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POVZETEK  

Diplomsko delo predstavlja nasilje med deklicami ter primerjavo le-tega med tistimi v 5. 

razredu ter dekleti v 9. razredu. Teoretični del najprej izpostavi obdobje mladostništva, kakšne 

so njegove značilnosti ter kakšen je čustven in socialni razvoj mladostnika. Nato sledi 

podpoglavje, kjer je predstavljena razlika med spoloma. Sledi tema nasilje, ki ji je posvečeno 

celotno poglavje in zajema opredelitev nasilja, medvrstniško nasilje ter opis njegove oblike. 

Znotraj tega poglavja so opredeljene še raziskave v povezavi z nasiljem in deklicami ter katere 

oblike nasilja so značilne zanje. Zadnje podpoglavje pa izpostavi vprašanje, kaj lahko naredi 

šola v povezavi z nasiljem.  

Empirični del na podlagi kvantitativne raziskave predstavlja analizo podatkov o pojavu nasilja 

med deklicami, ki sem jih pridobila s pomočjo vprašalnikov, na katere je odgovorilo 208 deklic 

iz 5. ter 9. razreda, ti pa so bili razdeljeni na 5 osnovnih šol v Mariboru. Ugotavljam, da se pri 

deklicah iz 5. razreda največkrat pojavi oblika nasilja ignoriranje, pri deklicah iz 9. razreda pa 

se največkrat pojavlja širjenje lažnih govoric. Nasilje nad deklicami se največkrat dogaja znotraj 

šole, pri deklicah iz nižjega razreda je to učilnica, pri deklicah iz višjega razreda pa so to hodniki. 

Večina deklic iz 5. kot tudi iz 9. razreda bi povedala o nasilju, razlikujejo se le po tem, komu bi 

povedale. Deklice iz 5. razreda bi to povedale staršem, deklice iz 9. razreda pa sošolki.  

 

KLJUČNE BESEDE: deklice, mladostništvo, nasilje, šola 

 

  



 
 

ABSTRACT 

The thesis describes violence among girls and compares the violence among girls in the 5th 

grade and the ones in the 9th grade. In the theoretical part the era of adolescence is stressed 

out and the characteristics and adolescent’s emotional and social development are described. 

Next is a subchapter where the difference between the sexes is described. The next subject is 

violence to which a whole chapter is dedicated and it includes the definition of violence, peer 

violence and the description of violence forms. The subject, also important in this chapter, is 

the researches about the violence among girls and it’s distinctive forms. The last subchapter 

poses a question of what a school can do in connection with violence. 

 

Empirical part represents the analysis of information about violence occurrence among girls 

based on a quantitative research. I gathered information with the help of questionnaires that 

were answered by 208 girls in 5th and 9th grades from 5 elementary schools in Maribor. I found 

out that among girls in the 5th grade the most common form of violence is to ignore someone 

and among girls in the 9th grade the most common form is spreading false rumours. Violence 

among girls happens mostly in school. Girls from lower grades get bullied in the classroom and 

girls from higher grades in the hallways. Most of the girls from both grades are willing to talk 

about violence, the only difference is to whom they would tell about it. Girls from the 5th grade 

would tell it to their parents and girls from the 9th grade to a schoolmate. 

 

KEY WORDS: girls, adolescence, violence, school 
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UVOD 

»Med dekleti 6. razreda je prišlo do vrstniškega nasilja. Vsa dekleta v razredu so se spravila na 

eno sošolko. Nobena je ni marala in verbalno nasilje nad njo so izvajale stalno. Kljub 

vsakotedenskem pogovorom šolske svetovalke z dekleti se stanje ni spremenilo. Dekleta so 

pravila, da je ne marajo, ker jih ščipa, jim iz peresnice brez vprašanja jemlje svinčnike, iz torbe 

zvezke itd. Same so jo ustrahovale z besedami in je načrtno niso spustile medse, tako da je bila 

ves čas sama. Kljub individualnim pogovorom s starši – učenke in vseh njenih sošolk – se 

situacija ni spremenila, tako da so dekle po pol leta premestili v sosednji oddelek. Tam je po 

besedah šolske svetovalke »zacvetela« in nikoli več niso imeli težav ne s tem dekletom niti z 

dekleti iz njenega novega razreda« (Pečjak, 2014, str. 47).  

Zgoraj opisana zgodba je zgodba s srečnim koncem, saj je deklica kasneje zaživela in se 

razumela z novimi sošolkami. Lahko se vprašamo, ali so dogodki, ki so se dogajali kar pol leta 

prej, v njej pustili rano? Verjetno so res. Nasilje med deklicami ni nov pojav. Če pomislimo 

nase, na svoje otroštvo, se lahko spomnimo, kaj se je dogajalo med dekleti. Redko kdaj je prišlo 

do fizičnega obračuna, do pretepa, vendar ali to pomeni, da se med deklicami nasilje ni 

dogajalo? Seveda ne. Kot trdijo avtorji Olweus (1995), Titley (2004), Mugnaioni Lešnik, Koran, 

Logaj in Brejc (2009), Dekleva (1996), Pušnik (1999) ter Pečjak (2014), ki se ukvarjajo s tem 

pojavom, se nasilje med deklicami pojavlja bolj prikrito, uporabljajo se oblike, ki jih odrasli ne 

zaznajo, saj jim niso priča. Primer na začetku je le eden izmed primerov, ki so se zgodili v 

Sloveniji.  

V diplomskem delu sem se osredotočila prav na nasilje med deklicami in katere oblike le-tega 

se med njimi največkrat pojavljajo. Nasilje se pojavlja in ne smemo si zatiskati oči pred njim. 

Ker je to prisotno tudi v naših šolah, sem ga raziskovala v domačem kraju, Mariboru.   
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I. TEORETIČNI DEL 

1 MLADOSTNIŠTVO  

1.1. Opredelitev obdobja 

Mladostništvo lahko poimenujemo tudi adolescenca, kar v latinščini pomeni dozorevati. Gre 

za razvojno obdobje od približno 11.–12. do nekje 22.–24. leta (Zupančič, 1990, v Marjanovič 

Umek in Zupančič, 2004). Avtorica Nastran Ule (2008) to obdobje opiše kot obdobje, kjer gre 

za stanje posameznikovega čustvenega ter fizičnega spreminjanja in da posamezniki v 

adolescenci preživijo fazo »viharjev ter ujm«. Začenja se torej s puberteto, v kateri se odvijata 

hiter telesni razvoj in doseganje reproduktivne zrelosti. Kadar govorimo o puberteti, velikokrat 

mislimo samo na biološke spremembe, vendar avtor Lerner (1992) opozori, da to obdobje 

vsebuje tudi psihološke spremembe. Različne stroke uporabljajo različna merila za določitev 

zgornje meje mladostništva, saj je to težje določiti kot spodnjo mejo, ki je vidna (Marjanovič 

Umek in Zupančič, 2004). Ker je to obdobje zelo specifično in raznoliko ter se pojavljajo razne 

psihološke razlike, ga avtorica Zupančič (1990, v Marjanovič Umek in Zupančič 2004) razdeli 

še na tri podobdobja:  

- zgodnje mladostništvo (do 14. leta), 

- srednje mladostništvo (do 17. oz. 18. leta), 

- pozno mladostništvo (do 22. oz. 24. leta).  

Odraščanje se zelo razlikuje od drugih življenjskih obdobij, predvsem zato, ker se te 

spremembe dogajajo zelo hitro in so zelo intenzivne. Čeprav se v življenju, torej od rojstva pa 

vse do smrti, ljudje spreminjamo in rastemo, v nobenem drugem obdobju ne pride tako hitro 

do takih sprememb (prav tam).  

1.2. Razvojne naloge  

Eden izmed prvih, ki je razvojne naloge opredelil ter jih naštel, je bil Havighurst (1972). Avtor 

je le-te opisal kot znanja, stališča, način vedenja, ki jih posameznik usvoji v določenem 

obdobju. Ker govorimo o obdobju mladostništva, gre za naloge in znanja, ki jih posameznik 

usvoji v teh letih, torej od 11. do 24. leta. Če posameznik uspešno obvladuje razvojne naloge 

v tem obdobju, vodi to v socialno odobravanje in ima dobro izhodišče za opravljanje razvojnih 

nalog, ki ga še čakajo v življenju. Kadar pa se posameznik sreča z neuspešnim obvladovanjem 
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le-teh, ga to vodi k lastnemu nezadovoljstvu s seboj, k neodobravanju njegovega vedenja in 

lahko se znajde v stiski.  

Veliko avtorjev se navezuje na Havinghurstov model razvojnih nalog. Od tega je kar nekaj 

avtorjev, ki le preimenujejo določeno nalogo, vsi se pa strinjajo z njim (Horvat in Magajna, 

1987; Gavazzi, Anderson in Sabatelli, 1993, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). 

Čeprav je Havinghurst postavil temeljne naloge v mladostništvu, katerih je osem, lahko vidimo, 

da se je usvajanje teh nalog zaradi spremenjenega načina življenja (podaljševanje šolanja, 

slabši ekonomski status mladostnikov) zamaknilo za nekaj let. Razvojne naloge po 

Havinghurstu (1972) so naslednje: 

- prilagajanje na telesne spremembe, 

- čustveno osamosvajanje od družine, 

- oblikovanje socialne spolne vloge, 

- oblikovanje novih ter stabilnih socialnih odnosov z vrstniki, 

- razvoj socialno odgovornega vedenja, 

- priprava na poklicno delo, 

- priprava na partnerstvo in družino, 

- oblikovanje vrednotne usmeritve.  

Mladostnik mora opraviti vse te naloge, če želi uspešno nadaljevati in usvajati naloge v 

naslednjih življenjskih obdobjih.  

1.3. Čustva v obdobju mladostništva  

Če bi primerjali čustva odraslih in čustva mladostnikov, lahko vidimo, da mladostniki zelo hitro 

spreminjajo svoja čustva, enako pa je tudi z intenzivnostjo čustev. Mladostniki lahko 

intenzivneje doživljajo svoja čustva prav zaradi hormonskih in situacijskih vplivov (Berk, 1998, 

v Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Če vprašamo starše, kakšna čustva doživljajo njihovi 

mladostniki, bodo velikokrat odgovorili, da večinoma negativna, da izbruhnejo za vsako 

malenkost. Vendar avtorji, med drugim tudi Zupančič (1996), pravzaprav ugotavljajo, da 

pozitivna čustva v povprečju prevladujejo nad negativnimi čustvi. To pomeni, da mladostniki 

doživljajo več pozitivnih čustev, vendar odrasli bolj opazijo negativna čustva. Avtorica še 

dodaja, da mladostniki doživljajo veselje v tistih situacijah, kjer so ocenili, da so se dobro 
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prilagodili, so dobro izvedli neko dejavnost v skupini, ob igri, v socialnih situacijah, ki jih 

doživljajo kot smešne. Rice (1998) še naprej razvija to tezo, in sicer razloži, da v tem obdobju 

mladostniki izražajo močna pozitivna čustva do vrstnikov nasprotnega spola. Stanje 

zaljubljenosti pa je v tem obdobju še bolj intenzivno in temelji predvsem na telesni 

privlačnosti, medtem ko ljubezen vključuje še psihološke intimnosti, prijateljstva ter skrbnost 

v partnerskem odnosu.   

Poleg pozitivnih čustev mladostniki doživljajo tudi manj prijetna čustva, kot je strah. Ule (1995) 

najde razlike glede strahu pri mladostnikih in doživljanju strahu pri otrocih. Mladostniki 

doživljajo strah predvsem v določenih socialnih situacijah, na primer, kadar morajo nastopati 

pred razredom, ali pa strah pred neznanim, to pa so predvsem svetovni dogodki. Če 

pogledamo otroke, ti predvsem doživljajo strah pred materialnimi stvarmi, na primer pred 

živalmi, ali pa pri naravnih pojavih, kot so nevihte in podobno.  

