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POVZETEK 

Učenci velik del svojega časa preživijo v šoli, kjer so v številnih interakcijah med seboj, z 

učitelji in drugim osebjem. V šoli prihaja do različnih ravni in oblik sodelovanja, a tudi do 

konfliktov ali celo nasilnih dejanj. Prevladujoča oblika nasilnih interakcij v šoli je nasilje med 

učenci. Ko se znajdejo v primežu nasilja, se soočajo s strahom in občutkom nemoči, zato 

ohranijo skrivnost zase. Pogosto pa svoje stiske kažejo s spremenjenim vedenjem v šolskem 

prostoru in v vrstniški skupini tudi s tem, da postanejo povzročitelji nasilja sami.  

Definicija medvrstniškega nasilja v šoli se v zadnjih dveh desetletjih širi. Poleg fizičnega 

nasilja vključuje tudi čustvene, spolne, verbalne, materialne in druge zlorabe moči ter tako 

postaja vse širša. Ko/če nasilje traja dolgo časa, pride do izrazitega neravnovesja v moči med 

žrtvijo in povzročiteljem, kar povzroča pri tistih, ki doživljajo nasilje, stisko, nemoč, strah in 

mnoge druge čustvene, socialne, učne in zdravstvene posledice.  

Obenem se je fokus raziskovalnega interesa razširil od medvrstniškega nasilja k nasilju v 

odnosih učenec – učitelj, učitelj – učenec in učitelj – starši. Poglobilo se je raziskovanje 

dejavnikov tveganja ter vzrokov za nasilno vedenje v šoli: od individualnih (temeljnih) k 

sekundarnim – vrstniški skupini, družini, pripadnosti različnim identitetam in kulturnim ter 

strukturnim dejavnikom. Posledično so nastali različni modeli preprečevanja nasilja v šoli, ki 

poskušajo v preventivne programe zajeti vse naštete dejavnike tveganja. V zadnjem desetletju 

se je oblikovalo enotno stališče, da so modeli, strategije in programi preprečevanja nasilja v 

šoli uspešni le, če so celoviti, zajemajo vse strukture šole in so sistemski (angl: whole-school 

approach). Na nove pristope so vplivale tudi ugotovitve, kako velik pomen imajo na 

preprečevanje nasilja v šoli dobri medsebojni odnosi, šolska kultura in zaznavanje ter 

obravnava nasilja v družini. Ključno pri teh modelih je sistemsko in sistematično 

preprečevanje vsakršne zlorabe moči. 

Na Osnovni šoli Simona Jenka Kranj smo kot partnerji izvajali projekt Sitemski pristop k 

medvrstniškemu nasilju v vzgojno-izobraževalnih zavodih. V magistrski nalogi smo prikazali, 

kako smo se sistemskega pristopa k medvrstniškemu nasilju lotili na šoli in kakšni so bili 

učinki projekta na pojavnost vrstniškega nasilja. Projekt smo evalvirali skozi kvantitativne 

parametre, kot so zmanjšanje agresivnosti, spremembe v razredni klimi in odnosi do učencev 

s posebnimi potrebami.   

Rezultati kažejo pozitivne spremembe tako pri učencih, ki nasilje doživljajo, kot pri tistih, ki 

ga povzročajo. Pozitivne spremembe se kažejo tudi pri največji skupini učencev, ki nasilje 

med vrstniki opazujejo. S sistemskim pristopom k medvrstniškemu nasilju se je pojavnost le-

tega na Osnovni šoli Simona Jenka Kranj ob zaključku projekta zmanjšala. 

 

Ključne besede: medvrstniško nasilje, šola, zloraba moči, nasilje v družini, sistemsko in 

sistematično preprečevanje zlorabe moči 



 Klemenčič, I. (2016). Sistemski pristop k medvrstniškemu nasilju v osnovni šoli  

 
 

      6 
  
 

Abstract 

Children spend a lot of time in school, entering interactions with other students, teachers, and 

other staff. It is a place of many levels of cooperation, but also of conflict and, sometimes, 

violent acts, particularly bullying. Bullied students face fear and feelings of helplessness and 

shame. They tend to bear the attacks silently, but quite often, they display their problems by 

changing the way they behave, which sometimes leads them to become bullies themselves. 

 

The definition of peer violence has been gradually expanding over the last two decades. 

Besides physical violence it now also includes emotional, sexual, verbal, material, and other 

abuses of power. When (if) abuse persists for a long period of time, the resulting imbalance in 

power deepens the feelings of helplessness, fear and anxiety in the victim, and may cause 

emotional, social, learning and health disorders. 

At the same time the research focus has expanded from bullying to violence in the relations 

between the student and the teacher, the teacher and the student and the teacher and the 

parent. Research has especially focused on risk factors and causes of violent behaviour in 

school, both primary and secondary: the peer group, family, the various identities, as well as 

cultural and structural factors. The resulting models of preventing violence in school try to 

find the answer to all the risk factors. In the last decade, it has become a widely accepted fact 

that only comprehensive, whole-school approach models, strategies and programmes for 

preventing violence are successful. New approaches have also been influenced by research of 

the beneficial effects of good interpersonal relations, school climate, and the detection and 

handling of domestic violence. The key in all such models is systemic and systematic 

prevention of any kind of abuse of power. 

