dečki 73,1 % 10,1 % 13,7 % 2,6 % 0,4 % 1,4714 0,8585 
                                deklice 71,2 % 10,2 % 15,3 % 3,4 %  1,5085 0,8727 
vrstniki me  tepejo              dečki 56,8 % 18,1 % 18,5 % 4,8 % 1,8 % 1,7665 1,0276 
                                 deklice 67,4 % 7,6 % 22,5 % 2,5 %  1,6017 0,9192 
vrstniki me brcajo           dečki 58,1 % 18,1 % 18,5 % 3,5 % 1,8 % 1,7269 0,9979 
                                 deklice 79,7 % 8,1 % 11,0 % 1,3 %  1,3390 0,7231 
vrstniki me  pljuvajo dečki 77,5 % 10,1 % 10,6 % 1,3 % 0,4 % 1,3700 0,7611 

 deklice 89,0 % 5,9 % 4,2 %   0,8 % 1,1780 0,5781 
 

Rezultati raziskave kažejo, da sta obe skupini, tako dečki, kot tudi deklice, najvišjo povprečno stopnjo 

strinjanja dosegli pri spremenljivki vpitje, in sicer je pri dečkih dosegla vrednost 2,35 in pri deklicah 

2,54. Visok odstotek deklic in dečkov, med njimi je 70 % takšnih, ki navajajo, da so že bili žrtve 

tovrstne oblike medvrstniškega nasilja, kaže na pogosto prisotnost tovrstne oblike nasilja med 

šolajočimi se otroki in mladostniki.  

 

Učenci in mladostniki so pogosto žrtve medvrstniškega nasilja norčevanje. Aritmetične sredine pri tej 

izjavi so pri dečkih dosegle vrednost 2,33 in pri deklicah 2,15. 70 % dečkov in 60 % deklic navaja, da 

se vrstniki iz njih norčujejo. Med otroki pa je pogosta tudi oblika nasilja zmerjanje. 53 % dečkov in 63 

% deklic navaja, da jih vrstniki zmerjajo. 
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V primerjavi med dečki in deklicami so največje razlike opazne pri spremenljivki vrstniki me obrekujejo, 

razširjajo lažne govorice. Pri deklicah je ta izjava dosegla povprečno stopnjo strinjanja 2,42, medtem 

ko pri dečkih 1,43.  

 

65 % deklic navaja, da so žrtve obrekovanj svojih vrstnikov. Dobra polovica vseh deklic, vključenih v 

raziskavo, je izjavila, da so žrtve obrekovanj skoraj vedno, pogosto in občasno. Med dečki pa je slaba 

tretjina takšnih, ki se jim dogaja, da jih vrstniki obrekujejo in slaba petina, ki navajajo, da jih vrstniki 

obrekujejo skoraj vedno, pogosto in občasno. 

 

Naslednje spremenljivka, pri katerih so glede stopnje strinjanja med dečki in deklicami največje razlike, 

je spremenljivka vrstniki mi prepovejo druženje, me izločijo iz igre, skupine. Povprečna stopnja 

strinjanja je pri tej spremenljivki pri deklicah dosegla vrednost 2,43, pri dečkih pa 1,80. Zaskrbljujoč je 

rezultat, ki kaže, da je med deklicami kar 60 % takšnih, ki navajajo, da jim vrstniki prepovejo 

sodelovanje in jih izločijo iz igre, skupine. Skoraj četrtini se to dogaja skoraj vedno, pogosto oz. 

občasno. Med anketiranimi dečki pa je 40 % takšnih, ki so žrtve izločevanja iz skupine svojih vrstnikov.  

 

Razlike v procentualnem deležu med spoloma je opazna tudi pri spremenljivki posmehovanje.  Več kot 

polovica deklic navaja, da se jim vrstniki posmehujejo, medtem ko je med dečki 31 % takšnih, ki so 

žrtve posmehovanj svojih vrstnikov. 

 

Razlike med skupinama dečki in deklice pa so opazne tudi pri spremenljivkah, ki se nanašajo na 

fizično nasilje. Pri teh spremenljivkah pa so višje povprečne aritmetične vrednosti dosegli dečki. 42 % 

dečkov je že doživelo fizični napad – brcanje s strani svojih vrstnikov, medtem ko je delež deklic 

občutno nižji,  20 % deklic navaja, da jih vrstniki brcajo. 

 

Iz rezultatov aritmetičnih sredin lahko sklepamo, da so deklice v vlogi žrtve bolj izpostavljene 

verbalnemu, psihičnemu in manj fizičnemu nasilju, medtem ko so dečki dosegli višje povprečne 

stopnje strinjanja pri oblikah nasilja, ki opredeljujejo fizično nasilje. Vrednosti aritmetičnih sredin 

kažejo, da so dečki pogosteje žrtve fizičnih oblik nasilja, deklice pa so bolj izpostavljene psihičnim 

oblikam nasilja. 
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Diskriminativna analiza 

 

Pomembnost razlik med spoloma smo najprej analizirali za vse navedene oblike nasilja v celoti.  Za 

tovrstno analizo smo uporabili diskriminativno analizo. Z diskriminativno analizo ugotavljamo 

statistično pomembnost razlik med skupinama in iščemo tiste razsežnosti, ki kar najbolj pojasnjujejo 

razlike med skupinama.  

 

Tabela 76: Statistični parametri diskriminativne analize 

Funkcija Lastna 
vrednost 

% 
variance 

Kumulativa 
% 

Kanonična 
korelacija 

Wilksova 
Lambda 

Hi-
kvadrat 

df P 

1 0,488 100,0 100,0 0,573 0,672 180,551 13 0,000 
df = stopnja prostosti, P = stopnja tveganja 
 

Iz tabele 76 je razvidno, da je kanonična diskriminativna funkcija statistično pomembna (P < 0,05), saj 

pojasnjuje sto odstotkov variance. 

Wilksova Lambda je 0,672 in kaže na dobro razločevalno moč, kar pomeni, da se skupini pomembno 

statistično razlikujeta v 32,8 %. Kanonični korelacijski koeficient je 0,573, kar kaže na dobro 

povezanost med skupinama. Pomembnost Wilksove Lambde smo preverili s Hi-kvadrat testom in 

ugotovili, da je statistično pomemben, kajti vrednost Hi-kvadrat testa je 0,000. To pomeni, da se 

skupini pomembno razlikujeta v spremenljivkah, s katerimi smo jih primerjali. 

 

Tabela 77: Korelacije med diskriminativno funkcijo in prediktorskimi spremenljivkami (strukturna  

                  matrika) 

Spremenljivka r 
vrstniki me obrekujejo, razširjajo lažne govorice -0,553 
vrstniki me izločijo iz družbe, igre, prepovejo sodelovanje -0,399 
vrstniki se mi posmehujejo -0,322 
vrstniki me brcajo 0,320 
vrstniki me zmerjajo -0,219 
vrstniki me pljuvajo 0,204 
vrstniki me odrivajo, porivajo 0,192 
vrstniki me tepejo, udarijo z roko 0,121 
vrstniki vpijejo name -0,117 
vrstniki se norčujejo iz mene 0,112 
vrstniki me ponižujejo -0,112 
vrstniki mi uničujejo lastnino -0,031 
vrstniki mi grozijo -0,011 

r = korelacijski koeficient 
 

Iz tabele 70 so razvidni korelacijski koeficienti med posameznimi spremenljivkami in diskriminativno 

funkcijo. Najvišji koeficient ima spremenljivka vrstniki me obrekujejo. Visoke koeficiente imajo še 

spremenljivke: vrstniki me izločijo iz skupine, družbe igre, vrstniki se mi posmehujejo in vrstniki me 

brcajo. 

 

Tabela 78: Centroidi skupin (aritmetične sredine) 

Spol % 
moški 0,711 
ženska -0,683 
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Centroida kažeta razlikovanje obeh skupin glede na delovanje diskriminativnih spremenljivk. Centroid 

skupine dečkov je pomaknjen za 0,711 enote v desno, centroid skupine deklic pa za 0,683 v levo. 

Projekcije centroidov kažejo, da se skupini učencev med seboj pomembno razlikujeta. Na osnovi 

višine in predznakov projekcij centroidov lahko ugotovimo, da so dečki pogosteje kot deklice v vlogi 

žrtve medvrstniškega nasilja. 

 

Tabela 79: Rezultati klasifikacije 
Predicirana skupina Skupaj 

Dejanska skupina moški % ženske % % 
moški 199 87,7 28 12,3 227 
ženske 90 38,1 146 61,9 236 

f = absolutna frekvenca,  f % = relativna frekvenca 
 
Anketni vprašalnik je izpolnilo 227 dečkov in 236 deklic. Rezultati razvrščanja na podlagi 

diskriminativne analize so naslednji: 199 dečkov je bilo tudi pri razvrščanju uvrščenih v skupino 

dečkov, 28 pa v skupino deklic. 146 deklic je bilo tudi po razvrščanju uvrščenih v skupino deklic, 90 pa 

v skupino dečkov. Iz tabele lahko razberemo, da je bilo pravilno uvrščenih 74,5 % otrok. 

 

T-test 

 

Pomembnost razlik med spoloma glede na vlogo žrtve medvrstniškega nasilje smo preverili še s t-

testom za neodvisne spremenljive.  

 

Homogenost varianc, ki je pogoj za t-test, smo preverili z Levenovim testom, ki ima za osnovo F-test. 

 

Tabela 80: Pomembnost razlik v doživljanju vrstniškega nasilja  glede spol anketiranih – t test 

Spremenljivka Levenov test t-test 2 P 
 F P   
vrstniki mi grozijo 1,298 0,255 -0,161 0,872 
vrstniki se norčujejo iz mene 0,143 0,705 1,680 0,094 
vrstniki se mi posmehujejo 51,107 0,000 -4,821 0,000 
vrstniki me ponižujejo 11,608 0,001 -1,674 0,095 
vrstniki me izločijo iz družbe, igre 0,568 0,452 -5,976 0,000 
vrstniki vpijejo name 1,036 0,309 -1,758 0,079 
vrstniki me zmerjajo 7,012 0,008 -3,284 0,001 
vrstniki me obrekujejo, razširjajo lažne govorice 39,947 0,000 -8,285 0,000 
vrstniki me odrivajo, porivajo 0,056 0,813 2,884 0,004 
vrstniki mi uničujejo lastnino 0,558 0,455 -0,461 0,645 
vrstniki me tepejo, udarijo z roko 1,775 0,183 1,821 0,069 
vrstniki me brcajo 42,526 0,000 4,803 0,000 
vrstniki me pljuvajo 31,755 0,000 3,049 0,002 
2 P = stopnja tveganja 
 

Rezultati t-testa so pri sedmih spremenljivkah pokazali pomembne razlike med skupinama. 

Pri vseh sedmih spremenljivkah so razlike visoko statistično pomembne na ravni 0,01.  

Iz tabele je razvidno, da so visoko pomembne statistične razlike (2 P = 0,000-0,010) med spoloma 

glede na vlogo žrtve medvrstniškega nasilja pri spremenljivkah vrstniki se mi posmehujejo, vrstniki me 

izločijo iz skupine, igre, družbe, vrstniki me zmerjajo, vrstniki me obrekujejo, vrstniki me odrivajo, 

vrstniki me brcajo in vrstniki me pljuvajo. 
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Na meji statistične pomembnosti so tudi razlike pri spremenljivkah: vrstniki vpijejo name in vrstniki me 

tepejo. Pri spremenljivkah (2 P > 0,05) vrstniki mi grozijo, vrstniki me ponižujejo, vrstniki mi uničujejo 

lastnino pa se spola statistično pomembno ne razlikujeta. 

 

Hipotezo 5, ki predvideva, da se bodo pokazale razlike med spoloma glede doživljanja 

medvrstniškega nasilja, lahko na podlagi posameznih izračunov deskriptivne statistike, 

diskriminativne analize in t-testa sprejmemo le delno. Diskriminativna analiza je pokazala, da 

se skupini med spoloma pomembno statistično razlikujeta v 32,8 %. Na osnovi izračunov smo 

ugotovili, da so dečki pogosteje kot deklice v vlogi žrtve medvrstniškega nasilja. Pomembnost 

razlik med spoloma glede na vlogo žrtve medvrstniškega nasilja smo preverili še s t-testom, ki 

pa je pokazal visoko pomembne statistične razlike med spoloma na ravni 0,01 pri sedmih 

spremenljivkah, pri ostalih šestih spremenljivkah pa razlike med spoloma niso statistično 

pomembne.  
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6.2.2 Vpliv stopnje izobrazbe  

 

 

Ugotoviti želimo, ali so žrtve medvrstniškega nasilja pogosteje srednješolci in ali se 

izpostavljenost medvrstniškemu nasilju s starostjo povečuje. 

 

Tabela 81: Strukturni prikaz pogostosti doživljanja vrstniškega nasilja, aritmetične sredine in  

                  standardni odkloni glede na stopnjo izobraževanja 

Spremenljivka  nikoli redko včasih pogosto vedno 
 

aritmetična  
sredina 

standardni 
odklon 

vrstniki mi grozijo              OŠ 43,8 % 21,7 % 30,0 % 4,1 % 0,4 % 1,9551 0,9684 
 SŠ 51,0 % 14,8 % 27,0 % 5,1 % 2,0 % 1,9235 1,0810 

vrstniki se norčujejo           OŠ 37,8 % 18,4 % 34,5 % 7,9 % 1,5 % 2,1685 1,0715 
                           SŠ 33,2 % 18,9 % 34,2 % 9,2 % 4,6 % 2,3316 1,1623 

vrstniki se mi posmehujejo OŠ 63,3 % 13,1 % 18,0 % 5,2 % 0,4 % 1,6629 0,9727 
                                    SŠ 61,7 % 18,4 % 15,8 % 4,1 %  1,6224 0,8946 
vrstniki me ponižujejo        OŠ 43,8 % 13,1 % 31,8 % 9,7 % 1,5 % 2,1199 1,1275 
                                   SŠ 48,0 % 15,3 % 27,0 % 7,7 % 2,0 % 2,0051 1,1163 
vrstniki me izločijo iz družbe,    OŠ 44,9 % 13,1 % 30,0 % 10,1 % 1,9 % 2,1086 1,1468 
igre, prepovejo sodelovanje                                  SŠ 44,9 % 13,3 % 28,1 % 11,2 % 2,6 % 2,1327 1,1822 
vrstniki vpijejo name                  OŠ 29,2 % 13,5 % 36,7 % 18,4 % 2,2 % 2,5094 1,1580 

 SŠ 33,2 % 17,9 % 33,2 % 11,7 % 4,1 % 2,3571 1,1745 
vrstniki me zmerjajo            OŠ 37,1 % 18,7 % 33,0 % 9,7 % 1,5 % 2,1985 1,0908 
                                   SŠ 49,0 % 12,8 % 30,1 % 6,1 % 2,0 % 1,9949 1,1071 
vrstniki me obrekujejo     OŠ 54,3 % 11,6 % 27,0 % 6,7 % 0,4 % 1,8727 1,0507 
                                   SŠ 48,0 % 14,3 % 29,6 % 6,6 % 1,5 % 1,9949 1,0884 
vrstniki me odrivajo, porivajo             OŠ 52,1 % 15,0 % 27,0 % 3,4 % 2,6 % 1,8951 1,0744 
                                   SŠ 56,6 % 22,4 % 17,9 % 2,0 % 1,0 % 1,6837 ,9069 
vrstniki mi uničujejo lastnino OŠ 71,9 % 9,4 % 15,7 % 2,6 % 0,4 % 1,5019 0,8773 
                                    SŠ 72,4 % 11,2 % 12,8 % 3,6 %  1,4745 0,8500 
vrstniki me tepejo                OŠ 58,1 % 15,4 % 21,0 % 4,5 % 1,1 % 1,7528 1,0069 
                                    SŠ 67,9 % 9,2 % 19,9 % 2,6 % 0,5 % 1,5867 0,9269 
vrstniki me brcajo                OŠ 64,8 % 15,4 % 15,4 % 3,4 % 1,1 % 1,6067 0,9413 
                                    SŠ 75,0 % 9,7 % 13,8 % 1,0 % 0,5 % 1,4235 0,8034 
vrstniki me pljuvajo              OŠ 87,3 % 6,4 % 4,9 % 0,7 % 0,7 % 1,2135 0,6337 

 SŠ 78,1 % 10,2 % 10,7 % 0,5 % 0,5 % 1,3520 0,7328 
 

Iz aritmetičnih sredin osnovne statistike je razvidno, da so pri šestih spremenljivkah višje aritmetične 

sredine dosegli osnovnošolci. Pri treh spremenljivkah med učenci in dijaki ni bistvenih razlik, pri štirih 

spremenljivkah pa so srednješolci dosegli višje aritmetične sredine. 

 

Aritmetične sredine kažejo, da so osnovnošolci v vlogi žrtve medvrstniškega nasilja pogosteje kot 

srednješolci pri naslednjih spremenljivkah: vrstniki me ponižujejo, vrstniki vpijejo, vrstniki me zmerjajo, 

vrstniki me odrivajo, vrstniki me udarijo, vrstniki me brcajo. Pri spremenljivkah vrstniki mi grozijo, 

vrstniki se mi posmehujejo, vrstniki mi uničujejo lastnino ni bistvenih razlik. 

Srednješolci pa so višje aritmetične sredine dosegli pri štirih spremenljivkah: vrstniki se norčujejo, 

vrstniki mi prepovejo sodelovanje, vrstniki me obrekujejo in vrstniki me pljuvajo.  

 

Najvišje razlike med skupinama osnovnošolcev in srednješolcev so opazne pri spremenljivki vrstniki 

me odrivajo, in sicer je povprečna stopnja strinjanja pri osnovnošolcih dosegla vrednost 1,90, pri 

srednješolcih pa 1,68. Sledi spremenljivka vrstniki me zmerjajo, in sicer je povprečna stopnja strinjanja 

pri osnovnošolcih dosegla vrednost 2,20, pri srednješolcih pa 1,20. 
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Diskriminativna analiza 

 

Z diskriminativno analizo ugotavljamo statistično pomembnost razlik med skupinama in iščemo tiste 

razsežnosti, ki kar najbolj pojasnjujejo razlike med skupinama.  

V tabeli 82 smo z diskriminativno analizo preverili statistično pomembnost razlik v doživljanju 

medvrstniškega nasilja med osnovnošolci in srednješolci. Prvo skupino predstavljajo osnovnošolci, 

drugo skupino srednješolci. 

 

Tabela 82: Statistični parametri diskriminativne analize 

Funkcija Lastna 
vrednost 

% 
variance 

Kumulativa 
% 

Kanonična 
korelacija 

Wilksova 
Lambda 

Hi-
kvadrat 

df P 

1 0,152 100,0 100,0 0,363 0,868 64,166 13 0,000 
df = stopnja prostosti, P = stopnja tveganja 
 

Ker smo v tej analizi zajeli dve skupini otrok, smo dobili eno diskriminativno funkcijo, ki pojasnjuje 100 

% variance.  

 

Wilksova Lambda je dokaj visoka, 0,868, njena moč razlikovanja med skupinama je manjša in 

predstavlja 13,2 %. 

Koeficient kanonične korelacije je 0,363 in kaže na nekoliko manjšo povezanost med skupinama. 

 

Pomembnost Wilksove Lambde smo preverili s Hi-kvadrat testom in ugotovili, da je statistično 

pomemben (P < 0,05), kajti vrednost Hi-kvadrat testa je 0,000. To pomeni, da se skupini pomembno 

razlikujeta v spremenljivkah, s katerimi smo ju primerjali. 

 

Tabela 83: Korelacije med diskriminativno funkcijo in prediktorskimi spremenljivkami (strukturna  

                  matrika)  

Spremenljivka r 
vrstniki me odrivajo, porivajo 0,267 
vrstniki me brcajo 0,263 
vrstniki me pluvajo 0,260 
vrstniki me zmerjajo 0,236 
vrstnik me tepejo, udarijo z roko 0,217 
vrstniki se norčujejo iz mene 0,187 
vrstniki vpijejo name 0,166 
vrstniki me obrekujejo, razširjajo lažne govorice 0,146 
vrstniki me ponižujejo 0,130 
vrstniki se mi posmehujejo 0,055 
vrstniki mi uničujejo lastnino 0,040 
vrstniki mi grozijo 0,039 
vrstniki me izločijo iz družbe, igre, prepovejo sodelovanje 0,026 

 
V tabeli 83 so prikazani korelacijski koeficienti med spremenljivkami in diskriminativno funkcijo.  

Spremenljivke so urejene glede na velikost njihove povezanosti z diskriminativno funkcijo od večje 

proti manjši. Najvišjo korelacijo z diskriminativno funkcijo, ki maksimalno razlikuje skupini učencev 

glede na stopnjo izobrazbe (osnovna šola/srednja šola), ima spremenljivka vrstniki me odrivajo, sledijo 

ji spremenljivke vrstniki me brcajo, vrstniki me pljuvajo, vrstniki me zmerjajo in vrstniki me udarijo. 
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Tabela 84: Centroidi skupin (aritmetične sredine) 

Spol % 
osnovna šola -0,333 
srednja šola 0,454 

Da bi ugotovili, kje je tipično mesto posamezne skupine učencev v prostoru diskriminativne funkcije, 

smo izračunali centroida skupin. Centroidi skupin predstavljajo povprečne vrednosti kanoničnih 

oziroma diskriminativnih spremenljivk za obe skupini. Na osnovi višine in predznakov projekcij lahko 

ugotovimo, da je centroid osnovnošolcev – mlajših učencev – pomaknjen za 0,333 enote v levo, 

centroid srednješolcev – starejših učencev − pa za 0,454 enote v desno.  Projekcije centroidov kažejo, 

da se skupini učencev med seboj pomembno razlikujeta. Na osnovi predznakov projekcij centroidov 

lahko ugotovimo, da so učenci osnovne šole manjkrat v vlogi žrtve kot starejši učenci – srednješolci. 

 

Tabela 85: Rezultati klasifikacije 
Predicirana skupina Skupaj 

Dejanska skupina osnovna % srednja %  
osnovna šola 146 54,7 121 45,3 267 
srednja šola 50 25,5 146 74,5 196 

f = absolutna frekvenca,  f % = relativna frekvenca 
 

Anketni vprašalnik je rešilo 267 osnovnošolcev in 196 srednješolcev. Rezultati razvrščanja na podlagi 

diskriminativne analize so naslednji: 146 osnovnošolcev je bilo tudi po razvrščanju uvrščenih v skupino 

srednješolcev, medtem ko jih je bilo 121 uvrščenih v skupino srednješolcev. 146 srednješolcev je bilo 

tudi po razvrščanju uvrščenih v skupino srednješolcev, 50 pa v skupino osnovnošolcev. Iz tabele lahko 

vidimo, da je bilo na osnovi diskriminativne funkcije pravilno uvrščenih 63,1 % anketiranih učencev. 

 

T-test 

 

Pomembnost razlik med mlajšimi učenci, osnovnošolci, in starejšimi učenci, srednješolci, glede na 

vlogo žrtve medvrstniškega nasilje smo preverili še s t-testom za neodvisne spremenljive. 

Homogenost varianc, ki je pogoj za t-test, smo preverili z Levenovim testom, ki ima za osnovo F-test. 

 

Tabela 86: Pomembnost razlik v doživljanju vrstniškega nasilja  glede starosti – t-test 

Spremenljivka Levenov test t-test 2 P 
 F P   
vrstnik mi grozijo 4,971 0,026 0,330 0,742 
vrstniki se norčujejo iz mene 1,559 0,213 -1,561 0,119 
vrstniki se mi posmehujejo 2,504 1,114 0,458 0,648 
vrstniki me ponižujejo 0,933 0,334 1,087 0,278 
vrstniki me izločijo iz družbe, igre, prepovejo sod. 0,311 0,578 -0,220 0,826 
vrstniki vpijejo name 0,026 0,871 1,389 0,165 
vrstniki me zmerjajo 0,056 0,812 1,972 0,049 
vrstniki me obrekujejo, razširjajo lažne govorice 0,020 0,886 -1,218 0,224 
vrstniki me odrivajo, porivajo 10,974 0,001 2,233 0,026 
vrstniki mi uničujejo lastnino 0,537 0,464 0,336 0,737 
vrstniki me tepejo, udarijo z roko 2,892 0,090 1,813 0,070 
vrstniki me brcajo 10,127 0,002 2,200 0,028 
vrstniki me pljuvajo 14,165 0,000 -2,175 0,030 
2 P = stopnja tveganja 
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Rezultati t-testa so pri štirih spremenljivkah pokazali pomembne razlike med skupinama. Pri vseh štirih 

spremenljivkah so razlike statistično pomembne na ravni 0,05. 

 

Iz tabele 86  je razvidno, da so pomembne statistične razlike na ravni 0,05 odstotka med skupinama 

osnovnošolci in srednješolci glede na vlogo žrtve medvrstniškega nasilja pri spremenljivkah vrstniki 

me zmerjajo, vrstniki me odrivajo, vrstniki me brcajo, vrstniki me pljuvajo. 

Skupini mlajših in starejših učencev se glede na vlogo žrtve medvrstniškega nasilja pri 8 

spremenljivkah statistično pomembno ne razlikujeta. 

 

Izračuni diskriminativne analize so pokazali, da se skupini pomembno razlikujeta, vendar je 

razlikovanje med skupinama manjše. Skupini se glede na stopnjo izobrazbe v izpostavljenosti nasilju s 

strani vrstnikov pomembno statistično razlikujeta le v 13,2 %.  

 

Na osnovi rezultatov smo ugotovili, da so starejši učenci, srednješolci, pogosteje v vlogi žrtve 

vrstniškega nasilja kot mlajši učenci, osnovnošolci. Pomembnost razlikovanja med skupinama 

osnovnošolci in srednješolci smo preverili še s t-testom, ki pa je potrdil, da so glede na vlogo žrtve 

vrstniškega nasilja razlike med skupinama osnovnošolcev in srednješolcev statistično pomembne le 

pri štirih spremenljivkah, in sicer na ravni 0,05. 
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6.2.3 Vpliv bivalnega okolja  

 

HIPOTEZA 6 

 

Hipoteza 6 predvideva, da ima kraj bivanja pomembno vlogo pri izpostavljenosti 

medvrstniškemu nasilju. Predpostavljamo, da so otroci iz vaškega okolje pogosteje v vlogi 

žrtve kot njihovi vrstniki iz mestnega okolja.    

 

Osnovna – deskriptivna statistika 

 

Tabela 87: Strukturni prikaz pogostosti doživljanja vrstniškega nasilja, aritmetične sredine in  

                    standardni odkloni glede na bivalno okolje                 

Spremenljivka  nikoli redko včasih pogosto vedno 
 

aritmetična  
sredina 

standardni 
odklon 

vrstniki mi grozijo              mesto 41,8 % 22,3 % 30,4 % 4,9 % 0,5 % 2,0000 0,9862 
                            vas 50,2 % 16,5 % 27,6 % 4,3 % 1,4 % 1,9032 1,0360 

vrstniki se norčujejo iz mene       mesto 36,4 % 17,9 % 34,2 % 9,8 % 1,6 % 2,2228 1,0961 
                                 vas 35,5 % 19,0 % 34,4 % 7,5 % 3,6 % 2,2473 1,1251 
vrstniki se mi posmehujejo   mesto 63,0 % 15,2 % 16,8 % 4,9 %  1,6359 0,9310 
                                  vas 62,4 % 15,4 % 17,2 % 4,7 % 0,4 % 1,6523 0,9469 
vrstniki me ponižujejo       mesto 45,7 % 13,0 % 29,9 % 10,3 % 1,1 % 2,0815 1,1254 
                                  vas 45,5 % 14,7 % 29,7 % 7,9 % 2,2 % 2,0645 1,1234 
vrstniki me izločijo iz družbe,             mesto 46,7 % 13,0 % 29,3 % 9,8 % 1,1 % 2,0543 1,1198 
igre, prepovejo sodelovanje                               vas 43,7 % 13,3 % 29,0 % 11,1 % 2,9 % 2,1613 1,1871 
vrstniki vpijejo name                mesto 30,4 % 15,8 % 36,4 % 14,7 % 2,7 % 2,4348 1,1481 
                                  vas 31,2 % 15,1 % 34,4 % 16,1 % 3,2 % 2,4516 1,1800 
vrstniki me zmerjajo           mesto 39,1 % 17,9 % 33,7 % 8,2 % 1,1 % 2,1413 1,0670 
                                  vas 44,1 % 15,1 % 30,5 % 8,2 % 2,2 % 2,0932 1,1246 
vrstniki me obrekujejo       mesto 52,2 % 10,9 % 31,5 % 4,3 % 1,1 % 1,9130 1,0522 
                                  vas 51,3 % 14,0 % 25,8 % 8,2 % 0,7 % 1,9319 1,0791 
vrstniki me odrivajo             mesto 56,0 % 15,8 % 23,4 % 3,3 % 1,6 % 1,7880 1,0155 
                                  vas 52,7 % 19,7 % 22,9 % 2,5 % 2,2 % 1,8172 1,0102 
vrstniki mi uničujejo lastnino       mesto 70,1 % 9,2 % 16,8 % 3,8 %  1,5435 0,9043 
                                  vas 73,5 % 10,8 % 12,9 % 2,5 % 0,4 % 1,4552 0,8379 
vrstniki me tepejo               mesto 60,3 % 13,0 % 21,7 % 4,3 % 0,5 % 1,7174 0,9843 
                                  vas 63,4 % 12,5 % 19,7 % 3,2 % 1,1 % 1,6595 0,9720 
vrstniki me brcajo               mesto 70,1 % 12,0 % 14,7 % 2,7 % 0,5 % 1,5163 0,8807 
                                 vas 68,5 % 13,6 % 14,7 % 2,2 % 1,1 % 1,5376 0,8963 
vrstniki me pljuvajo           mesto 85,3 % 8,2 % 5,4 % 0,5 % 0,5 % 1,2283 0,6203 
                                  vas 82,1 % 7,9 % 8,6 % 0,7 % 0,7 % 1,3011 0,7165 
 

V tabeli 87 so prikazane srednje vrednosti učencev, ki izhajajo iz mestnega okolja, in učencev, ki živijo 

v vaškem okolju. Pri hitrem pregledu lahko vidimo, da so glede na vlogo žrtve medvrstniškega nasilja 

višje srednje vrednosti dosegli učenci iz vaškega okolja.  

  

Učenci iz vaškega okolja so v primerjavi s svojimi vrstniki, ki izhajajo iz mestnega okolja, dosegli višje 

srednje vrednosti pri naslednjih spremenljivkah: vrstniki se iz mene norčujejo, vrstniki se mi 

posmehujejo, vrstniki me izločijo iz skupine, igre, družbe, vrstniki me obrekujejo, vrstniki me odrivajo, 

vrstniki me brcajo in vrstniki me pljuvajo. 

 

Učenci iz mestnega okolja so večje srednje vrednosti dosegli pri naslednjih spremenljivkah: vrstniki mi 

grozijo, vrstniki me ponižujejo, vrstniki me zmerjajo, vrstniki mi uničujejo lastnino, vrstniki me udarijo.  
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Diskriminativna analiza 

 

Z diskriminativno analizo smo preverjali, ali se izpostavljenost medvrstniškemu nasilju pri otrocih iz 

mestnega in vaškega okolja razlikuje. 

 
Tabela 88: Statistični parametri diskriminativne analize 

Funkcija Lastna 
vrednost 

% 
variance 

Kumulativa 
% 

Kaoanična 
korelacija 

Wilksova 
Lambda 

Hi-
kvadrat 

df P 

1 0,027 100,0 100,0 0,164 0,973 12,320 13 0,502 
df = stopnja prostosti, P = stopnja tveganja 
 

Iz tabele 88 je razvidno, da kanonična diskriminativna funkcija ni statistično pomembna (P > 0,05). 

Wilksova Lambda je izredno visoka, 0,973, in se približuje vrednosti 1,  kar pomeni, da ima manjšo 

moč razlikovanja obeh skupin, le 2,7 odstotka. 

Koeficient kanonične korelacije (korelacija med diskriminativno funkcijo in linearno funkcijo linearnih 

variabel) je izredno nizek, 0,164, kar kaže na manjšo povezanost med skupinama. 

Pomembnost Wilksove Lambde smo preverili s Hi-kvadrat testom in ugotovili, da statistično ni 

pomemben (P > 0,05), kajti vrednost Hi-kvadrat testa je 0,221. To pomeni, da se skupini razlikujeta v 

spremenljivkah, s katerimi smo jih primerjali, vendar razlike niso statistično pomembne. 

 

Tabela 89: Korelacije med diskriminativno funkcijo in prediktorskimi spremenljivkami (strukturna  

                  matrika) 

Spremenljivka r 
vrstniki me pljuvajo 0,317 
vrstniki mi uničujejo lastnino 0,302 
vrstniki mi grozijo 0,282 
vrstniki me izločijo iz skupine, igre, prepovejo sodelovanje 0,273 
vrstniki me tepejo, udarijo z roko 0,175 
vrstniki me zmerjajo 0,129 
vrstniki me odrivajo 0,085 
vrstniki me brcajo 0,071 
vrstniki se norčujejo iz mene 0,065 
vrstniki me obrekujejo, razširjajo lažne govorice 0,052 
vrstniki se mi posmehujejo 0,052 
vrstniki me ponižujejo 0,045 
vrstniki vpijejo name 0,043 

 

V tabeli 89 so prikazani korelacijski koeficienti med spremenljivkami in diskriminativno funkcijo. 

Spremenljivke so urejene glede na velikost njihove povezanosti z diskriminantno funkcijo od večje 

proti manjši. V tabeli vidimo, da spremenljivki vrstniki me pljuvajo in vrstniki mi uničujejo lastnino 

najbolj razlikujeta obe skupini.  

Nekoliko nižjo korelacijo imata tudi spremenljivki vrstniki mi grozijo in vrstniki me izločijo iz skupine, 

igre in družbe. 

 

Tabela 90: Centroidi skupin (aritmetične sredine) 

Spol % 
mesto -0,204 
vas 0,134 
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Da bi ugotovili, kje je tipično mesto posamezne skupine v prostoru diskriminativne funkcije, smo 

izračunali centroida skupin.Na osnovi višine in predznakov projekcij centroidov ugotovimo,  da je 

centroid učencev, ki izhajajo iz mestnega okolja, za 0,204 enote pomaknjen v levo, učencev, ki 

izhajajo iz vaškega okolja, pa za 0,134 enote v desno.  

Projekcije centroidov kažejo, da so učenci iz vaškega okolja pogosteje v vlogi žrtve medvrstniškega 

nasilja, vendar pa razlike med skupinama niso tako visoke, da bi bile statistično pomembne. 

 
Tabela 91: Rezultati klasifikacije 

Predicirana skupina Skupaj 
Dejanska skupina mesto % vas % % 

mesto 114 62,0 70 38,0 184 
vas 147 52,7 132 47,3 276 

f = absolutna frekvenca,  f % = relativna frekvenca 
 

Anketni vprašalnik je reševalo 184 učencev, ki živijo v mestnem okolju, in 279 učencev, ki živijo v 

vaškem okolju. Rezultati razvrščanja na podlagi diskriminativne analize so pokazali naslednje: 78 

učencev mestnega okolja se je tudi po razvrščanju uvrstilo v skupino učencev mestnega okolja, 

medtem ko se je večji delež, to je 106 otrok uvrstilo v skupino učencev, ki živijo na vasi. 191 otrok 

vaškega okolja je tudi po razvrščanju uvrščenih v skupino otrok vaškega okolja, 88 pa v skupino otrok 

mestnega okolja. Iz tabele lahko vidimo, da je bilo pravilno uvrščenih 58,1 % anketiranih otrok. 

 

Hi-kvadrat test 

 

Pomembnost razlik med posameznimi oblikami nasilnih oblik vedenja med skupinama iz mestnega in 

vaškega okolja smo preverili s Hi-kvadrat preizkusom.  