Avtor Rice (1998) je povzel, da je najbolj opazno in »značilno« za mladostnike stanje 

sovražnosti oziroma čustvo jeze. To lahko izražajo v obliki preklinjanja, prepiranja ali pa celo 

pretepanja. Nastran Ule (2000) je med slovenskimi učenci v svoji raziskavi opazila, da so fantje 

v večji meri pripravljeni fizično ali besedno braniti svoj položaj. Če je zgoraj navedena avtorica 

opazovala, v kolikšnem odstotku, so fantje pripravljeni braniti svoj položaj in doživljati stanje 

sovražnosti, je avtor Rice (1998) v prejšnjem stoletju opazoval čustvo jeze pri otrocih. Ugotovil 

je, da mladostniki doživljajo to čustvo, če jim kdo omejuje telesne ali pa socialne dejavnosti, 

hitro lahko zamerijo, če jim kdo prepreči, da bi se vključevali v svoje socialno življenje. V veliki 

meri mladostniki doživljajo čustvo jeze, kadar zaznajo, da kdo napada njihovo stališče, položaj. 

Tudi Milivojević (2008) potrdi naslednje, in sicer, da oseba občuti jezo takrat, ko oceni, da drugi 

počne nekaj takega, kar ogroža katero izmed njegovih vrednot. Avtor Cvetek (2009, v Cvetek, 

2014) se strinja z obema predhodnima avtorjema in doda, da gre pri jezi v prvi vrsti za čustvo 

samozaščite, ki posamezniku omogoči zaščito svojih potreb.  

Jezo lahko sprožijo tudi nekatere banalne stvari, ki mogoče odrasle ne bi spravile v takšen 

položaj, na primer slabo vreme, če se jim pokvari kakšen predmet, neučinkovito opravljena 

naloga … Čeprav je avtor Rice (1998) to raziskoval v prejšnjem stoletju, lahko potrdimo 

veljavnost tega razmišljanja tudi danes. Avtorica Smrtnik Vitulič (2004) na določen način 

potrjuje tezo avtorja, saj pravi, da mladostniki doživljajo bolj kompleksna čustva kot otroci in 
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bolje razumejo, da je doživljanje nekaterih čustev odvisno od motivov ljudi. Zelo dobro je 

podala primer, in sicer je lahko en mladostnik jezen na prijatelja, ki ni prišel na njegov rojstni 

dan, spet drugi pa ne bi bil jezen. Mladostniki torej razumejo, da ljudje niso pasivni odzivniki 

na situacije in vsi ne doživljajo enakih čustev. 

1.4. Mladostniki in njihov socialni razvoj 

Kot navajata avtorici Zupančič in Svetina (2004, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2004) 

prihajajo v tem obdobju, torej obdobju mladostništva, v ospredje odnosi z vrstniki, medtem 

ko se odnos s starši ohlaja. Mladostniki prav v socialnih stikih pridobivajo nova socialna 

spoznanja, preizkušajo različne vloge, oblikujejo prepričanja, vrednote in s tem oblikujejo tudi 

svojo identiteto. V tem obdobju se torej mladostnik osamosvaja od primarne družine in stopa 

v odnose s svojimi vrstniki. Odnosi z vrstniki so vedno bolj vzajemni, čustveno intenzivni ter 

psihološko intimni.  

Vrstniške skupine so v tem obdobju bolj trajne ter čustveno povezane, najpogosteje se 

pojavljajo v obliki mladostniških družb, te vključujejo nekje do sedem članov ali pa manj ter so 

v zgodnjem otroštvu istospolne. Torej gre za podobno stare mladostnike, ki imajo podobna 

zanimanja, naklonjenost ter so dobro organizirani in tesno povezani. Več mladostniških družb 

se lahko združi v mladostniško množico, ki pa je bolj ohlapna ter razmeroma velika, deluje pa 

zaradi doseganja skupnega cilja. V zgodnjem mladostništvu tvorijo vrstniško skupino torej 

istospolni vrstniki, v srednjem mladostništvu pa se vedno bolj oblikujejo po spolu mešane 

družbe (prav tam).   

Dogaja pa se tudi, da nekateri posamezniki v družbi niso sprejeti in so zavrnjeni ali pa celo 

prezrti. Seveda vse to vpliva na posameznika in na njegovo vedenje. Lastnosti posameznikov, 

ki so v družbi sprejeti, zavrnjeni ali pa prezrti, je raziskoval Conger (1991, v Marjanovič Umek 

in Zupančič, 2004).   
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Sprejeti  Zavrnjeni Prezrti  

Družabnost, živahnost, 

smisel za humor 

Osredotočenost nase Visoka samorefleksivnost 

Komunikacijske spretnosti Išče pozornost drugih Socialna zadržanost 

Sprejemanje in razumevanje 

drugih,  

Precenjevanje sebe Socialna pasivnost 

Poznavanje vrstniških pravil, 

prilagodljivost 

Egoizem Nizka samozavest, 

zamerljivost 

Samospoštovanje  Zanemarjanje potreb drugih 

posameznikov 

Nizka asertivnost 

Socialna iniciativnost Uporaba sarkazma Umik v obremenilnih 

situacijah 

Tabela 1 (Lastnosti sprejetih, zavrnjenih in prezrtih posameznikov, prav tam) 

 Conger (1991, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2004) je opredelil prijateljstva in ugotovil, da 

v nobenem življenjskem obdobju ni vez med prijatelji tako močna, tako čustveno intenzivna 

ter intimna, kot v obdobju mladostništva. Pri prijateljstvu gre za to, da se posameznik 

prostovoljno vključuje v vzajemne dejavnosti z določeno osebo (torej s prijateljem). 

Mladostnik je pripravljen spreminjati svoje vedenje, se prilagajati svojim prijateljem, zato 

lahko vzpostavi veliko prijateljskih odnosov. Zanimivo je, da se pojavljajo razlike med 

mladostniki in mladostnicami, in sicer je ena takšna razlika, da so dekliška prijateljstva bolj 

intimna ter vzajemna, fantovska pa so številčnejša. Fantje dajejo več poudarka sami 

prisotnosti prijatelja, medtem ko deklice težijo k vzajemno skrbnostnem občutku (prav tam).   

Avtor Zeman (2006, v Cvetek, 2014) poveže tako čustven kot socialen razvoj posameznika in 

pokaže na še eno zanimivost tega obdobja, in sicer, da znajo mladostniki prilagajati izražanja 

čustev glede na vrstnike. Čustva, za katera predvidevajo, da jih bodo njihovi vrstniki, prijatelji 

sprejeli, izražajo v večji meri kot čustva, za katere predvidijo, da jih njihovi vrstniki ne bodo 

sprejeli. Torej imajo tudi na izražanje čustev mladostnika vrstniki kar velik vpliv.  
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2 RAZLIKE MED SPOLOMA 

Razlike med spoloma lahko opišemo skozi razne teorije, vse od bioloških in biološkosocialnih 

teorij, spoznavnih teorij ter teorij učenja ter socialnega učenja. Marjanovič Umek (2004, v 

Marjanovič Umek in Zupančič, 2004) strne teorijo učenja in socialnega učenja, in sicer gre za 

razvoj pojma spola ter spolnih vlog kot neko naučeno vedenje, pri katerih veljajo običajna 

načela učenja, vse od podkrepitev, učenja s posnemanjem ter samonadzorovanja. Pri teorijah 

učenja gre za to, da je spolno ustrezno vedenje nagrajeno, tisto, ki pa je neustrezno spolu pa 

je kaznovano. Spolna vloga je vzorec vedenja, ki je v določenem okolju ustrezen za deklice ali 

za dečke. Spolni stereotipi so prepričanja in verjetja o tem, kaj pomeni, če si deček, in kaj, če 

si deklica. Ti vključujejo razne informacije o tem, kakšne interese imajo eni in drugi, o 

zunanjem videzu, o psiholoških značilnostih, o socialnih odnosih in poklicih. Avtorica je 

poudarila, da če se otroci naučijo spolno tipičnega vedenja, se ga lahko z novim učenjem tudi 

»odnaučijo« oziroma spremenijo.  

Pri spoznavnih razvojnih teorijah (prav tam) pa vidimo, da je otrokovo razumevanje spola pri 

vsakem posamezniku različno in da je povezano predvsem z razvojem mišljenja ter socialne 

kognicije.  

2.1. Vpliv okolja na spolno tipično vedenje 

Že ob rojstvu se deklice in dečki razlikujejo, in ni presenečenje, če ta lastnost sproži kar nekaj 

pozornosti s strani odraslih, ter se nanjo naveže spolno stereotipno odzivanje (Powlishta, Sen, 

Serbin, Poulin-Dubois in Eichstedt, 2001). Odrasli se torej različno odzivajo na vedenje svojih 

otrok, različno predvsem, kadar gre za vprašanje spola in tipičnega vedenja. Eden izmed 

avtorjev, Fagot (1978, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2004), je že v prejšnjem stoletju 

opazoval različno odzivanje staršev na spolno tipično vedenje dečkov oziroma deklic. Ena 

izmed njegovih ugotovitev je bila ta, da so starši deklice spodbujali k oblačenju dekliških 

oblačil, k plesu, k igranju s punčkami, medtem ko so dečke odvračali od dekliških dejavnosti 

(igranje s punčkami, nudenje pomoči) in jih spodbujali k plezanju, skakanju.   

Avtorici Papalia in Olds (2009) sta opisali raziskavo, kjer so preverjali odziv odraslih na 

novorojenčka. Ugotovili sta, da se odrasli drugače odzivajo, če mislijo, da je dojenček deček 

oziroma deklica. Če mislijo, da je deček in če joka, to pripišejo njegovi jezi, če pa mislijo, da je 
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deklica, pa to pripišejo strahu. S takšnim načinom odrasli s svojim odzivanjem spodbujajo 

vedenje, ki je ustrezno za določen spol.  

Še nekaj področij, kjer se kažejo razlike v odzivanju staršev, je izpostavila tudi avtorica 

Marjanovič Umek (2004, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Njene ugotovitve so 

naslednje: pri agresivnem vedenju se odrasli pogosteje odzivajo na to vedenje pri dečkih in jih 

celo spodbujajo, pri čustvih so bolj strpni do čustev, ki jih izražajo tako v govoru kot v vedenju 

deklice. Kadar govorimo o nadzoru, odrasli pri dečkih pogosteje uporabljajo besedne ali fizične 

prepovedi, pri nalogah pa spodbujajo dečke k tipičnim deškim opravilom in deklice k tipičnim 

dekliškim nalogam.   

3 NASILJE 

3.1. Opredelitev nasilja 

Nasilje ni teoretičen fenomen, ni abstrakten pojav, ki je opisan samo v knjigah, priročnikih, 

člankih. Gre za dogajanje tukaj in zdaj, med nami, med sosedi, otroki, vrstniki ipd. Gre za žive 

ljudi z živimi zgodbami, z izkušnjami, ki so lahko strahotne in travmatične. Čeprav se nam zdi 

samoumevno, kaj je nasilje in kako je videti, lahko ugotovimo, da so opredelitve le-tega 

različne in kar na široko nastavljene.  

Nasilje je že star pojav, zato si lahko pobližje pogledamo nekatere definicije, ki so nastale v 

prejšnjem stoletju, in definicije, ki so nastale tako rekoč danes, v 21. stoletju. Seveda je povsod 

vidna rdeča nit in novejše definicije nasilja starejše le dopolnjujejo ter jih posodabljajo.  

Avtor Žužul (1989) je pred desetletji definiral nasilje kot grob napad na drugo osebo ali več 

osebami, katere rezultat je izrazito poškodovanje ali prizadejanje fizične škode nad žrtvami. 

Seveda danes vemo, da imamo zraven fizičnega nasilja še veliko različnih vrst in oblik le-tega. 