The Simona Jenka Kranj primary school has been a partner in Systematic approach to peer 

violence in educational institutions In this paper we show the systemic approach to the 

prevention of bullying adopted by the school, and its effects on the incidence of peer violence. 

The project has been evaluated through quantitative parameters, such as decrease in 

aggressiveness, changes in school climate and relations with special needs students. 

Results show positive changes in the victims and the bullies, as well as the largest group of 

students – the observers. By using this systemic approach to violence the incidence of 

bullying at the Simona Jenka primary school has decreased. 

 

 

Key words: peer violence, school, abuse of power, domestic violence, systemic and 

systematic prevention of abuse 
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I UVOD 

S pojavom nasilja se srečujemo prav vsi. Lahko z neposrednim nasiljem ali pa s posledicami 

nasilja. Zlasti so raznim oblikam nasilja izpostavljeni otroci, bodisi doma, v šoli, v prostem 

času, na družbenih omrežjih in/ali na igrišču. Otroci, ki so tarče nasilja, o tem redko ali pozno 

spregovorijo. Podobno tudi otroci, ki so nasilju le priča. Ko se znajdejo v primežu nasilja, se 

soočajo s strahom in občutkom nemoči, zato ohranijo skrivnost zase. Pogosto pa svoje stiske 

kažejo s spremenjenim vedenjem v šolskem prostoru in v vrstniški skupini. Tudi s tem, da 

postanejo povzročitelji nasilja sami.  

Učenci
1
 velik del svojega časa preživijo v šoli, kjer so v številnih interakcijah med seboj, z 

učitelji in drugim osebjem. V šoli prihaja do različnih ravni in oblik sodelovanja, obenem tudi 

do konfliktov ali celo nasilnih dejanj. Prevladujoča oblika nasilnih interakcij v šoli je nasilje 

med učenci. Zato je pomembno, da znamo strokovni delavci prepoznati znake, ki kažejo na 

to, da je otrok tarča nasilja, znamo opaziti spremembe v vedenju posameznika in predvsem, 

da znamo in zmoremo ustrezno ravnati; zaščititi posameznika, ki je žrtev nasilja, in hkrati 

ustrezno ravnati z vedenjem tistega, ki nasilje povzroča.  

Skrb učiteljev in vzgojiteljev je najprej usmerjena k težnji, da učenec doseže ustrezna, s 

kurikulom predpisana akademska znanja. Vendar to ni dovolj. Skrb učitelja in vzgojitelja 

mora biti usmerjena tudi k težnji, da učenec v šoli ni ogrožen, da ima možnost razvijati 

ustrezne vrstniške odnose, se učiti sodelovanja in odgovornosti. 

Strokovni delavci se pogosto srečujemo s sivim poljem neprepoznanega trpinčenja otrok in 

mladostnikov, kljub mnogim preventivnim programom, ki se izvajajo na šolah. Imamo 

premalo znanja, veščin? Delamo stihijsko? Imamo premalo poguma, empatije? Nas je strah, 

ne zaupamo v delovanje šole in drugih služb? Da bi si postavljali zapisana vprašanja čim 

redkeje, moramo zavzeti stališče, da ozaveščanja o pojavu nasilja, predvsem medvrstniškega, 

ni nikoli preveč. Predvsem moramo pojav nasilja razumeti v širšem družbenem kontekstu. Če 

ga želimo tako razumeti in preprečevati nasilno ravnanje, naš pogled ne sme biti usmerjen le v 

posameznika, ki se vede nasilno. Muršič (2012: 11) meni, da je potrebna »deindividualizacija, 

ki omogoči, da posameznikove nasilne čustvene odzive uzremo v kontekstu konkretne 

medosebne interakcije, situacije, družine in šole«. 

Opredelitve termina nasilja v šolah so raznolike. Z različnimi opredelitvami se bomo ukvarjali 

v teoretičnem delu naloge. V zadnjem desetletju se je oblikovalo enotno stališče, da so 

modeli, strategije, programi preprečevanja nasilja v šoli lahko uspešni le, če so celoviti, 

vsešolski, sistemski (angl: whole-school approach). Sistemskost avtorji razumejo v dveh 

smereh. Na eni strani kot vključitev vseh treh ključnih subjektov: učencev, zaposlenih v šoli 

in staršev v preprečevanje nasilja v šoli (Olweus, 1995; Pušnik, 1999; Popp, 2003; Ortega del 

                                                           
 

1
 V besedilu uporabljamo besedo učenec za oba spola. 
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Rey in Fernandez, 2003), na drugi strani pa kot širše pojmovanje sistemskega preprečevanja 

nasilja, ki poleg šole, učencev in staršev zajema vse vrste nasilnih interakcij v šoli in tudi 

nasilje nad otroki v družini (OʹMoore in Minton, 2003; Zabukovec Kerin, 2006; Lešnik 

Mugnaioni in drugi, 2009; Muršič in Filipčič, 2010). Predpostavka pristopa je, da v šoli 

štejejo vse vrste nasilja in da se je treba na vsa odzvati. Šola vstopa v zaznavo in obravnavo 

nasilja kot institucija, zato je odgovorna, da pomaga vsaki osebi z izkušnjo nasilja. To pa 

lahko doseže le, če se nasilja loteva sistemsko. 