 

Tabela 92: Pomembnost razlik v doživljanju vrstniškega nasilja  glede na bivalno okolje – Hi-kvadrat  

                   test 

Spremenljivka Hi-kvadrat df P 
vrstniki mi grozijo 4,833 4 0,316 
vrstniki se norčujejo iz mene 2,272 4 0,817 
vrstniki se mi posmehujejo 0,691 4 0,854 
vrstnik me ponižujejo 1,689 4 0,873 
vrstniki me izločijo iz družbe, igre, prepovejo sodel. 2,044 4 0,332 
vrstniki vpijejo name 0,429 4 0,879 
vrstniki me zmerjajo 2,306 4 0,645 
vrstniki me obrekujejo, razširjajo lažne govorice 4,838 4 0,852 
vrstniki me odrivajo 1,563 4 0,716 
vrstniki mi uničujejo lastnino 2,892 4 0,283 
vrstniki me tepejo, udarijo z roko 1,159 4 0,532 
vrstniki me brcajo 0,793 4 0,801 
vrstniki me pljuvajo 1,768 4 0,260 
2 P = stopnja tveganja 
 
Hipotezo 6, ki predvideva, da se bodo pokazale pomembne razlike glede izpostavljenosti 

medvrstniškemu nasilju med otroki iz mestnega in vaškega okolja, zavračamo. Iz analize Hi-

kvadrat preizkusa je razvidno, da nobena spremenljivka ne kaže statistično pomembnega 

razlikovanja med skupinama, kar smo potrdili tudi z diskriminativno analizo.  
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6.2.4  Vpliv medvrstniških odnosov: počutje med vrstniki in število prijateljev 

 

HIPOTEZA 7 

 

Hipoteza 7 predvideva, da medvrstniški odnosi vplivajo na doživljanje medvrstniškega nasilja. 

Učenci, ki so žrtve medvrstniškega  nasilja, so v razredu osamljeni, med vrstniki niso sprejeti, 

imajo le malo prijateljev in se slabo počutijo. 

 

Osnovna – deskriptivna statistika POČUTJE/VRSTNIK 

 

Tabela 93: Prikaz aritmetičnih sredin in standardnih odklonov doživljanja vrstniškega nasilja glede na   

                  počutje med vrstniki in številom prijateljev 

Spremenljivka Počutje med vrstniki Število prijateljev 
     
vrstniki mi grozijo zelo dobro 1,8571 več 1,8571 
 srednje 1,9234 enega 1,9200 
 zelo slabo 2,3269 nobenega 2,5882 
vrstniki se norčujejo iz mene zelo dobro 2,0847 več 2,0000 
 srednje 2,2928 enega 2,2141 
 zelo slabo 2,5577 nobenega 3,1176 
vrstniki se mi posmehujejo zelo dobro 1,6243 več 1,6190 
 srednje 1,6126 enega 1,6400 
 zelo slabo 1,8654 nobenega 1,8235 
vrstniki me ponižujejo zelo dobro 1,9630 več 2,0476 
 srednje 2,0586 enega 2,0400 
 zelo slabo 2,5192 nobenega 2,8824 
vrstniki me izločijo iz družbe, zelo dobro 2,0000 več 1,8095 
igre, prepovejo sodelovanje srednje 2,1351 enega 2,0988 
 zelo slabo 2,4808 nobenega 3,0000 
vrstniki vpijejo name zelo dobro 2,3228 več 2,4762 
 srednje 2,4505 enega 2,4118 
 zelo slabo 2,8654 nobenega 3,2353 
vrstniki me zmerjajo zelo dobro 2,0476 več 1,9524 
 srednje 2,0495 enega 2,0965 
 zelo slabo 2,6154 nobenega 2,7056 
vrstniki me obrekujejo, razširjajo zelo dobro 1,7566 več 1,5238 
lažne govorice srednje 1,9955 enega 1,9688 
 zelo slabo 2,2308 nobenega 2,0588 
vrstniki me odrivajo zelo dobro 1,7249 več 1,5238 
 srednje 1,7838 enega 1,7882 
 zelo slabo 2,1923 nobenega 2,8582 
vrstniki mi uničujejo lastnino zelo dobro 1,4550 več 1,5714 
 srednje 1,4910 enega 1,4635 
 zelo slabo 1,6154 nobenega 2,0588 
vrstniki me tepejo, udarijo z roko zelo dobro 1,7513 več 1,5714 
 srednje 1,5495 enega 1,6471 
 zelo slabo 2,0000 nobenega 2,7059 
vrstniki me brcajo zelo dobro 1,5397 več 1,3810 
 srednje 1,4640 enega 1,4894 
 zelo slabo 1,7692 nobenega 2,7059 
vrstniki me pljuvajo zelo dobro 1,2116 več 1,0952 
 srednje 1,2658 enega 1,2471 
 zelo slabo 1,5192 nobenega 2,1176 

df1, df2 = stopnja prostosti, 2 P = stopnja tveganja 

 

Rezultati srednjih vrednosti, ki so prikazani v zgornji razpredelnici, potrjujejo, da medsebojni odnosi 

vplivajo tudi na doživljanje medvrstniških oblik nasilnega vedenja.  
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Iz razpredelnice je razvidno, da so v vlogi žrtve medvrstniškega nasilja v povprečju najpogosteje tisti 

učenci, ki se v razredu počutijo slabo, sledijo jim učenci, ki se v razredu počutijo srednje. Med žrtvami 

medvrstniškega nasilja pa je najmanj učencev, ki se v razredu počutijo zelo dobro.  

 

Najvišjo povprečno stopnjo strinjanja glede doživljanja posameznih oblik nasilja s strani svojih 

vrstnikov so dosegli tisti učenci, ki navajajo, da se med vrstniki počutijo zelo slabo, sledijo jim učenci, 

ki se med vrstniki počutijo srednje. Učenci, ki se v razredu počutijo zelo dobro, pa se sodeč po 

rezultatih aritmetičnih sredin v vlogi žrtve medvrstniškega nasilja znajdejo manj pogosto kot ostali dve 

skupini učencev. 

 

Iz razpredelnice 93 je razvidno, da se v vlogi žrtve pogosteje znajdejo tisti učenci, ki v razredu nimajo 

prijateljev, sledijo jim učenci, ki imajo enega prijatelja. Osnovnošolci ter srednješolci z več prijatelji pa 

so v primerjavi z ostalima skupinama v vlogi žrtve medvrstniškega nasilja redkeje. 

 

Pri hitrem pregledu rezultatov raziskave imajo prav pri vseh navedenih oblikah nasilnega vedenja 

najvišjo povprečno vrednost tisti učenci, ki se med vrstniki počutijo slabo in nimajo prijateljev. 

 

Analiza variance 

 

Da bi dobili vpogled v statistično pomembnost razlik med skupinami smo izbrali test – analizo 

variance. Analizo variance uporabimo takrat, ko testiramo razlike pri neki spremenljivki in imamo več 

skupin.  

 

Z analizo variance smo poskušali prikazati, ali medsebojni odnosi med vrstniki vplivajo na 

izpostavljenost nasilnemu vedenju, povzročenemu s strani vrstnikov. 

 

Tabela 94: Test homogenosti varianc 

Počutje med vrstniki Število prijateljev 

Spremenljivka Levenov 
test 

df1 df2 P Levenov 
test 

df1 df2 P 

vrstniki mi grozijo 2,395 2 460 0,092 2,669 2 460 0,070 
vrstniki se norčujejo iz mene 2,914 2 460 0,055 3,219 2 460 0,041 
vrstniki se mi posmehujejo 0,508 2 460 0,602 0,180 2 460 0,836 
vrstniki me ponižujejo 0,433 2 460 0,649 3,821 2 460 0,023 
vrstniki me izločijo iz družbe, igre 1,092 2 460 0,336 5,079 2 460 0,007 
vrstniki vijejo name 0,712 2 460 0,491 2,800 2 460 0,062 
vrstniki me zmerjajo 0,111 2 460 0,895 2,240 2 460 0,108 
vrstniki me obrekujejo 3,285 2 460 0,038 2,925 2 460 0,055 
vrstniki me odrivajo 3,905 2 460 0,021 6,770 2 460 0,001 
vrstniki mi uničujejo lastnino 1,30, 2 460 0,273 4,122 2 460 0,017 
vrstniki me tepejo, udarijo z roko 9,087 2 460 0,000 12,484 2 460 0,000 
vrstniki me brcajo 5,812 2 460 0,003 18,119 2 460 0,000 
vrstniki me pljuvajo 11,681 2 460 0,000 18,709 2 460 0,000 
df1, df2 = stopnja prostosti, P = stopnja tveganja 
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Tabela 95: Pomembnost razlik v doživljanju vrstniškega nasilja  glede počutje med vrstniki in število 

                   prijateljev - analiza variance  

Počutje med vrstniki Število prijateljev 

Spremenljivka vsota 
kvadratov 

F P vsota 
kvadratov 

F P 

vrstniki mi grozijo 477,425 4,490 0,012 477,425 3,649 0,027 
vrstniki se norčujejo iz mene 571,866 4,271 0,015 571,866 6,020 0,003 
vrstniki se mi posmehujejo 407,909 1,612 0,201 407,909 0,320 0,726 
vrstniki me ponižujejo 582,648 5,120 0,006 582,648 4,677 0,010 
vrstniki me izločijo iz družbe, igre 622,467 3,580 0,029 622,467 5,826 0,003 
vrstniki vpijejo name 628,346 4,486 0,012 628,346 4,139 0,017 
vrstniki me zmerjajo 560,160 6,253 0,002 560,160 2,756 0,065 
vrstniki me obrekujejo 526,354 5,057 0,007 526,354 1,657 0,192 
vrstniki me odrivajo 472,505 4,524 0,011 472,505 6,100 0,002 
vrstniki mi uničujejo lastnino 345,706 0,700 0,497 345,706 4,019 0,019 
vrstniki me tepejo, udarijo z roko 440,328 5,378 0,005 440,328 10,142 0,000 
vrstniki me brcajo 365,356 2,521 0,081 365,356 16,657 0,000 
vrstniki me pljuvajo 213,711 4,248 0,015 213,711 14,992 0,000 
2 P = stopnja tveganja, F = F-test (analiza variance) 
 
 

Rezultati F-preizkusa so pri 10 spremenljivkah pokazali pomembne razlike glede doživljanja 

medvrstniškega nasilja in počutja med vrstniki. 

 

Pri sedmih spremenljivkah so razlike visoko statistično pomembne, na ravni 0,01, pri treh 

spremenljivkah pa so razlike nekoliko nižje statistično pomembne, na ravni 0,05. 

 

Visoke statistično pomembne razlike so se pokazale pri spremenljivkah: vrstniki mi grozijo, vrstniki me 

ponižujejo, vrstniki vpijejo name, vrstniki me zmerjajo, vrstniki me obrekujejo, razširjajo lažne govorice, 

vrstniki me odrivajo, vrstniki me udarijo. 

 

Nekoliko nižje, a še vedno statistično pomembne pa so razlike pri spremenljivkah vrstniki se norčujejo 

iz mene, vrstniki me izločijo iz skupine, družbe in igre, vrstniki me pljuvajo. 

 

Statistično pomembne razlike pa se niso pokazale pri treh spremenljivkah: vrstniki se mi posmehujejo, 

vrstniki mi uničujejo lastnino in vrstniki me brcajo. 

Že deskriptivna statistika je pokazala, da so najvišjo stopnjo pogostosti doživljanja posameznih oblik 

vedenja dosegli učenci, ki nimajo prijateljev. 

Z analizo variance smo preverili, ali so rezultati statistično pomembni. Razlike med aritmetičnimi 

sredinami glede doživljanja posameznih oblik vedenja so statistično značilne pri desetih oblikah 

nasilnega vedenja. 

 

Pri sedmih spremenljivkah so razlike visoko statistično pomembne, tri  spremenljivke so statistično 

pomembne na ravni 0,05. Ena spremenljivka pa je na meji statistične pomembnosti. 
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Visoko statistično pomembne razlike so se pokazale pri spremenljivkah vrstniki se norčujejo iz mene, 

vrstniki me ponižujejo, vrstniki me izločijo iz skupine, igre, družbe, vrstniki me odrivajo, vrstniki me 

udarijo, vrstniki me brcajo in vrstniki me pljuvajo. 

Nekoliko nižje, a še vedno statistično pomembne razlike na ravni 0,05 so pri spremenljivkah: vrstniki 

mi grozijo, vrstniki vpijejo name in vrstniki mi uničujejo lastnino. Na meji statistične pomembnosti je 

spremenljivka zmerjanje. 

 

Razlike med skupinami pa niso statistično pomembne pri dveh spremenljivkah, in sicer pri 

spremenljivki vrstniki se mi posmehujejo in vrstniki me obrekujejo. 

 

Hipotezo 7, ki pravi, da na povzročanje medvrstniških oblik nasilja vplivajo medvrstniški 

odnosi, počutje v skupini in število prijateljev, lahko na podlagi posameznih izračunov 

sprejmemo za večino spremenljivk. Rezultati osnovne statistike in diskriminativne analize ter 

analize variance kažejo na statistično pomembno povezavo med doživljanjem posameznih 

oblik medvrstniškega nasilja in medsebojnimi odnosi (število prijateljev in počutje med 

vrstniki). 

 

Torej lahko trdimo, da obstaja povezava med doživljanjem medvrstniškega nasilja in počutjem med 

vrstniki. Učenci, ki so v vlogi žrtve medvrstniškega nasilja, imajo manj prijateljev, so v razredu 

osamljeni in se med vrstniki slabše počutijo. 
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6.2.5 Vpliv družinskih razmer: socialno-ekonomskega stanja in odnosov med staršema   

             

HIPOTEZA 8 

 

Hipoteza 8 predvideva, da na izpostavljenost medvrstniškemu nasilju vplivata tudi socialno-

ekonomsko stanje v družini in odnosi med staršema. Predvidevamo, da so v vlogi žrtve 

medvrstniškega nasilja pogosteje otroci, ki izhajajo iz družin s šibkim socialno-ekonomskim 

stanjem, in otroci iz družin, kjer vladajo napeti odnosi med staršema. 

 

Deskriptivna statistika 

 

Tabela 96: Prikaz aritmetičnih sredin in standardnih odklonov doživljanja vrstniškega nasilja glede na  

                  družinske razmere in dohodke v družini 

Spremenljivka Družinske razmere Dohodki v družini 
  aritmet. sred.  aritmet. sred. 
vrstniki mi grozijo normalne 1,8867 zelo dobri 2,0260 
 manjši prepiri 1,9360 primerni 1,8638 
 pogosti prepiri 2,0795 nizki 2,1412 
vrstniki se norčujejo iz mene normalne 2,0985 zelo dobri 2,2857 
 manjši prepiri 2,3023 primerni 2,1728 
 pogosti prepiri 2,4318 nizki 2,4235 
vrstniki se mi posmehujejo normalne 1,5567 zelo dobri 1,7273 
 manjši prepiri 1,7093 primerni 1,5880 
 pogosti prepiri 1,7273 nizki 1,7765 
vrstniki me ponižujejo normalne 1,9507 zelo dobri 2,0779 
 manjši prepiri 2,1047 primerni 2,0299 
 pogosti prepiri 2,2841 nizki 2,2118 
vrstniki me izločijo iz družbe, normalne 2,0148 zelo dobri 2,1169 
igre, prepovejo sodelovanje manjši prepiri 2,1512 primerni 2,0266 
 pogosti prepiri 2,2955 nizki 2,4471 
vrstniki vpijejo name normalne 2,3054 zelo dobri 2,4545 
 manjši prepiri 2,5464 primerni 2,3920 
 pogosti prepiri 2,5682 nizki 2,6235 
vrstniki me zmerjajo normalne 2,0394 zelo dobri 2,2208 
 manjši prepiri 2,1105 primerni 2,0465 
 pogosti prepiri 2,2841 nizki 2,2471 
vrstniki me obrekujejo, razširjajo normalne 1,7931 zelo dobri 1,9221 
lažne govorice manjši prepiri 1,9767 primerni 1,8571 
 pogosti prepiri 2,1250 nizki 2,1647 
vrstniki me odrivajo normalne 1,6797 zelo dobri 1,8701 
 manjši prepiri 1,8430 primerni 1,7508 
 pogosti prepiri 2,0227 nizki 1,9412 
vrstniki mi uničujejo lastnino normalne 1,4138 zelo dobri 1,5584 
 manjši prepiri 1,4070 primerni 1,4219 
 pogosti prepiri 1,8295 nizki 1,6706 
vrstniki me tepejo, udarijo z roko normalne 1,6700 zelo dobri 1,8182 
 manjši prepiri 1,6453 primerni 1,6146 
 pogosti prepiri 1,7841 nizki 1,8000 
vrstniki me brcajo normalne 1,4680 zelo dobri 1,5584 
 manjši prepiri 1,5291 primerni 1,4684 
 pogosti prepiri 1,6705 nizki 1,7176 
vrstniki me pljuvajo normalne 1,2709 zelo dobri 1,2857 

 manjši prepiri 1,2035 primerni 1,2093 
 pogosti prepiri 1,4091 nizki 1,4824 

 

 

Rezultati osnovne statistike kažejo, da so žrtve medvrstniškega nasilja pogosteje tisti učenci, ki 

izhajajo iz družin, kjer je prisotno nasilje. Prav tako so najvišje povprečne stopnje strinjanja glede 
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doživljanja nasilnih oblik s strani svojih vrstnikov višje pri tistih učencih, ki izhajajo iz družin z nižjim 

socialno-ekonomskim statusom. 

 

Pri vseh spremenljivkah je glede izpostavljenosti nasilju s strani vrstnikov zaznati najvišjo ocenjeno 

stopnjo strinjanja pri tistih učencih, ki poročajo, da tudi v družini pogosto prihaja do prepirov med 

staršema. Najvišjo aritmetično sredino pri vseh navedenih nasilnih oblikah vedenja zaznamo pri tistih 

učencih, ki so priča pogostih prepirov med staršema, sledijo učenci, ki pravijo, da med starši 

prevladujejo manjši prepiri, najnižje pa so pri tistih učencih, ki ne zaznajo prepirov med svojimi starši. 

 

Na izpostavljenost nasilju vpliva tudi socialno-ekonomski status družine. Iz aritmetičnih sredin je 

razvidno, da so žrtve medvrstniškega nasilja pogosteje tisti učenci, ki menijo, da so dohodki v družini 

nizki, sledijo jim učenci, ki pravijo, da so dohodki zelo dobri. Učenci, ki menijo, da so dohodki v družini 

primerni, pa so ocenili, da v primerjavi z drugima dvema skupinama najmanjkrat v vlogi žrtve 

medvrstniškega nasilja. 

 

Analiza variance  

 

Da bi dobili vpogled v statistično pomembnost razlik, smo izbrali test – analizo variance. Analizo 

variance uporabimo takrat, ko testiramo razlike pri neki spremenljivki in imamo več skupin.  

 

Z analizo variance smo poskušali prikazati, ali socialne razmere in dohodki v družini vplivajo na 

povzročanje medvrstniškega nasilja.  

 

Tabela 97: Test homogenosti varianc 
 

Družinske razmere Dohodki v družini 

Spremenljivka Levenov 
test 

df1 df2 P Levenov 
test 

df1 df2 P 

vrstniki mi grozijo 0,812 2 460 0,444 4,948 2 460 0,007 
vrstniki se norčujejo iz mene 3,923 2 460 0,020 7,066 2 460 0,001 
vrstniki se mi posmehujejo 0,967 2 460 0,381 3,807 2 460 0,023 
vrstniki me ponižujejo 4,047 2 460 0,018 8,305 2 460 0,000 
vrstniki me izločijo iz družbe, igre 0,662 2 460 0,516 6,462 2 460 0,002 
vrstniki vpijejo name 11,410 2 460 0,000 5,269 2 460 0,005 
vrstniki me zmerjajo 0,477 2 460 0,621 3,497 2 460 0,031 
vrstniki me obrekujejo 0,109 2 460 0,897 2,789 2 460 0,063 
vrstniki me odrivajo 0,061 2 460 0,941 2,064 2 460 0,128 
vrstniki mi uničujejo lastnino 13,142 2 460 0,000 8,607 2 460 0,000 
vrstniki me tepejo, udarijo z roko 1,103 2 460 0,333 6,344 2 460 0,002 
vrstniki me brcajo 1,603 2 460 0,202 11,419 2 460 0,000 
vrstniki me pljuvajo 8,434 2 460 0,000 17,811 2 460 0,000 
df1, df2 = stopnja prostosti, 2 P = stopnja tveganja 
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Tabela 98: Pomembnost razlik v doživljanju vrstniškega nasilja  glede na družinske razmere in  

                   dohodke v družini - analiza varianc 

Družinske razmere Dohodki v družini 

Spremenljivka vsota 
kvadratov 

F P vsota 
kvadratov 

F P 

vrstniki mi grozijo 477,425 1,109 0,331 477,425 2,807 0,061 
vrstniki se norčujejo iz mene 571,866 3,249 0,040 571,866 1,776 0,170 
vrstniki se mi posmehujejo 407,909 1,642 0,195 407,909 1,685 0,187 
vrstniki me ponižujejo 582,648 2,848 0,059 582,648 0,870 0,420 
vrstniki me izločijo iz družbe, igre 622,467 1,909 0,149 622,467 4,413 0,013 
vrstniki vpijejo name 628,346 2,615 0,074 628,346 1,311 0,271 
vrstniki me zmerjajo 560,160 1,519 0,220 560,160 1,551 0,213 
vrstniki me obrekujejo 526,354 3,330 0,037 526,354 2,773 0,064 
vrstniki me odrivajo 472,505 3,761 0,024 472,505 1,364 0,257 
vrstniki mi uničujejo lastnino 345,706 8,636 0,000 345,706 3,052 0,048 
vrstniki me tepejo, udarijo z roko 440,328 0,617 0,540 440,328 2,097 0,124 
vrstniki me brcajo 365,356 1,595 0,204 365,356 2,672 0,070 
vrstniki me pljuvajo 213,711 2,680 0,070 213,711 5,464 0,005 
2 P = stopnja tveganja, F = F-test (analiza variance) 
 

F-preizkus je pokazal, da so razlike med aritmetičnimi sredinami glede izpostavljenosti posameznih 

oblik medvrstniškega vedenja in družinskih odnosov med staršema statistično značilne pri štirih 

spremenljivkah. Na ravni statistične pomembnosti 0,01 je pomembna spremenljivka vrstniki mi 

uničujejo lastnino, na ravni 0,05 pa spremenljivke vrstniki se norčujejo iz mene, vrstniki me obrekujejo, 

vrstniki me odrivajo. Na meji je še spremenljivka poniževanje.  

Statistična pomembnost razlik pa se ni pokazala pri osmih  spremenljivkah, to so: vrstniki mi grozijo, 

vrstniki se mi posmehujejo, vrstniki me izločijo iz skupine, igre, družbe, vrstniki vpijejo name, vrstniki 

me zmerjajo, vrstniki me udarijo, vrstniki me brcajo in vrstniki me pljuvajo. Iz deskriptivne statistike je 

razvidno, da so najvišjo stopnjo pogostosti doživljanja posameznih oblik vedenja dosegli učenci, ki 

menijo, da so njihovi dohodki v družini nizki. Z analizo variance smo preverili, ali so rezultati statistično 

pomembni. Razlike med aritmetičnimi sredinami glede doživljanja posameznih oblik vedenja in višine 

dohodka v družini so statistično značilne pri treh spremenljivkah, in sicer na ravni statistične 

pomembnosti 0,01 spremenljivki  vrstniki me pljuvajo in vrstniki me izločijo iz skupine, igre, družbe, na 

ravni 0,05 pa spremenljivka vrstniki mi uničujejo lastnino. Na meji statistične pomembnosti so še 

spremenljivke vrstniki mi grozijo, vrstniki me obrekujejo in vrstniki me brcajo. Statistično pomembnost 

razlik pa se ni pokazala pri sedmih spremenljivkah: vrstniki se norčujejo iz mene, vrstniki se mi 

posmehujejo, vrstniki me ponižujejo, vrstniki vpijejo name, vrstniki me odrivajo, vrstniki me udarijo. 

 

Hipotezo 8, ki predvideva, da so v vlogi žrtve medvrstniškega nasilja pogosteje otroci, ki 

izhajajo iz družin z nižjim socialno-ekonomskim statusom, in iz družin, kjer so pogosti prepiri 

med staršema, lahko na podlagi posameznih izračunov zavrnemo, saj rezultati analize variance 

kažejo na premajhno število spremenljivk, ki bi kazale na statistično pomembnost razlikovanja 

med skupinami. 

 

Torej lahko trdimo, da socialno-ekonomski status družine in odnosi med staršema niso v statistično 

značilni povezani z vlogo učencev kot žrtve medvrstniškega nasilja.  
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6.3 DRUŽINSKO NASILJE – ANKETIRANI V VLOGI ŽRTVE NASILJA 

 

6.3.1 Vpliv spola  

 
HIPOTEZA 9  

 
Hipoteza 9 predvideva, da se bodo pokazale razlike med spoloma glede izpostavljenosti 

nasilju, povzročenemu s strani staršev. Predpostavljamo, da med oblikami nasilnega ravnanja, 

ki jih povzročajo očetje, prevladuje fizično nasilje, med oblikami nasilnih ravnanj, ki jih 

povzročajo matere, pa prevladujejo psihične, verbalne oblike nasilja.    

 

Osnovna – deskriptivna statistika 

 
Tabela 99: Strukturni prikaz pogostosti doživljanja družinskega nasilja, aritmetične sredine in  

                   standardni odkloni glede na spol anketiranih            

Spremenljivka  oče  mati 
 

 

grožnje dečki 1,6622 1,0052 1,6222 0,8734 
 deklice 1,5887 0,9955 1,6483 0,9313 
zmerjanje, žaljenje dečki 1,1733 0,5757 1,8489 0,9748 
 deklice 1,2121 0,6548 2,0424 1,0264 
obtoževanja dečki 1,4178 0,7755 1,5467 1,0389 
 deklice 1,4589 0,9357 1,6271 1,0502 
ignoriranje dečki 1,2133 0,5738 1,2178 0,6625 
 deklice 1,2381 0,6457 1,1695 0,5020 
omejevanje izhodov, prepoved druženja dečki 2,0311 0,9973 1,4267 0,8687 
 deklice 2,0693 1,0276 2,1186 1,1826 
velike zahteve, visoka pričakovanja dečki 1,6444 0,9533 1,2356 0,6896 
 deklice 1,7403 1,0641 1,3941 0,7728 
kritiziranje dečki 1,6044 0,8758 1,1689 0,5573 
 deklice 1,6926 0,9938 1,2246 0,6226 
kaznovanje dečki 1,2356 0,6960 1,1422 0,5487 
 deklice 1,4892 0,9225 1,1525 0,4990 
pretepanje, udarci z roko dečki 1,6400 1,0130 1,1956 0,6457 
 deklice 1,3117 0,6902 1,2288 0,5748 
brcanje dečki 1,4044 0,8243 1,1556 0,5884 
 deklice 1,2208 0,5739 1,1229 0,4097 
odrivanje dečki 1,6311 0,9691 1,0400 0,2375 
 deklice 1,3506 0,7241 1,0000 0,0000 
otipavanje dečki 1,0756 0,4518 1,0578 0,4023 
 deklice 1,0173 0,1307 1,0127 0,1123 
 
Pri pregledu aritmetičnih sredin vidimo, da imajo deklice nekoliko višje aritmetične sredine pri 

doživljanju nasilja, povzročenega s strani očeta, pri sedmih spremenljivkah. Vse spremenljivke se 

nanašajo na psihične oz. verbalne oblike nasilja. Dečki imajo višje aritmetične sredine pri petih 

spremenljivkah. Štiri spremenljivke se nanašajo na fizične oblike nasilja. Najvišje razlike v aritmetičnih 

sredinah so med skupinama opazne pri spremenljivki oče me tepe, udari z roko, sledita spremenljivki 

oče me odrine in oče me kaznuje.  Pri pregledu aritmetičnih sredin doživljanja nasilja s strani matere 

imajo prav tako pri sedmih spremenljivkah višje aritmetične sredine deklice, pri petih spremenljivkah 

pa so dečki dosegli višje vrednosti aritmetičnih sredin. Najvišje razlike med skupinama so se pokazale 
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pri spremenljivkah mati mi omejuje izhode, prepove druženje s prijatelji in mati me kritizira. Sledita 

spremenljivki mati me zmerja, žali in mati postavlja velike zahteve, visoka pričakovanja.  

 

Diskriminativna analiza - OČE 

 

Pomembnost razlik med spoloma glede doživljanja nasilja s strani očeta smo najprej preverili z 

diskriminativno analizo. Z diskriminativno analizo smo želeli ugotoviti statistično pomembnost razlik 

med skupinama in poiskati tiste spremenljivke, ki najbolj ločujejo skupini med seboj. 

 

Tabela 100: Kanonična diskriminativna funkcija   

Funkcija Lastna 
vrednost 

% 
variance 

Kumulativa 
% 

Kanonična 
korelacija 

Wilksova 
Lambda 

Hi-
kvadrat 

df P 

1 0,110 100,0 100,0 0,314 0,901 46,578 12 0,000 
df = stopnja prostosti,  P = stopnja tveganja 
 
 

Wilksova Lambda je zelo visoka, njena vrednost je 0,901, kar pomeni, da ima nizko moč razlikovanja 

obeh skupin, manj kot 10 %. 

 

Koeficient kanonične korelacije je nizek, njegova vrednost je 0,314, kar kaže na manjšo povezanost 

med skupinama. 

 

Iz tabele 100 je razvidno, da kanonična diskriminativna funkcija pojasnjuje sto odstotkov variance in je 

statistično pomembna, P < 0,05. Pomembnost Wilksove Lambde smo preverili s Hi-kvadrat testom in 

ugotovili, da je statistično pomemben, kajti vrednost Hi-kvadrat testa je 0,000. To pomeni, da se 

skupini pomembno statistično  razlikujeta v spremenljivkah, s katerimi smo ju primerjali. 

 

Tabela 101: Korelacijski koeficienti med kanonično diskriminativno funkcijo in posameznimi 

                      spremenljivkami  

Spremenljivka r 
oče me tepe, udari z roko 0,575 
oče me odrine 0,497 
oče me kaznuje 0,469 
oče me brca 0,392 
oče me otipava, se nezaželeno dotika 0,267 
oče mi postavlja velike zahteve, pričakovanja 0,143 
oče me kritizira 0,142 
oče mi grozi 0,111 
oče me zmerja, žali 0,095 
oče me obtožuje 0,072 
oče me  ignorira 0,061 
oče mi omejuje izhode, prepove druženje 0,057 

r = korelacijski koeficient 

 

V tabeli 101 so razvidni korelacijski koeficienti med posameznimi spremenljivkami in diskriminativno 

funkcijo. Spremenljivke so urejene glede na velikost njihove povezanosti z diskriminativno funkcijo od 

večje proti manjši. 
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Najvišji korelacijski koeficient, ki maksimalno razlikuje skupini učencev po spolu, ima spremenljivka 

oče me tepe, udari z roko. 

 

V pomembni korelaciji z diskriminativno funkcijo sta tudi spremenljivki oče me odrine, porine in oče me 

kaznuje. Pomembno razliko med skupinama ima tudi spremenljivka oče me brca. 

 

Tabela 102: Centroida skupin za diskriminativno funkcijo 

Spol % 
moški 0,335 
ženska -0,326 

 

Centroidi skupin predstavljajo povprečne vrednosti kanoničnih oziroma diskriminativnih spremenljivk 

za obe skupini. Projekcije centroidov kažejo, da se skupini učencev med seboj pomembno razlikujeta. 

Centrod skupine dečki je pomaknjen za 0,335 enote v desno, centroid skupine deklice pa za 0,326 v 

levo. 

 

Na osnovi višine in predznakov projekcij centroidov lahko ugotovimo, da dečki v primerjavi z deklicami  

s strani očeta pogosteje doživljajo oblike nasilnega vedenja. 

 

 Tabela 103: Izid  klasifikacije 

Predicirana skupina Skupaj 
Dejanska skupina moški % ženske % % 
moški 87 38,7 138 61,3 225 
ženske 43 18,6 188 81,4  231 

 
Na trditve o doživljanju nasilnih oblik vedenja s strani očeta je odgovarjalo 456 anketiranih, 225 

dečkov in 231 deklic. 

 

Rezultati razvrščanja na podlagi diskriminativne analize so naslednji: 87 dečkov je bilo tudi pri 

razvrščanju uvrščenih v skupino dečkov, 138 pa v skupino deklic. 188 deklic je bilo tudi po razvrščanju 

uvrščenih v skupino deklic, 43 pa v skupino dečkov. Iz tabele lahko razberemo, da je bilo pravilno 

uvrščenih 60,3 % otrok. 

 

Diskriminativna analiza – MATI 

 

Pomembnost razlik med spoloma glede doživljanja nasilja s strani matere smo najprej analizirali z 

diskriminativno analizo. Želeli smo ugotoviti statistično pomembnost razlik med skupinama in poiskati 

tiste spremenljivke, ki najbolj ločujejo skupini med seboj. 

 

Tabela 104: Kanonična diskriminativna funkcija   

Funkcija Lastna 
vrednost 

% 
variance 

Kumulativa 
% 

Kanonična 
korelacija 

Wilksova 
Lambda 

Hi-
kvadrat 

df P 

1 0,194 100,0 100,0 0,403 0,837 80,359 12 0,000 
df = stopnja prostosti,  P = stopnja tveganja 
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Wilksova Lambda je dokaj visoka, njena vrednost je 0,837, kar pomeni manjšo razločevalno moč. 

Skupini se pomembno statistično razlikujeta v 16,3 odstotkih. 

 

Kanonični korelacijski koeficient ima vrednost 0,403, kar pomeni, da tudi povezanost med skupinama 

ni zelo visoka. 

 

Tabela 104 kaže, da kanonična diskriminativna funkcija pojasnjuje sto odstotkov variance. 

Pomembnost Wilksove Lambde smo preverili s Hi-kvadrat testom in ugotovili, da je statistično 

pomemben, kajti vrednost Hi-kvadrat testa je 0,000. To pomeni, da se skupini pomembno razlikujeta v 

spremenljivkah, s katerimi smo ju primerjali. 

 

Tabela 105: Korelacijski koeficienti med kanonično diskriminativno funkcijo in posameznimi 

                     spremenljivkami  

Spremenljivka r 
mati mi omejuje izhode, prepove druženje 0,756 
mati me odrine 0,274 
mati mi postavlja velike zahteve, pričakovanja 0,246 
mati me zmerja, žali 0,220 
mati me otipava, se me nezaželeno dotika 0,175 
mati me kritizira 0,107 
mati me ignorira 0,094 
mati me obtožuje 0,088 
mati me brca 0,074 
mati me udari 0,062 
mati mi grozi 0,033 
mati me kaznuje 0,022 
mati mi omejuje izhode, prepove druženje 0,756 

r = korelacijski koeficient 
 

V tabeli  105 so prikazane korelacije med diskriminativno funkcijo in manifestnimi variablami sistema. 

Moč razlikovanja med skupina za posamezno diskriminativno spremenljivko kaže vrednost 

koeficinetov korelacije med funkcijo in ustrezno spremenljivko. Ti koeficienti kažejo na razločevalno 

moč med skupinama v doživljanju oblik nasilja s strani matere. Diskriminativne spremenljivke so 

urejene glede na velikost njihove povezanosti z diskriminativno funkcijo od večje proti manjši. 

 

Najvišji korelacijski koeficient ima spremenljivka omejevanje izhodov, prepoved druženja s prijatelji. Ta 

spremenljivka najbolj loči skupini deklet in dečkov. 

V pomembni korelaciji z diskriminativno funkcijo so tudi spremenljivke mati me odrine, porine,  mati mi 

postavljanje velike zahteve in ima visoka pričakovanja ter mati me zmerja, žali. 