Tako je nekaj let kasneje avtorica Zalokar Divjak (2000) dodala še dodatna področja, in sicer, 

da se nasilje najpogosteje dotakne področja posameznikovih čustev ter njegove lastne osebne 

vrednosti. Posameznik, ki je prizadet, tako čuti strah, jezo, razočaranje in nemoč, žalost ter 

bolečino. Ostrman (2002, v Kristančič, 2002) še naprej dodaja, da gre pri nasilju za dejaven 

odnos do nekoga in da je zanj značilna uporaba sile, z namenom, da bi storilec, torej nasilnež, 

uresničil svoje želje, potrebe ter načrte. Nasilje lahko posameznik izvaja z namenom 

sproščanja lastne čustvene napetosti.  
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Kanduč (1998) je na področju prava nasilje definiral kot neupravičeno uporabo sile in da se ne 

nanaša le na telesno nasilje, ki lahko vodi v smrt, poškodbe, tudi psihične težave, ampak da 

gre tudi za druge oblike individualnega in strukturnega nasilja.  

Titley (2004) ugotavlja, da ni samo pravo tisto, ki določa, katero vedenje je v meji dopustnega, 

saj smo v različnih okoljih priča določenim oblikam nasilja, in da so nekje nekatere oblike bolj 

sprejemljive kot druge. V Društvu za nenasilno komunikacijo (2013) so mnenja, da bi lahko 

ljudje preprečili nasilje z drugačnimi sporočili o nasilju, ki jih družba posreduje svojim 

pripadnikom in pripadnicam. Mnenja so, da je ničelna toleranca do nasilja nujna, saj si nekateri 

nasilneži dovoljujejo biti nasilni, ker vidijo, da jih sistem ne ustavi. Titley (2004) je bil že pred 

leti enakega mnenja kot so kasneje razmišljali v Društvu za nenasilno komunikacijo, in sicer, 

ker je nasilje ukoreninjeno v okoliščinah in ker se nenehno spreminja, mora politika ter 

izobraževalna praksa upoštevati, da je treba za preprečevanje nasilja nenehno spreminjati 

strategije. Če povzamemo, je definicija nasilja spremenljiva in ni ne statična ne stalna.  

Za razumevanje nasilja je treba zmeraj analizirati okoliščine, v katerih se to dogaja. Tako 

Stanko (2004, v Zaviršek, 2004) pri analizi nasilnega dejanja predpostavi štiri elemente:  

- samo nasilno dejanje, 

- odnos, v katerem sta ali so osebe, med katerimi se nasilno dejanje dogaja, 

- prostor, kjer se nasilje zgodi, 

- škoda, ki je povzročena z njim.  

3.2. Medvrstniško nasilje 

Tako kot je nasilje star pojav, lahko rečemo, da gre pri medvrstniškem nasilju za enako stvar. 

Tudi to se je pojavljalo v preteklosti, v 60. in 70. letih, a več pozornosti so šole, kot pravi Pečjak 

(2011), namenile temu pojavu, ko je prišlo do samomora treh otrok, ki so si odvzeli življenje 

zaradi hudega trpinčenja in nasilja s strani vrstnikov. Avtorica omeni, da če smo včasih za izraz 

»bullying« uporabljali slovensko besedo trpinčenje, dandanes vedno bolj uporabljamo 

besedno zvezo medvrstniško nasilje. Avtorji Mugnaioni Lešnik, Koren, Logaj in Brejc (2009) 

razložijo, da je ta izraz, torej medvrstniško nasilje, malo širši in je manj določen v smislu oblike 

in teže dejanja. Pri trpinčenju je vsebina nasilnega dejanja bolj jasna, še bolj jasna pa je teža 

dejanja. Še naprej opišejo, da gre pri vrstniškem oziroma medvrstniškem nasilju za nasilje med 

vrstniki, brez pojasnila o obliki oziroma stopnji nasilnosti zaradi nasilnega dejanja samega.   
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Eden izmed prvih avtorjev, ki je raziskoval in tudi definiral ta pojav, torej nasilje med vrstniki 

oziroma bolj natančno trpinčenje, je bil Dan Olweus (1993). Napisal je, da gre za medvrstniško 

nasilje takrat, kadar je učenec v nekem daljšem časovnem obdobju večkrat izpostavljen 

agresivnemu vedenju s strani njegovega vrstnika ali skupine vrstnikov. Ta je temeljna definicija 

in iz te izhajajo tudi kasnejše definicije, avtorji dodajajo le kakšen element zraven. Tako 

Zabukovec Kerin (2002) doda, da gre pri vrstniškem nasilju za namerno uporabo fizičnega, 

psihičnega ali ekonomskega nasilja, povzročitelj pa je podobne ali enake starosti kot žrtev. 

Element ponavljajočega se vedenja pa je enak kot pri prejšnjem avtorju. Sullivan (2011) je še 

podrobneje opisal vrstniško nasilje, in sicer, da gre za zavestno, namerno ter ponavljajoče se 

vedenje, kjer gre lahko za agresivno in/ali manipulativno in/ali izključevalno vedenje. Le-te 

izvaja ena ali več oseb proti eni ali več osebam, ki je/so šibkejša/-e. Avtor je torej dodal in na 

določen način »posodobil« predhodne definicije, torej je upošteval današnje razmere in čas, 

v katerem živimo.  

Avtorica Pečjak (2014) je strnila skupne elemente vseh teh definicij in ugotovila, da gre za 

nasilje, ki se ponavlja in traja dalj časa ter ima namen škoditi drugemu. Ima več različnih 

pojavnih oblik, vse od agresivnega, fizičnega do manipulativnega, izključevalnega, obstaja tudi 

neravnovesje moči, torej žrtev je šibkejša od napadalca.   

Medvrstniško nasilje je torej vrsta nasilja, ki se zraven nasilja v odnosu učitelj-učenec, med 

starši in učitelji, med zaposlenimi, lahko pojavi v šoli (Mugnaioni Lešnik, Koren, Logaj in Brejc, 

2009). Za nasilje med vrstniki torej rečemo, da gre za vrsto nasilja, saj označuje vrsto odnosa 

med vpletenimi subjekti, torej vrstniki v šoli (prav tam).  

3.2.1. Oblike nasilja med vrstniki 

Razni raziskovalci razlikujejo različne oblike nasilja. Avtor Olweus (1993) je ločil med 

neposrednim medvrstniškim nasiljem, za katerega je značilen odkrit in očiten napad na drugo 

osebo, ter posrednim nasiljem, za katerega je značilna socialna osamitev in izključitev iz 

skupine. Avtor je oblikoval tudi vprašalnik glede trpinčenja in vanj zajel sedem kategorij: 

verbalno nasilje, izločenost iz skupine, širjenje lažnih govoric, fizično nasilje, jemanje denarja, 

prisiljenost v določena početja ter rasno nasilje.  

Avtorji Cheng, Chen, Ho in Cheng (2011, v Pečjak, 2014) razvrstijo nasilje med vrstniki nekoliko 

drugače in ločijo fizično nasilje, verbalno, relacijsko oziroma odnosno nasilje, nasilje do 
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lastnine, vedenjsko nasilje ter prisilno nasilje. Lahko vidimo, da je delitev raznih oblik zelo 

podobna kot pri Olweusu, le da sedem kategorij zajamejo v šest.  

Ostrman (2002, v Kristančič, 200) je že nekaj let prej zraven fizičnega, verbalnega ter 

psihološkega nasilja izpostavila še druge oblike, ki se pojavljajo, in sicer socialno, prikrito, 

odkrito, sistematično ter priložnostno nasilje. Naštete oblike bi lahko šteli k psihološkemu 

nasilju, a je zaradi prisotnosti socialne komponente nasilnega dejanja smiselno, da je socialno 

nasilje ena izmed oblik.  

Nasilje je avtor Sullivan (2011) tudi hierarhično kategoriziral in ga razdelil na dve širši kategoriji 

ter znotraj teh dveh še na ožje kategorije. Avtor je ločil nasilje na fizično ter na psihično nasilje. 

Fizično nasilje oziroma neposredno nasilje vključuje vedenja, kot so pretepi s poškodbami, 

namerno brcanje, odrivanja, grizenje, prerivanje, potiskanje, uničevanje lastnine. Psihično 

nasilje oziroma posredno nasilje pa je napad na posameznikovo notranjost, cilj je škoditi 

posamezniku brez fizičnih znakov. Psihično nasilje je zgoraj omenjeni avtor razdelil na dve 

podkategoriji, na verbalno nasilje, kamor sodi uporaba žaljivk, razširjanje lažnih govoric, 

hujskanje prijateljic, grožnje, verbalno poniževanje, spakovanje. Druga podkategorija 

psihičnega nasilja pa je neverbalno nasilje, ki je lahko neposredno, torej nesramne geste, ali 

pa posredno, ki je pa bolj zahrbtno, vključuje manipulacijo, in v to spada namensko socialno 

izključevanje/ignoriranje. Takšno nasilje lahko drugače pojmujemo tudi odnosno ali relacijsko 

nasilje.  

Avtorja Carpenter in Ferguson (2009, v Pečjak, 2014) opišeta tri glavne tipe relacijske 

agresivnosti, ki se pojavlja največkrat pri dekletih. Prvo je socialno ustrahovanje, ki se dogaja, 

kadar je dekle ponižana vpričo sovrstnikov. Kaže se v obliki zaničevanja in uporabe različnih 

žaljivk. Za relacijsko ustrahovanje gre, ko eno dekle načrtno in zavestno uničuje družbeni 

status drugega dekleta. Gre za to, da razširja lažne govorice o njej, da ji vedeti, da ni vredna 

pogovora, pove drugim, naj jo ignorirajo in osamijo. To ustrahovanje je večkrat neopazno in 

prefinjeno, odvija pa se takrat, kadar odrasli niso prisotni. Zadnje pa je čustveno ustrahovanje, 

za to obliko gre, kadar dekle uporabi čustveno izsiljevanje za nadzor drugega dekleta. Lahko 

npr. reče, da neko dekle ne more biti njena prijateljica, če ne prekine odnosa z drugim 

dekletom …  
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Enako kot je Sullivan (2011) opisoval fizično in psihično nasilje, tudi Munc (2010) opiše fizično 

nasilje, in sicer, da o fizičnem nasilju govorimo takrat, ko nekdo uporabi fizično moč nad 

drugim v takšni meri, da mu zada bolečino, ga poškoduje in ponižuje. Tudi ona našteje 

podobne oblike kot predhodni avtorji in doda še ožiganje. Avtorja Zlokovič in Dečman Dobrnjič 

(2007) opišeta še nekatere manj prepoznavne oblike fizičnega nasilja, in sicer groba ščipanja, 

izmikanje stola, frcanje po glavi, vbadanje s svinčnikom, namerno podstavljanje noge, da se 

drug spotakne. Avtor Plaz (2004) poudari, da je najbolj razširjena oblika nasilja prav psihično 

nasilje, z uporabo tega posamezniki uničujejo samozavest žrtve in skušajo osebo razvrednotiti. 

Tudi Munc (2010) je enakega mnenja kot zgoraj omenjeni avtor. Doda še, da je najbolj 

spregledana oblika psihičnega nasilja uporaba besed, ki delujejo uničevalno na vsakogar. 

Uporaba žaljivk, kričanje, povišan ton glasu, posmehovanje so le nekatere oblike psihičnega 

nasilja, ki ga opišeta tako Munc kot zgoraj omenjeni Sullivan.    

