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POVZETEK 
 

Diplomsko delo opredeljuje vlogo in pomen šole in učitelja pri prepoznavanju in 

zmanjševanju medvrstniškega nasilja v šoli. V teoretičnem delu so predstavljeni vsi koraki, ki 

lahko pomembno vplivajo na zmanjševanje nasilja. Prepoznavanje nasilja in občutljivost 

učitelja za problematiko nasilja med učenci ter ostalih zaposlenih je prvi korak. Sledi ustrezno 

odzivanje in ukrepanje v primeru medvrstniškega nasilja. Predstavljen je tudi pomen 

preventivnega delovanja šole in učitelja, ki lahko s svojim zgledom in z različnimi 

aktivnostmi prispeva k ustvarjanju dobrih medosebnih odnosov in s tem tudi k preprečevanju 

nasilja med učenci. 

 

Namen empiričnega dela je bil, s pomočjo delno strukturiranega intervjuja raziskati, ali 

učitelji razrednega pouka prepoznavajo nasilje med učenci, kako poteka obravnava nasilnih 

dejanj ter kako in s katerimi aktivnostmi poteka preventivno delovanje na ravni šole in 

razreda. Rezultati kažejo, da učitelji prepoznavajo nasilje med učenci, se ga zavedajo, 

ustrezno ukrepajo in delujejo preventivno. Opažajo pojav  fizičnega, psihičnega in verbalnega 

nasilja, ki ga večinoma povezujejo z neurejenimi družinskimi razmerami. Ne omenjajo večjih 

težav pri obravnavi nasilja med učenci, si pa želijo imeti več podpore pri starših 

problematičnih otrok. Izvajajo različne aktivnosti, ki prispevajo k zmanjševanju in 

preprečevanju nasilja med učenci. Izvedene aktivnosti (igre vlog, socialne igre, pogovori) so 

učinkovite, saj opažajo upad določenih oblik nasilja, boljšo klimo v šoli, učenci pa se učijo 

konstruktivnega reševanja konfliktov. Učitelji so svoji vlogi pri preprečevanju in 

zmanjševanju nasilja pripisali velik pomen. Menijo, da je potrebno pri učencih delovati 

predvsem na področju medosebnih odnosov in spodbujati strpnost, spoštovanje različnosti, 

dajati poseben pomen graditvi prijateljskih vezi med sošolci, spodbujati medsebojno 

sodelovanje.  

 

KLJUČNE BESEDE: medvrstniško nasilje, vloga šole, vloga učitelja, preprečevanje nasilja 
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ABSTRACT 
 
The diploma thesis defines the role and the significance of the school and the teacher in 

recognition and reduction of violence among peers in school. In the theoretical part all the 

steps are presented which could significantly influence reduction of violence. Identification of 

the violence and sensitivity of the teacher for the problems of violence among the pupils as 

well as other employees is the first step. An appropriate response and taking measures in case 

of violence among peers follows. The significance of preventive action of the school and the 

teacher, who can contribute to building good interpersonal relationships by her example and 

with various activities and thus to preventing violence among pupils, is presented too. 

 

The purpose of the empirical part was to research by means of partially structured interview if 

the elementary school teachers recognize the violence among pupils, how the handling of 

violent acts takes place, and how and by which activities the preventive action on the level of 

school and class takes place. The results show that the teachers recognize violence, realize it, 

appropriately take measures and act preventively. They notice the emergence of physical, 

psychological and verbal violence which is mostly connected with unsettled family 

circumstances. They do not mention bigger problems in handling violence among the pupils. 

However, they wish more support from the parents of the problematic children. They perform 

several activities which contribute to reduction and preventing the violence among the pupils. 

The performed activities (role plays, social plays, conversations) are efficient, for they notice 

the reduction of certain forms of violence, better climate in school, and pupils learn 

constructive solving the conflicts. The teachers attributed their role in preventing and 

reduction of the violence a great significance. They believe that above all it is necessary to act 

in the field of interpersonal relations concerning the pupils, promote tolerance, respect for 

diversity, to attribute a special significance to building friendly ties among the classmates, and 

to promote interpersonal cooperation. 

 

KEY WORDS: violence among peers, role of the school, role of the teacher, preventing 

violence. 
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UVOD 
 

Nasilje je mogoče zaznati na vseh področjih življenja. Če se posameznik s problemom nasilja 

ni nikoli srečal, si tudi težko predstavlja, kako lahko imajo nasilna dejanja v življenju 

posameznika, tukaj mislimo predvsem na otroke, tudi usodne posledice. 

 

Tudi šolski prostor predstavlja okolje, kjer pogosto prihaja do nasilnih dejanj, še posebej med 

učenci. Je pa to tudi prostor, kjer lahko šola s svojimi vzgojnim delovanjem, prepoznavanjem 

te problematike in sistematičnim ukvarjanjem z njo uspešno prispeva k zmanjševanju nasilnih 

dejanj, ki presegajo tudi šolsko okolje oziroma se dogajajo tudi izven šolskega prostora. 

Učenci namreč prihajajo iz različnih okolij, kjer so lahko nasilna dejanja del njihovega 

vsakdana in jih lahko tudi dojemajo kot nekaj povsem običajnega in normalnega.  

 

K razmišljanju o problematiki nasilja med učenci spodbuja poročanje številnih medijev, ki 

izpostavljajo nemoč šole in njenih zaposlenih pri reševanju disciplinskih težav in problema 

nasilja med učenci. Šole se čutijo nemočne, saj ne najdejo načinov, kako preprečevati nasilje 

med učenci, prav tako ukrepanje v primeru nasilnega dejanja pogosto ne prinese želenih 

rezultatov in se nasilna dejanja ponavljajo. Učitelji v pogovorih pogosto navajajo, da je pri 

reševanju te problematike ključno sodelovanje s starši, ki pa se pogosto na pozive šole in 

učitelja ne odzivajo. Pri vsem tem se pozablja, da lahko nasilna dejanja pustijo trajne 

posledice tako pri žrtvah nasilnega dejanja kot tudi pri povzročiteljih nasilja. Šole si morajo 

zato prizadevati, da otroke zaščitijo in ustvarijo pozitivno vzgojno-izobraževalno okolje, kjer 

se bo otrok počutil varno in bo tudi vedel, da bo v primeru nasilja deležen ustrezne pomoči. 

 

Ob tem se poraja vprašanje, kaj vse lahko naredijo šole in učitelji, da bi preprečili in zmanjšali 

nasilje med učenci. Nasilja med učenci šola vsekakor ne more povsem izkoreniniti, vendar pa 

je šola prostor učenja socialnih veščin, kjer se lahko učenci naučijo nenasilnega reševanja 

konfliktov, obvladovanja čustev, strpnosti in medsebojnega sodelovanja in sprejemanja, kar 

vsekakor lahko vpliva na zmanjšanje nasilja med učenci.  

 

V diplomski nalogi tako predstavljamo vlogo in pomen šole in učitelja pri zmanjševanju in 

preprečevanju nasilja med učenci, pri čemer poudarjamo pomen vzgojnega in preventivnega 

delovanja šole. Pri tem je vsekakor pomembno tudi ustrezno prepoznavanje nasilja med 
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učenci, ukrepanje in obravnava vseh, ki vključeni v nasilno dejanje (žrtvami, povzročitelji 

nasilja in opazovalci nasilnih dejanj) ter tudi sodelovanje s starši vpletenih v nasilno dejanje.  

 

Da bi lahko odgovorili na vprašanje, kako lahko šola in učitelji prispevajo k zmanjševanju in 

preprečevanju nasilja med učenci, bomo v prvem delu teoretičnega dela predstavili pomen 

prepoznavanja nasilja med učenci. Najprej bomo odgovorili na vprašanje, kaj je nasilje, 

predstavili bomo vrste nasilja v šoli, opredelili medvrstniško nasilje in oblike medvrstniškega 

nasilja, poiskali odgovore na vprašanje, kateri so tisti dejavniki, ki vplivajo na pojav nasilja 

med učenci in predstavili vloge in značilnosti oseb, ki so vpletene v nasilna dejanja.  

 

Razumevanje vlog v medvrstniškem nasilju je pomembno za ustrezno ukrepanje. V drugem 

delu teoretičnega dela bomo predstavili pomen ustreznega odzivanja in ukrepanja v primeru 

medvrstniškega nasilja, ki vključuje ustrezno obravnavo in pomoč vsem učencem, ki so 

vpleteni v nasilno dejanje.  

 

V zadnjem delu teoretičnega dela se bomo posvetili vlogi šole in učitelja, ki lahko z ustreznim 

vzgojnim in preventivnim delovanjem pomembno prispevajo k zmanjševanju in 

preprečevanje nasilja med učenci. Preventivno delovanje se kaže v samem vzgojnem 

delovanju šole. Predstavljeni bodo dejavniki, za katere menimo, da so ključnega pomena pri 

zmanjševanju nasilnih dejanj. Poudarjamo predvsem vlogo učitelja razrednika, ki lahko s 

svojim zgledom in z različnimi aktivnostmi prispeva k ustvarjanju dobrih medosebnih 

odnosov in s tem tudi k preprečevanje nasilja med učenci. 

 

Dejstvo je, da je v zvezi s problematiko nasilja med vrstniki raziskanega in napisanega že 

veliko. Ne glede na to obstaja želja raziskati to področje in pri učiteljih razrednega pouka 

preveriti, kako se lotevajo tega področja. Na podlagi teoretičnih spoznanj, iz katerih sledi, da 

imata šola in učitelj veliko možnosti vplivanja na zmanjševanje nasilja med učenci, želimo v 

empiričnem delu diplomske naloge ugotoviti, kako učitelji razrednega pouka vidijo vlogo šole 

in učitelja pri prepoznavanju, obravnavanju in preprečevanju nasilja med učenci, kar 

pomembno vpliva na zmanjševanje nasilja, ter kako in s katerimi aktivnostmi se lotevajo tega 

področja pa tudi, kako uspešni so po njihovem mnenju pri tem.  
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I TEORETIČNI DEL 
 
1 ODGOVORNOST ŠOLE ZA PREPREČEVANJE NASILJA MED 

UČENCI 
 
Šola mora zagotoviti varno okolje, kar vključuje tudi preprečevanje nasilja med učenci. K 

zagotavljanju varnega vzgojno-izobraževalnega okolja jo zavezujejo tudi različni dokumenti, 

med katerimi izpostavljamo določilo 19. člena Konvencije o otrokovih pravicah, ki določa 

(Konvencija o otrokovih pravicah, 1989):  

 »Države pogodbenice bodo z vsemi ustreznimi zakonodajnimi, upravnimi, družbenimi in 

vzgojnimi ukrepi varovale otroka pred vsemi oblikami telesnega ali duševnega nasilja, 

poškodb ali zlorab, zanemarjanja ali malomarnega ravnanja, trpinčenja ali izkoriščanja, 

vštevši spolne zlorabe, medtem ko je pod skrbništvom staršev, zakonitih skrbnikov ali 

katerekoli druge osebe, ki skrbi zanj. Takšni zaščitni ukrepi naj, če je to primerno, vključujejo 

učinkovite postopke za sprejemanje socialnih programov, ki otroku in tistim, ki skrbijo zanj, 

zagotavljajo potrebno podporo, kakor tudi druge oblike zaščite ter ugotavljanje, obveščanje, 

prijavljanje, preiskovanje, obravnavanje in spremljanje prej naštetih primerov trpinčenja otrok 

in, če je potrebno, poseg sodišča«.  

Da je zagotavljanje varnosti otrok v šoli pomembno, ugotavljajo tudi na Ministrstvu za 

izobraževanje, znanost in šport. Strokovna skupina za oblikovanje nacionalne strategije 

spoprijemanja z medvrstniškim nasiljem v šolah je oblikovala nacionalni dokument Smernice 

za analizo, preprečevanje in obravnavo/obvladovanje nasilja v šolskem prostoru, ki 

dajejo šolam sistemsko in strokovno podlago za učinkovito spoprijemanje in obvladovanje 

nasilja v šolskem prostoru (Pečjak, 2014, str. 124-125).  

Smernice vsebujejo načela spoprijemanja z nasiljem v šolskem prostoru, ki jih podajamo v 

nadaljevanju (Smernice za analizo, preprečevanje in obravnavo/obvladovanje nasilja v 

šolskem prostoru, 2004, str. 16-18): 

 Vgraditev vsebin in kompetenc, pomembnih za življenje v skupnosti, v kurikularne 

dokumente in njihovo izvajanja. Sem uvrščamo vsebine, kot so: razumevanje sebe in 

drugega, spoštovanje in razumevanje drugačnosti, socialne kompetentnosti, kot so 

izražanje čustev, prepoznavanje in razumevanje razlik, spretnost pogajanja in 

odločanja.  
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 Pozitivna socialna klima na šoli (odprta in kakovostna komunikacija). Pomembno je 

oblikovanje klime, ki spodbuja nenasilno reševanje konfliktov, medsebojno 

spoštovanje, sprejemanje različnosti, krepitev medsebojnih odnosov. 

 Kakovostno preživljanje časa v šoli, tako pri pouku kot pri drugih dejavnostih. 

 Odzivno delovanje šole na vseh ravneh, kar vključuje prisotnost učiteljev in drugih 

delavcev šole in njihovo stalno odzivanje na morebitno nasilno reševanje konfliktov. 

 Vključenost v življenje na šoli, sodelovanje učencev pri nastajanju hišnega reda, kar 

pomeni aktivno udeležbo vseh, saj zahteva skupno življenje oblikovanje in 

upoštevanje jasnih pravil ter upoštevanje pravic in dolžnosti. 

 Načrtovanje prostora v šoli oziroma ob njej. 

 Skrb in odgovornost za uresničevanje varnega šolskega prostora in odzivanje na 

pojave nasilja, kar vključuje tudi oblikovanje jasnih pravil v šolskem prostoru. 

 Strokovno izpopolnjevanje zaposlenih na šoli. Poudarek naj bi bil na pridobivanju 

znanja in spretnosti na ravni preventivnega delovanja (asertivno vedenje, učenje 

reševanja konfliktov, razvijanje občutljivosti za medsebojne odnose in spoprijemanje z 

različnimi oblikami nasilja v šolskem prostoru). 

 Sodelovanje z lokalnimi organi in nevladnimi organizacijami, saj je pomembno 

iskanje različnih poti, pristopov in strategij, kako se na nasilje odzvati in kako ga 

omejiti.  

 Vključevanje staršev v življenje in delo šole, ki vključuje informiranje staršev  in po 

potrebi tudi dodatno izobraževanje staršev. 

 Mediji in različna gradiva za učitelje, učence, dijake in starše, saj vse to prispeva k 

prepoznavanju in ozaveščanju javnosti o problematiki nasilja. 

Barle-Lakota (2006, str. 51) poudarja, da vsebujejo smernice tudi priporočilo, da se izdelajo 

vzgojni načrti šol, ki bodo opredelili tudi »vsakoletne ukrepe, aktivnosti na področju 

obvladovanja nasilja in krepitve socialnih veščin«.  

Z vzgojnim načrtom šola oblikuje vizijo, poslanstvo svojega vzgojnega delovanja in natančno 

določi, katere so tiste vrednote, za katere se bo zavzemala in kako. Načrtovanje in izvajanje 

vzgojnega načrta je osrednja dejavnost šole kot celote (Kroflič in Peček Čuk, 2009). V 

vzgojni načrt naj bi se vključili preventivni programi in različne dejavnosti, preko katerih se 

učence nauči sodelovanja, reševanja konfliktov in ustrezne komunikacije. V te dejavnosti je 

potrebno vključevati tudi starše (Klemenčič, 2012, str. 89-90).  
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Štraser (2012, str. 31) poudarja, da se je pri oblikovanju vzgojnega načrta potrebno vprašati, 

katera so načela vzgojnega delovanja šole. Ta načela postanejo ključno vodilo pri odločitvah 

zaposlenih v šoli, kako bodo vzgojno ravnali v posameznih primerih, katere cilje si bodo 

postavili na vzgojnem področju, katere vzgojne dejavnosti bodo izvajali in katere ukrepe bodo 

izbirali v primerih neželenega vedenja učencev. Za učence in njihove starše pa pomeni 

razumevanje in sprejem skupnih šolskih načel vzgojnega delovanja, da razumejo odločitve 

zaposlenih kot koristno ravnanje v procesu vzgoje otroka v odgovornega, razmišljujočega, 

ustvarjalnega in kritičnega odraslega. V tem kontekstu postanejo vzgojna načela ključna za 

medsebojno razumevanje in tudi za reševanje konfliktnih situacij. Načela se dotikajo ključnih 

področij vzgojnega delovanja – medsebojnega spoštovanja, sodelovanja šole in staršev, pravic 

in dolžnosti, strokovne avtonomije, doslednosti, pomen pravil, soudeležbe učencev in 

osebnega zgleda (prav tam, str. 33-36).  

 

Z vzgojnim načrtom šola sprejme tudi Pravila šolskega reda, kjer tudi natančno opredeli 

dolžnosti in odgovornosti učencev, načine zagotavljanja varnosti, pravila obnašanja in 

ravnanja, vzgojne ukrepe za posamezne kršitve pravil, organiziranost učencev, opravičevanje 

odsotnosti ter sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev (Pšunder, 2011, 

str. 62-63). Namen šolskih in razrednih pravil je omejevanje rizičnih oblik vedenja.  Ravnanja 

ob kršitvah morajo biti jasna in vsem razumljiva, dogovore pa je potrebno dosledno spoštovati 

in izvajati Ažman (2012). 

 

Pavlović (1996, str. 68-70) navaja, da pravila zagotavljajo enak položaj članov posamezne 

skupine in urejajo razmerja med njimi. Šola mora skrbeti za varnost svojih članov, zato mora 

jasno izraziti neodobravanje določenih oblik vedenja in ukrepati v primeru kršitve. K temu se 

pridružuje tudi Žarkovič Adlešič (2000, str. 132-133), ki pravi, da urejeno in organizirano 

učno okolje, ki je podrejeno dogovorjenemu redu, predstavlja za učence varno podlago za 

čustveno, mentalno in fizično soočanje z izzivi. Pravila omogočajo varnost, kršenje pravil pa 

zahteva izvajanje vzgojnih ukrepov. 

 

K temu dodajamo še, da je v pravilih šolskega reda potrebno jasno opredeliti pravila v zvezi z 

nasiljem. Učitelj mora izpostavljati pomembnost pravil, ki veljajo v šoli, se o njih z učenci 

tudi večkrat pogovarjati, saj jih bodo le tako lahko sprejeli za svoja in jih bodo tudi 

upoštevali. 
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2 PREPOZNAVANJE  NASILJA MED UČENCI V ŠOLI 
 

Prepoznavanje nasilja pomeni prvi korak k preprečevanju nasilja, zato je pomembno, da 

učitelji nasilje med učenci prepoznajo, se na pojav nasilja med učenci odzovejo, ga ne 

ignorirajo, saj s tem dajo vedeti, da nasilna dejanja niso zaželena. S tem tudi učitelji pokažejo, 

da lahko učenci računajo na njihovo pomoč, če do nasilja pride. Da bi lahko učitelji nasilje 

med vrstniki prepoznali, je pomembno, da poznajo značilnosti medvrstniškega nasilja. V 

prihajajočem poglavju bomo tako opredelili, kaj je nasilje, opredelili medvrstniško nasilje in 

oblike medvrstniškega nasilja, poiskali odgovore na vprašanje, kateri so tisti dejavniki, ki 

vplivajo na pojav nasilja med učenci, predstavili vloge in značilnosti oseb, ki so vpletene v 

nasilna dejanja ter predstavili pomen šole in učitelja pri prepoznavanja nasilja med učenci. 

 

2.1 OPREDELITEV POJMOV AGRESIVNOST IN NASILJE  
 

V povezavi z nasiljem se pojavlja tudi pojem agresivnost. Pojem agresija in nasilje se 

pojavljata v številnih vejah znanosti (sociologija, pedagogika, psihologija idr.) in vsaka od 

njih podaja definicije navedenih pojmov  s svojega zornega kota. Lešnik Mugnaioni, Koren, 

Logaj in Brejc (2009, str. 15) ugotavljajo, da je terminologija na področju teorije agresije in 

nasilja neenotna, prav tako se v definicijah nasilja istočasno pojavljata oba pojma, ki znotraj 

definicije nista vedno ločeno pojasnjena, temveč bi lahko rekli, da gre za sopomenki.  

 

Pušnik (2012, str. 112) navaja, da je agresivnost »vedenjska značilnost, ki se kaže v 

gospodovalnosti, nasilnih ali napadalnih besedah ali dejanjih proti drugim ljudem«. Lamovec 

(1978, str. 11) jo opredeli kot «instinkt, nagon, izvor energije, čustvo, način prisile, navado, 

reakcijo na frustracijo itd«. Kristančič (2002, str. 98) pa opredeli agresijo kot »vse dejavnosti, 

ki imajo namen povzročati ali povzročajo škodo drugi osebi, živalim ali neživim predmetom«. 

Čustva jeze lahko preidejo v agresijo, ki se lahko pod določenimi pogoji spremeni v različne 

oblike nasilja (prav tam).  

 

Po Aničić (2002, str. 74) se nasilje doživlja kot nekaj »neprijetnega, čemur bi se najraje 

izognili. Sproža močno čustveno vznemirjanje, ki je povezano z jezo, odporom ali strahom«. 

K temu dodajamo še misel Dekleve (1996, str. 119), ki pravi, da bi lahko nasilje opredelili kot 

neustrezen način reševanja konfliktov, če gledamo na nasilje z vidika sociologije in 

komunikacijske vede.  
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Nasilje povezujemo tudi z zlorabo moči. Lešnik Mugnaioni (2012, str. 149) pravi, da je 

nasilen vsak odnos, »kjer eden od subjektov zlorabi fizično, spolno, čustveno, materialno, 

socialno ali druge vrste moč za dosego nekega cilja ali interesa in s tem drugega poškoduje 

oziroma nedovoljeno posega v njegove človeške pravice in dostojanstvo«. Muršič, 

Milivojević in Lešnik Mugnaioni (2010, str. 18) dodajajo, da je nasilno dejanje sestavni del 

posameznikovega čustvenega odzivanja, s katerim želi posameznik doseči njemu nekaj 

pomembnega, vendar na neustrezen način, z uporabo sile.  

 

2.2 MEDVRSTNIŠKO NASILJE 
 

V šoli prihaja do različnih vrst nasilja, ki so po navedbah Lešnik Mugnaioni, Koren, Logaj in 

Brejc (2009, str. 57) naslednje:   

 (med) vrstniško nasilje, 

 nasilje učiteljev nad učenci, 

 nasilje učencev nad učitelji, 

 nasilje v odnosu med starši in učitelji, 

 nasilje med zaposlenimi. 

 

Področje našega raziskovanja se nanaša na (med) vrstniško nasilje, ki ga opredeljujemo v 

nadaljevanju. 

 

2.2.1 Opredelitev medvrstniškega nasilja 
 

V strokovni literaturi se pri obravnavi nasilja med mladimi pojavlja angleški izraz »bullying«, 

ki ga slovenski avtorji prevajajo kot trpinčenje, ustrahovanje, ogrožanje, preganjanje, 

maltretiranje in šikaniranje  (Bučar, Ručman, 2004; Pušnik, 1999; Pečjak, 2014; Dekleva, 

2002; Dekleva, 1996; Ostrman, 2002). V novejši literaturi se uporablja izraz medvrstniško 

nasilje (Pečjak, 2014; Zabukovec Kerin, 2002), ki ga tudi uporabljamo pri pisanju diplomske 

naloge. 

 

Če pogledamo podrobneje, Dekleva (1996, str. 123), ki je tudi eden izmed prvih, ki se je v 

našem prostoru začel ukvarjati z raziskovanjem nasilja med učenci, uporablja izraz 

ustrahovanje, ki naj bi bil najustreznejši prevod izraza »bullying«.  
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Mikuš Kos (1997, str. 62-63) govori o vrstniškem preganjanju, kar pomeni, da je otrok žrtev 

ponavljajočega se in dalj trajajočega slabega ravnanja s strani drugega ali drugih otrok.  

Žrtvi se namenoma  povzroča ali poskuša povzročati čustveno, socialno ali telesno 

prizadetost, poškodbo ali neugodje. 

 

Olweus (1995, str. 11) uporablja izraz trpinčenje. To je takrat, »kadar je nek učenec v daljšem 

časovnem obdobju večkrat izpostavljen agresivnemu vedenju oziroma negativnim dejanjem, 

ki jih je povzročil njegov sovrstnik ali skupina učencev«.  

 

Habbe (2000, str. 44-45) dalje opredeli nasilje med vrstniki takrat, »kadar učenec ali skupina 

učencev drugemu učencu govori neprijetne ali nespodobne besede, ga zafrkava, brca, tepe, 

mu uničuje oblačila ali šolske potrebščine, ga obrekuje in izloča iz družbe vrstnikov«, zaradi 

česar učenec trpi in se ne more braniti.  

 
Kot vidimo, različni avtorji pri opredeljevanju izraza »bullying« poudarjajo različne vidike 

tega nasilja, vendar imajo opredelitve tudi mnogo skupnih značilnosti, ki jih povzemata  

Pušnik (1999, str. 34) in Dekleva (2002, str. 44): 

 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. 

 

V zgoraj navedenih opredelitvah medvrstniškega nasilja se govori o nasilju, ki je ponavljajoče 

in se dogaja dlje časa. K tem dodajamo tudi opredelitev, v kateri Pečjak (2014, str. 9) navaja, 

da je lahko medvrstniško nasilje tudi enkraten dogodek v obliki hujšega nadlegovanja in 

opredeli medvrstniško nasilje kot »agresivno vedenje, ki je namerno (ne naključno ali 

posledica igre) in vključuje neravnovesje moči. Pogosto se dogaja stalno«.  

 

2.2.2 Kaj ni medvrstniško nasilje? 
 

Pečjak (2014, str. 18) poudarja, da vsako nezaželeno vedenje ne predstavlja medvrstniškega 

nasilja, ampak gre lahko že za kriminalna oz. kazniva dejanja, ki zaradi svoje intenzivnosti in 

resnosti presegajo okvire medvrstniškega nasilja. V teh primerih je potrebno posredovanje 

ustreznih zunanjih institucij in obravnava takšnih vedenj ni več v pristojnosti šole.  
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Pečjak (2014, str. 19) dalje navaja, da med vrstniško nasilje tudi ne moremo uvrstiti nekatera 

vedenja učencev, ki se pogosto kažejo pri igri in kažejo na  ravnovesje moči med učenci, pri 

tem tudi ne gre za ponavljajoče vedenje in če je opaziti, da ne gre za namerno povzročitev 

škode drugemu. 

 

Tudi Mandl (2010a, str. 12) pravi, da je potrebno ločevati, kdaj gre za nasilje in kdaj za 

konflikt. Nasilja in konflikta ni mogoče enačiti, saj pomeni nasilje agresivno vedenje, ki 

vključuje neravnovesje moči, pri konfliktu pa gre za nasprotovanje dveh ali več oseb, ki 

izražajo nestrinjanje ali so v prepiru. Ločevanje je po njegovem mnenju pomembno, saj je 

konfliktne situacije mogoče reševati z mediacijo, ki se včasih napačno uporablja za 

razreševanje težav z nasiljem. Reševanje s pomočjo mediacije lahko namreč daje sporočilo, 

da imajo osebe, vpletene v nasilno dejanje, nek konflikt, ki ga je potrebno razrešiti, vendar je 

potrebno zavzeti stališče, da je nasilje nedopustno in da bo storjeno vse, da se ga zaustavi 

(prav tam). 

 

Če iz zgoraj navedenega povzamemo, pomeni medvrstniško nasilje neravnovesje moči med 

žrtvijo in nasilnežem. Žrtev se ne more in ne zna braniti, pogosto se dogaja, da je v vlogi žrtve 

dlje časa, kar lahko privede do številnih negativnih posledic v duševnem zdravju.  

 

2.2.3 Oblike medvrstniškega nasilja 
 

Medvrstniško nasilje se najpogosteje deli na štiri oblike (Zabukovec Kerin, 2002, str. 106), ki 

jih podajamo v nadaljevanju: 

 telesno nasilje (odrivanje, brcanje, boksanje, klofutanje, lasanje, pljuvanje, 

zapiranje v omare, omejevanje gibanja ipd.); 

 verbalno nasilje (žaljivke, razširjanje lažnih govoric, pisanje žaljivih stvari po 

zidovih ali straniščih ipd); 

 psihično nasilje (izločanje, osamitev, grožnje, ustrahovanje, trpinčenje, 

nacionalizem, seksizem ipd); 

 izsiljevanje ali ekonomsko nasilje (zahteva po denarju in drugih materialnih 

dobrinah, povzročitelj zahteva, da žrtev opravlja dela namesto njega ipd.). 

 

K zgoraj navedenim oblikam Pušnik (2012, str. 118) dodaja še internetno nasilje in nasilje po 

prenosnem telefonu ter drugih komunikacijskih sredstvih, kjer otrok ali skupina otrok 
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nadleguje drugega otroka s pošiljanjem grozilnih sporočil, ga ponižuje ali drugače sramoti. O 

spletnem nasilju, ki je razmeroma nova in še posebej aktualna oblika nasilja med mladimi v 

zadnjem času, govori tudi Pečjak (2014, str. 18), ki ugotavlja, da so žrtve spletnega nasilja 

pogosto tudi žrtve drugih oblik medvrstniškega nasilja. 

 

Habbe (2000, str. 89-90) dodaja, da je v šolah mogoče zaslediti tudi spolno nasilje, čeprav 

ostaja v veliki meri prikrito in se o njem ne govori. Dogaja se na hodnikih, v učilnicah, na 

igriščih in še posebej v garderobah, kjer se otroci preoblačijo. Pomeni namigovanje na 

spolnost, opolzko govorjenje, telesne dotike, otipavanje in vsako drugo s spolnostjo povezano 

dejanje, ki ne vključuje spolnega odnosa. Tudi Lešnik Mugnaioni (2005, str. 18) navaja, da v 

šoli prihaja do spolnega nasilja. 

 

Pušnik (2012, str. 118) ugotavlja, da se različne oblike nasilja med seboj prepletajo. Tako na 

primer internetno nadlegovanje pomeni tudi psihično in verbalno nasilje, širjenje lažnih 

govoric pa pomeni tako psihično kot verbalno nasilje. 

 

Dekleva (1996) je raziskoval nasilje v slovenskih šolah in ugotovil, da je največ besednega 

(zmerjanje, žalitve, zafrkavanje, itd) in telesnega ustrahovanja (brcanje, spotikanje, porivanje, 

itd.). Popp (2003) ugotavlja, da se v šolskem okolju najpogosteje pojavljajo telesna, besedna 

in posredna agresivnost. S tem se strinja tudi Bučar-Ručman (2004, str. 107), ki navaja, da je 

najbolj razširjeno, pa vendar najbolj prikrito nasilje psihično nasilje, ki lahko naredi veliko 

škode posamezniku.  

 

Raziskava z naslovom »Pojavne oblike nasilja v šolah, njegova zaznava, obravnava in 

preprečevanje« (Lešnik Mugnaioni, Koren, Logaj in Brejc, 2009, str. 149-155), ki je bila 

izvedena v 27 slovenskih osnovnih šolah, je ugotovila, da je največ besednega in psihološkega 

nasilja, manj pa fizičnega. Kar 32,9% anketiranih učencev zaznava pogosto ali zelo pogosto 

psihološko nasilje, 14,6% pa fizično nasilje. Presenetljivo velik delež (17,3%) anketirancev pa 

navaja, da občasno zaznava spolno nasilje.  

 

V eni izmed novejših raziskav (Knafelc, 2013) je bilo ugotovljeno, da učenci svojim 

vrstnikom najpogosteje povzročajo verbalne in psihične oblike medvrstniškega nasilja. 

Verbalno nasilje se najpogosteje kaže v obliki vpitja in zmerjanja, psihično pa v obliki 

norčevanja. Kot pomembno ugotovitev raziskave se podaja, da je delež povzročanja fizičnih 
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oblik nasilja v primerjavi s pogostostjo psihičnih in verbalnih oblik nasilja precej manjši. 

Dečki so pogosteje v vlogi povzročiteljev nasilja, deklice pa v vlogi žrtve. 

 

K temu dodajamo še ugotovitve Zabukovec Kerin (2002, 106-107), ki navaja, da se 

medvrstniško nasilje večinoma dogaja v šoli, njeni okolici, na poti v šolo in iz nje. Še posebej 

nevarni prostori pa so stranišča, jedilnice, šolska igrišča, hodniki in garderobe. Povzročitelji in 

žrtve so obeh spolov, vendar pa dekleta manjkrat uporabijo fizično nasilje in pogosteje 

psihično nasilje.  

 

2.2.4 Razširjenost medvrstniškega nasilja  
 

Medvrstniško nasilje je star pojav in raziskave o trpinčenju med učenci so se začele v začetku 

70-ih let preteklega stoletja. Norveški raziskovalec D. Olweus je bil prvi, ki je začel ta pojav 

sistematično preučevati. Za namen raziskave medvrstniškega nasilja je izdelal vprašalnik, ki 

je tudi najpogosteje uporabljen instrument za zbiranje podatkov o medvrstniškem nasilju v 

šolah. Sledile so raziskave tudi drugod po svetu, saj je ta pojav v šolah razširjen po celem 

svetu. Dejstvo je, da se je povečala občutljivost na pojav medvrstniškega nasilja, vendar je 

nasilje obstajalo vedno (Pečjak, 2014, str. 35-36). 

 

Raziskava Olweusa (1995, str. 14-17) je pokazala, da je veliko učencev trpinčenih s strani 

starejših učencev. Deklice izvajajo predvsem verbalno, dečki pa fizično nasilje. Več kot 

polovica učencev ne sodeluje pri trpinčenju, zato je pomembno, da se to skupino učencev 

spodbudi k sodelovanju pri poskusih preprečevanja trpinčenja med učenci v šoli. Ugotovljeno 

je bilo tudi, da naj bi učitelji storili premalo za preprečitev trpinčenja v šoli.  

 

Pečjak (2014, str. 43) navaja, da je bilo v slovenskem prostoru v zadnjih 20 letih izvedenih 

več raziskav nasilja v šoli s poudarkom na medvrstniškem nasilju. Začetnika na tem področju 

sta Dekleva in Pušnik, ki sta izhajala iz Olweusovega vprašalnika o vrstniškem trpinčenju. 

Pušnik (2012, str. 111) pravi, da so bili z izvedenimi raziskavami pridobljeni podatki o 

obsegu, vrstah in značilnostih vpletenih v nasilje.  

 

Leta 1995 je bila izvedena prva raziskava vrstniškega nasilja v osnovnih šolah pri nas. 

Ugotovljeno je bilo, da je med žrtvami in nasilneži več fantov kot deklet. Ugotovljeno je bilo 

tudi, da je med dečki več telesnega nasilja, med dekleti pa več psihičnega. Trpinčenje s 
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starostjo upada in kar je zaskrbljujoče, je to, da imajo žrtve in nasilneži to vlogo pogosto več 

let. Trpinčenje na žrtvi pusti dolgotrajne posledice, vendar žrtve o nasilju molčijo. Nekateri 

učenci naj bi se pojavljali v vlogi žrtve in hkrati nasilneža. Prav tako se ugotavlja, da se na 

pojav nasilja odzove le malo učiteljev, tudi vodstvo si ne želi priznati, da nasilje pri njih 

obstaja (Pušnik, 1999, str. 44-45). Pušnik (1996, str. 70) iz omenjene raziskave tudi ugotavlja, 

kako brezčutni so lahko učenci, saj nekateri celo uživajo v trpinčenju drugih in ob tem 

doživljajo občutke ugodja. 

 

Dekleva (2002, str. 44) povzema rezultate več raziskav in ugotavlja, da je med šolskimi otroki 

od 10 do 30% otrok, ki imajo izkušnje z resnejšim ali ponavljajočim se ustrahovanjem in 

nasiljem. Vsaj za 5% pa predstavlja ustrahovanje s strani vrstnikov resen problem, ki zahteva 

tudi resno ukrepanje. Dekleva (2000, str. 138) tudi ugotavlja, da je obseg vrstniškega nasilja v 

Sloveniji podoben obsegu tega pojava v evropskih državah. Prav tako ugotavlja, da ni 

podatka, ki bi kazal na to, da je tega nasilja danes več kot pred desetimi leti in da obseg 

pojava narašča. 

 

Lešnik Mugnaioni, Koren, Logaj in Brejc (2009, str. 189) ugotavljajo, da pojav nasilja ni 

množičen in zaskrbljujoč ter da je v slovenskem prostoru še vedno obvladljiv. K temu 

dodajamo še ugotovitve Svetovne zdravstvene organizacije, ki je bila izvedena tudi v 

Sloveniji. Pečjak (2014, str. 41) navaja, da je raziskava pokazala, da je Slovenija med 

sodelujočimi državami z najmanjšo stopnjo medvrstniškega nasilja, kar je vsekakor 

spodbuden podatek, ki pomeni, da delovanje na področju zmanjševanja medvrstniškega 

nasilja prinaša želene rezultate. 

 

2.2.5 Dejavniki, ki vplivajo na razvoj nasilnega vedenja  pri učencih 
 

Da bi pojav nasilja pri učencih bolje razumeli, ustrezno obravnavali in ga tudi znali 

preprečevati, se je potrebno dotakniti vzrokov, ki privedejo do nasilnega vedenja. V 

nadaljevanju bomo zato poiskali odgovore na vprašanje, kateri so tisti dejavniki tveganja, ki 

lahko vplivajo na pojav agresivnega in nasilnega vedenja pri učencih. Učitelji pogosto 

navajajo, da so otroci ogledalo svojih staršev, tako da za mnoge težave otrok vidijo vzroke v 

neustrezni vzgoji doma. 
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Številni raziskovalci tega področja ugotavljajo, da je pojavljanje nasilnih dejanj odvisno od 

več dejavnikov hkrati. Tako Pušnik (1999, str. 20) navaja, da na razvoj asocialnega vedenja, 

ki se kaže v nasilnem ravnanju, vplivajo biološki, psihološki in socialni dejavniki. 

 

Pušnik (1999, str. 11-19) k temu dodaja, da so rizični dejavniki, ki lahko vplivajo na razvoj 

agresivnega vedenja pri otrocih sledeči: 

 težaven temperament otroka, 

 neugodno družinsko okolje in negativne izkušnje v družini, 

 pomanjkanje jasnih norm in socialnih vlog, 

 iskanje identitete, 

 neustrezna šolska klima in nejasna šolska pravila, 

 vpliv vrstnikov. 

 

Tudi Dekleva (2004, str. 63) meni, da so lahko dejavniki tveganja za razvoj nasilnega vedenja 

različni: 

 biološki dejavniki (moški spol, navzven usmerjena agresivnost, nagnjenost k 

tveganjem); 

 družinski ali vzgojni dejavniki (slaba družinska klima, fizično nasilje nad otrokom, 

nasilje v partnerskem odnosu, nekonsistentnost vzgoje); 

 vedenjski znaki, socialni položaj (slaba integracija v razredu, slabša splošna 

uveljavljenost, konfliktna naravnanost vrstniške skupine, izogibalna strategija 

zaščite pred nasiljem); 

 stališča, vrednote (bolj pozitivna stališča do nasilja, odklonske vrstniške vrednote); 

 veščine in spretnosti (slabša empatičnost, manj razvite veščine nenasilnega 

reševanja konfliktov). 

 

Podajamo še ugotovitve Bučar-Ručman (2004, str. 36), ki piše, da »moramo glavne vzroke za 

nasilje iskati v družinskih razmerah, nikakor pa ne smemo pozabiti na pomembnost vpliva 

vrstnikov, šole, družbenogospodarskega stanja družbe (revščina, socialna varnost) in odnosa 

družbe do vseh oblik nasilja in vrednot, ki jih določena družba favorizira«.   

 

Tudi Muršič (2012) navaja, da šola in družina lahko predstavljata neposredno škodljiv 

dejavnik ali pa vsaj dejavnik tveganja pojav nasilja v odnosu do drugih. Nasilje v družini 
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vpliva na otrokovo delovanje v šoli, nasilje, ki se dogaja v šoli, pa prav tako vpliva na odnos, 

ki ga vzpostavita družina in šola. Cikel nasilja se pogosto začne doma in nadaljuje v šoli.   

 

V nadaljevanju podrobneje predstavljamo dejavnike tveganja, ki izvirajo iz družine in šole. 

Vsekakor je pomembno, da jih učitelj pozna in se jih tudi zaveda, vendar jih pri navajanju ne 

bomo podrobneje analizirali. 