V nalogi bomo prikazali, kako smo na Osnovni šoli Simona Jenka v Kranju skupaj z lokalno 

skupnostjo celostno pristopili k pojavu nasilja v okviru projekta Sistemski pristop k 

medvrstniškemu nasilju.
2
 

Projekt traja od februarja 2105 do avgusta 2016. Dejavnosti v šoli smo zaključili v aprilu 

2016. Predstavili bomo vse faze v projektu; od oblikovanja vizije šole, izobraževanja 

zaposlenih in staršev, oceno začetnega stanja na šoli in vključevanje lokalne skupnosti. 

Prikazali bomo izbrane preventivne aktivnosti in intervencije, ki so bile izvedene pri 

posamezniku, v razredu, na celi šoli in v posameznih ciljnih skupinah. Raziskovali bomo, v 

kolikšni meri je projekt pripomogel k večji prepoznavnosti vrstniškega nasilja, bolj varni šoli 

in izboljšanju razredne in šolske klime. Dobra klima, ki temelji na dobrih odnosih z učenci, je 

pomemben dejavnik pri zmanjšanju tveganja za nasilje v šoli. Zato bomo v nalogi prikazali 

tudi nabor aktivnosti, s katerimi lahko delujemo preventivno in s katerimi krepimo šolsko 

skupnost ter gradimo varno šolsko okolje. Opisali bomo izobraževanje zaposlenih še pred 

začetkom projekta; na šoli smo izobraževanju o nasilju posvečali posebno in sistematično 

pozornost. 

 

Z nasiljem se na svoji profesionalni poti ukvarjam že vrsto let; z nasiljem v družini, nasiljem 

med zaposlenimi in z medvrstniškim nasiljem. Ko se srečujem z učenci, ki so npr. v vlogi žrtve 

medvrstniškega nasilja, se klobčič pogosto začne šele odvijati; mnoga vedenja, tudi neželena, 

sprožajo različni dejavniki ali dogodki. Namen naloge je razmišljati in prikazati, kaj lahko (in 

kaj zmorejo), zlasti na področju medvrstniškega nasilja, napravijo strokovni delavci. Saj, kot 

pravi Muršič (2012:7): »Krog nasilja v življenju viktimiziranega otroka lahko pomagajo 

prekiniti vrtci in šole, ki jih obeležujejo ustrezno čustveno vzdušje, naklonjeni odnosi, 

simpatije (ali vsaj medsebojna strpnost) ter skrb za fizično in socialnoemocionalno varnost 

vseh vključenih.« Želim, da bi bili rezultati raziskave izhodišče zaposlenim v šoli za 

prepoznavanje medvrstniškega nasilja in ustrezno ukrepanje.  

                                                           
 

2
 Projekt Sistemski pristop k medvrstniškemu nasilju v vzgojno izobraževalnih zavodih financirajo Norveški 

finančni mehanizmi in traja od februarja 2015 do avgusta 2016. Nosilec projekta je Inštitut za kriminologijo pri 

Pravni fakulteti v Ljubljani, partnerji so Osnovna šola Simona Jenka Kranj, Vzgojni zavod Kranj, Društvo za 

nenasilno komunikacijo, Wegeland Center Oslo in Mestna občina Kranj. Več o projektu bomo zapisali v 

naslednjih poglavjih. 
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II TEORETIČNI DEL 

1 POJMI IN DEFINICIJE 

Definicija medvrstniškega nasilja v šoli se v zadnjih dveh desetletjih širi. Poleg fizičnega 

nasilja vključuje tudi čustvene, spolne, verbalne, materialne in druge zlorabe moči ter tako 

postaja vse širša. Razširil se je tudi fokus raziskovalnega interesa, od medvrstniškega nasilja, 

k nasilju v odnosih učenec – učitelj, učitelj – učenec in učitelj – starši. Poglobilo se je 

raziskovanje dejavnikov tveganja ter vzrokov za nasilno vedenje v šoli: od individualnih 

(temeljnih) k sekundarnim – vrstniški skupini, družini, pripadnosti različnim identitetam in 

kulturnim ter strukturnim dejavnikom. Za razumevanje pojava in ustrezno odzivanje nanj 

moramo najprej poznati nekaj opredelitev, definicij in značilnosti nasilja samega, posledic ter 

vrst in oblik le-tega.  

V vsakdanjem življenju se nasilno vedenje pogosto enači z agresivnim vedenjem. Zato si, 

preden poglobljeno razmišljamo o nasilju, poglejmo še ta pojem. Nenazadnje se bomo z 

agresivnim vedenjem ukvarjali tudi v empiričnem delu. 

1.1 Agresivnost 

 

Agresija v najširšem pomenu je vsak aktiven pristop k okolju in izraža prvotni pomen besede 

»agredi«, približevati se, pristopiti (Lamovec, 1988). Najbolj pogosto uporabljena definicija 

agresivnosti pa pravi, da je »agresivnost vedenjska značilnost, ki se kaže v gospodovalnosti, 

nasilnih ali nenasilnih besedah ali dejanjih proti drugim ljudem« (Pušnik, 2012: 112). 

Splošno je znano, da so dečki bolj agresivni kot deklice, kar potrjujejo izkušnje in mnoge 

psihološke študije (Lamovec, 1988). Razlike se pojavijo od predšolskega obdobja dalje, ko je 

pri dečkih več neposredne fizične in besedne agresivnosti, tako sovražne kot instrumentalne, 

pri deklicah pa več posredne oz. relacijske, v adolescenci pa se opaža večji upad fizične 

agresivnosti pri dekletih kot pri fantih (Farrington, 2004). Ob upoštevanju različnih načinov 

agresivnosti, situacijske odvisnosti ter vpliva kulture in socializacije so vzroki in dispozicije 

za agresivnost za oba spola enaki (Flannery, 2007; Husmann, 1994, v Kozina, 2014). Razlike 

pripisujemo predvsem različnim načinom izražanja agresivnosti pri ženskah oziroma moških. 