 

Tabela 106: Centroida skupin za diskriminativno funkcijo 
Spol % 
moški -0,450 
ženska 0,429 

 
Centroidi skupin predstavljajo povprečne vrednosti kanoničnih oziroma diskriminativnih spremenljivk 

za obe skupini. Projekcije centroidov kažejo, da se skupini učencev med seboj pomembno razlikujeta. 
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Centroid skupine deklice je za 0,429 enote pomaknjen v desno, centroid skupine dečki pa za 0,450 v 

levo. 

 

Na osnovi višine in predznakov projekcij centroidov lahko ugotovimo, da so deklice v primerjavi z dečki 

pogosteje žrtve nasilnih ravnanj s strani matere. 

 

Tabela 107: Izid  klasifikacije 
Predicirana skupina Skupaj 

Dejanska skupina moški % ženske % % 
moški 184 81,8 41 18,2 225 
ženske 117 49,6 119 50,4 236 

 

Na trditve o doživljanju nasilnih oblik vedenja s strani matere je odgovarjalo 461 anketiranih, 225 

dečkov in 236 deklic. Rezultati razvrščanja na podlagi diskriminativne analize so naslednji: 184 dečkov 

je bilo tudi pri razvrščanju uvrščenih v skupino dečkov, 41 pa v skupino deklic. 

119 deklic je bilo tudi po razvrščanju uvrščenih v skupino deklic, 117 pa v skupino dečkov. Iz tabele 

lahko razberemo, da je bilo pravilno uvrščenih 65,7 % otrok. 

 

Hi-kvadrat test 

 

Pomembnost razlik med spoloma glede izpostavljenosti posameznim olikam nasilja s strani očeta in 

matere smo preverili s Hi-kvadrat preizkusom. 

 

Tabela 108: Prikaz pomembnosti razlik med spoloma glede doživljanja posameznih oblik nasilja s  

                    strani očeta in matere – Hi-kvadrat preizkus                     

OČE MATI 

Spremenljivka Hi-
kvadrat 

df P Hi-
kvadrat 

df P 

grožnje 2,233 4 0,433 1,006 4 0,756 
zmerjanje, žaljenje 5,058 4 0,502 5,823 4 0,039 
obtoževanje 5,593 4 0,610 6,268 4 0,408 
ignoriranje 1,877 4 0,665 3,999 4 0,376 
omejevanje izhodov, prepoved druženja 3,907 4 0,687 49,380 4 0,000 
velika pričakovanja 3,505 4 0,312 13,076 4 0,021 
kritiziranje 2,462 4 0,315 7,968 4 0,312 
kaznovanje 15,909 4 0,001 5,458 4 0,832 
Pretepanje, udarci z roko 18,266 4 0,000 13,796 4 0,558 
brcanje 8,938 4 0,006 11,558 4 0,487 
odrivanje 14,711 4 0,001 7,455 4 0,010 
Otipavanje, nezaželeno dotikanje 7,904 4 0,061 8,115 4 0,099 
2 P = stopnja tveganja 
 
Na osnovi diskriminativne analize so se pokazale statistično pomembne razlike glede doživljanja 

posameznih oblik nasilja povzročenega s strani staršev.  

 

Razlike med skupinami smo preverili še s Hi-kvadrat preizkusom. Če primerjamo skupini dečkov in 

deklic glede doživljanja posameznih oblik nasilja s strani svojih staršev, vidimo, da so se statistično 

pomembne razlike glede izpostavljenosti nasilju s strani očeta pokazale pri štirih spremenljivkah.  
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V tabeli 108 vidimo, da vrednost Hi-kvadrat preizkusa kaže pomembne razlike pri štirih spremenljivkah 

na ravni 0,001. Ena spremenljivka, to je oče me otipava, se me nezaželeno dotika,  pa je na meji 

statistične pomembnosti.  

 

Iz tabele je razvidno, da so razlike med spoloma glede doživljanja nasilnih oblik vedenja s strani 

matere visoko statistično pomembne (2 P = 0,000-0,010) pri dveh spremenljivkah, in sicer mati mi 

omejuje izhode, prepove druženje s prijatelji in mati me odrine, porine. 

 

Nekoliko nižjo, a še vedno statistično pomembnost (2 P = 0,010-0,050) imata spremenljivki mati me 

zmerja, žali in mati mi postavlja velike zahteve in visoka pričakovanja.  

 

Diskriminativna analiza kaže, da so dečki s strani očeta pogosteje žrtve nasilja kot njihove vrstnice 

deklice. Moč razlikovanja obeh skupin je 9,9 %. Hi-kvadrat preizkus kaže, da se skupini razlikujeta v 

spremenljivkah, ki se nanašajo na fizične oblike nasilja. Glede na rezultate lahko trdimo, da so dečki s 

strani očeta pogosteje kot deklice žrtve fizičnih oblik nasilja. Pri vseh spremenljivkah, ki smo jih uvrstili 

v fizične oblike nasilja, so tudi visoko statistično pomembne, na ravni 0,01. 

 

Diskriminativna analiza kaže, da so deklice s strani matere pogosteje žrtve nasilja kot njihovi vrstniki 

dečki. Diskriminativna analiza kaže, da se skupini pomembno statistično razlikujeta v 16,3 %. Hi- 

kvadrat preizkus kaže na statistično pomembne razlike med skupinama pri spremenljivkah mati me 

zmerja, žali, mati mi omejuje izhode, prepove druženje s prijatelji, mati ima velike zahteve, visoka 

pričakovanja in mati me odriva, poriva. 

 

Hipotezo 9, ki predvideva, da se bodo na podlagi posameznih izračunov deskriptivne statistike, 

diskriminativne analize ter Hi-kvadrat preizkusa med skupinama dečkov in deklic pokazale 

razlike glede izpostavljenosti nasilju s strani staršev, sprejmemo le delno.  

 

Pomembnost razlik med spoloma glede doživljanja nasilja, povzročenega s strani staršev, smo 

preverili tudi z diskriminativno analizo. Na osnovi rezultatov ugotavljamo, da so dečki v primerjavi z 

deklicami  pogosteje žrtve nasilnih ravnanj, povzročenih s strani očetov, v primeru, ko so 

povzročiteljice nasilja matere, pa so žrtve pogosteje deklice. 

Rezultati diskriminativne analize kažejo, da se skupini po spolu glede izpostavljenosti očetovemu 

nasilju razlikujeta v manj kot 10 %. V primeru, ko gre za povzročiteljice matere, pa se skupini 

razlikujeta v 16,3 %.  

 

Pomembnost razlikovanja me skupinami smo preverili tudi s Hi-kvadrat preizkusom in ugotovili, da so 

razlike med skupinama statistično pomembne pri štirih spremenljivkah, v primeru, ko gre za 

povzročitelje nasilja očete, ter prav tako za pri štirih spremenljivkah, ko gre za povzročiteljice nasilja 

matere.  
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6.3.2 Vpliv bivalnega okolja  

 

HIPOTEZA 10 

 

Hipoteza 10 predvideva, da se bodo pokazale pomembne razlike glede doživljanja nasilja s 

strani staršev med otroki iz večjih in manjših krajev. 

 
 

Tabela 119: Prikaz aritmetičnih sredin in standardnega odklona doživljanja družinskega nasilja glede 
na kraj bivanja 
 

Spremenljivka  oče  mati 
 

 

grožnje mesto 1,6648 1,0526 1,6503 0,9482 
 vas 1,5985 0,9643 1,6259 0,8730 
zmerjanje, žaljenje mesto 1,2253 0,7042 1,9563 1,0262 
 vas 1,1715 0,5512 1,9424 0,9929 
obtoževanje mesto 1,4011 0,8595 1,6284 1,0913 
 vas 1,4635 0,8605 1,5612 1,0134 
ignoriranje mesto 1,2418 0,6453 1,2623 0,7087 
 vas 1,2153 0,5877 1,1475 0,4842 
omejevanje izhodov mesto 2,0220 1,0025 1,7869 1,1452 
prepoved druženja vas 2,0693 1,0194 1,7770 1,0650 
velika pričakovanja mesto 1,7143 1,0436 1,3934 0,8441 
 vas 1,6788 0,9903 1,2662 0,6535 
kritiziranje mesto 1,6978 1,0148 1,2623 0,7009 
 vas 1,6168 0,8828 1,1547 0,5040 
kaznovanje mesto 1,3462 0,8183 1,2186 0,6764 
 vas 1,3759 0,8349 1,1007 0,3856 
pretepanje, udarci z roko mesto 1,5220 0,9326 1,2404 0,6931 
 vas 1,4416 0,8420 1,1942 0,5491 
brcanje mesto 1,3407 0,7756 1,1639 0,5887 
 vas 1,2920 0,6703 1,1223 0,4409 
odrivanje mesto 1,5440 0,9552 1,0273 0,1942 
 vas 1,4526 0,7981 1,0144 0,1465 
otipavanje mesto 1,0604 0,3513 1,0601 0,3946 
 vas 1,0365 0,3182 1,0180 0,1985 

 

Rezultati aritmetičnih sredin kažejo, da so nekoliko višje aritmetične sredine pri ocenjevanju nasilja 

povzročenega s strani očetov, dosegli tisti učenci, ki prihajajo iz mestnega okolja, vendar so razlike 

med skupinama izredno majhne. Najvišje razlike med skupinama otrok, ki prihajajo iz mestnega in 

vaškega okolja, so pri spremenljivki oče me odrine, porine, oče me kritizira, oče me tepe, udari z roko 

in oče mi grozi. 

 

Tudi v primeru, ko gre za doživljanje nasilja, povzročenega s strani matere, so nekoliko višje 

aritmetične sredine dosegli učenci, ki prihajajo iz mestnega okolja. Najvišje razlike med skupinama 

mestnih in vaških otrok so pri spremenljivki mati mi postavlja velike zahteve, visoka pričakovanja, mati 

me kaznuje in mati me kritizira. 
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Diskriminativna analiza 

 

Tabela 120: Kanonična diskriminativna funkcija   

Funkcija Lastna 
vrednost 

% 
variance 

Kumulativa 
% 

Kanonična 
korelacija 

Wilksova 
Lambda 

Hi-
kvadrat 

df P 

1 0,019 100,0 100,0 0,136 0,981 8,424 12 0,751 
df = stopnja prostosti, P = stopnja tveganja 
 
 

Wilksova Lambda je visoka, njena vrednost je 0,981, kar pomeni, da ima manjšo moč razlikovanja 

obeh skupin, v slabih 2 odstotkih. 

 

Kanonični korelacijski koeficient je izredno nizek, in sicer je njegova vrednost 0,136, kar kaže na 

izredno majhno povezanost med skupinama. 

 

Iz tabele 120 je razvidno, da kanonična diskriminativna funkcija pojasnjuje sto odstotkov variance in 

statistično ni pomembna. Pomembnost Wilksove Lambde smo preverili s Hi-kvadrat testom in 

ugotovili, da statistično ni pomemben (P > 0,05), kajti vrednost Hi-kvadrat testa je 0,751. To pomeni, 

da se skupini v nekaterih spremenljivkah sicer razlikujeta,  vendar razlike niso statistično pomembne. 

 

Tabela 121: Korelacijski koeficienti med kanonično diskriminativno funkcijo in posameznimi 

                     spremenljivkami  

Spremenljivka r 
oče me odriva 0,377 
oče me pretepa, udari z roko 0,326 
oče me zmerja, žali 0,310 
oče me kritizira 0,308 
oče me obtožuje 0,258 
oče me otipava, se me nezaželeno dotika 0,257 
oče me brca 0,243 
oče mi grozi 0,236 
oče mi omejuje izhode, prepove druženje 0,167 
oče me ignorira 0,154 
oče me kaznuje 0,128 
oče mi postavlja velike zahteve, pričakovanja 0,125 

 
V tabeli 121  vidimo, da spremenljivka odrivanje najbolj razlikuje obe skupini. 

 

Visoko korelacijo z diskriminativno funkcijo, ki razlikuje skupini učencev glede na kraj bivanja, imajo 

tudi spremenljivke oče me tepe, udari z roko, oče me zmerja, žali in oče me kritizira. Očetje iz 

mestnega in vaškega okolja se glede povzročanja nasilnih oblik nad svojimi otroki najbolj razlikujejo v 

odrivanju, udarcih z roko, zmerjanju in kritiziranju. 

 

Tabela 122: Centroida skupin za diskriminativno funkcijo 

Spol % 
mesto 0,169 
vas -0,112 
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Centroidi skupin predstavljajo povprečne vrednosti kanoničnih oziroma diskriminativnih spremenljivk 

za obe skupini. Projekcije centroidov kažejo, da se skupini razlikujeta med seboj, vendar razlike niso 

statistično pomembne. 

 

Na osnovi višine in predznakov projekcij centroidov ugotovimo, da so učenci iz mestnega okolja bolj 

izpostavljeni oblikam nasilnih ravnanj s strani svojih očetov, kot tisti učenci ki živijo na vasi, vendar 

razlike med njimi niso tako visoke, da bi bile statistično pomembne. 

 

Tabela 123: Izid  klasifikacije 

Predicirana skupina 
 

Skupaj 

Dejanska skupina moški % ženske % % 
mesto 128 70,3 54 29,7 182 
vas 263 59,5 111 40,5 274 

 

Anketni vprašalnik je reševalo 182 učencev, ki živijo v mestnem okolju, in 274 učencev, ki živijo v 

vaškem okolju. 

 

Rezultati razvrščanja na podlagi diskriminativne analize so pokazali naslednje: 128 učencev mestnega 

okolja se je tudi po razvrščanju uvrstilo v skupino učencev mestnega okolja, medtem ko se je 54 otrok 

uvrstilo v skupino učencev, ki živijo na vasi. 

111 otrok vaškega okolja je tudi po razvrščanju uvrščenih v skupino otrok vaškega okolja, 163 pa v 

skupino otrok mestnega okolja. 

 

Iz tabele 123 lahko ugotovimo, da je bilo pravilno uvrščenih 52,4 % anketiranih otrok. 

 

Tabela 124: Kanonična diskriminativna funkcija   

Funkcija Lastna 
vrednost 

% 
variance 

Kumulativa 
% 

Kanonična 
korelacija 

Wilksova 
Lambda 

Hi-
kvadrat 

df P 

1 0,030 100,0 100,0 0,170 0,971 13,258 12 0,351 
df = stopnja prostosti,  P = stopnja tveganja 
 
 

Wilksova Lambda je zelo visoka, njena vrednost je 0,971, kar kaže na manjšo moč razlikovanja obeh 

skupin, le v slabih treh odstotkih. 

 

Kanonični korelacijski koeficient je izredno nizek, 0,170, kar pomeni, da je povezanost med skupinama 

izredno majhna. 

 

Iz tabele 124 lahko razberemo, da kanonična diskriminativna funkcija pojasnjuje sto odstotkov 

variance in ni statistično pomembna (P > 0,05). 

 

Pomembnost Wilksove Lambde smo preverili s Hi-kvadrat testom in ugotovili, da statistično ni 

pomemben, kajti vrednost Hi-kvadrat testa je 0,351. To pomeni, da se skupini razlikujeta v 

spremenljivkah, s katerimi smo ju primerjali, vendar razlike niso statistično pomembne. 
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Tabela 125: Korelacijski koeficienti med kanonično diskriminativno funkcijo in posameznimi 

                     spremenljivkami  

Spremenljivka r 
mati me kaznuje 0,644 
mati me ignorira 0,560 
mati mi kritizira 0,519 
mati mi postavlja velike zahteve, pričakovanja 0,493 
mati me otipava, se me nezaželeno dotika 0,410 
mati me brca 0,235 
mati me odriva 0,220 
mati me pretepa, udari z roko 0,215 
mati me obtožuje 0,183 
mati mi grozi 0,077 
mati me zmerja, žali 0,039 
mati mi omejuje izhode, prepove druženje 0,026 

 

V tabeli 125 so prikazane korelacije med diskriminativno funkcijo in manifestnimi spremenljivkami 

sistema. Iz tabele vidimo, da spremenljivka mati me kaznuje najbolj razlikuje obe skupini. Visoko 

korelacijo z diskriminativno funkcijo, ki razlikuje skupini učencev v vlogi žrtve nasilnih oblik s strani 

mater  glede na kraj bivanja (mesto/vas), imajo še spremenljivke mati me ignorira, mati me kritizira, 

mati mi postavljanja velike zahteve in visoka pričakovanja ter mati me otipava, se me nezaželeno 

dotika. 

 

Tabela 126: Centroida skupin za diskriminativno funkcijo 
 

Spol % 
mesto 0,212 
vas -0,140 

 

Centroidi skupin predstavljajo povprečne vrednosti kanoničnih oziroma diskriminativnih spremenljivk 

za obe skupini. Projekcije centroidov kažejo, da se skupini razlikujeta med seboj, vendar razlike niso 

statistično pomembne. Na osnovi višine in predznakov projekcij centroidov ugotovimo, da so učenci iz 

mestnega okolja bolj izpostavljeni oblikam nasilnih ravnanj s strani svojih mater kot tisti učenci, ki živijo 

na vasi, vendar razlike med njimi niso tako visoke, da bi bile statistično pomembne. 

 

Tabela 127: Izid  klasifikacije 

Predicirana skupina Skupaj 
Dejanska skupina moški % ženske % % 
mesto 104 56,8 79 43,2 183 
vas 138 49,6 140 50,4 278 

 

Anketni vprašalnik je reševalo 104 učencev, ki živijo v mestnem okolju in 140 učencev, ki živijo v 

vaškem okolju. Rezultati razvrščanja na podlagi diskriminativne analize so pokazali naslednje: 104 

učencev mestnega okolja se je tudi po razvrščanju uvrstilo v skupino učencev mestnega okolja, 

medtem ko se je 79 otrok uvrstilo v skupino učencev, ki živijo na vasi. 140 otrok vaškega okolja je tudi 

po razvrščanju uvrščenih v skupino otrok vaškega okolja, 138 pa v skupino otrok mestnega okolja. Iz 

tabele lahko vidimo, da je bilo pravilno uvrščenih 52,9 % anketiranih otrok. 

 



    Analiza nasilja nad osnovnošolci in srednješolci                                                                                                                                                             Breda Knafelc 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

  253 

T-test 

 

Pomembnost razlik v doživljanju posameznih oblik nasilja s strani očeta in matere med skupinama 

glede na bivalno okolje, smo preverili še s t-testom za neodvisne spremenljivke. 

Homogenost varianc, ki je pogoj za t-test, smo preverili z Levenovim testom, ki ima za osnovo F-test. 

 

Tabela 128: Prikaz pomembnosti razlik v doživljanju posameznih oblik nasilja s strani očeta in matere  

                    med učenci, ki živijo v mestnem, in učenci, ki živijo v vaškem okolju                    

Spremenljivka OČE MATI 
 F t-test 2P F t-test 2P 
grožnje 1,178 0,693 0,489 1,052 0,283 0,777 
zmerjanje, žaljenje 3,241 0,911 0,363 0,205 0,144 0,885 
obtoževanje 0,535 -7,59 0,448 1,046 0,676 0,499 
ignoriranje 0,725 0,452 0,651 15,301 2,066 0,039 
omejevanje izhodov, prepoved druženja 0,002 -0489 0,625 1,359 0,095 0,924 
velika pričakovanja 0,355 0,366 0,714 13,062 1,819 0,070 
kritiziranje 2,935 0,904 0,367 13,851 1,916 0,056 
kaznovanje 0,334 -0,376 0,707 22,095 2,378 0,018 
udarci z roko 2,029 0,956 0,340 2,983 0,795 0,427 
brcanje 2,193 0,713 0,476 3,169 0,867 0,387 
odrivanje 4,799 1,106 0,269 2,622 0,813 0,416 
otipavanje 2,205 0,755 0,451 9,211 1,513 0,131 
 

Iz tabele 128 je razvidno, da se skupini učencev iz mestnega in vaškega okolja glede na doživljanje 

nasilnih oblik, povzročenih s strani svojih staršev, statistično pomembno ne razlikujeta.  

 

Če primerjamo skupini učencev po kraju bivanja, ugotovimo, da v primeru nasilnih ravnanj, ki jih 

povzročajo očetje, ni niti ene spremenljivke, ki bi statistično pomembno razlikovala skupini. 

V primeru, ko so povzročiteljice nasilja matere, pa sta se v primerjavi skupin učencev po kraju bivanja 

izločili le dve spremenljivki, to sta spremenljivki mati me ignorira in mati me kaznuje, ki sta pomembni 

na stopnji 95-odstotne zanesljivosti. 

 

Pomembnost razlikovanja med skupinama glede na kraj bivanja smo preverili tudi z diskriminativno 

analizo. Rezultati diskriminativne analize so pokazali, da se skupini v primeru, ko so učenci žrtve 

očetovega nasilja, razlikujeta v dveh odstotkih, v primeru, ko so žrtve nasilja, ki ga povzročajo matere, 

pa v slabih treh odstotkih, vendar v obeh primerih razlike niso statistično pomembne. 

 

Hipotezo 10, ki predvideva, da se bodo pokazale pomembne razlike glede doživljanja 

medvrstniškega nasilja s strani staršev učencev mestnega in vaškega okolja, zavračamo, saj 

so se pomembne statistične značilnosti razlikovanja prikazale le pri dveh spremenljivkah v 

primeru, ko gre za povzročiteljice matere, v primeru, ko so povzročitelji očetje, pa ni niti ene 

spremenljivke, ki bi statistično pomembno razlikovala skupini po kraju bivanja. 
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6.3.3 Vpliv socialno-ekonomskega statusa družine 

 

HIPOTEZA 11 

 

Hipoteza 11 predvideva, da se bodo pokazale pomembne razlike v doživljanju nasilja s strani 

staršev med skupinami otrok glede na socialno-ekonomski status družine. Predvidevamo, da 

so otroci, ki izhajajo iz družin z nižjim socialno-ekonomskim statusom, tudi pogosteje žrtve 

nasilnih ravnanj svojih staršev. 

 
Osnovna – deskriptivna statistika 

 

Tabela 129: Prikaz aritmetičnih sredin in standardnih odklonov doživljanja družinskega nasilja glede 

na dohodke v družini 

Spremenljivka                           Dohodki v družini   
  OČE MATI 
grožnje zelo dobri 1,3766 1,4416 
 primerni 1,6318 1,6789 
 nizki 1,8313 1,6588 
zmerjanje, žaljenje zelo dobri 1,1039 1,5844 
 primerni 1,1622 2,0234 
 nizki 1,3855 2,0118 
obtoževanje zelo dobri 1,2078 1,5974 
 primerni 1,4595 1,5886 
 nizki 1,5783 1,5765 
ignoriranje zelo dobri 1,0779 1,1039 
 primerni 1,2365 1,2074 
 nizki 1,3253 1,2235 
omejevanje izhodov, prepoved druženja zelo dobri 1,7403 1,5325 
 primerni 2,1520 1,8729 
 nizki 1,9759 1,6824 
velike zahteve, visoka pričakovanja zelo dobri 1,4935 1,2078 
 primerni 1,7128 1,3311 
 nizki 1,8072 1,3647 
kritiziranje zelo dobri 1,4805 1,1818 
 primerni 1,6554 1,1839 
 nizki 1,7831 1,2588 
kaznovanje zelo dobri 1,1688 1,1169 
 primerni 1,3378 1,1405 
 nizki 1,6386 1,2000 
pretepanje, udarci z roko zelo dobri 1,1818 1,1558 
 primerni 1,5034 1,2107 
 nizki 1,6386 1,2706 
brcanje zelo dobri 1,1169 1,1169 
 primerni 1,3378 1,1271 
 nizki 1,3976 1,2000 
odrivanje zelo dobri 1,2597 1,0260 
 primerni 1,5101 1,0134 
 nizki 1,6265 1,0353 
otipavanje zelo dobri 1,0519 1,1039 
 primerni 1,0338 1,0268 
 nizki 1,0843 1,0000 

 

Pri hitrem pregledu aritmetičnih sredin je razvidno, da so s strani očetov najpogosteje žrtve nasilja tisti 

učenci, ki navajajo, da je socialno-ekonomski status družine nizek, sledijo učenci, ki navajajo, da je 

socialno-ekonomsko stanje družine primeren, najmanjše vrednosti aritmetičnih sredin pa so dosegli 

učenci, ki navajajo, da je socialno-ekonomsko stanje v njihovih družinah zelo dobro. 
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V primeru ko gre za doživljanje nasilnih ravnanj s strani svojih mater, so učenci z nižjim socialnim 

stanjem v družini dosegli najvišje aritmetične sredine pri šestih spremenljivkah. Te spremenljivke so: 

mati me ignorira, mati mi postavlja velike zahteve in visoka pričakovanja, mati me kritizira, mati me 

kaznuje, mati me tepe, udari z roko, mati me brca in mati me odriva, poriva. Pri petih spremenljivkah 

pa so najvišje aritmetične sredine dosegli učenci, ki navajajo, da je socialno-ekonomski status družine 

primeren. Najnižje aritmetične sredine so tudi v primeru, ko gre za izpostavljenost nasilja s strani 

matere, dosegli učenci, ki ocenjujejo, da je njihov socialno- ekonomski status zelo dober. 

 

Analiza variance 

 

Da bi dobili vpogled v statistično pomembnost razlik med skupinami, smo izbrali test analizo variance. 

Z analizo variance smo želeli ugotoviti, ali obstaja povezava med povzročanjem nasilja staršev nad 

svojimi otroki in socialno-ekonomskim statusom družine. 

 

Tabela 130: Test homogenosti varianc 
OČE MATI 

Spremenljivka Levenov 
test 

df1 df2 P Levenov 
test 

df1 df2 P 

Grožnje 10,219 2 453 0,000 2,564 2 458 0,078 
zmerjanje, žaljenje 19,805 2 453 0,000 1,285 2 458 0,278 
Obtoževanje 12,728 2 453 0,000 0,043 2 458 0,958 
Ignoriranje 15,227 2 453 0,000 4,496 2 458 0,012 
omejevanje izhodov, prepoved druženja 0,340 2 453 0,712 8,567 2 458 0,000 
postavlja velike zahteve, pričakovanja 2,591 2 453 0,076 2,968 2 458 0,052 
Kritiziranje 4,174 2 453 0,016 1,745 2 458 0,176 
Kaznovanje 25,289 2 453 0,000 2,140 2 458 0,119 
pretepanje, udarci z roko 25,936 2 453 0,000 2,680 2 458 0,070 
Brcanje 17,054 2 453 0,000 2,911 2 458 0,055 
odrivanje 14,000 2 453 0,000 2,545 2 458 0,080 
otipavanje 3,196 2 453 0,042 11,753 2 458 0,000 
df1, df2 = stopnja prostosti, 2 P = stopnja tveganja 
 

Tabela 131: Prikaz pomembnosti razlik v doživljanju posameznih oblik nasilja s strani staršev glede na 

                    socialno-ekonomski status – analiza variance 

OČE MATI 

Spremenljivka vsota 
kvadratov 

F P vsota 
kvadratov 

F P 

grožnje 454,875 4,208 0,015 374,777 2,163 0,116 
zmerjanje, žaljenje 173,018 5,319 0,005 464,751 6,186 0,002 
obtoževanje 336,281 4,011 0,019 501,692 0,008 0,992 
ignoriranje 169,735 3,440 0,033 157,818 1,097 0,335 
omejevanje izhodov, prepoved druženja 465,840 5,439 0,005 552,872 3,409 0,034 
postavlja velike zahteve, pričakovanja 465,018 2,096 0,124 249,761 1,079 0,341 
kritiziranje 399,860 2,110 0,122 161,037 0,561 0,571 
kaznovanje 311,570 7,040 0,001 125,970 0,585 0,557 
pretepanje, udarci z roko 351,684 6,000 0,003 1741,167 0,718 0,488 
brcanje 231,781 3,712 0,025 117,115 0,778 0,460 
odrivanje 339,945 3,896 0,021 12,824 0,638 0,529 
otipavanje 50,033 0,767 0,465 39,445 2,880 0,057 
2 P = stopnja tveganja, F = F-test (analiza variance) 
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Iz rezultatov raziskave je razvidno, da so s strani očetov najpogosteje žrtve nasilja učenci, ki navajajo, 

da izhajajo iz družin nižjega socialno-ekonomskega statusa. Statistično pomembne razlike med 

skupinami učencev iz različnih socialno-ekonomskih statusov so se pokazale pri devetih 

spremenljivkah. Pri štirih spremenljivkah so razlike statistično pomembne na ravni 0,01, in sicer so to 

spremenljivke: oče me zmerja, žali, oče mi omejuje izhode, prepove druženje s prijatelji, oče me 

kaznuje, oče me tepe, udari z roko; pri petih pa na ravni 0,05. Spremenljivke, pri katerih lahko s 95-

odstotnim tveganjem potrjujemo statistično pomembno razlikovanje, so: oče mi grozi, oče me 

obtožuje, oče me ignorira, oče me brca in oče me odrine, porine. Pri treh spremenljivkah pa razlike 

niso statistično pomembne, in sicer pri spremenljivkah oče mi postavlja velike zahteve, visoka 

pričakovanja, oče me kritizira in oče me otipava, se me nezaželeno dotika. 

 

V primeru, ko gre za doživljanje nasilnih ravnanj s strani svojih mater, sta med učenci z različnim 

socialno-ekonomskim stanjem v družini statistično pomembno razlikovanje dosegli le dve 

spremenljivki, in sicer: mati me zmerja, žali in mati mi omejuje izhode, prepove druženje s prijatelji. 

 

Hipotezo 11, ki predvideva, da se bodo pokazale razlike v doživljanju nasilja s strani staršev 

med skupinami otrok iz družin z različnim socialno-ekonomskim statusom, sprejmemo le 

deloma. V primeru, ko gre za povzročitelje očete, so se statistično pomembne razlike pokazale  

skoraj pri vseh spremenljivkah, ko pa gre za povzročiteljice matere, pa le dve spremenljivki 

statistično pomembno razlikujeta skupine.  

 

Torej lahko trdimo, da obstaja povezava med povzročanjem nasilja staršev nad svojimi otroki in 

socialno-ekonomskim statusom družine, vendar le v primeru, ko gre za nasilje, povzročeno s strani 

očeta. Rezultati kažejo na pomembno ugotovitev, da očetje iz družin v šibkih socialno-ekonomskih 

razmerah pogosteje izvajajo oblike nasilja nad svojimi otroki kot očetje iz  družin s stabilnim in trdnim 

socialnim-ekonomskim stanjem. Zavrnemo pa pomembnost povezave med povzročanjem nasilja 

svojim otrokom in povezavo med socialno-ekonomskim v primeru, ko gre za povzročiteljice matere, saj 

so se statistično pomembne razlike med skupinami pokazale le pri dveh spremenljivkah. 
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6.3.4 Vpliv družinski razmer, odnosov med staršema  

 

HIPOTEZA 12 

 

Hipoteza 12 predvideva, da se bodo pokazale pomembne razlike v izpostavljenosti nasilju s 

strani staršev med skupinami otrok glede na družinske razmere, odnose med staršema. 

Predvidevamo, da so otroci, ki so priča pogostim prepirom med staršema, tudi sami pogosteje 

žrtve nasilnih ravnanj svojih staršev. 

 

Osnovna - deskriptivna statistika 

 

Tabela 132: Prikaz aritmetičnih sredin in standardnih odklonov doživljanja družinskega nasilja glede 

                    na družinske razmere 

Spremenljivka                          Družinske razmere  
  OČE MATI 
grožnje Normalne 1,4179 1,4089 
 manjši prepiri 1,6108 1,6608 
 pogosti prepiri 2,1250 2,1149 
zmerjanje, žaljenje Normalne 1,0896 1,6453 
 manjši prepiri 1,1138 2,0234 
 pogosti prepiri 1,5795 2,5057 
obtoževanje Normalne 1,2388 1,4483 
 manjši prepiri 1,4491 1,5322 
 pogosti prepiri 1,8750 2,0230 
ignoriranje Normalne 1,1194 1,1133 
 manjši prepiri 1,1856 1,2047 
 pogosti prepiri 1,5455 1,3563 
omejevanje izhodov, prepoved druženja Normalne 1,8209 1,6256 
 manjši prepiri 2,1617 1,8304 
 pogosti prepiri 2,3636 2,0460 
velike zahteve, visoka pričakovanja Normalne 1,4328 1,1724 
 manjši prepiri 1,6766 1,2573 
 pogosti prepiri 2,3182 1,7701 
kritiziranje Normalne 1,4179 1,1034 
 manjši prepiri 1,6407 1,1053 
 pogosti prepiri 2,1932 1,5977 
kaznovanje Normalne 1,1891 1,0887 
 manjši prepiri 1,3533 1,0526 
 pogosti prepiri 1,7841 1,4713 
pretepanje, udarci z roko Normalne 1,333 1,1330 
 manjši prepiri 1,4551 1,1637 
 pogosti prepiri 1,8295 1,4943 
brcanje Normalne 1,2338 1,0640 
 manjši prepiri 1,2515 1,0760 
 pogosti prepiri 1,6023 1,4368 
odrivanje Normalne 1,3781 1,0246 
 manjši prepiri 1,4431 1,0000 
 pogosti prepiri 1,8295 1,0460 
otipavanje Normalne 1,0199 1,0197 
 manjši prepiri 1,0299 1,0175 
 pogosti prepiri 1,1364 1,1034 

 

Iz rezultatov aritmetičnih sredin lahko razberemo, da so višje aritmetične sredine pri ocenjevanju 

pogostosti doživljanja nasilja s strani očeta dosegli tisti osnovnošolci in srednješolci, ki so priča 

pogostim prepirom med staršema. Sledi skupina učencev, ki ocenjuje, da so med staršema prisotni 
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manjši, občasni prepiri. Skupina učencev, ki navaja, da se starša prepirata le redko, pa je dosegla 

najnižjo povprečno stopnja strinjanja v zvezi z doživljanjem nasilnih oblik vedenja s strani očeta. 

 

Tudi iz povprečnih stopenj strinjanja glede doživljanja nasilja s strani matere je najvišje vrednosti 

aritmetičnih sredin dosegla tista skupina učencev, ki ocenjuje, da se starša pogosto prepirata. Po 

vrednosti aritmetičnih sredin sledijo učenci, ki navajajo, da se starša prepirata občasno. Pri skupini 

učencev, katerih starši se prepirajo zelo redko, pa je vsota aritmetičnih sredin najmanjša. 

 

Analiza variance 

 

Da bi dobili vpogled v statistično pomembnost razlik med skupinama, smo izbrali test – analizo 

variance. Z analizo variance smo želeli ugotoviti, ali obstajajo razlike v izpostavljenosti nasilju s strani 

staršev med skupinami otrok glede na družinske razmere, odnose med staršema. 