3.2.2. Raziskave v povezavi z deklicami in medvrstniškim 
nasiljem 

Raziskovanje medvrstniškega nasilja sega v prejšnje stoletje in eden izmed prvih tujih 

raziskovalcev na tem področju je bil Olweus. Naredil je raziskavo leta 1995, v katero je bilo 

vključenih kar 715 šol na Norveškem. Sama bom iz naslednjih raziskav (Olweus, 1995, Dekleva, 

1996, Pušnik 1996, 1999, Pečjak, 2014) bolj podrobneje pogledala nasilje med deklicami in 

pojavnost tega med njimi. Olweus (1995) je ugotovil, da nasilje s starostjo oziroma z leti šolanja 

upada, če pogledamo to v odstotkih, je ugotovil, da je v 5. razredu žrtev med deklicami 8,9 %, 

medtem ko je v 9. razredu deklic, ki so žrtve, 3,0 %. V svoji raziskavi je ugotovil, da so deklice 

pogosteje izpostavljene posrednemu trpinčenju v blažjih oblikah kot v obliki vidnih napadov, 

torej je med njimi bolj prisotno obrekovanje, širjenje govoric, manipuliranje s prijateljstvi, kot 

pa fizični napad. Olweus (1995) je poudaril, da čeprav je med deklicami nasilje manj vidno, še 

ne pomeni, da ga ni, in da je možno, da so nekatere oblike trpinčenja med deklicami prikrite 

ter jih z vprašalnikom ni mogel odkriti.   

Kako pa je z raziskovanjem tega pojava pri nas? Leta 1993 je Ministrstvo za šolstvo in šport 

sofinanciralo raziskovalno nalogo, ki je potekala od leta 1994 do 1995, namen te naloge je bil 

izvesti prvo slovensko raziskavo o pogostosti medvrstniškega nasilja in ustrahovanja v zvezi s 

šolo (Dekleva, 1996). Zraven omenjenega avtorja se je s tem pojavom med prvimi ukvarjala 

tudi Pušnik (1996, 1999). Oba sta izhajala iz Olweusovega vprašalnika in sta opazovala 
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pojavnost ter razširjenost medvrstniškega nasilja in razlike med starostjo in spolom glede tega 

pojava. Oba sta ugotovila podobno kot v preteklosti Olweus, in sicer, da je v medvrstniškem 

nasilju udeleženih več fantov kot deklet. Kasneje so avtorji tudi dodajali in potrjevali 

Olweusovo tezo, da se v vlogi žrtev fizičnega nasilja pogosteje pojavljajo fantje, v vlogi 

relacijskega nasilja pa bolj dekleta (Polak, 2011, v Pečjak, 2014).  

Zakaj pa pravzaprav pride do tega? Aničič (2002) opiše, zakaj prihaja do takšnih razlik. Od 

fantov se pričakuje, da se bodo sposobni ubraniti pred napadi drugih, da si bodo pridobili 

mesto v družbi, pri čemer ima agresivnost pomembno vlogo, zato je za fante tudi značilnejša 

oblika neposredne agresivnosti. Medtem ko je z dekleti popolnoma drugače, saj ljudje pravijo, 

da se zanje pretepanje ne spodobi. Avtorica tudi navaja, da se od deklic pričakuje, da so 

prijazne, občutljive in pasivne, da znajo poslušati navodila ter jim slediti, zato uporabljajo tudi 

verbalne in posredne oblike agresivnosti. Takšno nasilje med deklicami so potrdili razni avtorji 

(Smith, 1999; Smith in Sharp 1994, Besaga, 2006, v Pečjak, 2014).  

Pri nasilju med deklicami je še posebej zanimivo to, da se nasilje nad deklicami s strani deklic 

izvaja v skupinah. Avtorja Carpenter in Ferguson (2009, v Pečjak 2014) sta izpostavila prav to 

tezo in opisala, da ima dekliška skupina po navadi vodjo, ki nadzoruje ter usmerja proces 

ustrahovanja, medtem ko jo njene družabnice podpirajo. Ženske nasilnice so pogumnejše, ko 

so skupaj in si dovolijo več v skupini. Zanimiva je tudi raziskava Salmivalla s sod. (1998, v Pečjak, 

2014), saj je ugotovil, da je kar petkrat več deklet kot fantov pripravljenih braniti žrtev. Še ena 

raziskava je zanimiva v smislu, kakšen občutek in čustva doživljajo fantje in dekleta ter ali so 

pripravljeni pomagati. Rigby (2007, prav tam) je ugotovil, da se dekleta na nasilje odzivajo z 

žalostjo in občutkom, da so si same krive za nasilje, medtem ko se fantje odzivajo z jezo. Prav 

tako so dekleta v večji meri pripravljena o nasilju povedati drugim.  

Med iskanjem sem opazila še eno raziskavo, ki jo je vodil Inštitut za varovanje zdravja. Ta se je 

odvijala v Sloveniji od leta 2002 do leta 2010. Avtorica Scagnetti (2013) je podrobneje opisala 

trende, ki so se v teh letih pojavljali med mladostniki. Iz njenih ugotovitev lahko opazimo, da 

je med dekleti opazen trend upadanja deleža žrtev trpinčenja v celotnem časovnem obdobju 

2002–2010 in da se je statistično znižal med letoma 2006 in 2010. Delež deklic, ki so jih v 

zadnjih mesecih trpinčili, je leta 2006 znašal 27, 1 %, leta 2010 pa samo 20,7 %, kar pomeni, 

da se je znižal za kar 6,4 %. Zanimivo pa je to, da če se je v starostni skupini 11 in 13 let znižal, 

se je na drugi strani pri mladostnicah starih 15 let povečal. Leta 2006 je delež trpinčenih deklic 
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znašal 10,1 %, štiri leta kasneje pa kar 13,6 %, to pomeni, da se je povišal za 3,5 %. Tega trenda 

ne znajo razložiti, ampak kot razlog, da se je nasilje zmanjšalo, avtorica omeni številne 

preventivne programe, ki se ukvarjajo z njegovim zmanjševanjem.   

3.3. Nasilje in kaj lahko naredi šola? 

Če sklepamo iz omenjenih raziskav, da se nasilje med vrstniki v šolah pojavlja, se je treba tudi 

vprašati, kaj lahko naredimo sedaj. Kako lahko šola pripomore k temu, da bi se ta pojav 

zmanjšal, ali da se celo ne bi več pojavljal. Olweus (1995) je že dve desetletji nazaj napisal 

program, ki bi lahko preprečeval nasilje oziroma trpinčenje med učenci. Če strnemo njegove 

misli, se je treba s tem pojavom ukvarjati na ravni šole, oddelka ter na ravni posameznika. To 

pomeni, da je treba najprej raziskati ta pojav na šoli, nameniti kakšen šolski dan samo temu 

pojavu, se o tem pogovarjati, narediti razne delavnice. Treba je tudi organizirati roditeljske 

sestanke, kjer bi se učitelji in starši pogovarjali o tem problemu. Če pogledamo, kaj lahko 

naredimo na ravni oddelka, je to, da se o nasilju pogovarjamo na razrednih urah, in ta pojav 

posebej izpostavimo, predstavimo posledice, do katerih lahko pride, če se nasilje izvaja. Med 

uro lahko igramo vloge in prebiramo literaturo s tega področja. Kar je zelo pomembno, in kar 

je sam avtor tudi izpostavil, je to, da strmimo k pozitivni klimi v oddelku. Če pa pogledamo, kaj 

je predlagal Olweus (1995) glede ukrepov na ravni posameznika, pa je, da se pogovarjamo 

tako z nasilneži kot žrtvami, pogovarjati se je potrebno tudi s starši žrtev in nasilnežev, eden 

izmed ključnih elementov je prav domiselnost učiteljev in staršev pri reševanju tega problema.  

Avtorica Pušnik (1999) je dala veliko vlogo ravnateljem oziroma samemu vodstvu šole, saj je 

on tisti, ki si mora priznati, da se na njegovi šoli dogaja nasilje, in če se tega zaveda, je naredil 

že bistven korak k nadaljnjemu ukrepanju. Ravnatelj tudi usmeri svoj kolektiv k izobraževanju 

o problematiki nasilja, torej o prepoznavanju tega pojava in pridobivanju kompetenc za 

reševanje konfliktov ter spretnosti za odzivanje na nasilje.  

Dandanes pa igrajo veliko vlogo tudi preventivni programi, ki delujejo na preprečevanju 

pojavljanja medvrstniškega nasilja. Avtorica Pečjak (2014) navaja cilje teh programov, ki se s 

tem pojavom ukvarjajo, in sicer so cilji naslednji:  

- povečevanje občutljivosti za nasilje, 

- nižja toleranca, torej spreminjanje stališč, 

- hitrejše zaznavanje ter prepoznavanje nasilja, 
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- usmerjanje šole k sistemskemu preprečevanju nasilja med vrstniki, 

- zmanjševanje dejavnikov, ki so rizični pri medvrstniškem nasilju.  

Poleg omenjenih ciljev je avtorica (prav tam) naštela tudi, k čemu ti programi težijo. Ena izmed 

usmerjenosti je ta, da ti preventivni programi težijo k socialnemu vključevanju učencev. V 

nadaljevanju težijo tudi h krepitvi pozitivne samopodobe, k informiranju o pravicah učencev 

in k razvijanju ugodne ter pozitivne socialne klime.    

V Sloveniji se izvajajo razni preventivni programi, ki so celostni. Avtorji Mugnaioni Lešnik, 

Koren, Logaj in Brejc (2009) naštejejo ter podrobneje opišejo kar nekaj preventivnih 

programov. Eden izmed teh se imenuje Mreža učečih se šol: Strategije za preprečevanje 

nasilja, ki ga izvaja Šola za ravnatelje, ciljna skupina so vrtci, osnovne šole ter srednje šole. 

Svoje aktivnosti izvajajo tako med učitelji, v smeri raznih izobraževanj kot tudi med otroki z 

izvajanjem delavnic ter socialnih iger. Razne aktivnosti nudijo tudi staršem. Njihov cilj je 

usmerjen k povečevanju občutljivosti za problematiko nasilja, k povečanju informacij o 

dinamiki nasilja ter učenju veščin za učinkovitejše soočanje z nasiljem.   

Naslednji takšen program izvaja Zavod RS za šolstvo po imenu Nekomu je mar, v ta program 

so prav tako vključeni učitelji, starši ter učenci, njihov glavni cilj pa je ustvarjanje ugodnega 

delovnega ter učnega okolja. Izvedba tega programa poteka čez celo leto, kjer z raznimi 

aktivnostmi ugotavljajo stanje in tudi jasno definirajo problem, cilje ter postopke delovanja, 

nato pa tudi skupaj z učitelji, učenci ter starši oblikujejo program.  

Podoben preventivni program izvaja tudi Društvo za nenasilno komunikacijo v Ljubljani in 

Mariboru, kjer so ciljne skupine prav tako učitelji, starši ter učenci. Cilj tega je pomagati 

otrokom pri oblikovanju lastnih vrednot in stališč o nasilju, motivirati k razmišljanju o nasilju v 

družbi.  

Kot lahko v literaturi preberemo, se na slovenskem področju izvaja ogromno preventivnih 

programov, zanimivo pa je, da nisem nikjer zasledila, da bi bila ciljna skupina samo deklice, 

torej da bi se določen program ukvarjal samo z njimi ter s skritimi in prikritimi oblikami nasilja. 

Vidi se, da se preventivni programi razvijajo skupaj z družbo, saj veliko dajo tudi na 

preprečevanje nasilja preko interneta, dejstvo pa je, da se premalo ukvarjajo z deklicami, ki so 

žrtve tako rekoč nevidnega nasilja.  
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Olweus (1995) je lepo strnil, da če želimo preprečiti nasilje, se moramo s tem ukvarjati na vseh 

ravneh, to pomeni vse od ravnatelja, učiteljev, staršev ter učencev. Vse ravni šole morajo biti 

pokrite in seznanjene s pravili in zagovarjati je potrebno ničlo toleranco do nasilja. Da bi to 

dosegli, morajo vsi sodelovati in se podpirati.  