Izraz agresija uporabljamo navadno takrat, ko gre za trenutno reakcijo, agresivnost pa pomeni 

trajno značilnost posameznika. Agresivnost različni avtorji različno poimenujejo; instinkt, 

nagon, izvor energije, čustvo, način prisile, odziv na frustracijo itd. Glede na topografijo 

agresivnega vedenja ločimo besedno in nebesedno agresivno vedenje. Besedno agresivno 

vedenje se kaže v obliki žaljenja, groženj in podobnih verbalnih manifestacij, vendar ne 

vključuje fizičnega stika v smislu fizične agresivnosti, ki pa se kaže kot udarec, brca, puljenje 

las in podobno. Fizična agresivnost se običajno kaže v kombinaciji z besedno. 

Za razumevanje nezaželenega agresivnega vedenja je treba poznati tudi njegove različne 

oblike. M. Pušnik (2012) pravi, da je glede na smer in obliko agresivnost obrnjena navznoter 
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(neposredna, kjer so prisotna čustva krivde, samopoškodovanje, samomorilne težnje, in 

posredna, ki se kaže v psihosomatiki, depresivnosti, alkoholizmu in drugih odvisnostih) ali 

obrnjena navzven (neposredna, kot aktivna – telesna, besedna in pasivna – negativizem, 

kljubovanje in posredna, kot sovražnost, sumničavost, razdražljivost). Ločiti moramo tudi 

med adaptivno in neadaptivno agresivnostjo. Čeprav izraz pogosto povezujemo z razdiralnim, 

uničevalnim, sovražnim, pa etimološki izvor besede iz latinščine pomeni pristopiti, lotiti se 

nečesa in tudi v agresivni kategoriji motivov gre za težnje po konstruktivnem, ekspanzivnem 

uveljavljanju v socialnem okolju. Končno pa tudi v razvoju otrok agresivne težnje izhajajo iz 

potrebe po motoričnem udejstvovanju.  

Če se osredotočimo na psihološko vlogo agresivnosti, govorimo o afektivni in instrumentalni 

agresivnosti ter o reaktivni in proaktivni agresivnosti. Za afektivno agresivnost so značilni 

avtomatično vzburjenje, močna jeza in napadalnost, za instrumentalno agresivnost pa majhna 

aktivacija, premišljenost in načrtna usmerjenost. Izhodišče reaktivne agresivnosti izhaja iz 

modela »frustracija – agresivnost« (Dollard et al., 1939), proaktivne pa iz koncepta teorije 

socialnega učenja (Bandura, 1973). Obe vrsti se v vsakdanjem življenju pogosto pojavljata 

vzporedno, nekateri posamezniki pa pretežno izvajajo le eno ali drugo vrsto.  

Pri reaktivni agresivnosti je cilj usmerjeno vedenje, agresivnost je sovražna, obrambna, jezna 

reakcija na zaznano grožnjo, frustracijo ali provokacijo. Cilj je obramba ali odstranitev vira, 

ki povzroča frustracijo. Pri proaktivni agresivnosti, ki se naslanja na socialne teorije učenja, 

po katerih je agresivno vedenje, tako kot vsako drugo, naučeno, pa je cilj pridobiti nagrado ali 

doseči želeni izid. Relacijska agresivnost vključuje vedenja, ki druge oškodujejo skozi 

odnose. Ogrozijo sprejetost, prijateljstva ali vključenost v skupino (na primer socialno 

izključevanje, širjenje grdih govoric, ignoriranje). Vendar mora pri obeh vedenje vsebovati 

namen škodovanja (Murray - Close in Ostrov, 2009). 

Pojava agresivnega in nasilnega vedenja vključujeta medosebno konfrontacijo. Vendar pa se 

izraza v literaturi pogosto uporabljata za opisovanje enakih vedenj. V psihologiji je bolj 

uveljavljen izraz medosebne agresivnosti, pojem nasilja oz. nasilnosti je bolj uporabljen v 

kriminoloških disciplinah (Marcus, 2007). 

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

posredna agresivnost. Glede na vrsto agresivnosti v šoli prepoznavamo učence, ki so agresivni 

do drugih in tiste, ki so njihove žrtve. Agresivnost nima negativnih posledic le za 

posameznika, negativno vpliva tudi na proces v šoli (Kozina, 2014). Agresivna vedenja 

posameznika vplivajo na bolj negativno šolsko klimo, bolj negativna šolska klima pa v 

povratni zanki nazaj vpliva na porast agresivnih vedenj; z visoko agresivnostjo učencev na 

ravni šole se povezujeta še pretirana storilnostna naravnanost šole z visoko tekmovalnostjo, 

visoko zahtevo po poslušnosti in podrejenosti ter pomanjkanjem individualnih pristopov, ki 

vodijo v visoka pričakovanja (Andrič idr, 2002, Dekleva, 2000, Popp, 2003 v Kozina, 2014). 