 

Dejavniki družine 
 

Številne raziskave, ki jih povzema Pečjak (2014, str. 61-62), so pokazale vlogo družine, ki 

povečuje tveganje za pojav nasilnega vedenja. Pri tem se poudarja negativen (hladen) odnos 

staršev do otroka, stopnja dovoljevanja nasilnega vedenja in neustrezna uporaba metod 

discipliniranja, kot je npr. telesno kaznovanje, agresivni čustveni izbruhi. Omenja se tudi 

avtoritarno starševstvo in otrokov temperament. 

 

O vplivu družine kot dejavnika, ki vpliva na nasilje med mladimi, Bučer-Ručman (2004, str. 

146-147) navaja, da lahko oblikujemo tri skupine staršev nasilnih otrok: 

 starši, ki otroku ne dajejo dovolj ljubezni in ga ne spoštujejo; 

 starši, ki dajejo otroku preveč svobode in mu ne postavijo jasnih meril; 

 starši, ki otroka vzgajajo grobo, kaznovalno in kjer je v družinah nasilje sredstvo za 

reševanje sporov. 

 

Tudi Muršič (2012) povzema ugotovitve raziskave, ki je pokazala, da je skoraj tretjina otrok, 

ki so doživeli nasilje v šoli ali so ga povzročili drugim, takšnih, ki imajo izkušnje nasilja v 

družini. Ugotavlja, da učenci prinesejo v šolo vzorce vedenja iz svojih družin. S tem se strinja 

tudi Pušnik (1999, 2012), ki pravi, da se čustveni odzivi na nasilje v družini tako ali drugače 

odražajo tudi v otrokovem čustvenem odzivanju v šoli in v odnosu z vrstniki.  

 

Popp (2003) dalje ugotavlja, da je razvoj agresivnega vedenja lahko tudi povezan  z visokimi 

pričakovanji staršev glede učnega uspeha svojih otrok. Če otroci ne izpolnijo pričakovanja 

staršev, lahko prihaja do konfliktov v domačem okolju, ki povečujejo agresivno vedenje. O 

tem govori tudi Dekleva (2000, str. 138), ko navaja, da so starši z izvajanjem storilnostnih 

pritiskov na svoje otroke tesno vpleteni v trikotnik šola-mladi-nasilje.  
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Pušnik (1996, str. 16-17) pri tem izpostavlja, da lahko šola deluje kot pomemben varovalni 

dejavnik psihosocialnega razvoja otrok iz neugodnih družinskih okolij, vendar je pri tem 

pomembno, da tudi sama ne predstavlja ogrožajočega dejavnika, ki bi lahko vplival na razvoj 

nasilnega dejanja, kar predstavljamo v nadaljevanju. 

 

Dejavniki šole 
 

Tudi šola lahko predstavlja dejavnik tveganja za pojav nasilnega vedenja pri učencih. Muršič 

(2012) pravi, da je verjetnost pojava medvrstniškega nasilja v šoli tam, kjer se tovrstna 

ravnanja dopuščajo, kjer vladajo nejasna pravila in nedosledno odzivanje na kršitve, 

medosebna odtujenost, nezanimanje, nepovezanost, nezaupanje, nenaklonjenost in toga 

kultura šole, ki se ne odziva na družbene spremembe in potrebe ljudi.  

 

Tudi Mikuš-Kos (1991, str. 10) ugotavlja, da lahko šola vsebuje številne ogrožajoče 

dejavnike, ki povzročajo psihosocialne in psihosomatske motnje pri otrocih. Sem lahko 

štejemo šolsko disciplino, organizacijo, ozračje in odnose znotraj šole in vse to naj bi bilo 

tesneje povezano z nasiljem v šoli kot način vzgoje staršev. Da je ozračje v šoli pomembno, 

ugotavlja tudi Kozina (2016, str. 22), ki navaja, da na razvoj agresivnega vedenja na ravni 

šole vpliva predvsem negativna šolska klima. 

 

K temu se pridružuje Lešnik Mugnaioni (2005, str. 22-23), ki navaja, da na pogostost in vrsto 

nasilja lahko vplivajo dejavniki znotraj šole, ki se med sabo prepletajo in za katere meni, da 

so: 

 neustrezno delovno okolje, 

 slaba organizacija dela, 

 neurejeni medsebojni odnosi, 

 zloraba moči. 

 

Lampe in ostali (2002, str. 19, v Bučar-Ručman, 2004, str. 149) prav tako predstavljajo 

dejavnike šole, ki lahko vplivajo na nasilno vedenje otroka: 

 splošno neugodno psihosocialno ozračje šole (velikost šole, veliko število učencev, 

red v šoli, prisila in kaznovanje); 

 učiteljeva osebnost (strog, popustljiv, nedosleden, nerazumevajoč, nepravičen); 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Lakner Alenka; diplomsko delo 
 
 

 16 

 prevelika storilnostna naravnanost šole, kar privede do tekmovalnosti in neuspeha 

učencev; 

 neugodni odnosi med otroki (posmeh, preganjanje, trpinčenje, ustrahovanje, 

izsiljevanje); 

 nezmožnost gibanja in drugačnega telesnega sproščanja. 

 

Ob zaznavanju nasilja bi se morali učitelji vprašati, zakaj učenci ravnajo nasilno, še posebej, 

če gre za ponavljajoči se dogodek istega učenca. Če učitelj pozna dejavnike tveganja in 

vzroke, ki lahko privedejo do nasilnega dejanja, bo tudi lažje razumel in pomagal otroku, ki se 

v določenih situacijah odloči za uporabo nasilja. Pomembno je tudi, da pozna vloge in 

značilnosti oseb, ki so vpleteni v medvrstniško nasilje, zato se bomo v nadaljevanju posvetili 

vlogam vpletenih v medvrstniško nasilje. 

 

2.2.6 Vloge in značilnosti vpletenih v medvrstniško nasilje 
 

Habbe (2000, str. 44) pravi, da se učenci v skupini vrstnikov učijo sodelovanja in se 

poskušajo uveljaviti. V takšnih skupinah se vedno najdejo tudi drznejši, močnejši  

posamezniki, ki si radi privoščijo šibkejše. Na svoji vlogi gradijo odnos do vrstnikov, ki pa 

lahko postane skrb vzbujajoč takrat, ko moč posameznika služi sproščanju frustracij in 

ustvarjanju dobrega počutja. Takrat ne moremo več govoriti o šibkejših in močnejših 

posameznikih, temveč o nasilnežih in njihovih žrtvah. 

 

Pomembno je, da učitelj opazi značilnosti teh otrok. Pečjak (2014, str. 53) navaja, da je 

poznavanje značilnosti učencev, ki so nosilci posameznih vlog, pomembno zato, da jih lahko 

čim prej prepoznamo ter se tako lahko tudi čim hitreje spoprimemo z medvrstniškim nasiljem. 

Tudi Zabukovec Kerin (2002, str. 110) pravi, da mora biti učitelj pozoren na te znake ter da 

mora čim prej  z učencem navezovati poglobljen stik.  

 

Ne obstaja enotna terminologija in teorija glede poimenovanja oseb, ki so vpletene v nasilno 

dejanje. Najpogosteje zasledimo izraze žrtev, nasilnež in opazovalec, katerih značilnosti 

predstavljamo v nadaljevanju. Pred tem še navajamo ugotovitve Meland, Ryding, Lobben, 

Breidablik in Ekelanc (2010, v Pečjak, 2014, str. 54), ki menijo, da je pri osebah, ki so 

vpleteni v nasilno dejanje, mogoče opaziti tudi nekatere skupne značilnosti, saj imajo oboji 
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težave z odnosi, emocionalne probleme in probleme s samopodobo, kar pa je tudi odvisno od 

njihovega socialnega položaja v razredu in koliko so prizadeti zaradi teh težav.  

 

Značilnosti žrtev nasilnega dejanja  
 

Bučar-Ručman (2004, str. 109) pravi, da so žrtve tisti učenci, ki doživljajo trpinčenje in so 

večkrat v daljšem časovnem obdobju izpostavljeni nasilnemu vedenju enega ali več učencev. 

Pečjak (2014) ugotavlja, da so žrtve pogosto spoštljivi, pošteni učenci, ustvarjalni, z visoko 

čustveno inteligentnostjo, občutkom za pravičnost in nizko nagnjenostjo k nasilju  

 

Zabukovec Kerin (2002, str. 109) navaja, da prihajajo iz družin, kjer se konflikti rešujejo 

konstruktivno, tako da nasilja niso vajeni in nanj ne znajo odgovoriti. Žrtve so lahko tudi 

otroci s posebnimi potrebami, ki so lahka žrtev povzročitelju. Ranljivejši so tudi otroci, ki se 

od povzročiteljev razlikujejo po rasi, narodnosti in veroizpovedi. K temu Mikuš-Kos (1991, 

str. 99) dodaja, da so žrtve največkrat izbrane, ker se nekako razlikujejo od večine. Razlike so 

lahko v telesnem videzu, inteligentnosti, narečju, interesih, stališčih do življenja in dela  

 

V nadaljevanju podajamo ugotovitve nekaterih avtorjev, ki navajajo, da je pri večini žrtev 

mogoče opaziti nekatere izmed naslednjih značilnosti (Besag 1989, v Pušnik, 1999, str. 84; 

Ostrman, 2002, str. 139; Olweus, 1995, str. 33-35, Zabukovec Kerin, 2002, str. 110): 

 so previdne, občutljive, molčeče, negotove, mirne, boječe, predvidljive; 

 pojavljajo se nenadne spremembe osebnosti, razdražljivost, zaprtost vase, 

utrujenost; 

 tak otrok noče v šolo, zamuja k pouku ali pozneje prihaja domov; 

 izgubljajo šolske potrebščine, njegove stvari in oblačila so poškodovana; 

 v šoli so pogosto osamljene in zavrnjene, včasih izolirane, imajo neučinkovite 

socialne sposobnosti; 

 s svojim vedenjem ne napadajo, zato je težko pojasniti razlog trpinčenja; 

 med vrstniki se težko uveljavijo in se bolje razumejo z odraslimi, predvsem z 

družinskimi člani; 

 do šolskega dela imajo na splošno pozitiven odnos; 

 do nasilja in uporabe nasilnih sredstev imajo negativno stališče; 

 na izletih so raje v bližini učitelja; 

 neupravičeno zaostajajo od pouka in poslabša se učni uspeh; 
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 imajo slabo samopodobo, postanejo zadirčni in grobi; 

 imajo nepojasnjene modrice, odrgnine in druge poškodbe; 

 še sami začnejo izvajati nasilje nad mlajšimi otroki. 

 

Značilnosti povzročiteljev nasilnega dejanja 
 

Bučar-Ručman (2004, str. 111) navaja, da so nasilneži »posamezniki, ki prevzemajo take 

akcije in vzorce vedenja, ki drugim ljudem povzročajo težave in skrbi, torej gre za učence, ki 

trpinčijo druge učence«. Dekleva (2002, str. 57) je svoji raziskavi ugotovil, da kažejo 

povzročitelji nasilja več znakov vedenjske neprilagojenosti, so manj priljubljeni in imajo nižje 

ocene iz vedenja, medtem ko Besag (2006, v Pečjak 2014) navaja, da so nasilneži lahko tudi 

priljubljena dekleta, športne zvezde ali učiteljevi ljubljenčki. Pogosto so namreč socialno 

spretni, kar jim omogoča, da manipulirajo z drugimi za doseganje svojih ciljev. Pečjak (2014) 

tudi ugotavlja, da so tudi nasilneži pogosto šibki, emocionalno nezreli in z agresivnostjo 

kompenzirajo svojo šibkost.  

 

Tudi pri povzročiteljih nasilja je mogoče opaziti značilnosti, ki jih podajamo v  nadaljevanju 

(Besage 1989, v Pušnik, 1999, str. 86-87; Pečjak, 2014, str. 60): 

 agresiven do staršev, učiteljev, sovrstnikov in sorojencev; 

 nesposoben kontrolirati jezo, impulziven in nepotrpežljiv; 

 ima pozitivna stališča do agresije in nasilja; 

 nagle, vročekrvne reakcije in močna potreba po obvladovanju in podrejanju 

drugih; 

 je brez sramu in občutka krivde, neobčutljiv za trpljenje drugih; 

 ima slabše učne spretnosti in ocene kot večina vrstnikov; 

 konflikti v družini so pogosti in niso navezani na družino; 

 ponavadi so povprečno priljubljeni, obkroža jih majhna skupina prijateljev, ki jih 

podpira. Ima dobro samopodobo in smisel za humor; 

 je dober v komuniciranju, zvit, sposoben hitrega besednega odzivanja in zmožen 

pogovora o izhodu iz težav; 

 učiteljem se lahko kaže kot prijeten ali moteč, do vrstnikov pa bolj krut; 

 lahko so tudi sami žrtve ustrahovanja ali drugih vrst nasilja, največkrat v družini; 

 prihajajo iz družin, kjer cenijo avtoriteto, moč in materialni uspeh; 
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 ne čutijo obžalovanja in pogosto menijo, da ni dovoljeno kazati čustev; 

 čutijo potrebo po nadvladi. 

 

Opazovalci nasilnega dejanja 
 

Tretja skupina, ki je pri nasilnem dejanju udeležena kot priča, se največkrat opiše kot 

opazovalci. Na nasilje ne reagirajo, saj niti sami ne vedo kako, pa vendar je pomembno, da se 

pri načrtovanju ukrepov za zmanjševanje nasilja pomisli tudi nanje. Opazovalci imajo lahko 

pomembno vlogo pri zmanjševanju nasilnih dejanj med učenci, kar pojasnjuje Gini (2006, v 

Košir, 2013, str. 78), ko navaja, da je »pogosto trpinčenje javni dogodek, ki ima priče, te pa 

lahko zavzemajo različne vloge in s tem na različne načine vplivajo na nadaljnji potek 

nasilja«. 

 

Tudi opazovalci se lahko vedejo različno. Pečjak (2014, str. 63-64) navaja, da se lahko 

pojavijo v vlogi posnemovalca nasilneža in se mu lahko tudi pridružijo v izvajanju nasilja. 

Lahko so pasivni ali aktivni podporniki nasilneža, kar pomeni, da ga spodbujajo z različnimi 

pripombami ali pa se zgolj smejijo in s tem izkažejo strinjanje z nasilnežem. Lahko so tudi 

ignoranti, ki samo opazujejo in v nasilno dejanje ne posegajo zaradi različnih razlogov. 

Pojavljajo se tudi kot pasivni in aktivni branilci žrtve, ki pa ali zapustijo kraj nasilja ali pa 

pomagajo zaustaviti nasilno dejanje. 

 

Pečjak (2014, str. 65) tudi poudarja pomen vloge opazovalcev, saj lahko s svojim odzivom 

pomembno vplivajo na pojavnost nasilja. Če se opazovalci postavijo v bran žrtvi, je to 

povezano z manjšo pojavnostjo nasilja med učenci, kar poudarja tudi Mandl (2010a, str. 14), 

ki pravi, da opazovalci igrajo ključno vlogo pri tem, da pomagajo zaustaviti nasilje.  

 

Pušnik (1999, str. 91-92) navaja, da so rezultati številnih raziskav pokazali, da predstavljajo 

tudi do dve tretjini otrok. Učitelj pri obravnavi in boju proti nasilju lahko računa na podporo 

te skupine, vendar mora najti načine, kako to skupino pritegniti k sodelovanju. Pečjak (2014, 

str. 63) tudi poudarja, da sodobne raziskave o preventivnem delovanju na področju 

medvrstniškega nasilja poudarjajo vlogo opazovalcev pri preprečevanju in zmanjševanju 

tovrstnega nasilja. To skupino učencev je potrebno spodbuditi k sodelovanju pri 

preprečevanju nasilja že zaradi dejstva, da jih je veliko. 
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Večina med njimi se z nasiljem ne strinja, vendar ostajajo pasivni in ne posežejo v nasilno 

dejanje tudi zaradi občutka strahu, krivde, nemoči, pripadnosti določeni skupini ali ležernosti 

(Kuhar, Guzelj, Drolc in Zabukovec, 1999, str. 14). Tudi Michele Elliott (1997, v Zabukovec 

Kerin, 2002, str. 113) navaja, da se ti učenci počutijo nemočni, bojijo se, da ne bodo tudi sami 

naslednja žrtev, če bodo posredovali. Hkrati pa se počutijo krive, ker ne posredujejo ali 

poiščejo pomoč odraslih.  

 

Zato Zabukovec Kerin (2006, str. 45) poudarja, da je »o nasilju treba vedeti le to, da je vedno, 

razen v primerih samoobrambe, nesprejemljivo«. Če to vemo, potem si upamo stopiti vmes in 

posredovati v nasilno dejanje ter ne iščemo nekoga drugega, ki bi to storil namesto nas. S to 

mislijo je potrebno tudi pritegniti učence, ki morajo vedeti, da so nasilna dejanja, ki se lahko 

pojavijo v različnih oblikah, nesprejemljiva in da si noben otrok ne zasluži takšnega odnosa s 

strani svojega vrstnika. 

 

2.3 POMEN PREPOZNAVANJA NASILJA MED UČENCI  
 
Kot je bilo že uvodoma pojasnjeno, je pomembno, da učitelj pozna značilnosti 

medvrstniškega nasilja in jih tudi prepozna, ko do tovrstnega nasilja pride. Pri tem pa je 

seveda tudi pomembno, da se na nasilje tudi odzove, česar se bomo dotaknili v naslednjem 

poglavju.  

 

Da se lahko strokovni delavec ustrezno odzove na pojav nasilja med vrstniki, je potrebno ta 

pojav najprej prepoznati ter poznati postopke in strategije za spoprijemanje z njim, kar navaja 

Pušnik (2012). Pečjak (2014) in Pušnik (1999) pa poudarjata, da je zavedanje in priznavanje 

medvrstniškega nasilja v šolskem okolju prvi korak k preventivnemu delovanju. K temu 

dodajata, da vedenja učiteljev v situacijah medvrstniškega nasilja in njihova stališča do 

medvrstniškega nasilja pomembno vplivajo na razširjenost tega problema v šoli ali razredu.  

 

Pečjak (2014) dalje poudarja, da nasilje med učenci prinaša tudi negativne posledice za 

zdravje učencev, zato je pomembno, da šola, ki predstavlja prostor, kjer naj bi se učenci 

počutili varno, nasilja med učenci ne spregleda. Če se na nasilje učitelji ne odzovejo in ne 

reagirajo ustrezno, Pušnik (2012) pravi, učitelji s tem kažejo učencem, da na nek način 

pristajajo na nasilno vedenje, žrtev pa izgubi zaupanje v odrasle. S tem se strinja tudi Dekleva 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Lakner Alenka; diplomsko delo 
 
 

 21 

(1996), ki pravi, da takšna reakcija učiteljev ne more prispevati k zmanjševanju nasilnih 

dejanj med učenci. 

 

Pušnik (1999) v zvezi s prepoznavanjem nasilja še dodaja, da je pomembno pridobiti podatke 

o zaznavanju nasilje s strani vseh, ki so del vzgojno-izobraževalnega procesa, predvsem s 

strani učencev, učiteljev in staršev. Glede na pridobljene podatke lahko šola izvede ukrepe 

oziroma aktivnosti na tem področju. 

 

V zvezi s sistematičnim odkrivanjem nasilja Pečjak (2014, str. 82-85) navaja kot 

najpogostejše načine raziskovanja medvrstniškega nasilja uporabo različnih vrst raziskovalnih 

tehnik, kot so ocenjevalne lestvice, vprašalniki, intervjuji ali opazovanje. Vprašalniki so 

najpogosteje uporabljena raziskovalna metoda za ugotavljanje medvrstniškega nasilja in 

posameznih vlog učencev v njem. Najpogosteje uporabljeni vprašalnik pri merjenju 

razširjenosti oz. pogostosti medvrstniškega nasilja v šoli ter identifikaciji vloge posameznih 

učencev (vloga žrtve, nasilneža in vloga nasilnež-žrtev) je Olweusov vprašalnik. 

 

Glede pomena šole pri prepoznavanju nasilja med učenci vidi Pušnik (1999, str. 58-61) 

pomen šole v naslednjih korakih:  

 Biti občutljiv za pojav vrstniškega nasilja.  

 K odkrivanju pristopiti sistematično. Zbrati podatke o vrstah, oblikah in pogostosti 

nasilja med učenci (npr. pripraviti vprašalnik za učence).  

 Vpeljevanje sprememb v šoli. 

 Izobraževanje o problematiki nasilja. Prepoznavanje pojava in pridobivanje novih 

spretnosti za odzivanje. 

 Za pojave nasilja (prepoznavanje in odkrivanje) morajo biti občutljivi tudi učenci. 

Poudarja se preventivno delovanje, ki vključuje učitelja razrednika, ki mora učence k 

sodelovanju pritegniti z različnimi aktivnimi metodami dela, tako da učenci začnejo 

razmišljati o problemu, oblikujejo stališča, povedo svoje izkušnje in izrazijo želje po 

oblikah odnosa. 

 Pritegniti je potrebno tudi starše in jih seznaniti s pojavom nasilja in odločitvijo šole, 

kako bodo ta problem obravnavali. 
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3 UKREPANJE IN OBRAVNAVA NASILJA MED UČENCI 
 

Veliko učiteljev bi se verjetno strinjalo z mislijo Verbnik Dobnikar (2002, str. 46-47), ko 

pravi, da je ena najtežjih učiteljevih nalog reševanje nasilnih situacij. Vendar pa se morajo 

učitelji zavedati, da imajo velik vzgojni vpliv na učence, zato je pomembno, da se na nasilje 

odzovejo, kar je tudi prvi korak k preprečevanju in zmanjševanju nasilja. Ob pojavu nasilnega 

dejanja je potrebno pravočasno, odločno in premišljeno ukrepanje ter dosledna obravnava 

nasilja (prav tam). 

 

V sistem ukrepanja Pušnik (1996, str. 75) zajema naslednja področja: 

 odkrivanje vzrokov za pojav nasilja; 

 točno dorečeni in zapisani ukrepi za posamezne primere nasilja (kdo je zadolžen 

za določen ukrep, koga obvestiti, vključiti, kakšne so posledice za 

povzročitelja…); 

 izvedba ukrepov in doslednost pri tem; 

 pripravljen program dela z žrtvijo in izvajanje programa; 

 pripravljen program dela z nasilnežem in izvajanje tega programa; 

 

Verbnik Dobnikar (2002, str. 38) prav tako pravi, da mora šola izdelati »načrt oziroma 

postopek, kako se ukrepa pri posameznih pojavih nasilja, da učitelji in drugo osebje natančno 

vedo, kako ravnati ob različnih oblikah nasilja. Načrt naj bo sprejet, obvezujoč in vsem 

vnaprej znan«. Sestavni del načrta naj bo program dela z vsemi učenci, ki so vpleteni v 

nasilno dejanje, pripravljen naj bi bil tudi program dela s starši in po potrebi vključevanje 

zunanjih institucij (prav tam, str. 38). 

 

Tudi Pšunder (2011) pravi, da je posledice za nasilno vedenje potrebno določiti na ravni šole. 

Pri tem je potrebno določiti, katera vedenja se bodo obravnavala na ravni razreda, katera bodo 

posredovana naprej, kako bodo o resnosti vedenjskih problemov obveščeni starši in kako bo 

nasilje v šoli obravnavano. Habbe (2000) k temu dodaja, da za preprečevanje nasilja med 

vrstniki ni dovolj samo pomoč posameznemu nasilnežu in žrtvi, pač pa je potrebno ukrepati 

celovito, in sicer v skladu s premišljenim programom, ki vključuje vse udeležence 

vsakdanjega šolskega procesa (učitelje in druge strokovne sodelavce šole, učence in njihove 

starše).  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Lakner Alenka; diplomsko delo 
 
 

 23 

Ostrman (2002, str. 141) dalje ugotavlja, da posledice nasilja lahko bistveno vplivajo na 

otrokov razvoj, zato je pomembno, da se v odkrivanje, preprečevanje in obravnavo 

vključujejo tudi strokovne institucije zdravstva, šolstva in socialnega varstva. Pomembno je, 

da se nasilje zaustavi takoj in da se žrtvi nudi takojšnja pomoč. Pri tem je potrebno omeniti 

tudi nevladne organizacije, ki prav tako s svojim delovanjem lahko pomembno vplivajo na 

področju pomoči in zaščite žrtve. 

 

Tudi Pečjak (2014, str. 114-116) navaja, da intervencije za zmanjševanje medvrstniškega 

nasilja v šola izvajajo lahko učitelji, šolski svetovalni delavci ali oboji skupaj v povezavi s še 

katero od zunanjih institucij. Sem šteje programe, ki: 

 nudijo pomoč žrtvam nasilja (psihosocialno, pravno in druge,…); 

 žrtvam zagotavljajo umik v varen prostor; 

 delajo z nasilneži (ponujajo pomoč pri spreminjanju agresivnih vedenj); 

 usmerjajo šole k vzpostavitvi enotnih pravil in postopkov za obravnavo konkretnih 

primerov medvrstniškega nasilja; 

 informirajo šole o pristojnosti zunanjih institucij in dolžnosti, da prijavijo nasilje 

zunanjim pristojnim institucijam (policiji, centrom za socialno delo itd.); 

 informirajo o nevladnih in vladnih programih pomoči žrtvam in povzročiteljem 

nasilja. 

 

Pečjak (2014, str. 116) dalje navaja, da je intervencijsko delovanje v primeru medvrstniškega 

nasilja v šoli na eni strani usmerjeno v delo z učenci nasilneži, da spremenijo svoje vedenje, 

na drugi pa v opolnomočenje učencev žrtev z učinkovitimi strategijami spoprijemanja s tem 

nasiljem, na tretji strani pa v delo z opazovalci nasilja. 

 

Pomembno je, da se v program dela zajame vse skupine otrok. Otroke, ki so žrtve, je potrebno 

krepiti, povzročiteljem je  potrebno pomagati tako, da spremenijo obnašanje, opazovalce 

oziroma priče pa je potrebno spodbuditi, da spregovorijo o nasilju, kar ne pomeni, da so 

»tožibabe«, če povedo, da je nekdo nasilen do sošolca. Teh otrok je največ in so tudi najbolj 

pomembni, saj lahko preprečijo nasilje tako, da ustavijo in izpostavijo dejanja nasilnežev 

(Jurinčič, 2012). Priče oziroma opazovalci nasilnega dejanja tako lahko s svojim 

posredovanjem vplivajo na potek in preprečitev nasilnega dejanja. 
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3.1 KAKO UKREPATI V PRIMERU NASILJA MED UČENCI 
 

Pravilno ukrepanje v primeru nasilja med učenci je prav tako pomembne korak pri 

preprečevanju nasilja. Verbnik Dobnikar (2002, str. 54-58) navaja, da mora učitelj pri tem 

obravnavati vse, ki so vpleteni v nasilno dejanje, saj ima vsak izmed vpletenih svoj del 

odgovornosti, kar pa ne zmanjšuje krivde povzročitelja. Preden učitelj izreče vzgojni ukrep, si 

mora vzeti dovolj časa in se natančno pogovoriti z vsemi vpletenimi, pri čemer ti pogovori ne 

potekajo pred drugimi učenci. K temu dodajamo se mnenje Zabukovec Kerin (2002), ki prav 

tako pravi, da je za nasilno dejanje odgovoren povzročitelj, za reševanje te situacije, pa si 

odgovornost delijo vsi. 

 

V okviru projekta "Nasilje je out, mi smo in", ki je bil sofinanciran s strani Evropskih 

socialnih skladov in Ministrstva za Šolstvo in Šport RS, so na spletni strani Društva za 

nenasilno komunikacijo objavljeni nasveti za učitelja, kako uspešno preprečiti nasilje (Kako 

preprečiti nasilje, 2016): 

 Takoj ustaviti nasilje. 

 Učencem takoj pojasniti, da je nasilno vedenje nesprejemljivo in proti šolskim 

pravilom. 

 Žrtev podpreti na tak način, da se bo počutila varno pred nasilnežem in se dogovoriti 

za individualen sestanek s tem otrokom. 

 V pogovor vključiti tudi opazovalce in jim pojasniti, kako lahko naslednjič primerno 

reagirajo ali poiščejo pomoč. 

 Če je primerno, nasilnežem takoj pojasniti, kakšne so posledice za njihovo vedenje. 

 Pomembno je, da se žrtve in nasilneža ne sooči. 

 

3.1.1 Obravnava nasilnega učenca  
 

Verbnik Dobnikar (2002, str. 41-42) navaja, da nasilni učenci zahtevajo celosten pristop. 

Pripraviti je potrebno program oziroma načrt dela z njimi, kar je skupno delo svetovalne 

službe, učitelja in staršev. Lahko se vključujejo tudi druge institucije (npr. center za socialno 

delo, zdravstveni dom, vzgojni zavodi idr.), ki svetujejo, kako ravnati oziroma pomagati 

določenemu učencu. Načrt vsebuje pomoč otroku pri kontroli čustev in, kar je zelo 

pomembno, komunikacijo z otrokom in skupno reševanje problema. O nasilnem dejanju se je 

potrebno najprej z otrokom pogovoriti in poiskati razloge, ki so navedli učenca na tako 
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vedenje. Zabukovec Kerin (2002, str. 112) poudarja, da je pomembno govoriti o nasilnem 

dogodku in ne o njegovi osebnosti ter ga motivirati za izbiro nenasilnega  reševanja 

konfliktov z vrstniki. K temu se pridružuje tudi Pečjak (2014, str. 118-119), ki pravi, da se je 

potrebno usmeriti na spreminjanje vedenja in se izogibati označevanju in tipiziranju 

posameznikov, kar ima lahko negativne posledice zanje. Učenca je potrebno naučiti, da se je 

na določene situacije potrebno odzvati konstruktivno in agresivnost obvladovati. Ti učenci 

imajo pogosto primanjkljaj na področju socialnih spretnosti, zato naj bi se urili v različnih 

spretnostih obvladovanja jeze, izpostavlja se pristop igra vlog, kjer se učenci učijo ustreznega 

vedenja v konfliktnih situacijah. 

 

Kristančič (2002) tudi navaja, da k spreminjanju, zmanjševanju in preprečevanju agresivno-

nasilnega vedenja vplivajo različne metode in tehnike poseganja v agresivno-nasilno vedenje, 

kot so treningi obvladovanja jeze, relaksacijski treningi, igranje vlog, treningi komunikacije in 

prosocialnih spretnosti.  

 

Na tem mestu je potrebno poudariti pomen dobrega sodelovanja s šolsko svetovalno službo, 

katere podpora je v primeru spreminjanja nasilnega vedenja pri učencih ključnega pomena. 

 

Ob nasilnih dejanjih se lahko učitelj poslužuje različnih vzgojnih ukrepov, ki pa lahko 

učenčevega vedenja ne spremenijo oziroma lahko celo spodbujajo agresivno vedenje. Tukaj 

mislimo predvsem ukrepe v obliki opominov. Pri otroku je potrebno zato krepiti občutek 

odgovornosti s tem, da mu damo možnost popravljanja napak in povrnitve škode v smislu 

restitucije, kot navaja Verbnik Dobnikar (2002, str. 41).  

 

Nasilnega učenca je potrebno spodbuditi, da razmisli, kako bi lahko storjeno napako popravil 

na tak način, da bi to ustrezalo tudi učencu, ki je bil žrtev nasilja, zato je tovrsten ukrep, po 

mnenju nekaterih avtorjev, najprimernejši vzgojni ukrep v primeru nasilnega dejanja. 

 

Ko govorimo o restituciji Pšunder (1998) navaja, da gre za kreativen pristop k samodisciplini 

in human vzgojni pristop. Otrok izbere rešitev konfliktne situacije, s tem se krepi 

samospoštovanje zaradi lastnega truda. Otrok izbere nove oblike vedenja in aktivnosti in 

postane močnejši in samozavestnejši. Pomembno je zato, ker zahteva določen napor, otrok se 

uči odgovornosti iz lastnih odločitev. 
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Ko gre za izrekanje vzgojnih ukrepov povzročitelju nasilja, Bučar-Ručman (2004, str. 116) 

izpostavlja vzgojno metodo v obliki družbeno koristnega dela. 

 

Omenjena ukrepa uvrščamo med alternativne vzgojne ukrepe. Peček Čuk in Lesar (2009) 

navajata, da naj bi s temi ukrepi storilec prekrška z določenim prosocialnim dejanjem popravil 

napako in pokazal, da si še vedno želi ohraniti dober odnos tako z žrtvijo kot z ostalimi v 

skupini. Ključna je aktivna vloga storilca prekrška kot tudi žrtve le v primeru, da je sprejeti 

ukrep sprejemljiv za oba. S tem se razvija vzgoja učenca v smeri prosocialnega. Alternativni 

vzgojni ukrepi predstavljajo protiutež dosedanjemu strogemu kaznovanju. Ključni namen je 

zadovoljiti pričakovanje žrtve po povračilu ter dati storilcu možnost popraviti napako. Namen 

alternativnih ukrepov je okrepiti moralno zavest storilca in njegovo prosocialno naravnanost 

(prav tam). 

 

3.1.2 Obravnava žrtve nasilnega dejanja 
 

Pomembna je pravilna učiteljeva obravnava, ki mora žrtev najprej poslušati (Verbnik 

Dobnikar, 2002, str. 55-56; Zabukovec Kerin, 2002, str. 110-111). Dati mu moramo čas, da se 

odpre in mu pokazati, da ga sprejemamo, spoštujemo in razumemo in predvsem, da ni kriv in 

da mu verjamemo. Ko se otrok sooči s svojimi čustvi, začnemo skupaj z otrokom razmišljati o 

predlogih in možnih rešitvah. Otroka je potrebno seznaniti, kako se postaviti zase, kako 

reagirati v primerih ustrahovanja, kako se tem situacijam izogniti in kako poiskati pomoč 

(prav tam).    

 

Habbe (2000, str. 46-48) navaja, kako lahko pomagamo žrtvi. Otrok mora vedeti, da se lahko 

v primeru težav vedno po pomoč zateče k odrasli osebi, ki mu bo verjela in pomagala, čeprav 

otroci pogosto menijo, da to pomeni tožarjenje vrstnikov, zato jim je potrebno zagotoviti, da 

le tako lahko preprečujemo nasilje. Dopovedati mu je potrebno, da ni sramotno biti žrtev, 

temveč nasilnež. Pozorni moramo tudi biti na vedenje otroka in značilnosti, ki lahko kažejo na 

to, da gre za žrtev nasilja. Otroku lahko svetujemo, kako se lahko izogne nasilju na poti v šolo 

ali domov in v šoli, s tem, da se izogiba določenim krajem, med odmorom naj bo blizu 

dežurnih učiteljev. Čim več naj se druži s sošolci in si med njimi poišče prijatelje. Na nasilje 

naj se odzove tako, da se umakne na varno.  
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Olweus (1995) poudarja, da je žrtvam skozi pogovor potrebno zagotoviti, da  so jim odrasli 

pripravljeni pomagati in da to tudi zmorejo. Potrebno je tudi tesno sodelovanje z družino in 

spremljanje dogajanja, dokler ni nevarnost ponovnih poskusov trpinčenja popolnoma oziroma 

vsaj delno odstranjena. Pomembno je, da se žrtev vključuje v dejavnosti, za katere kaže 

nadarjenost. Novo okolje lahko tudi pomeni nove možnosti za pridobitev prijateljev in 

občutka vrednosti. 

 
Najbolj pomembno je, da žrtvi prisluhnemo, ji verjamemo in jo zaščitimo. Otroku je potrebno 

pomagati, da o nasilju spregovori in ne občuti krivde za nastalo situacijo. Žrtev je potrebno 

opolnomočiti in jim pomagati razviti znanja in spretnosti, da se lahko povzročitelju nasilja 

upre ter s tem aktivno prispeva k  preprečevanje nasilja.  

 

Na koncu dodajamo še priporočila Društva za nenasilno komunikacijo, ki podaja usmeritve, 

kako pomagati otroku, ki je žrtev nasilja (Nuditi podporo otroku, ki je žrtev nasilja, 2016): 

 Preživeti čas z učencem in ga poslušati. Otroku je potrebno zagotoviti, da nasilno 

dejanje ni njegova krivda. 

 Učenca je potrebno pohvaliti za njegov pogum, da je o nasilju spregovoril. 

 Učenca je potrebno vprašati, kaj potrebuje, da bi se počutil varnega. 

 Poudariti je potrebno zaupnost pogovora. 

 Zbrati je potrebno dodatna dejstva o dogodku s strani drugih odraslih in učencev. 

 Sledi pogovor s sodelavci o dogodku. Tudi drugi na šoli, ki imajo stik žrtvijo, 

lahko prav tako podprejo in pomagajo temu učencu. Otroka je potrebno spremljati, 

dokler ni mogoče opaziti, da je nasilje prenehalo.  

 Pomembno je, da se ne sooča otroka, ki je žrtev nasilja, z otrokom, ki je bil 

nasilen. Takšna srečanja lahko povzročijo več škode kot koristi, prav tako  

prisiljena opravičila ne pomagajo. 

 Učenca je potrebno spodbuditi, da pove o vseh nadaljnjih incidentih nasilja, ki 

vključujejo iste ali druge učence. 

 Učence je potrebno opogumiti in podpreti pri pridobivanju prijateljev. Eden izmed 

najbolj pomembnih preventivnih orodij za preprečevanje nasilja na šoli je 

pomagati vsakemu učencu, da ima vsaj enega dobrega prijatelja, s katerim se lahko 

druži in pogovarja. 

 Raziskati je potrebno tudi, na kakšen način lahko starši učenca podprejo.  
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 Učenca napotiti k strokovnjaku, če je potrebno. 

 

3.1.3 Delo z opazovalci nasilnega dejanja 
 

Tudi opazovalce je potrebno naučiti, kako se odzvati, če so postavljeni v vlogo priče 

nasilnega dejanja med vrstniki. Na nasilje, ki ga opazijo, se morajo odzvati in vrstniku z 

izkušnjo nasilja pomagati. Glede na to, da je učencev, ki jih lahko uvrstimo v to skupino 

veliko, so oni tisti, ki lahko v svoji šoli pomembno vplivajo na zmanjševanje nasilja med 

vrstniki. Vrstniki so tisti, ki nasilje hitreje opazijo, zato je podpora vrstnikov učinkovita 

metoda za zmanjševanje nasilja med vrstniki. 

 

Tudi opazovalci morajo imeti ustrezna navodila, kako ukrepati v primeru nasilja. Delo z 

opazovalci se načrtuje v okviru ur oddelčne skupnosti, lahko pa v obliki projektnih dni, na 

posebnih delavnicah. Cilji dela z opazovalci (Lešnik Mugnaioni, Klemenčič, Filipčič, Rustja 

in Novakovič, 2016):  

 razumeti morajo, da imajo tudi oni pomembno vlogo pri preprečevanju vrstniškega 

nasilja; 

 imeti morajo jasna sporočila o tem, da je nasilje nesprejemljivo in da bo šola storila 

vse, kar je v njeni moči, da ga prepreči; 

 zavedati se morajo, da obstajajo različne možne oblike medvrstniškega nasilja in 

pomen specifičnega  konteksta razreda, ki z nasiljem izloča ali kaznuje »drugačne«.  

 

Učitelj mora pri obravnavi nasilnega dejanja v pogovor vključiti tudi opazovalce in jim tudi 

povedati, kako lahko naslednjič primerno reagirajo oziroma poiščejo pomoč, če ocenjujejo, da 

ne bodo zmogli sami. Priporočljivo je, da se tudi z opazovalci opravi pogovor na samem. 

Učence je potrebno pohvaliti, če so poskušali žrtvi pomagati, tudi če pri tem niso bili uspešni. 

Če pa je bila zaznana njihova neaktivnost in v nasilno dejanje niso posegli, jih je potrebno 

opogumiti, da bodo naslednjič zavzeli bolj aktivno ali prosocialno vlogo. Aktivni so s tem, da 

nasilnemu učencu jasno povedo, naj preneha ali pa na pomoč pokličejo odraslo osebo, če 

imajo občutek, da sami ne bodo zmogli razrešiti nastale situacije (Kako preprečiti nasilje, 

2016). 
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3.1.4 Sodelovanje s starši 
 

Pri reševanju problematike nasilja v šoli je pomembno tudi sodelovanje staršev. Verbnik 

Dobnikar (2002, str. 70) navaja, da se je potrebno s starši pogovoriti in jih prositi za 

sodelovanje in informacije, ki so pomembne za reševanje te problematike, ter skupaj 

oblikovati predloge za rešitev. Starše mora učitelj seznaniti s stališčem šole in z vrednotami, 

ki jih zagovarjajo, prav tako s preventivnim programom, če ga izvaja z učenci. Učitelj lahko 

sam ali v sodelovanju s strokovnjaki pripravi individualne pogovore ali pa starše usmeri in 

povabi v različne izobraževalne delavnice in  predavanja v zvezi s to problematiko.    