II. EMPIRIČNI DEL 

1 OPREDELITEV PROBLEMA  

Velikokrat se spominjam svoje osnovne šole in dogodkov, ki so zaznamovali tisti čas, učiteljev, 

ki so zaslužni tudi za to, da sem danes takšna, kot sem, sošolcev in sošolk, s katerimi smo se 

skupaj zabavali, se učili novih stvari ter doživeli tudi kakšno negativno izkušnjo. Osnovna šola 

ni vedno samo prijetna izkušnja, saj se lahko pojavlja nasilje med vrstniki. Pogosto slišimo za 

nasilje med fanti, nasilje med dekleti pa velikokrat prezremo. Avtorica Pušnik je leta 1999 

opisala, da je nasilje med mladimi v svetu dokaj nova tema. Kadar govorimo o nasilju, 

velikokrat uporabljamo izraz »bullying«, kar lahko prevedemo v trpinčenje oziroma 

ustrahovanje. Eden izmed prvih avtorjev, ki je poučeval o medvrstniškem nasilju, je Dan 

Olweus (1995), ki je opredelil ta pojav kot učenčevo izpostavljenost določenim negativnim 

dejanjem, ki so povzročena s strani enega ali več posameznikov, pri čemer pa se ta dejanja, ki 

so negativna, ponavljajo ter trajajo dalj časa.  

Literatura na tem področju kaže, da je ta pojav zelo raziskan. Nekateri avtorji med drugim tudi 

Olweus (1995), Sullivan (2011) in Titley (2004) so se ukvarjali s samo definicijo ter pojavnostjo 

tega fenomena v svetu, pri nas sta pogostost raziskovala Dekleva ter Pušnik (Pečjak, 2014). 

Zaradi ugotovitev zgoraj omenjenih avtorjev, da so dečki v večji meri bolj nasilni in so tudi 

pogosteje žrtve nasilnih dejanj (Olweus 1986, Dekleva, 1995, Pušnik, 1996 v Pušnik, 1999), je 

nasilje med deklicami manj raziskano. Ker se med deklicami ne pojavlja tako pogosto, ga ne 

smemo spregledati oziroma zanemariti. Salmivalli in Peets (2011) sta zaključila, da med dekleti 

pravzaprav prevladuje posredno oziroma odnosno nasilje, torej manipulacija, širjenje govoric, 

laži … Sama sem se v okviru študijske prakse, tako v šoli kot v mladinskem domu, srečala s tem 

pojavom. Zanimivo se mi zdi, da nasilja učitelji in vzgojitelji niso niti opazili, ali pa so ga opazili 

ter mu niso posvečali pozornosti. Posredovali niso zato, ker ne gre za fizično nasilje. To me je 

zmotilo ter nagovorilo k temu, da si izberem nasilje med deklicami za temo diplomskega dela. 

Avtorica Pušnik (1999) je opozorila na to, da je psihično, verbalno nasilje manj vidno in da 
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pogosteje pusti hujše posledice. Zgoraj omenjena avtorja Salmivalli in Peets (2011) sta 

opozarjala enako, zatorej sem se odločila, da bom to temo raziskovala v diplomskem delu.  

2 CILJI RAZISKOVANJA 

Raziskati želim, katere oblike nasilja se največkrat pojavljajo med deklicami, ki obiskujejo 5. 

razred, in tistimi, ki obiskujejo 9. razred. Zanima me, kje se nasilje največkrat dogaja ter kako 

pogosto je. Med drugim želim ugotoviti tudi to, kaj posameznice storijo, če opazijo, da je ena 

oziroma več sošolk trpinčenih. Zanima me tudi, komu največkrat poročajo o nasilju.  

3 HIPOTEZE 

H1: Največkrat pojavljena oblika nasilja med deklicami v 5. razredu je zaničevanje in uporaba 

žaljivk (socialno ustrahovanje). 

H2: Oblika nasilja, ki se največkrat uporablja med deklicami v 9. razredu, je ignoriranje in 

razširjanje lažnih govoric (relacijsko ustrahovanje). 

H3: Pri obeh skupinah se nasilje največkrat pojavlja na hodnikih. 

H4: Če opazijo, da je ena ali več sošolk trpinčenih, ji deklice iz 5. razreda pomagajo v večji meri 

kot deklice iz 9. razreda.   

H5: Obstajajo razlike med tem, kako deklice pomagajo trpinčeni sošolki. In sicer deklice iz 5. 

razreda pomagajo tako, da na pomoč pokličejo odraslo osebo, medtem ko se deklice iz 9. 

razreda osebno vmešajo. 

4 METODOLOGIJA  

 

4.1. Vzorec 

Moj vzorec sestavlja 102 deklic iz 5. razreda in 106 deklic iz 9. razreda. Vzorec je priložnostni, 

in sicer sem vprašalnike razdelila na pet osnovnih šol v Mariboru. 

4.2. Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

Sprva sem obvestila vse ravnatelje v zvezi z diplomo in jih prosila, ali lahko na njihovih šolah 

razdelim anketne vprašalnike. Po njihovem strinjanju sem se dogovorila še s šolsko svetovalno 

službo, kdaj in kako bom te vprašalnike razdelila. Sprva je bil moj namen, da jih bom deklicam 

razdelila v času njihovih razrednih ur, in da bom prisotna, medtem ko bodo reševali, vendar 

zaradi določenih okoliščin to ni bilo mogoče na vseh šolah. Vprašalnike so deklice na koncu 



 

18 
 

vrnile meni, zagotovila sem jim anonimnost, saj sem jih takoj spravila v mapo. Podatke, ki sem 

jih dobila, sem obdelala s programom SPSS.  

4.3. Pripomočki – instrument za zbiranje podatkov 

Podatke sem pridobila s pomočjo anketnega vprašalnika o medvrstniškem trpinčenju. 

Nekatera vprašanja sem povzela iz raziskave avtorja Olweusa (1993), uporabila sem 

prevedena vprašanja, ki sta jih uporabljala Dekleva in Pušnik (1996, 1999, v Pečjak 2014) pri 

svojem raziskovanju. Prav tako sem uporabila in spremenila vprašanja avtorjev Chang in sod. 

(2011, v Pečjak, 2014), na koncu pa sem dodala odprto vprašanje, kjer so deklice lahko zapisale 

svoje izkušnje.  

5 PRIKAZ REZULTATOV IN INTERPRETACIJA 

Prikazani so rezultati na podlagi vzorca, ki ga je sestavljalo 102 deklic iz 5. razreda ter 106 deklic 

iz 9. razreda.  

Spodnja Slika 1 prikazuje strukturni krog za naš vzorec, iz slike je razvidno, da je delež deklic iz 

5. razreda 49,04 %, delež deklic iz 9. razreda pa znaša 50,96 %.   

 

 

 

Delež deklic

5. razred 9.razred

Slika 1 (delež deklic 5. in 9. razreda) 
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5.1. PRVA IN DRUGA HIPOTEZA  

Moji prvi dve hipotezi se nanašata na obliko nasilja, ki so jih doživele deklice iz nižjega, torej 5. 

razreda ter deklice iz višjega, torej 9. razreda. Hipoteza, ki se nanaša na nižji razred, se glasi: 

Največkrat pojavljena oblika nasilja med deklicami v 5. razredu je zaničevanje in uporaba 

žaljivk. Medtem ko se druga hipoteza, ki se nanaša na deklice iz višjega razreda, glasi tako: 

Oblika nasilja, ki se največkrat uporablja med deklicami v 9. razredu, je ignoriranje in 

razširjanje lažnih govoric.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2 (delež deklic, ki je odgovorilo, da se pojavlja oblika uporaba vzdevkov) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

razred * vzdevki Crosstabulation 

 

vzdevke 

Total ne da 

razred 5. razred Count 74 28 102 

% within razred 72,5 % 27,5 % 100,0 % 

% within vzdevke 45,1 % 63,6 % 49,0 % 

% of Total 35,6 % 13,5 % 49,0 % 

9. razred Count 90 16 106 

% within razred 84,9 % 15,1 % 100,0 % 

% within vzdevke 54,9 % 36,4 % 51,0 % 

% of Total 43,3 % 7,7 % 51,0 % 

Total Count 164 44 208 

% within razred 78,8 % 21,2 % 100,0 % 

% within vzdevke 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

% of Total 78,8 % 21,2 % 100,0 % 
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razred * ignoriranje Crosstabulation 

 

ignorirale 

Total ne da 

razred 5. razred Count 71 31 102 

% within razred 69,6 % 30,4 % 100,0 % 

% within ignoriranje 49,7 % 47,7 % 49,0 % 

% of Total 34,1 % 14,9 % 49,0 % 

9. razred Count 72 34 106 

% within razred 67,9 % 32,1 % 100,0 % 

% within ignoriranje 50,3 % 52,3 % 51,0 % 

% of Total 34,6 % 16,3 % 51,0 % 

Total Count 143 65 208 

% within razred 68,8 % 31,3 % 100,0 % 

% within ignoriranje 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

% of Total 68,8 % 31,3 % 100,0 % 

Tabela 3 (delež deklic, ki je odgovorilo, da se pojavlja oblika ignoriranje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4 (delež deklic, ki je odgovorilo, da se pojavlja oblika širjenje lažnih govoric) 

Zgornje tabele pod številkami 2, 3 in 4 prikazujejo, v kakšnih odstotkih se te oblike pojavljajo 

pri posameznem razredu. Najpogostejši trije odgovori med obema skupinama deklic glede 

oblik nasilja so dejansko enaki, pri obeh skupinah se na prvih treh mestih pojavljajo 

ignoriranje, širjenje lažnih govoric in uporaba vzdevkov. Pri deklicah v 5. razredu je najbolj 

razred * širjenje lažnih govoric Crosstabulation 

 

širile lažne govorice 

Total ne da 

razred 5. razred Count 83 19 102 

% within razred 81,4 % 18,6 % 100,0 % 

% within širile lažne govorice 54,2 % 34,5 % 49,0 % 

% of Total 39,9 % 9,1 % 49,0 % 

9. razred Count 70 36 106 

% within razred 66,0 % 34,0 % 100,0 % 

% within širile lažne govorice 45,8 % 65,5 % 51,0 % 

% of Total 33,7 % 17,3 % 51,0 % 

Total Count 153 55 208 

% within razred 73,6 % 26,4 % 100,0 % 

% within širile lažne govorice 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

% of Total 73,6 % 26,4 % 100,0 % 
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pogosta oblika ignoriranje, nato uporaba vzdevkov ter širjenje lažnih govoric. Pri 9. razredu pa 

je najbolj pogost odgovor širjenje lažnih govoric, ignoriranje ter uporaba vzdevkov.    

Prav tako so deklice v odgovorih na moje odprto vprašanje opisale tudi svoje izkušnje z 

nasiljem in se te skladajo z ugotovitvami iz moje raziskave. Pri nekaterih izkušnjah lahko 

zaznamo, kako zelo so nekatere besede, ki so jih izrekle nasilnice žrtvam boleče. Izkušnje, ki 

so jih zapisale učenke, se vedno bolj stopnjujejo glede na uporabo oblik nasilja.  

»Večinoma, ko si dekleta v našem razredu izmenjujemo tako imenovane »kletvice«, gre za hec, 

saj ne mislimo resno.« (5. razred) 

»Ena sošolka je imela trenirko z napisom otroškega programa, druga prijateljica pa se je 

norčevala iz njene trenirke.« (5. razred) 

 »Ena moja sošolka je zanalašč uničila penkalo in se ni niti opravičila. Do mene se je grdo 

obnašala in govorila da sem nesramna vsem mojim prijateljicam. Vedno mi povleče prijateljice 

stran, da bi ostala sama. In vedno mi laže. Moje prijateljice se je bojijo in ji ne upajo reči ne! 

Jaz jim govorim obratno, a me ne poslušajo.« (5. razred) 

»Bilo je v 4. razredu med odmorom. Sošolka mi je začela govoriti, da sem posvojena, da sem 

umsko bolna, da se moji starši drogirajo in da je videla mojo mamo pred blokom z injekcijo v 

roki in s cigaretom v ustih. Jaz sem bila zelo užaljena.« (5. razred) 

Iz opisanega lahko vidimo, da deklice v 5. razredu bolj uporabljajo norčevanje kot obliko nasilja 

ter ignoriranje oziroma razdrtje prijateljstva med dekleti, enako pa lahko zasledimo iz zapisov 

devetošolk, ki so zbrane spodaj.   