Omenimo še družbeno zaželeno obliko agresivnosti – asertivnost. Ščuka (2016: 3) jo opiše 

kot srednjo pot med ponižnostjo in agresivnostjo. Je sposobnost znati se postaviti zase, 
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zagovarjati lastno mnenje, zavzemati se za nekaj, potegovati se za lastne pravice – vendar 

brez nasilja, s spoštljivim odnosom do drugačnosti drugega in do njegove svobode.  

Poseben poudarek smo asertivnemu vedenju namenili tudi v našem projektu. Učenca osmega 

razreda sta raziskovala, kaj je asertivno vedenje, koliko pojem poznajo njuni vrstniki, z anketo 

med vrstniki sta iskala ustrezno slovensko besedo za asertivnost. 

1.2 Nasilje 

 

V javnosti se kaže povečana pozornost pojavom nasilja, zlasti nasilju v družinah, šolah, 

zavodih. Skratka, v sredinah, ki imajo tudi vzgojno nalogo. Pogosto je v neformalnih 

pogovorih (npr. v šolski zbornici) slišati o razlikah nasilja med nekoč in danes; nasilja je 

danes več, je bolj »izvirno«, starši so danes bolj nasilni in podobno. Dekleva (1996) piše, da 

tako dojemanje razlik nastaja pogosto v socialnem kontekstu, v katerem tudi druga družbena 

dogajanja doživljamo kot ogrožajoča oziroma s hitrimi družbenimi spremembami, ki v nas 

pogosto povzročajo občutke morebitne lastne neustreznosti (ekonomske, vzgojne, socialne) 

ter s tem večjo občutljivost za opažanje negativnosti v našem okolju. Zato lahko razumemo, 

da se je že sama definicija nasilja skozi čas spreminjala oziroma dopolnjevala. V različnih 

državah in na različnih strokovnih področjih je moč dobiti mnogo literature, ki se ukvarja s 

pojavom nasilja.  

Olweus (1995) opredeljuje nasilje ali nasilno vedenje kot »agresivno vedenje«, v katerem 

povzročitelj uporabi lastno telo ali predmet, s katerim poškoduje drugo osebo. V definiciji se 

osredotoči le na fizično obliko agresivnega vedenja. 

S pravnega vidika Kanduč (1998: 13) nasilje definira kot neupravičeno uporabo sile ali 

prisiljevanja. »Nasilje se ne nanaša le na telesno nasilje, katerega posledica so smrt, 

poškodbe, in na spremljajoče psihične težave, temveč tudi na druge oblike individualnega in 

strukturnega nasilja.« 

M. Elliot (2002) za nasilje uporabi izraz trpinčenje, ki ga poimenuje kot obliko nasilja. Nasilje 

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

so žrtve takšnega ravnanja, so prestrašeni in nesrečni. 

Na opredelitev katere koli vrste nasilja vplivajo vrednote, norme, ideologija in kultura 

subjekta, ki nasilje opazuje, ga raziskuje, se do njega opredeljuje, ga poskuša definirati. 

»Nasilje« kot pojem se vseskozi spreminja v času in prostoru in je predvsem kulturna 

kategorija, vedno ima normativno in družbeno sprejemljivo ozadje (na primer Radford 2012, 

v Lešnik Mugnaioni, 2013). Hkrati je razumevanje nekega vedenja kot nasilnega tudi izrazito 

individualno, tj. subjektivno, saj vsaka oseba drugače doživlja in pojmuje nasilje ter se do 

njega opredeljuje (Rigby, 2008: 21). 

Podobno pri definiranju pojava opozarja na različne vidike tudi Dekleva (2004). Eden je 

generičnost človeka, kjer sta nasilje in prizadevanje za socializiranje lastnega vedenja človeku 

prirojena. Drugi vidik je ugotovitev, da je socializacija, kakorkoli samoumevna, pravzaprav 
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nasilna. Tretji vidik je, da nasilje kot negativno vedno definiramo v določenem prostoru in 

času, ki imata svoje vrednote, merila in pravila; določeno vedenje je torej ovrednoteno v 

družbenem in socialnem okolju. 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ, 1994) opredeljuje nasilje kot »dejaven odnos do 

koga, značilen po uporabi sile, pritiska«. Beseda nasilje je v slovenščini torej povezana z 

močjo, ki je ena ključnih kategorij dinamike nasilja. 

V širšo opredelitev nasilja sodi vsaka zloraba premoči. Ne samo fizične, temveč tudi psihične, 

socialne, ekonomske, kulturne. Zloraba moči pomeni nespoštovanje drugega človeka kot 

nosilca pravic in ga ogroža ali mu že povzroča škodo (Muršič, 2010). 

1.3 Vrste nasilja 

 

Ko govorimo o nasilju, navadno najprej pomislimo na telesno nasilje, pri katerem so 

posledice najbolj vidne. Vendar pa obstajajo še druge, manj opazne oblike nasilja, o katerih 

žrtve spregovorijo šele kasneje ali pa sploh ne. To so tiste oblike, ki človeka ponižajo, ko 

nima sredstev za preživljanje, strehe nad glavo, ko je izločen in ga nihče več niti ne pozdravi. 