 
Tabela 133: Test homogenosti varianc 

OČE MATI 

Spremenljivka Levenov 
test 

df1 df2 P Levenov 
test 

df1 df2 P 

grožnje 32,888 2 453 0,000 21,277 2 458 0,000 
zmerjanje, žaljenje 66,391 2 453 0,000 9,448 2 458 0,000 
obtoževanje 31,154 2 453 0,000 14,825 2 458 0,000 
ignoriranje 44,597 2 453 0,000 16,793 2 458 0,000 
omejevanje izhodov, prepoved druženja 8,514 2 453 0,000 7,742 2 458 0,000 
postavljanje velike zahteve, pričakovanja 38,753 2 453 0,000 52,076 2 458 0,000 
kritiziranje 32,515 2 453 0,000 68,381 2 458 0,000 
kaznovanje 38,504 2 453 0,000 73,610 2 458 0,000 
pretepanje, udarci z roko 14,127 2 453 0,000 36,585 2 458 0,000 
brcanje 18,598 2 453 0,000 68,839 2 458 0,000 
odrivanje 10,391 2 453 0,000 9,784 2 458 0,000 
otipavanje 16,766 2 453 0,000 11,874 2 458 0,000 
df1, df2 = stopnja prostosti, 2 P = stopnja tveganja 
 

Tabela 134: Prikaz pomembnosti razlik v doživljanju posameznih oblik nasilja s strani staršev glede na 

                    družinske razmere, prepire med staršema – analiza variance 

OČE MATI 

Spremenljivka vsota 
kvadratov 

F P vsota 
kvadratov 

F P 

grožnje 454,875 16,367 0,000 374,777 20,312 0,000 
zmerjanje, žaljenje 173,018 23,635 0,000 464,751 25,541 0,000 
obtoževanje 336,281 18,035 0,000 501,692 9,983 0,000 
ignoriranje 169,735 16,518 0,000 157,818 5,396 0,005 
omejevanje izhodov, prepoved druženja 465,840 10,847 0,000 552,872 4,833 0,008 
postavljanje velike zahteve, pričakovanja 465,018 26,098 0,000 249,761 22,911 0,000 
kritiziranje 399,860 22,962 0,000 161,037 27,356 0,000 
kaznovanje 311,570 16,957 0,000 125,970 22,701 0,000 
pretepanje, udarci z roko 351,684 10,204 0,000 171,167 12,108 0,000 
brcanje 231,781 9,419 0,000 117,115 20,293 0,000 
odrivanje 339,945 9,027 0,000 12,824 2,370 0,095 
otipavanje 50,033 4,142 0,016 30,534 2,983 0,052 
2 P = stopnja tveganja, F = F-test (analiza variance) 
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Hipotezo 12, ki  predvideva, da se bodo pokazale pomembne razlike v izpostavljenosti nasilja s 

strani staršev med skupinami otrok glede na družinske razmere, odnose med staršema, lahko 

na podlagi posameznih izračunov v celoti sprejmemo.   

 

Ko primerjamo skupine glede na medsebojne družinske odnose oz. klimo v družini, rezultati kažejo, da 

so pri vseh spremenljivkah najvišje vrednosti dosegli učenci, ki so priča napetim odnosom oz. 

pogostim prepirom med staršema.  

 

Pri vseh spremenljivkah rezultati kažejo na statistično pomembno razlikovanje skupin, s katerimi smo 

jih primerjali, tako ko gre za nasilje nad svojimi otroki, povzročeno s strani očetov, kot tudi za nasilje, 

povzročeno s strani mater. 

 

Torej lahko trdimo, da obstaja povezava med družinskimi odnosi in povzročanjem nasilnih oblik svojim 

otrokom.  
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6.4 POVZETEK PREVERJANJA HIPOTEZ 
 

V celoti in deloma sprejmemo naslednje hipoteze: 

 

Hipotezo 1, ki predvideva, da spol pomembno vpliva na posameznikovo povzročanje medvrstniškega 

nasilja, lahko na podlagi posameznih izračunov deskriptivne statistike, diskriminativne analize in t-

testa sprejmemo, saj so rezultati pokazali statistično pomembne razlike med skupinama. Rezultati 

diskriminativne analize potrjujejo, da so v vlogi povzročitelja medvrstniškega nasilja pogosteje dečki. 

Skupini se pomembno statistično razlikujeta v 38,4 %. Pomembnost razlik med spoloma smo preverili 

tudi s t-testom in ugotovili, da se skupini pomembno razlikujeta v enajstih spremenljivkah na ravni 0,01 

in v eni spremenljivki na ravni 0,05. 

 
 
Hipotezo 2, ki predvideva, da se bodo pokazale razlike v povzročanju nasilja med osnovnošolci in 

srednješolci in da je med srednješolci prisotnega več nasilja kot med osnovnošolci, lahko na podlagi 

posameznih izračunov deskriptivne statistike, diskriminativne analize in t-testa sprejmemo le delno, saj 

so rezultati pokazali statistično pomembne razlike med skupinama pri osmih spremenljivkah, s 

katerimi smo primerjali skupini. 

 
 
Hipotezo 3, ki predvideva, da medsebojni odnosi, klima in počutje v razredu pomembno vplivajo na 

povzročanje nasilnih dejanj, lahko na podlagi posameznih izračunov sprejmemo, saj so rezultati 

pokazali statistično pomembne povezave med povzročanjem posameznih oblik medvrstniškega nasilja 

in medsebojnimi odnosi (število prijateljev in počutje med vrstniki). Rezultati raziskave potrjujejo, da 

medsebojni odnosi vplivajo na povzročanje nasilja svojim vrstnikom. V vlogi povzročiteljev nasilnih 

ravnanj svojim vrstnikom so pogosteje tisti učenci, ki se med vrstniki počutijo slabo, niso sprejeti in 

nimajo prijateljev.  

 

Hipotezo 4, ki predvideva, da na povzročanje nasilnih dejanj svojim vrstnikom vplivajo odnosi med 

družinskimi člani in socialno-ekonomski status družine, lahko na podlagi posameznih izračunov 

sprejmemo v celoti glede vpliva družinskih odnosov oz. družinske klime in deloma glede vpliva 

socialno-ekonomskega statusa družine. Rezultati raziskave so pokazali statistično pomembne 

povezave med povzročanjem posameznih oblik medvrstniškega nasilja in socialno-ekonomskim 

statusom družine ter družinske klime. Rezultati  kažejo, da posamezne oblike nasilja nad svojimi 

vrstniki pogosteje izvajajo tisti otroci, ki izhajajo iz družin, kjer je prisotno nasilje med staršema, in iz 

družin z nižjim socialno-ekonomskim statusom. 

 
 
Hipotezo 5, ki predvideva, da se bodo pokazale razlike med spoloma glede doživljanja 

medvrstniškega nasilja, lahko na podlagi posameznih izračunov deskriptivne statistike, diskriminativne 

analize in t-testa sprejmemo le delno. Diskriminativna analiza je pokazala, da se skupini med spoloma 

pomembno statistično razlikujeta v 32,8 %. Na osnovi izračunov smo ugotovili, da so dečki pogosteje 

kot deklice v vlogi žrtve medvrstniškega nasilja. Pomembnost razlik med spoloma glede na vlogo žrtve 

medvrstniškega nasilja smo preverili še s t-testom, ki pa je pokazal visoko pomembne statistične 
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razlike med spoloma na ravni 0,01 pri sedmih spremenljivkah, pri ostalih šestih spremenljivkah pa 

razlike med spoloma niso statistično pomembne.  

 

 
Hipotezo 7, ki pravi, da medvrstniški odnosi, počutje v skupini in število prijateljev, vplivajo na 

doživljanje medvrstniškega nasilja, lahko na podlagi posameznih izračunov sprejmemo za večino 

spremenljivk. Rezultati osnovne statistike in analize variance kažejo na statistično pomembno 

razlikovanje med doživljanjem posameznih oblik medvrstniškega nasilja in medsebojnih odnosov 

(število prijateljev in počutje med vrstniki). 

 
 
 
Hipotezo 9, ki predvideva, da se bodo med skupinama dečkov in deklic pokazale razlike glede 

izpostavljenosti nasilju, povzročenemu s strani staršev, na podlagi posameznih izračunov deskriptivne 

statistike, diskriminativne analize in Hi-kvadrat preizkusa sprejmemo le delno.  

Pomembnost razlik med spoloma glede doživljanja nasilja, povzročenega s strani staršev, smo 

preverili tudi z diskriminativno analizo. Na osnovi rezultatov ugotavljamo, da so dečki v primerjavi z 

deklicami  pogosteje žrtve nasilnih ravnanj povzročenih s strani očetov, v primeru, ko so povzročiteljice 

nasilja matere, pa so žrtve pogosteje deklice. 

 

Rezultati diskriminativne analize kažejo, da se skupini po spolu glede izpostavljenosti očetovemu 

nasilju razlikujeta v manj kot 10 %. V primeru, ko gre za povzročiteljice matere, pa se skupini 

razlikujeta v 16,3 %.  

 

Pomembnost razlikovanja me skupinami smo preverili tudi s Hi-kvadrat preizkusom in ugotovili, da so 

razlike med skupinama statistično pomembne pri štirih spremenljivkah v primeru, ko gre za 

povzročitelje nasilja očete, ter prav tako pri štirih spremenljivkah, ko gre za povzročiteljice nasilja 

matere.  

 

 

Hipotezo 11, ki predvideva, da se bodo pokazale razlike v doživljanju nasilja s strani staršev med 

skupinami otrok iz družin z različnim socialno-ekonomskim statusom, sprejmemo le deloma. V 

primeru, ko gre za povzročitelje očete, so se statistično pomembne razlike pokazale skoraj pri vseh 

spremenljivkah, ko pa gre za povzročiteljice matere, pa le dve spremenljivki statistično pomembno 

razlikujeta skupine.  

Rezultati kažejo na pomembno ugotovitev, da očetje iz družin s šibkimi socialno-ekonomskimi 

razmerami pogosteje izvajajo oblike nasilij nad svojimi otroki kot očetje iz  družin s stabilnim in trdnim 

socialnim-ekonomskim stanjem. Zavrnemo pa pomembnost povezave med povzročanjem nasilja 

svojim otrokom in socialno-ekonomskim statusom v primeru, ko gre za povzročiteljice matere, saj so 

se statistično pomembne razlike med skupinami pokazale le pri dveh spremenljivkah. 
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Hipotezo 12, ki  predvideva, da se bodo pokazale pomembne razlike v izpostavljenosti nasilju s strani 

staršev med skupinami otrok glede na družinske razmere, odnose med staršema, lahko na podlagi 

posameznih izračunov v celoti sprejmemo.   

Ko primerjamo skupine glede na medsebojne družinske odnose oz. klimo v družini, rezultati kažejo, da 

so pri vseh spremenljivkah najvišje vrednosti dosegli učenci, ki so priča napetim odnosom oz. 

pogostim prepirom med staršema.  

Pri vseh spremenljivkah rezultati kažejo na statistično pomembno razlikovanje skupin, s katerimi smo 

jih primerjali, tako ko gre za nasilje nad svojimi otroki, povzročeno s strani očetov, kot tudi za nasilje, 

povzročeno s strani mater. 

Torej lahko trdimo, da obstaja povezava med družinskimi odnosi in povzročanjem nasilnih oblik svojim 

otrokom.  

 

Zavrnemo naslednje hipoteze: 

 

Hipotezo 3, ki predvideva, da se bodo pokazale pomembne razlike v povzročanju medvrstniškega 

nasilja med otroki iz mestnega in vaškega okolja, zavračamo za večino spremenljivk, saj se je 

pomembna statistična značilnost razlikovanja pokazala le pri eni spremenljivki, pri ostalih 

spremenljivkah se skupini ne razlikujeta, kar smo potrdili tudi z diskriminativno analizo. 

 
 
Hipotezo 6, ki predvideva, da se bodo pokazale pomembne razlike glede izpostavljenosti 

medvrstniškemu nasilju med otroki iz mestnega in vaškega okolja, zavračamo. Iz analize Hi-kvadrat 

preizkusa je razvidno, da nobena spremenljivka ne kaže statistično pomembnega razlikovanja med 

skupinama, kar smo potrdili tudi z diskriminativno analizo. Diskriminativna analiza je pokazala, da se 

skupini razlikujeta le v 2,7 %, vendar pa razlike med skupinama niso statistično pomembne. Statistično 

pomembnost med skupinama glede na kraj bivanja smo preverili tudi s Hi-kvadrat preizkusom, ki pa 

statistično pomembnega razlikovanja med skupinama ni pokazal pri nobeni od merjenih spremenljivk. 

 

Hipotezo 8, ki predvideva, da so v vlogi žrtve medvrstniškega nasilja pogosteje otroci, ki izhajajo iz 

družin z nižjim socialno-ekonomskim statusom in iz družin, kjer so pogosti prepiri med staršema, lahko 

na podlagi posameznih izračunov zavrnemo, saj rezultati analize variance kažejo na premajhno število 

spremenljivk, ki bi kazale na statistično pomembnost razlikovanja med skupinami. 

 

Hipotezo 10, ki predvideva, da se bodo pokazale pomembne razlike glede doživljanja nasilja s strani 

staršev učencev mestnega in vaškega okolja, zavračamo, saj so se pomembne statistične značilnosti 

razlikovanja prikazale le pri dveh spremenljivkah v primeru, ko gre za povzročiteljice matere; v 

primeru, ko so povzročitelji očetje, pa ni niti ene spremenljivke, ki bi statistično pomembno razlikovala 

skupini po kraju bivanja. Pomembnost razlikovanja med skupinama glede na kraj bivanja smo preverili 

tudi z diskriminativno analizo. Rezultati diskriminativne analize so pokazali, da se skupini v primeru, ko 

so učenci žrtve očetovega nasilja, razlikujeta v dveh odstotkih, v primeru, ko so žrtve nasilja, ki ga 

povzročajo matere, pa v slabih treh odstotkih, vendar v obeh primerih razlike niso statistično 

pomembne. 
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7 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

7.1 Vpliv starosti 

 

Ugotoviti želimo, ali se se bodo pokazale razlike v povzročanju nasilja med osnovnošolci in 

srednješolci.  

 

Osnovna – deskriptivna statistika 

 

Tabela 57: Strukturni prikaz pogostosti povzročanja nasilnih ravnanj, aritmetične sredine in standardni  

                  odkloni glede na stopnjo izobraževanja 

Spremenljivka  nikoli redko včasih pogosto vedno 
 

aritmetična  
sredina 

standardni 
odklon 

vrstnikom grozim OŠ 57,7 % 14,2 % 22,1 % 5,2 % 0,7 % 1,7715 1,0132 
     SŠ 47,4 % 16,8 % 29,1 % 4,1 % 2,6 % 1,9745 1,0786 

iz vrstnikov se norčujem OŠ 44,6 % 23,6 % 26,6 % 4,9 % 0,4 % 1,9288 0,9688 
                                  SŠ 35,7 % 24,5 % 33,2 % 5,1 % 1,5 % 2,1224 1,0104 
vrstnikom se posmehujem OŠ 66,3 % 10,9 % 17,2 % 5,6 %  1,6217 0,9593 
                                 SŠ 62,8 % 17,9 % 15,8 % 3,6 %  1,6020 0,8799 
vrstnike ponižujem           OŠ 59,9 % 18,7 % 18,4 % 1,9 % 1,1 % 1,6554 0,9183 
                                  SŠ 54,6 % 19,4 % 19,9 % 4,1 % 2,0 % 17959 1,0274 
vrstnike izločim iz družbe,        OŠ 63,3 % 14,6 % 19,9 % 2,2 %  1,6105 0,8789 
igre, prepovem sodelov. SŠ 52,0 % 19,4 % 25,5 % 3,1 %  1,7956 0,9277 
na vrstnike vpijem OŠ 36,7 % 17,6 % 36,3 % 7,9 % 1,5 % 2,1985 1,0699 

 SŠ 31,6 % 17,9 % 35,7 % 10,2 % 4,6 % 2,3827 1,1642 
vrstnike zmerjam                OŠ 40,4 % 19,1 % 33,7 % 5,2 % 1,5 % 2,0824 1,0409 
                                   SŠ 50,0 % 15,3 % 27,6 % 5,1 % 2,0 % 1,9388 1,0796 
vrstnike obrekujem OŠ 65,9 % 12,0 % 19,1 % 1,9 % 1,1 % 1,6030 0,9337 
                                   SŠ 55,1 % 17,9 % 20,9 % 4,6 % 1,5 % 1,7959 1,0224 
vrstnike odrivam              OŠ 56,9 % 18,7 % 21,7 % 1,5 % 1,1 % 1,7116 0,9315 
 SŠ 57,1 % 24,0 % 16,8 % 1,5 % 0,5 % 1,6429 0,8503 
vrstnikom uničujem OŠ 89,9 % 7,5 % 1,1 % ,7 % 0,7 % 1,1498 0,5345 
lastnino SŠ 82,1 % 11,7 % 5,1 % ,5 % 0,5 % 1,2551 0,6212 
vrstnike tepem OŠ 64,0 % 16,1 % 15,4 % 3,7 % 0,7 % 1,6105 0,9288 
                             SŠ 71,9 % 13,8 % 12,8 % 1,5 %  1,4338 0,7722 
vrstnike brcam                 OŠ 91,0 % 4,9 % 3,0 % 1,1 %  1,1423 0,5003 
                             SŠ 81,6 % 10,2 % 7,7 % ,5 %  1,2704 0,6188 
vrstnike pljuvam OŠ 90,6 % 4,5 % 3,0 % 1,9 %  1,1610 0,5555 

 SŠ 92,3 % 4,1 % 3,6 %   1,1122 0,4147 
 

Pri pregledu aritmetičnih sredin je razvidno, da je pri ocenjevanju osem spremenljivk doseglo višje 

vrednosti pri srednješolcih, pet spremenljivk pa je doseglo višjo oceno pri osnovnošolcih. 

 

Pri srednješolcih so višje vrednosti dosegle spremenljivke: vrstnikom grozim, iz vrstnikov se norčujem, 

vrstnike ponižujem, vrstnike izločim iz družbe, igre, jim prepovem sodelovanje, na vrstnike vpijem, 

vrstnike obrekujem, o njih razširjam lažne govorice, vrstnikom uničujem lastnino in vrstnike brcam. 

 

Osnovnošolci pa so v primerjavi s srednješolci ocenili z višjimi vrednostmi naslednje spremenljivke: 

vrstnikom se posmehujem, vrstnike zmerjam, vrstnike odrivam, vrstnike tepem, udarim z roko, vrstnike 

pljuvam. 

 

Primerjava aritmetičnih sredin med dečki in deklicami kaže na največje razlike pri spremenljivki 

vrstnikom grozim, sledijo spremenljivke iz vrstnikov se norčujem, vrstnike izločim iz družbe, igre, jim 

prepovem druženje, vrstnike obrekujem, o njih razširjam lažne govorice, na vrstnike vpijem, vrstnike 
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ponižujem, vrstnike brcam. Pri vseh navedenih spremenljivkah so višje aritmetične sredine dosegli 

srednješolci.  

 

Iz rezultatov je razvidno, da so srednješolci dosegli višje stopnje povprečnega strinjanja pri izjavah, ki 

se nanašajo na verbalne oz. psihične oblike medvrstniškega nasilja. 

Pri treh od petih oblik fizičnega nasilja pa so osnovnošolci dosegli višje povprečne stopnje strinjanja, in 

sicer so to: uničevanje lastnine, udarci z roko in pljuvanje. 

 

Glede na procentualni delež povzročanja medvrstniškega nasilja je tako pri srednješolcih, kot tudi pri 

osnovnošolcih po pogostosti povzročanja na prvem mestu oblika verbalnega nasilja vpitje. Skoraj 70 

% srednješolcev in 63 % osnovnošolcev navaja, da na svoje vrstnike vpijejo. Več kot polovica 

srednješolcev navaja, da na svoje vrstnike vpijejo skoraj vedno, pogosto oz. občasno, med 

osnovnošolci pa je takšnih 46 %.  

Po pogostosti pojavljanja je na drugem mestu norčevanje. 64,3 % srednješolcev in 55,4 % 

osnovnošolcev se je že norčevalo iz svojih vrstnikov.  

 

Sledi spremenljivka zmerjanje, in sicer je med anketiranimi srednješolci 60 % tistih, ki zmerjajo svoje 

vrstnike, in med osnovnošolci polovica takšnih, ki vrstnike zmerjajo. 

 

Glede na procentualni delež je med srednješolci in osnovnošolci pri povzročanju nasilja svojim 

vrstnikom opaziti največje razlike pri spremenljivki vrstnike izločim iz skupine, igre, jim prepovem 

sodelovanje. Med srednješolci je skoraj polovica anketiranih, ki se poslužujejo tovrstne oblike 

psihičnega nasilja, med osnovnošolci pa je 37 % učencev, ki svoje vrstnike izločijo iz družbe, igre, jim 

prepovejo sodelovanje. 

 

Opazne so tudi razlike pri spremenljivki obrekovanje. Medtem ko je med srednješolci 45 % tistih, ki 

obrekujejo svoje vrstnike, jih je med osnovnošolci tretjina (34 %). Skupini se razlikujeta tudi pri 

spremenljivki grožnje. Med srednješolci je dobra polovica takšnih, 52,6 %, ki grozijo svojim vrstnikom, 

med osnovnošolci pa  je 42,3 % tistih, ki se poslužujejo tovrstne oblike nasilja. 

 

Rezultati raziskave kažejo, da se tako srednješolci, kot tudi osnovnošolci pogosteje zatekajo k 

verbalnim oz. psihičnim oblikam medvrstniškega nasilja.  

Med povzročanjem fizičnih oblik nasilja je tako pri osnovnošolcih, kot tudi pri srednješolcih 

najpogostejša oblika odrivanje. Med anketiranimi je približno 43 % srednješolcev in prav takšen delež 

osnovnošolcev, ki odrivajo svoje sošolce. 

 

Med srednješolci in osnovnošolci pa so glede povzročanja fizičnega nasilja najvišje razlike pri 

spremenljivki brcanje. Med srednješolci jih je skoraj petina (18,4 %), ki brcajo svoje vrstnike, delež 

osnovnošolcev, ki brca svoje vrstnike, pa je 10 %. 
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Diskriminativna analiza 

 

Z diskriminativno analizo smo preverili statistično pomembnost razlik v povzročanju medvrstniškega 

nasilja med osnovnošolci in srednješolci. 

 

Tabela 58: Statistični parametri diskriminativne analize 

Funkcija Lastna 
vrednost 

% 
variance 

Kumulativa 
% 

Kanonična 
korelacija 

Wilksova 
Lambda 

Hi-
kvadrat 

df P 

1 0,137 100,0 100,0 0,348 0,879 58,514 13 0,000 
df = stopnja prostosti, P = stopnja tveganja 
 

Tabela 58 kaže, da je kanonična diskriminativna funkcija pomembna (P < 0,01),  saj pojasnjuje sto 

odstotkov variance. 

Wilksova Lambda je zelo visoka, 0,879, njena moč razlikovanja je nizka. Skupini se  pomembno 

statistično razlikujeta v 12,1 %.  

Koeficient kanonične korelacije je nizek (0,348), s tem tudi razlikovanje med skupinama ni tako 

pomembno. 

 

Pomembnost Wilksove Lambde smo preverili s Hi-kvadrat testom in ugotovili, da je statistično 

pomemben, kajti vrednost Hi-kvadrat testa je 0,000. To pomeni, da se skupini pomembno razlikujeta v 

spremenljivkah, s katerimi smo jih primerjali. 

 

Tabela 59: Korelacije med diskriminativno funkcijo in prediktorskimi spremenljivkami (strukturna  

                   matrika) 

Spremenljivka funkcija 
vrstnike brcam 0,309 
vrstnike izločim iz družbe, igre, prepovem sodelovanje 0,275 
vrstnike obrekujem, razširjam lažne govorice 0,265 
vrstnike tepem, udarim z roko 0,265 
iz vrstnikov se norčujem 0,262 
vrstnikom grozim 0,260 
vrstnikom uničujem lastnino 0,246 
na vrstnike vpijem 0,221 
vrstnike ponižujem 0,194 
vrstnike zmerjam 0,181 
vrstnike pljuvam 0,130 
vrstnike odrivam 0,102 
vrstnikom se posmehujem 0,028 

 

Moč razlikovanja med skupinama za posamezno diskriminativno spremenljivko kaže vrednost 

koeficientov korelacije med funkcijo in ustrezno spremenljivko. Ti koeficienti kažejo na razločevalno 

moč med skupinama v povzročanju nasilnih ravnanj. 

 

Spremenljivke so urejene glede na velikost njihove povezanosti z diskriminativno funkcijo od večje 

proti manjši. 
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Najvišjo korelacijo z diskriminativno funkcijo, ki maksimalno razlikuje skupini učencev glede na stopnjo 

izobraževanja (osnovna šola/srednja šola), ima spremenljivka vrstnike brcam, sledi ji spremenljivka 

vrstnike izločim iz družbe, igre, jim prepovem sodelovanje. 

Nekoliko nižjo korelacijo imajo spremenljivke vrstnike obrekujem, o njih razširjam lažne govorice, 

vrstnike tepem, jih udarim z roko, iz vrstnikov se norčujem in vrstnikom grozim. 

 

Tabela 60: Centroidi skupin (aritmetične sredine) 

Spol % 
osnovna šola -0,317 
srednja šola 0,432 

 

Centroidi skupin predstavljajo povprečne vrednosti kanoničnih oziroma diskriminativnih spremenljivk 

za obe skupini. Na osnovi višine in predznakov projekcij lahko ugotovimo, da je centroid skupine 

osnovnošolcev pomaknjen za 0,317 v levo, skupine srednješolcev pa za 0,432 enote v desno stran od 

presečišča. Projekcije centroidov kažejo, da se skupini učencev med seboj pomembno razlikujeta. 

 

Na osnovi predznakov projekcij centroidov lahko ugotovimo, da so učenci osnovne šole manj agresivni 

kot učenci srednjih šol. 

 

Tabela 61: Rezultati klasifikacije 
Predicirana skupina Skupaj 

osnovna srednja  
Dejanska skupina F f % f f % f 

osnovna šola 184 68,9 83 31,1 267 
srednja šola 84 42,9 112 57,1 196 

f = absolutna frekvenca,  f % = relativna frekvenca 
 

Anketni vprašalnik je rešilo 267 osnovnošolcev in 196 srednješolcev. 

Rezultati razvrščanja na podlagi diskriminativne analize so naslednji: 184 osnovnošolcev je bilo tudi po 

razvrščanju uvrščenih v skupino srednješolcev, medtem ko jih je bilo 83 uvrščenih v skupino 

srednješolcev. 112 srednješolcev je bilo tudi po razvrščanju uvrščenih v skupino srednješolcev, 84 pa 

v skupino osnovnošolcev. V tabeli vidimo, da je delež otrok, ki so bili s to diskriminativno funkcijo 

pravilno uvrščeni, 63,9 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Analiza nasilja nad osnovnošolci in srednješolci                                                                                                                                                             Breda Knafelc 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

  267 

T-test 

 

Pomembnost razlik med posameznimi oblikami nasilnih oblik vedenja glede na starost smo testirali še 

s t-testom za neodvisne spremenljivke.  

Homogenost varianc, ki je pogoj za t-test, smo preverili z Levenovim testom, ki ima za osnovo F-test. 

 

Tabela 62: Pomembnost razlik v povzročanju nasilja vrstnikom  med skupinama glede na starost – t-

test 

Spremenljivka Levenov test t-test 2 P 
 F P   
vrstnikom grozim 0,521 0,471 -2,072 0,039 
iz vrstnikov se norčujem 0,495 0,482 -2,086 0,037 
vrstnikom se posmehujem 2,400 0,122 0,226 0,821 
vrstnike ponižujem 3,094 0,079 -1,546 0,123 
vrstnike izločim iz družbe, igre, prepovem sodelovanje 2,028 0,155 -2,191 0,029 
na vrstnike vpijem 1,557 0,213 -1,763 0,079 
vrstnike zmerjam 0,424 0,515 1,444 0,149 
vrstnike obrekujem, razširjam lažne govorice 3,027 0,083 -2,110 0,035 
vrstnike odrivam 3,276 0,071 0,814 0,416 
vrstnikom uničujem lastnino 11,996 0,001 -1,954 0,051 
vrstnike tepem, udarim z roko 11,333 0,001 2,108 0,036 
vrstnike brcam 20,367 0,000 -2,460 0,014 
vrstnike pljuvam 4,420 0,036 1,036 0,301 
2 P = stopnja tveganja 
 

Pomembne razlike so se pokazale pri malo več kot polovici spremenljivk. Statistično pomembnost 

razlikovanja smo potrdili z diskriminativno analizo, ki kaže na 12,8 % razlikovanja. 

 

Če primerjamo skupini po statistični pomembnosti razlik, lahko ugotovimo, da so pri eni spremenljivki, 

to je vrstnike brcam, razlike visoko statistično pomembne na ravni 0,01, medtem ko lahko pri šestih 

spremenljivkah razlike potrdimo s 95 % zanesljivostjo. Statistično pomembne razlike na ravni 0,05 

odstotka so se pokazale pri spremenljivkah: vrstnikom grozim, iz vrstnikov se norčujem, vrstnike 

izločim iz družbe, igre, jim prepovem sodelovanje, vrstnike obrekujem, o njih razširjam lažne govorice, 

vrstnike odrivam in vrstnikom uničujem lastnino. 
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7. 2 Vpliv stopnje izobraževanja 

 

Želimo ugotoviti, ali so srednješolci v primerjavi z osnovnošolci bolj izpostavljeni nasilnim 

dejanjem svojih staršev. 

 

Osnovna – deskriptivna statistika 

 

Tabela 109: Strukturni prikaz pogostosti doživljanja družinskega nasilja, aritmetične sredine in  

                     standardni odkloni glede na stopnjo izobraževanja                 

Spremenljivka  Oče  mati 
 

 

grožnje osnovnošolci 1,4373 0,8532 1,4737 0,8430 
 srednješolci 1,8808 1,1233 1,8564 0,9360 
zmerjanje, žaljenje osnovnošolci 1,1483 0,5770 1,7820 0,9622 
 srednješolci 1,2539 0,6636 2,1744 1,0206 
obtoževanje osnovnošolci 1,3688 0,7989 1,5526 1,0275 
 srednješolci 1,5337 0,9299 1,6359 1,0677 
ignoriranje osnovnošolci 1,1825 0,5359 1,1654 0,5786 
 srednješolci 1,2850 0,6972 1,2308 0,5947 
omejevanje izhodov osnovnošolci 1,9544 0,9718 1,6654 1,0555 
prepoved druženja, srednješolci 2,1813 1,0524 1,9385 1,1335 
velika pričakovanja osnovnošolci 1,5171 0,9198 1,2293 0,6758 
 srednješolci 1,9326 1,0804 1,4359 0,7993 
kritiziranje osnovnošolci 1,4981 0,8775 1,1805 0,5935 
 srednješolci 1,8549 0,9788 1,2205 0,5899 
kaznovanje osnovnošolci 1,1863 0,5986 1,1165 0,4813 
 srednješolci 1,6062 1,0157 1,1897 0,5743 
pretepanje, udarci z roko osnovnošolci 1,4487 0,8584 1,1654 0,5587 
 srednješolci 1,5078 0,9078 1,2769 0,6698 
brcanje osnovnošolci 1,2471 0,6207 1,1203 0,4920 
 srednješolci 1,3990 0,8174 1,1641 0,5214 
odrivanje osnovnošolci 1,4487 0,8221 1,0263 0,2020 
 srednješolci 1,5440 0,9182 1,0103 0,1010 
otipavanje osnovnošolci 1,0380 0,2593 1,0451 0,3445 
 srednješolci 1,0570 0,4106 1,0205 0,2020 
 

Rezultati aritmetičnih sredin kažejo, da so srednješolci pri ocenjevanju pogostosti nasilja, 

povzročenega s strani očetov, dosegli višje aritmetične sredine pri vseh spremenljivkah. Najvišje 

razlike aritmetičnih sredin so se med skupinama osnovnošolcev in srednješolcev pokazale pri 

naslednjih spremenljivkah: oče me brca, oče mi grozi, oče me kaznuje, oče postavlja velike zahteve in 

visoka pričakovanja ter oče mi omejuje izhode, prepove druženje s prijatelji. 

 

Tudi pri večini spremenljivk v primeru, ko anketirani poročajo o doživljanju nasilja, povzročenega s 

strani matere, so višje aritmetične sredine dosegli srednješolci. Osnovnošolci so nekoliko višje 

aritmetične sredine dosegli le pri dveh spremenljivkah: mati me odriva, poriva in mati me otipava, se 

me nezaželeno dotika. Najvišje razlike aritmetičnih sredin med skupinama osnovnošolcev in 

srednješolcev pa so se pokazale pri spremenljivkah: mati me zmerja, žali, mati mi grozi, mati mi 

omejuje izhode, prepove druženje s prijatelji in mati mi postavlja velik zahteve, visoka pričakovanja. 
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Diskriminativna statistika - oče 

 
Tabela 110: Kanonična diskriminativna funkcija   

Funkcija Lastna 
vrednost 

% 
variance 

Kumulativa 
% 

Kanonična 
korelacija 

Wilksova 
Lambda 

Hi-
kvadrat 

df P 

1 0,120 100,0 100,0 0,327 0,893 50,688 12 0,000 
df = stopnja prostosti,  P = stopnja tveganja 
 

Wilksova Lambda je dokaj visoka, njena vrednost je 0,893, kar pomeni, da ima manjšo moč 

razlikovanja obeh skupin, le v 10,7 %. 

Kanonični korelacijski koeficient je nizek, njegova vrednost je 0,327, s tem je tudi povezanost med 

skupinama manjša. 

 

Iz tabele 110 je razvidno, da kanonična diskriminativna funkcija pojasnjuje sto odstotkov variance in je 

statistično pomembna. Pomembnost Wilksove Lambde smo preverili s Hi-kvadrat testom in ugotovili, 

da je statistično pomemben (P < 0,05), kajti vrednost Hi-kvadrat testa je 0,000. To pomeni, da se 

skupini pomembno razlikujeta v spremenljivkah, s katerimi smo ju primerjali. 

 

Tabela 111: Korelacijski koeficienti med kanonično diskriminativno funkcijo in posameznimi 

                    spremenljivkami  

Spremenljivka R 
oče me kaznuje 0,749 
oče mi grozi 0,650 
oče mi postavlja velike zahteve, pričakovanja 0,600 
oče me kritizira 0,554 
oče mi omejuje izhode, prepove druženje 0,323 
oče me brca 0,306 
oče me obtožuje 0,275 
oče me zmerja, žali 0,246 
oče me ignorira 0,241 
oče me odriva 0,158 
oče me pretepa, udari z roko 0,096 
oče me otipava, se me nezaželeno dotika 0,082 
oče me kaznuje 0,749 

 

V tabeli 111 so prikazane korelacije med diskriminativno funkcijo in manifestnimi spremenljivkami 

sistema. Spremenljivke so urejene glede na velikost njihove povezanosti z diskriminativno funkcijo od 

večje proti manjši. 

 

V tabeli vidimo, da so kar štiri spremenljivke z višjimi koeficienti razlikovanja, in sicer oče me kaznuje, 

oče mi grozi, oče mi postavljanje velikih zahteve in visoka pričakovanja ter oče me kritizira. 

 

Tabela 112: Centroida skupin za diskriminativno funkcijo 

Spol % 
osnovna šola -0,296 
srednja šola 0,403 
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Na osnovi predznakov projekcij centroidov lahko ugotovimo, da so med skupinama osnovnošolcev in 

srednješolcev žrtve nasilnih ravnanj s strani očetov bolj pogosto slednji.  

 

Tabela 113: Izid  klasifikacije 
Predicirana skupina Skupaj 

Dejanska skupina Osnovna % srednja % % 
osnovna šola 202 76,8 61 23,2 263 
srednja šola 99 51,3 94 48,7 193 

 

Na vprašanje o izvajanju nasilnih oblik vedenja s strani matere je odgovarjalo 456 anketiranih, 263 

osnovnošolcev in 193 srednješolcev. 

Rezultati razvrščanja na podlagi diskriminativne analize so naslednji: 202 osnovnošolcev je bilo tudi po 

razvrščanju uvrščenih v skupino osnovnošolcev, medtem ko jih je bilo 61 uvrščenih v skupino 

srednješolcev. 94 srednješolcev je bilo tudi po razvrščanju uvrščenih v skupino srednješolcev, 99 pa v 

skupino osnovnošolcev. Iz tabele lahko vidimo, da je bilo pravilno uvrščenih 64,9 % anketiranih 

učencev. 

 

Diskriminativna analiza –MATI 
 
Tabel 114: Kanonična diskriminativna funkcija   

Funkcija Lastna 
vrednost 

% 
variance 

Kumulativa 
% 

Kanonična 
korelacija 

Wilksova 
Lambda 

Hi-
kvadrat 

df P 

1 0,096 100,0 100,0 0,295 0,913 41,374 12 0,000 
df = stopnja prostosti, P = stopnja tveganja 
 

Wilksova Lambda je zelo visoka, 0,913, njena moč razlikovanja med skupinama je le v 8,7 %.  