 

Verbnik Dobnikar (2002, str. 70-74) še dodaja, da je pomembno pridobiti starše za 

sodelovanje, saj s skupnimi močmi lahko najbolje pomagajo otroku, ne glede na to, ali gre za 

otroka, ki se nasilno vede, ali za žrtev. V individualnih pogovorih je potrebno odprto 

spregovoriti, staršem je treba dati vedeti, da jih učitelj potrebuje, saj je njegov namen skrb za 

njihovega otroka. Pri nasilnem otroku je potrebno izpostaviti pozitivne lastnosti otroka in 

starše opozoriti na negativen vpliv v primeru kaznovanja otroka. Pri sklepanju dogovorov je 

pomembno, da so predlogi podani tudi s strani staršev in da jih je mogoče uresničiti. S starši 

in otrokom se lahko oblikuje načrt za vključitev v dejavnosti, ki lahko učencu omogočajo 

socializacijo agresije in mu nudijo ustrezne načine potrjevanja in dokazovanja lastne 

vrednosti. 

 

Je pa seveda tudi pomembno sodelovanje s starši otroka, ki je žrtev nasilja. Tudi takrat se je 

potrebno skupaj s starši dogovoriti, kako pri otroku, ki je žrtev nasilja izboljšati samopodobo, 

ga usmeriti v dejavnosti, pri katerih je lahko uspešen, in mu pomagati pri iskanju prijateljev in 

sošolcev, med katerimi bi se čutil sprejet. 
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4 PREVENTIVNO DELOVANJE ŠOLE NA PODROČJU NASILJA 
 
4.1 PREVENTIVNI PROGRAMI ZA PREPREČEVANJE IN ZMANJŠEVANJE 
MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA  V ŠOLI 

 

V predhodnih poglavjih smo se posvetili pomenu prepoznavanja in ustreznega ukrepanja ter 

obravnavi v primeru nasilja med učenci, kar pomembno vpliva na zmanjševanje in 

preprečevanje nasilja. Je pa seveda pomembno, da se šola in učitelji posvečajo tudi preventivi 

in se trudijo, da do nasilja ne bi prihajalo oziroma poskušajo z različnimi aktivnostmi na ravni 

šole in razreda vplivati na omejevanje nasilja. Med prebiranjem literature je mogoče opaziti 

številne programe, za katere Pečjak (2014, str. 108) navaja, da gre za programe, ki vplivajo na 

preprečevanje pojava nasilja med vrstniki in/ali zmanjšujejo rizične dejavnike za tovrstno 

nasilje. Učence usmerjajo se k socialnemu vključevanju, h krepitvi pozitivne samopodobe, k 

bolj razvitim socialnim spretnostim in k razvijanju ugodnejše socialne (razredne, šolske) 

klime (prav tam, str. 108). K temu se pridružuje tudi Pušnik (2003b, str. 35), ki navaja, da s 

preventivnimi modeli poskušamo okrepiti varovalne dejavnike v otroku in v njegovem okolju. 

Z njimi želimo tudi zmanjšati učinek dejavnikov tveganja, ki ogrožajo otrokov razvoj. 

 

Pečjak (2014, str. 108) še dodaja, da je pomembno različne preventivne vsebine in oblike dela 

vključiti v redno dejavnost šole (v letni delovni načrt šole oz. vzgojni načrt šole) in da se 

aktivnosti načrtujejo bodisi na ravni oddelka, razreda ali cele šole. To navaja tudi Pušnik 

(1999) in pravi, da gre za eno pomembnejših nalog šole. Pušnik (2006, str. 32-33) tudi dodaja, 

da naj bi program za preprečevanje nasilja v šoli vključeval ozaveščanje, izobraževanje, 

izmenjavo izkušenj in pripravo programa, katerega osnovni principi so: 

 vključenost vseh akterjev (učencev, zaposlenih in staršev); 

 vključenost aktivnosti v redno dejavnost šole; 

 povezanost aktivnosti za učence in starše; 

 program se tako po vsebini kot oblikah izvedbe prilagaja potrebam konkretne šole. 

 

Lešnik Mugnaioni (2012, str. 161-162) ugotavlja, da se je v zadnjem desetletju oblikovalo 

stališče, da so modeli, strategije in programi za preprečevanje nasilja v šoli lahko uspešni le, 

če so celoviti, sistemski. Gre za pristop, ki se s preprečevanjem nasilja ukvarja, še preden 

pride do resnejših primerov nasilnih dejanj. Vsi subjekti v šoli imajo specifične naloge, ki se 

prepletajo in dopolnjujejo. Vsi se tudi sistematično usposabljajo za preventivno delo in tudi za 

učinkovito obravnavo nasilja, ki poteka po vnaprej dogovorjenih pravilih, postopkih. Sledijo 
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načelu, da je hitra, učinkovita in pravična obravnava nasilja v šoli najboljša oblika preventive. 

Tudi Pečjak (2014, str. 95) in Lešnik Mugnaioni (2005) navajata, da so celostni programi 

praviloma učinkovitejši, saj v oblikovanje in izvajanje programa vključujejo vse udeležence v 

vzgojno-izobraževalnem procesu (učenci, starši, vodstvo šole, učitelji, šolski svetovalni 

delavci in drugi delavci šole), kar potrjuje tudi Verbnik Dobnikar (2002). Muršič (2012) k 

temu dodaja, da je pomembno sodelovanje s starši, s katerimi je potrebno vzpostaviti odprto 

komunikacijo.  

 

Oblikovati je potrebno celostni pristop k nasilju v šoli, katerega ključno načelo je sistemsko in 

sistematično preprečevanje vsakršne zlorabe moči v odnosih med učenci, starši in učitelji 

(šolo) (Lešnik Mugnaioni, 2012). Poznavanje in razumevanje šolske kulture in pogleda šole 

na nasilno vedenje sta po mnenju Pečjakove (2014, str. 97) ključna elementa za oblikovanje 

učinkovitih programov proti medvrstniškemu nasilju, saj je  šolska kultura ključni dejavnik, ki 

vpliva na stopnjo nasilja in motečega vedenja na šoli. 

 

Pri tem je seveda potrebno omeniti tudi vsebine preventivnih programov, za katere Pušnik 

(2003b, str. 35) navaja, da govorijo o tem, kako ustvariti spodbudno učno okolje (pozitivne 

klime), preko različnih tehnik se učenci učijo večati odgovornost zase, razvijati pozitivno 

samopodobo, se spoprijemati z različnimi stresnimi situacijami in jih obvladovati. Učijo se 

tehnik ustreznejše komunikacije in s tem izboljšujejo odnose z vrstniki. K temu Lešnik 

Mugnioni (2012) še dodaja učenje obvladovanja čustev, razvijanja prosocialnega vedenja, 

samospoštovanja, sodelovanje in samoobvladovanje.  

 

Lešnik Mugnaioni, Koren, Logaj in Brejc (2009, str. 106-107) navajajo, da je med 

preventivne programe mogoče uvrstiti tiste, ki si prizadevajo: 

 za povečanje občutljivosti (senzibilnosti) za nasilje, za spreminjanje odnosa do 

nasilja in za zmanjševanje strpnosti do nasilja; 

 za prepoznavanje nasilja in njegovo hitrejšo zaznavo v medsebojnih odnosih; 

 za usmerjanje šol k vzpostavitvi sistemskega preprečevanja nasilja, razvoja 

strategij za preprečevanje nasilja; 

 za nenasilno komunikacijo; 

 za konstruktivno reševanje konfliktov; 

 za mediacijo in vrstniško mediacijo; 
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 za socialno vključevanje otrok; 

 za pozitivno samopodobo in krepitev samozavesti; 

 za informiranje in poučevanje o človekovih pravicah, posebno otrokovih pravicah; 

 za razvijanje socialnih veščin; 

 za omejevanje agresivnosti in izbire nasilnih vedenj; 

 za strpnost in preprečevanje diskriminacije; 

 za razvijanje dobrih medsebojnih odnosov ter komunikacije med učenci, učitelji, 

vodstvom šole in starši. 

 

Lešnik Mugnaioni (2005) pri tem tudi poudarja, da je za ustrezno odzivanje na nasilje v šoli 

potrebno zagotoviti ustrezna izobraževanja in usposabljanja, ki bodo uslužbence šole opremila 

z znanji in veščinami in jim pomagala, da bodo do nasilja razvili visoko stopnjo senzibilnosti 

in empatije.  

 

Šolam so ponujenimi številni programi, med katerimi ni mogoče najti takega, ki bi lahko 

povsem odpravil nasilje med učenci. Tako Mušič (2006, str. 39) navaja, da »učinkovitega 

ukrepa za preprečevanje nasilja med vrstniki ali v šoli ni, s primernimi ukrepi pa se da 

zmanjšati število nasilnih ravnanj, nasilnih posameznikov in ublažiti posledice nasilja pri 

žrtvah«. V šoli je potrebno zavzeti stališče, da je kakršnokoli nasilje nesprejemljivo. Šola 

mora ukrepati dosledno pri vseh nasilnih dejanjih in učence seznaniti s stališči do nasilja in z 

ukrepi (prav tam, str. 39). 

 

4.2  DEJAVNIKI ŠOLE, KI PREPREČUJEJO  POJAV NASILJA V ŠOLI 
 

Mikuš-Kos (1991, str. 25) navaja, da je poleg družine šola najpomembnejši dejavnik, ki 

pozitivno vpliva na otrokov razvoj in duševno zdravje. Vsebuje številne pozitivne in 

varovalne dejavnike psihosocialnega razvoja, med katerimi izpostavlja učiteljevo osebnost, 

razredno ozračje, medsebojne odnose in socialno in organizacijsko strukturo šole. O 

omenjenih varovalnih dejavnikih šole piše tudi Pušnik (1999, 2012). Pušnik (2012) pri tem 

tudi poudarja partnersko sodelovanje s starši, ki lahko marsikateremu otroku pomaga 

prebroditi stiske in jim omogoči ustrezen razvoj. 

 

Tudi Muršič (2012, str. 7) poudarja, da lahko šola predstavlja pomemben dejavnik 

preprečevanja nasilja nad otrokom, ki se dogaja v družini, in nasilja, ki se dogaja med 
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vrstniki. »Krog nasilja«, kot ga imenuje, lahko prekine šola, za katero je značilno ustrezno 

čustveno vzdušje, medsebojna strpnost in skrb za fizično in socialnoemocionalno varnost vseh 

vključenih.  

 

Da imajo šola in učitelji pomembno preventivno vlogo, poudarja tudi Pušnik (2012, str. 140), 

saj imajo možnost in tudi dolžnost, da v pouk in druge dejavnosti vnašajo vsebine in 

aktivnosti, s katerimi povečajo občutljivost za pojav medvrstniškega nasilja, jim omogočijo 

učenje strategij reševanja  konfliktov, graditev pozitivne samopodobe, samospoštovanja, 

priložnosti za razvoj emocionalnih in socialnih kompetenc. Šola je prostor učenja medosebnih 

odnosov, kjer lahko vzdušje sprejemanja, doživljanja uspešnosti, medsebojne podpore pomeni 

pomemben varovalni dejavnih pri preprečevanju nasilja. K temu dodajamo še misel Lešnik 

Mugnaioni (2012), ki pravi, da  predstavljata pozitivna klima v šoli ter pozitiven odnos 

učiteljev do učencev izredno pomemben dejavnik pri preprečevanju nasilja v šoli.  

 

Številni avtorji predstavljajo dejavnike, ki pomembno vplivajo na zmanjšanje in 

preprečevanja nasilja v šoli. Izpostavlja se vloga strokovnih delavcev šole, ki lahko z 

ustreznimi preventivnim delovanjem naredijo veliko za preprečevanje nasilja. V nadaljevanju 

povzemamo dejavnike in aktivnosti, ki jih je po mnenju Verbnik Dobnikar (2002, str. 36-38) 

in Zabukovec Kerin (2002, str. 115) potrebno upoštevati pri svojem delu:  

 šola mora oblikovati jasen sistem vrednot, pri čemer je pomembno sodelovanje med 

učitelji, katerih vrednote morajo biti usklajene; 

 na šoli si je potrebno prizadevati, da se vzpostavi klima nične tolerance do nasilja. 

Skrbeti je potrebno, da učenci in zaposleni na šoli razvijajo dobro samopodobo in 

občutek pripadnosti šoli. 

 ozaveščanje učencev, zaposlenih in staršev o resnosti problema nasilja; 

 obravnavati vsak primer nasilja med učenci z namenom povezovanja otrok, učenja 

nenasilnega izražanja potreb in prevzemanja odgovornosti; 

 organizacijska struktura šole naj spodbuja k sodelovanju in doseganju dogovorjenih 

ciljev, ki temeljijo na skupnih vrednotah; 

 jasno oblikovan šolski red in interni pravilnik za obravnavo nasilja, ki se oblikuje v 

sodelovanju z učenci in njihovimi starši. V njem se jasno zapiše, kakšno vedenje je za 

šolo sprejemljivo in kaj pomeni nasilje. Zapisane naj bodo pravice, odgovornosti, 
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pričakovanja in posledice sankcije. Dosledno izvajanje pravil nudi in razvija občutek 

varnosti in zaupanja pri učencih. Pravila naj bodo jasna in smiselna.  

 prisotnost in nadzor dežurnih učiteljev na hodnikih, straniščih med odmori. Učitelji 

morajo na pojav nasilja reagirati vedno. 

 z ustrezno preureditvijo prostora lahko šola v veliki meri zmanjšuje pojav nasilja; 

 naravnanost šolske klime, ki spodbuja nenasilno reševanje konfliktov, kjer prevladuje 

toplina, spoštovanje, sprejemanje, pozitivni odnosi in skrb za razvijanje občutka 

pripadnosti šoli in razredu. Učitelj mora uvajati različne metode dela in spodbujati 

pozitivnost. 

 vključevanje širokega kroga otrok v interesne dejavnosti, ki omogočajo uveljavitev 

učenca. Učitelj naj sam povabi učence k interesnim dejavnostim, ki naj ne bodo 

selektivne. 

 izvajanje preventivnih programov za učence, s katerimi se razvijajo spretnosti za 

vzpostavljanje boljših medsebojnih odnosov. Programi se izvajajo preko procesa 

poučevanja, skozi različne dejavnosti in razredne ure. Učitelj naj bi med drugim 

spodbujal spretnosti sodelovanja v skupini, izražanje svojih čustev in misli, 

obvladovanje lastnih reakcij, prepoznavanje in sprejemanje razlik, reševanje 

konfliktov na miren način, spretnosti odločanja in pogajanja. 

 

V nadaljevanju izpostavljamo vlogo učitelja razrednika, ki lahko s svojim načinom dela in s 

svojo osebnostjo pomembno prispeva k zmanjševanju nasilnega vedenja pri učencih.  

 

4.2.1 Vloga učitelja razrednika pri preprečevanju nasilja 
 

Izpostavljamo pomembno vlogo učitelja v šoli, ki je s svojo osebnostjo in zgledom 

pomembna oseba v fazi odraščanja otrok, saj se otroci oblikujejo tudi ob učiteljevem zgledu, 

kot navaja  Pušnik (2012, str. 111).  K temu dodaja, da je učitelj model ravnanja, zato je 

pomembno, v kakšnem odnosu je do drugih. Z učenci mora vzpostaviti pristen stik ter z 

medosebnim odnosom omogočiti celosten in nenehen razvoj učenca. S tem se strinja tudi 

Brajša (1995, str. 67-68) in pravi, da je uspešen tisti učitelj, ki na učence vpliva s svojim 

zgledom, ohranja dobre medsebojne odnose, do učencev ima pozitiven odnos, svojim 

učencem omogoča razvoj in se zaveda potreb svojih učencev. 
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Peklaj idr. (2009, str. 16) tudi poudarjajo, kako pomembna je vloga učitelja. Navajajo, da se 

od učitelja tudi pričakuje, da bo pomagal blažiti posledice, ki jih povzroča hiter družbeni 

razvoj, da bo deloval kot socialno povezovalni dejavnik v družbi, preprečeval in zmanjševal 

socialno izključenost posameznikov ter nadomestil primanjkljaje v socialnem razvoju 

posameznikov, ki morda nastanejo v njihovi primarni socializaciji. Učencem naj bi pomagal 

razvijati socialne spretnosti in psihološke moči, ki jih potrebujejo za obvladovanje težav in 

stresnih situacij (prav tam). 

 

Ko govorimo o vlogi učitelja pri preprečevanju nasilja, pa Verbnik Dobnikar (2002, str. 39) 

navaja, da je pomembna. Učitelj razrednik mora zaznati potrebe skupine in uporabljati 

različne načine in metode dela, s katerimi poskuša razvijati dobre odnose v skupini, 

spodbujati medsebojno pomoč in sodelovalno učenje, kar naj bi bili najboljši načini 

preprečevanja nasilja med učenci.  Pomembno je, da je učitelj pozoren na razvoj socialnih 

odnosov v razredu in na to, kako posamezni učenci reagirajo v določenih situacijah, pri čemer 

je tudi pomembno, da učitelj nameni veliko časa razvijanju prosocialnega vedenja in 

pravočasno ter ustrezno reagira na pojav agresivnega vedenja pri otroku. Učitelj mora biti 

pozoren na situacije, ki sprožijo agresivne reakcije učencev (prav tam). 

 

Verbnik Dobnikar (2002) tudi navaja, da se mora učitelj veliko pogovarjati z učenci tudi o 

agresivnosti in nesprejemljivih vedenjih in skupaj spoznavati in odkriti, kako in zakaj 

posamezen učenec na določen način reagira v določenih situacijah. Ko pride do nasilnega 

dejanja, mora pred učenci učitelj delovati pomirjajoče, se z vsemi učenci pogovarjati in 

spodbuditi k razmišljanju. Učiteljeva pozitivna naravnanost pomembno vpliva na pozitivno 

naravnanost učencev in s tem na njihovo dobro počutje. Pušnik (1999) ob tem še dodaja, da 

morajo učenci pri učitelju začutiti varnost, sprejetost, zaupanje. 

 

4.2.2 Razvijanje spretnostni za vzpostavljanje boljših medosebnih odnosov med učenci 
 

V okviru dejavnikov, ki vplivajo na zmanjševanje nasilja med šoli, izpostavljamo  področja, 

za katera menimo, da jih je potrebno okrepiti pri učencih in za katere ocenjujemo, da lahko 

pomembno vplivajo na zmanjševanje nasilja. Pri tem izpostavljamo pomen razvijanja 

čustvene inteligentnosti otrok, učenja nenasilnega reševanja konfliktov in spodbujanje 

medsebojnega sprejemanja in sodelovanja, kar vključuje učenje socialnih veščin. Menimo, da 
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lahko šola in učitelji z aktivnostmi, ki vključujejo krepitev omenjenih področij, pomembno 

vplivajo k izboljšanju medosebnih odnosov in prispevajo k zmanjševanju nasilja med učenci. 

 

Nenasilno reševanje konfliktov 
 

Po navedbah Brajša (1993) je konfliktna šola resnična vzgojna ustanova, saj bi se morali 

učenci ob konkretnih šolskih konfliktih učiti prave strategije reševanja konfliktov, s katerimi 

se bodo srečevali v življenju. Tukaj nastopita šola in učitelj, ki morata vzpostavljati takšno 

klimo, ki pri učencih spodbuja nenasilno reševanja konfliktov. 

 

Da so konfliktne situacije nekaj povsem običajnega navaja tudi Verbnik Dobnikar (2002, str. 

42-43), vendar pravi, da je pomembno, da znamo čustva kontrolirati, usmerjati in pravilno 

reagirati. Učitelj kot model mora znati uporabljati nenasilne načine komuniciranja in vedenja 

in s tem učencem pokazati, kako ustvarjalno reševati konfliktne situacije. Učenci se tako 

naučijo, da so konflikti rešljivi in obvladljivi, začnejo razumevati sebe in odnose z drugimi. 

Učencem mora v konfliktnih situacijah pomagati in »jih učiti, kako kontrolirati agresivnost in 

jo primerno uporabiti in izražati v mejah dovoljenega« (prav tam, 43). 

 

Aničić (2002, str. 15-17) tudi navaja, da se lahko prav vsi naučijo bolj primernih načinov 

reagiranja v konfliktnih situacijah. Bistvenega pomena pri tem je ustrezna komunikacija, 

razumevanje in poslušanje. Mlade je potrebno spodbujati k prepoznavanju in ustreznemu  

reševanju konfliktov, katerih cilj je dogovor, ki pomeni obojestransko zadovoljitev. Ob tem 

Pušnik (2003a, str. 32) poudarja pomen razvijanje spretnosti nenasilnega reševanja konfliktov, 

kar usposablja učenca za socialno življenje, saj ga uči, kako ustvarjati in vzdrževati 

prijateljstva, spoznavati samega sebe in premagovati stres  

 

Pri tem  Mandl (2010) poudarja pomen mediacija v šoli, ki je uspešen način razreševanja 

konfliktnih situacij. Cilj je izobraziti tudi učence vrstniške mediatorje, ki bi prispevali k 

pozitivni klimi v šoli, šoli brez nasilja in nestrpnosti. Podpora vrstnikov je učinkovita metoda 

za zmanjševanje nasilja med vrstniki in za izboljšanje kakovosti odnosov med učenci. Košir 

(2013, str. 92) tudi dodaja, da se z uvedbo tovrstnega programa tudi poveča občutljivost 

učencev za problematiko medvrstniškega nasilja.  
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Razvijanje čustvene inteligence pri učencih 
 

V konfliktnih situacijah  ali ob dogodkih, ki sprožajo močna čustva (veselje, jeza, žalost) 

učenci pogosto ne znajo in ne zmorejo spregovoriti o njih, zato Žarkovič Adlešič (2000) 

navaja, da je učiteljeva naloga, da z učenci spregovori o čustvih in da se jih le ti zavedajo. 

Muršič in Pušnik (2010) ugotavljata povezanost nasilnega dejanja posameznika s čustvi, ki jih 

doživlja v svojem socialnem okolju, zato je pomembno spodbujati čustveno vzdušje v šoli, ki 

temelji na kakovostnih in nenasilnih medosebnih odnosih, za katere je značilna strpnost. 

Muršič in Milivojević (2010) dajeta pomembnost čustvenemu opismenjevanju učencev, kar 

poudarja tudi Milivojević (2010), ki pravi, da je učence potrebno izobraziti o osnovnih čustvih 

in o povezanosti čustev z nasilnim ravnanjem. S tem se bodo naučili, kako razumeti nasilje in 

kako se nanj odzivati. Zato Filipič in Muršič (2010) pravita, da morajo šole načrtno in 

sistematično spodbujati kulturo nenasilnih čustvenih odzivov v medosebnih odnosih, saj je iz 

raziskav na področju spoprijemanja z nasiljem mogoče opaziti, da prihaja do nasilnih dejanj 

zaradi pomanjkanja določenih socialnih in čustvenih kompetenc. Kristančič (2002) tudi 

dodaja, da je s prepoznavanjem jeze in sovražnih čustev mogoče preprečiti marsikatero 

nasilno dejanje, zato je pomembno, da začetne znake agresivnega vedenja uravnavamo s 

treningom obvladovanja čustev jeze, s čimer zmanjšamo izzivalce jeze in njih učinek na 

agresijo in nasilje. Pomen emocionalne spretnosti, ki se nanaša na sposobnost prepoznavanja, 

sprejemanja, obvladovanja in izražanja čustev, poudarja tudi Pušnik (2012) in ob tem dodaja, 

da se bodo otroci, ki imajo razvite uspešne strategije spoprijemanja z negativnimi čustvi (jeza, 

žalost, strah), v življenju tudi lažje znašli. 

 

Muršič, Milivojević in Lešnik Mugnaioni (2010, str. 19) povzemajo, katere so sposobnosti 

čustveno pismenega posameznika, ki naj bi predvsem: 

 poznal čustva (kaj so čustva, kakšna je njihova vloga, kako nastanejo, katera 

čustva poznamo, kaj sporočamo z izražanjem posameznih čustev, kako so čustva 

povezana z nasiljem); 

 razvil ustrezna čustva do sebe (zlasti spoštovanje, ljubezen, zaupanje) in do drugih 

ljudi; 

 sebi zadovoljeval doživljati čustva; 

 vedel, katero čustvo doživlja in zakaj; 

 sprejemal odgovornost za svoja čustva; 
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 znal prepoznati čustva drugih, se vživljati v soljudi (za manj nesporazumov in 

boljše odnose); 

 znal svoja čustva ustrezno, nenasilno izražati.  

 

Razvijanje socialnih veščin 
 

Učiteljeva naloga je, da oblikuje učno okolje, kjer bodo vladali dobri medosebni odnosi in 

kjer se bodo učenci počutili sprejete s strani vrstnikov, kar pomembno vpliva na počutje 

učencev in kvaliteto življenja v šoli. Učitelj lahko z različnimi pristopi prispeva k izboljšanju 

teh odnosov, saj je šola prostor za učenje socialnega vedenja, za izboljšanje socialnih 

spretnosti in zmanjševanje neprimernega oziroma nasilnega vedenja.  

 

Pšunder (2011) pravi, da je razred prostor socialnega učenja, kjer se pridobivajo izkušnje o 

medosebnih odnosih, prijateljstvu, o primernem in neprimernem vedenju, o sodelovanju in 

tekmovanju. Poudarja se sodelovalna kultura, ki je eden izmed najpomembnejših dejavnikov 

preprečevanja nasilja med učenci. Tudi Warden in Christie (2001) navajata, da šolsko okolje 

ponuja učencem možnost učenja o medosebnih odnosih in o pravilih socialnega vedenja  

Učencem daje možnosti za zadovoljevanje potrebe po pripadnosti oziroma povezanosti, zlasti 

v odnosih z vrstniki, ki so za otroke osrednjega pomena. Želja po socialni sprejetosti pogosto 

predstavlja motiv za številna primerna in tudi neprimerna vedenja otrok. Pri tem govorimo o 

socialni kompetentnosti, ki ga Košir (2013, str. 40) opisuje kot uspešnost vzpostavljanja in 

vzdrževanja odnosov z vrstniki. Pečjak in Košir (2002) pri tem pravita, da so odnosi med 

vrstniki  odvisni od razvitosti določenih socialnih spretnosti. 

 

Na področju spodbujanja posameznikove večje socialne kompetentnosti imajo pomembno 

vlogo pedagoški delavci. Učiteljeva naloga je, da pri učencih spodbuja razvoj  čim boljših 

medvrstniških odnosov. To lahko učitelj dosega z različnimi posrednimi (izbira določenih 

oblik in metod dela, npr. sodelovalno učenje in skupinske oblike dela) in neposrednimi 

dejavnostmi z delovanjem učitelja kot modela vedenja, s katerim se učenci bolj ali manj 

identificirajo, in neposrednim razvijanjem socialnih spretnosti učencev preko treningov 

socialnih veščin (Peklaj idr., 2009, str. 57). 

 

Peklaj idr. (2009, str. 60) dalje navaja, da je cilj treningov izboljšati socialno sprejetost 

učencev z manj ugodnim psihosocialnim položajem in s tem izboljšati medsebojno 
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povezanost učencev v določenem razredu. Treninge za razvoj socialnih spretnosti učencev je 

smiselno načrtovati tako, da vanje vključimo celoten razred. Lahko se izvajajo v okviru 

razrednih ur ali različnih projektnih dni. Peklaj in Pečjak (2015, str. 271) navajata, da treningi 

temeljijo na poučevanju učencev, kako zamenjati neučinkovite/manj učinkovite in 

nesprejemljive/manj sprejemljive oblike vedenja z bolj učinkovitimi in prosocialnimi 

vedenjskimi vzorci. Temeljijo na metodi izkustvenega učenja in ponavadi potekajo v obliki 

delavnic, ki potekajo v obliki iger, kot so igre vlog (prav tam, str. 274). 

 

Tudi Košir (2013, str. 83) navaja, da so oblika pomoči za učence s težavami v vrstniških 

odnosih in učence z neustreznimi vzorci vedenja v socialnih odnosih, tudi treningi socialnih 

veščin. Pomembno je, da pri načrtovanju teh treningov poleg učitelja sodeluje tudi šolski 

svetovalni delavec. Birman (2004, v Košir, 2013, str. 85) navaja sedem sklopov socialnih 

veščin, ki jih je potrebno razvijati pri učencih: 

 socialna udeležba (npr. biti z vrstniki in se počutiti udobno); 

 razumevanje emocij (npr. prepoznavanje občutij drugih in odzivanje na njih); 

 prosocialno vedenje (npr. sodelovanje, pomoč, izražanje prijaznosti do drugih); 

 samokontrola (npr. učinkovito spopadanje z jezo); 

 veščine komuniciranja (npr. spoštljivo poslušanje drugih in primerno 

samoizražanje); 

 veščine »fair playa« (npr. slediti pravilom, pošteno vedenje v skupini); 

 veščine reševanja socialnih problemov (npr. prepoznavanje problemov in 

oblikovanje rešitev). 

 

Tudi Dekleva (1996) navaja, da se učenci preko različnih socialnih iger in drugih dejavnosti 

usposabljajo za življenje, se učijo, kako sklepati in vzdrževati prijateljstva, spoznavati samega 

sebe, premagovati stres idr. S tem se pri učencih spodbuja razvoj sodelovanja in 

medsebojnega spoštovanja, kar prispeva k zmanjševanju nasilja med učenci. 

 

4.3 PRIMERI PROGRAMOV ZA PREPREČEVANJE NASILJA MED VRSTNIKI 
 
Na koncu predstavljamo še nekaj primerov programov za preprečevanje nasilja med vrstniki, 

ki smo jih zasledili med prebiranjem literature. Gre za primere dobre prakse, za katere se je 

izkazalo, da so v šoli prinesli spremembe na področju zmanjševanja nasilja med vrstniki. 
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Kot navaja Lešnik Mugnaioni (2012), so se v zadnji dveh desetletjih v Sloveniji in drugih 

državah oblikovali številni različni pristopi k preprečevanju nasilja. Različni raziskovalci in 

strokovnjaki, šole, civilnodružbene skupine in nevladne organizacije ter lokalne skupnosti in 

država so razvili različne programe in dejavnosti, s katerimi poskušajo vplivati na 

preprečevanje nasilja v šoli. V tem obdobju se je povečala tudi ponudba izobraževanj na temo 

obravnava in preprečevanje nasilja v šoli, prav tako se poudarja vloga vzgojnih aktivnosti v 

našem izobraževalnem sistemu oziroma vzgojna vloga šole. 

 

Obstajajo tudi programi, katerih osnovni namen ni ukvarjanje s preprečevanjem nasilja med 

učenci, vendar lahko vplivajo na zmanjševanje nasilja. Na področju izboljšanja klime in 

medsebojnih odnosov, katerih cilj je krepitev socialnih veščin, se vpeljujejo različni zanimivi 

projekti, ki jih izvajajo različne nevladne organizacije. Mreže, ki delujejo na tem področju pri 

nas so: UNESCO ASP, ECO šole, Zdrave šole, Skriti zaklad. Izvajajo pa se tudi projekti 

Zavoda RS za šolstvo (Barle-Lakota, 2006, str. 50-51). 

 

4.3.1 Olweusov program preprečevanja nasilja med vrstniki 
 

Najbolj razširjen pristop preprečevanja medvrstniškega nasilja v Evropi je program, ki ga je 

razvil Dan Olweus, in zajema preventivo in obravnavo nasilja. Je zasnovan celovito in 

sistematično, saj v njem sodelujejo učenci, učitelji in starši (Lešnik Mugnaioni, 2012). Gre za 

celosten program, ki vključuje ukrepe na ravni šole, oddelka in posameznika. Cilj programa je 

zniževanje ravni trpinčenja med učenci in doseči boljše odnose med vrstniki v šoli in ustvariti 

boljše pogoje za skupno delovanje in s tem preprečevati pojave novih primerov (Olweus, 

1995). Je vzor za oblikovanje poznejših intervencijskih programov in še vedno pomembno 

vpliva na tovrstne sodobne programe (Pečjak, 2014, str. 95). 

 

Temeljna načela Olweusovega (1995, str. 65) programa temeljijo na ustvarjanju šolskega 

okolja, v katerem prevladuje toplina, pozitivni odnosi na eni strani, na drugi  pa jasne 

omejitve glede nesprejemljivega vedenja. Program temelji na vključevanju učiteljev in 

drugega osebja šole, učencev in staršev. Pomembno je povečanje občutljivosti za problem 

nasilja med učenci in aktivno vključevanje staršev in učiteljev, ki morajo jasno zagovarjati 

stališče, da se nasilje ne odobrava in da si prizadevajo, da bi ga preprečili. To se doseže tudi z 

jasnimi pravili proti trpinčenju med učenci. Pomembna je tudi učiteljeva podpora in zaščita 

žrtve, ki mora pomagati učencu, da se bo znal vključevati v skupino vrstnikov. Pri tem lahko 
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računa na pomoč drugih učencev in staršev, ki naj bi tudi pomagali otroku pri vzpostavljanju 

stikov z vrstniki. 

   

Olweusov preventivni model preprečevanja nasilja se je preko projekta Varna šola razširil 

tudi v Sloveniji (Kroflič, 2011).  

 

4.3.2 Program varne in odzivne šole 
 

Kroflič (2011) predstavlja projekt Varne in odzivne šole, ki je bil oblikovan kot odziv na v 

ZDA prevladujočo politiko ničte tolerance. Projekt zajema ustvarjanje pozitivne šolske klime 

za učence, zgodnjo identifikacijo in nudenje pomoči rizičnim učencem pri vzpostavljanju 

dobrih odnosov z drugimi in učinkovito odzivanje na učence z resnimi vedenjskimi težavami. 

Je celostno naravnan, vključuje tesno sodelovanje šol, strokovnih služb, staršev in učencev 

samih. Zajema tako preventivne kot tudi podporne in kurativne vidike vzdrževanja discipline 

v šolskem prostoru.  

 

Raziskave, ki so bile izvedene v ZDA, ugotavljajo, da je z nasiljem povezano tudi povsem 

vsakdanje vzdrževanje discipline v šolskem prostoru. Izpostavlja se načelo zgodnjega 

odkrivanja, ki gradi na predpostavki, da je za vzdrževanje discipline in varnosti v šolah 

ključnega pomena zgodnje ukrepanje (Skiba idr., 2011). 

 

Čustvene in vedenjske težave v šoli se najbolj uspešno loteva celostno oblikovan model 

preventivne discipline, ki v boju proti nasilju v šolah predvideva ukrepanje na treh različnih 

ravneh (Walker idr., v Kroflič, 2011, str. 112):  

 Oblikovanje varne in odzivne klime v šolskem prostoru, pri čemer se izpostavlja 

konstruktivno reševanje konfliktov in učinkovito vodenje razreda.  

 Zgodnje odkrivanje učencev z večjim tveganjem za razvoj nasilnega vedenja in 

zgodnje ukrepanje. 

 Učinkovito odzivanje na nasilno vedenje in krizne situacije, ki vsebuje natančno 

izdelan načrt v primeru nasilnega dejanja. Priporoča se uporaba alternativnih metod 

discipliniranja, treninge obvladovanje jeze, individualni načrti za spremembo vedenja 

(šolski psihologi in pedagogi), alternativne oblike izobraževanja. 
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4.3.3 Program za zmanjševanje nasilja v osnovni šoli – model Zavoda RS za šolstvo 
 

Zavod RS šolstvo je prav tako pripravil program za zmanjšanje nasilja v šolah in ga kot 

razvojni projekt ponudil šolam, ki so potem oblikovale lasten program za zmanjševanje 

nasilja ter oblikovanje spodbudnega vzgojno-učnega okolja (Pušnik, 2003). Program deluje 

celostno, saj vključuje vse udeležence vzgojno-izobraževalnega dela (šola, učenci, starši). Za 

vsako skupino so predvidene različne aktivnosti, ki se izvajajo na ravni šole, oddelka in 

razreda (Pušnik, 2003b, str. 35). 

 

Pri načrtu dela z učenci je pomembno, da so cilji in vsebine preventivnega programa čim bolj 

vključeni v redne dejavnosti šole, v okviru razrednih ur ali v pouk sam. Sledijo aktivnosti šole 

v naravi, razni tabori, projektni dnevi, športne in druge aktivnosti, ki so tematsko obarvane. 

Pomembna je aktivna vloga učenca. Obvezni sestavni del preventivnega programa so 

vsebinsko sklopi (Pušnik, 2003b, str. 38): 

 čustva (prepoznavanje, doživljanje, izražanje in kontroliranje čustev); 

 medosebni odnosi (prijateljstvo, spoštovanje, strpnost, komunikacija, reševanje 

konfliktov, spoznavanje drug drugega, prepoznavanje in sprejemanje drugačnosti); 

 samopodoba (kdo sem, kako me vidijo drugi, kaj želim, kakšni so moji cilji, kako 

jih dosežem, kje sem uspešen, kaj delam dobro,…); 

 senzibilizacija za nasilje (kdaj govorimo o nasilju, kdo je nasilnež, kdo žrtev, 

kakšna je vloga opazovalca, kaj lahko naredimo,..); 

 vrednote (splošne in osebne); 

 pravila (zakaj obstajajo in kakšna je njihova vloga, oblikovanje, spoštovanje pravil 

in posledice neupoštevanja); 

 razredna klima (kako se počutim v razredu, kaj bi spremenil in kaj lahko 

prispevam sam…). 

 

4.3.4 Projekt »Nasilje je out, mi smo in«  
 

Mandl (2010, str. 8) predstavlja projekt »Nasilje je OUT, mi smo IN«, ki je vključeval 

preventivne in kurativne dejavnosti. V okviru preventivnih dejavnosti so v šolah potekale 

delavnice za otroke (joga, razvijanje socialnih veščin, izboljšanje medosebnih odnosov, 

reševanje konfliktov), izobraževanja za učitelje (mediacija, reševanje konfliktov, izboljšanje 

medosebnih odnosov, zmanjševanje nasilja na šoli), delavnice za starše, šole za starše, 
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predavanja, projektni dnevi. Kurativne dejavnosti so vključevale terapijo s pomočjo umetnosti 

in terapijo s konji, ki so namenjene učenju socialnih veščin, upoštevanju pravil in modifikaciji 

vedenja ter mediacijo. Po koncu projekta je bila na eni izmed šol izvedena raziskava, v kateri 

je bilo na osnovi rezultatov pred začetkom in po koncu projekta ugotovljeno, da se je nasilje 

med vrstniki zmanjšalo.  
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II EMPIRIČNI DEL 
 
5 RAZISKOVALNI PROBLEM 
 
5.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
 

Naloga šole je, da oblikuje varno učno okolje, zato je pomembno, da se področja 

preprečevanja nasilja loti sistematično. Na podlagi teoretičnih spoznanj ugotavljamo, da lahko 

šola s svojimi aktivnostmi na področju zmanjševanja nasilja naredi veliko. Življenje v šoli 

zahteva pravila, ki vključujejo tudi zavzemanje za nenasilno komunikacijo, strpnost, 

sodelovanje in dobre medosebne odnose, s čimer da šola vedeti, da nasilna dejanja niso 

zaželena. Šole morajo oblikovati programe, ki skozi različne aktivnosti vključujejo 

preventivne dejavnosti kot tudi postopke in pravila obravnave nasilnih dejanj. Poudariti je 

potrebno sodelovanje vseh, ki so vpleteni v vzgojno-izobraževalno delo, pomembno je, da pri 

tem sodelujejo tudi starši in učenci, saj je le tako mogoče zagotoviti uspeh in boljšo šolsko 

klimo. Dejstvo je, da otroka ni mogoče vselej obvarovati pred nasiljem, vendar ima šola 

veliko vzvodov, s katerimi lahko pomembno vpliva na zmanjševanje pojavnosti nasilja.  

 

Pri raziskovanju problematike nasilja v šoli opažamo, da je bilo v zvezi s problematiko nasilja 

med vrstniki izvedenih kar nekaj raziskav. Ne glede na to obstaja želja raziskati to področje in 

pri učiteljih razrednega pouka preveriti, kako se lotevajo tega področja.  

 

5.2 CILJI RAZISKAVE 
 

Osnovni cilj raziskave je ugotoviti, kako učitelji razrednega pouka vidijo vlogo šole in učitelja 

pri prepoznavanju, obravnavanju in preprečevanju nasilja med učenci, kar pomembno vpliva 

na zmanjševanje nasilja ter kako in s katerimi aktivnostmi se lotevajo tega področja ter kako 

uspešni so po njihovem mnenju pri tem. 