Nasilje so tudi besede, ki bolijo. Včasih še veliko bolj, kot lahko boli udarec. Beseda, ki 

sogovornika zaboli, ga prizadene ali užali, je lahko oblika psihičnega nasilja. Lahko je videti 

nedolžna, a ponuja se možnost, da kmalu preraste v večje, bolj vztrajne oblike psihičnega 

nasilja, ki se pogosto prepletajo s fizičnim. Med vrste nasilja, o katerih danes več govorimo, 

prištevamo tudi spolno in strukturno nasilje. Tudi tihega nasilja ne smemo spregledati. Pojem 

nasilja naj bi zajemal vse, česar ni mogoče več prenašati.  

1.3.1 Fizično nasilje  

 

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

človekovo telo ali njegovo življenje (Kuhar, 1999: 10). Fizično nasilje je izrazitejša stopnja 

nasilja v procesu, ki se pogosto začne s psihičnim nasiljem. Poleg fizičnih posledic (rane, 

modrice, odrgnine, izvini, zlomi, zbiti zobje, opekline, poškodbe notranjih organov) žrtev 

izgubi samozavest. Za vse, kar se dogaja, krivi sebe in pogosto zapade v čustveno otopelost. 

Značilno za žrtve je, da dolgo časa vztrajajo v nasilnih odnosih in redko poiščejo pomoč v 

ustanovah (npr. varne hiše), ki so jim sposobne pomagati, da se počutijo varne in da si 

sčasoma povrnejo samospoštovanje. 

Kuhar (1999) med pojavne oblike fizičnega nasilja prišteva pretepanje, klofute, brcanje, 

udarce z roko ali kakršnim koli predmetom, lažje poškodbe, težje poškodbe, zvijanje roke, 

davljenje, polivanje z vročo ali mrzlo vodo, gašenje ogorkov na telesu, odrekanje hrane in 

omejevanje gibanja, pohabljanje in umor. 

Prostor, kjer se dogaja največ fizičnega nasilja, je dom. Izvaja se lahko med partnerjema ali 

nad otrokom. Posledice fizičnega nasilja v družini se pri otrocih izražajo v čustvovanju, 

težavah s koncentracijo, samopoškodovanju. Pogosto se kažejo tudi v šoli. Nasilje v družini, 
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kamor prištevamo tudi zanemarjanje otrok, je namreč pomemben dejavnik tveganja za nasilje 

v šoli, predvsem vrstniško nasilje. K. Filipčič in I. Klemenčič (2010) navajata nekatere 

raziskave, ki so potrdile, da so otroci, ki doma preživljajo nasilje, pogosteje nasilni do 

sovrstnikov ali pa so žrtve vrstniškega nasilja. 

Pri telesnem nasilju gre torej na primer za porivanje, odrivanje, pretepanje, brcanje, lasanje, 

pljuvanje, boksanje, suvanje, klofutanje, zvijanje rok, siljenje z nečim, obmetavanje s 

predmeti ali dotikanje, če človek tega ne želi, ali pa jemanje ali poškodovanje žrtvinih stvari 

(Bučar Ručman, 2004: 10, Elliot, 1996: 88). 

A. Kristančič (2002) k fizičnemu nasilju prišteva mučenje, pretepanje, zanemarjanje, 

trpinčenje in spolno zlorabo, podobno Sullivan (2011), ki k fizičnemu nasilju vključuje 

vedenja: pretepi s poškodbami, namerno brcanje, odrivanje, lasanje, omejevanje gibanja, 

grizenje, prerivanje, potiskanje, namerno poškodovanje lastnine posameznika.  

1.3.2  Psihično nasilje 

 

D. Kobal Grum (2003) pravi, da je psihično nasilje za okolico najmanj prepoznavno. Je pa 

žrtev ogrožena ravno tako kakor pri drugih vrstah nasilja. 

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

grob, nezaželen, boleč in ponižujoč način dotaknejo človekovih čustev in psihe. Prizadene 

človekovo dostojanstvo, spodjeda samozavest in samozaupanje žrtve (Kubale, 2007: 155). 

Je vzorec vedenja, s katerim eden od vpletenih doseže tisto, kar hoče, na račun drugega, 

njegovih pravic, prepričanj in želja. Tak vzorec se vedno znova ponavlja. Oblike psihičnega 

nasilja so raznolike, včasih nerazpoznavne, njihov namen pa je vedno enak: uveljavljanje 

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

olastniniti (Balažic, 2006: 25). Različni avtorji navajajo naslednje pojavne oblike psihičnega 

nasilja (Kuhar, 1999; Aničić, 2002; Kubale, 2007): 

- vpitje, žaljenje, zmerjanje, poniževanje; 

- namerna ali nenamerna uporaba grobih besed in mnenj, grozilna ali vulgarna 

sporočila; 

- posmehovanje, podcenjevanje; 

- ustvarjanje negativnih mnenj o človeku na podlagi predsodkov, stereotipov; 

- prepiri, v katerih ena stran zlorablja svojo fizično, psihično, ekonomsko, 

hierarhično, institucionalno ali drugo moč; 

- sumničavost, ljubosumnost; 

- žaljive kretnje, geste, obrazna mimika; 

- uničevanje lastnine in odvzem osebnih predmetov; 

- molk kot sredstvo prisile; 

- socialna izolacija. 
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Kuhar (1999) sem prišteje tudi besede, ki ranijo, spreminjanje vedenja, izbruhe jeze, ščuvanje 

otrok proti materi ali očetu, tiranska pravila. Med posledice psihičnega nasilja pa prišteva 

prizadeto žrtvino samozavest, osebnost in samospoštovanje. Sullivan (2011) psihično nasilje 

deli na: 

- verbalno nasilje, med katerega uvršča: 

 žaljivke in zmerljivke s spolno in socialno vsebino, 

 razširjanje lažnih, neresničnih govoric, 

 hujskanje prijateljev, 

 grožnje, povezane z izsiljevanjem za denar, 

 druge oblike verbalnega poniževanja, kot so opazke, spakovanje ... 