Koeficient kanonične korelacije je zelo nizek (0,295), s tem je tudi povezanost med skupinama zelo 

majhna. 

Pomembnost Wilksove Lambde smo preverili s Hi-kvadrat testom in ugotovili, da je statistično 

pomemben (P < 0,05), kajti vrednost Hi-kvadrat testa je 0,000. To pomeni, da se skupini pomembno 

statistično razlikujeta pri spremenljivkah, s katerimi smo ju primerjali. 

 
 
Tabela 115: Korelacijski koeficienti med kanonično diskriminativno funkcijo in posameznimi 

                     spremenljivkami  

Spremenljivka R 
mati mi grozi 0,694 
mati me zmerja, žali 0,636 
mati mi postavlja velike zahteve, pričakovanja 0,453 
mati mi omejuje izhode, prepove druženje 0,401 
mati me pretepa, udari z roko 0,294 
mati me kaznuje 0,224 
mati me ignorira 0,179 
mati me odriva 0,154 
mati me brca 0,139 
mati me otipava, se me nezaželeno dotika 0,134 
mati me obtožuje 0,128 
mati me kritizira 0,108 

 
V tabeli 115 so prikazani korelacijski koeficienti med spremenljivkami in diskriminativno funkcijo. 
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Najvišjo korelacijo z diskriminativno funkcijo, ki maksimalno razlikujeta skupini učencev glede na 

stopnjo izobraževanja (osnovna šola/srednja šola), imata spremenljivki mati mi grozi in mati me 

zmerja. Nekoliko nižjo korelacijo imata tudi spremenljivki mati mi postavlja velike zahteve in visoka 

pričakovanja ter mati mi omejuje izhode, prepove druženje s prijatelji. 

 

Tabela 116: Centroida skupin za diskriminativno funkcijo 

Spol % 
osnovna šola -0,264 
srednja šola 0,360 

 

Da bi ugotovili, kje je tipično mesto posamezne skupine učencev v prostoru diskriminativne funkcije, 

smo izračunali centroida skupin. 

 

Na osnovi predznakov projekcij centroidov lahko ugotovimo, da je centroid mlajših učencev, torej 

osnovnošolcev, pomaknjen za 0,264 enote v levo in starejše skupine za 0,360 enote v desno stran od 

presečišča.  

Centroida kažeta, da so v vlogi žrtve nasilnih ravnanj s strani matere bolj pogosto starejši učenci, torej 

srednješolci. 

 

Tabela 117: Izid  klasifikacije 
Predicirana skupina Skupaj 

Dejanska skupina Osnovna % srednja % % 
osnovna šola 192 72,2 74 27,8 266 
srednja šola 86 44,1 109 55,9 195 

 

Na vprašanje o izvajanju nasilnih oblik vedenja s strani matere je odgovarjalo 461 anketiranih, 266 

osnovnošolcev in 195 srednješolcev.  

 

Rezultati razvrščanja na podlagi diskriminativne analize so naslednji: 192 osnovnošolcev je bilo tudi po 

razvrščanju uvrščenih v skupino srednješolcev, medtem ko jih je bilo 74 uvrščenih v skupino 

srednješolcev. 109 srednješolcev je bilo tudi po razvrščanju uvrščenih v skupino srednješolcev, 86 pa 

v skupino osnovnošolcev. Iz tabele lahko vidimo, da je bilo pravilno uvrščenih 65,3 % anketiranih 

učencev. 

 

T-test 

 

Pomembnost razlik glede doživljanja posameznih oblik nasilja s strani očeta in matere med skupinama 

osnovnošolcev in srednješolcev smo preverili še s t-testom za neodvisne spremenljivke. 

Homogenost varianc, ki je pogoj za t-test, smo preverili z Levenovim testom, ki ima za osnovo F-test. 
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Tabela 118: Prikaz pomembnosti razlik glede  doživljanja posameznih oblik nasilja s strani očeta in  

                    matere med skupinama osnovnošolcev in srednješolcev  

Spremenljivka OČE MATI 
 F t-test 2P F t-test 2P 
grožnje 41,701 -4,792 0,000 3,895 -4,595 0,000 
zmerjanje, žaljenje 9,761 -1,811 0,071 0,090 -4,216 0,000 
obtoževanje 7,872 -2,030 0,043 0,621 -0,845 0,398 
ignoriranje 10,511 -1,774 0,077 3,648 -1,184 0,237 
omejevanje izhodov, prepoved druženja 1,697 -2,379 0,018 4,417 -2,659 0,008 
velika pričakovanja 5,034 -4,424 0,000 24,379 -2,999 0,003 
kritiziranje 4,014 -4,084 0,000 1,349 -0,718 0,473 
kaznovanje 96,417 -5,525 0,000 7,382 -1,486 0,138 
pretepanje, udarci z roko 0,998 -0,709 0,479 12,208 -1,945 0,052 
brcanje 19,054 -2,254 0,025 2,720 -0,921 0,358 
odrivanje 3,894 -1,165 0,245 4,225 1,020 0,308 
otipavanje 1,549 -0,603 0,547 3,162 0,891 0,373 
 

Če primerjamo skupini osnovnošolcev in srednješolcev po statistični pomembnosti razlik glede 

doživljanja različnih oblik nasilja s strani staršev, lahko ugotovimo, da so le-te v primeru, ko gre za 

povzročitelje očete, pomembne v sedmih spremenljivkah, pri povzročiteljicah materah pa v petih 

spremenljivkah.  

Diskriminativna analiza je statistične pomembne razlike potrdila s stopnjo 0,001 tveganja, in sicer so 

srednješolci poročali o večji izpostavljenosti nasilju tako s strani očeta, kot tudi matere. Statistično 

pomembnost razlikovanja smo potrdili z diskriminativno analizo, ki kaže na 10,7 % razlikovanja pri 

povzročiteljih očetih. Če primerjamo skupini po statistični pomembnosti razlik glede na povzročitelje 

očete, so pri petih spremenljivkah, to so oče mi grozi, oče postavlja velike zahteve, visoka 

pričakovanje, oče me kritizira in oče me kaznuje, visoko statistično pomembne na ravni 0,01, medtem 

ko pri dveh spremenljivkah razlike potrdimo s 95 % zanesljivostjo, to sta oče me obtožuje in oče me 

brca.  V primerjavi skupin glede na povzročiteljice matere pa so statistično pomembne razlike na ravni 

0,001 pri spremenljivkah mati mi grozi, mati me zmerja, mati mi omejuje izhode, prepove druženje s 

prijatelji, mati mi postavlja velike zahteve, visoka pričakovanja in mati me tepe, udari z roko. Statistično 

pomembnost razlikovanja smo potrdili tudi z diskriminativno analizo, ki kaže na  8,9 % razlikovanje. 

 

Rezultati so pokazali statistično pomembne razlike med skupinama pri sedmih spremenljivkah v 

primeru povzročitelja očeta in pri petih spremenljivkah v primeru, ko gre za doživljanje nasilja matere. 
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8 INETRPRETACIJA UGOTOVITEV 
 

8.1 ANKETIRANI GLEDE NA VLOGO UDELEŽENCA NASILJA 

 

8.1.1  Učenci v vlogi povzročitelja vrstniškega nasilja 

 

Na visok delež šolajočih se otrok in mladostnikov, vpletenih v razne oblike nasilja, kažejo raziskave 

domačih in tujih avtorjev.  Olweus predstavlja rezultate ankete na Norveškem, v kateri so ugotovili, da 

je 15 % učencev, kar pomeni vsak sedmi učenec, udeleženih pri trpinčenju (Olweus, 1995, str. 13).  

 

Tudi pri nas je bilo narejenih več analiz obsega vrstniškega nasilja. Iz raziskav Dekleve in Pušnik je 

razvidno, da se delež tistih, ki trdijo, da so bili vsaj kdaj pa kdaj oziroma že večkrat deležni nasilja s 

strani vrstnikov, giblje med 20 % in 24 %, delež tistih, ki priznavajo večkratno izvajanje nasilja nad 

vrstniki, pa med 12 % in 14 % (Pušnik, 2003, str. 10). 

 

Anketa o trpinčenju oz. ustrahovanju, ki so jo med učenci od 1. do 8. razreda na šestih OŠ v Ljubljani 

in okolici izvedli raziskovalci Pedagoške fakultete, je prišla do ugotovitev, da je 45 % anketiranih 

poročalo o ustrahovanju, vsaj 20 % jih je to doživelo več kot samo enkrat ali dvakrat, približno 5 % pa 

jih to doživlja vsakodnevno. Skoraj četrtina oz. 24,5 % učencev je trdilo, da so jih v tekočem letu 

ustrahovali na poti v šolo ali iz nje (Dekleva, 1996, str. 261-363, Bučar Ručman, 2004, str. 108).  

 

Raziskava, ki so jo na dveh osnovnih in dveh srednjih šolah izvedli študentje FDV, kaže na to, da je 

velik delež mladih vsaj enkrat doživel kaj neprijetnega. V osnovni šoli o tem poroča 68 %, v srednji šoli 

pa 56 % anketiranih (Bučar Ručman, 2004, str. 108). 

 

Do zanimivih podatkov med mladimi so prišli tudi raziskovalci Inštituta za kriminologijo pri Pravni 

fakulteti v Ljubljani in na Pedagoški fakulteti. Rezultati so pokazali, da je kar 32,5 % fantov in 17,2 % 

deklet, starih 15 let, že doživelo nasilje, pri katerem je prišlo do poškodovanja telesa brez uporabe 

orožja. 18,9 % fantov je bilo žrtev izsiljevanja, medtem ko je to doletelo 5,7 % deklet (Bučar Ručman, 

2004, str. 108-109). 

 

Rezultati naše raziskave kažejo, da anketirani učenci svojim vrstnikom v povprečju najpogosteje 

povzročajo verbalne in psihične oblike medvrstniškega nasilja. 

 

V raziskavi smo ugotovili, da anketirani osnovnošolci in srednješolci svojim vrstnikom najpogosteje 

povzročajo verbalno obliko nasilja, in sicer je to oblika nasilja vpitje. Izredno visok je delež tistih, ki  

vpijejo na svoje vrstnike, kar 65 %. Visok pa je tudi odstotek tistih, več kot 10 %, ki to počnejo pogosto 

in skoraj vedno, in če prištejemo še 36 % tistih, ki to počnejo včasih, je skupni delež otrok, ki na svoje 

vrstnike vpijejo, skoraj polovica vseh osnovnošolcev in srednješolcev, vključenih v raziskavo. 
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Naslednja ugotovitev, ki kaže na prisotnost verbalnega nasilja med učenci in dijaki, je rezultat, ki kaže 

na visoko vrednost in visok delež tistih, ki svoje vrstnike zmerjajo. Pogosto in skoraj vedno zmerja 

svoje vrstnike 8 % anketiranih in če dodamo še 30 % tistih, ki to počnejo včasih, kaže na podatek, ki je 

zaskrbljujoč in kliče po določenih ukrepanjih. 

 

Rezultati raziskave kažejo, da je tudi norčevanje ena od oblik psihičnega nasilja, ki ga anketirani 

pogosto izvajajo nad svojimi vrstniki. Povprečna stopnja strinjanja pri tej izjavi je 2,01. Delež tistih, ki 

se iz vrstnikov norčujejo pogosto oz. skoraj vedno, je 6 %, 30 % pa je učencev, ki se iz svojih vrstnikov 

norčujejo včasih.  

 

Rezultati naše raziskave potrjujejo ugotovitve raziskave raziskovalcev Pedagoške fakultete, da je po 

pogostosti v ospredju skupina vedenj, ki sodijo k oblikam verbalnega nasilja. Med tovrstnimi oblikami 

nasilja je najpogosteje prisotno zmerjanje, žalitve in zafrkavanje (Dekleva, 1996, str. 261-363, Bučar 

Ručman, 2004, str. 108).  

 

Pomembna ugotovitev raziskave je, da je delež povzročanja fizičnih oblik nasilja v primerjavi s 

pogostostjo povzročanja psihičnih in verbalnih oblik nasilja svojim vrstnikom precej manjši. 

Na podlagi raziskave lahko sklepamo, da je med fizičnimi oblikami, ki jih učenci povzročajo svojim 

vrstnikom, na prvem mestu odrivanje. Delež učencev, ki odrivajo svoje vrstnike pogosto oz. skoraj 

vedno, je 4,3 %, če dodamo še 19,7 % tistih, ki to počnejo včasih, je skupno skoraj četrtina 

anketiranih, ki svoje vrstnike odrivajo. 

 

Med oblikami fizičnega nasilja, ki jih anketirani povzročajo svojim vrstnikom, je na drugem mestu 

pretepanje, udarci z roko. Povprečna stopnja strinjanja s to izjavo je 1,53. Pogosto oz. skoraj vedno 

svoje vrstnike udari dobrih 3 % anketiranih in če prištejemo še delež tistih, ki to počnejo včasih, je 

skupaj 17 % anketiranih, ki konflikte oz. spore rešujejo z udarci z roko. 

Pri ostalih vrstah fizičnega nasilja pa so povprečne ocene nižje, prav tako pa je nižji delež učencev, ki 

povzročajo tovrstne oblike nasilja.  

 

Kljub temu, da povprečne stopnje strinjanja pri posameznih oblikah fizičnega nasilja niso visoke, pa 

delež učencev, ki priznavajo, da povzročajo posamezne oblike nasilja svojim vrstnikom, nikakor ni 

zanemarljiv. 

 

8.1.2 Učenci v vlogi žrtve vrstniškega nasilja 

 

Mikuš Kosova navaja, da med trpinčenimi otroki prevladujejo dečki (Mikuš Kos, 1994, str. 22).  

 

Tudi Zabukovec Kerinova se strinja, da so dečki pogosteje žrtve trpinčenja kot deklice. Ta težnja je še 

posebno opazna v višjih razrednih osnovne šole. Avtorica dodaja, da so dečki pogosteje izpostavljeni 

neposrednemu trpinčenju, medtem ko so deklice veliko bolj kot trpinčenju v obliki vidnih napadov 

izpostavljene posrednemu trpinčenju v blažjih oblikah (Zabukovec Kerin, 2002, str. 107). 
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Olweus na osnovi raziskav ugotavlja, da so predvsem dečki tisti, ki trpinčijo deklice. Več kot 60 % 

trpinčenih deklic poroča, da jih trpinčijo predvsem dečki, 15 % do 20 % pa, da so žrtve nasilnih ravnanj 

povzročenih tako s strani dečkov kot deklic. Po drugi strani pa veliko več, nad 80 %, dečkov trpinčijo 

drugi dečki (Olweus, 1995, str. 16). 

 

V raziskavi smo ugotovili, da so anketirani osnovnošolci in srednješolci v vlogi žrtve nasilnih ravnanj s 

strani svojih vrstnikov najpogosteje izpostavljeni verbalnim in psihičnim oblikam nasilja. Med 

verbalnimi oblikami nasilja je potrebno še posebej izpostaviti vpitje,  kateremu je izpostavljenih skoraj 

70 % anketiranih. Skoraj petina anketiranih navaja, da so žrtve vpitja svojih vrstnikov skoraj vedno in 

pogosto, in če prištejemo še tiste, ki navajajo, da se jim to dogaja včasih, je kar 35 % učencev in 

dijakov, ki opozarjajo na resnost tovrstne problematike.  

 

Na osnovi rezultatov raziskave smo ugotovili, da so učenci pogosto tarča norčevanj s strani vrstnikov.  

Norčevanje je ena od oblik nasilja, ki zelo prizadene samozavest posameznika in pušča dolgotrajne 

posledice na njegovi osebnosti. Kar 60 % anketiranih navaja, da se vrstniki norčujejo iz njih. 11 % 

anketiranih je tarča norčevanj svojih vrstnikov skoraj vedno in pogosto in če dodamo še 34 % tistih, ki 

se jim to dogaja včasih, ugotavljamo, da je skoraj polovica anketiranih, ki se soočajo s to kruto obliko 

nasilja. 

 

Še posebej bi izpostavili obliko nasilja, ki je ena izmed najhujših oblik, ki jo otroku in mladostniku lahko 

povzročijo vrstniki, to je izločevanje iz družbe, igre, prepoved sodelovanja. Več kot polovica 

anketiranih opozarja na prisotnost tovrstne oblike nasilja. Dobrih 10 % anketiranih poroča, da jih 

vrstniki ne sprejmejo v družbo, igro, oz. jim prepovejo sodelovanje skoraj vedno in pogosto, in če 

prištejemo še 30 % tistih, ki se jim to dogaja včasih, doživlja tovrstno obliko nasilja 40 % otrok in 

mladostnikov. Visok delež anketiranih opozarja na resnost zaznavanja in obravnavanja tovrstne oblike 

nasilja ter kliče k posvečanju posebne pozornosti in skrbi, saj je ravno ta oblika nasilja tudi 

najpogosteje prikrita. 

 

Učenci in dijaki pa poročajo o manjši prisotnosti fizičnega nasilja. V raziskavi smo ugotovili, da so v 

primerjavi s psihičnimi in verbalnimi oblikami nasilja osnovnošolci in srednješolci fizičnemu nasilju 

izpostavljeni v manjši meri. Med oblikami fizičnega nasilja, ki ga anketirani najpogosteje in v največjem 

deležu povzročajo svojim vrstnikom, prevladuje odrivanje. 

 

8.1.3 Učenci v vlogi žrtve družinskega nasilja povzročenega s strani očeta oz. matere 

 

Značilnosti očetovega in materinega vzgojnega sloga se odražajo v celotnem vzgojnem procesu in se 

ne izgubijo iz odnosa med starši in otrokom tudi tedaj, ko otrok odraste. Žmuc Tomorijeva navaja 

nekatere razlike med očetovim in materinim pristopom do otroka. Razlike v vzgojnih slogih matere in 

očeta otroku ne škodujejo v primeru, če se sloga le dopolnjujeta in sta komplementarna, torej če si ne 

nasprotujeta in se izključujeta (Žmuc Tomori, 1989, str. 64-65). 
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Čačinovič Vogrinčičeva navaja, da so med starši, ki kot vzgojno sredstvo uporabljajo udarec, 

pogosteje očetje kot matere (Čačinovič Vogrinčič, 2007, str. 158). 

 

Otrok gradi občutje lastne vrednosti na tem, koliko so z njim zadovoljni starši. Oceno lastne vrednosti 

oblikuje skozi oči odraslih, od katerih je čustveno odvisen. Dejavna očetova bližina otroka zavaruje 

pred neprilagojenim vedenjem in kršenjem socialnih norm (Tomori, 1989, str. 81-82). 

 

Medtem pa ima mati pred očmi otroški del osebnosti, njegovo pomanjkanje izkušenj, ranljivost in 

občutljivost, v njegovem samostojnem vedenju vidi nevarnost za njegovo zdravje, boji se morebitnih 

razočaranj in čustvenih ran, ki jih mladostniku lahko prinesejo stiki z vrstniki, groza jo je slabih vplivov, 

ki bi iz njegovega pojmovanja izrinili to, česar se je učil v družini (Žmuc Tomori, 1989, str. 84). 

 

Pri vzgajanju odraščajočega mladostnika je očetu večkrat pomembnejše njegovo zorenje. V njegovem 

doživljanju mladostnika je v ospredju odraščanje. Ker je mladostnik po navadi ob pomembnejših 

socialnih preizkušnjah še zelo negotov, ga očetovo spodbujanje bolj opogumlja kakor materine bojazni 

in dvomi o njegovi sposobnosti. Oče daje prednost pomenu mladostnikovih novih izkušenj pred 

varnostjo ustaljenega domačega reda (Tomori, 1989, str. 84). 

 

Tomorijeva med neustreznimi liki, ki vplivajo na neustrezen razvoj otrok in mladostnikov, navaja tudi 

očeta, še posebej v primerih ko (Krajnčan, 2006, str. 28): 

 

- je oče odsoten oz. je čustveno nedostopen: otrok je v teh primerih brez pravih identifikacijskih 

vzorov in spodbud, sin je brez gotovosti vase, hči pa brez varnega občutja s strani moškega 

lika; 

- gre za agresivnega, kaznujočega očeta: otroci se ob takšnem očetu odzivajo z uporom, 

kljubovalnostjo, kjer je to le mogoče; 

- gre za očeta alkoholika, impulzivnega in neobvladanega očeta: takšen oče ni sposoben 

spodbujati stabilnosti, vztrajnosti, strpnosti, zbuja negotovost in bojazen, okolje je v mučni 

negotovosti in pričakovanju nečesa hudega. 

 

V raziskavi smo ugotovili, da otroci v vlogi žrtve nasilja, povzročenega s strani očeta, najpogosteje 

doživljajo psihične oblike nasilja.  

Med psihičnimi oblikami nasilja, ki ga očetje povzročajo svojim otrokom, bi še posebej izpostavili 

omejevanje izhodov, prepoved druženja s prijatelji. Delež učencev in dijakov, ki navajajo, da so 

izpostavljeni tovrstni obliki nasilja, je zaskrbljujoč, saj je med anketiranimi skoraj tretjina, nad katerimi 

očetje izvajajo obliko nasilja omejevanje izhodov oz. prepovejo druženje s prijatelji. 

 

Naša ugotovitev potrjuje navedbe Tomorijeva, ki navaja, da oče postavlja otroku običajno več omejitev 

kakor mati. To še posebej velja za adolescentno obdobje, ko je utrjevanje in upoštevanje meja 

bistvena sestavina mladostnikovega socialnega učenja (Žmuc Tomori, 1989, str. 84). 
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Dejstvo je, da omejitve in zahteve otrok težko prenaša, še toliko bolj pa se jim upira, če z očetom tudi 

sicer nima dobrih odnosov. Njegovo avtoriteto na razne načine zavrača. Še drastičnejše pa so 

posledice v primerih, ko se omejitve, ki jih oče postavlja otroku, zdijo prehude še materi. V tem primeru 

se skupaj z otrokom postavi očetu in njegovi avtoriteti po robu. Mladostnik, ki se tako ob materi počuti 

močnejšega, v svojem kljubovanju še bolj vztraja in je še bolj prepričan, da mu oče delo krivico. 

Omejitve ne razume kot očetovo potrebno pomoč pri uravnavanju svojega postopnega 

osamosvajanja, temveč jo doživlja kot očetovo prikrajševanje in preprečevanje pri izpolnitvi 

pomembne želje. V tej luči očeta zavrača, s tem pa poglablja svoj konfliktni odnos do avtoritet nasploh 

(Žmuc Tomori, 1989, str. 84-85). 

 

Ugotovili smo, da učenci in dijaki v veliki meri doživljajo velike psihične pritiske v smislu postavljanja 

velikih zahtev in visokih pričakovanj. Delež tistih, ki navajajo, da so izpostavljenim prevelikim 

pričakovanjem in da očetje postavljajo prevelike zahteve, je visok. 40 % anketiranih izpostavlja 

prisotnost te oblike pritiska. Petina anketiranih doživlja pritiske skoraj vedno, pogosto in občasno, kar 

opozarja na resen problem glede visokih pričakovanj in pretiranih pritiskov. 

 

Tomorijeva pravi, da je očetova pretirana strogost in zahtevnost do otroka lahko del njegovega 

poračunavanja s samim seboj,  svojo očetovsko vlogo ali z nezadovoljivim partnerskim odnosom. 

Kadar so njegovi vzgojni posegi dejansko prestrogi in v danih okoliščinah neustrezni, je prav, da jih 

uravnava ob pomoči otrokove matere. Taki že škodljivi avtoritativnosti se oče lahko izogne, če svojega 

otroka dobro pozna, zato ve, koliko svobode in zaupanja lahko otroku odmeri in kako mu mora 

prikazati stvarnost, da jo bo lahko sprejemal, ne da bi ga pri tem prizadel (Žmuc Tomori, 1989, str. 85).  

 

Zaskrbljujoča je ugotovitve naše raziskave, ki kaže na pogosto prisotnost očetovega kritiziranja. Visok 

je delež anketiranih, ki opozarjajo, da so žrtve te vrste psihičnega nasilja. Petina anketiranih je 

kritiziranju izpostavljenih skoraj vedno, pogosto in občasno. 

 

Izpostavili bi tudi ugotovitev raziskave, ki kaže, da so otroci v velikem deležu izpostavljeni očetovim 

grožnjam. Delež otrok, ki navajajo, da doživljajo očetove grožnje pogosto oz. skoraj vedno, je 6 %, in 

če prištejemo še 16 % tistih, ki se jim to dogaja občasno, je več kot petina takšnih, ki opozarjajo na 

resnost obravnavanja tovrstne problematike. Tomori izpostavlja, da očetje, ki pri se pri svojih vzgojnih 

prijemih poslužujejo groženj in kaznovanj, negativno vplivajo na razvoj otrokovega in mladostnikovega 

socialnega vedenja in pri njegovem osamosvajanju (Žmuc Tomori, 1989, str. 74-79). 

Ne samo očetje, tudi matere s svojimi neustreznimi vzgojnimi prijemi negativno vplivajo na zdrav 

otrokov razvoj. 

 

Tomorijeva v skupino neustreznih mater, ki predstavljajo neustrezen lik za otrokov in mladostnikov 

razvoj prišteva predvsem naslednje posebnosti (Krajnčan, 2006, str. 29): 

 

- nemočna, resignirana, pasivna in pogosto tudi depresivna mati, ki ne spodbuja volje, vedrine 

in pozitivnega odnosa, sinu se je težko osamosvojiti, je nasilen, hči pa se v bojazni, da bi ji bila 

podobna, vede do nje sovražno oziroma manipulativno; 
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- hiperaktivna, brezpogojno in nesmiselno zaščitniška mati, ki otroku ponuja vzorce narcisizma, 

nerealnih pričakovanj, brez empatije in vzorcev prilagajanja; 

- dominantna, oblastna in lastniška mati, ki v otroku sproži občutje nepomembnosti, neustrezno 

prilagojenost in tudi razdiralnost. 

 

Na osnovi rezultatov raziskave smo ugotovili, da anketirani s strani matere najpogosteje doživljajo 

verbalne in psihične oblike nasilja, kot so zmerjanje, žaljenje, omejevanje izhodov, prepoved druženja 

s prijatelji, grožnje, obtoževanje in postavljanje velikih zahtev in visokih pričakovanj. 

 

Ugotovili smo, da je najpogostejša oblika nasilja, ki jo matere povzročajo svojim otrokom, zmerjanje in 

žaljenje. Delež učencev, ki navajajo, da jih matere zmerjajo oz. žalijo, je visok, saj je 30 % takšnih, ki 

opozarjajo, da so žrtve zmerjanj oz. žaljenj svojih mater. 7 % anketiranih navaja, da jih matere 

zmerjajo oz. žalijo skoraj vedno in pogosto, in če dodamo še tiste, ki so žrtve te oblike nasilja občasno, 

je kar dobra tretjina otrok in mladostnikov, ki so žrtve te vrste nasilja. 

 

Pogosto je prisotna tudi nasilna oblika mati mi omejuje izhode, prepove druženje s prijatelji. Visok je 

delež anketiranih, ki ocenjujejo, da so žrtve te vrste psihičnega nasilja.  

 

Pogostost omejevanja izhodov ter prepovedi druženja s prijatelji, o katerih poročajo anketirani učenci 

in dijaki naše raziskave, bi lahko prepisali tudi zaščitništvu matere pri zaviranju osamosvajanja otroka. 

Tomorijeva pravi, da nekatere matere ob postopnem osamosvajanju otroka čutijo izgubo otroka ter se 

vse bolj počutijo prikrajšane. Osamosvajanje otroka se ne veselijo. V vsakem znamenju otrokove 

večje neodvisnosti vidijo upor in kljubovanje ali svoj vzgojni neuspeh. V tem primeru je izredno 

pomembna vloga očeta, ki s tovrstnimi predstavami o svoji starševski vlogi ni obremenjen in je zato 

toliko bolj učinkovit in sproščen ter tudi precej bolj stvarno spodbuja mladostnikovo osamosvajanje od 

doma in družine (Žmuc Tomori, 1989, str. 83). 

 

V raziskavi smo ugotovili, da so učenci in dijaki pogosto izpostavljeni tudi grožnjam s strani mater. 

Zaskrbljujoč je rezultat raziskave, ki kaže na visok delež učencev, ki opozarjajo na materine grožnje.  

Tudi pri nasilju povzročenem s strani mater ugotavljamo, da je fizično nasilje, v primerjavi z verbalnim 

in psihičnim, prisotno v manjši meri. 
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8.2 RAZLIKE MED SKUPINAMI  
 

8.2.1 Razlike med skupinami 

 
Med spremenljivkami, ki pomembno vplivajo na povzročanje in doživljanje vrstniškega nasilja med 

šolajočimi se otroki in mladostniki ter doživljanju nasilja, povzročenega s strani staršev, smo izbrali 

spol otroka, stopnjo izobrazbe (starost otroka), kraj bivanja, medvrstniške odnose (počutje v razredu in 

število prijateljev), socialno-ekonomski status družine ter družinsko klimo, vzdušje, odnose med 

staršema. 

8.2.2 Spol anketiranih 

 
Otroci in mladostniki v vlogi povzročitelja in žrtve vrstniškega nasilja 

 

Splošno je znano, da so dečki bolj agresivni kakor deklice. To potrjujejo mnoge študije študije tujih in 

tudi domačih avtorjev (Pušnik, 1999, str. 43-44), prav tako pa tudi rezultati naše raziskave. 

 

Ko govorimo o vplivu spola na pojav nasilnega vedenja pri otrocih, moramo upoštevati dejstvo, da so 

kulturne norme tiste, ki dajejo napotke in usmerjajo socialno vedenje, samopotrjevanje in izražanje 

stiske. Pri fantih se zelo zgodaj v vzgojnem procesu začne spodbujati sposobnost za samostojno 

dejavno uveljavitev. Zaradi tega so fantje nagnjeni k razkazovanju moči in obvladovanju okolja. Veliko 

vzgojnih usmeritev pri dekletih pa še vedno spodbuja odvisnost od močnejših, pasivnost in 

nebogljenost. Razlike so tudi pri odzivu na nasilje. Fantje se večinoma odzovejo neposredno, medtem 

ko se pri dekletih pogosto pojavi čustvena prizadetost in depresivni umik ali telesna tegoba (Tomori, 

2000, str. 99). 

 

Pušnikova navaja študije, ki so pokazale, da se dečki in deklice v agresivnosti med seboj razlikujejo. 

Dečki so se sposobni ubraniti pred drugim napadom in si pridobiti mesto v družbi vrstnikov. Dekleta pa 

lahko uporabijo besedne in posredne oblike agresivnosti in pri tem kažejo bolj pasivno vedenje. Fantje 

se družijo v večje skupine, kjer vlada hierarhija. Uveljavljajo se z močjo in prevlado, šibkejše člane 

izrivajo. Dekleta pa se povezujejo v manjše skupine, v odnosih so bolj intimna, imajo bolj stalne 

prijateljske zveze. Naklonjenost vrstnic jim veliko pomeni (Pušnik, 1996, str. 12, 1999, str. 43-44). 

 

Opravljene raziskave avtorjev Coie in Dodge podpirajo trditev, da so dečki bolj agresivni od deklic 

(Durjava, 2009, str. 21). 

 

Tudi naša raziskava je pokazala pomemben vpliv spola otroka v povzročanju nasilja svojim vrstnikom 

in doživljanju nasilja s strani svojih vrstnikov. Ugotovili smo, da obstajajo med skupinama pomembne 

statistične razlike. V raziskavi smo dokazali, da so dečki pogosteje v vlogi povzročiteljev nasilnih oblik 

svojim vrstnikom in prav tako pogosteje kot deklice tudi v vlogi žrtve vrstniškega nasilja.  
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Glede na vlogo povzročitelja vrstniškega nasilja se skupini statistično pomembno razlikujeta v 

odrivanju, obrekovanju, razširjanju lažnih govoric, grožnjah, pretepanju, uničevanju lastnine, brcanju, 

izločevanju iz družbe, igre, prepovedi sodelovanja, pljuvanju, norčevanju, posmehovanju in 

poniževanju. 

 

Glede na vlogo žrtve vrstniškega nasilja pa se skupini najbolj razlikujeta v obrekovanju, izločanju iz 

družbe, igre, prepovedi sodelovanja, posmehovanju, brcanju, zmerjanju, pljuvanju, odrivanju. 

 

Pridobljeni rezultati se približujejo ugotovitvam Dekleve in Pušnikove, da je med dečki več telesnega 

nasilja in da deklice uporabljajo bolj prikrite oblike agresivnega vedenja, kot so obrekovanje, 

manipuliranje, izolacija. Za deklice se pretepanje ne spodobi, dopuščajo pa se verbalne in posredne 

oblike agresivnosti (Pušnik, 1999, str. 44). 

 

Zabukovec Kerinova navaja, da so povzročitelji in žrtve obeh spolov, vendar pa dekleta manjkrat 

uporabljajo fizično nasilje, saj se od njih tega ne pričakuje (Zabukovec Kerin, 2002, str. 107). 

 

Dokazano je, da dečki svojo agresivnost bolj usmerjajo proti okolju kot deklice, ki agresivnost 

pogosteje usmerjajo proti sebi oz. na drugačen način. Dečki kažejo odkrito, instrumentalno, fizično ali 

sovražno agresijo, agresijo, ki je usmerjana na cilj. Deklice pa bolj kažejo odnosno agresijo, 

imenovano tudi prikrito, posredno ali psihološko. Pri teh manj očitnih vrstah agresije, kot so npr. 

širjenje govoric, zmerjanje, odklanjanje prijateljstva ali izključevanje posameznikov iz skupine, kvarijo 

ali ogrožajo odnose, ugled ali psihično stanje posameznika (Papalia, 2003, str. 274, Durjava, 2009, 

str. 21). 

 

Vsakdanje izkušnje in mnoge študije potrjujejo, da so dečki bolj agresivni kot deklice. Nedvomno imajo 

pri tem pomembno vlogo biološki dejavniki, vendar se zdi, da je odločilno učenje socialne vloge, ki je 

vezana na spol. Od fantov se pričakuje, da se bodo sposobni ubraniti pred napadom drugih in si 

priboriti mesto v družbi, pri čemer ima tudi agresivnost pomembno vlogo. Dečke, ki jim ni do 

pretepanja, vrstniki označijo kot mevže in postanejo tarča posmeha. Za dečke je bolj značilna direktna 

agresija, kot npr. fizična agresija, grožnje. Za deklice se pretepanje ne spodobni, dopuščajo pa se 

verbalne in posredne oblike agresivnosti, kot npr. socialna izolacija, opravljanje. Agresivnost je med 

deklicami bolj prikrita, zato je mogoče, da je agresivnosti več, kot se predpostavlja (Lamovec, 1978, 

str. 61, Pušnik 1999, str. 30). 

 

Zaradi kulturnih norm in vzgojnih napotkov se dekleta in fantje razlikujejo v socialnem vedenju, 

samopotrjevanju in izražanju stiske. Ker pri fantih že zgodaj spodbujamo sposobnosti za 

samostojnost, dejavno uveljavitev in za njih velja, da so nagrajeni k dokazovanju moči in obvladovanju 

okolja, je razumljivo, da si iz teh izhodišč lažje razvijejo svoj način vedenja v tej smeri. Veliko vzgojnih 

usmeritev pri dekletih spodbuja odvisnost  od močnejših, pasivnost in nebogljenost. Naša kultura 

ponuja dekletom še zmeraj mnogo drugih možnosti za izražanje same sebe in za samopotrjevanje. 