 

Pri tem želimo ugotoviti, ali učitelji prepoznavajo nasilje med učenci v šoli in kako se 

odzivajo v primeru nasilja med učenci ter ali se čutijo dovolj usposobljeni za ustrezno 

ukrepanje v primeru nasilnega dejanja. Zanima nas tudi, kako uspešno je po njihovem mnenju 

sodelovanje s starši v primeru nasilnega vedenja otroka in ali imajo podporo šolske svetovalne 

službe in vodstva šole. Ugotoviti želimo tudi, kateri vzgojni ukrepi so najpogosteje 
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uporabljeni v primeru nasilnega dejanja učenca in ali se poslužujejo alternativnih vzgojnih 

ukrepov ter kako vidijo učinkovitost izvedenih ukrepov.   

 

Dalje želimo raziskati, kako na ravni šole in razreda poteka preventivno delovanje na 

področju zmanjševanja nasilja med učenci v šoli. Pri učiteljih razrednega pouka želimo 

raziskati, kateri so tisti ključni dejavniki, ki po njihovem mnenju vplivajo na  zmanjševanju 

nasilja med učenci in na kakšne načine oziroma s katerimi aktivnostmi, ki potekajo na ravni 

razreda ali šole, je mogoče prispevati k zmanjševanju in preprečevanju nasilja med učenci. Pri 

tem želimo preveriti tudi učinkovitost izvedenih aktivnosti in ugotoviti, ali obstajajo 

morebitne ovire, zaradi katerih izvajane aktivnosti ne prinesejo ustreznih učinkov. 

 

5.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

Na podlagi zastavljenih ciljev bomo v okviru izvedene raziskave, poskušali odgovoriti na 

naslednja raziskovalna vprašanja: 

 

1. Ali učitelji razrednega pouka prepoznajo nasilje med učenci v šoli? 

2. Kako poteka ukrepanje in obravnava v primeru nasilja med učenci v šoli? 

3. Na kakšne načine in s katerimi aktivnostmi prispevata šola in učitelj k zmanjševanju 

nasilja med učenci v šoli? 
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6 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 
 

Da bi lahko odgovorili na zastavljena raziskovalna vprašanja, je bila za zbiranje podatkov in 

ugotavljanje stanja na področju problematike medvrstniškega nasilja v šoli s stališča učiteljev 

uporabljena kvalitativna tehnika zbiranja podatkov z uporabo delno strukturiranega intervjuja.  

 

6.1 PREDSTAVITEV VZORCA 
 

V raziskavi je sodelovalo 8 učiteljev razrednega pouka, ki jih predstavljamo v nadaljevanju. 

Učitelji poučujejo na različnih osnovnih šolah: 

 Učitelj A: ženski spol, poučuje 5. razred, podeželska šola, 17 let delovne dobe; 

 Učitelj B: ženski spol, poučuje 1. razred, mestna šola, 14 let delovne dobe; 

 Učitelj C: ženski spol, poučuje 5. razred, mestna šola, 5 let delovne dobe; 

 Učitelj D: ženski spol, poučuje 1. razred, mestna šola, 12 let delovne dobe; 

 Učitelj E: ženski spol, poučuje 2. razred, podeželska šola, 14 let delovne dobe; 

 Učitelj F: ženski spol, poučuje 3. razred, podeželska šola, 15 let delovne dobe; 

 Učitelj G: ženski spol, poučuje 5. razred, mestna šola, 30 let delovne dobe; 

 Učitelj H: ženski spol, poučuje 5. razred, mestna šola, 5 let delovne dobe. 

 

6.2 RAZISKOVALNI INSTRUMENT 
 

Za izvedbo kvalitativne raziskave je bil uporabljen delno strukturiran intervju, ki je vseboval 

vprašanja, oblikovana na podlagi teoretičnih spoznanj. Intervju je potekal na podlagi vnaprej 

pripravljenega vprašalnika, po potrebi oziroma za razjasnitev določenih vprašanj pa so bila 

postavljena tudi dodatna vprašanja. Med izvajanjem interjujev se je izkazalo, da so bila 

vprašanja interjuvancem razumljiva, tako da pri skoraj večini vprašanj ni bilo potrebe po 

postavljanju dodatnih vprašanj oziroma razjasnitvi vprašanega. Predvidevamo, da je to zaradi 

tega, ker so bila v vprašalniku oblikovana tudi dodatna podvprašanja.  

 

Glede na zastavljena raziskovalna vprašanja so bila vprašanja v intervjuju razdeljena v tri 

sklope. V okviru določenih vprašanj so bila postavljena tudi podvprašanja.  
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1. sklop: PREPOZNAVANJE NASILJA MED UČENCI V ŠOLI 

V intervjuju zastavljena vprašanja: 

1. Kako bi opredelili medvrstniško nasilje?  

2. Katere oblike medvrstniškega  nasilja najpogosteje opažate v šoli?  

3. Kdaj in kje se po vašem mnenju najpogosteje dogaja medvrstniško nasilje v šoli? 

4. Ali bi lahko rekli, da obstajajo tipične žrtve in povzročitelji nasilja med učenci? Kdo so po vaši 
oceni učenci, ki jim lahko pripišete te vloge? Katere so njihove značilnosti? 

5. Kateri so po vašem mnenju tisti ključni dejavniki, ki vplivajo na pojav nasilja med učenci?  

6. Ali menite, da je medvrstniškega nasilja v vaši šoli v zadnjih letih več ali manj? Čemu bi to 
pripisali? 

7. Ali je bila na vaši šoli izvedena analiza oziroma raziskava glede razširjenosti medvrstniškega nasilja 
in kakšne so bile njene ugotovitve?  

2. sklop: OBRAVNAVA NASILJA MED UČENCI V ŠOLI 

V intervjuju zastavljena vprašanja: 

8. Ali imate na ravni šole oblikovan program oziroma smernice za ukrepanje v primeru nasilja med 
učenci oziroma načrt dela z žrtvami in povzročitelji nasilja? 

- Kako se odzivate oziroma ukrepate v primeru nasilja med učenci? Kako poteka obravnava učencev, 
ki so vključeni v nasilno dejanje (tukaj mislimo tako na žrtve kot na povzročitelje)? Svoj odgovor 
lahko utemeljite tudi na konkretnem primeru. 

- Kdo vse je vključen pri obravnavi? Ali vključite tudi šolsko svetovalno službo, ravnatelja in starše? 

- Ali opažate pripravljenost staršev za sodelovanje pri reševanju nasilnih dejanj v šoli? Kakšen je 
ponavadi njihov odziv?  

- Kako uspešno je po vašem mnenju sodelovanje s starši v primeru nasilnega vedenja otroka? Ali 
imate njihovo podporo pri reševanju te problematike? 

9. Kateri vzgojni ukrepi so najpogosteje uporabljeni v primeru nasilnega dejanja učenca?  

- Ali se poslužujete alternativnih vzgojnih ukrepov ter kako vidite učinkovitost tovrstnih ukrepov? 
Lahko podate primere izvedenih ukrepov. 

- Kateri vzgojni ukrepi so po vašem mnenju najbolj učinkoviti?  

10. Ali menite, da imate učitelji ustrezna znanja za prepoznavanje in ukrepanje v primeru nasilja med 
vrstniki?  
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- Ali se izobražujete na tem področju in ali imate pri soočanju s to problematiko ustrezno podporo pri 
šolski svetovalni službi in vodstvu šole? 

3. sklop: PREPREČEVANJE NASILJA MED UČENCI V ŠOLI 

V intervjuju zastavljena vprašanja: 

11. Ali imate na ravni šole oblikovan program preprečevanja in zmanjševanja medvrstniškega nasilja?  

- Ali si je šola na področju zmanjševanja in preprečevanja nasilja zastavila določene cilje in ali izvaja 
določene aktivnosti v zvezi s tem?  
 
- Katere aktivnosti na ravni šole se izvajajo z namenom preprečevanja nasilja med učenci oziroma 
katere aktivnosti, za katere bi lahko rekli, da vplivajo na boljše medosebne odnose med vrstniki in s 
tem tudi na zmanjševanje nasilja, se izvajajo?  
 
- Ali vse te aktivnosti po vaši oceni prispevajo k zmanjšanju nasilja med učenci oziroma k boljšim 
medosebnim odnosom med učenci? Če ne, zakaj je po vašem mnenju tako? 

12. Kateri so tisti ključni dejavniki šole, ki po vašem mnenju pomembno vplivajo na zmanjševanje in 
preprečevanje nasilja med učenci?  

- Na katerih področjih bi morala šola pri vas okrepiti svoje delovanje, da bi lahko prispevala k 
zmanjšanju in preprečevanju nasilja med učenci?  

13. Kakšna je po vašem mnenju vloga učitelja pri zmanjševanju in preprečevanju nasilja med učenci?  

- Kako lahko učitelj s svojim načinom in metodami dela ter s svojo osebnostjo prispeva k 
zmanjševanju in preprečevanju nasilnega vedenja pri učencih?  

- Katera področja, ki lahko vplivajo na zmanjševanje nasilja med učenci, je potrebno okrepiti pri 
učencih? 

- Ali problematiki nasilja med učenci v razredu namenjate posebno pozornost?Ali se v zvezi s to 
problematiko pogovarjate z učenci, vključujete temo nasilja med učenci in nenasilnega reševanja 
konfliktov na razredne ure, delavnice itd?  

- Ali imajo učenci ustrezna navodila, kako ravnati v primeru, če nastopijo kot opazovalci oziroma 
priče nasilnega dejanja? Kakšna? 

- Katere aktivnosti v zvezi s preprečevanjem nasilja med učenci potekajo na ravni razreda?  

- Kakšen je odziv učencev? Ali je mogoče opaziti spremembe pri učencih? 

- Ali imate na ravni razreda v zvezi z zmanjševanjem nasilja med učenci oblikovane tudi aktivnosti za 
starše? Katere in kako vidite pripravljenost staršev za sodelovanje v zvezi z aktivnostmi, ki 
zmanjšujejo nasilna dejanja? 
 
 
 
 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Lakner Alenka; diplomsko delo 
 
 

 49 

6.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 
 
Pri iskanju kandidatov za izvedbo intervjujev so se pojavile določene težave. Kandidate sem 

poskušala pridobiti preko spletnih strani različnih osnovnih šol, vendar se je izkazalo, da je bil 

čas iskanja kandidatov povsem neprimeren. Bližal se je zaključek šolskega leta, tako da 

učitelji zaradi časovne stiske niso bili pripravljeni za sodelovanje. Osebe, ki so bile vključene 

v raziskovalni vzorec, sem tako uspela pridobila preko različnih poznanstev in tudi preko 

socialnih omrežij.  

Intervjuji so bili opravljeni konec meseca junija in v prvi polovici meseca julija 2016. Že v 

fazi dogovarjanja za čas in kraj izvedbe intervjuja so bili učitelji seznanjeni, kakšen je namen 

in cilj raziskave ter kako bo potekal sam intervju. Seznanjeni so bili, da bodo pridobljeni 

podatki uporabljeni izključno za namene raziskave, prav tako jim je bila zagotovljena 

anonimnost. Intervjuji so potekali na podlagi vnaprej pripravljenega vprašalnika. Pridobljeni 

odgovori so se sproti zapisovali. Intervjuji so v večini primerov trajali od 50 - 60 minut. 

 

6.4 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 
 
Pridobljeni podatki so bili obdelani po postopku kvalitativne analize (Mesec, 1998, str. 103). 

Obdelava podatkov je potekala v naslednjih fazah: 

1. Urejanje gradiva: 

Zapisi odgovorov, ki sem jih pridobila v intervjujih, so bili prepisani.  

 

2. Določitev enot kodiranja (klasificiranje) in razvrščanje pod skupne teme in podteme: 

Intervjuje sem podrobno prebrala in označila izjave učiteljev ter določila teme in podteme 

kvalitativnega raziskovanja, ki so bile določene glede na zastavljena raziskovalna vprašanja. 

Posamezni izjavi sem pripisala črko, ki označuje intervju z učiteljem in zaporedno številko 

izjave učitelja, pri čemer je bil prvi opravljeni intervju označen s črko A, zadnji pa s črko H. 

V prilogi kot primer podajamo določitev enot kodiranje intervjuja z Učiteljem G (Priloga 1). 

 

Teme in podteme kvalitativnega raziskovanja so: 

 prepoznavanje nasilja; podteme: opredelitev nasilja, oblike nasilja, kraj izvajanja 

nasilja, značilnosti vpletenih v nasilno dejanje, vzroki za nasilje, porast/zmanjšanje 

nasilja, raziskava nasilja; 

 ukrepanje in obravnava nasilja; podteme: program/smernice za ukrepanje, 

obravnava nasilja, sodelujoči v obravnavi nasilja, sodelovanje s starši, vzgojni ukrepi, 
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učinkovitost vzgojnih ukrepov, usposobljenost/kompetentnost učitelja za ukrepanje, 

izobraževanje in podpora; 

 preventivno delovanje na ravni šole; podteme: preventivni program, cilji in 

aktivnosti šole, učinkovitost aktivnosti, dejavniki šole, področja, ki jih je potrebno 

okrepiti, vloga šole; 

 preventivno delovanje na ravni razreda; podteme: vloga učitelja, vpliv učitelja, 

področja, ki jih je potrebno okrepiti pri učencih, aktivnosti na ravni razreda, odziv 

učencev, navodila opazovalcem, aktivnosti za starše. 

 

3. Odprto kodiranje: 

Vse označene izjave sem nato prepisala in uredila v tabeli pod vprašanji, ki so bila zastavljena 

v intervjujih. Izjavam sem nato pripisala pojme znotraj že opredeljenih podtem in tem. Primer 

tabele se nanaša na temo prepoznavanje nasilja in se nahaja v Prilogi 2. 

 

4. Urejanje pojmov v hierarhijo: 

Pojme, ki so bili pripisani posameznim izjavam, sem hierarhično razvrstila pod skupne 

podteme in tem pripadajočo temo. Posameznim pojmom sem nato pripisala oznako izjave, ki 

je opremljena s številko in črko intervjuja, pri katerih so se ti pojmi pojavili. Hierarhično 

razvrščanje pojmov pod skupno podtemo in temo se nahaja v Prilogi 3.   
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7 PRIKAZ REZULTATOV 
 
7.1 PREDSTAVITEV ODGOVOROV PO TEMAH 
 
V nadaljevanju predstavljamo odgovore učiteljev po temah in podtemah, ki so bile določene 

glede na zastavljena raziskovalna vprašanja. V poglavju, ki se nanaša na odgovore na 

raziskovalna vprašanja, pa sledi tudi interpretacija pridobljenih  odgovorov. 

 

7.1.2 Prepoznavanje nasilja 
 
Opredelitev nasilja 
 

Učitelji opredelijo medvrstniško nasilje različno. Medvrstniško nasilje pomeni nasilje med 

sošolci (…nasilje med sošolci v istem razredu ali v paralelki. - A1), nasilje med vrstniki (Je 

vsako nasilje nad vrstniki. – C1; …obračunavanje med vrstniki… - D1, … je agresivno 

vedenje do sovrstnikov… - E1), nasilje med otroki (…nasilja, ki ga otroci izvajajo nad 

drugimi otroki v šoli ali kjerkoli drugje… - B1). Pomeni tudi uporabo moči (Lahko gre za 

igro moči močnejšega s šibkejšim na relaciji napadalec – žrtev. – D2). Opredelitve zajemajo 

tudi različne oblike nasilja, ki se izvajajo (…vse oblike psihičnega ali fizičnega nasilja… - 

B1; Fizično, psihično, čustveno ali verbalno… - D1; …besedno in tiho trpinčenje, izsiljevanje, 

nasilje preko družbenih omrežij in spolno nadlegovanje… - E2; …namerna ponavljajoča se 

uporaba fizičnega, psihičnega ali ekonomskega nasilja… - F1; Gre za fizično in psihično 

nasilje med učenci. – G1; Ko si učenci drug drugemu fizično, psihično škodujejo. – H1).  

 

Oblike nasilja 
 

Učitelji menijo, da se v šoli pojavljajo različne oblike nasilja. Nekateri navajajo, da je več 

psihičnega nasilja (Najpogostejše oblike so zmerjanje z raznimi žaljivimi imeni. – A2; 

Najpogostejše gre za psihično nasilje (razne zbadljivke, ponižujoče vedenje, grdo govorjenje 

o drugih). – B2; Prevladuje psihično, ki je bolj prikrito (zmerjanje, poniževanje) in se dogaja 

tako med fanti kot tudi dekleti. Na psihično ponavadi opozorijo starši, ker se jim doma otroci 

zaupajo. – H2; …precej je psihičnega nasilja… - D3;). Eden izmed učiteljev navaja, da se 

poleg psihičnega nasilja pojavlja tudi fizično nasilje (…pojavlja pa se tudi fizično nasilje 

(udarci, brce, lasanje)… - B3). V eni izmed šol učitelj opaža upad fizičnega nasilja, kar 

pojasnjuje z nadzorom nad učenci (Je pa prisotno tudi fizično, vendar ga je manj, ker je 

nadzor nad učenci. – H3). Večina učiteljev meni, da se pojavlja več oblik nasilja. Zaslediti je 
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fizično nasilje (…fizično (porivanje, brcanje, zbadanje, uničevanje stvari)… - C2; Agresivno 

vedenje, to je mišljeno fizično nasilje. – E3; Fizično nasilje (otroci se tepejo, spotikajo, 

brcajo). – G2). Pojavlja se verbalno nasilje (…verbalno (zmerjanje z različnimi vzdevki, 

norčevanje, draženje, zafrkavanje, grožnje, žaljenje),… - C3; … besedno trpinčenje… - E4; 

…verbalno nasilje (zmerjanje, žaljenje)… - G3). Opaziti pa je tudi psihično nasilje 

(…psihično (izključitev iz skupine, zavračanje, manipuliranje s prijateljstvi, nespodobne 

kretnje, razširjanje novic)… - C4; …psihično (izločevanje učenca iz skupine, ustvarjanje 

zaprtih skupin)… - G4). 

 

Kraj izvajanja nasilja 
 

Po navedbah večine učiteljev se nasilje med učenci izvaja izven pouka (Med šolskimi odmori, 

na hodniku, na wc-ju, v garderobi ali pa po pouku na poti iz šole domov. – A3; 

Najpogosteje…med odmori… - B4; Pred in po pouku, med odmori. – C5; Na hodnikih, pred 

šolo, na šolskem igrišču, v bližini šole pri garažah. – D4; Pred poukom in po pouku, med 

odmori v skupnih prostorih: sanitarije, garderoba, knjižnica. – E4; …garderobe, hodniki, wc-

ji, na poti med šolo in domom. – F3; Med odmori, v podaljšanjem bivanju, na igrišču, med 

interesnimi dejavnostmi, športnih dnevih,… - G5; Med odmori, po koncu in pred začetkom 

pouka. – H6). Učitelji so mnenja, da se nasilje izvaja takrat, ko ni nadzora učitelja (…takrat, 

ko učenci nimajo neposrednega nadzora s strani učiteljice… - B5; Kjer je nadzor odraslih 

manjši… - F3; …ponavadi takrat, ko učitelj ni prisoten. – H5). 

 

Značilnosti vpletenih v nasilno dejanje 
 

Učitelji so učence, ki nastopajo kot povzročitelji nasilnega dejanja, in učence, ki nastopajo kot 

žrtve, opisali zelo različno, menijo pa tudi, da ni tipičnih vlog (Po moje ni tipičnih vlog, vsak 

je lahko žrtev in vsak povzročitelj. – C6; …težko rečem, da obstajajo tipične žrtve in 

povzročitelji… - D5). 

 

Po mnenju enega izmed učiteljev so povzročitelji različni učenci (Povzročitelji nasilja so 

lahko različni učenci. – A6; Ponavadi so tisti, ki bi bili radi frajerji in se spravljajo na 

šibkejše… - A7), drugi učitelj meni, da so povzročitelji dominantni učenci (Povzročitelji 

nasilja pa so ponavadi bolj dominantni učenci. – B9), povzročitelji so tudi drugače govoreči 

(…tudi tisti, ki prihajajo iz drugače govorečih družin. – B10), prav tako meni, da je pri 
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povzročiteljih tudi sicer mogoče opaziti problematično vedenje (…ki izstopajo s svojim 

vedenjem tudi med procesom pouka. – B11). Drugi učitelj navaja, da so povzročitelji učenci z 

nizko samopodobo (…učenci z nizko samopodobo…- E7), hkrati navaja, da so povzročitelji 

učenci, ki imajo neurejene družinske razmere, kar navaja več učiteljev (Povzročitelji so 

učenci iz neurejenih družin. – E5, …socialno in vzgojno zanemarjeni,… - E6; …učenci, ki so 

žrtve nasilja v domačem okolju in vzorce prenašajo na šibkejše sovrstnike. – E8; Povzročitelji 

so v večini primerov učenci iz neurejenih družinskih razmer, kjer so tudi starši konfliktni. – 

G8). Navajajo tudi, da povzročitelji  občutijo nasilje doma (Lahko, da je tudi otrok sam žrtev 

nasilja doma. – G10; Povzročitelji imajo tak vzorec od doma,… - H8) in dodajajo, da 

povzročitelji s svojim dejanjem izražajo notranjo stisko (Lahko rečemo, da gre za notranjo 

stisko otroka, ki se s povzročitvijo nasilja kaže navzven. – G9; …ali gre za nesigurne otroke, 

ki izkazujejo navidezno moč, vendar so v bistvu tudi oni žrtve. – H9). 

 

Žrtve so učitelji prav tako opisali različno. Lahko gre za učence, ki imajo slabši učni uspeh 

(Žrtve so ponavadi učenci, ki ne dosegajo dobrih rezultatov v šoli. - A4), sem uvrščajo tudi 

učence, ki so socialno ogroženi (…prihajajo iz socialno revnejših okolij, njihovi starši niso 

izobraženi. - A5; …izhajajo iz revnejših družin,… - B7) in učence, ki izstopajo po izgledu 

(…lahko se razlikujejo tudi po izgledu od večine. - B8). Več učiteljev meni, da gre za 

zadržane učence (Ja, tipične žrtve so ponavadi tisti učenci, ki so bolj sramežljivi, mirni,… - 

B6; Lahko so žrtve tisti, ki se ne znajo, ne zmorejo postaviti zase. - C7; Otroci, ki se 

razlikujejo od vrstniške skupine, ki so zaznani kot bolj ranljivi, manj samozavestni. - F4; Žrtve 

so v večini primerov bolj zaprti učenci, ki se tudi bojijo o nasilju spregovoriti, ker se bojijo 

povzročiteljev, da ne bi bilo še huje. - G7; Za žrtve težko rečem. Mogoče tisti učenci, ki se ne 

znajo postavit zase. – H7). Eden izmed učiteljev navaja, da so to lahko tudi osamljeni otroci 

(Žrtve so lahko osamljeni otroci, izolirani,… - E9), nekateri so odsotni (…drugi spet na videz 

zelo samozavestni, s kratkotrajno koncentracijo, nimajo volje do dela, so v »svojem svetu«. – 

E10), lahko se pojavijo samopoškodbe (Nekateri se tudi samopoškodujejo. – E11). 

 

Vzroki za nasilje 
 

Večina učiteljev meni, da so dejavniki, ki vplivajo na pojav nasilja pri učencih, povezani z 

vzorci od doma (Potem so tukaj učenci, ki jim je doma vse dovoljeno in se nočejo podrejati 

večini. – B13; Prevzet ali naučen vzorec reševanja problemov,… - C8; …lahko je žrtev  

nasilja v svoji družini,… - C10; Socialno okolje, iz katerega izhajajo, privzgojeni vzorci od 
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doma,… - E12, …neenakost v ekonomskem statusu… - E13; …neurejene domače razmere… - 

F6; …lahko je tudi sam žrtev nasilja v družini. – G12; …pa tudi družina oziroma vzorci od 

doma. – H11). Nekateri so mnenja, da je pomemben dejavnik tudi dokazovanje pred 

vrstniki (Učenci se hočejo na neki način postaviti in dokazovati pred ostalimi učenci, na 

žalost tudi na nasilen način. – B12; Morda iz maščevanja, želje po potrditvi in dokazati se, 

biti nekdo. – D7; Nesprejetost šibkega učenca, ki je morda na novo prešolan učenec, učenec 

tujec zaradi predsodkov, socialnih razlik. – D8) in vpliv vrstnikov (Vzpostavljanje odnosov 

znotraj vrstniških skupin, homogenih ali heterogenih, iskanje priljubljenosti, - F5; Nasilje 

lahko sprožajo sami vrstniki oziroma odnosi med njimi,… - H10). Samo eden izmed učiteljev 

meni, da na pojav nasilja med učenci lahko vpliva šola (Odvisno pa je tudi od šole, kako 

reagira na pojav medvrstniškega nasilja, ko ga zazna. – E14). Druge vzroki pa je po mnenju 

učiteljev mogoče iskati tudi v osebnosti otroka (Nevoščljivost ali pa zgolj hudobija. - A8; 

Pridobivanje pozornosti,… - C9; Značaj otroka,… - G11, Nesprejetost učenca napadalca 

(lahko v družini, izven šole), ki tako uveljavlja svojo nadmoč. – D6), vplivu medijev (Vpliv 

medijev (otroci veliko časa preživijo pred televizijo, igrajo računalniške igrice, kjer vidijo 

nasilje). – G13) in stanju v družbi (…tudi dopustno nasilje v družbi… -  C11). 

 

Porast/zmanjšanje nasilja 
 

Učitelji menijo, da je v njihovih šolah manj nasilja, na kar vpliva šola, ki se ukvarja s 

problematiko nasilja (Po mojem mnenju ga je manj, ker imamo določene kazni za kršitelje, ki 

jih dosledno izvajamo. – B14; ker smo učitelji na podlagi raznih projektov, ki ozaveščajo 

prepoznavanje in občutljivost za nasilje ter ustrezno ukrepanje usposobljeni za preprečevanje 

le-tega. – D10; Manj, ker se dela na tem. – G14; V sami šoli ga je manj zaradi prisotnosti 

učiteljev. – H12). Eden izmed učiteljev meni, da je nasilja v šoli enako (…je enako… - C12; 

… samo bolj smo pozorni… - C13; … več se govori o nasilju. – C14). Drugi učitelji menijo, 

da je več nasilja (Na naši šoli je medvrstniškega nasilja več. – A9; Med učenci prihaja do 

razlik in s tem prihaja do nevoščljivosti. – A10; Nasilja je več,… - E15; …vendar šola dela 

več na tem področju in se zajezi takoj po pojavu. – E16). 

 

Raziskava glede nasilja 
 

V večini šol ni bila izvedena raziskava glede razširjenosti medvrstniškega nasilja (Ne. – 

A11; Ne spomnim se, da bi izvedli analizo razširjenosti madvrstniškega nasilja,.. – B16; Ne. – 
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C15; Analiza ni bila izvedena, - D11; Ne. – E19; Ne. Kadar se pojavijo težave, se jih sproti 

rešuje. – F8; Ne. – H13). Le v eni izmed šol je raziskava izvedena vsako leto, in sicer s 

pomočjo anketnega vprašalnika, ki ga izpolnijo učenci (Vsako leto učenci in starši izpolnijo 

anketni vprašalnik, ki je anonimen. Učitelj gre skupaj z učenci med uro skozi vprašalnik. – 

G15; Vprašalniki se predajo v svetovalno službo, ki potem tudi obravnava učence, ki jih 

učenci navedejo kot nasilneže. Učenci kar imensko napišejo, kdo v razredu izvaja nasilje. – 

G16). 

 

7.1.3 Ukrepanje in obravnava nasilja  
 
Program/smernice za ukrepanje 
 

Šole v večini primerov na ravni šole nimajo oblikovanega programa oziroma smernice, v 

katerih bi bilo prav posebej zajeto, kako ukrepati v primeru nasilja med učenci. Nekatere šole 

imajo določene smernice oblikovane v okviru vzgojnih načrtov  (Imamo vzgojni načrt, kjer 

so napisani ukrepi v primeru nasilja. - A12;  V vzgojnem načrtu je zapisano. - G17; Kar je 

zapisano v vzgojnem načrtu. -  H14), hišnem redu in vzgojnem načrtu (Šola ima hišni red in 

vzgojni učni načrt. – F9), spet druge v pravilih šolskega reda (Imamo izdelan program in 

smernice za ukrepanje v primeru nasilja med učenci, vse to je zapisano v pravilih šolskega 

reda. – B18, B19), v okviru pravilnika o vzgojnih ukrepih (Imamo Pravilnik o vzgojnih 

ukrepih. – E29). Le eden izmed učiteljev navaja, da program obstaja (Da. Zajema 

preprečitev nasilja, izvajanje mediacije, izrekanje vzgojnega ukrepa, ki je ponavadi 

poravnava v obliki družbeno koristnega dela učenca. – D13), samo en učitelj je navedel, da 

program ne obstaja (Ne vem za program ali smernice,… - C16, ob zaznanem nasilju 

ukrepamo skupaj s svetovalno službo. – C17). 

 

Obravnava nasilja 
 

Pri obravnavi nasilja je ponavadi prvi korak pogovor, ki se izvede z žrtvijo in 

povzročiteljem (Najprej se pogovorimo z učenci, tako z žrtvami in s povzročitelji nasilja. – 

A13; najprej kot razredničarka opravim razgovor s povzročiteljem in žrtvijo (vse zabeležim – 

napišem zaznamek o dogodku). – B21; Najprej opravimo pogovor z nasilneži in pogovor z 

žrtvami. – C18; …se vedno pogovorimo z vpletenimi učenci,… - F10; Z vpletenimi se 

pogovorimo… - G21; Razrednik opravi razgovor z učencem. – E31). Pred samim pogovorom 

se lahko izvede posredovanje (Če je obveščen s strani učencev, gre na prizorišče nasilja. – 
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D15; Najprej fizično ločimo otroke in jih pomirimo. – G19) in preprečitev nasilja (Učitelj 

poskuša primer nasilja preprečiti, če ga vidi. – D14). Učitelji izpostavijo pomen pogovora (S 

pogovorom rešimo veliko večino težav. – A16; Učitelj ponavadi poskuša sam rešit s 

pogovorom. – H15). Dva učitelja menita, da se lahko včasih izvede pogovor med žrtvijo in 

povzročiteljem hkrati (Posluša celo zgodbo obeh strani. – D16; Izvede se pogovor z 

udeležencema,… - D19; Sam oceniš, ali žrtev in nasilneža soočiti oziroma, da vsak pove svojo 

plat zgodbe in da se slišita in poslušata. To je odvisno od situacije. Drugače pa se pogovoriš  

z vsakim posebej. – H16), pri čemer eden izmed učiteljev izpostavlja pomen mediacije 

(…pomembna mediacija. – D17). Izvede se tudi pogovor s pričami (Potem se o tem 

pogovorim z ostalimi učenci in si tudi njihove trditve zapišem. – B22). Eden izmed učiteljev 

navaja, da pred prihodom učitelja pride tudi do posredovanja opazovalcev (Dostikrat že sami 

učenci ukrepajo in takoj poiščejo učitelja. – G20). Od učencev se zahteva opis dogodka 

(Vpleteni morajo opisati potek dogajanja. – G23), opravičilo žrtvi (…od povzročitelja 

zahtevamo, da se opraviči. Takoj ali kasneje, če takoj ne zmore. – G22), izvede se zaznamek 

o dogodku (…vse zabeležim – napišem zaznamek o dogodku… - B21). Večina učiteljev pri 

obravnavi nasilja vključuje šolsko  svetovalno službo (Če je potrebno, vključimo v pogovor 

tudi šolsko svetovalno službo. – A14;  Nato svetovalna služba – pedagoginja opravi pogovor z 

obema. – B23; Po potrebi sledi delo s svetovalno službo in povabilo staršem na razgovor. – 

C19; Po potrebi v razgovor vključi tudi šolsko svetovalno službo ali vodstvo šole. – E33; Pri 

ponavljajočem nasilju se vključi tudi šolska psihologinja, ki se pogovori z vsakim posebej in 

se odloči, kako dalje. – H17). V reševanje nastale situacije se vključijo tudi starši (Po potrebi 

pa tudi starše… - A15; O tem dogodku obvestim starše obeh in jih povabim na razgovor. – 

B24; Po potrebi sledi delo…povabilo staršem na razgovor. – C19; Izvede se pogovor…z 

njunimi starši,… - D19; …razgovor…po potrebi tudi z njegovimi starši. – E32; 

…pogovorimo… tudi z njihovimi starši. – F11; Učitelj v beležko učenca zapiše, kaj se je 

zgodilo. Ta mora dati beležko staršem v podpis. Učitelj si vsak dogodek zapiše v svoj zvezek. – 

G24). Po potrebi se vključi v obravnavo tudi ravnatelj (Po potrebi pa tudi…ravnateljico. – 

15; Po potrebi v razgovor vključi tudi…vodstvo šole. – E33). V primeru, da gre za hujše 

kršitve se v obravnavo vključijo tudi zunanje institucije (V primeru, da se ugotovi težja 

kršitev, se obvesti center za socialno delo in policija. – E34). Za povzročitelja se lahko izdela 

individualni načrt (Za učenca se izdela individualiziran vzgojni načrt, ustrezno vzgojno 

ukrepanje, nato se spremlja njegov morebitni napredek v vedenju. – B27), ki vključuje 

svetovanje (Povzročiteljem se izreče ustrezen vzgojni ukrep in svetovanje, - E35; …žrtvam pa 

je v pomoč svetovalna delavka… - E36; Svetovalna delavka napoti žrtev k ustrezni obliki 
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pomoči izven šole, če je potrebno. – E38). Učitelj E izpostavi pomen odkrivanje vzroka 

nasilja (Povzročitelju skuša razrednik oz. svetovalna služba pomagati, da razišče vzroke 

njihovega početja. – E55). Sledi izrekanje vzgojnega ukrepa (Za povzročitelja na sestanku 

učiteljskega zbora predlagam vzgojni ukrep, če mu je bil pa že izrečen, pa vzgojni opomin. – 

B25; Staršem predstavim predlog vzgojnega opomina, ki ga morajo podpisati. – B26; Učitelj 

obvesti učiteljski zbor in skupaj iščemo ukrepe, ki so potrebni. – D18; …oblikuje se dogovor 

in izreče vzgojni ukrep. – D20; Povzročiteljem se izreče ustrezen vzgojni ukrep in 

svetovanje,… - E35). Dva učitelja izpostavita osveščanje učencev (..in vsi pedagoški delavci 

(sošolce seznanijo z nasiljem in jim svetujejo, kako ravnati v primeru nasilja, kako lahko 

pomagajo žrtvi… - E37; …šolska psihologinja…. Pride pa tudi v razred in se pogovori s 

celim razredom. - H17). 

 

Sodelujoči v obravnavi nasilja 
 

Iz pogovorov z učitelji je razvidno, da največkrat poskušajo ukrepati in obravnavati v primeru 

nasilnega dejanja učencev sami. Ponavadi se v obravnavo vključi razrednik in starši 

povzročitelja (Pri obravnavi so vključeni starši povzročitelja, prav tako starši žrtve, 

razredničarka in učitelj pri kateremu se je to zgodilo,… - B28; …prisotni ali vpleteni učitelji, 

razredniki,… - C21; Da, vsi našteti so vključeni,… - D21; Poleg tega razrednik, učenca, ki sta 

bila udeležena v nasilju. – D22; Sodelujejo učitelji, razredničarke,…, starši. – F11). 

Vključujejo tudi šolsko svetovalno službo (Pri obravnavi so vključeni…šolska svetovalna 

služba – pedagoginja, socialna delavka. – B28; Da, vsi našteti so vključeni,… - D21, 

Razrednik, vpleteni, šolska svetovalna služba,… - E39; …sicer pa sodelujem s svetovalno 

službo,… - H20).  

Nekateri učitelji navajajo, da po potrebi vključujejo šolsko svetovalno službo, ravnatelja, 

starše in zunanje institucije, kar oceni učitelj sam in je odvisno od primera (Če je 

potrebno, vključimo v pogovor tudi šolsko svetovalno službo. – A17; …po potrebi svetovalna 

služba, ravnatelj, starši ali tudi zunanji sodelavci. – C22; …tudi ravnatelj. – E40; Pri hujših 

kršitvah pa seznani z dejanjem tudi Center za socialno delo ali policijo. – E41; Lahko je otrok 

napoten tudi v svetovalni center oziroma se vključi tudi zunanje institucije. V teh primerih se 

vključi tudi ravnatelj. – G27; Odvisno je od primera do primera, kar presodi sam učitelj. – 

G25; Pri težjih primerih ali ponavljajočih primerih se vključi tudi svetovalna služba, ki izvede 

posebno obravnavo otroka (izvaja se individualni načrt). – G26; To je odvisno od situacije 

oziroma kršitve, tako da se odločam po potrebi. – H18; Po potrebi tudi ravnatelj, če gre za 
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hujše kršitve,… - H19, …s starši tudi po potrebi, odvisno od prekrška. – H21; Po potrebi pa 

tudi starše in ravnateljico. – A18; Odvisno od primera. – A19; Če pride do večjih kršitev ali 

do kakšne pritožbe s strani staršev žrtve, se vključi tudi ravnateljica. – B29). 

 

Sodelovanje s starši 
 

Določeni učitelji navajajo, da je v primeru nasilnega dejanja učenca pripravljenost staršev za 

razrešitev nastalega problema različna, tako je tudi odziv staršev različen (Različno. Nekateri 

so, drugi ne. – C23; Nekateri so pripravljeni sodelovati, eni so čutijo nemočne, drugi se ne 

odzivajo. – D24; Starši sodelujejo, vendar gre velikokrat za zagovarjanje svojega otroka v 

smislu: drugi ga je izzival, se je branil… - F12; Odvisno od primera,… - G28). Učitelji 

navajajo, da je pri reševanju problematike nasilja mogoče zaslediti pozitiven odziv staršev 

(Starši se vedno odzovejo. - A20; V večji meri starši sodelujejo s šolo pri reševanju nasilnih 

dejanj,… -  B30; Večina staršev je pripravljena sodelovati. - E42; …največkrat pozitiven… - 

G29; Pogovorijo se z otrokom in se tudi pokaže rezultat. - G30; Ponavadi so pripravljeni 

sodelovati in se pogovorijo z otrokom in so tudi vidne spremembe pri otroku. - H23). Spet 

drugi učitelji pravijo, da gre pri starših predvsem za zagovarjanje otroka (Več staršev 

enostransko brani svojega otroka. – D25; Je pa nekaj staršev, ki nasilno vedenje svojega 

otroka ne vidijo kot nekaj problematičnega. – E43; Starši sodelujejo, vendar gre velikokrat za 

zagovarjanje svojega otroka v smislu: drugi ga je izzival, se je branil… - F12; Otroci doma 

povejo tako, kot je najboljše za njih in starši jim verjamejo. – F13; Pridejo na pogovor in 

sodelujejo, vendar pa verjamejo svojim otrokom… - F14). V nekaterih primerih se kaže tudi 

slabši odziv staršev (…izjeme se pojavijo pri starših romskih učencev, katerih pa je na naši 

šoli veliko. – B31), eden izmed učiteljev pa tudi navaja, da se starši ustrašijo (…se starši 

ustrašijo udeleženosti svojega otroka v nasilju in poziva s strani šole. – D23). 

V večini primerov učitelji navajajo, da imajo podporo staršev pri reševanju problematike 

nasilja (…imam vedno podporo staršev. – A21; Če so starši pripravljeni sodelovati in nuditi 

podporo pri reševanju nasilnega vedenja njihovega otroka, potem so tudi rezultati boljši. – 

B32; Na splošno lahko rečem, da so starši pripravljeni na sodelovanje… - C25; Načeloma se 

najde konsenz. – D26; Večinoma starši želijo, da se težave končajo. – D27; Sodelovanje je v 

večini uspešno,… - E44; …vendar imam kar dobre izkušnje… - H25). Je pa seveda 

sodelovanje odvisno od staršev (Različno, v nekaterih primerih je, drugje spet ne. – C24; 

…ko pa pride do hujših oblik nasilja, so povzročitelji otroci nasilnih staršev, ki ne sklepajo 

kompromisov in se niso pripravljeni pogovarjati. Verjamejo vase oziroma ne želijo sprejeti 
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svoje vloge pri neuspešni vzgoji otroka. – E45; Različno, večinoma imamo podporo,… - G31; 

Odvisno od staršev… - H24) in je tudi odvisno od učitelja (…je tudi odvisno od učitelja. 

Kako predstavi problematiko staršem. – G32; Nekateri učitelji se staršem bojijo povedati 

oziroma se raje s tem ne soočajo in poskušajo sami rešit. – G33), ki po mnenju enega izmed 

učiteljev mora spodbujati starše, da se z otrokom o problematiki nasilja pogovarjajo (Starše 

se spodbuja, da se pogovarjajo z otrokom, da povedo. – G34). Eden izmed učiteljev navaja, 

da  ni podpore staršev (Podpore nimamo predvsem s strani staršev romskih učencev. - B33).  