»Ni mi všeč, da prijateljica neko skrivnost izda, če ji rečeš, da ne.« (9. razred) 

»Moja izkušnja je bila, da so me nekaj časa nazaj punce zafrkavale in žalile mojo postavo.« (9. 

razred) 

»Najbolj me moti to, da se širijo neke laži in uničujejo prijateljstvo z nekom.« (9. razred) 
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Slika 2 (grafični prikaz oblik nasilja) 

Na podlagi zgornje slike lahko ovržem svojo prvo hipotezo, saj je najpogostejša oblika nasilja, 

ki se pojavlja med deklicami v 5. razredu ignoriranje, čeprav takoj sledi uporaba vzdevkov. Iz 

tabel in grafa pa lahko opazimo, da je pri deklicah iz 9. razreda najbolj pogosta oblika nasilja 

širjenje lažnih govoric, takoj zatem pa ignoriranje, tako kot sem predvidevala. Zanima me 

predvsem, ali je povezava med tema dvema spremenljivkama, torej med razredom in obliko 

nasilja širjenje lažnih govoric. To sem izračunala s pomočjo X² preizkusa. 

razred * širile lažne govorice Crosstabulation 

Count   

 

širile lažne govorice 

Total ne da 

razred 5. razred 83 19 102 

9. razred 70 36 106 

Total 153 55 208 

Tabela 5 (povzetek značilnosti statistične analize) 
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Chi- Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,285a 1 ,012   

Continuity Correctionb 5,521 1 ,019   

Likelihood Ratio 6,371 1 ,012   

Fisher's Exact Test    ,018 ,009 

Linear-by-Linear Association 6,254 1 ,012   

N of Valid Cases 208     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 26,97. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Tabela 6(x²-test za povezavo med razredom in obliko nasilja širjenje lažnih govoric) 

 

 

 

 

 

 

Tabela 7 (koeficienti povezanosti med spremenljivkama 

Obstaja pomembna povezanost med razredom in obliko nasilja: širjenje lažnih govoric, x2(1) 

= 0.012, p ≤ 0,05. Hipotezo številka 2 lahko torej potrdimo, in sicer da je najpogostejša oblika 

nasilja med deklicami v 9. razredu širjenje lažnih govoric. Med šolanjem torej v 5. razredu se 

ne pojavlja tako pogosto kot med deklicami v 9. razredu.  

Vrednost Cramerjevega koeficienta znaša 0,174, kar implicira na srednje močno povezanost 

med spremenljivkama, ta vrednost je statistično pomembna, saj je raven njegove statistične 

pomembnosti enaka 0,174.  

Avtorji Cheng, Chen, Ho in Cheng (2011, v Pečjak, 2014) so opozorili prav na to vrsto nasilja, 

torej na relacijsko nasilje oziroma odnosno nasilje, ki je pogosto prav med deklicami. Izvajalka 

nasilja želi uničiti ugled žrtve, zato širi lažne govorice, jo ignorira, uničuje njen družbeni položaj. 

To je za žrtev poniževalno in pusti globoke rane. Ker se to izvaja tako rekoč nevidno, odrasli 

tega ne opazijo. Tudi avtor Sullivan (2011) opozori na to vrsto nasilja, in tudi on poudari, da je 

to za žrtev uničevalno. Med drugim sta tudi avtorja Carpenter in Ferguson (2009, v Pečjak, 

2014) omenila, da gre pri tej obliki nasilja za bolj prefinjeno stvar, saj se dogaja, kadar odrasli 

niso prisotni.  

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,174 ,012 

Cramer's V ,174 ,012 

Contingency Coefficient ,171 ,012 

N of Valid Cases 208  
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5.2. TRETJA HIPOTEZA  

Tretja hipoteza, ki sem si jo zastavila: Pri obeh skupinah se nasilje največkrat pojavlja na 

hodnikih. To hipotezo sem preverjala s 7. vprašanjem na svojem anketnem vprašalniku, kjer 

me je zanimalo, kje se nasilje med deklicami največkrat pojavlja. Predvidevala sem, da bo to 

na hodnikih, a so me odgovori 5. razreda malo presenetili. Na to vprašanje so odgovorile vse 

deklice, torej N = 208; od tega N (5. razred) = 102; N (9. razred) = 106.  

razred * kje dogajalo Crosstabulation 

 

kje dogajalo 

Total 0 

se ni 

dogajalo 

na 

stranišču 

v 

razredu 

na 

šolskem 

dvorišču 

na 

hodnikih 

šole 

na poti 

v/iz 

šole 

razred 5. 

razred 

Count 1 37 1 41 6 11 5 102 

% within 

razred 
1,0 % 36,3 % 1,0 % 

40,2 

% 
5,9 % 10,8 % 4,9 % 

100,0 

% 

% within 

kje 

dogajalo 

100,0 

% 
45,7 % 33,3 % 66,1 % 75,0 % 26,2 % 50,0 % 

49,3 

% 

% of Total 
0,5 % 17,9 % 0,5 % 19,8 % 2,9 % 5,3 % 2,4 % 

49,3 

% 

9. 

razred 

Count 0 44 2 21 2 31 5 105 

% within 

razred 
0,0 % 41,9 % 1,9 % 20,0 % 1,9 % 29,5 % 4,8 % 

100,0 

% 

% within 

kje 

dogajalo 

0,0 % 54,3 % 66,7 % 33,9 % 25,0 % 73,8 % 50,0 % 
50,7 

% 

% of Total 
0,0 % 21,3 % 1,0 % 10,1 % 1,0 % 15,0 % 2,4 % 

50,7 

% 

Total Count 1 81 3 62 8 42 10 207 

% within 

razred 
0,5 % 39,1 % 1,4 % 30,0 % 3,9 % 20,3 % 4,8 % 

100,0 

% 

% within 

kje 

dogajalo 

100,0 

% 
100,0 % 100,0 % 

100,0 

% 
100,0 % 100,0 % 

100,0 

% 

100,0 

% 

% of Total 
0,5 % 39,1 % 1,4 % 30,0 % 3,9 % 20,3 % 4,8 % 

100,0 

% 

Tabela 8 (kontingenčna tabela med razredom, ki ga anketiranke obiskujejo in kje se je nasilje dogajalo) 

Za ponazoritev, kako so ti podatki videti posebej pri 5. ter 9. razredu, sta spodaj dva krožna 

diagrama.  
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Slika 3 (kje se je nasilje dogajalo – 5. razred) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4 (kje se je nasilje dogajalo – 9. razred) 

 

V mnogih raziskavah, ki so jih delali razni avtorji, Olweus (1995), Dekleva (1995) ter Pušnik 

(1999), zadnja dva na slovenskem, so dokazali, da se je največ nasilja dogajalo na hodnikih šole 

in ne na poti v/iz šole, kot so si ljudje mislili. Že toliko let nazaj so potrdili, da se nasilje pojavlja 

36,30 %

1%

40,20 %

5,90 %

10,80 %

4,90 %

5. razred

se ni dogajalo na strnišču v razredu na šolskem dvorišču na hodniku na poti v/iz šole

41,50 %

1,90%

19,80%
1,9 0%

29,20 %

4,70 %

9. razred

se ni dogajalo na stranišču v razredu na šolskem dvorišču na hodniku na poti v/iz šole
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znotraj šol, na samih hodnikih, in da je treba ukrepati. Kot pa sem sama lahko videla na svojem 

vzorcu, še posebej med deklicami v 5. razredu, se je nasilje že preneslo v same razrede. Med 

deklicami, ki obiskujejo 9. razred, je še vedno najbolj pogosto, da se pojavlja nasilje na 

hodnikih, saj je kar 29, 2 % takih, ki so doživele nasilje, odgovorilo, da se je to pojavljalo na 

hodnikih. Deklice iz 5. razreda pa so v 40,2 % odgovorile, da se je to dogajalo v razredu. Čeprav 

je večina deklic iz 5. razreda odgovorila, da se je nasilje dogajalo v razredu, je ena izmed teh 

opisala svojo izkušnjo, ki se je pa zgodila na hodniku.  

»Bilo je konec pouka in naslonila sem se na radiator 5.X razreda. Ena punca me je odgnala. 

Rekla mi je, da je to njihov radiator in mi rekla, da naj grem drugam in me potisnila.« (5. razred) 

Olweus (1995) je poudaril, da je šola kraj, kjer je največ medvrstniškega nasilja. Zakaj pa se je 

to preneslo iz hodnikov v razrede, pa je strnila avtorica Pečjak (2014), ki je zapisala, da so 

mesta, kjer se nasilje dogaja in pojavlja tista, v katerih učenci ostajajo daljši čas ter za primer 

navede učilnico. Avtorja Espelage in Asidao (2001, v Pečjak, 2014) ter avtor Rigby (2007, v 

Pečjak 2014) ugotavljajo, da se pojavi večja nevarnost za medvrstniško nasilje prav na krajih, 

kjer je veliko učencev ter malo učiteljev, ki bi jih lahko nadzorovali. Sama sem med prakso 

opazila, da se učitelji med odmori zadržujejo ter nadzorujejo hodnike in ne več učilnice. Tako 

imajo nasilnice več prostora v razredih in imajo manjšo možnost, da bi jih dobili pri izvajanju 

nasilja. Prav tako je Craig s sod. (2001, v Pečjak, 2014) s svojo raziskavo dokazal, da je učilnica 

eden od krajev, kjer se lahko pojavi nasilje tudi ob prisotnosti učitelja.  

5.3. ČETRTA IN PETA HIPOTEZA  

Četrta hipoteza, ki sem jo kasneje tudi raziskovala, se glasi: Če opazijo, da je ena izmed sošolk 

trpinčena, ji deklice iz 5. razreda pomagajo v večji meri kot deklice iz 9. razreda. Zadnja 

hipoteza, ki se pa nanaša na četrto, je: Obstajajo razlike med tem, kako pomagajo trpinčeni 

sošolki. In sicer deklice iz 5. razreda pomagajo tako, da na pomoč pokličejo odraslo osebo, 

medtem ko se deklice iz 9. razreda osebno vmešajo.  

Ti dve hipotezi sem raziskovala s 14. vprašanjem na svojem anketnem vprašalniku, kjer so 

deklice morale označiti, kako trditve veljajo zanjo. Na voljo so imele lestvico od 1 do 6 oziroma 

od sploh ne drži, do popolnoma drži. Vprašanje se je glasilo: »Če bi videla, da ena deklica trpinči 

sošolko, bi …« Trditve so bile, da bi se pridružile nasilnici, da bi opazovale in se smejale, da bi 

se umaknile iz situacije, da bi povedale nekomu, ki lahko zaustavi nasilje ali da bi se osebno 
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vmešale. Slednji dve trditvi sta primerni za moji hipotezi. Tudi vprašanje pod številko 8 na 

anketnem vprašalniku se navezuje na to, komu povedo o nasilju. Postavila sem hipotezo, da 

deklice v 5. razredu povedo starejšim (staršem, učiteljem …) ter da dekleta iz 9. razreda povedo 

sošolkam (torej svoji generaciji).  