Mnogi dejavniki v medsebojnih odnosih pri njih že zgodaj zatirajo sicer naravne težnje po širši 

uveljaviti. Namesto spodbud za dejavnejši vstop v širši prostor jim vzgoja usmerja pozornost na lastna 
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čustvena doživetja in na subjektivne podrobnosti v medosebnih odnosih. Drugačno kot pri fantih je tudi 

njihovo vedenje v stiski in frustraciji. Namesto nasilnosti, ki je usmerjena navzven, kažejo več bolj ali 

manj jasno izražene navznoter obrnjene agresivnosti. Tudi pravila socialnega vedenja se za dekleta in 

fante razlikujejo (Pušnik, 1996, str. 12, 1999, str. 30-31). 

 

Večina opravljenih raziskav, ki so jih opravili številni avtorji (Keenan in Shaw, Eisenberg, Gabes, 

Shaller in Miller, Hoffman, Cacoby, Papalia), nakazuje, da so deklice bolj prosocialne in kažejo več 

empatije, čemur avtor Zahn-Waxler pripisuje omejevanje agresivnega vedenja deklet. Deklice imajo 

več občutkov krivde in obžalovanja, so bolj radovedne, bojazljive  in ustrežljive. Deklice v primerjavi z 

dečki bolj obvladujejo negativna čustva. Kažejo večjo samoregulacijo kot dečki. Deklice kažejo večjo 

skrb za druge kot dečki in so bolj dojemljive za težave drugih. Deklice tudi bolj sodelujejo s starši in 

pogosteje iščejo odobravanje kot dečki. Mnenje drugih o njih jim je veliko pomembnejše kot fantom 

(Putallaz, 2004, str 58, Durjava, 2009, str. 28-30). 

 

Ugotovitve naše raziskave lahko sklenemo z Olweusovo trditvijo, ki pravi, da so dečki pogosteje žrtve 

vrstniškega nasilja kot deklice, predvsem pa so pogosteje v vlogi nasilnežev pri neposrednem 

trpinčenju. Ta sklep je v skladu s tem, kar pričakujemo na temelju raziskav o spolnih razlikah v 

nasilnem vedenju. Imamo veliko dokazov, da so dečki v medosebnih odnosih bolj nepopustljivi in 

agresivnejši od deklic. Te razlike imajo biološke in socialne vzroke (Olweus, 1995, str. 16). 

 

 

Otroci in mladostniki v vlogi žrtve družinskega nasilja 

 

Do zanimivih ugotovitev smo prišli tudi, ko smo primerjali skupini dečkov in deklic v vlogi žrtev nasilnih 

ravnanj, povzročenih s strani svojih staršev.  Na osnovi rezultatov raziskave ugotavljamo, da so dečki 

v primerjavi z deklicami  pogosteje žrtve nasilnih ravnanj, povzročenih s strani očetov. V primeru, ko 

so povzročiteljice nasilja matere, pa so žrtve pogosteje deklice. 

 

Vrsta nasilja, ki ga doživlja otrok, je najpogosteje odvisna od spola odraslega, ki skrbi zanj. Moški 

otroke pogosteje pretepajo, gre predvsem za uporabo fizične premoči in v večini tudi za spolne 

zlorabe (Zaviršek, 1994, str. 60). 

 

Durjava poudarja veliko in pomembno vlogo, ki jo ima oče pri vzgoji deklet. Očetova vedenjska in 

psihološka kontrola vodi pri deklicah v uporabo psihičnega in njemu podobnega vedenja, medtem ko 

za dečke to ni dokazano (Durjava, 2009, str. 31). 

 

Matere pa izkazujejo svojo nadvlado tako, da na otroke pogosteje stresajo svoje fantazije o tem, kaj 

mora otrok doseči. Nasilje moških in žensk nad otroki je torej različno, povezano z njihovo 

socializacijo, socialnim statusom in vrednostnim sistemom (Zaviršek, 1994, str. 60-61). 
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Rezultati diskriminativne analize kažejo, da se skupini po spolu glede izpostavljenosti očetovemu 

nasilju razlikujeta v manj kot 10 %. V primeru, ko gre za povzročiteljice matere, pa se skupini 

razlikujeta v 16,3 %.  

 

Ugotovili smo, da so razlike med skupinama statistično pomembne pri fizičnih oblikah nasilja, to so 

pretepanje, udarci z roko, odrivanje in brcanje ter kaznovanje v primeru, ko gre za povzročitelje nasilja 

očete. Iz rezultatov lahko sklepamo, da očetje nad dečki pogosteje izvajajo fizične oblike nasilja kot 

nad deklicami. 

 

Prav tako so razlike med spoloma statistično pomembne pri štirih oblikah nasilja, omejevanje izhodov, 

prepoved druženja, odrivanje, postavljanje velikih zahtev pričakovanj in zmerjanje, ko gre za 

povzročiteljice nasilja matere.  

 

Durjavova navaja raziskave različnih avtorjev (Ross, Tesla, Kenyon in Loliis, Malatesta, Haviland), ki 

so ugotovili, da so že pri treh letih deklice evidentno manj nasilne kot dečki, kar je pripisati materini 

vzgoji. Matere pogosteje pokažejo nezadovoljstvo in nestrinjanje, kadar deklica pokaže jezo, medtem 

ko izbruh jeze pri dečkih spodbujajo. Matere 2-3 letnih dečkov pogosteje sprejemajo jezo kot naraven 

odziv na jezo nekoga drugega, medtem ko deklice spodbujajo k večji avtentičnosti njihovih izrazov. Od 

deklic pričakujejo, da bodo svoje igrače delile z drugimi, kar prispeva k temu, da deklice v boju za 

igračo prej odnehajo kot dečki. Starši bodo preverjeno prej poteptali in zanikali hčerine kot sinove 

trditve (Durjava, 2004, str. 30).  

 

Avtorica v svojem raziskovalnem delu opozarja na pomen pomanjkanja materinske ljubezni in 

naklonjenosti, ki lahko vodi v povečanje fizične agresije in motečega vedenja pri dečkih ter v 

zmanjšanje agresivnega in motečega vedenja pri deklicah (Durjava, 2009, str. 31). 

 

Olweus poudarja vlogo matere, predvsem njen čustven odnos do otroka v zgodnjem otroštvu. 

Pomanjkanje topline, pozornosti, sovražnost nakazujejo veliko možnost, da bo otrok kasneje 

napadalen in sovražen do drugih. Uporaba fizičnega kaznovanja in hudih besednih groženj prav tako 

prispeva k agresivnemu vedenju otroka (Olweus, 1997, str. 66). 

 

8.2.3 Stopnja izobrazbe (starost otroka) 

 
Raziskava je pokazala pomemben vpliv stopnje izobrazbe (starosti otroka), tako v povzročanju 

vrstniškega nasilja, kot tudi v doživljanju nasilja, povzročenega tako s strani vrstnikov, kot tudi nasilja 

povzročenega s strani staršev.  

 

Iz rezultatov raziskave lahko sklepamo, da srednješolci pogosteje povzročajo nasilne oblike svojim 

vrstnikom kot osnovnošolci. Skupini se v povzročanju nasilja svojim vrstnikom pomembno statistično 

razlikujeta v 12,1 %. Statistično pomembne razlike med skupinama so ugotovljene pri naslednjih 

oblikah nasilja: brcanje, izločevanje iz družbe, igre, prepoved sodelovanja, obrekovanje, razširjanje 

lažnih govoric, pretepanje, udarci z roko, norčevanje, grožnje, uničevanje lastnine. 
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Naše ugotovitve lahko povežemo z značilnostmi razvojnega obdobja mladostnikov in se navežemo na 

razmišljanja Pušnikove, ki pravi, da je adolescenca zelo težavno obdobje. Številni vedenjski problemi, 

ki vključujejo tudi nasilna ravnanja, izbruhnejo ravno v tem času. V agresivnosti, ki jo izražajo 

mladostniki, se lahko skrivajo različne oblike, kot so upornost, neposlušnost, prepiranje, krutost, 

pretepanje, spremembe v razpoloženju in grožnje drugim. V tem obdobju naraste tudi depresija, 

problemi s prehranjevanjem, samomori in poslabšanje šolskega uspeha (Pušnik, 1999, str. 6). 

 

Prav tako smo do podobnih ugotovitev prišli, ko smo primerjali skupini glede na prevzemanje vloge 

žrtve vrstniškega nasilja. Skupini se glede na stopnjo izobrazbe v izpostavljenosti nasilju s strani 

vrstnikov pomembno statistično razlikujeta v 13,2 %. Na osnovi rezultatov smo ugotovili, da so starejši 

učenci, srednješolci, pogosteje v vlogi žrtve vrstniškega nasilja kot mlajši učenci, osnovnošolci. 

Pomembnost razlikovanja med skupinama osnovnošolcev in srednješolcev smo ugotovili pri štirih 

oblikah nasilja, odrivanje, brcanje, pljuvanje, zmerjanje. 

 

Iz rezultatov raziskave lahko sklepamo,  da so srednješolci v primerjavi z osnovnošolci pogosteje žrtve 

nasilnih ravnanj, katerih povzročitelji so njihovi starši. Rezultati kažejo, da se skupini v primeru 

očetovega nasilja pomembno statistično razlikujeta v 10,7 %, v primeru, ko so povzročiteljice nasilja 

matere, pa se skupini pomembno statistično razlikujeta v  8,9 %. 

 

Pomembnost razlik med skupinama smo preverili še s t-testom. Rezultati t-testa so pokazali statistično 

pomembne razlike med skupinama pri sedmih spremenljivkah v primeru povzročitelja očeta in pri petih 

spremenljivkah v primeru, ko gre za doživljanje nasilja, katerega povzročiteljice so matere. 

V primeru izpostavljenosti očetovemu nasilju se skupini razlikujeta v kaznovanju, grožnjah, 

postavljanju velikih zahtev in visokih pričakovanj, kritiziranju, omejevanju izhodov in prepovedi 

druženja s prijatelji, brcanju. 

 

V primeru izpostavljenosti nasilju s strani matere se skupini razlikujeta v grožnjah, zmerjanju, 

postavljanju velikih zahtev in visokih pričakovanjih, omejevanju izhodov in prepovedi druženja s 

prijatelji, pretepanju. 

 

Porast problematike, ki se nanaša na nasilna ravnanja v adolescenci, lahko povezujemo tudi z 

dejavniki, ki se nanašajo na mladostnikovo osamosvajanje, uporništvo, neposlušnost, spolni razvoj in 

krizo identitete. Pušnikova ugotavlja, da se ti dejavniki pogosto prepletajo še s krizo družine. Ločitve 

staršev se zelo pogosto dogajajo ravno v času, ko gre prvorojeni otrok v obdobje adolescence. Zaradi 

družinskih in partnerskih problemov se starši bolj ukvarjajo sami s seboj kot z odraščajočim otrokom, 

ki tako ob raznih težavah ostaja brez opore njemu pomembnih ljudi (Pušnik, 1999, str. 7). 
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8.2.4 Kraj bivanja 

 

Otroci in mladostniki v vlogi povzročitelja in žrtve vrstniškega nasilja 

 

Pogosto predpostavljamo, da se trpinčenje pojavlja predvsem v šolah v velikih mestih (Olweus, 1995, 

str. 18).  

 

Mikšaj Todorović ugotavlja, da so urbana območja z veliko gostoto prebivalstva bolj izpostavljena 

ogrožujočim dejavnikom, ki vplivajo na nastanek težav oz. na njihovo kopičenje (Krajnčan, 2006, str. 

149). 

 

Ule, Mikšaj Todorović, Kovčo, Cajner so prišli do podobnih ugotovitev, v katerih nakazujejo, da je med 

prestopniki pogosteje zaznati mladostnike iz urbanih okolij (Krajnčan, 2006, str. 21).  

 

Norveške raziskave pa so pokazale, da je odstotek nasilnih učencev v primerjavi večjih in. manjših 

mest približno enak (Olweus, 1995, str. 18). 

 

V naši  raziskavi smo se približali ugotovitvam norveške raziskave, kajti rezultati so pokazali, da kraj 

bivanja nima statistično pomembnega vpliva v povzročanju in izpostavljenosti medvrstniškemu nasilju.  

 

Otroci in mladostniki v vlogi žrtve družinskega nasilja 

 

Do podobnih ugotovitev smo prišli tudi, ko smo raziskovali pomen kraja bivanja v doživljanju 

družinskega nasilja, povzročenega s strani očeta in matere. Rezultati raziskave so pokazali, da kraj 

bivanja ne vpliva na izpostavljenost družinskemu nasilju  

 

Bürger poudarja, da se življenjski položaj družine na deželi ali v mestu pomembno razlikuje. Številne 

družine v podeželskem okolju so še vedno v veliki meri vključene v vsakodnevne praktične 

sorodstvene povezave. Sorodniki v mnogih življenjskih situacijah in stiskah stojijo posameznim članom 

ob strani z nasveti in dejanji, posebej je pomembna njihova pomoč pri varstvu in oskrbi otrok. V gosto 

naseljenih območjih živi velik delež prebivalstva, ki tam nima svojih korenin in tudi ne sorodnikov. V 

urbanih območjih je nakopičenih veliko več družin, za otroke pa manjka privlačen prostor, kjer so lahko 

kolikor toliko brez nevarnosti drug z drugim. Iz vsakodnevnega življenja in dela odraslih so otroci v 

mestnem okolju veliko močneje izključeni kakor na deželi (Krajnčan, 2006, str. 21-22). 

 

Z rezultati, dobljenimi v naši raziskavi, nismo ugotovili, da bi gostota prebivalstva vplivala na pojav 

vrstniškega nasilja.  

 

Tovrstno ugotovitev lahko pojasnjujemo z dejstvom, da je način življenja na deželi podoben gosto 

naseljenim območjem. Podporni družinski sistem se tudi na deželi vse bolj opušča, raste pomanjkljiva 

organizacija za vsakodnevno kakovostno varstvo in odraščanje, s tem narašča tudi odvisnost od 

državnih institucij (Krajnčan, 2006, str. 22).  
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8.2.5 Medvrstniški odnosi 

 
Otroci in mladostniki v vlogi povzročitelja in žrtve vrstniškega nasilja 

 
Pomembna ugotovitev naše raziskave je, da medsebojni odnosi, klima in počutje v razredu 

pomembno vplivajo na povzročanje in doživljanje nasilnih dejanj.  

 

Otroci in mladostniki so pripravljeni storiti marsikaj, da bi bili sprejeti v svoji generaciji. Pripadnost 

vrstnikom in njihovemu odobravanju je eden odločilnih temeljev njihovega spoštovanja (Bučar 

Ručman, 2004, str. 147). 

 

V raziskavi smo prišli do ugotovitev, da so v vlogi povzročiteljev nasilnih ravnanj svojim vrstnikom 

pogosteje tisti učenci, ki se med vrstniki počutijo zelo slabo, niso sprejeti. Sledijo jim tisti učenci, ki se v 

razredu počutijo slabo. Učenci, ki se v razredu počutijo zelo dobro in imajo več prijateljev, pa so v vlogi 

povzročitelja nasilja svojim vrstnikom manjkrat. Statistično pomembne razlike med skupinami so 

ugotovljene pri vseh navedenih verbalnih in psihičnih oblikah nasilja ter pri fizični obliki nasilja 

pljuvanje. 

 

Do podobnih ugotovitev smo prišli tudi, ko smo primerjali skupine glede na število prijateljev. Rezultati 

raziskave so pokazali, da najpogosteje povzročajo nasilje svojim vrstnikom tisti učenci, ki nimajo 

prijateljev, sledijo jim tisti, ki navajajo, da imajo le enega prijatelja. Učenci, ki imajo več prijateljev, pa 

so v primerjavi z ostalima skupinama najmanj nasilni. Razlike med skupinami so se pokazale za 

statistično pomembne pri vseh oblikah nasilja. 

 

Vsaka mlada oseba si želi biti priljubljena med vrstniki. Nepriljubljenost pogosto pomeni socialno 

osamljenost, in s tem povezano nesrečnost. V želji po večji priljubljenosti in spoštovanju med vrstniki 

pa se mlade osebe dostikrat pričnejo družiti z vrstniki, ki že imajo svoj sloves in ugled. Tako se dogaja, 

da mislijo, da počnejo stvari, s katerimi bodo tudi sami dosegli ugled in spoštovanje med vrstniki, a 

počasi tonejo vedno globlje. Pričnejo se ukvarjati s stvarmi, za katere vedo, da so neprimerne, a 

vendar to početje opravičujejo z večjo sprejetostjo med vrstniki (Bučar Ručman, 2004, str. 147). 

 

Prav tako so rezultati raziskave potrdili, da so v vlogi žrtve nasilja vrstnikov tisti učenci, ki se v razredu 

slabo počutijo, niso sprejeti in imajo le malo prijateljev. Učenci, ki se v razredu slabo počutijo, so 

pogosteje kot njihovi vrstniki izpostavljeni predvsem fizičnim oblikam nasilja, pretepanju, pljuvanju, 

brcanju in obrekovanju. Učenci, ki nimajo prijateljev, so poleg vseh navedenih fizičnih oblik nasilja 

izpostavljeni še norčevanju, poniževanju, izločevanju iz družbe, igre in prepovedi sodelovanja. 

 

Rezultati naše ankete potrjujejo ugotovitve Oweusa, ki opredeljuje, da so žrtve nasilja osamljene in 

zavrnjene. Praviloma nimajo niti enega samega dobrega prijatelja v oddelku (Olweus, 1995, str. 21). 

 

Tudi Filipčičeva med značilnosti žrtev vrstniškega nasilja prišteva osamljenost in izoliranost od 

vrstnikov, kar je predvsem opazno v času odmorov in kosila, zato pa pogosteje iščejo bližino učitelja 

(Filipčič, 2002, str. 110). 
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French omenja pomen skupine vrstnikov, ki že majhnemu otroku predstavlja pomemben segment 

socialnega okolja. V njej se uči subtilnih socialnih spretnosti, poleg tega pa skupina postopno razvija 

določila o tem, katere oblike vedenja so še sprejemljive in katere ne več. Vsaka skupina oblikuje in 

sprejme natančno določena pravila sodelovanja, vključevanja, aktivnosti in oblikuje hierarhijo članov 

skupine. Otroci, ki se tem pravilom ne podredijo, tisti z nenavadnim vedenjem ali celo s posebnostmi v 

fizičnem videzu, so sčasoma postavljeni vstran ali celo očitno zavrnjeni. Večino fantov z antisocialnim 

vedenjem socialno prilagojeni vrstniki zavračajo (Pušnik, 1999, str. 19). 

 

Obstaja nevarnost, da otroci iz razbitih družin, ki bi lahko našli ustrezne modele in navezanost v 

bližnjem okolju, tudi tukaj ne najdejo ustreznih vzpodbud, kar jih vodi v izolacijo ali v povezave s tisto 

skupino vrstnikov, ki ima podobne težave. V tej skupini lahko svoje probleme razrešujejo ali 

zadovoljujejo potrebe. 

 

8.2.6 Socialno-ekonomski status družine 

 
Otroci in mladostniki v vlogi povzročitelja in žrtve vrstniškega nasilja 

 

V raziskavi smo ugotavljali tudi vpliv socialno-ekonomskega statusa družine na povzročanje 

vrstniškega nasilja. Na podlagi raziskave lahko sklepamo, da na povzročanje vrstniškega nasilja vpliva 

socialno-ekonomski status družine. 

 

Tudi Krajnčan poudarja pomen socialno-ekonomskega stanja družine. Čim bolj je rešena socialno-

ekonomska baza družine, tem kakovostnejše odnose lahko pričakujemo v družini (Krajnčan, 2010, str. 

23). 

 

Rezultati naše raziskave potrjujejo, da posamezne oblike nasilja nad svojimi vrstniki pogosteje izvajajo 

tisti otroci, ki izhajajo iz družin s slabim socialno-ekonomskim stanjem. 

 

Negativne posledice, ki jih prinaša revščina, se rezultirajo v neprimerni dinamiki celotne družine. 

Prestavljajo izrazit rizični dejavnik v procesu čustvenih in vedenjskih težav na otroka (Krajnčan, 2010, 

str. 24). 

 

V raziskavi smo prišli do zaključkov, da učenci, ki izhajajo iz družin s šibkim ekonomskim stanjem, v 

primerjavi z učenci iz stabilnejšega ekonomskega stanja, svojim vrstnikom pogosteje grozijo, jih 

ponižujejo, izločijo iz družbe, igre in jim prepovejo sodelovanje, jih odrivajo,  jim uničujejo lastnino, jih 

pljuvajo. 

 

Žrtve so običajno otroci, ki so drugačni zaradi videza, svojih sposobnosti, šolske uspešnosti ali 

neuspešnosti, vase zaprti otroci, ki o sebi nimajo dobrega mnenja, otroci druge narodnosti ali 

pripadnosti neki posebni skupini. Tako npr. postane žrtev posamezni otrok, ki je vsega kriv in je tako 

grešni kozel. Do tega otroka dobijo vrstniki odpor, trajen in osovražen odnos (Turčin, 2007, str. 195). 
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Prišli pa smo do zanimivih ugotovitev, da storilci svoje žrtve v nekaterih primerih res izbirajo glede  na 

socialno-ekonomski status žrtve. Rezultati ankete kažejo na večjo izpostavljenost vrstniškemu nasilju 

tistih učencev, ki navajajo, da so dohodki v družini nizki, vendar pa razlike niso tako visoke, da bi bile 

statistično pomembne. Na osnovi rezultatov raziskave lahko sklepamo, da socialno-ekonomski status 

družine ni v statistično značilno povezan z vlogo učenca kot žrtve medvrstniškega nasilja.  

 

Otroci in mladostniki v vlogi žrtve družinskega nasilja 

 

Do zanimivih ugotovitev smo v naši raziskavi prišli tudi, ko smo primerjali izpostavljenost družinskemu 

nasilju med skupinami otrok iz družin z različnim socialno-ekonomskim statusom. Ugotovili smo, da so 

se med skupinami pokazale statistično pomembne razlike pri skoraj vseh oblikah nasilja v primeru, ko 

gre za povzročitelje očete. V primeru, ko gre za povzročiteljice matere, pa sta le dve obliki nasilja, ki 

statistično pomembno razlikujeta skupine.  

 

Rezultati kažejo na pomembno ugotovitev, da očetje iz slabših in šibkih socialno-ekonomskih razmer 

pogosteje izvajajo oblike nasilja nad svojimi otroki kot očetje iz  družin s stabilnim in trdnim socialnim-

ekonomskim stanjem, medtem ko za matere to ne velja. Očetje, ki izhajajo iz šibkega ekonomskega 

stanja, v primerjavi z očeti s stabilnim stanjem svojim otrokom pogosteje grozijo, jih zmerjajo, žalijo, 

obtožujejo, jih ignorirajo, jim omejujejo izhode in jim prepovejo druženje s prijatelji, jih kaznujejo, 

tepejo, brcajo, odrivajo. 

 

Študiji avtorjev Lytton Romney in Segal sta pokazali, da očetje pri vzgoji otrok dejansko ravnajo 

drugače kot matere. Študiji posvečata pozornost očetovi vlogi pri vzgoji in dejstvu, da sta za vzgojo 

potrebna oba starša. V študiji se je izkazalo, da se očetje v primeru agresivnega vedenja deklice 

odzovejo drugače kot matere (Durjava, 2009, str. 28). 

 

Malates in Haviland sta v svoji raziskavi ugotovila, da starši večkrat uporabljajo avtoritativno vzgojo pri 

dečkih kot pri deklicah (Putallaz, 2004, str. 52). 

 

Durjavova dodaja, da se to kaže v obliki fizičnega discipliniranja dečkov, pri deklicah pa se to izraža 

drugače, s prepovedjo in nenehnim opominjanjem na posledice. Prisotno je tudi pričakovanje, da bodo 

deklice v določeni situaciji ravnale bolj zrelo (Durjava, 2009, str. 28). 

 

Tovrstno ugotovitev bi lahko utemeljili z ugotovitvami, ki se nanašajo na posledice, ki se odražajo v 

posamezniku, ki se sooča z revščino.  Revščina se običajno začne z brezposelnostjo enega ali celo 

obeh staršev. Brezposelnost prinaša dolgoročne in tudi prikrite posledice. Poleg spremenjene 

samopodobe in spremenjenega odnosa do okolja je prizadeta tudi integriteta posameznika (Krajnčan, 

2010, str. 23). Stiske se kažejo v celotni družini in se dotaknejo vsakega posameznega družinskega 

člana. Revščina in psihosocialne obremenitve družine mnogokrat povzročajo stres, vodijo do konfliktov 

glede denarja, do frustracij zaradi odrekanja udobja in sredstev. Prav tako vodijo do agresij in depresij, 

ki se zgrinjajo nad družino, omajejo znotraj družinske vloge in statusno strukturo ter spodkopljejo 

družinsko trdnost (Krajnčan, 2010, str. 23). 
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8.2.7 Družinski odnosi, klima  

 

Otroci in mladostniki v vlogi povzročitelja vrstniškega nasilja 

 

V raziskavi smo ugotavljali tudi vpliv družinskih odnosov na povzročanje vrstniškega nasilja. Na 

podlagi raziskave lahko potrdimo ugotovitve, da družinski odnosi oz. družinska klima vplivajo na 

povzročanje vrstniškega nasilja.  

 

Krajnčan opozarja na neustrezne družinske odnose, kot enega od pomembnih rizičnih dejavnikov, ki 

negativno vplivajo na otrokovo vedenje. Napeto in nezdravo družinsko klimo ustvarjajo spori med 

staršema, v katere je odnosno vpleten tudi otrok. Za otrokov razvoj prav tako ni ugodno, če se starša 

med seboj ne spoštujeta ali tekmujeta za otrokovo naklonjenost (Krajnčan, 2010, str. 28). 

 

Rezultati raziskave potrjujejo, da posamezne oblike nasilja nad svojimi vrstniki pogosteje izvajajo tisti 

otroci, ki izhajajo iz družin, kjer je prisotno nasilje med staršema. 

 

Na osnovi statistično pomembnih razlik, ki smo jih v raziskavi ugotavljali med skupinami glede na 

medsebojno razumevanje v družini, lahko sklepamo, da učenci, ki so priča pogostim prepirom med 

staršema, tudi sami pogosteje izvajajo nasilje nad svojimi vrstniki.  

 

Ob tej ugotovitvi se pridružujemo geslu Kornhauserja, ki pravi, da nasilje poraja nasilje. Tepeni otroci 

se večkrat nasilno vedejo do svojih sovrstnikov, seveda predvsem do šibkejših od sebe (Kornhauser, 

2007, str. 64). 

 

Tudi Filipčičeva in Kanduč govorita o krogu nasilja v družini. Otroci oblikujejo svoje vedenje na podlagi 

tega, čemur so izpostavljeni v otroštvu, torej v procesu socializacije. Otroci se nasilja naučijo v družini 

preko mehanizma modelov, po katerem ena oseba prevzame vedenje druge, ki jo občuduje, spoštuje 

ali doživlja kot avtoriteto (Filipčič, 2002, str. 54, Kanduč, 2001, str. 115).  

 

Sovražnost, ki vlada med družinskimi člani, se lahko prenaša tudi na okolje zunaj družine. Otrok v 

družini, kjer vladajo napeti odnosi, nima možnosti izraziti svojih čustev in potreb in pričakovati, da jih 

bo okolje zadovoljilo, temveč se mora on prilagajati okolju. Nemalokrat tudi ni deležen zadostne 

naklonjenosti in pozornosti. Običajno starši v takšnih družinah ne znajo konstruktivno reševati 

konfliktov. Tudi pri drugih socialnih veščinah so pogosto sami šibki in s svojim ravnanjem otroku 

predstavljajo slab zgled. Otrok ne dobi dovolj spodbud za razvoj avtonomnosti, odgovornosti in 

kritičnega mišljenja ter ustvarjalnosti, kar bi mu omogočilo normalno delovanje v zunanjem okolju 

(Pšunder, Dečman Dobrnjič, 2010, str. 45). 

 

Družinski problemi in izkušnje otrok z nasiljem vplivajo na občutno stopnjo družinske podpore, zlasti 

na njeno emocionalno dimenzijo. Otroci, ki jih starši pretepajo, dvomijo v njihovo ljubezen. Agresivnost 

je pri otroku marsikdaj posledica telesnega kaznovanja, strogosti in odklanjanja s strani staršev 

(Filipčič, 2002, str. 145). 
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Pušnikova v svoji raziskavi ugotavlja, da storilci oz. nasilni otroci izhajajo iz družine, v kateri manjka 

ljubezni, spoštovanja do otroka s strani staršev, so pa v njej prestroge kazni. Otroci v takšnih družinah 

pogosto razvijejo sovražen odnos do okolja, ki se kaže kot zadovoljstvo ob povzročanju poškodb in 

trpljenja drugih (Pušnik, 1999, str. 6).  

 

Študija McCorda dokazuje, da starši agresivnih dečkov do le-teh pogosteje izražajo odklonilen odnos, 

otroku niso naklonjeni, nimajo nadzora nad njihovim vedenjem, imajo pomanjkljiv in nedosleden 

nadzor, so socialno manj prilagojeni in pogosteje so prisotni medsebojni konflikti. Medtem ko je pri 

starših neagresivnih dečkov zaznati predvsem naklonjenost, čustveno toplino in zadovoljstvo. 

Namesto strogega kaznovanja jih vodijo s skladno vzgojo in nadzorom (Bučar Ručman, 2004, str. 

145). 

 

Družina pripravi otroka na vstop v njegovo socialno skupino s tem, da mu privzgoji določene norme in 

stališča. Pomemben vpliv imajo načini vzgoje, predvsem uporaba kazni. Otroci, ki so pogosto 

kaznovani, lahko ta model delovanja prevzamejo in tudi sami agresivno delujejo v odnosu do ostalih 

(Pušnik, 1997, str. 51).  

 

S slabimi vplivi kaznovanja starši vzgajajo svojega otroka v nesamozavestne, neiskrene in nasilne 

osebnosti.  Z izkušnjo bolečine ob telesni kazni dobi otrok dovoljenje, da jo tudi sam povzroči drugim 

(Kornhauser, 2007, str. 64). 

 

Veliko raziskav potrjuje hipotezo o medgeneracijskem ciklu nasilja, ki pravi, da so se nasilni starši ali 

starši, ki zlorabljajo otroke, tega ravnanja naučili v svojem otroštvu, ko so bili sami priče ali žrtve 

nasilja in drugih zlorab v svojih lastnih družinah (Filipčič, 2002, str. 55).  

 

Tudi Gelles govori o medgeneracijskem prenosu nasilja. Tovrsten pojav pojasnjuje s tem, da so otroci, 

ki so fizično zlorabljeni, nagnjeni k temu, da odrastejo v nasilne osebe (Gelles, 1993, str. 15). 

 

Otroci, ki so žrtve nasilja v družini, se naučijo na stres v družini odzivati z nasiljem, zviša se jim 

toleranca za nasilje, sprejmejo nasilno vedenje moških kot primeren vzorec vedenja v partnerskih 

odnosih, vzgojo z nasiljem pa kot ustrezno vzgojno metodo. Tako se nasilje prenaša iz ene generacije 

v drugo (Filipčič, Klemenčič, 2011, str. 6).  

 

V raziskavi smo ugotovili, da prepiri med staršema prav tako vplivajo na vlogo učenca kot žrtve 

medvrstniškega nasilja. Rezultati anketiranih kažejo na večjo izpostavljenost vrstniškemu nasilju tistih 

učencev, ki navajajo, da se starša pogosto prepirata. 

 

Ugotovitve naše raziskave, ki nakazujejo na povezavo med nasiljem v družini in izvrševanjem nasilnih 

dejanj nad vrstniki, podpirajo številne tuje empirične raziskave, med drugim raziskave avtorjev kot so: 

Baldry, Straus, Cappell, Gelles, ki so v svojih raziskavah dokazali, da  so otroci, ki so neposredne 

žrtve nasilja v družini, ali odraščajo v družini, kjer eden od staršev izvaja nasilje nad drugim, pogosteje 
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nasilni nad vrstniki v šoli, prav tako pa so pogosteje žrtve vrstniškega nasilja (Filipčič, Klemenčič, 

2011, str. 6-7). 

Naše ugotovitve lahko strnemo z mislijo Jilek-Aalla, ki pravi, da osebe, ki so občutljivejše že zaradi 

osebnostnih lastnosti in negativnih izkušenj v družini, so tudi občutljivejše za negativne družbene 

pojave v svojem okolju (Pušnik, 1999, str.18).  

 

 

Otroci in mladostniki v vlogi žrtve družinskega nasilja 

 

Ko primerjamo skupine učencev v vlogi žrtve družinskega nasilja glede na medsebojne družinske 

odnose oz. klimo v družini, rezultati kažejo, da so pri vseh spremenljivkah najvišje vrednosti dosegli 

učenci, ki so priča napetim odnosom oz. pogostim prepirom med staršema.  

 

Pri vseh spremenljivkah rezultati kažejo na statistično pomembno razlikovanje skupin, s katerimi smo 

jih primerjali, tako ko gre za nasilje nad svojimi otroki, povzročeno s strani očetov, kot tudi za nasilje, 

povzročeno s strani mater.  

 

Ugotovitve naše raziskave potrjujejo navedbe avtorjev, ki ugotavljajo, da je v družinah, kjer trpinčijo 

otroka, visoka stopnja nasilnosti, kaznovalnosti, odklanjanja in sovražnosti tudi med drugimi 

družinskimi člani (Mikuš Kos, 1997, str. 71). 

 

Zloraba ali zanemarjanje otroka je običajno prepleteno in močno povezano z nasiljem v družini sploh. 

Tako je lahko eden od družinskih članov po eni strani žrtev nasilja, npr. mati, ki jo pretepa oče, po 

drugi strani pa je sama nasilna in zlorablja druge ljudi, npr. svoje otroke. Tudi neurejeni odnosi med 

partnerjema so pogosto tesno povezani s trpinčenjem otroka (Mikuš Kos, 1997, str. 120-121; Bučar 

Ručman, 2004, str. 125). 

 

V družinah, v katerih so pogosti prepiri med staršema, so pogosto porušeni odnosi med družinskimi 

člani. V takih okoliščinah je težko komunicirati, kar prispeva k zaostrenemu, hladnemu in neprijetnemu 

ozračju. V družini, kjer vladajo prepiri, grožnje, očitki, zavrnitve, nasilje, agresija, nedostopnost, strogo 

kaznovanje in nedoslednost, otrokove potrebe in interesi niso v ospredju (Pšunder, Dečman Dobrnjič, 

2010, str. 44-45). 

 

Odgovori anketiranih učencev in dijakov naše raziskave potrjujejo, da obstaja povezava med 

družinskimi odnosi in povzročanjem nasilnih oblik svojim otrokom. Na osnovi rezultatov raziskave 

lahko sklepamo, da starši, ki se med seboj prepirajo, pogosteje izvajajo nasilje nad svojimi otroki, kot 

tisti starši, med katerimi prevladujejo spoštljivi in strpnejši odnosi. 

V obsežni raziskavi, ki je zajela več kot 8.000 ameriških družin, so avtorji Cappell, Heiner, Geller, 

Straus in drugi ugotovili, da starši, ki so bili v otroštvu pogosto fizično kaznovani, tudi sami pogosteje 

fizično kaznujejo otroke ali jih trpinčijo na drugačen način. Prav tako je raziskava potrdila, da ženske, 

ki so bile v otroštvu priče nasilju med staršema, pogosteje postanejo žrtve agresivnega vedenja 

partnerja kot ženske, ki nimajo takšne izkušnje iz otroštva (Filipčič, Klemenčič, 2011, str. 7). 
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9 SKLEPNE MISLI 
 
 
Pojav vrstniškega in družinskega nasilja nam zbuja veliko vprašanj. Kje so izvori posameznikove 

agresije? Zakaj se nekatere osebe odzivajo kot nasilneži in druge kot žrtve? Kakšne so njihove 

osebnostne lastnosti? Kakšno je družinsko ozadje? Kakšne so posledice, ki se odražajo na osebah, ki 

povzročajo nasilje, še posebej pa na nemočnih žrtvah? Ali lahko kaj ukrenemo, da bi zmanjšali obseg 

nasilja in s tem preprečili negativne posledice? Kakšna je pri tem vloga družine in šole? 