 

Vzgojni ukrepi 

 

V primeru nasilnega dejanja učitelji povzročitelju izrečejo različne vzgojne ukrepe, pri čemer 

navajajo tudi uporabo alternativnih vzgojnih ukrepov. Največkrat se uporabi pogovor 

(Razgovor in individualno delo z učencem… - C26; …razgovor pri šolski pedagoginji ali 

vodstvu šole… - E51; Do sedaj je bil samo pogovor s starši in ostalimi pedagoškimi delavci: 

učitelji, svetovalno delavko, razredničarko. – F15; S pogovorom lahko največ dosežeš,… - 

H26). Učitelji uporabljajo različne vzgojne ukrepe, tako da navajajo povračilo škode, 

poravnavo, družbeno koristno delo (…poravnava oziroma odkupitev z družbeno koristnim 

delom… - D29; Poslužujemo se tudi alternativnih vzgojnih ukrepov – družbeno koristno delo. 

– B38; …učenec, ki je storil nasilno dejanje, je pomagal hišniku pri čiščenju okolice šole 

(pometanje, grabljenje listja…) – B39; Poravnava – odkupitev z družbeno koristnim delom. – 

D32;  V šoli uporabljamo…povračilo škode (restitucija),… - A22; Da, restitucijo, ki je po 

moje uspešna. – C28; Družbeno koristno delo… - G36; …npr. otrok pomaga v kuhinji. Iz 

krožnikov odstrani ostanke hrane. – G37; Najpogosteje prakticiramo dodelitev dodatnega 

dela učencem (popravljanje učilnice, pomoč pri pospravljanju jedilnice)… - B43; Sledi 

pomoč učencu, ki ga je prizadel. – E56). Izrekajo se opomini, ki jih podajo ustno ali pisno (V 

šoli uporabljamo…vzgojni opomini. – A22; Izreče se ustni ali tudi pisni opomin. – C27; 

…ustno opozorilo… - E46; Ponavadi ustni opomin, ki za nekaj časa zaleže. – G35; …tako da 

ponavadi dobi otrok ustni opomin… - H26; Pri ponavljajočih dogodkih pa tudi pisni opomin, 

vendar pri nekaterih otrocih kaj dosti ne zaleže. – H27). S strani povzročitelja se zahteva 

opravičilo žrtvi  (Opravičilo… - D28; … se mora povzročitelj žrtvi opravičiti. – E53; 

Povzročitelj žrtvi pojasni, zakaj je naredil nekaj narobe, žrtev pa izrazi svoje občutke. – E54; 

… pomoč učencu, ki ga je prizadel, opravičilo prizadeti osebi… - E49). Učitelji uporabijo tudi 

druge vzgojne ukrepe: dodatne delovne obveznosti (…dodatne delovne obveznosti… - B35), 

nadzor učenca (Povečan nadzor nad učencem,… - B36), odstranitev učenca (Odstranitev 
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učenca od pouka, kadar s svojim vedenjem moti proces pouka… - B37), individualno delo z 

učencem, ki lahko vključuje dogovor o vedenju (…individualno delo z učencem… - C26; 

Dogovor o nadaljnjem vedenju učenca, ki ga učenec mora spoštovati.- D30), pogovor s 

starši, ki se sicer opravi v večini primerov nasilnega dejanja, vendar ga kot vzgojni ukrep 

omenja samo eden izmed učiteljev (…razgovor tudi s starši… - E47), prepoved 

udejstvovanja (Odvzem možnosti udeležbe na izvenšolskih dejavnostih (CŠOD, šola v naravi, 

ekskurzije)… - E48), premestitev  (…začasna premestitev v drugo učno skupino ali oddelek… 

- E50), odhod domov (…v primeru hujšega prekrška, ko je učenec neobvladljiv, se pokliče 

starše, ki učenca prevzamejo in odpeljejo domov. – E52), pogovor z ravnateljem (Pomaga 

pa, če vključimo tudi ravnatelja, ker takrat otrok vidi, da gre za resno zadevo. – H28). Le en 

učitelj navaja, da ne uporabljajo alternativnih vzgojnih ukrepov (Nimajo učinka. – F16). 

Učitelj B navaja, da je odločitev razrednika, kateri vzgojni ukrep bo uporabljen, saj najbolj 

pozna otroka (Katera oblika ukrepanja je za določenega učenca dobra in učinkovita, pa 

najbolje presodi razrednik, ki učenca pozna. – B41), prav tako navaja, da so alternativni 

vzgojni ukrepi učinkoviti (Takšni vzgojni ukrepi so za nekatere učence dobri, saj se tako 

bolj zavedajo svojega neprimernega vedenja… - B40).   

 

Učinkovitost vzgojnih ukrepov 
 

Učitelji menijo, da so učinkoviti različni vzgojni ukrepi. Dva učitelja menita, da je najbolj 

učinkovit vzgojni ukrep restitucija (So učinkoviti… - A25; Povračilo škode. – A26; 

Učinkoviti so ukrepi, ko mora povzročitelj žrtvovati svoj čas in ukrepi, ko mora povzročitelj 

žrtvi izreči opravičilo in zanj narediti nekaj koristnega. – E58), spet druga dva, da je to 

pogovor (Pogovor je najbolj učinkovit – C29; Pogovor, vendar ob podpori staršev. – H31).  

Ostali učitelji menijo različno. Lahko je to pogovor z mediacijo (Pogovor z mediacijo. Tako 

učenec ozavesti teže svojega ravnanja, prisluhne drugi strani in sprejme odgovornost za svoje 

vedenje in se opraviči. – D33), odvzem ugodnosti (Odvzem določenih bonitet. – F17), 

obvestilo staršem, ki učencu doma odvzamejo ugodnosti (Obvestilo staršem, ki mu potem 

ponavadi odvzamejo določene ugodnosti doma. – G38), eden izmed učiteljev meni, da je 

pomembno takojšnje izrekanje ukrepa (Najbolj učinkoviti so ukrepi, ki so izvedeni 

neposredno po dogodku oziroma v najkrajšem času. – E57), samo eden izmed učiteljev pa 

meni, da ni mogoče določiti, kateri vzgojni ukrep je najbolj učinkovit, saj meni, da je 

pomembno, da vzgojni ukrep prinese rezultat (Najbolj učinkoviti so seveda tisti, ki pokažejo 
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rezultate v obliki izboljšanja vedenja določenega učenca, pa ni pomembno, za kakšno obliko 

ukrepanja gre ( ali za »navadne« ali alternativne vzgojne ukrepe). – B42). 

 

Usposobljenost/kompetentnost učitelja za ukrepanje 
 

Učitelji se čutijo različno usposobljeni za ukrepanje v primeru nasilja med učenci. Nekateri 

menijo, da imajo nezadostno znanje za posredovanje v primeru nasilja med učenci (Ne, na 

tem področju je neprestano potrebno dodatno izobraževanje. – E59; Ne. – F18; Ne. – H32), 

Učitelj A meni, da je njegovo znanje ustrezno (Da. – A27), Učitelj C meni, da nima vedno 

znanja za ustrezno ukrepanje (Ne vedno. – C30), prav tako Učitelj B, ki takrat zaprosi za 

pomoč šolsko svetovalno službo (Velikokrat se zgodi, da učitelji sami ne znamo presoditi in 

ustrezno ukrepati v primeru nasilja med vrstniki. Takrat se obrnemo po pomoč na šolsko 

svetovalno službo. – B43), Učitelj D pa meni, da je to odvisno od učitelja (To je odvisno od 

učitelja. Nekateri so socialno bolj občutljivi in s tem odzivni, nekateri so suvereni v svojo 

avtoriteto, drugi se lahko tudi bojijo starejših učencev. – D34; Načeloma so učitelji budni za 

primere nasilja. – D35; …odvisno od učitelja, koliko ima znanja in je tudi pogumen, da 

ukrepa… - G39). Učitelj H navaja nemoč učitelja (Pri določenih učencih ni učinka in tudi 

nimaš pravih vzvodov, da bi rešil težavo. – H33). 

 

Izobraževanja in podpora  
 
Učitelji so deležni izobraževanja na področju prepoznavanja in ukrepanja v primeru 

medvrstniškega nasilja, ki potekajo v obliki predavanj, seminarjev in delavnic 

(Izobražujemo se lahko po lastni presoji… - B44; Da, se izobražujemo. – D37; Izobražujemo 

se s pomočjo seminarjev, delavnic in predavanj. – E60; Usposabljajo pa se z izobraževanji in 

projekti, kjer pridobijo ustrezna znanja. – D36; Imamo predavanja. – A28; Na šoli smo imeli 

predavanje,… - C31; Kolikor omogoča šola. – G41; Včasih je bilo več seminarjev. – G42;  

Sedaj pa se za učitelje 1 x letno na šoli organizira predavanje na temo nasilja. – G43; Imamo 

pa 1 x letno predavanja na šoli. – H36). Učitelj F navaja, da izobraževanja ni bil deležen, da 

pa se problematika nasilja obravnava na pedagoških konferencah (Vzgojna problematika se 

obravnava na pedagoških konferencah, - F19), predavanje na to temo bo v prihodnjem letu 

(…v naslednjem šolskem letu pa se bo organiziralo predavanje in delavnice na to temo. – 

F20). Učitelj H ima željo po izobraževanju (Nisem se udeležila seminarjev oziroma delavnic 

na to temo, si pa želim. – H35). 
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Kar se tiče podpore vodstva šole in šolske svetovalne službe, v večini primerov učitelji 

navajajo, da je podpora (Podporo pri šolski svetovalni službi in vodstvu šole… - A29; 

…imamo pa veliko podporo s strani šolske svetovalne službe in vodstva šole. – B45; …imamo 

podporo. – D38; Podpora vsekakor je. – G44; Podpora je. – H34), Učitelj C in Učitelj E 

navajajo, da imajo podporo pri svetovalni službi (Pri svetovalni službi imamo na šoli 

podporo. - C33; Podpora pri svetovalni službi je ustrezna. - E60). 

 

7.1.4 Preventivno delovanje na ravni šole 
 
Preventivni program 
 

Učitelji navajajo, da šole nimajo oblikovanih posebnih programov, ki bi se ukvarjali s 

preprečevanjem medvrstniškega nasilja (Ne. – A13; Ne da bi vedela. – C34; Ne vem za 

program, imamo pa dogovor o postopanju v primeru nasilja. – D39; Ne. – F21; vendar 

posebej kot razred nismo vključeni. – H38). Učitelji navajajo, da je nekaj v zvezi s tem 

zapisanega v okviru pravilnika o vzgojnih ukrepih (Ne, kar je v okviru pravilnika o vzgojnih 

ukrepih. – E62), pravilih šolskega reda (Program je oblikovan in podan v pravilih šolskega 

reda. – B46) ali v vzgojnem načrtu (Kar je v vzgojnem načrtu. – G45, H37). 

 

Cilji in aktivnosti šole 
 

Šole so si na področju preprečevanja in zmanjševanja nasilja med učenci zastavile različne 

cilje in izvajajo različne aktivnosti, povezane s tem. Učitelj A navaja, da si je šola zastavila 

cilj upoštevanje vzgojnega načrta in šolskih pravil (Da. Dosledno upoštevanje vzgojnega 

načrta in šolskih pravil.- A31), Učitelj B ničelno toleranco do nasilja (Naša šola si je že 

nekaj let nazaj zadala cilj – ničelna toleranca do nasilja… - B47), Učitelj C pa upoštevanje 

hišnega reda in vzgojnega načrta  (Kar je v okviru šolskega hišnega reda, vzgojnega načrta 

in vizije šole. – C35). Tudi druge šole so si postavile cilje, ki pa jih učitelji posebej ne 

opredelijo (Da, šola si je zastavila cilje in izvaja aktivnosti. – D40, Nasilju se na šoli 

posvečamo veliko. – E63).  

 

Šole izvajajo različne aktivnosti, ki pa se lahko izvajajo v okviru razrednih ur, delavnic, 

predavanj in pogovorov (Delavnice za učence. Tematske razredne ure. – A33; …o tem veliko 

govorimo na razrednih urah,… - B48; Izvaja delavnice, pogovori z učenci na razrednih urah, 

izobraževanja, povabi zunanje sodelavce, ki vodijo razna predavanja za učence. – D41; 
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Imamo predavanja, delavnice in pogovore. – C36; Izvajajo se delavnice, pogovori z učenci na 

razrednih urah, izobraževanja, sodelujejo zunanji sodelavci, ki vodijo različna predavanja za 

učence. – D42; Razrednikove ure,… - E68, Na razrednih urah se veliko časa namenja 

medsebojnim odnosom in komunikaciji ter odpravljanju določenih stigem. – F23; Na razredni 

stopnji je lažje izvajati pogovore, saj se da otroke na tej stopnji pridobiti in oblikovati. – G51; 

…svetovanja (pedagoginja na naši šoli je zelo aktivna, neposredno po dogodku takoj reagira 

in je v veliko pomoč tudi učiteljem) – E70). Aktivnosti se izvajajo tudi med poukom (Veliko 

časa na to temo namenimo že med poukom, na razrednikovih urah in konferencah, kjer se 

dodatno izobražujemo. – E66; …dejavnosti v okviru pouka,… - E69). Učitelji navajajo, da se 

izvajajo različne aktivnosti, ki so namenjene staršem, učencem in učiteljem (Pogovori, 

seminarji, delavnice za starše, otroke, starše. – G50; Organizira se tudi predavanje za starše. 

– G49, 1 x letno so tudi predavanja za učitelje.  – H41; Izvajajo se tematska predavanja za 

starše… - E67; Predavanja za starše, učitelje pa tudi za učence. – A32). Na eni izmed šol se 

ta tematika vključuje tudi v šolski parlament (Tudi na šolskem parlamentu je velikokrat 

govora o tem. – B50). Predvsem je iz odgovorov učiteljev mogoče ugotoviti, da se izvajajo 

aktivnosti bolj na ravni razreda (Večinoma pa so te aktivnosti prepuščene posameznim 

učiteljem. – G48; Je pa odvisno od posameznega učitelja, koliko vsak učitelj dela na tem. – 

H40). Učitelj B poudarja pomen učenja odnosov (Učimo se socialnih odnosov preko raznih 

socialnih iger in pogovorov, predvsem na razredni stopnji. – B53) in  pomen takojšnjega in 

ustreznega ukrepanja v primeru nasilja (V primeru nasilja takoj ukrepamo na vse možne 

načine in tako preprečimo širjenje nasilja. – B51; Ostali učenci tako vidijo, da v primeru 

izvajanja nasilja učitelji ustrezno ukrepamo in po moje se je s tem načinom tudi zmanjšalo 

nasilje med vrstniki. – B52). Učitelj G navaja, da šola vsako leto s pomočjo anketnega 

vprašalnika izvede analizo stanja medvrstniškega nasilja (Vsako leto se z anonimnim 

vprašalnikom izvede analiza stanja. – G46), Učitelj E pravi, da šola sodeluje na natečajih 

(Sodelovanje na raznih natečajih. – E71), Učitelj H pa, da so aktivnosti šole odvisne od 

ponudbe (Je pa odvisno tudi od trenutne ponudbe, tako smo enkrat imeli na obisku policijo, 

ki je imela predavanja v zvezi z nasiljem. – H43) in da trenutno na ravni šole ni nobenih 

aktivnosti, kar navaja tudi Učitelj F (Ni posebnih ciljev oziroma aktivnosti… - H39; Trenutno 

ni posebnih aktivnosti. – H42; V naslednjem šolskem letu bodo izvedene delavnice in 

predavanje. – F22).  
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Učinkovitost aktivnosti 
 
V pogovorih z učitelji je bilo mogoče ugotoviti, da so aktivnosti, ki jih izvaja šola učinkovite 

(Vsekakor vplivajo na boljše odnose med učenci. – A34; Imeli smo nekaj primerov, ki smo jih 

hitro uspešno rešili. – E64; Uspešno sodelujemo s svetovalno službo, CSD-jem, policijo in 

zdravstvenim domom. – E65; Vsaka aktivnost sama po sebi ni uspešna. Uspešna je takrat, ko 

je zajetih več segmentov, ki se smiselno prepletajo. – E72; Da. – F24; Da. – G52; Do neke 

mere sigurno. – H44). Učitelji navajajo, da je prišlo do upada določenih oblik nasilja 

(Menim, da se določene oblike nasilja med učenci zaradi navedenih aktivnosti, z leti 

zmanjšujejo. – B54), boljše klime in konstruktivnega reševanja konfliktov (Da, prispevajo 

k boljši šolski klimi, učenci se učijo in naučijo konstruktivno reševati probleme, spore… - 

D43). Opažajo tudi, da se učenci zavedajo, kaj pomeni nasilje in kako ravnati v primeru 

nasilja (Da, saj so učenci bolj pozorni na nasilje,… - C37; …bolj odločno rečejo ne… - C38; 

…povedo prijateljem, učiteljem in staršem, ko pride do nasilja. – C39; Znajo postopati v 

primeru nasilja, če se zgodi njim. – D44). 

 

Dejavniki šole 
 

V nadaljevanju predstavljam dejavnike, za katere menijo učitelji, da pomembno vplivajo na 

zmanjševanje in preprečevanje nasilja med učenci. Učitelji pripisujejo pomen različnim 

dejavnikom. Tako eden izmed učiteljev navaja, da je pomembno upoštevanje vzgojnega 

načrta in šolskih pravil (Dosledno upoštevanje vzgojnega načrta in šolskih pravil. – A35; 

Učenci vedo, kaj jim sledi v primeru nespametnega vedenja. – A36),  s čimer se strinja tudi 

Učitelj B, ki meni, da so pomembna dodelana pravila (Dobro dodelana pravila… - B55). 

Pomembno je tudi ustrezno ukrepanje (…ustrezno ukrepanje v primeru kršitev le-teh… - 

B56;  …in se nasilje na šoli hitro in dosledno rešuje. – E74). Izpostavljajo tudi pomen 

preventivnih dejavnosti (…dejavnosti, ki potekajo za preprečevanje širjenja nasilja. – B57), 

odnos do nasilja (Ne-toleranca do nasilja. – C40; Pomembno je, kako se učitelj odzove na 

nasilje, da jasno vedeti, da se nasilje ne tolerira. Da je dosleden. – H45), aktivnosti šole 

(…redno, večletno delo na tem področju. – C41), zaupanje učiteljem, dobra šolska klima, 

prevzemanje odgovornosti (Zaupanje učencev učiteljem, dobra šolska klima, prevzemaje 

odgovornosti vseh. – D45). Pomembno se jim zdi tudi medsebojno sodelovanje vseh, ki so 

kakorkoli vključeni v vzgojno-izobraževalni proces (Potrebno  pa je aktivno sodelovanje šole, 

staršev, učenca in ostalih služb (CSD). – E75) in podpora vodstva šole (Veliko je odvisno od 

podpore vodstva šole. – G53). Učitelj E meni, da je pomemben sam prikaz problematike 
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nasilja učencem (Najbolj pa so aktivnosti uspešne, če je učencem prikazano bistvo 

problematike… - E73), Učitelj F pa meni, da je pomemben nadzor odraslih, pogovori z 

učenci in medsebojna pomoč (Povečan nadzor odraslih med odmori,… - F25; … pogovori z 

učenci,… - F26; …vzpodbujanje timskega dela in medsebojne pomoči znotraj razreda… - 

F27). 

 

Področja šole, ki jih je potrebno okrepiti 
 

Da bi lahko šola prispevala k zmanjševanju in preprečevanju nasilja med učenci, bi morala 

šola, po mnenju učiteljev, okrepiti svoje delovanje predvsem na področju sodelovanja s 

starši (Delo s starši, pritegniti starše za sodelovanje. – C42; Sodelovanje s starši. – E76; 

…katere je potrebno spodbujati, da se v primeru problematičnega otroka vključujejo v 

svetovalne centre, ki jim lahko nudijo pomoč. – G55) in izobraževanja staršev 

(Izobraževanje…staršev… - G54; Če bi imela vpliv na to, kar se dogaja doma. – H46; 

Organizirati predavanja in seminarje za starše, saj je vzgoja doma zelo pomembna. – H47; 

Spremeniti mišljenje staršev, način vzgoje. – H48). Učitelji prav tako navajajo, da bi bilo 

potrebno okrepiti delovanje šole na področju dela z Romi (Na področju dela z romskimi 

učenci. – A36), več pozornosti nameniti nasilju na socialnih omrežjih (…več pozornosti 

nameniti medvrstniškemu nasilju, ki je trenutno moderno in nimamo neposredno vpliva nanj – 

nasilje na socialnih omrežjih. – B58), izvajati delavnice s konkretnimi primeri nasilja 

(Delavnice s konkretnimi primeri in izpovedi žrtev nasilja. – F28) in posvetiti pozornost 

izobraževanju učiteljev za to problematiko (Izobraževanje učiteljev… - G54). Učitelj D 

navaja, da je šola uspešna na tem področju (Menim, da je naša šola močna na tem področju, 

delamo preventivne in kurativne dejavnosti. – D46).  

 

7.1.5 Preventivno delovanje na ravni razreda  
 
Vloga učitelja 
 

Učitelji menijo, da je vloga učitelja pri zmanjševanju in preprečevanju nasilja med učenci 

velika, saj predstavlja učencem zgled (Vloga učitelja je velika, še večja pa je vloga 

razrednika, saj le ta rešuje vse konflikte med učenci. – A37; Učitelj ima pri tem veliko 

vlogo,… - B59; Vloga je velika,… - D47; Velika,… - E77; Velika. – F29; Učitelj, njegova 

osebnost ima veliko vlogo, saj predstavlja učencem zgled. – G56; Pomembna. Biti mora zgled 

in jasno povedati, kaj je prav in kaj narobe. – H49). Prav tako je njegova naloga, da si zgradi 
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zaupanje učencev (…saj mora na razne načine pridobiti zaupanje učencev… - B60; Vloga je 

velika, in sicer najprej preventivna, ko gradi medsebojno zaupanje z učenci,… - D47; 

…učitelj je tisti, ki naj bi ga učenci čutili kot trdnega, in varen prostor za pogovor. – D48; 

Velika, saj ima učitelj možnost, da si pridobi zaupanje učencev. – E77; Učenec (žrtev ali 

povzročitelj) se lahko v tem primeru lažje pogovori z učiteljem in sledi njegovim nasvetom. – 

E78). Učitelj je tudi pomemben, saj je on tisti, ki osvešča učence o nasilju (Osveščanje o 

nasilju… - C43), ukrepa v primeru nasilja (…delo ob pojavu nasilja. – C44; Kurativna, ko 

ustrezno ukrepa v primeru nasilja (prepreči, vodi pogovor, kaznuje)… - D49) in učence 

usmerja (…in jih z različnimi ponujenimi dejavnostmi usmerjati v ustrezno vedenje. – B61). 

 

Vpliv učitelja 
 

Učitelj navajajo, da lahko učitelj s svojim načinom dela ter s svojo osebnostjo prispeva k 

zmanjševanju in preprečevanju nasilnega vedenja pri učencih na različne načine. To lahko 

učitelj doseže s svojim zgledom (S svojim zgledom in pogovorom ter svojo doslednostjo lahko 

veliko prispeva k temu. – A38; Učitelj mora biti učencu vzor in avtoriteta. – E79; Učitelj 

mora jasno pokazati, kakšno vedenje ni sprejemljivo. – E82; Učitelj mora biti njihov vzor, saj 

s svojim odnosom do njih kaže na ustrezno vedenje. – F30; To lahko naredi že s svojim 

zgledom,… - G57; Biti moraš vzor. Že sam učitelj s svojo pojavo, osebnostjo. Pomembno je, 

kako se odzivaš, da ne povzdigneš glas,… - H50). Učitelji so izpostavili tudi odnos do 

učencev (Primernim odnosom do učencev. – C47; Kar govori, obljubi, mora pokazati. Pri 

tem mora biti umirjen in tudi sam pokazati čustva, vendar kontrolirano. – E80; Ne sme 

obsojati, pojasni nepravilno vedenje in nikogar ne sme žaliti, kar vpliva na samopodobo 

otroka. – E81; … spodbujati mora sodelovalno delo… - G58; …in ustvarjati sproščeno 

vzdušje v razredu, da se učenci počutijo varno in da lahko zaupajo učitelju. – G59). Dalje 

izpostavljajo zaupanje učitelju (…učenci morajo začutiti, da učitelju lahko zaupajo, ker 

bodo le tako pripravljeni na pogovor v primeru nasilja (tako povzročitelj, kot tudi žrtev). – 

B62), doslednost ob pojavu nasilja (Z doslednostjo ob pojavu nasilja,… - C45), načrtovanje 

dela učitelja (…načrtovanjem svojega dela… - C46; …preventivno z delom z učenci 

(pogovor, socialne igre, igre vlog),… - D51), občutljivost učitelja za klimo (Najprej s svojo 

subtilnostjo za klimo na šoli, med učenci. – D50), občutljivost za težave učencev (…z 

reševanjem njihovih manjših problemov,… -  D52), zavedanje čustev (…z navajanjem 

učencev na prepoznavanje svojih čustev, ubesedenjem čustev,… - D53), reševanje konfliktov 

(…reševanju konfliktov. - D54).  
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Področja, ki jih je potrebno okrepiti pri učencih 
 
Na zmanjševanje in preprečevanje lahko učitelj vpliva s krepitvijo različnih področij pri 

učencih. Večina učiteljev meni, da je potrebno pri učencih predvsem delovati na področju 

medosebnih odnosov (Pri učencih je potrebno spodbujati strpnost, spoštovanje različnosti… 

- A39; Učence moramo predvsem okrepiti na socialnem področju, saj je na naši šoli veliko 

učencev, ki prihajajo iz drugih držav ali kultur. – B63; …veliko časa namenimo graditvi 

prijateljskih vezi med sošolci.- B65; …učenje spoštovanja do odraslih, drugačnosti in do 

samega sebe ter učenje strpnosti,… - E86; Veliko pogovora, vzpodbujanje medsebojne 

pomoči, skupinsko sodelovanje, odpravljanje določenih stigmatizacij,… - F31; Preko 

različnih socialnih iger je mogoče učence naučiti medsebojnega sprejemanja, spoštovanja in 

sodelovanja, pomoči… - G60; Da se znajo otroci med sabo poslušati, sprejemati, da so 

odprti, da se znajo vživeti v vlogo drugega. – H51). Učitelji prav tako navajajo, da je 

pomembno delovati na področju osebne rasti učencev (Področje osebne rasti učencev… - 

C48), da se znajo učenci postaviti zase (…da se znajo postaviti zase. – C49), razvijati čut za 

odgovornost (Čut za lastno odgovornost,… - D55), delati na obvladovanju čustev 

(Prepoznavanje lastnih čustev in čutenj, verbalizacija le-teh,… - D56), pri učencih je prav 

tako potrebno krepiti pozitivno samopodobo (…krepitev pozitivne samopodobe,… - D57), 

delati na zaupanju (…trud za zaupanje… - D58), se truditi sprotno reševati težave 

(…sprotno reševanje težav. – D59). Učitelj E navaja, da je potrebno dati poudarek tudi 

osveščanju učencev o problematiki nasilja med učenci (…seznanjanje z nasiljem, ki se odvija 

preko družbenih omrežij in telefonov,… - E84; … navodila učencem, kako reagirati na 

nasilje,… - E85), navaja pa tudi, da je pri učencih potrebno spodbujati pozitiven odnos do 

življenja (…spodbujati veselje do življenja (učencem pokazati možnosti za kvalitetno 

preživljanje prostega časa, kar dviguje samopodobo otroka). - E87). 

 

Aktivnosti na ravni razreda 
 
Problematiki nasilja učitelji namenjajo posebno pozornost (Ja, velikokrat namenimo 

pozornost problematiki nasilja med učenci. – B64), tako da se na ravni razreda v zvezi s 

preprečevanjem in zmanjševanjem nasilja izvajajo različne aktivnosti, ki se največkrat 

izvajajo v okviru razrednih ur in delavnic, lahko pa se izvajajo tudi pri dnevih dejavnosti in 

v okviru pouka (Da, imamo tematske razredne ure, delavnice. – A40, A42; Izvajamo 

delavnice,… - C53; Z učenci se o tem veliko pogovarja, na razredni uri, delavnicah. – G61; 

Drugače pa se o tem pogovarjamo tudi na razrednih urah. – H53; Čas pa temu namenimo 
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tudi pri dnevih dejavnostih in razrednikovih urah. – E90; Tema se vpleta tudi v učni načrt. – 

E89). Učitelji izvajajo aktivnosti v obliki pogovorov, izvajajo socialne igre in igre vlog, 

preko katerih se učenci učijo reševanja konfliktov, ki jih rešujejo tudi z mediacijo (Da. Pri 

mlajših učencih se veliko pogovarjamo, se igramo socialne igre, igre vlog, rešujemo konflikte 

s poslušanjem obeh strani in iskanjem rešitve. – D60; …se učimo preko raznih socialnih iger 

in pogovorov. – B68; Izvajamo …pogovore, igre vlog. – C53; Opravljamo razgovor, igra 

vlog,… - E93; Pogovor, igra vlog. – F35; Pogovori na razrednih urah, prebere se pravljica 

na temo nasilja, pogleda risanka, izvedejo se socialne igre,… - G64; Izvajamo razne igre, 

igre vlog, socialne igre, pogovori. – H56; Pogovor, igre vlog, socialne igre, dnevno reševanje 

konfliktov med učenci z mediacijo, pogovorom. – D63; Vsakodnevno v šolskem prostoru pride 

do konfliktov med učenci. Ob tej priložnosti lahko učitelj s pravilno reakcijo in pogovorom 

veliko pripomore k boljšim odnosom. – E88). Učitelj E je izpostavil tudi vsakodnevno 

aktivnost učenja vljudnostnih fraz in nagrajevanja lepega vedenja (…vsakodnevno 

spremljanje vedenja otrok  (npr. sončki za lepo vedenje,), učimo se uporabljati vljudnostne 

izraze. – E93). Učitelj H pa meni, da je v primeru nasilja med učenci, pomembno opraviti 

pogovor z razredom neposredno po nasilnem dejanju (Če pride do nasilja, se poskušam z 

razredom pogovoriti takoj, kar med uro, ker se mi zdi pomembno, da takoj rešimo. Lahko 

porabim tudi celo uro. – H52). 

 

Odziv učencev 
 

Učitelji menijo, da učenci kažejo dober odziv na aktivnosti, ki se izvajajo v zvezi s 

preprečevanjem in zmanjševanjem nasilja med učenci (Sprva nekateri učenci tega ne marajo 

ali se ne udeležujejo aktivno, čez čas se to izboljša. – B70; Odziv je dober. – C54; Učenci pri 

teh aktivnostih zelo radi sodelujejo in sami iščejo rešitve. – E94). Prav tako navajajo, da je 

mogoče opaziti spremembe pri učencih (Radi sodelujejo in je opaziti pozitivne spremembe v 

vedenju. – A43; Spremembe se opazijo na daljši rok, ne takoj. – B69; Je opaziti spremembe 

pri učencih. – D64; Učenci prepoznavajo lastna čustva, se jih učijo obvladovati in se 

pogovoriti, če in ko imajo težavo. – D65; Učenci se radi vživijo v igro vlog in razumejo, kako 

je, kadar početje drugega doživljaš kot neprijetno. – F36; Je napredek, ker če se dela, pride 

do napredka. – G65; Pomembno je, da se na razredi stopnji veliko dela na tem, ker se potem 

lahko na predmetni stopnji stanje poslabša. – G66; Spremembe so lahko kratkotrajne, lahko 

pa tudi dolgoročne. Je pa vsekakor opaziti spremembe. – H57; Otroci načeloma vedo, kaj je 
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prav in kaj ne, vendar v afektu marsikaj naredijo. – H58). Učitelj E navaja, da so aktivnosti 

uspešne, če je učitelj dosleden (Uspešne pa so, če je učitelj dosleden. - E95). 

 

Navodila opazovalcem 
 

Učencem učitelji na ravni razreda dajejo različna navodila v zvezi s tem, kako postopati v 

primeru, da nastopijo kot opazovalci nasilnega dejanja. V tem primeru večina učiteljev učence 

spodbuja, da poiščejo pomoč odrasle osebe (Da. Učenci, ki so priče nasilja povedo to odrasli 

osebi ali učitelju ali pa razredniku. – A41; Ja, učenci vedo, da morajo takoj poiskati pomoč 

učitelja in mu povedati, kar se je zgodilo… - B66; … na razredni stopnji je to kar dobro 

vpeljano… - B67; …povej prijateljem ali staršem ali učiteljem. – C52; Učenec o tem takoj 

obvesti razrednika oz. svetovalno delavko. – E92; Obrnejo se na odraslo osebo… - F33; 

Imajo nalogo, da takoj obvestijo učitelja. – G62; Učenci pridejo takoj povedat učitelju. 

Takšna navodila tudi imajo. – H43). Eden izmed učiteljev tudi navaja, da je pomembno 

postaviti se zase (Imajo. Ignoriraj nasilneža, pojdi stran, bodi odločen, - C51), spet drugi 

pravi, da lahko tudi posredujejo v nasilno dejanje (Tisti, ki imajo to v sebi, se počutijo dovolj 

sposobni rešiti situacijo, poskušajo tudi sami posredovati. – H55). Je pa seveda odvisno od 

učitelja (Učenci so s tem seznanjeni različno, odvisno od učitelja. – E91), tako da nekateri 

učenci nimajo posebnih navodil (Mislim, da ne. – D61; Vedo pa za varne točke okoli šole 

(točke, kamor s v primeru nasilja lahko zatečejo). – D62). Eden izmed učiteljev navaja, da je 

pomembno govoriti o nasilju (…o tem govorijo na glas. Dejanj ne poskušajo zamolčati. – 

F34), spet drugemu se zdi pomembno opraviti pogovor s pričami, ki so lahko pristranske 

(Najprej se pogovori z učencem, ki je žrtev in ki je povzročitelj, šele potem s pričami, ker so 

lahko preveč pristranski in stopijo na stran žrtve ali nasilneža. – G63). 

 

Aktivnosti za starše 
 

V zvezi z aktivnostmi za starše, ki bi potekale na ravni razreda in ki bi vplivale na 

zmanjševanje nasilja, učitelji navajajo, da ni posebnih aktivnosti  na ravni razreda (Za starše 

imamo vsako leto vsaj eno predavanje na to temo, vendar na ravni šole. – A44; Zaenkrat še 

nimamo oblikovanih aktivnosti za starše na ravni razreda. – B71; …vsaj enkrat letno na ravni 

šoli predavanje za starše v zvezi z nasiljem med učenci. – B72; Ne, na ravni oddelka ne. – 

C56; Ne, nimamo. Starševsko sodelovanje vidim v njihovem prizadevanju za iste cilje, kot jih 

imamo na šoli učitelji. – D66; Zaenkrat imamo na to temo predavanja, delavnic za starše še 
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nismo imeli. – E96; Zaenkrat še ne. – F37; Delavnice bodo izvedene v naslednjem šolskem 

letu. – F38, O nasilju se govori na roditeljskih sestankih, organizirajo se predavanja za 

starše,… - G67). Eden izmed učiteljev izpostavlja pomen govorilnih ur (…pomembno je 

sodelovanje s starši na govorilnih urah. – A45), drugi pa sodelovanje na individualni ravni 

(Ne, sodelujemo bolj na individualni ravni. – H59). Dva izmed učiteljev navajata, da je za 

sodelovanje mogoče opaziti pripravljenost staršev neproblematičnih otrok (Za 

sodelovanje pa so pripravljeni le starši lepo vzgojenih otrok. - E97; …vendar se največkrat 

udeležijo tisti, ki nimajo težav s svojimi otroki. - G68), kar potrjuje še en učitelj, ki pravi, da je 

ponavadi mogoče opaziti slab odziv staršev (Na predavanjih za starše, ki so organizirana na 

ravni šole, pa je zelo slab odziv. -  H60). 

 

7.2 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
7.2.1 Ali učitelji razrednega pouka prepoznajo nasilje med učenci v šoli? 
 
V prvem sklopu vprašanj smo pri učiteljih razrednega pouka želeli preveriti, ali prepoznavajo 

nasilje med učenci v šoli. Da se lahko strokovni delavec ustrezno odzove na pojav nasilja med 

vrstniki, je potrebno ta pojav najprej prepoznati (Pušnik, 2012). To poudarjata tudi Pečjak 

(2014) in Pušnik (1999), ko pravita, da je zavedanje in priznavanje medvrstniškega nasilja v 

šolskem okolju prvi korak k preventivnemu delovanju. Stališča učitelja do medvrstniškega 

nasilja lahko pomembno vplivajo na razširjenost tega problema v šoli ali razredu.  

 

V okviru zastavljenega raziskovalnega vprašanja nas je zanimalo, kako učitelji opredeljujejo 

nasilje med vrstniki, katere oblike nasilja je mogoče najpogosteje opaziti in na katerih mestih 

v šoli. Prav tako nas je zanimalo, ali učitelji opažajo porast oziroma zmanjšanje nasilja in 

čemu to pripisujejo, ter ali je šola izvedla analizo razširjenosti medvrstniškega nasilja. 

Zanimalo nas je tudi, kateri so po mnenju učiteljev dejavniki, ki privedejo do nasilnega 

dejanja pri učencih in ali je mogoče učencem, ki so vpleteni v nasilno dejanje, pripisati neke 

skupne značilnosti.  

 

Iz odgovorov učiteljev je razvidno, da medvrstniško nasilje opredelijo kot nasilje med 

vrstniki, otroki, sošolci, pri čemer navajajo tudi različne oblike nasilja, ki se pri tem pojavijo. 

Le eden izmed učiteljev je navedel, da gre pri tem tudi za neravnovesje moči med žrtvijo in 

napadalcem, drugi učitelj pa navaja, da gre pri tem tudi za namerno, ponavljajočo uporabo 

nasilja. Na podlagi zgoraj navedenega je mogoče ugotoviti, da učitelji v večini primerov niso 
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podali bistvenih značilnosti, s katerimi opredelimo medvrstniško nasilje. Ko govorimo o 

medvrstniškem nasilju, je potrebno vedeti, da ne gre za dejanje, v katerem so si vpleteni 

učenci enakovredni, temveč gre pri tem za neravnovesje moči, kot navaja tudi Pečjak (2014, 

str. 9), ki pravi, da gre pri tem za »agresivno vedenje, ki je namerno (ne naključno ali 

posledica igre) in vključuje neravnovesje moči«.  

 

Ko govorimo o oblikah nasilja med vrstniki, učitelji opažajo predvsem psihično in verbalno 

nasilje, prav tako tudi fizično, pri čemer štirje učitelji opažajo več psihičnega nasilja. Da se 

med vrstniki pojavlja več psihičnega nasilja, v svoji raziskavi ugotavlja Knafelc (2013), kar 

ugotavlja tudi raziskava z naslovom »Pojavne oblike nasilja v šolah, njegova zaznava, 

obravnava in preprečevanje« (Lešnik Mugnaioni, Koren, Logaj in Brejc, 2009, str. 149-155). 

Tudi Bučar-Ručman (2004, str. 107) pravi, da je najbolj razširjeno, pa vendar najbolj prikrito 

nasilje psihično nasilje, ki pa lahko naredi veliko škode posamezniku. Tudi Učitelj H 

izpostavi psihično nasilje, za katerega meni, da je bolj prikrito, na njega pa ponavadi 

opozorijo starši. Izpostavljamo tudi odgovora dveh učiteljev, ki opišeta oblike psihičnega 

nasilja, ki se kažejo v izločevanju učenca iz skupine otrok, manipuliranju s prijateljstvi, 

razširjanju neresničnih in neprijetnih novic o otroku, kar vse močno vpliva na samopodobo 

učenca. V eni izmed šol učitelj opaža upad fizičnega nasilja, kar pojasnjuje z nadzorom nad 

učenci, kar pomeni, da se zaradi večje prisotnosti učiteljev dogaja manj fizičnega nasilja.  

Ostalih oblik nasilja (npr. spletno nasilje, spolno nasilje), ki se tudi sicer lahko pojavljajo med 

vrstniki, učitelji ne zaznavajo ali pa so lahko takšne oblike nasilja še bolj prikrite in jih učitelji 

tako tudi težje opazijo. Pomembno je, da učitelj pozna in prepozna različne oblike nasilje, 

zato menimo, da bi bilo potrebno med učenci izvesti raziskavo, s katero bi mogoče lahko 

odkrili tudi druge oblike nasilja.  

 

Na vprašanje, kdaj in kje se ponavadi dogaja medvrstniško nasilje, so prav vsi učitelji 

odgovorili, da se nasilje ponavadi ne dogaja v času trajanja pouka, temveč izven pouka, kar 

učitelji povezujejo s tem, da takrat ni nadzora učitelja oziroma je nadzor učitelja manjši. 