 

- neverbalno nasilje, ki ga deli na: 

 direktno (npr. različne nesramne geste) in  

 indirektno, ki ga imenuje tudi relacijsko ali odnosno nasilje 

(manipulacija z odnosi, namensko socialno izključevanje, osamitev, 

ignoriranje ...). 

Psihičnega nasilja je od vseh vrst nasilja v družbi največ in ga najtežje definiramo. Mejo med 

tem, kaj je sprejemljivo in kaj ni, mora postaviti vsak sam. Pomembno je, da vsak posameznik 

pove, kaj ga moti, žali in prizadene na asertiven način.  

1.3.3 Spolno nasilje  

 

Spolno nasilje je širok pojem, pod katerega uvrščamo posilstvo, spolno zlorabo oziroma 

spolni napad, otipavanje, spolno nadlegovanje na delovnem mestu in druge oblike spolnega 

nasilja (Aničić, 2002: 149). 

Kuhar (1999) opredeljuje spolno nasilje kot nezaželen poseg v posameznikovo spolno 

integriteto. Spolno nasilje je vsako spolno dejanje, s katerim se eden od partnerjev ne strinja 

in ima zaradi vloge in pomena v naši družbi specifične posledice. Žrtve imajo pogosto 

občutek, da tega, kar se jim je zgodilo, ne morejo in ne smejo nikomur povedati, za vse, kar se 

je zgodilo, pa krivijo sebe. Vse to spremljajo občutki jeze, strahu, sramu, ponižanosti. Žrtve te 

občutke izražajo z jokom, zanikanjem dogodka, s samopoškodovanjem, molkom ali celo 

smehom. Opozarja še na naslednje možne posledice: nezaupanje vase in v druge ljudi, motnje 

spanja, sovraštvo do lastnega telesa, motnje hranjenja, psihosomatska obolenja in različne 

odvisnosti. 

Najbolj izpostavljena pojavna oblika spolnega nasilja je posilstvo. Kuhar (1999: 18) pa med 

spolno nasilje prišteva še spolno nadlegovanje, ki »… je najbolj pogosto na delovnem mestu, 

spolno zlorabo slabotnih oseb ali otrok, incest in krvoskrunstvo, neprimerne poglede, 

komentarje in nagovarjanje. « 



 Klemenčič, I. (2016). Sistemski pristop k medvrstniškemu nasilju v osnovni šoli  

 
 

      19 
  
 

Na osnovi opredelitve spolnega nadlegovanja komisije EU med spolno nadlegovanje M. 

Jogan (2000) prišteva naslednje vzorce vedenja: poskus ali izvršitev posilstva ali spolnega 

napada, siljenje k spolnim uslugam, nezaželeno, namerno dotikanje, naslajanje, ščipanje, 

potiskanje v kot, nezaželeni spolni sugestivni pogledi ali kretnje, nezaželena pisma, telefonski 

klici ali material s spolno vsebino, vsiljevanje zmenkov in nezaželeno spolno obarvano 

draženje, šale, pripombe in vprašanja. 

M. Jogan (2001) posledice spolnega nadlegovanja na delovnem mestu razdeli po skupinah 

vpliva: 

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

pri delu, zmanjševanje predstave o enakih možnostih, poslabšanje medsebojnih 

odnosov, zapustitev oziroma odpustitev z delovnega mesta. 

- Psihične in fizične posledice za žrtev: zaskrbljenost, motnje hranjenja, strah 

(anksioznost), depresija, stres, glavobol. 

1.3.4 Strukturno (institucionalno) nasilje 

 

Spoznanje, da je nasilje, kot ga občutimo, razumemo, pojmujemo in proučujemo, ujeto v 

kulturo in strukturna razmerja moči, je nekatere raziskovalce usmerilo v proučevanje nasilja 

kot strukturnega oziroma sistemskega fenomena, kjer naj bi šlo za strukturno določene 

procese zlorabe moči, ki potekajo nevidno in simbolno v ideološko-politični, ekonomski in 

kulturni strukturi razmerja moči v družbi (Žižek, 2007; Lešnik Mugnaioni, 2012). Žižek 

(2007) pravi, da institucije s svojimi mehanizmi delovanja, pravili in vrednotami omogočajo 

reprodukcijo strukturnega nasilja in s tem utrjujejo neenako porazdelitev moči v družbi.  

Strukturno nasilje povzroča družbene in ekonomske nepravičnosti, kar pomeni zmanjšano 

stopnjo zadovoljitve človekovih potreb in kvalitete življenja pri (pogosteje) marginaliziranih 

skupinah. Teorije, ki so se nasilja lotile družbenokritično, so praviloma odpirale nove, 

drugačne poglede na nasilje (Zaviršek, 2004; Klemenčič, 2012). Ker naj bi se v veliki meri 

udejanjalo v delovnih institucijah, predvsem temeljnih, kot so družina, šola, represivni aparat 

države, nekateri avtorji govorijo o institucionalnem nasilju (Popp, 2003; Lešnik Mugnaioni, 

Koren, Logaj, Brejc, 2009). 