 

Zaskrbljenost nad nasiljem, ki se dogaja med vrstniki, in nasiljem, ki so ga deležni otroci v svojih 

družinah, o katerih nas seznanjajo mediji, ali pa smo mu celo priča v vsakdanjem življenju, kaže veliko 

potrebo, da se tovrstni problematiki posveča posebna skrb.  

 

Veliko govorimo in opozarjamo, da so otroci izpostavljeni raznim oblikam nasilja, tako v šoli, na igrišču, 

na poti v šolo in domov, kot tudi v družini, ki naj bi veljala za najbolj varen pristan in toplo zatočišče in 

v kateri naj bi bili deležni največ pozornosti in nežnosti. Kljub zaskrbljenosti pa izkušnje kažejo, da si 

pred raznimi oblikami nasilja še vedno vse prepogosto zatiskamo oči. Posamezniki morda v trenutku, 

ko  se srečajo z nasiljem v svoji bližini, raje pogledajo stran in se izognejo takšni situaciji, saj gre za 

izredno težko in občutljivo temo, ki je zaradi premajhne osveščenosti, negativnih izkušenj vpletenih 

vse pogosteje povezana z občutki popolne nemoči. Tovrstne navedbe pa gotovo prispevajo k 

ohranjanju skrivnostnosti in tabuiziranju te teme. Včasih pa zaradi nevednosti enostavno ne moremo 

pomagati, saj niti ne vemo, da se dogaja karkoli nedovoljenega. Mnogokrat namreč otroci zaradi 

strahu, sramu, ogroženosti, občutkov brezizhodnosti niso pripravljeni ali pa enostavno ne zmorejo 

spregovoriti, zato ne moremo pravočasno ukrepati in prispevati k odpravljanju posledic. 

 

Z raziskavo, katere osnovni namen in cilj je ugotoviti, v kolikšni meri in s katerimi oblikami nasilja se 

srečujejo otroci in mladostniki, želimo tudi sami opozoriti na resnost obravnavanja vrstniškega in 

družinskega nasilja ter doprinesti k večji občutljivost za tovrstne pojave. Zaposlene v šoli in starše 

otrok želimo seznaniti, da se z raznimi oblikami nasilja soočajo tudi otroci v njihovi neposredni bližini 

ali pa se v vrtincu nasilja znajdejo celo njihovi lastni otroci. 

 

Za lažji pristop k obravnavanju problematike nasilja smo pripravili teoretična izhodišča, ki jih strokovni 

delavci, predvsem vodstveni delavci šole in šolski svetovalni delavci, lahko uporabijo pri seznanjanju 

oz. informiranju otrok, staršev in strokovnih delavcev na roditeljskih sestankih, razrednikovih urah, 

preventivnih delavnicah, projektnih dnevih in tematskih konferencah učiteljskega zbora. 

 

Da bi se strokovni delavci lotili načrtnega raziskovanja prisotnosti vrstniškega in družinskega nasilja, 

smo pripravili tudi merski instrumentarij za ugotavljanje prisotnosti in stopnje nasilja. 

 

Merski instrumentarij, ki ga ponujamo strokovnim delavcem, smo v naši raziskovalni nalogi preizkusili 

na učencih treh osnovnih šol in srednješolcih treh srednjih šol v Mestni občini Novo mesto. 

 



    Analiza nasilja nad osnovnošolci in srednješolci                                                                                                                                                             Breda Knafelc 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

  292 

Rezultati raziskave o nasilju, ki smo jo izvedli med osnovnošolci in dijaki, se približujejo ugotovitvam 

avtorjev in raziskavam posameznih raziskovalcev, ki so bile opravljene pri nas in v tujini (Pušnik, 1996, 

1999, 2003; Dekleva, 1996; Krajnčan, 2007, 2008; Durjava, 2009; Razpotnik, 2004; Zabukovec Kerin, 

2002; Mikuš Kos, 1994; Žmuc Tomori, 1989, 2000; Olweus, 1995; Papalia, 2003; Putallaz, 2004). 

 

Zaskrbljujoči so podatki osnovnošolcev in srednješolcev, ki nakazujejo veliko prisotnost posameznih 

oblik nasilja in visok delež učencev, ki so udeleženi v nasilnih situacijah, tako v vlogi žrtve, kot tudi v 

vlogi povzročitelja vrstniškega nasilja ter v vlogi žrtve družinskega nasilja. Ugotovitve naše raziskave 

opozarjajo na resnost obravnavanja tovrstne problematike. 

 

Na visok delež šolajočih se otrok in mladostnikov, vpletenih v razne oblike nasilja, kažejo raziskave 

domačih in tujih avtorjev.  Olweus predstavlja rezultate ankete na Norveškem, v kateri so ugotovili, da 

je 15 % učencev, kar pomeni vsak sedmi učenec, udeleženih pri trpinčenju (Olweus, 1995, str. 13).  

 

Da nasilna dejanja med vrstniki niso osamljeni primeri, dokazujejo ugotovitve raziskovalcev 

Pedagoške fakultete, ki opozarjajo na 45-odstotni delež učencev šestih osnovnih šol v Ljubljani in 

okolici, ki so že bili ustrahovani (Dekleva, 1996, 261-363, Bučar Ručman, 2004, str. 108, Pušnik, 2003, 

str. 10) ter tudi rezultati študentov FDV, ki opozarjajo na izredno velik delež mladih, ki so vsaj enkrat 

doživeli kaj neprijetnega. Med osnovnošolci je takšnih kar 68 % in 56 % med srednješolci, približno 3 

% učencev in dijakov pa večkrat doživlja ustrahovanje (Bučar Ručman, 2004, str. 108). 

 

Z raziskavo smo potrdili tudi ugotovitve raziskave Dekleve, da po pogostosti prednjači skupina vedenj, 

ki pomenijo verbalno nasilje: zmerjanje, žalitve, zafrkavanje (Bučar Ručman, 2004, str. 108). 

 

Medtem ko ugotavljamo, da so fizične oblike nasilja med šolajočimi se otroki prisotne v manjši meri, pa 

učenci in dijaki opozarjajo na večjo prisotnost tistih oblik nasilja, ki jih avtorji (Zubrzycka, 2008, str. 11-

14, Kuhar, 1999, str. 5; Kobal Grum, 2003, str. 102, Mikuš Kos, 1996, str. 57-63, Kubale, 2007, str. 

156, Aničič, 2002, str. 106) uvrščajo med verbalne in psihične oblike nasilja. Vpitje, zmerjanje, 

norčevanje, poniževanje, grožnje so oblike nasilja med mladostniki, ki so se v naši raziskavi pokazale 

za najpogosteje prisotne.  

 

Gre za pomemben podatek, na katerega opozarja tudi Kuhar, ki pravi, da je psihičnega nasilja od vseh 

vrst nasilja v današnji družbi največ in še posebej opozarja na dejstvo, da ga je hkrati tudi najtežje 

definirati (Kuhar, 1999, str. 6). 

 

Gre za oblike nasilja, ki se  dogajajo neopazno, na prikrit način, običajno v žrtvini odsotnosti, prav zato 

so toliko bolj neprepoznavne tudi za okolico, zato pa za žrtev še toliko bolj ogrožajoče. Ravno zaradi 

tega se te oblike nasilja dogajajo pogosteje in trajajo dalj časa, saj jih je zaradi prikritosti težje 

prepoznati in zaznati, zato tudi toliko težje ukrepati (Kobal Grum, 2003, str. 102). 

 

Še posebej pozorni moramo biti na obrekovanje, razširjanje lažnih govoric, posmehovanje, saj gre za 

izrazito prikrite oblike nasilja, za katere žrtev običajno sploh ne ve, da se mu dogajajo, zato se ne 
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more zoperstaviti in braniti.  V primeru, da ne ve za nasilje, se ne more braniti in kaj kmalu lahko 

postane tarča posmeha ostalih vrstnikov. Tudi v primeru, da žrtev nasilje zazna in o njem spregovori z 

odraslimi, pa ga le s težavo dokaže. S tem pa nadlegovalec svoje početje le še stopnjuje, saj uvidi, da 

se mu prikrito nadlegovanje ne more dokazati. Obenem pa ostaja bojazen, da razne »etikete«, ki jo pri 

tem dobi žrtev, rastejo z njim. Prenesejo se tudi na izvenšolske dejavnosti in na druga področja 

življenjskega udejstvovanja ter ga spremljajo tudi kasneje, ko se že začne gibati v drugačnih krogih.  

 

Učenci in dijaki naše raziskave opozarjajo tudi na ignoriranje, izločanje iz igre, skupine, prepovedi 

sodelovanja pri skupinskih dejavnostih. Gre za eno najbolj krutih oblik nasilja, ki se otroku lahko 

zgodijo med šolanjem. Tovrstna oblika nasilja žrtev močno in globoko prizadane. Ni hujšega za 

odraščajočega mladostnika kot sporočilo vrstnika »ne maram te, ne spadaš v našo družbo, za mene 

sploh ne obstajaš«.  

 

O resnosti oblik nasilja, kot so ignoriranje, izločanje iz skupine, prepoved sodelovanja pri skupinskih 

dejavnosti, piše tudi Ostrman. Avtor pravi, da je z vidika vsebine nasilnega odnosa najpomembnejše 

prav socialno nasilje. K socialnemu nasilju prišteva oblike nasilja, o katerih opozarjajo tudi otroci 

mladostniki v naši raziskavi. Socialno nasilje opredeli kot izločanje iz družbe, osamitev, odklanjanje, 

poleg teh oblik pa tudi zaničevanje zaradi drugačnosti, kot na primer zaradi barve kože, telesne hibe, 

govorice. Nekateri avtorji naštete oblike nasilja prištevajo k psihološkemu nasilju, vendar Ostrman 

meni, da je prav zaradi socialne komponente nasilnega dejanja socialno nasilje oziroma socialno 

izločanje kot ključno obliko socialnega nasilja smiselno opredeliti kot posebno obliko nasilja (Ostrman, 

2002, str. 137). 

 

Tudi Papalia ugotavlja, da je odklanjanje prijateljstva ali izključevanje posameznika iz skupine ena 

najpogostejših pojavnih oblik odnosne, prikrite, posredne oz. psihološke agresije (Papalia, 2003, str. 

274). 

 

Pridružujemo se ugotovitvi Durjavove, ki opozarja, da se tem oblikam nasilja do nedavnega ni 

posvečalo posebne pozornosti (Durjava 2009, str. 19) in dodajamo, da  prav ta oblika nasilja še 

dandanes vse prepogosto ostaja prikrita, neopazna in tudi ne obravnavana. 

 

Zaradi specifike in posebnosti je tem vrstam nasilja potrebno posvečati še posebno pozornost 

predvsem z vidika dolgotrajnih posledic, ki jih lahko puščajo v otrokovem kasnejšem življenju in na 

njegovem osebnostnem razvoju. 

 

Na resnost oblik vedenja, ki jih avtorji uvrščajo k pojavnim prikritim oblikam akgresivnega vedenja in 

vključujejo oblike vedenja, kot so izločanje iz skupine, ignoriranje, dati vedeti, da nisi član skupine, 

prekinitev stikov, prizadeti drugega z namenom, da se razdrejo prijateljstva, vplivati na izbiro 

prijateljev, izvajati nadzor nad prijateljstvi, poskusi odtujevanja prijateljstev, zatreti občutke sprejetosti, 

opozarjajo tako domači kot tuji avtorji (Durjava, 2009, str. 25, Simmons, 2002, str. 21, Puttalaz, 2002, 

str. 12) in tudi učenci ter dijaki naše raziskave. 
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Rezultati naše raziskave potrjujejo, da so nasilju izpostavljeni predvsem tisti učenci in dijaki, ki v 

razredu niso sprejeti, se slabo počutijo in imajo le malo prijateljev. Razloge za tovrstna dejanja bi lahko 

iskali v dejstvu, da vsak otrok želi biti opažen, sprejet in spoštovan. V primeru, da ga skupina ne 

sprejme, se skuša vključiti na neprimeren način, običajno z izražanjem svoje (pre)moči nad ostalimi.  

 

Želja vsakega otroka in mladostnika je, da bi bil priljubljen med vrstniki. Marsikaj so pripravljeni narediti 

in se tudi marsičemu odreči, da bi bili sprejeti v svoji generaciji.  

 

Tudi v vlogi žrtve nasilnih ravnanj so se v naši raziskavi pogosteje znašli tisti učenci, ki se slabo 

počutijo in so običajno brez prijateljev.  

 

Rezultati naše raziskave so pričakovani in se približujejo ugotovitvam nekaterih avtorjev, ki žrtve 

nasilja opredeljujejo kot osamljene, izolirane in zavrnjene od vrstnikov, brez enega samega dobrega 

prijatelja ali zagovornika v oddelku (Besag, 1989, str. 18, Olweus, 1995, str. 21, Kisovec, 1997, str. 

31). 

 

Za učence, ki se pogosteje znajdejo v vlogi žrtve, že nasploh velja, da so bolj tihi, osamljeni, izolirani, 

ne morejo navezovati stikov, med vrstniki se težko uveljavijo, počutijo se šibke in osamljene (Olweus, 

1995, str. 33, Kisovec, 1997, str. 84, Zabukovec Kerin, 2002, str. 110). 

 

Povsem razumljivo je, da si povzročitelji za žrtev nadlegovanja izberejo tiste otroke, ki so tudi sicer bolj 

zaprti vase, so neopazni, v razredu osamljeni in nimajo niti ožjega kroga prijateljev, ki bi jih lahko 

opozorili na nevarnost nasilja, katerim so izpostavljeni, jim pri tem pomagali in jim bili v oporo. Bučar 

Ručman pravi, da nepriljubljenost med vrstniki vodi otroka in mladostnika v socialno osamljenost in s 

tem povezano nesrečnost (Bučar Ručman, 2004, str. 147). 

 

Zaradi težav, ki jih imajo pri navezovanju medsebojnih odnosov in vključitvijo v skupino, so ti otroci 

nasploh bolj ranljivi. Poleg tega pa se nasilneži nad temi učenci lahko lažje in dlje časa izživljajo, saj 

vedo, da nimajo prijateljev, ki bi jim pri tem lahko pomagali.  

 

Besag k značilnostim otrok, ki sodijo v skupino žrtev, pripisuje tudi slabe medsebojne odnose. Žrtve 

imajo pogosto negativen odnos do zvez s sovrstniki, nesposobne so si osnovati podporo ali formirati 

prijateljstvo. S strani vrstnikov so nepriljubljene in potisnjene v socialno izolacijo. Slabe so v 

komuniciranju in nezmožne pogovora o izhodu iz težav (Besag, 1989, str. 18). 

 

Zaradi svoje občutljivost in ranljivosti sami ne bodo zlahka povedali o nasilju, saj jih je strah in se 

bojijo, da jim ne bi verjeli in da bi se jim povzročitelji maščevali še na krutejši način (Zubrzycka, 2008, 

str. 26, Erb, 2004, str. 44). 

 

Vsekakor pa ne smemo zanemarjati vzgojnih dejavnikov, pomembnih pri razvoju agresivnega 

vedenjskega vzorca, ki so v tesni povezavi z odnosi med odraslimi v družini. Pogosti konflikti, razprtije 
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in prepiri med starši ustvarjajo pri otrocih negotovost in so povezani z uporabo manj primernih metod 

vzgoje otrok.  

 

Rezultati naše raziskave podpirajo mnenje Kornhauserja, da »nasilje vodi v nasilje« (Kornhauser, 

2007, str. 64). 

 

Ugotovitve kažejo, da so nasilju v večji meri izpostavljeni tisti učenci in mladostniki naše raziskave, ki 

izhajajo iz družin, v katerih prevladujejo napeti odnosi in pogosti prepiri med staršema.  

 

Z rezultati lahko potrdimo ugotovitve številnih tujih avtorjev, kot npr.  Rutterja, Peplerja, Andrewa, 

Pattersona, Farringtona, McCorda, Neapolitana, ki med pomembne družinske variable, ki so povezane 

z neprimernim vedenjem otroka, uvrščajo  tudi nesoglasja med starši, kriminaliteto staršev in druge 

rizične faktorje, med katerimi prednjačijo nedosledna vzgoja, nesoglasje med starši, preostre kazni, 

zavračanje otroka, pomanjkanje kontrole staršev, antisocialno vedenje staršev. Problem so tudi 

kaznovalni postopki, izločanje otroka iz družinskega življenja, zapiranje v sobo, ostre kazni, posebno 

pa nedoslednost pri celotni vzgoji (Pušnik, 1999, str. 15). 

 

Še  posebej pomembno je, da starši nikakor ne bi smeli uporabljati otrok kot zaveznikov v konfliktih 

proti partnerju, če jim ne želijo škodovati. Nekatere raziskave kažejo, da je manj negativnih vplivov na 

otroke, kadar starši obravnavajo konflikte brez navzočnosti otrok, kot v primerih, ko se to dogaja pred 

otroki. 

 

Tudi učenci, ki se pogosteje znajdejo v vlogi žrtve nasilja s strani svojih vrstnikov, poročajo o pogostih 

prepirih med staršema. Med prevladujočimi oblikami nasilja, katerim so učenci in dijaki naše raziskave 

izpostavljeni s strani svojih staršev, so postavljanje velikih zahtev in previsokih pričakovanj, pretirano 

kaznovanje in omejevanje izhodov ter druženja s prijatelji.  

 

Vsekakor je pomembno, da starši postavljajo jasne meje in določajo pravila otrokovega vedenja, 

vendar naj to ne bi bilo storjeno ob hkratnem telesnem kaznovanju, podprtem z grožnjami, žalitvami in 

obtoževanji, ob postavljanju prevelikih zahtev in otroku nemogoče dosegljivih pričakovanj ter 

omejevanju izhodov in preprečevanju druženj s prijatelji (Kornhauser, 2007, str. 64).  

 

Če želijo starši znižati tveganje, da se bo tesnoben in negativen otrok razvil v žrtev trpinčenja 

vrstnikov, mu morajo pomagati k večji samostojnosti, k večji samozavesti in ga naučiti, kako naj se 

uveljavi med vrstniki, česar pa nikakor ne bodo dosegli s pretiranim kaznovanjem (Olweus, 1995, str. 

27). 

 

Učinki kazni so lahko večkrat bolj škodljivi kot koristni, kar je posledica napačnega načina, pretiranega 

ali ponižujočega kaznovanja (Pušnik, 1999, str. 32). 
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Ugotovitve raziskave potrjujejo, da se največ nasilja dogaja ravno v šoli, takoj za šolo pa se znajde 

dom, družinsko okolje, ki naj bi veljalo za varno zavetje in zatočišče. Ravno zato ima šola pri 

obravnavanju tovrstne problematike izredno pomembno vlogo.  

 

Zmanjševanju agresivnega ter razvijanju prosocialnega vedenja v šoli in v družini je potrebno 

posvečati izredno veliko pozornosti. Še posebej če je otrok žrtev družinskega nasilja, je pogosto šola s 

svojimi razumevajočimi in osveščenimi učitelji edini varovalni dejavnik, ki otroku nudi oporo in pomoč. 

 

Predvsem se je na prvem mestu potrebno zavzemati za ničelno toleranco do kakršnega koli nasilja in 

za ustrezno sprotno ter dosledno ukrepanje.  

 

Glede na ugotovitve, da so udeleženci nasilnih ravnanj tisti učenci, ki se v šoli ne počutijo dobro, niso 

sprejeti in nimajo prijateljev, se je v prvi vrsti potrebno zavzemati za razvijanje dobrih medsebojnih 

odnosov, razvijati je treba strpnost med učenci, sprejemati različnost in si prizadevati za toleranco do 

drugačnosti in drugačnih, spoštovati sebe in druge. 

 

Šola mora biti prostor, kjer se učenci in mladostniki počutijo varno in imajo v vsakem trenutku 

zagotovilo, da se bodo njihove morebitne težave obravnavale resno in odgovorno (Krajnčan, 2008, str. 

127). 

 

Pri posredovanju pravil šolskega reda in pri vzgojnem načrtu šole moramo biti natančni in jasni. Nujno 

je, da ima šola izoblikovan sistem preventive in ukrepe v primeru nasilja. Poglavitno pa  je, da 

ustvarjamo pričakovanja, da do nasilja sploh ne bi prišlo, in razvijamo klimo, ki ne dopušča nasilja 

(Pušnik, 1996, str. 16). 

 

Pri tem ne smemo pozabiti na pomen vzgojne zasnove šole, ki jo, kot navaja Devjak, določajo 

formalni, torej predpisani okvir vzgojnega delovanja v šolah, konceptualizacija učitelja kot avtoritete ter 

šolska kultura, ki posredno vzpostavlja tudi odnose v razredu (Devjak, 2008, str. 30-31). 

 

Nujno je nenehno ozaveščanje o tovrstni problematiki tako učencev, zaposlenih na šoli, kot tudi 

staršev. Pomembno je preventivno delovanje, katerega prvi korak je odgovorno načrtovanje življenja 

in dela na šoli (Pušnik, 1999, str. 97). 

 

Problematiko nasilja je potrebno vključevati v vsa področja vzgojno-izobraževalnega dela in jo vpletati 

v vsa predmetna področja, še posebej pa v šolske projekte in prednostne naloge šole. Na to temo je 

potrebno organizirati predavanja, delavnice, v katerih se učence, zaposlene in starše opozarja na 

znake, ki opozarjajo na nasilje in na posledice, ki jih tovrstna dejanja puščajo na osebnostih, vpletenih 

v nasilje. Poudariti je potrebno pomen takojšnjega in doslednega ukrepanja, saj se nasilje le tako lažje 

prepreči (Pušnik, 1999, str. 91-98). 

 

K zmanjševanju tovrstne problematike pozitivno prispevajo socialne in interakcijske igrice, katere kot 

preventivno sredstvo za preprečevanje najrazličnejših oblik nasilnega ravnanja priporoča tudi Elliot. 
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Preko izkustvenih delavnic se učence seznani, kako naj ravnajo v primeru napadov in izsiljevanj 

(Elliott, 2002, str. 40). 

 

O pozitivnih izkušnjah, ki jih nudijo delavnice, govori tudi Verbnik Dobnikar. V delavnicah se otrok 

nauči, kako se postaviti zase, kako naj reagira, kako naj se izogiba nevarnim situacijam in kako naj 

poišče pomoč (Verbnik Dobnikar, 2002, str. 56). 

 

Omenjene delavnice so pomembne zlasti z vidika ustrezne komunikacije, konstruktivnega reševanja 

konfliktov, spodbujanja razumevanja drugačnosti ter razvijanja čuta za medsebojno pomoč. Tako je 

tudi učencem, pri katerih je prisotnega več nasilnega vedenja, dana možnost, da pridejo v medsebojni 

stik, na osnovi katerega se postopoma razvije medsebojna pomoč in ob tem tudi toleriranje različnosti. 

Otroci se sprostijo, zmanjšajo se napetosti in bojazni. Vrstniki jih spoznajo tudi s pozitivne strani in jih 

lažje sprejemajo. Za otroka je pomembno spoštovanje in sprejemanje samega sebe. Pomembno pa je 

tudi sprejemanje drugačnosti drugega, medsebojno razumevanje, zaupanje, psihična varnost, ki 

odpravlja različne strahove, ogroženost, krepi pa gotovost in pripadnost.  

 

Če želimo doseči, da bodo sankcije za kršitev dosegle želeni učinek, morajo biti izrečene tako, da jih 

učenci doživljajo kot pravične. Postopki izrekanja vzgojnih ukrepov oz. sankcij so zato pomembni tudi 

v vzgojnem smislu, saj omejujejo samovoljo vseh, zahtevajo ugotavljanje dejanskega stanja in silijo 

vse vpletene, da reflektirajo ravnanja (Devjak, 2008, str. 22). 

 

Pri delu na področju preprečevanja nasilja bo še naprej potrebno veliko pozornosti posvetiti razvijanju 

občutljivosti za socialne odnose in sodelovanje v kolektivu, razvijanju humanih medsebojnih odnosov, 

medsebojni pomoči pri reševanju osebnih težav ter spodbujanju strpnosti. Eden prvih korakov je tudi 

ta, da na osnovi anonimnega anketnega vprašalnika dobimo vpogled v trenutno situacijo vpletenih v 

nasilje. Skrb moramo nameniti tako žrtvam, kot tudi povzročiteljem le-tega, saj nikakor ne smemo 

zanemariti, da ti učenci potrebujejo ne le kazen, pač pa strokovno pomoč. 

 

Vzgojno delovanje vsekakor ne sme biti samo sankcioniranje, vsebuje naj vzgojne ukrepe v smislu 

pogovora, restitucije, mediacije. Šola mora jasno izraziti neodobravanje določenih oblik 

nesprejemljivega vedenja in tako utrjevati normo v skupnosti. Nezaželeno vedenje ne sme biti 

nagrajevano, ker so bo sicer krepilo (Devjak, 2008, str. 22, Krajnčan, 2008, str. 132). 

 

Vsekakor je namen naše raziskave opozoriti na pogostost pojavljanja posameznih oblik nasilja in 

prikazati delež učencev, ki se soočajo z raznimi oblikami nasilja. Obenem pa se zavedamo in 

skušamo opozoriti, da samo ugotavljanje prisotnosti nasilja, s katerim se soočajo učenci v šoli in 

doma, še ni dovolj. Vpogled v prisotnost nasilja med otroki in mladostniki je le prvi korak, ki nam 

pomaga pri obravnavanju te pereče problematike, in signal za resen pristop k preprečevanju tovrstne 

zahtevne in odgovorne problematike.  

 

Predno se z vso odgovornostjo lotimo uresničevati ničelno toleranco do vsakršnega nasilja, bi bilo 

poleg podatkov, ki jih dobimo od učencev, izredno koristno dobiti tudi podatke o zaznanih oblikah 
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nasilja od učiteljev in staršev učencev, ter primerjati podatke učencev o pogostosti vpletenosti v nasilje 

in podatke odraslih o dejansko zaznanih nasilnih ravnanjih.  

 

Na osnovi dobljenih podatkov bi bilo potrebno izdelati natančen akcijski načrt, v načrtu pa natančno 

opredeliti cilje, določiti naloge, nosilce nalog oz. obveznosti zaposlenih, učencev, staršev ter določiti 

časovna obdobja, do katerih naj bi posamezne aktivnosti izpeljali. Poudariti je potrebno sprotno 

beleženje uspehov oz. analizo opravljenih nalog, med katere uvrščamo beleženje števila in vrst 

nasilnih ravnanj, ukrepov ter uspehov v smislu, ali so bili uspešni, ali se je nasilje končalo, kakšne 

učinke in posledice je pustilo na udeležencih nasilja. Ob koncu šolskega leta pa naj bi se anonimni 

vprašalnik ponovil. Na osnovi rezultatov naj bi se  naredila analiza z natančnimi ugotovitvami pozitivnih 

učinkov in nadaljnjimi usmeritvami tistih področij, ki bi jih bilo potrebno še izboljševati. 

 

Na osnovi teoretičnih izhodišč, rezultatov raznih raziskav domačih in tujih avtorjev in ugotovitev naše 

raziskave predpostavljamo, da se otroci in mladostniki srečujejo z različnimi oblikami vrstniškega 

nasilja, prav tako pa so izpostavljeni različnim oblikam družinskega nasilja tudi v današnjem času. 

  

Da bi prispevali tudi svoj delež pri zmanjševanju nasilja, želimo poudariti pomen množičnega 

ozaveščanja odraslih s ciljem znižati toleranco in se zavzemati za ničelno toleranco do kakršne koli 

oblike nasilja. Opozoriti želimo na nujnost preventivnega ukrepanja in zgodnjega odkrivanje zlorab, kar 

je pogoj za odgovorno, zavzeto in razumevajoče delo z žrtvami nasilja, ter podati smernice za 

konstruktivno ukrepanje. 
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PRILOGE 

VPRAŠALNIK 
 

Prosim Te, da izpolniš vprašalnik. Rezultate ankete bom uporabila v nalogi podiplomskega študija. Anketa je 

anonimna. Hvala.                                                                                                                           Breda Knafelc 

 

1. SPOL (obkroži črko pred ustreznim odgovorom):    

                  

         A  moški            B  ženski 

 

2. KRAJ BIVANJA (obkroži črko pred ustreznim odgovorom): 

 

        A  v mestu             B  na vasi 

 

3. STOPNJA IZOBRAŽEVANJA  (obkroži črko pred ustreznim odgovorom): 

 

        A  osnovna šola            B  srednja šola 

 

4.  RAZRED OZ. LETNIK, KI GA OBISKUJEŠ (obkroži in dopolni odgovor):  

 

       A  razred: _____  B  letnik: ___ 

 

5.  VRSTA OZ. SMER IZOBRAŽEVANJA  (obkroži in dopolni odgovor):   

 

     A osnovna šolo      B osnovna šola – podružnica       

     C SŠ – 3-letni pr.     D   SŠ – 4-letni pr.       E SŠ – gimnazijski p.,  smer: _______________________      

 

6. KOLIKO PRIJATELJEV IMAŠ?  (Obkroži črko pred ustreznim odgovorom.) 

 

      A nimam prijateljev                        B imam enega prijatelja        C imam več prijateljev 

 

7. KAKO SE POČUTIŠ MED SOŠOLCI?  (Obkroži črko pred ustreznim odgovorom.) 

 

     A zelo dobro             B srednje   C zelo slabo 

 

8. ALI SI MED SOŠOLCI PRILJUBLJEN/A? (Obkroži črko pred ustreznim odgovorom.) 

 

      A zelo            B srednje               C ne preveč  

 

9. IZOBRAZBA STARŠEV (s križcem označi ustrezno izobrazbo pri očetu in materi): 

 

Stopnja izobrazbe A osnovna šola  B srednja šola C višja/visoka D magisterij/doktorat 
oče     
mati     
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10. KAKO BI OPREDELIL/A SOCIALNO-EKONOMSKI STATUS DRUŽINE:  (Obkroži črko  

      pred ustreznim odgovorom.) 

       

    A zelo dober              B srednji  C zelo nizek 

 

11. KAKO BI OPISAL/A VAŠE DRUŽINSKE RAZMERE, KLIMO, ODNOSE MED STARŠEMA?   

      (Obkroži črko pred ustreznim odgovorom.) 

 

    A redki prepiri    B občasni prepiri         C pogosti prepiri    

 

12. KJE SE PO TVOJEM MNENJU NAJPOGOSTEJE DOGAJA NASILJE? (Obkroži en odgovor.) 

 

A doma      B v šoli    C na dvorišču    

D v diskoteki  G na avtobusni postaji  H drugje: ________________ 

 

13. KOMU POVEŠ/ZAUPAŠ V PRIMERU, DA SI VPLETEN V NASILJE? (Obkroži en odgovor.) 

 

A staršem    B bratu/sestri  C zaposlenim v šoli  

  

D prijatelju/prijateljici  E nikomur   F drugo: ______________________

  

 

14. V SPODNJI TABELI SO NAVEDENE OBLIKE NASILJA. PROSIM TE, DA Z OCENAMI  

      OD 1 DO 5 OCENIŠ, KAKO POGOSTO IZVAJAŠ POSAMEZNO OBLIKO NASILJA NAD  

      SVOJIMI VRSTNIKI. 

 

      Pri vsaki trditvi s križcem označi intenzivnost pojavljanja posamezne oblike vedenja.   

      Uporabi 5-stopenjsko ocenjevalno lestvico: 

       1 –  nikoli         2 – redko     3 – včasih            4 – pogosto            5 – skoraj vedno  

 

Trditev  1 
nikoli 

2 
redko 

3 
včasih 

4 
pogosto 

5 
skoraj 
vedno 

A  vrstnikom grozim      
B  iz vrstnikov se norčujem      
C  vrstnikom se posmehujem      
D  vrstnike ponižujem      
E  vrstnike izločim iz družbe, igre, jim prepovem sodelovanje      
F  na vrstnike vpijem      
G  vrstnike zmerjam      
H  vrstnike obrekujem, razširjam lažne govorice o njih      
I  vrstnike odrinem, porinem      
J  vrsnikom uničujem lastnino      
K vrstnike tepem, jih udarim z roko      
L  vrstnike brcam      
M vrstnike pljuvam      
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15. V SPODNJI TABELI SO NAVEDENE OBLIKE NASILJA. PROSIM TE, DA Z OCENAMI  

      OD 1 DO 5 OCENIŠ, KAKO POGOSTO SI IZPOSTAVLJEN POSAMEZNIM OBLIKAM  

      NASILJA S STRANI SVOJIH VRSTNIKOV. 

 

      Pri vsaki trditvi s križcem označi intenzivnost pojavljanja posamezne oblike vedenja.   

      Uporabi 5-stopenjsko ocenjevalno lestvico: 

       1 –  nikoli         2 – redko     3 – včasih            4 – pogosto            5 – skoraj vedno  

Trditev  1 
nikoli 

2 
redko 

3 
včasih 

4 
pogosto 

5 
skoraj 
vedno 

A  vrstniki mi grozijo      
B  vrstniki se norčujejo iz mene      
C  vrstniki se mi posmehujejo      
D  vrstniki me ponižujejo      
E  vrstniki me izločijo iz družbe, igre, mi prepovejo sodelovanje      
F  vrstniki vpijejo na mene      
G  vrstniki me zmerjajo      
H  vrstniki me obrekujejo, razširjajo lažne govorice o meni      
I  vrstniki me odrinejo, porinejo      
J  vrstniki mi uničujejo lastnino      
K vrstniki me tepejo, udarijo z roko      
L  vrstniki me brcajo      
M vrstniki me pljuvajo      

 

 

 

16. V SPODNJI TABELI SO NAVEDENE OBLIKE NASILJA. PROSIM TE, DA Z OCENAMI  

      OD 1 DO 5 OCENIŠ, KAKO POGOSTO SI IZPOSTAVLJEN POSAMEZNIM OBLIKAM  

      NASILJA S STRANI SVOJEGA OČETA. 

 

      Pri vsaki trditvi s križcem označi intenzivnost pojavljanja posamezne oblike vedenja.   

      Uporabi 5-stopenjsko ocenjevalno lestvico: 

       1 –  nikoli         2 – redko     3 – včasih            4 – pogosto            5 – skoraj vedno  

Trditev  1 
nikoli 

2 
redko 

3 
včasih 

4 
pogosto 

5 
skoraj 
vedno 

A  oče mi grozi      
B  oče me zmerja      
C  oče me obtožuje      
D  oče me ignorira      
E  oče mi omejuje izhode, prepove druženje s prijatelji      
F  oče postavlja velike zahteve, visoka pričakovanja      
G  oče me kritizira      
H  oče me kaznuje      
I  oče me tepe, udari z roko      
J  oče me brca      
K oče me odrine, porine      
L  oče me otipava, se me nezaželeno dotika      
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17. V SPODNJI TABELI SO NAVEDENE OBLIKE NASILJA. PROSIM TE, DA Z OCENAMI  

      OD 1 DO 5 OCENIŠ, KAKO POGOSTO SI IZPOSTAVLJEN POSAMEZNIM OBLIKAM  

      NASILJA S STRANI SVOJE MATERE. 

 

      Pri vsaki trditvi s križcem označi intenzivnost pojavljanja posamezne oblike vedenja.   