Najpogosteje se dogaja med odmori, pred začetkom pouka in po koncu pouku. Ponavadi se 

dogaja na hodnikih, sanitarijah, garderobah, pred šolo, na poti domov ali v šolo. To potrjujejo 

tudi ugotovitve Zabukovec Kerin (2002, 106-107), ki navaja, da se medvrstniško nasilje 

večinoma dogaja v šoli, njeni okolici, na poti v šolo in iz nje. Še posebej nevarni prostori so 

stranišča, jedilnice, šolska igrišča, hodniki in garderobe. Da je nadzor učencev pomemben, 

ugotavlja Olweus (1995), ki je v svoji raziskavi ugotovil, da več nadzora med odmori pomeni 
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nižjo stopnjo trpinčenja med učenci v šoli. To ugotavljajo tudi Zabukovec Kerin (2002), 

Verbnik Dobnikar (2002), Mandl (2010) in Mušič (2012), ki menijo, da prisotnost in nadzor 

odraslih v času odmorov zmanjšajo možnost za nastanek nasilja med učenci.  

 

Zanimalo nas je tudi, ali je mogoče govoriti o tipičnih žrtvah in povzročiteljih nasilja in katere 

so njihove značilnosti. Učitelji so učence, ki nastopajo kot povzročitelji nasilnega dejanja in 

učence, ki nastopajo kot žrtve, opisali različno. Dva učitelja navajata, da ni mogoče določiti 

tipičnih žrtev in povzročiteljev nasilja. Trije učitelji v svojih odgovorih značilnosti 

povzročiteljev povezujejo z dejavniki, ki vplivajo na pojav nasilja pri teh učencih. Ti učenci 

živijo v neurejenih družinskih razmerah in so lahko tudi sami žrtve nasilja v domačem okolju, 

tako da z nasilnim vedenjem izražajo neko notranjo stisko, kar navajata dva učitelja. Da so 

povzročitelji učenci, ki so žrtve nasilja doma, navajajo številni avtorji. Pečjak (2014, str. 60) 

navaja, da so pogosto žrtve fizičnega in čustvenega zlorabljanja doma, kar poudarja tudi 

Pušnik (1996). Eden izmed učiteljev dalje navaja, da so povzročitelji lahko dominantni 

učenci, ki s tem izražajo svojo moč, drugi meni podobno (...bi bili radi frajerji in se 

spravljajo na šibkejše...). Učitelj B navaja, da so to ponavadi učenci, pri katerih je tudi sicer 

mogoče opaziti problematično vedenje med samim poukom, lahko so to učenci z nizko 

samopodobo, kar navaja Učitelj E. Da imajo povzročitelji željo po obvladovanju in podrejanju 

drugih, navaja tudi Besage (1989, v Pušnik, 1999, str. 87), ki pa pravi, da imajo pogosto 

dobro samopodobo (prav tam).  

Tudi žrtve naj bi bile različni učenci. Pet učiteljev navaja, da so žrtve ponavadi bolj zadržani 

učenci, ki jih opisujejo kot mirni, sramežljivi, ranljivi, vase zaprti, osamljeni in manj 

samozavestni učenci, ki se tudi ne znajo postaviti zase. Tudi Besage (1989, v Pušnik, 1999, 

str. 84) navaja, da so žrtve previdne, občutljive, molčeče, negotove, mirne, boječe, 

predvidljive, v šoli so pogosto osamljene in zavrnjene, včasih izolirane, imajo neučinkovite 

socialne sposobnosti. Eden izmed učiteljev dalje navaja, da so lahko to učenci, ki imajo slabši 

učni uspeh, spet drugi meni, da gre za učence, ki izstopajo po videzu. To ugotavlja tudi 

Mikuš-Kos (1991), ki pravi, da so žrtve največkrat izbrane, ker se nekako razlikujejo od 

večine. Razlike so lahko v telesnem videzu, inteligentnosti, narečju, interesih, stališčih do 

življenja in dela. Dva učitelja sem uvrščata tudi učence, ki so socialno ogroženi. Sklepamo, da 

gre za učence, ki lahko na nek način tudi izstopajo po videzu, bodisi z načinom oblačenja ali 

kako drugače, kar lahko pritegne povzročitelje nasilja.  
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Čeprav avtorji, ki so raziskovali to področje, navajajo veliko več značilnosti, ki jih je mogoče 

pripisati žrtvam in nasilnežem, menimo, da so značilnosti, ki jih opazijo učitelji, dovolj opazni 

znaki, ki lahko opozarjajo na to, da je lahko otrok žrtev nasilja ali povzročitelj. Pomembno je, 

da učitelj opazi in prepoznava značilnosti teh otrok, saj se lahko, kot navaja Pečjak (2014), 

tako tudi čim hitreje spoprime z medvrstniškim nasiljem. Tudi Zabukovec Kerin (2002) pravi, 

da mora biti učitelj pozoren na te znake ter da mora čim prej z učencem navezovati poglobljen 

stik.  

 

Ko govorimo o dejavnikih, ki vplivajo na nasilno vedenje pri učencih, učitelji predvsem 

izpostavljajo dejavnike družine. Šest učiteljev navaja, da so dejavniki, ki vplivajo na pojav 

nasilja pri učencih, povezani z vzorci od doma.  Navajajo, da gre lahko za otroke, ki jim starši 

dajejo preveč svobode in jim ne postavijo jasnih meja. Lahko so to otroci, ki izhajajo iz 

družin, kjer skozi nasilje rešujejo probleme, tako da so ti otroci lahko tudi sami žrtve nasilja 

doma. O vplivu družine kot dejavnika, ki vpliva na nasilje med mladimi, govori Bučar-

Ručman (2004, str. 146-147), ki meni, da se lahko vpliv družine kaže v pomanjkanju ljubezni 

in spoštovanju otroka, pretirani svobodi in vzgoji, ki se kaže v nasilnem reševanju sporov. Da 

je družina eden izmed dejavnikov za razvoj nasilnega vedenja pri otroku, ugotavlja tudi 

Dekleva (2004, str. 62), ki govori o družinskem ali vzgojnem dejavniku, ki se kaže v obliki 

slabe družinske klime, fizičnega nasilja nad otrokom, nasilja v partnerskem odnosu in 

nedosledni vzgoji. 

 

Štirje učitelji dalje navajajo, da je mogoče iskati vzroke za nasilno dejanje tudi v samih 

vrstnikih, kar se kaže v dokazovanju in postavljanju pred vrstniki in s tem tudi iskanju 

priljubljenosti znotraj vrstniške skupine, ki lahko poteka tudi skozi izvajanje nasilja nad 

drugimi učenci. Da je sprejetost med vrstniki pomembna, navaja tudi Bučar-Ručman (2004, 

str. 147), ki pravi, da otroci v želji po večji priljubljenosti in spoštovanju med vrstniki počnejo 

tudi neprimerne stvari, s katerimi želijo doseči ugled in spoštovanje med vrstniki.  

 

Samo eden učitelj meni, da na pojav nasilja med učenci lahko vpliva tudi sama šola, in sicer s 

tem, kako reagira na pojav medvrstniškega nasilja, ko do tega pride. Druge vzroke pa je po 

mnenju učiteljev mogoče iskati tudi v osebnosti otroka, vplivu medijev, saj otroci preživijo 

veliko časa pred televizijo in igrajo računalniške igrice, kjer vidijo nasilje, in stanju v družbi, 

ki nasilje dopušča. Da lahko šola predstavlja dejavnik tveganja za pojav nasilnega vedenja pri 

učencih, meni tudi Muršič (2012). Pravi, da je verjetnost pojava medvrstniškega nasilja v šoli 
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tam, kjer se tovrstna ravnanja dopuščajo, kjer vladajo nejasna pravila in nedosledno odzivanje 

na kršitve. Tudi Mikuš-Kos (1991) ugotavlja, da lahko šola vsebuje številne ogrožajoče 

dejavnike, ki lahko povzročijo nasilje, kar naj bi bilo tudi tesneje povezano z nasiljem v šoli 

kot način vzgoje staršev. Lampe in ostali (2002, str. 19, v Bučar-Ručman, 2004, str. 149) prav 

tako predstavljajo dejavnike šole, ki lahko vplivajo na nasilno vedenje otroka, med katerimi 

navajajo tudi učiteljevo osebnost. 

 

Da so dejavniki, ki vplivajo na pojav nasilja različni, navajajo številni avtorji. Pušnik (1996) 

jih povzema in pravi, da so rizični dejavniki, ki lahko vplivajo na razvoj agresivnega vedenja 

pri otroku težaven temperament otroka, neugodno družinsko okolje in negativne izkušnje v 

družini, pomanjkanje jasnih norm in socialnih vlog, iskanje identitete, neustrezna šolska klima 

in nejasna šolska pravila in vpliv vrstnikov. To ugotavljajo tudi učitelji, vendar predvsem 

izpostavljajo dejavnik družine. Če učitelj pozna dejavnike tveganja in vzroke, ki lahko 

privedejo do nasilnega dejanja, bo tudi lažje razumel in pomagal otroku, ki se v določenih 

situacijah odloči za uporabo nasilja. Pri tem je pomembno, da se ne osredotoča le na 

dejavnike družine, kar poudarja večina učiteljev, ampak poskuša pogledati širše in razmisliti 

tudi o tem, ali sam oziroma šola kakorkoli vpliva na obnašanje otroka. Pri tem še dodajamo 

navedbe Kozina (2016), ki pravi, da je razumevanje dejavnikov, ki vplivajo na razvoj 

nasilnega dejanja pri učencih in tudi dejavnikov, ki delujejo na učenca varovalno, ključno za 

razvoj in vpeljavo učinkovitih preventivnih in interventnih programov. 

 

Pri učiteljih smo želeli tudi preveriti, ali je pojav nasilja pri njih v porastu ali je mogoče 

opaziti zmanjšanje nasilnih dejanj med učenci. Aktivnosti šol na področju zmanjševanja 

nasilja med vrstniki so po navedbah učiteljev prinesli določene rezultate, saj štirje učitelji 

menijo, da je v njihovih šolah opaziti manj nasilja. Zmanjšanje nasilnih dejanj med učenci 

povezujejo s tem, da so učitelji občutljivi za pojav nasilja, ga prepoznajo in ustrezno ukrepajo. 

Dva učitelja menita, da je nasilja več, vendar Učitelj E meni, da se zajezi takoj po pojavu, ker 

šola aktivno dela na tem. Učitelj A pa je mnenja, da k povečanju nasilja prispevajo razlike 

med učenci, kar povzroča nevoščljivost med učenci. Samo en učitelj meni, da je nasilja v šoli 

enako, vendar so na nasilje bolj pozorni in se o tem tudi več govori.  

 

Zanimalo nas je tudi, ali so v šolah izvedli raziskavo glede razširjenosti medvrstniškega 

nasilja in ugotovili, da se z izjemo ene šole raziskave na šolah niso izvajale. Na šoli, kjer 

poučuje Učitelj G, vsako leto učenci in starši izpolnijo anketni vprašalnik, ki je anonimen, s 
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čimer se pridobijo tudi podatki o tem, kateri učenci so zaznani kot problematični, katere  

potem tudi individualno obravnavajo v šolski svetovalni službi. Da bi lahko šola dobila boljši 

vpogled v razširjenost nasilja medvrstniškega nasilja, Pušnik (1999) meni, da je pomembno 

pridobiti podatke o zaznavanju nasilja s strani vseh, ki so del vzgojno-izobraževalnega 

procesa, predvsem s strani učencev, učiteljev in staršev. Glede na pridobljene podatke lahko 

šola izvede ukrepe oziroma aktivnosti na tem področju. V zvezi s sistematičnim odkrivanjem 

nasilja Pečjak (2014, str. 82-85) izpostavlja uporabo vprašalnikov, ki so tudi najpogosteje 

uporabljena raziskovalna metoda za ugotavljanje medvrstniškega nasilja in vlog posameznih 

učencev v njem.  

 

Na podlagi pridobljenih rezultatov je mogoče ugotoviti, da učitelji razrednega pouka 

prepoznajo medvrstniško nasilje v šoli. Kljub temu, da se le v eni šoli izvaja raziskava glede 

razširjenosti medvrstniškega in da učitelji v večini primerov niso podali bistvenih značilnosti, 

s katerimi opredelimo medvrstniško nasilje, je mogoče ugotoviti, da se učitelji zavedajo, da 

nasilje v njihovih šolah obstaja in so tudi občutljivi za pojav nasilja. Prepoznavajo različne 

oblike nasilja, med katerimi opažajo predvsem psihično in verbalno nasilje, prav tako tudi 

fizično. Ostalih oblik nasilja učitelji ne zaznavajo. Učitelji prav tako prepoznavajo značilnosti, 

ki jih lahko pripišemo žrtvam in povzročiteljem nasilja. Zavedajo se tudi, da obstajajo različni 

dejavniki, ki vplivajo na pojav nasilja med učenci, pri čemer večina izpostavlja dejavnike 

družine, drugi najpogostejši dejavnik so vrstniki, le en učitelj meni, da lahko tudi šola vpliva 

na pojav nasilja. Da se učitelji zavedajo nasilja in aktivno delajo na preprečevanju, kaže 

podatek, da polovica učiteljev meni, da je v šoli manj nasilja, ker so občutljivi za pojav 

nasilja, ga prepoznajo in ustrezno ukrepajo.  

 

7.2.2 Kako poteka ukrepanje in obravnava v primeru nasilja med učenci v šoli? 
 

Z drugim sklopom vprašanj smo želeli ugotoviti, kako poteka ukrepanje in obravnava nasilja 

med učenci.  

 

Najprej nas je zanimalo, ali imajo šole oblikovane programe oziroma smernice, v katerih bi 

bilo prav posebej opredeljeno, kako ukrepati v primeru nasilja med učenci. Poudarja se pomen 

oblikovanja celovitih programov ukrepanja v primeru nasilja med učenci, za katerega navaja 

Pušnik (1996), da mora vključevati vse udeležence šolskega procesa, odkrivanje vzrokov 

nasilja, dorečene ukrepe za primere nasilja in programe dela z žrtvijo in nasilnežem. Izvajanje 
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celovitih programov je po mnenju Habbe (2000) in Pečjak (2014) ključnega pomena za 

učinkovito ukrepanje in s tem tudi preprečevanje nasilja. 

 

Le eden izmed učiteljev navaja, da program obstaja. Program zajema preprečitev nasilja, 

izvajanje mediacije, izrekanje vzgojnega ukrepa, ki je ponavadi poravnava v obliki družbeno 

koristnega dela učenca. Pri opisu programa, ki ga navaja učitelj, izpostavljamo izvajanje 

mediacije. Kot je bilo že v teoretičnem delu pojasnjeno, izvajanje mediacije v primeru nasilja 

med učenci ni primeren ukrep. Kot navaja Mandl (2010), je konfliktne situacije mogoče 

reševati z mediacijo, ki pa se včasih napačno uporablja za razreševanje težav z nasiljem. 

Reševanje s pomočjo mediacije lahko namreč daje sporočilo, da imajo osebe, vpletene v 

nasilno dejanje, neki konflikt, ki ga je potrebno razrešiti, vendar je potrebno zavzeti stališče, 

da je nasilje nedopustno in da bo storjeno vse, da se ga zaustavi.   

 

Ostali učitelji navajajo, da imajo šole nekatere smernice oblikovane v okviru vzgojnih 

načrtov, v hišnem redu, v pravilih šolskega reda, v okviru pravilnika o vzgojnih ukrepih. 

Samo en učitelj je navedel, da program ne obstaja. Pri pregledu vzgojnih načrtov in ostalih 

dokumentov, ki jih učitelji navajajo, ugotavljamo, da programi, ki bi se prav posebej nanašali 

na ukrepanje v primeru nasilja, ne obstajajo. Omenjeni dokumenti pa vsebujejo neka splošna 

določila o tem, kakšno je stališče šole do nasilja in kateri vzgojni ukrepi so predvideni v 

primeru, da učenec ne upošteva pravila šolskega reda. Pomembno je, da se aktivnosti, ki so 

povezane z obravnavo nasilja in stališča šole do nasilja, zapišejo tudi v vzgojnih načrtih, kar 

poudarja tudi Štraser (2012). Pravi, da se je pri oblikovanju vzgojnega načrta potrebno 

vprašati, katera so načela vzgojnega delovanja šole. Ta načela postanejo ključno vodilo pri 

odločitvah zaposlenih v šoli, kako bodo vzgojno ravnali v posameznih primerih, katere ukrepe 

bodo izbirali v primerih neželenega vedenja učencev (prav tam).  

 

Učitelje smo tudi vprašali, kako se odzivajo v primeru nasilja med učenci. Pri obravnavi 

nasilja sedem učiteljev kot prvi korak navaja pogovor, ki se izvede ločeno z žrtvijo in 

povzročiteljem. Izpostavlja se pomen pogovora, pri čemer Učitelj A navaja, da se da s 

pogovorom ponavadi rešiti večino težav. Le dva učitelja navajata, da v nekaterih situacijah 

soočita tudi žrtev in povzročitelja, pri čemer Učitelj H navaja, da lahko sam učitelj oceni, ali 

žrtev in nasilneža soočiti, saj meni, da je pomembno, da vsak učenec pove svojo plat zgodbe, 

da se slišita in poslušata. Sicer naj bi veljalo pravilo, da se žrtve in povzročitelja ne sooči, kar 

izpostavlja tudi Mandl (2010), pa vendar Učitelj H meni drugače in pri tem izpostavi pomen 
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mediacije, ki je na njihovi šoli tudi del programa, ki vključuje obravnavo nasilja med učenci. 

Pri tem je potrebno omeniti, da se učitelji zavedajo in tudi sami ocenijo, kdaj je mediacija 

možna in kdaj je bolje opraviti pogovor z vsakim učencem posebej, zato ni mogoče trditi, da 

je uporaba mediacije povsem napačna. Eden izmed učiteljev tudi navaja, da se zahteva, da 

povzročitelj izreče opravičilo žrtvi. Opraviči se lahko takoj ali kasneje, če takoj ne zmore. V 

tem primeru gre za soočanje žrtve in povzročitelja. Ocenjujemo, da mora učitelj sam 

presoditi, ali povzročitelj nasilja tudi dejansko obžaluje svoje dejanje in se zaveda, da je s tem 

prizadel žrtev, sicer opravičilo ne more doseči svojega namena. 

  

Iz teoretičnih spoznanj izhaja, da imajo pomembno vlogo tudi priče oziroma opazovalci 

nasilnega dejanja. Samo trije učitelji navajajo, da se izvede tudi pogovor s pričami, vendar je 

mogoče, da tega učitelji niso prav posebej izpostavljali. Eden izmed teh učiteljev navaja, da 

pride ponavadi že pred prihodom učitelja do posredovanja opazovalcev, iz česar je mogoče 

sklepati, da imajo opazovalci navodila, kako ravnati v primeru, da nastopijo kot priče 

nasilnega dejanja. Učitelj E navaja, da se po nasilnem dogodku vse učence seznani s tem, 

kako lahko pomagajo žrtvi. S svojo aktivnostjo lahko namreč pomembno vplivajo na potek 

nasilnega dejanja in tudi na zmanjšanje nasilja med učenci v šoli, kar poudarja tudi Pečjak 

(2014). Če se opazovalci postavijo v bran žrtvi, je to povezano z manjšo pojavnostjo nasilja 

med učenci (prav tam, str. 65). To poudarja tudi Mandl (2010), ki pravi, da igrajo opazovalci 

ključno vlogo pri tem, da pomagajo zaustaviti nasilje.  

 

Večina učiteljev pri obravnavi nasilja po potrebi vključuje šolsko svetovalno službo, kar 

ocenijo učitelji sami. Učitelj H tako navaja, da se poveže s šolsko psihologinjo, ko gre za 

ponavljajoče se primere. Predvidevamo, da tudi ostali učitelji zaprosijo za pomoč, ko ocenijo, 

da  je za obravnavo določenih učencev potrebna strokovna pomoč. V reševanje nastale 

situacije se vključijo tudi starši, s katerimi opravijo pogovor, vendar trije učitelji navajajo, da 

starše povabijo na pogovor po potrebi. Menimo, da bi bilo potrebno starše na pogovor 

povabiti vsakič, ko pride do nasilja, sploh v primeru povzročitelja nasilja, saj s tem šola izraža 

jasno stališče, da nasilnega dejanja ne bo tolerirala. Včasih se vključi v obravnavo tudi 

ravnatelj, kar se oceni pri obravnavi primera, pri čemer Učitelj B navaja, da je to v primeru 

večjih kršitev ali kakšne pritožbe s strani staršev žrtve. V primeru hujših kršitev se lahko 

vključijo tudi zunanje institucije. En učitelj navaja, da se za povzročitelja s pomočjo 

svetovalne službe lahko izdela individualni načrt, pri čemer se tudi spremlja morebiten 

napredek v vedenju. Drugi učitelj pa je tudi navedel, da se izvede svetovanje za žrtev in 
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povzročitelja pri šolski svetovalni službi in pri tem izpostavil pomen odkrivanja vzroka 

nasilja. Na tem mestu je pomembno poudariti, da je ustrezna obravnava povzročitelja in žrtve 

pomemben korak v preprečevanju nasilja. Glede na to, da sta samo dva učitelja posebej 

izpostavila delo s povzročiteljem nasilja in samo eden z žrtvijo, bi bilo v fazi izvedbe 

intervjuja potrebno učitelje še posebej vprašati o tem, kako poteka delo z žrtvijo in 

povzročiteljem. Ob tem navajamo ugotovitve Verbnik Dobnikar (2002), ki pravi, da nasilni 

učenci zahtevajo celosten pristop. Pripraviti je potrebno program oziroma načrt dela z njimi, 

kar je skupno delo svetovalne službe, učitelja in staršev. Načrt vsebuje pomoč otroku pri 

kontroli čustev in kar je zelo pomembno, komunikacijo z otrokom in skupno reševanje 

problema. O nasilnem dejanju se je potrebno najprej z otrokom pogovoriti in poiskati razloge, 

ki so navedli učenca na tako vedenje. Pomembna je tudi pravilna učiteljeva obravnava žrtve 

(Verbnik Dobnikar, 2002; Zabukovec Kerin, 2002), ki jo je potrebno seznaniti, kako se 

postaviti zase, kako reagirati v primerih ustrahovanja, kako se tem situacijam izogniti in kako 

poiskati pomoč.    

 

Glede na to, da je v primeru nasilja med učenci pomembno sodelovanje vseh, ki so kakorkoli 

vpleteni v vzgojno-izobraževalno delo v šoli, smo želeli pri učiteljih tudi preveriti, kako 

uspešno je sodelovanje s šolsko svetovalno službo in vodstvom šole v primeru problematike 

nasilja med učenci in ali imajo njihovo podporo. Iz pogovorov z učitelji je razvidno, da se v 

določenih primerih obrnejo tudi po pomoč na šolsko svetovalno službo, pri kateri vsekakor 

imajo v večini šol podporo in pomoč, prav tako tudi pri vodstvu šole. Ko govorimo o 

sodelovanju s šolsko svetovalno službo, je ta pri odkrivanju vzrokov za agresivno in nasilno 

dejanje ključnega pomena, saj ima ustrezna znanja za pomoč učencu. Kristančič (2002) 

navaja, da lahko z uporabo različnih metod in tehnik poseganja v agresivno-nasilno vedenje, 

kot so treningi obvladovanja jeze, relaksacijski treningi, igranje vlog, treningi komunikacije in 

prosocialnih spretnosti, pomagajo otroku k spreminjanju, zmanjševanju in preprečevanju 

agresivno-nasilnega vedenja.  

 

Obravnava in ukrepanje med učenci zahteva tudi določena znanja učitelja, zato smo želeli tudi 

preveriti, ali učitelji menijo, da imajo ustrezna znanja in ali se izobražujejo na tem področju. 

Učitelji se čutijo različno usposobljeni za ukrepanje v primeru nasilja med učenci. Trije 

navajajo, da imajo nezadostno znanje za posredovanje v primeru nasilja med učenci, en učitelj 

meni, da je njegovo znanje ustrezno, drugi pravi, da nima vedno znanja za ustrezno ukrepanje, 

prav tako Učitelj B, ki takrat zaprosi za pomoč šolsko svetovalno službo. Učitelj H navaja, da 
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pri določenih učencih ni učinka in tudi nimaš pravih vzvodov, da bi rešil težavo. Večina 

učiteljev je deležna izobraževanja na področju prepoznavanja in ukrepanja v primeru 

medvrstniškega nasilja, ki potekajo v obliki predavanj, seminarjev in delavnic. 

 

Posebej nas je zanimalo, ali učitelji opažajo pripravljenost staršev za sodelovanje pri 

reševanju nasilnega dejanja v šoli in ali imajo učitelji podporo staršev pri reševanju te 

problematika. Sodelovanje s starši je tudi sicer ključnega pomena, ne samo, ko gre za 

obravnavo problematičnega otrok. Pomembno je, da šola in učitelj poskušata pritegniti za 

sodelovanje starše, ki lahko s skupnimi močmi naredijo veliko za dobro otroka. Nekateri 

učitelji navajajo, da sta v primeru nasilnega dejanja učenca pripravljenost in odziv staršev za 

razrešitev nastalega problema različna. Nekateri so pripravljeni sodelovati, drugi se čutijo 

nemočne, nekateri pa se na pozive šole ne odzivajo. Šest učiteljev navaja, da je pri reševanju 

problematike nasilja mogoče zaslediti pozitiven odziv staršev in pripravljenost za reševanje 

nastalega problema. Z otrokom se starši pogovorijo, vidne so tudi spremembe pri otroku. Trije 

učitelji pravijo, da gre pri starših dostikrat tudi za zagovarjanje otroka, ki v nasilnem dejanju 

ne vidijo nič problematičnega, ali pa menijo, da se njihov otrok samo branil. Menimo, da 

uspešno sodelovanje ni odvisno samo od staršev, pač pa je pomembno, kako učitelj pristopi 

do staršev in kako predstavi problematiko nasilja staršem. Tako Učitelj G navaja, da se 

nekateri učitelji staršem tudi bojijo povedati oziroma se raje s tem ne soočajo in poskušajo 

sami rešiti in dodaja, da mora učitelj spodbujati starše, da se z otrokom o problematiki nasilja 

pogovarjajo. S tem se vsekakor strinjamo, saj je pomembno, da učitelj starše spodbuja, da se z 

otrokom pogovarjajo. Verbnik Dobnikar (2002) poudarja, da je pomembno pridobiti starše za 

sodelovanje, saj s skupnimi močmi lahko najbolje pomagajo otroku, ne glede na to ali gre za 

otroka, ki se nasilno vede,  ali za žrtev. 

 

Pomembna faza v procesu obravnave nasilnega dejanja je tudi izrekanje vzgojnega ukrepa 

povzročitelju nasilnega dejanja, ki pa je odvisno od posameznega primera oziroma tudi teže 

nasilnega dejanja. Zanimalo nas je, katere vzgojne ukrepe uporabijo učitelji najpogosteje in 

ali pri tem uporabljajo tudi alternativne vzgojne ukrepe, ki naj bi bili učinkovit ukrep v 

primeru nasilnega dejanja učenca. Verbnik Dobnikar (2002, str. 41) navaja, da se ob nasilnih 

dejanjih lahko učitelj poslužuje različnih vzgojnih ukrepov, ki pa lahko učenčevega vedenja 

ne spremenijo oziroma lahko celo spodbujajo agresivno vedenje. Tukaj se misli predvsem 

ukrepe v obliki opominov. Pri otroku je potrebno zato krepiti občutek odgovornosti s tem, da 

mu damo možnost popravljanja napak in povrnitve škode v smislu restitucije. Nasilnega 
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učenca je potrebno tudi spodbuditi, da razmisli, kako bi lahko storjeno napako popravil. Kot 

drugi pomemben ukrep, ki se lahko izreče povzročitelju nasilja, Bučar-Ručman (2004, str. 

116) izpostavlja vzgojno metodo v obliki družbeno koristnega dela. Omenjena ukrepa 

uvrščamo med alternativne vzgojne ukrepe, za katera Peček Čuk in Lesar (2009) navajata, da 

predstavljajo tovrstni vzgojni ukrepi protiutež dosedanjemu strogemu kaznovanju. Ključni 

namen je zadovoljiti pričakovanje žrtve po povračilu ter dati storilcu možnost popraviti 

napako. 

 

V nadaljevanju predstavljamo ukrepe, ki jih izrekajo učitelji. Učitelji povzročitelju izrečejo 

različne vzgojne ukrepe. Štirje učitelji navajajo, da se ponavadi uporabi pogovor, ki se 

najpogosteje opravi z učiteljem ali s šolsko svetovalno službo, pri čemer Učitelj H navede, da 

lahko s pogovorom največ dosežeš, s čimer se vsekakor strinjamo. Navajajo tudi uporabo 

alternativnih vzgojnih ukrepov, pri čemer trije učitelji govorijo o uporabi povračila škode 

(restitucija) in trije o uporabi družbeno koristnega dela. Tako eden izmed učiteljev navaja, da 

učenec, ki je storil nasilno dejanje, pomaga hišniku pri čiščenju okolice šole (pometanje, 

grabljenje listja…), drugi učitelj, da otrok pomaga v kuhinji tako, da iz krožnikov odstrani 

ostanke hrane, tretji pa najpogosteje prakticira dodelitev dodatnega dela učencem 

(popravljanje učilnice, pomoč pri pospravljanju jedilnice). Kar se tiče primerov izvajanja 

restitucije, pa ugotavljamo, da učitelji niso navedli primerov, zato tudi težko ocenjujemo, ali 

je  uporaba restitucije primerna, prav tako nimamo podatka o tem, ali so tovrstni vzgojni 

ukrepi določeni s strani učitelja ali je učenec sam izbral način, kako popraviti, kar je bilo 

storjeno. 

 

Izrekajo se ustni in tudi pisni opomini, dva učitelja prakticirata opravičilo žrtvi, eden izmed 

teh navaja tudi pomoč učencu, ki ga je prizadel. Pri tem ponovno poudarjamo, da je 

pomembno to, da opravičilo žrtvi ni prisiljeno dejanje, ki ga učenec povzročitelj mora 

narediti, temveč je opravičilo iskreno. Učitelj mora pri tem presoditi, ali je učenec iskren, 

sicer soočanje ni primerno. Učitelji uporabijo tudi druge vzgojne ukrepe: dodatne delovne 

obveznosti, povečan nadzor učenca, odstranitev učenca od pouka, individualno delo z 

učencem, ki lahko vključuje dogovor o vedenju, prepoved udejstvovanja v dejavnostih, 

premestitev v drug oddelek, odhod domov, pogovor z ravnateljem, za katerega meni Učitelj F, 

da je učinkovit ukrep, saj takrat učenec vidi, da gre za resno zadevo. 
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Učitelje smo tudi vprašali, kateri ukrepi so po njihovem mnenju najbolj učinkoviti. Ko 

govorimo o najprimernejšem vzgojnem ukrepu, se lahko strinjamo z učitelji, ki navajajo, da 

so učinkoviti različni vzgojni ukrepi. Dva učitelja menita, da je najbolj učinkovit vzgojni 

ukrep restitucija. Ostali učitelji menijo različno. Lahko je učinkovit pogovor z mediacijo, 

odvzem ugodnosti, obvestilo staršem, ki učencu doma odvzamejo ugodnosti, Učitelj E meni, 

da so najbolj učinkoviti ukrepi, ki so izvedeni neposredno po dogodku oziroma v najkrajšem 

času. Ponovno je eden izmed učiteljev izpostavil kot učinkovit ukrep pogovor z mediacijo, pri 

čemer tudi pravi, da se lahko učenec povzročitelj tako bolj zaveda, kaj je povzročil žrtvi, ji 

prisluhne, sprejme odgovornost za svoje vedenje in se opraviči. Glede na teoretična izhodišča 

ponovno poudarjamo, da mediacija sicer ni primeren način, s katerim naj bi soočali žrtve in 

povzročitelja, pa vendar ima eden izmed učiteljev s tem, kot kaže, dobre izkušnje. 

 

Iz zgoraj navedenega lahko sklenemo, da smo sicer prejeli odgovore na zastavljeno 

raziskovalno vprašanje, pa vendar ocenjujemo, da bi bilo potrebno pri učiteljih bolje preveriti, 

kako poteka samo delo z vpletenimi v nasilno dejanje. Pri tem bi bilo potrebno bolje preveriti, 

na kakšen način krepijo učenca, ki se pojavi kot žrtev nasilja in kako delajo z učenci, ki so 

povzročitelji, da le-ti lahko spremenijo svoje vedenje. Ustrezna obravnava povzročitelja in 

žrtve je pomemben korak v preprečevanju nasilja. Prav tako menimo, da nismo prejeli 

povsem jasnih odgovorov glede uporabe alternativnih vzgojnih ukrepov. Ker učitelji niso 

navedli primerov izvajanje restitucije, tudi težko ocenjujemo, ali je  uporaba restitucije 

primerna, prav tako nimamo podatka o tem, ali so tovrstni vzgojni ukrepi določeni s strani 

učitelja ali je učenec sam izbral način, kako popraviti, kar je bilo storjeno.  

 

7.2.3 Na kakšne načine in s katerimi aktivnostmi prispevata šola in učitelj k 
zmanjševanju nasilja med učenci v šoli? 
 
V zadnjem sklopu vprašanj smo pri učiteljih želeli preveriti, kako na ravni šole in oni sami 

delujejo na področju preprečevanja in zmanjševanja nasilja med učenci ter s katerimi 

aktivnostmi, ki se izvajajo na ravni šole in razreda, prispevajo k zmanjševanju in 

preprečevanju nasilja med učenci.  

 

Zanimalo nas je, ali imajo učitelji na ravni šole oblikovane posebne programe, ki bi se 

ukvarjali s preprečevanjem medvrstniškega nasilja. Vsi učitelji, z izjemo enega, navajajo, da 

šole nimajo oblikovanih posebnih programov. Učitelj, ki pravi, da ima šola oblikovan 

program, navaja, da naj bi bil podan v pravilih šolskega reda, vendar po pregledu le-tega 
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ugotavljamo, da programa ne vsebuje. V pravilih šolskega reda so določene pravice, dolžnosti 

in odgovornosti otrok, pravila obnašanja, različni vzgojni postopki in ukrepi, ne pa tudi 

program, ki bi se ukvarjal s preprečevanjem nasilja. Lahko, da je učitelj pravzaprav želel 

povedati, da je to zapisano v vzgojnem načrtu, ki smo ga prav tako pregledali, pa vendar tudi 

tam ni omenjenega posebnega programa, tako da lahko rečemo, da v nobeni šoli nimajo 

oblikovanega posebnega programa za preprečevanje nasilja med učenci. Dva učitelji sicer še 

navajata, da je nekaj v zvezi s tem zapisanega v okviru vzgojnih načrtov, ki smo jih prav tako 

pregledali. Pri pregledu omenjenih dokumentov ugotavljamo, da šole izvajajo različne 

proaktivne in preventivne dejavnosti, katerih namen je razvijanje občutka varnosti, zaupanja 

in sprejetosti. Poudarjajo pomen razvijanja socialnih veščin, učenje konstruktivnega reševanja 

problemov, medsebojne pomoči in zavzemanja za vrednote, kot so spoštovanje različnosti in 

strpnosti. Tudi v drugih šolah, za katere so učitelji navedli, da programi ne obstajajo, je 

mogoče iz vzgojnih načrtov ugotoviti, da se zavzemajo za iste vrednote in tudi izvajajo 

podobne aktivnosti, kot v prej omenjeni šoli. Ne glede na to, da šole nimajo oblikovanih 

posebnih programov, je mogoče ugotoviti, da se med drugim v vseh šolah zavzemajo za 

nenasilno reševanje konfliktov, medsebojno sodelovanje, strpnost in medsebojno pomoč, kar 

vsekakor pomembno vpliva na preprečevanje nasilja. Da je vse to zapisano v vzgojnih načrtih, 

je pomembno, saj vpliva na ravnanje vseh, ki so vpleteni v delo in življenje v šoli. 

Pomembnost vzgojnih načrtov izpostavljata Kroflič in Peček Čuk (2009), ki poudarjata, da z 

vzgojnim načrtom šola oblikuje poslanstvo svojega vzgojnega delovanja in natančno določi, 

katere so tiste vrednote, za katere se bo zavzemala in kako. Načrtovanje in izvajanje 

vzgojnega načrta je osrednja dejavnost šole kot celote. Klemenčič (2012) tudi pravi, da naj bi 

se v vzgojni načrt vključili preventivni programi in različne dejavnosti, preko katerih se 

učence nauči sodelovanja, reševanja konfliktov in ustrezne komunikacije.   

 

Na podlagi predhodnih ugotovitev bi lahko rekli, da ob doslednem upoštevanju vzgojnega 

načrta in pravil šolskega reda, oblikovanje posebnega programa ne bi bilo potrebno. Tako je 

tudi med učitelji na vprašanje, ali so si šole na področju preprečevanja in zmanjševanja nasilja 

med učenci zastavile določene cilje, en učitelj navedel, da je cilj upoštevanje vzgojnega načrta 

in šolskih pravil, drugi učitelj upoštevanje hišnega reda in vzgojnega načrta, tretji učitelj pa 

ničelna toleranco do nasilja, kar je tudi zapisano v vzgojnem načrtu šole, kjer poučuje. Ostali 

učitelji konkretnejših ciljev niso navajali, le en učitelj pa je navedel, da nimajo zastavljenih 

posebnih ciljev.   

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Lakner Alenka; diplomsko delo 
 
 

 83 

Na vprašanje, katere aktivnosti z namenom preprečevanja nasilja izvajajo, smo prejeli različne 

odgovore. Šole izvajajo različne aktivnosti, ki pa se lahko izvajajo v okviru razrednih ur, 

delavnic, predavanj ali pa zgolj skozi pogovore z učenci. Učitelj G poudarja pomen pogovora 

z učenci na razredni stopnji, pri čemer navaja, da je na tej stopnji otroke lažje pritegniti za 

sodelovanje in tudi oblikovati. Učitelj E navaja tudi aktivnosti, ki se izvajajo med samim 

poukom. Učitelji pravijo, da so različne aktivnosti namenjene tako učencem in učiteljem kot 

tudi staršem, za katere v nekaterih šolah organizirajo delavnice in predavanja. Predvsem je iz 

odgovorov učiteljev mogoče ugotoviti, da se izvajajo aktivnosti bolj na ravni razreda.   

 

V pogovorih z učitelji je bilo mogoče ugotoviti, da so prav vsi učitelji mnenja, da so 

aktivnosti, ki jih izvaja šola, učinkovite, kar se kaže na različne načine. En učitelj opaža boljše 

odnose med učenci. Drugi navaja, da je prišlo do upada določenih oblik nasilja. Dva učitelja 

menita, da se učenci zavedajo, kaj pomeni nasilje in kako ravnati, saj bolj odločno ravnajo v 

primeru nasilja ter tudi povedo odraslim. Eden izmed učiteljev navaja, da je opaziti boljšo 

klimo v šoli, učenci pa se učijo konstruktivnega reševanja konfliktov. Preostali ne navajajo 

konkretnih primerov, pa vendar menijo, da so aktivnosti šole uspešne. 

 

Pri učiteljih smo tudi preverili, kateri so po njihovem mnenju dejavniki šole, za katere menijo, 

da lahko pomembno vplivajo na zmanjševanje in preprečevanje nasilja med učenci. Prav vsak 

izmed učiteljev je pripisal pomen različnim dejavnikom, tako da ni mogoče izpostaviti 

določenega. Dejavnike, ki so jih navedli učitelji, izpostavljajo tudi Mandl (2010), Verbnik 

Dobnikar (2002, str. 36-38) ter Zabukovec Kerin (2002, str. 115). V nadaljevanju 

predstavljamo dejavnike, ki so jih navedli učitelji: 

 dosledno upoštevanje vzgojnega načrta in šolskih pravil;  

 ustrezno ukrepanje v primeru nasilja;  

 pomen preventivnih dejavnosti; 

 večletno delo na tem področju; 

 odnos do nasilja, kar pomeni, da se učitelj na nasilje odzove; 

 zaupanje učiteljem, dobra šolska klima, prevzemanje odgovornosti vseh; 

  medsebojno sodelovanje vseh, ki so kakorkoli vključeni v vzgojno-izobraževalni 

proces in podpora vodstva šole; 

 nadzor odraslih, pogovori z učenci in medsebojna pomoč med učenci. 
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Zanimalo nas je tudi, katera področja svojega delovanja naj bi šola okrepila, da bi lahko 

prispevala k zmanjševanju in preprečevanju nasilja med učenci. Po mnenju štirih učiteljev bi 

morala šola okrepiti svoje delovanje predvsem na področju sodelovanja s starši. Šola bi 

morala pritegniti starše za sodelovanje, predvsem, ko gre za problematičnega otroka. V 

povezavi s tem nekateri učitelji menijo, da bi bilo potrebno organizirati izobraževanja za 

starše, saj je vzgoja doma zelo pomembna in se kaže tudi v ravnanju otroka v šoli. Eden 

izmed učiteljev meni, da bi bilo potrebno okrepiti delovanje šole na področju dela z romskimi 

učenci, saj jih je v njihovi šoli veliko. Drugi učitelj si želi, da bi se izvajale delavnice s 

konkretnimi primeri nasilja, saj bi tako lahko učitelji lažje ukrepali v primeru nasilja. Učitelj 

G meni, da bi bilo potrebno posvetiti pozornost tudi izobraževanju učiteljev za to 

problematiko. Le en učitelj meni, da je šola na tem področju uspešna in ne čuti potrebe po 

spremembah. Navajamo tudi odgovor Učitelja B, ki pravi, da je potrebno nameniti več 

pozornosti nasilju na socialnih omrežjih, ki je trenutno aktualno in na katerega učitelji ne 

morejo vplivati. Zanimivo je, da je Učitelj B izpostavil spletno nasilje, kljub temu, da ga v 

vprašanju glede oblik nasilja, ni omenjal.  