 

 

 

 

Tabela 9 (opisne mere po skupinah) 

Če pogledamo, kakšne so povprečne vrednosti pri rezultatih, lahko opazimo, da so deklice tako 

iz 5. kot iz 9. razreda pripravljene povedati nekomu, ki bi lahko ustavil nasilje. Torej lahko 

vidimo, da sta obe skupini pripravljeni povedati, da bi se nasilje zaustavilo, vendar aritmetični 

sredini kažeta, da so v večji meri pripravljene povedati deklice iz 5. razreda. Iz spodnje tabele 

lahko preberemo, da sta na to vprašanje odgovorili 102 deklici iz 5. razreda in 106 deklic iz 9. 

razreda. Aritmetična sredina za prvo skupino znaša 4.80 (se nagibajo bolj k »popolnoma drži«), 

za drugo pa 4.63 (kar je nekje vmes med »drži« in »popolnoma drži«). Standardni odklon za 

prvo skupino znaša 1.741, za drugo pa 1.476, medtem ko standardna napaka aritmetične 

sredine za prvo znaša 0.172, za drugo pa 0.143.   

Zgornji rezultat sem preverila s t-testom, ki ugotavlja razlike med 5. in 9. razredom glede na 

pripravljenostjo povedati nekomu, ki lahko zaustavi nasilje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Group Statistics 

 
razred N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

povedala nekomu 5. razred 102 4,80 1,741 ,172 

9. razred 106 4,63 1,476 ,143 
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Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95 % Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

povedala 

nekomu 

Equal 

variances 

assumed 

3,379 ,067 ,769 206 ,443 ,172 ,223 -,269 ,612 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  ,767 197,934 ,444 ,172 ,224 -,270 ,614 

Tabela 10 (T-test za preverjanje razlik) 

V povprečju so deklice iz 5. razreda bolj pripravljene povedati nekomu, ki lahko zaustavi nasilje 

(M = 4.80, SE = 0.172) kot pa deklice iz 9. razreda (M = 4.63, SE = 0.143). Ta razlika ni statistično 

pomembna t(206) = 0.769, p > 0.05. Četrto hipotezo ter deloma peto hipotezo lahko 

zavrnemo, saj prvi del, ki se nanaša na to, da deklice iz 5. razreda pokličejo na pomoč odraslo 

osebo ne drži, oziroma ni statistično pomembno.  

Drugi del pete hipoteze pa se nanaša na deklice iz 9. razreda, ki bi se, če bi videle, da je ena 

izmed sošolk trpinčena, vmešale kar osebno. Rezultati na to vprašanje so naslednji.  

Group Statistics 

 
razred N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

osebno bi se vmešala 5. razred 99 2,40 1,862 ,187 

9. razred 105 3,77 1,219 ,119 

Tabela 11 (opisne mere po skupinah) 

Iz zgornje tabele je razvidno, da je na to vprašanje odgovorilo 99 deklic iz 5. razreda ter 105 

deklic iz 9. razreda. Aritmetična sredina za prvo skupino znaša 2.40 (so nekje vmes med 

»pogosto ne drži« ter »redko drži«), za drugo pa 3.77 (kar se bolj nagiba k »drži«). Standardni 

odklon za prvo skupino znaša 1.862, za drugo pa 1.219. Standardna napaka aritmetične 

sredine pri prvi skupini znaša 0.187, pri drugi pa 0.119.  
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Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95 % 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

osebno bi 

se 

vmešala 

Equal 

variances 

assumed 

28,231 ,000 
-

6,239 
202 ,000 -1,367 ,219 -1,800 -,935 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  
-

6,166 
167,423 ,000 -1,367 ,222 -1,805 -,930 

Tabela 12 (t-test za preverjanje razlik med razredom in med tem ali bi se osebno vmešale) 

V povprečju se deklice iz 9. razreda bolj strinjajo s trditvijo, da bi se osebno vmešale, če bi 

videle, da je njihova sošolka trpinčena (M = 3.77, SE = 0.119) kot pa deklice iz 5. razreda (M = 

2.40, SE = 0.187). Ta rezultat lahko posplošim na celotno populacijo, saj t(202) = -6.239, p≤ 

0.05. Drugi del pete hipoteze torej lahko sprejmemo.  

Ni se zgodilo bratu (sestri) staršem učiteljem
svetovalni

delavki
sošolki nikomur

5. razred 37,30% 5,90% 37,30% 2,90% 1% 9,80% 5,90%

9. razred 43,30% 1% 4,80% 1,90% 1,90% 33,70% 13,50%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

Komu si povedala o nasilju?

5. razred 9. razred

Slika 5 (Komu si povedala?) 
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Nadalje me je zanimalo, komu največkrat povedo o nasilju, ki se dogaja njim. Če pogledamo 

zgornjo tabelo, lahko opazimo, da deklice iz 5. razreda največkrat povedo staršem, saj jih je 

tako odgovorilo kar 37,3 %. Deklice iz 9. razreda pa največkrat povedo za nasilje svojim 

sošolkam, saj jih je tako odgovorilo kar 33, 7 %.   

To lahko povežemo z značilnostmi tega obdobja, torej mladostništva. Kadar deklice oziroma 

mladostniki na splošno vstopijo v to obdobje, so še vedno povezani s starši, ki so še zmeraj 

pomembna referenčna skupina. Dalj časa, ko so v tem obdobju, vedno bolj postajajo 

pomembni vrstniki, in vedno manj starši. Bolj zaupajo nekomu, ki je njihova generacija, svojim 

prijateljicam. Verjetno je tudi s tem pogojeno, komu zaupajo o nasilju. Kadar imajo deklice, ki 

šele stopajo v puberteto, problem, se še zmeraj zanašajo na starše, da jim bodo stali ob strani. 

Kadar pa so mladostniki že nekaj časa v puberteti, torej ko se bližajo starosti 14, 15, zanje 

postajajo vedno bolj pomembni prijatelji, in na te se tudi zanašajo (Marjanovič Umek 2004, v 

Marjanovič Umek in Zupančič, 2004).  

Iz zgornje Slike 5 lahko razberemo tudi, da se med deklicami v nižjem, torej 5. razredu, večkrat 

pojavi nasilje kot med deklicami v višjem razredu, saj če pogledamo to vprašanje, torej komu 

si povedala, vidimo, da jih je 37,3 % v 5. razredu odgovorilo, da se nasilje ni zgodilo, medtem 

ko je v 9. razredu ta odstotek višji, torej kar 43, 3 % je odgovorilo, da se nasilje njim ni zgodilo. 

Vidno je upadanje nasilja med leti, torej so učenke v 5. razredu v večji meri doživele nasilje kot 

deklice v 9. razredu. Razlika je kar očitna, saj je pojav nasilja manjši za kar 6 %. Tudi avtor 

Olweus (1995) je ugotovil, da nasilje med učenci od 7. do 9. razreda strmo upada. V svoji 

raziskavi je ugotovil, da je povprečen odstotek trpinčenih učencev od 2. do 6. razreda kar 

dvakrat večji kot od 7. do 9. razreda. Med drugim je tudi avtorica Pušnik (1999) na slovenskem 

območju ugotovila, da nasilje s starostjo upada in je tako potrdila Olweusovo tezo.     

Zanimivi pa so podatki, ki se nanašajo na delavce šole, in sicer na učitelje ter svetovalne 

delavke. Iz grafa lahko razberemo, da se le v minimalnih odstotkih deklice odločijo povedati 

delavcem šole. Seveda se tu poraja vprašanje, zakaj je tako, ali ne zaupajo učiteljem, ali menijo, 

da ne naredijo dovolj, da bi preprečili nasilje, ali pa raje povedo nekomu drugemu. Deklice 

obeh skupin sem povprašala tudi, kako pogosto učitelji posredujejo pri nasilju med deklicami, 

oziroma kako one to opažajo, saj je možno, da nekje v nekaterih razredih posredujejo, pa tega 

ne vedo. Tudi avtorica Zabukovec Kerin (2002) se je spraševala, kaj mlade ovira pri iskanju 

pomoči, oziroma zakaj ne posredujejo informacije o nasilju učiteljem. Sama je naštela razne 
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primere, in sicer je možno, da je otroka strah, da se jim bo povzročitelj nasilja maščeval, ali pa 

jih je strah reakcije starejših, da bi jih prehitro odslovili z nasvetom, ki so ga že slišali in ne 

deluje. Mogoče mislijo, da jih bomo označili kot »špec kahle«. Nekateri otroci so mnenja, da 

si morajo pomoč starejših najprej zaslužiti, ali pa jim je nerodno. Avtorica (prav tam) je 

poudarila, da je pomembno, da učitelji odprejo svoja vrata in jih povabijo na pogovor, da so 

senzibilni ter da zaznajo ta problem in prisluhnejo otrokom.  

SKLEPNE UGOTOVITVE 

Problem nasilja med deklicami, ki je predmet diplomske naloge, ni nova tema v svetovni 

strokovni in znanstveni literaturi. Nasilje se v literaturi pojavlja že vrsto let, kar dve, tri 

desetletja, še posebej pa v skandinavskih državah. V Sloveniji smo se s tem pojavom začeli bolj 

sistematično ukvarjati pred 20 leti in pionirja na tem področju sta Pušnik (1999, v Pečjak, 2014) 

in Dekleva (1995, v Pečjak, 2014). Bistveno spoznanje večine raziskovalcev, kot so Olweus 

(1995), Titiley (2004), Sullivan (2011), Pušnik (1999), Dekleva (1995) in Scagnetti (2013), ki so 

se ukvarjali s tem pojavom, je, da je ta zelo kompleksno pogojen ter se kaže v raznolikih 

oblikah.  

V empiričnem delu, v katerem sem raziskovala nasilje med deklicami v 5. in 9. razredu, sem 

prišla do zanimivih ugotovitev. Zbrani podatki so pokazali, da je oblika nasilja, ki je najbolj 

prisotna tako v enem kot v drugem razredu popolnoma enaka, le da so mesta prvih treh najbolj 

razširjenih oblik prerazporejena. V 5. razredu je na prvem mestu najbolj razširjena oblika 

ignoriranje, sledi uporaba vzdevkov in na tretjem mestu širjenje lažnih govoric. Pri 9. razredu 

pa je najbolj pogosta oblika nasilja širjenje lažnih govoric, nato ignoriranje in na tretjem mestu 

uporaba vzdevkov. Tako sem ovrgla svojo prvo hipotezo, drugo, ki se je nanašala na 9. razred, 

pa sem potrdila.  

Podatki, ki so se nanašali na kraj, kjer se nasilje največkrat dogaja, so me malo presenetili, saj 

sem domnevala, da se največ nasilja dogaja na hodnikih. 9. razred je mojo hipotezo potrdil, 

podatki 5. razreda pa so jo zavrnili, saj je bil najbolj pogost odgovor, da se dogaja v razredu. Ta 

ugotovitev se delno ujema z ugotovitvami norveških raziskav (1995) in raziskav avtorjev 

Dekleve (1996) in Pušnik (1999), ki so v svojem raziskovanju potrdili, da je nasilje najbolj 

pogosto na hodnikih šole. Avtorja Espelage in Asidao (2001, v Pečjak, 2014) pa sta ugotovila, 
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da je nasilje prav tako v veliki meri prisotno v razredih prav zaradi pomanjkanja nadzora s 

strani učiteljev, saj se je to preneslo na hodnik.    

Strokovnjaki s področja o medvrstniškem nasilju pravijo, da žrtve nasilja velikokrat ne povedo 

o svoji izkušnji, saj se bojijo maščevanja, jih je sram, ne zaupajo odraslim. Tudi sama sem to 

raziskovala in ugotovila, da bi večina, če bi opazila, da je ena izmed sošolk trpinčena, tudi 

povedala nekomu, ki bi lahko zaustavil nasilje. Tudi same so povedale, da če bi komu zaupale, 

bi deklice iz 5. razreda v večini primerov to povedale staršem, deklice iz 9. razreda pa sošolkam.  

Iz zapisov izkušenj posameznic, ki so jih zapisale na koncu vprašalnika, lahko vidim, da so si v 

nekaterih točkah deklice iz 5. in deklice iz 9. razreda podobne. Veliko deklic je zapisalo, da se 

s prijateljicami velikokrat skrega zaradi malih stvari in se ignorirajo, nato pa spoprijateljijo 

nazaj in pozabijo, da se je kaj zgodilo. Te izkušnje na določen način potrjujejo tezo glede oblik 

nasilja, med deklicami v 5. razredu je pogosto, da se žalijo, uporabljajo kletvice, med deklicami 

v 9. razredu pa širjenje lažnih govoric.  