      Uporabi 5-stopenjsko ocenjevalno lestvico: 

       1 –  nikoli         2 – redko     3 – včasih            4 – pogosto            5 – skoraj vedno  

Trditev  1 
nikoli 

2 
redko 

3 
včasih 

4 
pogosto 

5 
skoraj 
vedno 

A  mati mi grozi      
B  mati me zmerja      
C  mati me obtožuje      
D  mati me ignorira      
E  mati mi omejuje izhode, prepove druženje s prijatelji      
F  mati postavlja velike zahteve, visoka pričakovanja      
G  mati me kritizira      
H  mati me kaznuje      
I  mati me tepe, udari z roko      
J  mati me brca      
K mati me odrine, porine      
L  mati me otipava, se me nezaželeno dotika      
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IZROČKI VRSTNIŠKO NASILJE 
 
 

VRSTNIŠKO NASILJE

OŠ Šmihel, KB

Prijazen bodi s tistim, ki ga srečaš na Prijazen bodi s tistim, ki ga srečaš na Prijazen bodi s tistim, ki ga srečaš na Prijazen bodi s tistim, ki ga srečaš na 
poti navzgor,poti navzgor,poti navzgor,poti navzgor,
saj se ti prav lahko zgodi,saj se ti prav lahko zgodi,saj se ti prav lahko zgodi,saj se ti prav lahko zgodi,
da ga boš spet srečal pri spustu.da ga boš spet srečal pri spustu.da ga boš spet srečal pri spustu.da ga boš spet srečal pri spustu.

MahmudMahmudMahmudMahmud TajmurTajmurTajmurTajmur

 
 
 
 
 

Nasilje = grob napad na drugo osebo ali osebe, rezultat pa je 
izrazito poškodovanje.

Doseči s silo, z namenom, da drugega prizadenemo, mu 
povzročimo trpljenje. 

Dotakne se področje posameznikovih čustev in lastne osebne 
vrednosti.

Žrtev čuti strah, jezo, razočaranje, nemoč, nemir, užaljenost, 
žalost, pa tudi ponižanje, krivdo, bolečino in sovraštvo.

Definicija nasilja
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Vrstniško nasilje

� Gre za nasilje, ki se dogaja v šoli, v okolici šole ali na poti v 
šolo.

� Žrtev in povzročitelj sta vrstnika.

� Pomembno je neravnovesje moči: trpinčeni otrok je telesno 
in psihično šibkejši.

� Je namerno.

� Ponavljajoče – uporaba fizičnega, psihičnega ali 
ekonomskega nasilja povzročitelja nad drugim otrokom 
podobne ali enake starosti.

 

 

 

 

Namen VN je prestrašiti, prizadeti žrtev in povečati 
povzročiteljev občutek moči.

Vključuje dejanje od udarcev do dajanja vzdevkov, ki žrtev 
razjezijo,  razburijo ali prizadenejo.

Trpinčenje = kadar je nek učenec v daljšem časovnem obdobju 
večkrat izpostavljen agresivnemu vedenju oz. negativnim 
dejanjem, povzročenih s strani enega ali več vrstnikov.
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NEGATIVNA DEJANJA

- Pri ND gre za namerne poškodbe ali povzročanje neugodja tako 
s fizičnimi sredstvi, kot tudi z besedami, ki vključujejo 
zafrkavanje, poniževanje, žaljenje.

- ND so tudi porivanje, brcanje, zbadanje, pretepanje.

- Vendar ni nujno, da so povezana s telesnim dotikom ali 
besedami.

- Tudi spakovanje in uporaba vulgarnih ali agresivnih kretenj ali 
pa namerna izključitev iz skupine.

 

 

 

 

TERMINOLOGIJA NASILJA

Kdor ne misli na druge, bo nekega dne Kdor ne misli na druge, bo nekega dne Kdor ne misli na druge, bo nekega dne Kdor ne misli na druge, bo nekega dne 
spoznal, dat udi drugi ne mislijo nanj.           spoznal, dat udi drugi ne mislijo nanj.           spoznal, dat udi drugi ne mislijo nanj.           spoznal, dat udi drugi ne mislijo nanj.           

Kitajski pregovor.Kitajski pregovor.Kitajski pregovor.Kitajski pregovor.

OŠ Šmihel, KB
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VRSTE – OBLIKE 
VRSTNIŠKEGA NASILJA

Ta svet je lep, če nekomu nekaj daš, Ta svet je lep, če nekomu nekaj daš, Ta svet je lep, če nekomu nekaj daš, Ta svet je lep, če nekomu nekaj daš, 
ta svet je lep, če nekoga rad imaš, ta svet je lep, če nekoga rad imaš, ta svet je lep, če nekoga rad imaš, ta svet je lep, če nekoga rad imaš, 
če roko stisneš komu, ko ga kaj boli, če roko stisneš komu, ko ga kaj boli, če roko stisneš komu, ko ga kaj boli, če roko stisneš komu, ko ga kaj boli, 
ta svet je lep, če si človek do ljudi.ta svet je lep, če si človek do ljudi.ta svet je lep, če si človek do ljudi.ta svet je lep, če si človek do ljudi.

OŠ Šmihel, KB
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PRIKRITE OBLIKE PRIKRITE OBLIKE PRIKRITE OBLIKE PRIKRITE OBLIKE 
NASILJA NASILJA NASILJA NASILJA –––– TIHO TIHO TIHO TIHO 
NASILJENASILJENASILJENASILJE

 

 

 

 

Fizično, telesno nasilje

Ta svet je lep, če nekomu nekaj daš, Ta svet je lep, če nekomu nekaj daš, Ta svet je lep, če nekomu nekaj daš, Ta svet je lep, če nekomu nekaj daš, 
ta svet je lep, če nekoga rad imaš, ta svet je lep, če nekoga rad imaš, ta svet je lep, če nekoga rad imaš, ta svet je lep, če nekoga rad imaš, 
če roko stisneš komu, ko ga kaj boli, če roko stisneš komu, ko ga kaj boli, če roko stisneš komu, ko ga kaj boli, če roko stisneš komu, ko ga kaj boli, 
ta svet je lep, če si človek do ljudi.ta svet je lep, če si človek do ljudi.ta svet je lep, če si človek do ljudi.ta svet je lep, če si človek do ljudi.

OŠ Šmihel, KB
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Fizično nasilje je vsaka uporaba fizične sile ali 
resna grožnja z uporabo sile.

FIZIČNO NASILJE

Usmerjeno je na človekovo telo ali njegovo 
življenje.

Namerni napad ali kontakt, s katerim se
vrstnika fizično ogroža, poškoduje, se mu
povzroča telesna bolečina, neugodje, ali celo
smrt.

 

 

 

 

 

FIZIČNO NASILJE

- porivanje
- odrivanje
- pretepanje
- brcanje
- suvanje
- boksanje
- davljenje
- klofutanje
- zvijanje rok

- trepljanje
- dotikanje
- ščipanje
- kričanje v uho
- vlečenje za lase
- pljuvanje
- siljenje z nečem
- polivanje z vodo

- obmetavanje s predmeti
- jemanje lastnine
- uničevanje lastnine
- skrivanje lastnine
- razmetavanje stvari po tleh
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FIZIČNO NASILJE

- Mučitelj žrtev pogosto zasleduje na poti iz 
šole in domov.

- Priplazi se mu za hrbet in ga skuša 
spotakniti.

- Porine ga v grmovje, ali celo udari.

- Zapira v omare, ali mu omejuje gibanje.

 

 

 

 

 

FIZIČNO NASILJE

- Starejši fantje vsako jutro počakajo pred 
vhodom v šolo mlajše fante.

- Grozijo jim, da jih bodo pretepli, če jim ne 
dajo denarja, da jih bodo poškodovali, če 
jih zatožijo učitelju.
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POSLEDICE FIZIČNEGA NASILJA

- čustvovanje
- razdražljivost
- težave s 

koncentracijo
- samozavest
- čustvena otopelost

- rane
- modrice
- odrgnine
- zvini
- zlomi

 

 

 

 

 

Psihično nasilje

Lahko boš ostal nepremagan,
samo ne spuščaj se v boj,
v katerem zmaga ni
odvisna od tebe.

EPIKTET

OŠ Šmihel, KB
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- PN označuje vsaka dejanja, ki se na
nezaželen in grob način dotaknejo človeške
psihe.

- PN spodjeda samozavest, samopodobo in 
samozaupanje žrtve. 

PSIHIČNO NASILJE

 

 

 

 

- Skupina otrok se posmehuje nekomu, ker je
druge narodnosti, ker prihaja s podeželja ali
pripada drugačni kulturi.

- Norčevanje iz nekoga zaradi zunanjega videza,
načina obnašanja.

- Mogoče slabo bere, nosi slušni aparat.

PSIHIČNO NASILJE
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PSIHIČNO NASILJE

� grožnje
� žaljivke
� nacionalizem
� zasmehovanje
� kritiziranje
� razvrednotenje

� vpitje
� zaničevanje
� omaloževanje
� podcenjevanje
� poniževanje
� psovke
� oponašanje
� osorno govorjenje

� širjenje slabih govoric
� opravljanje
� namensko zavajanje
� goljufanje

� stalna negativna stališča 
do druge osebe

� pisanje žaljivih stvari

 

 

 

 

VERBALNO NASILJE

Kaj drugega je ljubezen kot to,
da razumemo in se veselimo dejstva,

da neka druga oseba živi,
deluje in čuti drugače kot mi...

Friedrich Nietzsche

OŠ Šmihel, KB
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Verbalne oblike nasilja

Gre za besedno izražanje nespoštovanja do žrtve.

Žrtve so v očeh povzročitelja nasilja manjvredne, nesposobne in 
neumne, zato lahko nad njimi povzdigne glas.

Povzročitelj potrebuje občutek, da je vreden več kot žrtev.

To potrebo pa zadovoljuje tako, da ne upošteva žrtve in 
njenega mnenja ali pa razvrednoti vsa njena prizadevanja.

Počasi, a vztrajno ruši samozavest in samospoštovanje žrtve.

 

 

 

 

VERBALNO NASILJE
� dajanje vzdevkov
� tikanje brez soglasja
� podcenjevanje
� omalovaževanje
� nadiranje

� kričanje
� ukazovanje
� verbalno ponižanje
� zmerjanje
� žaljenje
� zafrkavanje
� posmehovanje
� zaničevanje
� grožnje
� ščuvanje

� zaničevalno govorjenje 
o zunanji podobi

� pisanje žaljivih stvari 
po zidu
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PRIKRITE OBLIKE NASILJA

Brez snega ni zime, brez cvetja ni pomladi;
Tako tudi ni pravega veselja, 
če ga nimaš s kom deliti.

Srbski pregovor.

OŠ Šmihel, KB

 

 

 

 

Prikrite oblike nasilja

Neprijazno in agresivno izrabljanje lastne šibkosti in bojazni.

Je statično, nevidno, tiho.

Agresija nekoga proti nekom.

Usmerjena je na prizadejanje škode psihološkemu počutju, 
ugledu ali socialnim odnosom druge osebe.

Vključuje maščevalnost, negativizem in zlovoljnost.

Obrekovanje, manipulacija, izolacija.
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Prikrite oblike nasilja

Brezobzirnost in neobčutljivost in neusmiljenost v odnosu do 
drugih, agresivnost in napadalnost.

Manj očitna vrsta agresije, ki kvari, ogroža odnose, ugled ali 
psihično stanje posameznika.

Z manipulacijo žrtvi pokvariti socialni status, razdreti 
prijateljstva,  jo socialno izločiti.

Storilec uporabljan negativno neverbalno govorico telesa ali 
negativne izraze na obrazu.

 

 

 

 

PRIKRITO NASILJE

� negativna neverbalna 
govorica: zavijanje z 
očmi, kazanje jezika

� neverbalne geste
� navidezna tišina
� navidezna osladnost in 

prijaznost
� iskanje šibkih točk
� spravljanje v težave

� prizadeti žrtev – razdreti 
prijateljstva

� poskusi odtujevanja prijateljev
� pritegovanje prijateljic na 

svojo stran

� zatreti občutke sprejetosti
� zati vedeti, da ni del skupine
� izločanje iz skupine
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PRIKRITO NASILJE

� ignoriranje
� prekinitev stikov
� izključevanje iz skupine
� ponavljajoče se 

obračanje stran
� zavračanje komunikacije

� rušenje odnosnega 
statusa

� prepričevanje druge 
osebe, da žali ali 
zlorabi žrtev

� anonimni telefonski klici
� žaljiva pisana ali 

elektronska sporočila
� pozabljanje
� neizpolnjevanje obljub
� napačno razumevanje

 

 

 

 

PRIKRITO NASILJE

� ignoriranje
� prekinitev stikov
� izključevanje iz skupine
� ponavljajoče se 

obračanje stran
� zavračanje komunikacije

� rušenje odnosnega 
statusa

� prepričevanje druge 
osebe, da žali ali 
zlorabi žrtev

� anonimni telefonski klici
� žaljiva pisana ali 

elektronska sporočila
� pozabljanje
� neizpolnjevanje obljub
� napačno razumevanje
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Žrtve

� So tisti učenci, ki doživljajo trpinčenje.

� Kadar je večkrat v daljšem časovnem obdobju 
izpostavljen nasilnemu vedenju oz. negativnim 
dejanjem enega ali več učencev.

� Prepoznamo po njegovem prestrašenem 
vedenju.

� Signalizira, da je negotov.

 

 

 

 

Ravnanje žrtve v primeru nasilja
– opozorilni znaki

Kaj drugega je ljubezen kot to,
da razumemo in se veselimo dejstva,

da neka druga oseba živi,
deluje in čuti drugače kot mi...

Friedrich Nietzsche

OŠ Šmihel, KB
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NESPECIFIČNI ZNAKI
� Večina žrtev tiho prenaša trpinčenje in še na misel ji 

ne pade, da bi o tem s kom spregovorili.

� Nasilneži želijo svoji žrtvi predvsem načeti občutek 
lastne vrednosti in jo oblatiti pred drugimi.

� Kdor se čuti šibkega in osameljenega, bo kaj kmalu 
začel delati težave. 

� Žrtev, ki doživlja neuspehe, se počasi zlomi in v 
skrajnih primerih tudi zboli.

� V vsakem primeru se vsakodnevno obiskovanje šole 
spremeni v pravo nočno moro.

 

 

 

 

NESPECIFIČNI ZNAKI
� Otroka je zelo strah.
� Ima močne občutke krivde.
� Počuti se nemočnega, ker ne more preprečiti nasilja.
� Težko zaupa ljudem.
� Zapre se vase, potlači svoja čustva.
� Ima slabo samopodobo.
� Težave pri govoru, učenju.
� Nezmožnost koncentracije.
� Nezainteresiranost za kakršnokoli dejavnost.
� Žalost, brezvoljnost.
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POVZROČITELJI 
MEDVSTNIŠKEGA NASILJA

Kaj drugega je ljubezen kot to,
da razumemo in se veselimo dejstva,

da neka druga oseba živi,
deluje in čuti drugače kot mi...

Friedrich Nietzsche

OŠ Šmihel, KB

 

 

 

 

Nasilni otroci

� Nasilneži so otroci, ki trpinčijo druge otroke.

� Lahko delujejo posamično, v parih, ali skupini.

� Razlogi so lahko različni: lahko so ljubosumni, 
menijo, da s tem pridobijo moč, zbujajo 
pozornost drugih.
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Nasilni otroci

� Otroci postanejo nasilni iz različnih vzrokov:
- ker njih same nekdo trpinči
- ker so sebični ali razvajeni in hočejo, da je vse 

vedno po njihovem
- ker nimajo prijateljev in so osamljeni
- ker niso zadovoljni sami s sabo in hočejo, da bi 

se tudi drugi počutili slabo
- stresajo lastne težave na druge
- imajo probleme doma

 

 

 

 

Nasilni otroci

- ker se počutijo negotove in nepomembne – mučenje 
drugih jim daje občutek moči

- ker hočejo pred drugimi izpasti kot junaki
- ker so jih z grožnjami prisilili, da so se pridružili 

skupini mučiteljev
- ker ne vedo, kako grozno se počuti njihova žrtev
- ker hočejo imeti vse pod kontrolo
- ker uživajo v občutku, da so pomembni
- ker jih niso ujeli, in mislijo, da jih ne more nihče 

ustaviti
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POMOČ POVZROČITELJU

- razmisli naj ali lahko pomaga novim učencem 
na šoli

- začne naj se  ukvarjali s športom
- priključi naj se prostovoljnemu delu
- poišče naj si prijatelje zunaj šole
- razvija naj svoje interese in poišče nove
- vključi naj se v borilne veščine, ki pomagajo, 

da se nauči nadzorovati negativna čustva 

 

 

 

 

POMOČ POVZROČITELJU

- nauči naj se nadzorovati svojo jezo in 
agresijo

- zastavi naj si cilje, da med odmori ne bo 
zafrkaval sošolcev, da pri kosilu ne bo 
nagajal, da bo skušal biti prijazen do vseh

- za pomoč naj prosi prijatelja, ki mu zaupa
- prostor kamor se umakne, ko ga preplavi bes
- pogovori naj se z domačimi
- poišče naj svetovalca, “zaupnika”
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POMOČ POVZROČITELJU

� Če hoče spremeniti svoje vedenje in se hoče 
poboljšati, lahko poskusi od naslednjih 
možnosti:

- opraviči naj se svojim nekdanjim žrtvam
- popravi storjeno škodo
- vrne naj odvzete predmet in denar
- do nekdanjih žrtev naj bo vsaj prijazen
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IZROČKI DRUŽINSKO NASILJE 
 

 

Nasilje v družini

Človek potuje po svetu,Človek potuje po svetu,Človek potuje po svetu,Človek potuje po svetu,
da bi našel kar potrebujeda bi našel kar potrebujeda bi našel kar potrebujeda bi našel kar potrebuje
in se vrača domov,in se vrača domov,in se vrača domov,in se vrača domov,
da to najde.da to najde.da to najde.da to najde.

OŠ Šmihel, KB

 

 

 

 

Nasilje v družini

� Poskus prevlade 
� Izkoriščanje fizične premoči nad šibkejšim
� Oblika nadzora

� Ogroženost: fizična, materialna, psihični pritiski

� Značilnosti družinskega nasilja:
- povzročitelji predvsem moški
- žrtve predvsem ženske in otroci
- v zaprtih, “varnih” prostorih
- največkrat ni nobenih prič
- huda dejanja, ki pustijo težke posledice
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POMEN DRUŽINE

DOBRO DELUJOČA

� Razvijanje intimnih vezi in 
občutkov varnosti

� Primarna socializacija

� Prvi in ključni vzgojni 
dejavnik

� Osebni zgledi 

� Spodbude in zgledi

� Zaupanje, sodelovanje

� Napotki za socialno 
vedenje

� Vrednostni sistem

� Posredovanje ljubezni, 
pozornosti, naklonjenosti

� Pristni - vzajemni odnosi

 

 

 

 

POMEN DRUŽINE

SLABO DELUJOČA

� Napeti odnosi

� Temne plati (nasilje,
zanemarjanje, 
brezbrižnost, alkoholizem)

� Neizpolnjevanje temeljnih
družinskih nalog (prepiri,
konflikti, zlorabe, ločitve, 
huda revščina)

� Trde zahteve

� Stiske, prikrajševanje, 
brezbrižnost, zlorabe

� Porušeni medsebojni odnosi

� Neustrezna komunikacija

� Sovražnost med družinskimi 
člani

� Prepiri, grožnje, očitki, 
zavrnitve, nasilje, agresija

� Neupoštevanje čustev, 
potreb, interesov

� Pomanjkanje spodbud za
razvoj “zdrave” osebnosti, 
topline, pozornosti, ljubezni, 
iskrenosti, veselja
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Psihično, verbalno nasilje

Lahko boš ostal nepremagan,
samo ne spuščaj se v boj,
v katerem zmaga ni
odvisna od tebe.

EPIKTET

OŠ Šmihel, KB

 

 

 

 

PSIHIČNO NASILJE

- Nadzor

- Neprestane zahteve

- Pasti

- Izločanje

- Poniževanje

- Tihi dnevi

- Gospodovalnost

- Lastništvo neke osebe

- Spreminjanje vedenja

- Izbruhi jeze

- Žaljivke

- Ščuvanje otrok proti 
materi, očetu

- Tiranska pravila

Na besedni ravni
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PSIHIČNO NASILJE

- Pasiven in ignorantski odnos

- Zanemarjanje emoc. stimulacije

- Odtegovanje zaščite in emoc. podpore

- Okrutni stili obnašanja

- Zavračanje emocionalnih kontaktov z 
otrokom

 

 

 

 

PSIHIČNO NASILJE

Negativno označevanje otroka, poudarjanje nesposobnosti, 
napak in neuspehov 

Socialne osamitve, grožnje, zastraševanje, vzbujanje občutkov 
krivde

Negativna in zavračajoča stališča: razvrednotenje, 
posmehovanje, ponižanje

Pretirano omejevanje otroka

Pretirana pričakovanja

Neustrezna vloga otroka
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- Udarci z rokami, dlanmi, pestjo, nogami
- Udarci s palico, električnimi kabli, letvami
- Metanje otroka ob tla
- Metanje otroka ob različne predmete 
- Metanje predmetov v otroka
- Vlečenje za lase, zvijanje ušes, nosu
- Privezovanje otroka k različnim predmetom
- Povzročanje opeklin
- Vbadanje, urezi, gnetenje
- Okrutno obnašanje in grobi napadi na otroka
- Telesni napad na otrokovo intimo

FIZIČNO NASILJE

 

 

 

 

- prepoved uživanja hrane in pijače
- izpostavljanje otroka dolgotrajni hoji
- zastrupljanje otroka s hrano, zdravili
- prepoved uporabe sanitarij
- odtegovanje pomoči otroka v primeru poškodb, padcev, 

bolezni
- nepreskrbljeno ustrezno in varno prebivališče
- izpostavljanje ekstremnim temperaturam, strupom,  

infekcijam
- izostanek nadzora in skrb za varnost in zdravje
- jemanje otrokovih stvari, namerno skrivanje

FIZIČNO NASILJE
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Nasilje v družini – opozorilni znaki

Kaj drugega je ljubezen kot to,
da razumemo in se veselimo dejstva,

da neka druga oseba živi,
deluje in čuti drugače kot mi...

Friedrich Nietzsche

OŠ Šmihel, KB

 

 

 

 

- bolečine v trebuhu
- slabost z bruhanjem
- modrice, odrginine, rane
- druge telesne poškodbe
- močenje postelje
- problemi z želodcem
- motnje hranjenja
- glavoboli
- bolečine v nogah ali v hrbtu
- manjša odpornost imunskega 

sistema

- nezmožnost ali pogosto
odvajanje blata, urina

- pekoči občutki po koži
- utrujenost, zaspanost
- Nespečnost
- Težave pri požiranju
- Pokašljevanje
- Napadi hitrega bitja 

srca
- Bolečine v prsnem košu
- Občutki dušenja

ZNAKI – TELESNE TEŽAVE
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NESPECIFIČNI ZNAKI
� Otroka je zelo strah.
� Ima močne občutke krivde.
� Počuti se nemočnega, ker ne more preprečiti nasilja.
� Težko zaupa ljudem.
� Zapre se vase, potlači svoja čustva.
� Ima slabo samopodobo.
� Težave pri govoru, učenju.
� Postane nasilen ali postane žrtev nasilja svojih 

vrstnikov.
� Nezmožnost koncentracije.
� Nezainteresiranost za kakršnokoli dejavnost.
� Žalost, brezvoljnost.

 

 

 

 

Pomoč otroku in družini

OŠ Šmihel, KB
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Učitelj in šola lahko pomagajo

� Čustvena podpora
� Razumevanje
� Večja pozornost
� Pomoč pri učenju
� Preprečevanje slabih ocen
� Preprečevanje motečega vedenja v šoli
� Vključevanje otroka v dejavnosti, v katerih 

se uveljavlja in pridobiva dobre izkušnje

 

 

 

 

Učitelj in šola lahko pomagajo

� Zaščita pred nadaljnjim trpinčenjem.
� Pozornost do zdravstvenih posledic trpinčenja 

(poškodbe, podhranjenost,…).
� Psihološka pomoč otroku: podpora, 

razumevanje.
� Zmanjševanje otrokove težavnosti in drugih 

karakteristik, ki prispevajo k slabemu 
ravnanju staršev.

� Praktični nasveti ob doživljanju nasilja; 
naslovi, telefonske številke .
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Učitelj in šola lahko pomagajo

� Ozaveščanje učencev, zaposlenih  in staršev –
predavanja, delavnice, plakati, vsebine RU

� Izdelava internega pravilnika za obravnavo 
nasilja, s katerim morajo biti seznanjeni učenci, 
starši in učitelji

� Predvideni postopki ob pojavu nasilnega vedenja –
PROTOKOL

� Potrebno je vzpostaviti klimo ničelne tolerance do 
nasilja

� Nasilje ni dopustno in ob vsakem pojavu nasilje 
morajo odrasli nujno odreagirati

 

 

 

 

Programi pomoči staršem

� Zmanjšanje pritiskov, obremenitev in stresov
� Izboljšati finančni in stanovanjski položaj družine
� Zmanjševanje medosebnih konfliktov znotraj 

družine
� Svetovanje kako obvladovati svoje agresivne 

vzgibe do otroka
� Večanje občutljivosti staršev za otrokove 

potrebe
� Učenje staršev, kako naj se obvladajo, ko 

začutijo jezo, bes do otroka
� Zmanjševanje stresnih okoliščin, ki delujejo na 

družino
� Podpora družini – sosedska pomoč, prostovoljci,…

 

 

 

 

 



KAJ JE NASILJE? 

DEFINICIJA: 

Je grob napad na drugo osebo ali osebe, rezultat pa je 
izrazito poškodovanje.  
 
Vsaka uporaba fizične sile, resna grožnja z uporabo sile 
usmerjena na človekovo telo ali življenje, poškodovanje ali 
povzročanje telesne bolečin oziroma  neugodja. 
 
Ustrahovanje je tudi namerno izločanje iz igre in 
preprečevanje druženja v skupini. 
 
Nekateri ustrahovalci nagovarjajo žrtvine  prijatelje, da jo 

zapustijo, tako nima nikogar,ki bi ji lahko 
pomagal odkriti kaj se dogaja. 

NAMEN 

� žrtev prestrašiti, jo prizadeti 
�povečati povzročiteljev občutek moči 

VRSTNIŠKO NASILJE 

� nasilje, ki se dogaja v šoli, v okoli šole ali 
na poti 

� na igrišču, hodnikih, stranišču 
� žrtev in povzročitelj sta vrstnika 
� neravnovesje moči: žrtev je telesno in 

psihično šibkejša 
� je namerno 
� je ponavljajoče 

TERMINOLOGIJA:  

                         
 
 
 
 
 
 

 

 

 

VRSTE NASILJA 

FIZIČNO NASILJE

- porivanje- odrivanje- pretepanje- brcanje- suvanje- boksanje- davljenje- klofutanje- zvijanje rok - trepljanje- dotikanje- ščipanje- kričanje v uho- vlečenje za lase- pljuvanje- siljenje z nečem- polivanje z vodo- obmetavanje s predmeti- jemanje lastnine- uničevanje lastnine- skrivanje lastnine- razmetavanje stvari po tleh
 

PSIHIČNO NASILJE

� žaljivke
� grožnje
� nacionalizem
� zasmehovanje
� kritiziranje
� razvrednotenje

� vpitje
� zaničevanje
� omaloževanje
� podcenjevanje
� poniževanje
� psovke
� oponašanje
� osorno govorjenje

� širjenje slabih govoric
� opravljanje
� namensko zavajanje
� goljufanje

� stalna negativna stališča 
do druge osebe

� pisanje žaljivih stvari

 
 

VERBALNO NASILJE
� dajanje vzdevkov
� tikanje brez 

soglasja
� podcenjevanje
� omalovaževanje
� nadiranje

� kričanje
� ukazovanje
� verbalno ponižanje
� zmerjanje
� žaljenje
� zafrkavanje
� posmehovanje
� zaničevanje
� grožnje
� ščuvanje

� zaničevalno govorjenje 
o zunanji podobi

� pisanje žaljivih stvari 
po zidu

 
 
        

PRIKRITO NASILJE

� negativna neverbalna govorica: zavijanje z očmi, kazanje jezika
� neverbalne geste
� navidezna tišina
� navidezna osladnost in prijaznost
� iskanje šibkih točk
� spravljanje v težave

� prizadeti žrtev – razdreti prijateljstva
� poskusi odtujevanja prijateljev
� dati vedeti, da ni del skupine
� izločanje iz skupine
� zatreti občutke sprejetosti

� prekinitev stikov
� izključevanje iz skupine
� obračanje stran
� zavračanje komunikacije � rušenje odnosnega statusa

� pozabljanje
� neizpolnjevanje obljub

 
 
 

ŽRTEV 
Žrtev je učenec, ki doživlja trpinčenje 
in je večkrat v daljšem časovnem obdobju 
izpostavljen nasilnemu vedenju oz. 
negativnim dejanjem enega ali več učence. 
Prepoznamojih  po njegovem prestrašenem 
vedenju. 

- te zafrkavajo s ponižujočimi 
zlonamerno ti nagajajo

- kličejo te z vzdevki

- te zasmehujejo

- te podcenjujejo

- se norčujejo iz tebe

- te razvrednotijo

- te ustrahujejo in ti grozijo

- šušljajo za tvojim hrbtom in se 
vedejo arogantno

- nočejo ti več pomagati do tebe 
se obnašajo, kot da te ni

- stalno te kritizirajo
- namenoma se norčujejo iz tebe
- dobivaš naloge, ki jim nikakor 

ne moreš biti kos

- stalno širijo o tebi najrazličnejše 
govorice

- se nasmihajo in hihitajo v zvezi s 
kakšno pomanjkljivostjo: očala, 
postava, nespretnost pri ŠVZ

- ne prideš več do besede, ker te 
stalno preklinjajo

- če kaj poveš, se drugi hudobno 
hihitajo

- si žrtev izsiljevanja denarja

- so neprijazni in se norčujejo iz tebe
- se ti posmehujejo

- te porivajo, suvajo, nadirajo, 
pretepajo, brcajo

- jemljejo ti stvari, jih poškodujejo ali 
raztresejo

ZNAKI ZNAKI –– Ali Ali si si žžrtev nasilja?rtev nasilja?

POSLEDICE IZPOSTAVLJENOSTI 
NASILJU-  Ravnanje žrtve ob nasilju 

- večina žrtev tiho prenaša trpinčenje in ne    
  spregovorijo o njem, počutijo se šibke in osamljene 
- doživljajo neuspehe, in se počasi zlomijo in zbolijo 
- vsakodnevno obiskovanje šole se spremeni v moro 
- otroke je zelo strah, imajo občutek krivde 
- imajo slabo samopodobo 
- pojavijo se težave pri učenju 
- nezmožnost koncentracije  
- nezainteresiranost za kakršnokoli dejavnost 
- žalost, brezvoljnost 
- strah jih je maščevanja povzročiteljev 
- bojijo se, da bi veljali za slabiča 
- bojijo se reakcije učitelja in odraslih, da bi jih  
  zavrnili ali celo  
  ponižali, ošteli ali celo kaznovali 
- ne verjamejo, da lahko odrasli kaj naredijo 
- situacija se jim zdi nerešljiva 
- mislijo, da si morajo pomoči odraslih najprej  
  zaslužiti 

nasilje 
trpinčenje 

bullying 

agresivnost 

mobbing 

ustrahovanje 
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NASILNI OTROCI 
 
- nasilneži so otroci, ki trpinčijo druge otroke 
- lahko delujejo posamično, v parih, ali skupini 
- razlogi so: ljubosumje, pridobivanje moči, zbujanje  
  pozornosti drugih 

- drugim večkrat na neprimerne način 
nagajaš, jih ponižuješ, zaničuješ, jim groziš

- vrstnike zafrkavaš, se norčuješ iz njih

- jih porivaš, udariš, brcaš, tepeš

- uničuješ njihovo lastnino

- vedno moraš zmagati

- ne čutiš se sposoben spoprijeti z 
vsakodnevnim težavami

- si sam žrtev ustrahovanja

- ne čutiš obžalovanja, kadar prizadeneš
vrstnika

- ne sprejemaš odgovornosti za svoja 
dejanja

- čutiš potrebo po nadvladi in podrejanju 
drugih

ZNAKI ZNAKI –– Ali sem nasilen?Ali sem nasilen?

- si vročekrven, impulziven

- se hitro razjeziš

- imaš nizko frustracijsko tolerantnost

- težko se podrejaš pravilom

- si nasprotovalen, kljubovalen

- si grob in trdosrčen

- ne kažeš sočutja do učencev katere 
trpinčiš

- imaš pozitivno stališče do 
agresivnega vedenja

- ne občutiš nobene krivde po svojem 
početju

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POMOČ ŽRTVI – Kako ukrepati in se obraniti nasilju 
☺   ostani miren,odločno povej, naj te pusti na miru 
☺   ustrahovalca poskušaj prezreti in odidi proč 
☺   če se ne boš razburjal, bo morda nasilnež odšel 
☺   o svojih stiskah se pogovori 
☺   če občutke skrivaš pred drugimi in sam premišljaj svoje  
      skrbi, se težava samo veča 
☺   če si ustrahovan, si reci, da to ni tvoja krivda. 
☺   postavi se zase,  okrepi si samozaupanje 
☺   ustrahovalcu odločno povej, naj te pusti na miri 
☺   poišči odrasle, ki jim zaupaš in jim povej – odrasli  
      bodo preprečili nasilje 
☺   ne stoj ob strani in ne dovoli, da se to dogaja 
☺   poišči odraslega, ki bo lahko pomagal 
☺   oceni dogajanje, vračanje udarcev ne pomaga 
☺   nikoli se zaradi nasilja, ki si ga deležen ne maščuj  
     drugim in nikoli ne začni ustrahovati druge 
SVETOVANJE POVZROČITELJU 
☺   opraviči se žrtvi 
☺   popravi storjeno škodo, vrni odvzete predmete in denar 
☺   do nekdanje žrtve bodi prijazen 
☺   razmisli ali lahko pomagaš novim učencem na šoli 
☺   začni se ukvarjati s športom, vključi se v borilne veščine 
☺   priključi se prostovoljnemu delu 
☺  poišči si prijatelje zunaj šole 
☺   razvijaj svoja močna področja in interese 
☺   nadzoruj  svojo jezo, agresijo, negativna čustva 
☺   zastavi si cilje, da ne boš nagajal sošolcem 
☺   prizadevaj si biti prijazen do vseh 
☺   za pomoč prosi prijatelja, ki mu zaupaš 
☺   poišči si »zaupnika« 
☺   najdi  način za umiritev: prostor, šteje do deset,  
      se sprehodi 
SVETOVANJE POVZROČITELJU 
☺   ozaveščanje učencev, zaposlenih, staršev 
☺    zaščita pred nadaljnjim trpinčenjem 
☺   pozornost do zdravstvenih posledic trpinčenja 
☺   psihološka pomoč otroku 
☺   praktični nasveti ob doživljanju nasilja: naslovi,  
      telefonske številke 
☺  predavanja, delavnice, plakati, vsebine razrednih ur 
☺  izdelava internega pravilnika za obravnavo nasilja 
☺  predvideni postopki ob pojavu nasilja 
☺  vzpostaviti klimo ničelne tolerance do nasilja 
☺  nasilje ni dopustno in ob vsakem pojavu morajo  
     odrasli nujno odreagirati  

 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 

VZROKI za nasilna ravnanja 
Otroci postanejo nasilni iz različnih vzrokov: 
 

- ker njih same nekdo trpinči 
- ker imajo težave doma 
- ker so sebični ali razvajeni 
- ker nimajo prijateljev in so osamljeni 
- niso zadovoljni sami s sabo in hočejo, da bi se  
  tudi drugi počutili slabo 
- stresajo lastne težave na druge 
- ker se počutijo negotove in nepomembne, 
- mučenje drugih jim daje občutek moči  
  pomembnosti 
- mislijo, da si bodo tako pridobili prijatelje in jih  
  bodo drugi občudovali 
- nekateri ustrahujejo, ker so ljubosumni na druge  
   ali jim zavidajo, ker imajo kake lepe stvari 
- hočejo pred drugimi izpasti kot junaki 
- hočejo imeti vse pod kontrolo 
- ker ne vedo, kako grozno se počuti žrtev 
- ker jih niso »ujeli« in mislijo, da jih ne more  
  nihče ustaviti 



 

 

 

 

 

 

 

 