 

V nadaljevanju podajamo ugotovitve, ki so povezane s preventivnim delovanjem učitelja na 

ravni razreda, pri čemer ugotavljamo, da so učitelji svoji vlogi pri preprečevanju in 

zmanjševanju nasilja pripisali velik pomen. 

 

Učitelje smo tudi vprašali, kakšna je po njihovem mnenju vloga učitelja pri zmanjševanju in 

preprečevanju nasilja v šoli in kako lahko učitelj s svojim načinom dela in s svojo osebnostjo 

vpliva na preprečevanje nasilja. Prav vsi učitelji so mnenja, da je vloga učitelja velika. Učitelj 

je tudi tisti, ki osvešča učence o nasilju, ukrepa v primeru nasilja in učence usmerja v ustrezno 

vedenje. Menijo, da s svojim načinom dela ter s svojo osebnostjo lahko pomembno prispevajo 

k zmanjševanju in preprečevanju nasilnega vedenja pri učencih. To lahko dosežejo s svojim 

zgledom in zaupanjem, saj je učitelj zgled učencem. Učitelji pripisujejo poseben pomen 

odnosu do učencev, ki mora biti umirjen, učitelj ne sme obsojati, pojasniti mora nepravilno 

vedenje, biti mora dosleden, izpolniti obljubljeno, spodbujati mora sodelovalno delo in 

ustvarjati sproščeno vzdušje v razredu, saj se le tako lahko učenci počutijo varno in tudi 

zaupajo učitelju. Zaupanje učitelju je pomembno, saj bodo le tako učenci pripravljeni na 

pogovor v primeru nasilja, hkrati mora biti dosleden ob pojavu nasilja. Da je učiteljeva vloga 

pomembna, izpostavlja Pušnik (2012), ki pravi, da je učitelj s svojo osebnostjo in zgledom 

pomembna oseba v fazi odraščanja otrok, saj se otroci oblikujejo tudi ob učiteljevem zgledu. 
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Ko pa govorimo o vlogi učitelja pri preprečevanju nasilja, pa Verbnik Dobnikar (2002) 

navaja, da je pomembna. Učitelj mora uporabljati različne načine in metode dela, s katerimi 

poskuša razvijati dobre odnose v skupini, spodbujati medsebojno pomoč in sodelovalno 

učenje, kar naj bi bili najboljši načini preprečevanja nasilja med učenci. K temu dodajamo še 

misel Lešnik Mugnaioni (2012), ki pravi, da je pozitiven odnos učiteljev do učencev izredno 

pomemben dejavnik pri preprečevanju nasilja v šoli.  

 

Pri učiteljih smo želeli tudi preveriti, katera področja je potrebno okrepiti pri učencih, kar 

lahko vpliva na zmanjševanje in preprečevanje nasilja. Pet učiteljev meni, da je potrebno pri 

učencih predvsem delovati na področju medosebnih odnosov. Tako navajajo, da je potrebno 

pri učencih spodbujati strpnost, spoštovanje različnosti, dajati poseben pomen graditvi 

prijateljskih vezi med sošolci, učiti spoštovanja do odraslih, spodbujati medsebojno pomoč, 

sprejemanje drug drugega, sodelovanje, poslušanje, zaupanje. Učitelji prav tako navajajo, da 

je potrebno pri učencih razvijati čut za odgovornost, delati na obvladovanju čustev, krepiti 

pozitivno samopodobo, se truditi sprotno reševati težave. Učitelj E navaja, da je pri učencih 

potrebno spodbujati pozitiven odnosa do življenja in učencem pokazati možnosti za kvalitetno 

preživljanje prostega časa, kar dviguje samopodobo otroka. Tudi preventivni program, ki ga 

opisuje Pušnik (2003b), temelji na krepitvi določenih področij, ki jih omenjajo učitelji in s 

katerimi lahko vplivamo na preprečevanje nasilja. Program med drugim zajema področja 

krepitve medosebnih odnosov, razvijanje pozitivne samopodobe, obvladovanju čustev.  

 

Pri učiteljih smo želeli tudi preveriti, ali problematiki nasilja v razredu posvečajo posebno 

pozornost. Navajajo, da na ravni razreda v zvezi s preprečevanjem in zmanjševanjem nasilja 

izvajajo različne aktivnosti, ki se največkrat izvajajo v okviru razrednih ur in delavnic, lahko 

pa se izvajajo tudi pri dnevih dejavnosti in v okviru pouka. Učitelji izvajajo aktivnosti v obliki 

pogovorov, izvajajo socialne igre in igre vlog, preko katerih se učenci učijo reševanja 

konfliktov, ki jih rešujejo tudi z mediacijo. Učitelj E je izpostavil tudi vsakodnevno aktivnost 

učenja vljudnostnih fraz in nagrajevanja lepega vedenja. 

 

Učitelji navajajo, da učenci radi sodelujejo pri aktivnosti, ki se izvajajo v zvezi s 

preprečevanjem in zmanjševanjem nasilja med učenci, prav tako je pri učencih mogoče 

opaziti spremembe, kar navajajo skoraj vsi učitelji. Pri učencih je mogoče opaziti spremembe 

v vedenju, saj se učenci  naučijo prepoznavati in obvladovati lastna čustva, radi sodelujejo pri 

igri vlog, saj se pri tem lahko vživijo v vlogo drugega. Učitelj G navaja, da je pomembno, da 
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se na razredni stopnji veliko dela na tem, ker se potem lahko na predmetni stopnji stanje 

poslabša. 

 

Preveriti smo želeli tudi, ali učitelji dajejo učencem navodila, kako postopati, ko nastopijo kot 

opazovalci nasilnega dejanja, saj so opazovalci nasilnega dejanja tisti, ki lahko pomembno 

vlivajo na potek nasilnega dejanja. Sedem učiteljev učence spodbuja, da poiščejo pomoč 

odrasle osebe, ki je to lahko učitelj ali razrednik, svetovalna delavka, starši, lahko pa povejo 

tudi prijateljem. Eden izmed učiteljev tudi navaja, da imajo navodilo, da lahko tudi sami  

posredujejo v nasilno dejanje. Le en učitelj navaja, da nimajo posebnih navodil. Glede na to, 

da so vrstniki tisti, ki lahko hitreje opazijo nasilje, je pomembno, da tudi aktivneje posežejo v 

nasilno dejanje. Zato menimo, da bi morali učitelji učence bolj spodbuditi, da kot opazovalci 

povzročitelju nasilja jasno povedo, naj z nasiljem preneha. Da imajo opazovalci pomembno 

vlogo, navaja tudi Pušnik (1999, str. 91-92), ki pravi, da učitelj pri obravnavi in boju proti 

nasilju lahko računa na podporo te skupine, vendar mora najti načine, kako to skupino 

pritegniti k sodelovanju. Tudi Pečjak (2014, str. 63) poudarja, da sodobne raziskave o 

preventivnem delovanju na področju medvrstniškega nasilja poudarjajo vlogo opazovalcev pri 

preprečevanju in zmanjševanju tovrstnega nasilja. To skupino učencev je potrebno spodbuditi 

k sodelovanju pri preprečevanju nasilja že zaradi dejstva, da jih je veliko. 

 

Učitelje smo tudi vprašali, ali na ravni razreda potekajo aktivnosti za preprečevanje nasilja, ki 

bi bile namenjene staršem. Prav vsi učitelji navajajo, da se tovrstne aktivnosti ne izvajajo. 

Polovica učiteljev navaja, da se na to temo na ravni šole organizira predavanje za starše. Sicer 

eden izmed učiteljev meni, da je pomembno sodelovanje staršev na govorilnih urah. Dva 

izmed učiteljev pa navajata, da je za sodelovanje mogoče opaziti pripravljenost staršev 

neproblematičnih otrok.  

 

Iz zgoraj navedenih ugotovitev lahko povzamemo, da se učitelji zavedajo, da je preventivno 

delovanje na področju zmanjševanja in preprečevanja medvrstniškega nasilja pomembno, saj 

izvajajo različne aktivnosti v zvezi s tem, prav tako so pri svojem delu uspešni. Sicer šole 

nimajo oblikovanih posebnih programov za preprečevanje nasilja, vendar se v vseh šolah 

zavzemajo za nenasilno reševanje konfliktov, medsebojno sodelovanje, strpnost in 

medsebojno pomoč, kar vsekakor pomembno vpliva na preprečevanje nasilja. Vse to imajo 

zapisano tudi v vzgojnih načrtih šol. V okviru razrednih ur, delavnic, predavanj in skozi 

pogovore z učenci izvajajo različne aktivnosti z namenom preprečevanja nasilja. Prav vsi 
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učitelji so mnenja, da so aktivnosti, ki jih izvaja šola, učinkovite. Učitelji se zavedajo, da je 

potrebno okrepiti določena področja šole in tudi aktivno delajo na tem. Prav vsi učitelji so 

tudi mnenja, da je vloga učitelja pri preprečevanju nasilja velika. Menijo, da s svojim načinom 

dela ter s svojo osebnostjo lahko pomembno prispevajo k zmanjševanju in preprečevanju 

nasilnega vedenja pri učencih. To lahko dosežejo s svojim zgledom in zaupanjem, saj je 

učitelj zgled učencem. Učitelji izvajajo različne aktivnosti v obliki pogovorov, izvajajo 

socialne igre in igre vlog, preko katerih se učenci učijo reševanja konfliktov Prav tako menijo, 

da je pri učencih potrebno predvsem delovati na področju medosebnih odnosov, kar 

pomembno vpliva na zmanjševanje nasilja. Učitelji navajajo, da vse te aktivnosti prinašajo 

določene spremembe pri učencih. Da so opazovalci nasilnega dejanja pomembni, menijo tudi 

učitelji, ki pa v večini primerov ne posežejo aktivno v nasilno dejanje, zato menimo, da bi 

morali učitelji več pozornosti nameniti delu z opazovalci in jih spodbuditi, da povzročitelju 

nasilja jasno povedo, naj z nasiljem preneha. Prav tako menimo, da bi bilo potrebno več 

pozornosti nameniti delu s starši, za katere pa na ravni razreda nimajo organiziranih 

aktivnosti, ki bi se ukvarjale s preprečevanjem nasilja med učenci. 
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8 ZAKLJUČEK 
 

V zaključku povzemamo ugotovitve teoretičnega in empiričnega dela diplomske naloge. 

Osnovni namen diplomskega dela je bil ugotoviti, kako učitelji razrednega pouka vidijo vlogo 

šole in učitelja pri prepoznavanju, obravnavanju in preprečevanju nasilja med učenci, saj vsi ti 

koraki pomembno vplivajo na zmanjševanje nasilja ter kako in s katerimi aktivnostmi se 

lotevajo tega področja in kako uspešni so po njihovem mnenju pri tem.  

 

Iz teoretičnih spoznanj izhaja, da je vloga šole in učitelja pri preprečevanju in zmanjševanju 

nasilja med učenci velika. Učitelj s svojim vzgojnim delovanjem lahko pomembno vpliva na 

učence. S svojim načinom dela, s svojo osebnostjo in zgledom ima lahko velik vpliv na 

vzpostavljanje dobrih medosebnih odnosov med učenci, kar vključuje tudi nenasilno 

reševanje konfliktov. Prav tako je pomembno, da šola vzpostavlja takšno klimo, ki nasilja ne 

dopušča in preko različnih aktivnosti pri učencih spodbuja spretnosti za vzpostavljanje boljših 

medosebnih odnosov, ki pomembno vplivajo na medvrstniške odnose. Kot prvi korak k 

zmanjševanju in preprečevanju nasilja med učenci se omenja samo prepoznavanje nasilja in 

občutljivost učitelja za problematiko nasilja. Pomemben je odnos učitelja do nasilja, kar 

pomeni, da se nasilno dejanje med učenci ne spregleda, saj bodo le tako imeli učenci občutek, 

da bodo v primeru izvajanja nasilja nad njimi deležni ustrezne pomoči, povzročitelji pa se 

morajo zavedati, da njihovo početje ni zaželeno, in da bodo v primeru nasilnega dejanja 

ustrezno sankcionirani. Ustrezna obravnava nasilja je prav tako pomemben korak pri 

zmanjševanju nasilja, zato je pomembno, da se žrtev nasilja okrepi do te mere, da se bo v 

prihodnje nasilnežu uprla, pri povzročitelju pa je potrebno delati na tem, da se odpravijo 

vzroki za agresivno in nasilno vedenje. Pomembno vlogo pri poteku nasilnega dejanja imajo 

tudi opazovalci ali priče, katere je potrebno spodbujati in jih seznaniti, da lahko tudi sami 

posežejo v nasilno dejanje in s tem tudi lahko sami spremenijo potek nasilnega dejanja. 

 

V nadaljevanju predstavljamo izsledke empiričnega dela diplomske naloge, pri čemer smo na 

nekaterih mestih dodali tudi svoje videnje raziskanega in podali določena priporočila 

učiteljem v zvezi s prepoznavanjem, ukrepanjem in preventivnim delovanjem. V prvem delu 

izvedene raziskave smo poskušali ugotoviti, ali učitelji prepoznavajo nasilje med učenci v 

šoli. V večini šol ni bila izvedena raziskava glede razširjenosti medvrstniškega nasilja, iz 

katere bi lahko šole dobile boljši vpogled v razširjenost nasilja med učenci. Kljub temu 

ugotavljamo, da učitelji prepoznavajo nasilje med učenci, se ga zavedajo, ustrezno ukrepajo in 
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delujejo preventivno. Opažajo pojav  fizičnega, psihičnega in verbalnega nasilja, pri čemer 

nekateri navajajo, da je več psihičnega nasilja, ki se kaže tudi v obliki izključitev določenih 

učencev iz skupin, zavračanje učencev, manipuliranje s prijateljstvi, razširjanje različnih 

novic o določenem učencu. Menimo, da tovrstne oblike nasilja lahko učenca še posebej 

prizadenejo, saj je za otroke sprejetost med vrstniki velikega pomena. Pri tem vidimo 

pomembno vlogo učitelja, ki mora veliko pozornosti posvetiti spodbujanju dobrih 

medsebojnih odnosov, ki vključujejo spoštovanje, sprejemanje, sodelovanje med učenci. So 

pa nekateri učitelji mnenja, da je v njihovih šolah opaziti manj nasilja, kar povezujejo s tem, 

da so učitelji občutljivi za pojav nasilja, ga prepoznajo in ustrezno ukrepajo. Na tem mestu bi 

vseeno šolam priporočali izvedbo raziskave, saj so učitelji navedli, da opažajo samo določene 

oblike nasilja, vendar je iz teoretičnih spoznanj mogoče ugotoviti, da jih je v šolah mogoče 

opaziti več. 

 

Učitelji menijo, da so žrtve ponavadi bolj mirni, vase zaprti, osamljeni in manj samozavestni 

učenci, ki se tudi ne znajo postaviti zase. Tukaj vidimo pomembno vlogo učitelja, ki mora 

takšne otroke opaziti in jih spodbuditi, da o nasilju spregovorijo, ter jim svetovati, kako 

pravilno postopati v primeru nasilja. Prav tako jih je potrebno spodbuditi, da se vključujejo v 

različne aktivnosti, kjer imajo priložnost, da se dokažejo in spoznajo nove prijatelje. 

Povzročitelji nasilnih dejanj naj bi bili različni učenci. Nekateri učitelji nasilje povezujejo z 

neurejenimi družinskimi razmerami, kjer je nasilje del njihovega vsakdana in so lahko tudi 

sami žrtve nasilja v domačem okolju, tako da lahko otrok z nasilnim dejanjem izraža tudi 

neko notranjo stisko. Nekateri učitelji tudi navajajo, da je pomemben dejavnik, ki lahko 

vpliva na pojav nasilnega vedenja pri učencih, tudi vpliv vrstnikov, ki se kaže kot 

dokazovanje pred vrstniki in iskanje priljubljenosti znotraj vrstniške skupine. Zaradi tega je 

pomembno, da učitelj veliko pozornosti namenja razvijanju dobrih medosebnih odnosov.  

 

Pri obravnavi nasilja učitelji kot prvi korak navajajo pogovor, ki se v večini primerov opravi 

ločeno med žrtvijo in nasilnežem. Žal poleg tega, da se z vpletenimi izvede pogovor in da 

določeni učitelji navajajo svetovanje nasilnim učencem, nismo uspeli pridobiti podrobnejših 

informacij o tem, kako učitelji s pomočjo svetovalne službe krepijo žrtve in na kakšen način 

pomagajo odpraviti vzroke za nasilno vedenje učenca. Temu delu bi bilo potrebno v fazi 

izvajanja intervjuja nameniti več pozornosti. Menimo, da je pomembno, da učitelj s pomočjo 

šolske svetovalne službe in tudi s pomočjo staršev, poskuša raziskati, kaj je tisto, kar pri 

učencu lahko sproži, da v določenih situacijah deluje nasilno oziroma, kateri so lahko tisti 
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vzroki, zaradi katerih deluje agresivno in nasilno. Pomembno je, da se nudi ustrezna pomoč  

povzročiteljem in žrtvam nasilnega dejanja. Tukaj spet vidimo pomembno vlogo učitelja, ki 

ima možnost z učenci zgraditi zaupen odnos, v katerem mu bo lahko otrok zaupal, učitelj pa 

mu bo tako lažje pomagal.  

 

V večini šol, z izjemo ene, ne obstajajo programi, ki bi se posebej ukvarjali z obravnavo in 

ukrepanjem v primeru nasilja. Določene usmeritve se nahajajo v okviru vzgojnih načrtov, 

hišnem redu, pravilih šolskega reda, v okviru pravilnika o vzgojnih ukrepih. Učitelji ne 

omenjajo večjih težav pri ukrepanju in obravnavi nasilja med učenci, si pa želijo imeti več 

podpore pri starših problematičnih otrok. Tudi večino primerov poskušajo rešiti sami, se pa v 

obravnavo nasilja vključuje tudi šolsko svetovalno službo, s katero dobro sodelujejo in pri 

kateri imajo podporo. Podporo imajo tudi pri vodstvu šole. Ob nasilnem dogodku nekateri 

izpostavljajo tudi pogovor z vsemi ostalimi učenci. Na tem mestu je potrebno poudariti, da so 

opazovalci nasilnega dejanja tisti, ki lahko pomembno vlivajo na potek nasilnega dejanja. 

Učitelji v večini primerov opazovalce spodbujajo, da poiščejo pomoč odrasle osebe, tako da 

na tem mestu priporočamo spodbujanje opazovalcev, da tudi sami aktivno posežejo v nasilno 

dejanje. 

  

Sodelovanje s starši v primeru nasilnega dejanja je ključnega pomena. V večini primerov 

učitelji navajajo, da so starši pripravljeni sodelovati in da imajo podporo pri starših, določeni 

pa zagovarjajo svojega otroka. Menimo, da bi moral učitelj spodbujati starše, da se z otrokom 

o problematiki nasilja pogovarjajo, prav jim mora pokazati, da želi pomagati učencu, lahko 

jim tudi svetuje, kam se obrnejo po pomoč, če gre za problematičnega otroka. Pri tem mora 

biti seveda pazljiv in ne sme delovati obsojajoče, saj to lahko pomeni kritiko njihove vzgoje 

doma. Šola in starši morajo delovati z roko v roki, saj bi moralo biti vsem v interesu, da se 

takšnemu otroku nudi ustrezna pomoč. Tukaj bi izpostavili sodelovanje s starši tudi na 

neformalni ravni, ki vključuje sodelovanje staršev pri raznih projektih, prireditvah in 

sodelovanje staršev pri različnih dejavnostih. S tem se krepi medsebojno spoštovanje in 

zaupanje.  

 

Pomembna faza v procesu obravnave nasilnega dejanja je tudi izrekanje vzgojnega ukrepa 

povzročitelju nasilnega dejanja. Učitelji povzročitelju izrečejo različne vzgojne ukrepe, pri 

čemer navajajo tudi uporabo alternativnih vzgojnih ukrepov. Poleg pogovora, ki je največkrat 

uporabljen, navajajo tudi uporabo restitucije in družbeno koristnega dela, ki vključuje pomoč 
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učenca pri različnih šolskih opravilih. Izrekajo se ustni in pisni opomini, nekateri prakticirajo 

opravičilo in mediacijo, za katero smo že v teoretičnem delu spoznali, da ni najprimernejši 

način reševanja nasilnega dejanja, pa vendar eden izmed učiteljev ocenjuje, da je uspešen. Žal 

iz pridobljenih odgovorov ni mogoče ugotoviti, ali je uporaba alternativnih vzgojnih ukrepov 

določena s strani učitelja ali je učenec sam izbral način, kako popraviti svojo napako. Temu 

delu bi bilo potrebno nameniti več pozornosti v fazi izvajanja intervjuja. Učitelji menijo, da 

ne moremo govoriti o najbolj učinkovitih ukrepih, saj je to odvisno od učenca in določene 

situacije. 

 

Večina učiteljev je deležna izobraževanj na področju prepoznavanja in ukrepanja v primeru 

medvrstniškega nasilja, ki potekajo v obliki predavanj, seminarjev in delavnic. Učitelji se 

čutijo različno usposobljeni za ukrepanje v primeru nasilja med učenci, je pa pomembno to, 

da imajo podporo vodstva šole in šolske svetovalne službe, za katero bi lahko rekli, da je 

veliko bolj usposobljena za obravnavo določenih primerov nasilnih dejanj. Na tem mestu 

izpostavljamo stalno strokovno izpopolnjevanje učiteljev, ki mora vključevati  tudi področja 

preprečevanja in zmanjševanja nasilja, saj bodo učitelji le tako lahko uspešni pri ukvarjanju s 

to problematiko.  

 

Na koncu predstavljamo še ugotovitve, ki se nanašajo na preventivo delovanja šole in učitelja 

na področju preprečevanja in zmanjševanja nasilja med učenci, in aktivnosti, ki se v povezavi 

s tem izvajajo na ravni šole in razreda. Iz odgovorov učiteljev je mogoče ugotoviti, da se 

izvajajo različne aktivnosti, ki prispevajo k zmanjševanju in preprečevanju nasilja med 

učenci. Šole sicer nimajo oblikovanih posebnih programov preprečevanja nasilja, temveč 

nekateri učitelji navajajo, da so nekatere usmeritve šole zapisane v okviru vzgojnih načrtov, v 

pravilih šolskega reda, pri čemer navajajo pomen upoštevanje vzgojnega načrta in šolskih 

pravil. Šole izvajajo različne aktivnosti, ki pa se lahko izvajajo v okviru razrednih ur, 

delavnic, predavanj ali pa zgolj skozi pogovore z učenci, aktivnosti pa se lahko izvajajo tudi 

med samim poukom. V pogovorih z učitelji je bilo mogoče ugotoviti, da so aktivnosti, ki jih 

izvaja šola, učinkovite, saj opažajo upad določenih oblik nasilja, boljšo klimo v šoli, učenci pa 

se učijo konstruktivnega reševanja konfliktov, učenci se zavedajo, kaj pomeni nasilje in kako 

ravnati v primeru nasilja. V nekaterih šolah organizirajo tudi delavnice in predavanja za 

starše. Je pa mogoče iz odgovorov učiteljev ugotoviti, da se izvajajo aktivnosti bolj na ravni 

razreda.  
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Učitelji menijo, da na zmanjševanje nasilja med učenci vplivajo različni dejavniki, ki so lahko 

upoštevanje vzgojnega načrta in šolskih pravil, ustrezno ukrepanje v primeru nasilja, 

preventivne dejavnosti, odnos do nasilja, zaupanje učiteljem, dobra šolska klima, prevzemanje 

odgovornosti vseh, medsebojno sodelovanje in pomoč, nadzor odraslih in pogovori z učenci. 

Šola bi po mnenju učiteljev morala okrepiti svoje delovanje predvsem na področju 

sodelovanja s starši oziroma pritegniti starše za sodelovanje, posebno, ko gre za 

problematičnega otroka. V povezavi s tem nekateri učitelji menijo, da bi bilo potrebno 

organizirati izobraževanja za starše, saj je vzgoja doma zelo pomembna in vpliva na ravnanje 

otroka v šoli in v odnosu z drugimi učenci. 

 

Učitelji so svoji vlogi pri preprečevanju in zmanjševanju nasilja pripisali velik pomen. 

Menijo, da s svojim načinom dela ter s svojo osebnostjo lahko pomembno prispevajo k 

zmanjševanju in preprečevanju nasilnega vedenja pri učencih. To lahko dosežejo s svojim 

zgledom, zaupanjem ter primernim odnosom do učencev. Menimo, da mora učitelj spodbujati 

sodelovalno delo in ustvarjati sproščeno vzdušje v razredu, saj se le tako lahko učenci 

počutijo varno in tudi zaupajo učitelju. 

 

Učitelji menijo, da je potrebno pri učencih delovati predvsem na področju medosebnih 

odnosov in spodbujati strpnost, spoštovanje različnosti, dajati poseben pomen graditvi 

prijateljskih vezi med sošolci, učence učiti spoštovanja do odraslih, spodbujati medsebojno 

pomoč, sprejemanje drug drugega, sodelovanje, poslušanje, zaupanje. To je mogoče doseči 

preko izvajanja različnih socialnih iger in iger vlog, ki jih učitelji izvajajo v razredih. Učitelji 

prav tako navajajo, da je potrebno pri učencih razvijati čut za odgovornost, delati na 

obvladovanju čustev, krepiti pozitivno samopodobo, se truditi sprotno reševati težave in 

spodbujati pozitiven odnos do življenja, ki vključuje tudi kvalitetno preživljanje prostega 

časa. Na tem mestu ponovno izpostavljamo pomembno vlogo učitelja, ki lahko učence 

usmerja v različne aktivnosti znotraj šole in tudi v izvenšolske dejavnosti, saj ima učitelj 

možnost dobro spoznati otroka in poiskati njegova močna področja, na katerih bi bil lahko 

uspešen ali pa bi mu bilo tovrstno preživljanje prostega časa v veliko veselje.    

 

Na ravni razreda v povezavi s preprečevanjem nasilja med učenci učitelji izvajajo različne 

preventivne dejavnosti, največkrat v okviru razrednih ur in delavnic, lahko pa se izvajajo tudi 

pri dnevih dejavnosti in v okviru pouka. Učitelji izvajajo aktivnosti v obliki pogovorov, 

izvajajo socialne igre in igre vlog, preko katerih se učenci učijo reševanja konfliktov. Učitelji 
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navajajo, da učenci pri teh aktivnostih radi sodelujejo, rezultat teh aktivnosti pa se kaže v 

spremembah v vedenju. Navajajo tudi, da v zvezi s preprečevanjem nasilja med učenci, na 

ravni razreda ni posebnih aktivnosti za starše. V večini primerov se na to temo na ravni šole 

organizira predavanje za starše, ki pa se ga ponavadi udeležijo starši neproblematičnih otrok. 

Na tem mestu je pomembno omeniti, da bi lahko učitelji v sodelovanju s šolsko svetovalno 

službo na ravni razreda organizirali delavnice za starše, ki bi lahko vključevale najrazličnejše 

teme, ki so povezane z vzgojo otrok. Učitelji bi morali aktivno delati na tem, da bi starše 

spodbudili k sodelovanju. 

 

S pomočjo izsledkov izvedene raziskave lahko rečemo, da je bil dosežen namen raziskave, ki 

je bil ugotoviti, kako učitelji razrednega pouka vidijo vlogo šole in učitelja pri prepoznavanju, 

obravnavanju in preprečevanju nasilja med učenci ter kako in s katerimi aktivnostmi se 

lotevajo tega področja in kako uspešni so po njihovem mnenju pri tem. Ocenjujemo, da  

učitelji prepoznajo nasilje, ustrezno ukrepajo in delujejo preventivno. Pri svojem delu na tem 

področju so uspešni, saj navajajo, da je pri učencih mogoče opaziti pozitivne spremembe. 

Kljub temu priporočamo, da se v šolah izvedejo raziskave glede razširjenosti medvrstniškega 

nasilja, pri učencih je potrebno še bolj krepiti dobre medosebne odnose, prav tako je potrebno 

učence še bolj spodbujati, da spregovorijo o nasilju, pri čemer poudarjamo delo z opazovalci 

nasilja, katere je potrebno spodbuditi, da poskušajo nasilje prekiniti, ne samo o tem obvestiti 

odraslo osebo. 

 

Dobili smo vpogled v problematiko nasilja med učenci z vidika učiteljev določenih osnovnih 

šol. Sicer ugotovitve iz raziskave ne moremo posploševati na celotno populacijo slovenskih 

učiteljev, saj je bil vzorec učiteljev, s katerimi je bil opravljen intervju, majhen. Mogoče smo 

v raziskavo zajeli tudi vzorec učiteljev iz šol, kjer medvrstniško nasilje ne predstavlja tako 

perečega problema in ga lahko šola obvladuje brez večjih težav, je pa res, da šole aktivno 

delujejo na področju preprečevanja medvrstniškega nasilja. Kljub majhnemu vzorcu učiteljev 

ocenjujemo, da so pridobljene ugotovitve spodbudne že s tega vidika, da obstajajo šole in 

učitelji, ki se s problematiko medvrstniškega nasilja spopadajo brez večjih težav. Kot je bilo 

že uvodoma rečeno, nasilja ni mogoče povsem izkoreniniti, sta šola in učitelj tista, ki lahko 

predvsem z vzpostavljanjem dobrih medosebnih odnosov, nasilna dejanja v določeni meri 

omejita. Učitelji, ki so sodelovali v raziskavi, se vsekakor trudijo, da med svojimi učenci 

vzpostavljajo dobre medosebne odnose, prav tako menijo, da lahko s svojim zgledom in 
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zaupanjem, ki ga ustvarjajo z učenci, veliko prispevajo k zmanjševanju nasilja v njihovih 

šolah. 

 

Zaključimo lahko z mislijo enega izmed učiteljev, ki je na vprašanje, ali so aktivnosti, ki se 

izvajajo na področju preprečevanja nasilja med učenci, prinesle določene spremembe, 

odgovoril: »Je napredek, ker če se dela, pride do napredka.«  
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10 PRILOGE 
 
PRILOGA 1: Kodiranje intervjuja z Učiteljem G 
 

PREPOZNAVANJE NASILJA MED UČENCI V ŠOLI 

OPREDELITEV NASILJA 

1. Kako bi opredelili medvrstniško nasilje?  

/(G1) Gre za fizično in psihično nasilje med učenci./ 

OBLIKE NASILJA 

2. Katere oblike medvrstniškega  nasilja najpogosteje opažate v šoli?  

/(G2) Fizično nasilje (otroci se tepejo, spotikajo, brcajo),/(G3) verbalno nasilje (zmerjanje, 
žaljenje),/(G4) psihično (izločevanje učenca iz skupine, ustvarjanje zaprtih skupin)./ 

KRAJ IZVAJANJA NASILJA 

3. Kdaj in kje se po vašem mnenju najpogosteje dogaja medvrstniško nasilje v šoli? 

/(G5) Med odmori, v podaljšanem bivanju, na igrišču, med interesnimi dejavnostmi, športnih 
dnevih,/(G6) ko so učenci bolj sproščeni./ 

ZNAČILNOSTI VPLETENIH V NASILNO DEJANJE 

4. Ali bi lahko rekli, da obstajajo tipične žrtve in povzročitelji nasilja med učenci? Kdo so po vaši 
oceni učenci, ki jim lahko pripišete te vloge? Katere so njihove značilnosti? 

/(G7) Žrtve so v večini primerov bolj zaprti učenci, ki se tudi bojijo o nasilju spregovoriti, ker se bojijo 
povzročiteljev, da ne bi bilo še huje./(G8) Povzročitelji so v večini primerov učenci iz neurejenih 
družinskih razmer, kjer so tudi starši konfliktni./(G9) Lahko rečemo, da gre za notranjo stisko otroka, 
ki se s povzročitvijo nasilja kaže navzven./(G10) Lahko, da je tudi otrok sam žrtev nasilja doma./ 

VZROKI ZA NASILJE 

5. Kateri so po vašem mnenju tisti ključni dejavniki, ki vplivajo na pojav nasilja med učenci?  

/(G11) Značaj otroka,/(G12) lahko je tudi sam žrtev nasilja v družini./(G13) Vpliv medijev (otroci 
veliko časa preživijo pred televizijo, igrajo računalniške igrice, kjer vidijo nasilje). 

PORAST/ZMANJŠANJE NASILJA 

6. Ali menite, da je medvrstniškega nasilja v vaši šoli v zadnjih letih več ali manj? Čemu bi to 
pripisali? 

/(G14) Manj, ker se dela na tem./ 
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RAZISKAVA NASILJA 

7. Ali je bila na vaši šoli izvedena analiza oziroma raziskava glede razširjenosti medvrstniškega 
nasilja in kakšne so bile njene ugotovitve?  

/(G15) Vsako leto učenci in starši izpolnijo anketni vprašalnik, ki je anonimen. Učitelj gre skupaj z 
učenci med uro skozi vprašalnik./(G16) Vprašalniki se predajo v svetovalno službo, ki potem tudi 
obravnava učence, ki jih učenci navedejo kot nasilneže. Učenci kar imensko napišejo, kdo v razredu 
izvaja nasilje./ 

OBRAVNAVA NASILJA MED UČENCI V ŠOLI 

PROGRAM/SMERNICE ZA UKREPANJE 

8. Ali imate na ravni šole oblikovan program oziroma smernice za ukrepanje v primeru nasilja med 
učenci oziroma načrt dela z žrtvami in povzročitelji nasilja? 

/(G17) V vzgojnem načrtu je zapisano./(G18) Zavedamo se, kako se ukrepa./ 

OBRAVNAVA NASILJA 

- Kako se odzivate oziroma ukrepate v primeru nasilja med učenci? Kako poteka obravnava učencev, 
ki so vključeni v nasilno dejanje (tukaj mislimo tako na žrtve in povzročitelje)? Svoj odgovor lahko 
utemeljite tudi na konkretnem primeru. 

/(G19) Najprej fizično ločimo otroke in jih pomirimo./(G20) Dostikrat že sami učenci ukrepajo in 
takoj poiščejo učitelja./(G21) Z vpletenimi se pogovorimo/(G22) od povzročitelja zahtevamo, da se 
opraviči. Takoj ali kasneje, če takoj ne zmore./(G23) Vpleteni morajo opisati potem dogajanja./(G24) 
Učitelj v beležko učenca zapiše, kaj se je zgodilo. Ta mora dati beležko staršem v podpis. Učitelj si 
vsak dogodek zapiše v svoj zvezek./ 

SODELUJOČI V OBRAVNAVI NASILJA 

- Kdo vse je vključen pri obravnavi? Ali vključite tudi šolsko svetovalno službo, ravnatelja in starše?  

/(G25) Odvisno je od primera do primera, kar presodi sam učitelj./(G26) Pri težjih primerih ali 
ponavljajočih primerih se vključi tudi svetovalna služba, ki izvede posebno obravnavo otroka (izvaja 
se individualni načrt)./(G27) Lahko je otrok napoten tudi v svetovalni center oziroma se vključi tudi 
zunanje institucije. V teh primerih se vključi tudi ravnatelj./ 

SODELOVANJE S STARŠI 

- Ali opažate pripravljenost staršev za sodelovanje pri reševanju nasilnih dejanj v šoli? Kakšen je 
ponavadi njihov odziv?  

/(G28) Odvisno od primera,/(G29) največkrat pozitiven./(G30) Pogovorijo se z otrokom in se tudi 
pokaže rezultat./ 

- Kako uspešno je po vašem mnenju sodelovanje s starši v primeru nasilnega vedenja otroka? Ali 
imate njihovo podporo pri reševanju te problematike? 
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/(G31) Različno, večinoma imamo podporo,/(G32) je tudi odvisno od učitelja. Kako predstavi 
problematiko staršem./(G33) Nekateri učitelji se staršem bojijo povedati oziroma se raje s tem ne 
soočajo in poskušajo sami rešiti./(G34) Starše se spodbuja, da se pogovarjajo z otrokom, da povedo.../ 

VZGOJNI UKREPI 

9. Kateri vzgojni ukrepi so najpogosteje uporabljeni v primeru nasilnega dejanja učenca?  

/(G35) Ponavadi ustni opomin, ki za nekaj časa zaleže./ 

- Ali se poslužujete alternativnih vzgojnih ukrepov ter kako vidite učinkovitost tovrstnih 
ukrepov? Lahko podate primere izvedenih ukrepov. 

/(G36) Družbeno koristno delo,/(G37) npr. otrok pomaga v kuhinji. Iz krožnikov odstrani ostanke 
hrane./ 

UČINKOVITOST VZGOJNIH UKREPOV 

- Kateri vzgojni ukrepi so po vašem mnenju najbolj učinkoviti?  

/(G38) Obvestilo staršem, ki mu potem ponavadi odvzamejo določene ugodnosti doma./ 

USPOSOBLJENOST/KOMPETENTNOST UČITELJA ZA UKREPANJE 

10. Ali menite, da imate učitelji ustrezna znanja za prepoznavanje in ukrepanje v primeru nasilja med 
vrstniki?  

/(G39) odvisno od učitelja, koliko ima znanja in je tudi pogumen, da ukrepa,/(G40) ker nekateri raje 
spregledajo./ 

IZOBRAŽEVANJA IN PODPORA 

- Ali se izobražujete na tem področju in ali imate pri soočanju s to problematiko ustrezno podporo pri 
šolski svetovalni službi in vodstvu šole? 

/(G41) Kolikor omogoča šola./(G42) Včasih je bilo več seminarjev./(G43) Sedaj pa se za učitelje 1 x 
letno na šoli organizira predavanje na temo nasilja./(G44) Podpora vsekakor je./ 

PREPREČEVANJE NASILJA MED VRSTNIKI V ŠOLI 

PREVENTIVNO DELOVANJE NA RAVNI ŠOLE 

PREVENTIVNI PROGRAM 

11. Ali imate na ravni šole oblikovan program preprečevanja in zmanjševanja medvrstniškega 
nasilja?  

/(G45) Kar je v vzgojnem načrtu./ 
 
CILJI IN AKTIVNOSTI ŠOLE 
 
- Ali si je šola na področju zmanjševanja in preprečevanja nasilja zastavila določene cilje in ali izvaja 
določene aktivnosti v zvezi s tem?  
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/(G46) Vsako leto se z anonimnim vprašalnikom izvede analiza stanja./(G47) Včasih smo imeli na šoli 
tudi varnostnika, sedaj ni več potrebe./(G48) Večinoma pa so te aktivnosti prepuščene posameznim 
učiteljem./(G49) Organizira se tudi predavanje za starše./ 
 
- Katere aktivnosti na ravni šole se izvajajo z namenom preprečevanja nasilja med učenci oziroma 
katere aktivnosti, za katere bi lahko rekli, da vplivajo na boljše medosebne odnose med vrstniki in s 
tem tudi na zmanjševanje nasilja, se izvajajo?  
 
/(G50) Pogovori, seminarji, delavnice za starše, otroke, starše./(G51) Na razredni stopnji je lažje 
izvajati pogovore, saj se da otroke na tej stopnji pridobiti in oblikovati./ 
 
UČINKOVITOST AKTIVNOSTI 
 
- Ali vse te aktivnosti po vaši oceni prispevajo k zmanjšanju nasilja med učenci oziroma boljšim 
medosebnim odnosom med učenci? Če ne, zakaj je po vašem mnenju tako? 
 
/(G52) Da./ 
 
DEJAVNIKI ŠOLE 

12. Kateri so tisti ključni dejavniki šole, ki po vašem mnenju pomembno vplivajo na zmanjševanje in 
preprečevanje nasilja med učenci?  