  



 

33 
 

ZAKLJUČEK  

Medvrstniško nasilje se dogaja, in to na šolah, ki naj bi bila varen prostor za vse učence. Sama 

sem mnenja, da bi se moralo več dogajati na tem področju, več pogovora na razrednih urah, 

več doživljajske pedagogike, izkustvenih aktivnosti, kjer bi posamezniki občutili, kako zelo 

boleče je to lahko za žrtev. V Sloveniji imamo ogromno društev, ki se s to problematiko 

ukvarjajo. Pomembna je sekundarna preventiva, torej ker vemo, da se to pojavlja, moramo 

narediti nekaj, da se zmanjša. Seveda je v teoriji in na papirju lahko govoriti, ampak v 

vsakdanjem življenju, v praksi, je to težko doseči in za spremembe je potreben čas. Pomembno 

je, da so jasna pravila in da se jih vsi držimo, da ni popuščanj, ko gre za ta pojav. Mnoge šole 

že upoštevajo in se držijo pravil ter uporabljajo preventivne programe, a tega je premalo. 

Programe bi morali narediti čim bolj zanimive otrokom, da resno jemljejo ta pojav. Menim, da 

bi bilo dobro, da bi se začelo o tem pogovarjati čim prej, zdi se mi prepozno, če teče pogovor 

med osmo- in devetošolci. Kot pravijo, bolje preventiva kot kurativa. Dobro bi bilo, da bi se o 

tem pogovarjali že v 1. razredu, seveda bi morali prilagodili način dela starosti učencev. Ta 

zadnji stavek je zelo pomemben, pomembno je, da se o takšnih stvareh začnemo zgodaj 

pogovarjati, da razložimo že majhnim otrokom, zakaj nasilje ni dobro, kakšne so posledice.  

Sama sem se med pisanjem diplomske naloge spraševala, kaj lahko jaz, prihodnja socialna 

pedagoginja, naredim na tem področju. Najprej mi je padlo na misel že to, kar sem zgoraj 

opisala, da bi se s tem pojavom začela zgodaj ukvarjati. Zdi se mi pomembno, da otroke že na 

začetku naučimo, da nasilje ni tolerirano in da je prepovedano. Seveda sama tega ne bi mogla 

doseči. Pomembno je, da je kolektiv pripravljen sodelovati in se s skupnimi močmi truditi, da 

do nasilja ne bi prišlo. Če pa bi že, pa imamo socialni pedagogi ogromno metod, s katerimi bi 

lahko zaznali in preprečili nasilje. Mnenja sem, da je izkušnja, doživljaj, da občutiš na svoji koži 

zelo pomembno. Razne igre vlog, doživljajska pedagogika je tista, ki otrokom približa, kako je, 

če si žrtev, kaj lahko narediš, da preprečiš nasilje. Razna pričevanja žensk, ki so kot deklice 

doživele nasilje, bi se mi zdelo koristna, zato bi lahko svetovalne delavke organizirale kakšne 

pogovorne ure z žrtvami, da bi čim bolj približali problematiko mladim.  

Ker sem na praksi opazila, kako zelo razširjeno je nasilje na internetu, torej da se je to preneslo 

v internetne sfere, bi se mi zdelo koristno, da bi bolj raziskovali to področje. Zdi se mi, da je 

vedno več deklet žrtev »sekstinga«, »hate speecha«, ustvarjajo se razne skupine na internetu, 

ki so uperjene proti eni deklici, pošiljajo se gole fotografije, ki se kasneje znajdejo na telefonih 
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vseh sošolcev in sošolk. Zdi se mi pomembno, da bi se osredotočili na to področje, saj se ti 

problemi kasneje tudi nosijo v šolo in jih morajo delavci šole reševati.  

Sama sem med pisanjem diplomske naloge dobila vpogled v nasilje med deklicami in katere 

oblike so prisotne. Moja diplomska naloga bi se lahko podrobneje dotaknila tudi mlajših deklic, 

saj sem med branjem odgovorov na svoje odprto vprašanje ugotovila, da se nasilje med temi 

dogaja že v mlajših letih. Zato bi lahko imela tri starostne skupine in primerjala, kako se nasilje 

med šolanjem stopnjuje ali zmanjšuje. Prav tako bi lahko skrajšala svoj vprašalnik, saj nekatera 

vprašanja niso prišla v poštev v moji interpretaciji. Pomembno pa se mi je zdelo, da sem si 

vzela za ciljno skupino deklice v osnovni šoli, saj je nasilje med njimi zares očem skrito in 

nevidno. Prav zaradi tega pa moramo ozavestiti, da to obstaja in posvetiti pozornost temu 

pojavu, še preden se zgodi in eskalira.   
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PRILOGA 

ANKETNI VPRAŠALNIK O NASILJU MED DEKLICAMI 

Sem Marija Mitrović, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani in delam diplomsko nalogo na 

temo nasilje med deklicami v osnovni šoli. Zanima me predvsem nasilje, ki se dogaja med 

puncami, zato se bodo vsa vprašanja nanašala na nasilje, ki ga opaziš ali doživljaš s strani 

deklet. Anketa je anonimna, zato te prosim, da nanjo odgovoriš iskreno. Za sodelovanje se ti 

že v naprej zahvaljujem.  

1. Razred:                    a) 5. razred                             b) 9. razred 

 

2. Ali si med sošolkami priljubljena? 

a) Mislim, da zelo 

b) Srednje 

c) Ne preveč 

d) Nisem  

3. Kako se počutiš med sošolkami? 

a) Zelo dobro 

b) Dobro 

c) Slabo 

d) Zelo slabo 

4. Ali se je tebi že to kdaj dogajalo? So sošolke v tem šolskem letu: (obkroži največ 3 

odgovore)  

a) Tebi grozile 

b) Te izsiljevale 

c) Ti dajale vzdevke 

d) Te brcale 

e) Te polivale z vodo 

f) Ti uničevale šolske potrebščine 

g) Te zafrkavale 

h) Te poniževale 

i) Te ignorirale 

j) Širile lažne govorice o tebi 

k) Te žalile 

l) Drugo ______________ 

m) Nič podobnega

 

5. Kako pogosto se ti to dogaja? 

a) Nikoli  

b) Le enkrat 

c) Občasno 

d) Enkrat na teden 

e) Večkrat na teden 
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6. Ali se ti je to dogajalo tudi lani? 

a) DA                                    b) NE 

 

7. Kje se je to največ dogajalo? 

a) Ni se zgodilo 

b) Na straniščih 

c) V razredu 

d) Na šolskem dvorišču 

e) Na hodnikih v šoli 

f) Na poti v/iz šole 

 

8. Komu si povedala o tem? 

a) Ni se zgodilo 

b) Bratu (sestri) 

c) Staršem 

d) Učitelju 

e) Svetovalni delavki 

f) Sošoli 

g) Nikomur 

 

9. Če nisi povedala nikomur, zakaj nisi? 

a) Ni se zgodilo 

b) Strah me je bilo, saj so mi grozile, da ne smem povedati 

c) Mislila sem, da ne bo pomagalo 

d) Ker ne zaupam nikomur 

 

10. Kako pogosto ti druge učenke govorijo neprijetne in nespodobne besede? 

a) Nikoli  

b) Zelo redko 

c) Redko  

d) Občasno  

e) Pogosto  

f) Zelo pogosto 
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11. Iz katerega razreda je učenka, ki je nasilna do tebe? 

a) Iz mojega razreda 

b) Iz drugega oddelka istega razreda 

c) Iz višjega razreda 

d) Iz nižjega razreda 

e) Iz različnih razredov 

12. Ali si v šolskem letu, kaj takšnega naredila drugim učenkam? (obkroži največ 3 

odgovore) 

a) Jim grozila  

b) Jih izsiljevala 

c) Jim dajala vzdevke 

d) Jih brcala 

e) Jih polivala z vodo 

f) Jim uničevala šolske 

potrebščine 

g) Jih zafrkavala  

h) Jih poniževala 

i) Jih ignorirala 

j) Širila lažne govorice o njih 

k) Jih žalila  

l) Drugo ____________________ 

m) Nič podobnega 

13. Zakaj si to počela? (obkroži največ 3 odgovore):  

a) Nisem nikdar 

b) Hitro se razjezim 

c) Dobro sem se počutila ob tem, 

ko je drug trpela 

d) Ker sem močna 

e) Želim, da me druge ubogajo 

f) Bilo jih je več, vse smo to počele 

g) Da bi se jim maščevala 

h) S svojim vedenjem mi je šla na 

živce 

14. Označi z X kako naslednje trditve veljajo zate.  

Če bi 
videla 
sošolko, 
da je žrtev 
nasilnice 
bi… 

1 
Sploh ne 

drži 

2 
Pogosto 
ne drži 

3 
Redko 

drži 

4 
Drži 

5 
Pogosto 

drži 

6 
Popolnoma drži 

Bi se 
pridružila 
nasilnici. 

      

Opazovala 
bi in se 
smejala. 

      

Umaknila 
bi se iz 
situacije.  

      

Povedala 
bi 
nekomu, 
ki lahko 
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zaustavi 
nasilje. 

Osebno bi 
se 
vmešala.  

      

 

15. Kako pogosto pomagajo učitelji ustaviti nasilje med deklicami? 

a) Ne vem 

b) Skoraj nikoli 

c) Zelo redko 

d) Redko  

e) Pogosto  

f) Skoraj vedno 

 

16. Označi z X kako naslednje trditve veljajo zate.  

V zadnjih 
šestih 
mesecih sem 
slišala ali 
videla neko 
punco,.. 

 

Nikoli 

 

Enkrat ali 
dvakrat 

 

Dvakrat ali 
trikrat v 
mesecu 

 

Enkrat na 
teden 

 

Večkrat na 
teden 

Da je grdo 
govorila o 
drugih 
puncah. 

     

Da je udarila 
drugo punco 

     

Da je izrekla 
kletvico drugi 
punci.  

     

Da je porinila 
ali spotaknila 
drugo punco. 

     

Da je izločila 
drugo punco 
iz skupine. 

     

Da se je 
posmehovala 
drugi punci. 
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Da je prisilila 
drugo punco v 
kakšno 
dejanje. 

     

Da je dajala 
drugi punci 
neprimerne 
vzdevke. 

     

Da je širila 
lažne govorice 
o drugi punci. 

     

Da je neki 
punci uničila 
njene stvari. 

     

Da je zanetila 
spor med 
prijateljicama. 

     

Da je drugi 
punci vzela 
njene stvari. 

     

Da je izločila 
drugo punco 
iz skupine.  

     

 

17. Označi z X kako naslednje trditve veljajo zate. 

V zadnjih 
šestih 
mesecih… 

 
Nikoli 

 
Enkrat ali 
dvakrat 

 
Dvakrat ali 

trikrat v 
mesecu 

 
Enkrat na 

teden 

 
Večkrat na 

teden 

So me 
nekatere 
učenke klicale 
z 
neprimernimi 
vzdevki. 

     

So me 
kritizirale. 

     

Mi je učenka 
izrekla 
kletvico. 
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18. Zapiši, če bi še kaj dodala. Lahko opišeš tudi kakšno svojo ali prijateljičino izkušnjo. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Je neka 
učenka 
uničila moje 
stvari. 

     

So me izločile 
iz skupine.  

     

So v javnosti 
grdo govorile 
o meni. 

     

So mi grozile.      

So me prisilile 
v določeno 
početje.  

     

So se mi 
posmehovale. 

     

So me 
obrekovale. 

     

Me je kakšna 
učenka 
namerno 
porinila. 

     

Je kakšna 
učenka vzela 
moje stvari.  

     