/(G53)Veliko je odvisno od podpore vodstva šole./ 

PODROČJA ŠOLE, KI JIH JE POTREBNO OKREPITI 

- Na katerih področjih bi morala šola pri vas okrepiti svoje delovanje, da bi lahko prispevala k 
zmanjšanju in preprečevanju nasilja med učenci?  

/(G54) Izobraževanje učiteljev in staršev,/(G55) katere je potrebno spodbujati, da se v primeru 
problematičnega otroka vključujejo v svetovalne centre, ki jim lahko nudijo pomoč./ 

PREVENTIVNO DELOVANJE UČITELJA NA RAVNI RAZREDA 

VLOGA UČITELJA 

13. Kakšna je po vašem mnenju vloga učitelja pri zmanjševanju in preprečevanju nasilja med učenci?  

/(G56) Učitelj, njegova osebnost ima veliko vlogo, saj predstavlja učencem zgled./ 

VPLIV UČITELJA 

- Kako lahko učitelj s svojim načinom in metodami dela ter s svojo osebnostjo prispeva k 
zmanjševanju in preprečevanju nasilnega vedenja pri učencih?  

/(G57) To lahko naredi že s svojim zgledom,/(G58) spodbujati mora sodelovalno delo/(G59) in 
ustvarjati sproščeno vzdušje v razredu, da se učenci počutijo varno in da lahko zaupajo učitelju./ 

PODROČJA, KI JIH JE POTREBNO OKREPITI PRI UČENCIH 

- Katera področja, ki lahko vplivajo na zmanjševanje nasilja med učenci, je potrebno okrepiti pri 
učencih? 
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/(G60) Preko različnih socialnih iger je mogoče učence naučiti medsebojnega sprejemanja, 
spoštovanja in sodelovanja, pomoči…/ 

AKTIVNOSTI NA RAVNI RAZREDA 

- Ali problematiki nasilja med učenci v razredu namenjate posebno pozornost?Ali se v zvezi s to 
problematiko pogovarjate z učenci, vključujete temo nasilja med učenci in nenasilnega reševanja 
konfliktov na razredne ure, delavnice itd?  

/(G61) Z učenci se o tem veliko pogovarja, na razredni uri, delavnicah./ 

NAVODILA OPAZOVALCEM 

- Ali imajo učenci ustrezna navodila, kako ravnati v primeru, da nastopijo kot opazovalci oziroma 
priče nasilnega dejanja? Kakšna? 

/(G62) Imajo nalogo, da takoj obvestijo učitelja./(G63) Najprej se pogovori z učencem, ki je žrtev in ki 
je povzročitelj, šele potem s pričami, ker so lahko preveč pristranski in stopijo na stran žrtve ali 
nasilneža./ 

AKTIVNOSTI NA RAVNI RAZREDA 

- Katere aktivnosti v zvezi s preprečevanjem nasilja med učenci potekajo na ravni razreda?  

/(G64) Pogovori na razrednih urah, prebere se pravljica na temo nasilja, pogleda risanka, izvedejo se 
socialne igre,…/ 

ODZIV UČENCEV 

- Kakšen je odziv učencev? Ali je mogoče opaziti spremembe pri učencih? 

/(G65) Je napredek, ker če se dela, pride do napredka./(G66) Pomembno je, da se na razredni stopnji 
veliko dela na tem, ker se potem lahko na predmetni stopnji stanje poslabša./ 

AKTIVNOSTI ZA STARŠE 

- Ali imate na ravni razreda v zvezi z zmanjševanjem nasilja med učenci oblikovane tudi aktivnosti za 
starše? Katere in kako vidite pripravljenost staršev za sodelovanje v zvezi z aktivnostmi, ki 
zmanjšujejo nasilna dejanja? 

/(G67) O nasilju se govori na roditeljskih sestankih, organizirajo se predavanja za starše,/(G68) vendar 
se največkrat udeležijo tisti, ki nimajo težav s svojimi otroki./ 
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PRILOGA 2: Odprto kodiranje 
 
1. Kako bi opredelili medvrstniško nasilje?  
 

Učitelj Izjava Pojem Tema 
A1 nasilje med sošolci v istem razredu ali v 

paralelki. 
Nasilje med sošolci  

 
(Opredelitev nasilja) 

Prepoznavanje nasilja 

B1 vse oblike psihičnega ali fizičnega 
nasilja, ki ga otroci izvajajo nad 

drugimi otroki v šoli ali kjerkoli drugje 

Nasilje med otroki v šoli  
 

Različne oblike nasilja 
 

(Opredelitev nasilja) 

Prepoznavanje nasilja  

C1 Je vsako nasilje nad vrstniki Nasilje nad vrstniki  
 

(Opredelitev nasilja) 

Prepoznavanje nasilja  

D1 Fizično, psihično, čustveno ali verbalno 
obračunavanje med vrstniki 

Nasilje med vrstniki  
 

Različne oblike nasilja 
 

(Opredelitev nasilja) 
 

Prepoznavanje nasilja 

D2 Lahko gre za igro moči močnejšega s 
šibkejšim na relaciji napadalec – žrtev 

Uporaba moči 
 

(Opredelitev nasilja) 
 

 
Prepoznavanje nasilja 

E1 Nasilje med vrstniki je agresivno 
vedenje do sovrstnikov 

Agresivno vedenje 
 

(Opredelitev nasilja) 

 
Prepoznavanje nasilja  

E2 besedno in tiho trpinčenje, izsiljevanje, 
nasilje preko družbenih omrežij in 

spolno nadlegovanje 

Različne oblike nasilja 
 

(Opredelitev nasilja) 

 
Prepoznavanje nasilja 

F1 namerna ponavljajoča se uporaba 
fizičnega, psihičnega ali ekonomskega 

nasilja 

Različne oblike nasilja 
 

(Opredelitev nasilja) 

Prepoznavanje nasilja  

G1 Gre za fizično in psihično nasilje med 
učenci 

Različne oblike nasilja 
 

(Opredelitev nasilja) 

Prepoznavanje nasilja  

H1 Ko si učenci drug drugemu fizično, 
psihično škodujejo 

Različne oblike nasilja 
 

(Opredelitev nasilja) 

Prepoznavanje nasilja  

 
2. Katere oblike medvrstniškega  nasilja najpogosteje opažate v šoli?  
 
Učitelj Izjava Pojem Tema 
A2 Najpogostejše oblike so zmerjanje z 

raznimi žaljivimi imeni. 
Več psihičnega nasilja 
 
(Oblike nasilja) 

Prepoznavanje nasilja  

B2 Najpogostejše gre za psihično nasilje 
(razne zbadljivke, ponižujoče vedenje, 
grdo govorjenje o drugih). 

Več psihičnega nasilja  
 
(oblike nasilja) 

Prepoznavanje nasilja  

B3 pojavlja pa se tudi fizično nasilje (udarci, 
brce, lasanje) 

Tudi fizično nasilje  
 
(oblike nasilja) 

Prepoznavanje nasilja  

C2 fizično (porivanje, brcanje, zbadanje, 
uničevanje stvari) 

Fizično nasilje  
 
(oblike nasilja) 

Prepoznavanje nasilja  

C3 Verbalno (zmerjanje z različnimi vzdevki, 
norčevanje, draženje, zafrkavanje, 

Verbalno nasilje  
 

Prepoznavanje nasilja  
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grožnje, žaljenje, (oblike nasilja) 
C4 psihično (izključitev iz skupine, 

zavračanje, manipuliranje s prijateljstvi, 
nespodobne kretnje. Razširjanje novic). 

Psihično nasilje  
 
(oblike nasilja) 

Prepoznavanje nasilja  

D3 verbalno in  čustveno nasilje, precej je 
psihičnega nasilja 

Verbalno nasilje  
 
Psihično nasilje  
 
(oblike nasilja) 

Prepoznavanje nasilja  

E3 Agresivno vedenje, to je mišljeno fizično 
nasilje 

Fizično nasilje  
 
(oblike nasilja) 

Prepoznavanje nasilja  

E4 besedno trpinčenje in izsiljevanje. Verbalno nasilje  
 
(oblike nasilja) 

Prepoznavanje nasilja  

F2 Fizičnega in psihičnega Fizično nasilje  
 
Psihično nasilje  
 
(oblike nasilja) 

Prepoznavanje nasilja  

G2 Fizično nasilje (otroci se tepejo, 
spotikajo, brcajo) 

Fizično nasilje 
 
(oblike nasilja) 

Prepoznavanje nasilja  

G3 verbalno nasilje (zmerjanje, žaljenje) Verbalno nasilje  
 
(oblike nasilja) 

Prepoznavanje nasilja  

G4 psihično (izločevanje učenca iz skupine, 
ustvarjanje zaprtih skupin) 

Psihično nasilje  
 
(oblike nasilja) 

Prepoznavanje nasilja  

H2 Prevladuje psihično, ki je bolj prikrito 
(zmerjanje, poniževanje) in se dogaja 
tako med fanti kot tudi dekleti. Na 
psihično ponavadi opozorijo starši, ker se 
jih doma otroci zaupajo 

Več psihičnega nasilja  
 
(oblike nasilja) 

Prepoznavanje nasilja  

H3 Je pa prisotno tudi fizično, vendar ga je 
manj, ker je nadzor nad učenci. 

Fizično nasilje 
 
Upad fizičnega nasilja  
 
(oblike nasilja) 

Prepoznavanje nasilja  

 
3. Kdaj in kje se po vašem mnenju najpogosteje dogaja medvrstniško nasilje v šoli? 

 
Učitelj Izjava Pojem Tema 
A3 Med šolskimi odmori, na hodniku, na wc-

ju, v garderobi ali pa po pouku na poti iz 
šole domov. 

Izven pouka  

(kraj izvajanja nasilja) 

Prepoznavanje nasilja  

B4 Najpogosteje…med odmori… Izven pouka  

(kraj izvajanja nasilja) 

Prepoznavanje nasilja  

B5 takrat, ko učenci nimajo neposrednega 
nadzora s strani učiteljice 

Ni nadzora učitelja  

(kraj izvajanja nasilja) 

Prepoznavanje nasilja  

C5 Pred in po pouku, med odmori. Izven pouka  

(kraj izvajanja nasilja) 

Prepoznavanje nasilja  

D4 Na hodnikih, pred šolo, na šolskem 
igrišču, v bližini šole pri garažah. 

Izven pouka  

(kraj izvajanja nasilja) 

Prepoznavanje nasilja  
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E4 Pred poukom in po pouku, med odmori v 
skupnih prostorih: sanitarije, garderoba, 
knjižnica. 

Izven pouka  

(kraj izvajanja nasilja) 

Prepoznavanje nasilja  

F3 Kjer je nadzor odraslih manjši: garderobe, 
hodniki, wc-ji, na poti med šolo in 
domom. 

Izven pouka  

Ni nadzora učitelja  

(kraj izvajanja nasilja) 

Prepoznavanje nasilja  

G5 Med odmori, v podaljšanjem bivanju, na 
igrišču, med interesnimi dejavnostmi, 
športnih dnevih, 

Izven pouka  

(kraj izvajanja nasilja) 

Prepoznavanje nasilja  

G6 ko so učenci bolj sproščeni. Izven pouka  

(kraj izvajanja nasilja) 

Prepoznavanje nasilja  

H4 Povsod Povsod 

(kraj izvajanja nasilja) 

Prepoznavanje nasilja  

H5 ponavadi takrat, ko učitelj ni prisoten. Ni nadzora učitelja  

(kraj izvajanja nasilja) 

Prepoznavanje nasilja  

H6 Med odmori, po koncu in pred začetkom 
pouka. 

Izven pouka  

(kraj izvajanja nasilja) 

Prepoznavanje nasilja  

 
4. Ali bi lahko rekli, da obstajajo tipične žrtve in povzročitelji nasilja med učenci? Kdo so po vaši 
oceni učenci, ki jim lahko pripišete te vloge? Katere so njihove značilnosti? 
 
Učitelj Izjava Pojem Tema 
A4 Žrtve so ponavadi učenci, ki ne 

dosegajo dobrih rezultatov v šoli 
Žrtve – slabši učni uspeh  

(značilnosti vpletenih v 
nasilno dejanje) 

Prepoznavanje nasilja 

A5 Prihajajo iz socialno revnejših okolij, 
njihovi starši niso izobraženi. 

Žrtve – socialno ogroženi  

(značilnosti vpletenih v 
nasilno dejanje) 

Prepoznavanje nasilja 

A6 Povzročitelji nasilja so lahko različni 
učenci. 

Povzročitelji – različni 
učenci  

(značilnosti vpletenih v 
nasilno dejanje) 

Prepoznavanje nasilja 

A7 Ponavadi so tisti, ki bi bili radi frajerji in 
se spravljajo na šibkejše 

Povzročitelji – ponavadi  

(značilnosti vpletenih v 
nasilno dejanje) 

Prepoznavanje nasilja 

B6 Ja, tipične žrtve so ponavadi tisti učenci, 
ki so bolj sramežljivi, mirni, 

Žrtve – zadržani učenci  

(značilnosti vpletenih v 
nasilno dejanje) 

Prepoznavanje nasilja 

B7 izhajajo iz revnejših družin, Žrtve – socialno ogroženi  

(značilnosti vpletenih v 
nasilno dejanje) 

Prepoznavanje nasilja 

B8 lahko se razlikujejo tudi po izgledu od 
večine. 

Žrtve – izstopajo po izgledu  

(značilnosti vpletenih v 

Prepoznavanje nasilja 
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nasilno dejanje) 
B9 Povzročitelji nasilja pa so ponavadi bolj 

dominantni učenci. 
Povzročitelji – dominantni 
učenci  

(značilnosti vpletenih v 
nasilno dejanje) 

Prepoznavanje nasilja 

B10 tudi tisti, ki prihajajo iz drugače 
govorečih družin. 

Povzročitelji – drugače 
govoreči 

(značilnosti vpletenih v 
nasilno dejanje) 

Prepoznavanje nasilja 

B11 ki izstopajo s svojim vedenjem tudi med 
procesom pouka. 

Povzročitelji – problematično 
vedenje 

(značilnosti vpletenih v 
nasilno dejanje) 

Prepoznavanje nasilja 

C6 Po moje ni tipičnih vlog, vsak je lahko 
žrtev in vsak povzročitelj. 

Ni tipičnih vlog 

(značilnosti vpletenih v 
nasilno dejanje) 

Prepoznavanje nasilja 

C7 Lahko so žrtve tisti, ki se ne znajo, 
zmorejo postaviti zase. 

Žrtve – zadržani učenci  

(značilnosti vpletenih v 
nasilno dejanje) 

Prepoznavanje nasilja 

D5 težko rečem, da obstajajo tipične žrtve 
in povzročitelji. 

Ni tipičnih vlog  

(značilnosti vpletenih v 
nasilno dejanje) 

Prepoznavanje nasilja 

E5 Da. Povzročitelji so učenci iz neurejenih 
družin 

Povzročitelji – neurejene 
družinske razmere  

(značilnosti vpletenih v 
nasilno dejanje) 

Prepoznavanje nasilja 

E6 socialno in vzgojno zanemarjeni, Povzročitelji – neurejene 
družinske razmere  

(značilnosti vpletenih v 
nasilno dejanje) 

Prepoznavanje nasilja 

E7 učenci z nizko samopodobo Povzročitelji – nizka 
samopodoba  

(značilnosti vpletenih v 
nasilno dejanje) 

Prepoznavanje nasilja 

E8 učenci, ki so žrtve nasilja v domačem 
okolju in vzorce prenašajo na šibkejše 
sovrstnike. 

Povzročitelji – neurejene 
družinske razmere  

(značilnosti vpletenih v 
nasilno dejanje) 

Prepoznavanje nasilja 

E9 Žrtve so lahko osamljeni otroci, 
izolirani, 

Žrtve – osamljeni otroci 

(značilnosti vpletenih v 
nasilno dejanje) 

Prepoznavanje nasilja 

E10 drugi spet na videz zelo samozavestni, s 
kratkotrajno koncentracijo, nimajo volje 
do dela, so v svojem svetu. 

Žrtve – odsotni 

(značilnosti vpletenih v 
nasilno dejanje) 

Prepoznavanje nasilja 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Lakner Alenka; diplomsko delo 
 
 

 110 

E11 Nekateri se tudi samopoškodujejo. Žrtve – samopoškodbe 

(značilnosti vpletenih v 
nasilno dejanje) 

Prepoznavanje nasilja 

F4 Otroci, ki se razlikujejo od vrstniške 
skupine, ki so zaznani kot bolj ranljivi, 
manj samozavestni. 

Žrtve – zadržani učenci 

 (značilnosti vpletenih v 
nasilno dejanje) 

Prepoznavanje nasilja 

G7 Žrtve so v večini primerov bolj zaprti 
učenci, ki se tudi bojijo o nasilju 
spregovoriti, ker se bojijo 
povzročiteljev, da ne bi bilo še huje. 

Žrtve – zadržani učenci  

(značilnosti vpletenih v 
nasilno dejanje) 

Prepoznavanje nasilja 

G8 Povzročitelji so v večini primerov 
učenci iz neurejenih družinskih razmer, 
kjer so tudi starši konfliktni. 

Povzročitelji – neurejene 
družinske razmere  

(značilnosti vpletenih v 
nasilno dejanje) 

Prepoznavanje nasilja 

G9 Lahko rečemo, da gre za notranjo stisko 
otroka, ki se s povzročitvijo nasilja kaže 
navzven. 

Povzročitelji – notranja stiska 

(značilnosti vpletenih v 
nasilno dejanje) 

Prepoznavanje nasilja 

G10 Lahko, da je tudi otrok sam žrtev nasilja 
doma. 

Povzročitelji – nasilje doma 

(značilnosti vpletenih v 
nasilno dejanje) 

Prepoznavanje nasilja 

H7 Za žrtve težko rečem. Mogoče tisti 
učenci, ki se ne znajo postaviti zase. 

Žrtve - Zadržani učenci 

(značilnosti vpletenih v 
nasilno dejanje) 

Prepoznavanje nasilja 

H8 Povzročitelji imajo tak vzorec od doma, Povzročitelji – nasilje doma 

(značilnosti vpletenih v 
nasilno dejanje) 

Prepoznavanje nasilja 

H9 ali gre za nesigurne otroke, ki izkazujejo 
navidezno moč, vendar so v bistvu tudi 
oni žrtve. 

Povzročitelji – notranja stiska 

(značilnosti vpletenih v 
nasilno dejanje) 

Prepoznavanje nasilja 

 
5. Kateri so po vašem mnenju tisti ključni dejavniki, ki vplivajo na pojav nasilja med učenci?  
 
Učitelj Izjava Pojem Tema 
A8 Nevoščljivost ali pa zgolj hudobija. Osebnost otroka 

(vzroki za nasilje) 

Prepoznavanje nasilja 

B12 Učenci se hočejo na neki način postaviti 
in dokazovati pred ostalimi učenci, na 
žalost tudi na nasilen način. 

Dokazovanje pred 
vrstniki 

(vzroki za nasilje) 

Prepoznavanje nasilja 

B13 Potem so tukaj učenci, ki jim je doma vse 
dovoljeno in se nočejo podrejati večini. 

Vzorci od doma 

(vzroki za nasilje) 

Prepoznavanje nasilja 

C8 Prevzet ali naučen vzorec reševanja 
problemov, 

Vzorci od doma 

(vzroki za nasilje) 

Prepoznavanje nasilja 

C9 pridobivanje pozornosti, Pozornost  Prepoznavanje nasilja 
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(vzroki za nasilja) 
C10 Lahko je žrtev  nasilja v svoji družini, Vzorci od doma 

(vzroki za nasilje) 

Prepoznavanje nasilja 

C11 tudi dopustno nasilje v družbi. Stanje v družbi 

 (vzroki za nasilje) 

Prepoznavanje nasilja 

D6 Nesprejetost učenca napadalca, v družini 
ali izven šole, ki tako uveljavlja svojo 
nadmoč. 

Uveljavljanje moči 

(vzroki za nasilje) 

Prepoznavanje nasilja 

D7 Morda iz maščevanja, želje po potrditvi 
in dokazati se, biti nekdo. 

Dokazovanje pred 
vrstniki 

(vzroki za nasilje) 

Prepoznavanje nasilja 

D8 Nesprejetost šibkega učenca, ki je morda 
na novo prešolan učenec, učenec tujec 
zaradi predsodkov, socialnih razlik. 

Dokazovanje pred 
vrstniki 

(vzroki za nasilje) 

Prepoznavanje nasilja 

E12 Socialno okolje, iz katerega izhajajo, 
privzgojeni vzorci od doma, 

Vzorci od doma 

(vzroki za nasilje) 

Prepoznavanje nasilja 

E13 neenakost v ekonomskem statusu in 
sposobnostih. 

Vzorci od doma 

(vzroki za nasilje) 

Prepoznavanje nasilja 

E14 Odvisno pa je tudi od šole, kako reagira 
na pojav medvrstniškega nasilja, ko ga 
zazna. 

Vpliv šole  

(vzroki za nasilje) 

Prepoznavanje nasilja 

F5 Vzpostavljanje odnosov znotraj vrstniških 
skupin, homogenih ali heterogenih, 
iskanje priljubljenosti, 

Vpliv vrstnikov  

(vzroki za nasilje) 

Prepoznavanje nasilja 

F6 Neurejene domače razmere Vzorci od doma 

(vzroki za nasilje) 

Prepoznavanje nasilja 

G11 Značaj otroka, Osebnost otroka  

(vzroki za nasilje) 

Prepoznavanje nasilja 

G12 Lahko je tudi sam žrtev nasilja v družini. Vzorci od doma 

(vzroki za nasilje) 

Prepoznavanje nasilja 

G13 Vpliv medijev (otroci veliko časa 
preživijo pred televizijo, igrajo 
računalniške igrice, kjer vidijo nasilje). 

Vpliv medijev  

(vzroki za nasilje) 

Prepoznavanje nasilja 

H10 Nasilje lahko sprožajo sami vrstniki 
oziroma odnosi med njimi, 

Vpliv vrstnikov  

(vzroki za nasilje) 

Prepoznavanje nasilja 

H11 pa tudi družina oziroma vzorci od doma. Vzorci od doma 

(vzroki za nasilje) 

Prepoznavanje nasilja 

 
6. Ali menite, da je medvrstniškega nasilja v vaši šoli v zadnjih letih več ali manj? Čemu bi to 
pripisali? 
 
Učitelj Izjava Pojem Tema 
A9 Na naši šoli je medvrstniškega nasilja 

več. 
Več nasilja  

(porast/zmanjšanje 

Prepoznavanje nasilja 
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nasilja) 
A10 Med učenci prihaja do razlik in s tem 

prihaja tudi do nevoščljivosti. 
Razlike med učenci  

(vzroki za nasilje) 

Prepoznavanje nasilja 

B14 Po mojem mnenju ga je manj, ker imamo 
določene kazni za kršitelje, ki jih 
dosledno izvajamo. 

Manj nasilja – vpliv šole   

(porast/zmanjšanje 
nasilja) 

Prepoznavanje nasilja 

C12 je enako Enako  

(porast/zmanjšanje 
nasilja) 

Prepoznavanje nasilja 

C13 samo bolj smo pozorni Enako  

(porast/zmanjšanje 
nasilja) 

Prepoznavanje nasilja 

C14 več se govori o nasilju. Enako  

(porast/zmanjšanje 
nasilja) 

Prepoznavanje nasilja 

D9 Menim, da manj, Manj nasilja  

(porast/zmanjšanje 
nasilja) 

Prepoznavanje nasilja 

D10 ker smo učitelji na podlagi raznih 
projektov, ki ozaveščajo prepoznavanje in 
občutljivost za nasilje ter ustrezno 
ukrepanje usposobljeni za preprečevanje 
le-tega. 

Manj nasilja – vpliv šole  

(porast/zmanjšanje 
nasilja) 

Prepoznavanje nasilja 

E15 Nasilja je več, Več nasilja  

(porast/zmanjšanje 
nasilja) 

Prepoznavanje nasilja 

E16 vendar šola dela več na tem področju in 
se zajezi takoj po pojavu. 

Vpliv šole 

(porast/zmanjšanje 
nasilja) 

Prepoznavanje nasilja 

E17 Veliko staršev otrok je postalo 
brezposelnih, tako da na nasilje vpliva 
tudi domače vzdušje, 

Vpliv domačega okolja 

 (vzroki za nasilje) 

Prepoznavanje nasilja 

E18 kaže se vpliv socialnih omrežij in ostalih 
medijev./ 

Vpliv medijev  

(vzroki za nasilje) 

Prepoznavanje nasilja 

F7 Več, kar je odraz trenutnih razmer v 
družbi. 

Stanje v družbi  

(vzroki za nasilje) 

Prepoznavanje nasilja 

G14 Manj, ker se dela na tem. Manj nasilja – vpliv šole  

(porast/zmanjšanje 
nasilja) 

Prepoznavanje nasilja 

H12 V sami šoli ga je manj zaradi prisotnosti 
učiteljev. 

Manj nasilja – vpliv šole  

(porast/zmanjšanje 
nasilja) 

Prepoznavanje nasilja 

 
 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Lakner Alenka; diplomsko delo 
 
 

 113 

7. Ali je bila na vaši šoli izvedena analiza oziroma raziskava glede razširjenosti medvrstniškega 
nasilja in kakšne so bile njene ugotovitve?  
 
Učitelj Izjava Pojem Tema 
A11 Ne. Raziskava ni izvedena 

(raziskava nasilja) 

Prepoznavanje nasilja 

B16 Ne spomnim se, da bi izvedli analizo 
razširjenosti madvrstniškega nasilja, 

Raziskava ni izvedena 

(raziskava nasilja) 

Prepoznavanje nasilja 

C15 Ne. Raziskava ni izvedena 

(raziskava nasilja) 

Prepoznavanje nasilja 

D11 Analiza ni bila izvedena, Raziskava ni izvedena 

(raziskava nasilja) 

Prepoznavanje nasilja 

E19 Ne. Raziskava ni izvedena 

(raziskava nasilja) 

Prepoznavanje nasilja 

F8 Ne. Kadar se pojavijo težave, se jih 
sproti rešuje. 

Raziskava ni izvedena 

(raziskava nasilja) 

Prepoznavanje nasilja 

G15 Vsako leto učenci in starši izpolnijo 
anketni vprašalnik, ki je anonimen. 
Učitelj gre skupaj z učenci med uro 
skozi vprašalnik. 

Raziskava izvedena -
anketni vprašalnik  

(raziskava nasilja) 

Prepoznavanje nasilja 

G16 Vprašalniki se predajo v svetovalno 
službo, ki potem tudi obravnava 
učence, ki jih učenci navedejo kot 
nasilneže. Učenci kar imensko napišejo, 
kdo v razredu izvaja nasilje. 

Svetovalna služba – 
aktivnosti  

(raziskava nasilja) 

Prepoznavanje nasilja 

H13 Ne. Raziskava ni izvedena 

(raziskava nasilja) 

Prepoznavanje nasilja 
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PRILOGA 3: Hierarhično urejanje pojmov pod skupne podteme in skupno temo 
 
1. PREPOZNAVANJE NASILJA 
 
Opredelitev nasilja: 

- Nasilje med sošolci: A1 
- Nasilje med otroki: B1  
- Različne oblike nasilja: B1, D1, E2, F1, G1, H1 
- Nasilje med vrstniki : C1, D1, E1 
- Uporaba moči: D2 
 

Oblike nasilja: 
- Več psihičnega nasilja: A2, B2, H2 
- Tudi fizično nasilje: B3 
- Fizično nasilje: C2, E3, F2, G2, H3 
- Verbalno nasilje:C3, D3, E4, G3 
- Psihično nasilje: C4, D3, F2, G4 
- Upad fizičnega nasilja: H3 

 
Kraj izvajanja nasilja: 

- Izven pouka: A3, B4, C5, D4, E4, F3, G5, G6, H6 
- Ni nadzora učitelja: B5, F3, H5 
- Povsod: H4  
 

Značilnosti vpletenih v nasilno dejanje: 
- Žrtve – slabši učni uspeh: A4 
- Žrtve – socialno ogroženi: A5, B7 
- Povzročitelji – različni učenci: A6 
- Povzročitelji – ponavadi: A7 
- Žrtve – zadržani učenci: B6, C7, F4, G7 
- Žrtve – izstopajo po izgledu: B8 
- Povzročitelji – dominantni učenci: B9 
- Povzročitelji – drugače govoreči: B10 
- Povzročitelji – problematično vedenje : B11 
- Ni tipičnih vlog: C6, D5 
- Povzročitelji – neurejene družinske razmere: E5, E6, E8, G8 
- Povzročitelji – nizka samopodoba: E7 
- Žrtve – osamljeni otroci: E9 
- Žrtve – odsotni: E10 
- Žrtve – samopoškodbe: E11 
- Povzročitelji – notranja stiska: G9, H9 
- Povzročitelji – nasilje doma: G10, H8 
- Žrtve – zadržani učenci: H7 
 

 Vzroki za nasilje: 
- Osebnost otroka: A8, G11 
- Dokazovanje pred vrstniki: B12, D7, D8 
- Vzorci od doma: B13, C8, C10, E12, E13, F6, G12, H11 
- Vpliv domačega okolja: E17 
- Pozornost: C9 
- Stanje v družbi: C11, F7 
- Uveljavljanje moči: D6 
- Vpliv šole: E14 
- Vpliv vrstnikov: F5, H10 
- Vpliv medijev: G13, E18 
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- Razlike med učenci: A10 
 

 Porast/zmanjšanje nasilja: 
- Več nasilja: A9, E15, F7 
- Manj nasilja – vpliv šole: B14, D10, G14, H12 
- Enako: C12, C13, C14 
- Manj nasilja: D9 
- Vpliv šole: E16 
 

 Raziskava nasilja: 
- Raziskava ni izvedena: A11, B16, C15, D11, E19, F8, H13 
- Raziskava izvedena -anketni vprašalnik: G15, G16 

 
2. UKREPANJE IN OBRAVNAVA NASILJA  
 
Program/smernice za ukrepanje: 

- vzgojni načrt: A12, G17, H14 
- pravila šolskega reda: B18, B19 
- Ne obstaja: C16 
- Obstaja: D13 
- Pravilnik o vzgojnih ukrepih: E29 
- Hišni red in vzgojni načrt: F9 

 
Obravnava nasilja: 

- Pogovor – žrtev in povzročitelj: A13, B21, C18, D16, D19 
- Vključitev svetovalne službe: A14, B23, C19, D19, E33, H17 
- Vključitev staršev: A15, B24, C19, D19, E32, F11, G24 
- Vključitev ravnatelja: A15, E33 
- Pomen pogovora: A16 
- Zaznamek o dogodku: B21, G24 
- Pogovor – priče: B22 
- Vzgojni ukrep: B25, D18, D20, E35 
- Povzročitelj – individualni načrt: B27 
- Preprečitev nasilja: D14 
- Posredovanje: D15, G19 
- Mediacija: D17 
- Vključitev zunanjih institucij: E34 
- Svetovanja: E35, E36, E38 
- Ozaveščanje učencev: E37, H17 
- Pogovor: E31, F10, G21, H15, H17 
- Vloga opazovalcev: G20 
- Opravičilo žrtvi: G22 
- Opis dogodka: G23 
- Pogovor – soočanje žrtve in povzročitelja: H16 
- Odkrivanje vzroka nasilja: E55 
 

Sodelujoči v obravnavi nasilja: 
- Vključitev svetovalne službe – po potrebi: A17, C22, F11 
- Vključitev staršev – po potrebi: A18, D21, F11 
- Vključitev ravnatelja – po potrebi: A18, B29, D21, E40, F11, G27, H19 
- Odvisno od primera: A19, G25, H18 
- Vključitev staršev povzročitelja: B28, H21 
- Vključitev svetovalne službe: B28, D21, E39, H20 
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- Vključitev razrednika: D22, E39, F11 
- Vključitev zunanjih institucij – po potrebi: E41, G27 
- Vključitev svetovalne službe – težji primeri: G26 

 
 Sodelovanje s starši: 

- Pozitiven odziv staršev: A20, B30, E42, G29, G30, H23 
- Slabši odziv staršev: B31 
- Različen odziv staršev: C23, D24, F12, G28 
- Starši se ustrašijo: D23 
- Zagovarjanje otroka: D25, E43, F12, F13, F14 
- Podpora staršev: A21, B32, C25, D26, D27, E44, H25 
- Ni podpore staršev: B33 
- Odvisno od staršev: C24, E45, G31, H24 
- Odvisno od učitelja: G32 
- Spodbujanje staršev: G34 

 
 Vzgojni ukrepi: 

- Povračilo škode: A22 
- Vzgojni opomini: A22 
- Dodatno delo: B34 
- Dodatne delovne obveznosti: B35 
- Nadzor učenca: B36 
- Odstranitev učenca: B37 
- Pogovor: C26, E51, F15, H26 
- Individualno delo: C26 
- Ustni opomin: C27, E46, G35 
- Pisni opomin: C27, H27 
- Opravičilo: D28, E53, E54 
- Poravnava: D29 
- Družbeno koristno delo: D29, B38, B39, D32, G36, G37 
- Dogovor o vedenju: D30 
- Odvisno od primera: D31 
- Pogovor s starši: E47 
- Prepoved udejstvovanja: E48 
- Pomoč žrtvi: E49 
- Premestitev: E50 
- Odhod domov: E52 
- Pogovor z ravnateljem: H28 
- So učinkoviti: A25 
- Zavedanje učenca: B40 
- Odločitev razrednika: B41 
- Restitucija: C28, E56 
- Nimajo učinka: F16 
- Se ne uporabljajo: H29 
 

Učinkovitost vzgojnih ukrepov: 
- Restitucija: A26, E58 
- Ni mogoče določiti: B42 
- Pogovor: C29 
- Pogovor z mediacijo: D33 
- Takojšnje izrekanje ukrepa: E57 
- Odvzem ugodnosti: F17 
- Obvestilo staršem – odvzem ugodnosti: G38 
- Pogovor: H31 
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Usposobljenost/kompetentnost učitelja za ukrepanje: 
- Znanje ustrezno: A27 
- Ne vedno - pomoč svetovalne službe: B43 
- Ne vedno: C30 
- Odvisno od učitelja: D34, G39 
- Zavedanje učitelja: D35 
- Izobraževanje učiteljev: D36 
- Nezadostno znanje: E59, F18, H32 
- Nemoč učitelja: H33 

 
Izobraževanje in podpora: 

- Predavanje: A28, C31, G43, H36 
- Podpora je: A29, B45, D38, G44, H34 
- Podpora – svetovalna služba: C33, E60 
- Izobraževanje: D37, E60, B44 
- Seminarji, delavnice, predavanja: E60 
- Pedagoške konference: F19 
- Predavanje – v prihodnjem letu: F20 
- Želja po izobraževanju: H35 
 

3. PREVENTIVNO DELOVANJE NA RAVNI ŠOLE 
 
Preventivni program: 

- Nima programa: A30, C34, D39, F21, H38 
- Pravila šolskega reda: B46 
- Ne – pravilnik o vzgojnih ukrepih: E62 
- Ne – vzgojni načrt: G45, H37 

 
Cilji in aktivnosti šole: 

- Upoštevanje vzgojnega načrta in šolskih pravil: A31 
- Ničelna toleranca do nasilja: B47 
- Razredne ure: B48, D41, E66, E68, F23 
- Šolski parlament: B50 
- Upoštevanje hišnega reda, vzgojnega načrta: C35 
- Izvajanje aktivnosti: D40, E63 
- Delavnice: D41, C36, D42, G50 
- Predavanja: D41, C36 
- Med poukom: E66,  
- Izobraževanje na konferencah: E66 
- Ni aktivnosti: F22, H39, H42 
- Anketni vprašalnik: G46 
- Aktivnosti na ravni razreda: G48, H40 
- Predavanje za starše: G49, H41, E67 
- Predavanja za starše, učitelje, učence: A32 
- Delavnice za učence: A33 
- Tematske razredne ure: A33 
- Takojšnje ukrepanje: B51 
- Ustrezno ukrepanje: B52 
- Učenje odnosov: B53 
- Socialne igre: B49 
- Pogovori: B53, C36, D42, E70, G50, G51 
- Dejavnosti v okviru pouka: E69 
- Sodelovanje na natečajih: E71 
- Odvisno od ponudbe: H43 
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Učinkovitost aktivnosti: 
- Aktivnosti učinkovite: A34, E72, F24, G52, H44 
- Upad določenih oblik nasilja: B54 
- Zavedanje učencev: C37, C38, C39, D44 
- Boljša klima: D43 
- Konstruktivno reševanje konfliktov: D43 

 
Dejavniki šole: 

- Upoštevanje vzgojnega načrta in šolskih pravil: A35, A36 
- Dodelana pravila: B55 
- Ustrezno ukrepanje: B56, E74 
- Preventivne dejavnosti: B57 
- Odnos do nasilja: C40, H45 
- Aktivnosti šole: C41 
- Zaupanje učiteljem: D45 
- Dobra šolska klima: D45 
- Prevzemanje odgovornosti: D45 
- Prikaz problematike: E73 
- Medsebojno sodelovanje: E75, F27 
- Nadzor odraslih: F25 
- Pogovori z učenci: F26 
- Medsebojna pomoč: F27 
- Podpora vodstva šole: G53 

 
Področja šole, ki jih je potrebno okrepiti: 

- Delo z romi: A36 
- Več pozornosti nasilju na socialnih omrežjih: B58 
- Sodelovanje s starši: C42, E76, G55, H46 
- Šole je uspešna: D46 
- Konkretni primeri nasilja – delavnice: F28 
- Izobraževanje staršev: G54, H47, H48 
- Izobraževanje učiteljev: G54 
 

4. PREVENTIVNO DELOVANJE NA RAVNI RAZREDA  
 
Vloga učitelja: 

- Velika vloga: A37, B59, D47, E77, G56 
- Osveščanje: C43 
- Ukrepanje učitelja: C44, D49 
- Zaupanje učencev: B60, D47, D48, E77, E78 
- Usmerjanje učencev: B61 
- Zgled učencem: G56, H49 

 
Vpliv učitelja: 

- Zgled učitelja: A38, E79, E82, F30, G57, H50 
- Pogovor: A38, D51 
- Zaupanje učitelju: B62 
- Doslednost ob pojavu nasilja: C45 
- Načrtovanje dela učitelja: C46, D51 
- Odnos do učencev: C47, E80, E81, G59 
- Občutljivost učitelja za klimo: D50 
- Občutljivost za težave učencev: D52 
- Zavedanje čustev: D53 
- Reševanje konfliktov: D54 
- Spodbujanje: G58 
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Področja, ki jih je potrebno okrepiti pri učencih: 
- Spodbujanje strpnosti: A39 
- Medsebojni odnosi: A39, B63, E86, F31, G60, H51 
- Osebna rast učencev: C48 
- Postaviti se zase: C49 
- Čut za odgovornost: D55 
- Prepoznavanje čustev: D56 
- Krepitev pozitivne samopodobe: D57 
- Zaupanje: D58 
- Sprotno reševanje težav: D59 
- Osveščanje učencev: E84, E85 
- Spodbujanje pozitivnega odnosa do življenja: E87 

 
 Aktivnosti na ravni razreda: 

- Razredne ure: A40, E90, G61, H53, A42, G64 
- Delavnice: A40, G61, A42, C53 
- Da: B64, C50, F32 
- Medsebojni odnosi: B65 
- Pogovori: D60, B68, C53, D63, E93, F35, G64, H56 
- Pogovor neposredno po nasilnem dogodku: H52 
- Socialne igre: D60, B68, D63, G64, H56 
- Igre vlog: D60, C53, D63, E93, F35, H56 
- Reševanje konfliktov: D60, E88, D63 
- V okviru pouka: E89 
- Dnevi dejavnosti: E90 
- Mediacija: D63 
- Učenje vljudnostnih fraz: E93 
- Nagrajevanje lepega vedenja: E93 

 
Odziv učencev: 

- Spremembe opazne: A43, B69, D64, D65, F36, G65, G66, H57, H58 
- Dober odziv: B70, C54, C55, E94 
- Doslednost učitelja: E95 
 

Navodila opazovalcem: 
- Poiskati pomoč  odrasle osebe: A41, B66, B67, C52, E92, F33, G62, H54 
- Postaviti se zase: C51 
- Nimajo navodila: D61 
- Varne točke: D62 
- Odvisno od učitelja: E91 
- Govoriti o nasilju: F34 
- Pogovor s pričami: G63 
- Posredovati: H55 
 

Aktivnosti za starše: 
- Govorilne ure: A45 
- Ni aktivnosti: B71, B72, C56, D66, D67, A44, E96, F37, F38, G67 
- Pripravljenost staršev neproblematičnih otrok: E97, G68 
- Sodelovanje na individualni ravni: H59 
- Slab odziv: H60 

 