Simmons (2002) opozarja, da so bile raziskovane predvsem direktne oblike vedenja. Vendar 

pa je bilo o prikritih oblikah nasilja v zadnjih dvajsetih letih narejenih precej raziskav (Rigby, 

2008: 16; Huesmann, 1994: 134; Durjava, 2009: 18). Različni avtorji za prikrite oblike nasilja 

navajajo različna poimenovanja; indirektne oblike nasilja, družbena, socialna agresija, 

agresija brez soočenja, agresija v odnosih, proaktivna agresija, subtilna agresija, 

instrumentalna, kulturna in netipična agresija. L. Marjanovič Umek (2004) uporabi za prikrite 

oblike agresivnosti termine posredna, socialna, psihološka agresivnost in agresija v odnosih. 

Pravi, da je posredna agresivnost usmerjena na prizadejanje škode psihičnemu počutju, 

ugledu ali socialnim odnosom druge osebe  
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V slovenski literaturi pa zasledimo še pojmovanja: strukturno nasilje, sistemsko nasilje, 

objektivno in institucionalno nasilje, psihična ali psihološka agresija. V nadaljevanju bomo 

uporabljali izraz institucionalno nasilje. 

Institucionalno nasilje – vloga šole 

Različni sociologi so videli šolo različno, in sicer kot: (a) posredovalko vrednot in norm, 

pomembnih za oblikovanje družbene kohezije, (b) institucijo, kjer se kaže povezanost med 

družbeno-ekonomskim položajem družine, socializacijo, pripadnostjo družbenemu sloju in 

uspešnostjo v šoli, (c) institucijo, kjer posedovanje kulturnega kapitala v družini omogoča 

različen dostop do socialnega in ekonomskega kapitala in to prispeva k socialni in kulturni 

reprodukciji, (d) institucijo, ki s svojim načinom dela že v osnovni šoli usmerja oziroma 

določa, kdo od učencev se bo usmeril v akademsko kariero in kdo se bo usmeril v svet dela 

ter (e) socializatorja, ki reproducira obstoječe družbene odnose, a hkrati omogoča tudi 

socialno transformacijo (Barle in Bezenšek, 2006). 

Do institucionalnega nasilja prihaja tam, kjer institucije preko svojih mehanizmov delovanja 

prisiljujejo, jemljejo svobodo, usmerjajo h konformnemu vedenju, disciplinirajo in so na drugi 

strani tudi sredstvo strukturnega nasilja (Zaviršek, 2004). V šoli se tako srečujemo na eni 

strani z institucionalnim nasiljem, ki ga izvaja šola s svojim sistemom izobraževanja, 

vzgajanja, discipliniranja in zahtevami, ter na drugi strani z nasiljem, ki nastaja v interakciji 

med vpletenimi, torej neposredno v medsebojnih odnosih.  

Šola na prvo mesto postavlja izobraževalne cilje, učenci jo doživljajo kot močno storilnostno 

naravnano. Ocene predstavljajo stalno tekmovanje, tako med učenci kakor tudi med učitelji. 

Učni neuspeh je še dodaten ogrožajoči dejavnik v psihosocialnem razvoju posameznika, saj 

je, poleg družine, prav šola najpomembnejša socialna sredina posameznika. Poenostavljeno 

povedano, težave, ki nastajajo v šolskem sistemu, se prenašajo v družino in obratno. 

Ko pomislimo na nasilje v šoli, najprej izpostavimo nasilje med vrstniki, manj pogosto 

prikrito agresijo učiteljev. M. Pušnik (2012) pravi, da so oblike prikrite agresije nad učenci 

različne; ko učitelj komunicira paradoksalno, kadar je nejasen, protisloven, kadar moralizira 

in brez potrebe vzbuja v učencu občutek krivde. Še posebno škodljiva oblika prikrite agresije 

je zloraba učenčeve šibkosti. »Učenec je odvisen od učitelja. Ko učitelj zlorablja učenčeve 

šibke točke, da bi dosegel vzgojne ali disciplinske cilje, gre za prikrito obliko agresije« 

(Pušnik, 2012: 113). Rezultati raziskave Inšituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v 

Ljubljani (2010)
3
 so pokazali, da je neko obliko tovrstnega nasilja doživelo 39.7 % učencev.  

Na Osnovni šoli Simona Jenka Kranj so raziskovalci pilotsko izvedli vprašalnik, ki so ga 

pozneje uporabili v raziskavi. Prav rezultati raziskave in sprejetje Zakona o nasilju v družini 

                                                           
 

3
 Muršič, M. in dr. (2010). Upoštevanje čustvenih vidikov pri prepoznavanju, obravnavanju in preprečevanju 

nasilja v šoli. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. 
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(zato bomo nasilju v družini namenili samostojno poglavje) so botrovali prvim spremembam 

na šoli; spremembam v razumevanju pojava nasilja in pomenu ter odgovornosti šole in njene 

podporne vloge za učence. Kasnejša vključitev v projekt Sistemski pristop k medvrstniškemu 

nasilju je bila odlična priložnost integracije celotnega procesa uvajanja sprememb v šoli. 

2 NASILJE V DRUŽINI 

Nasilju v družini v zadnjem času posvečamo veliko pozornosti, tudi v šolskem prostoru. Šola 

neposredno ne doživlja nasilja v družini, se pa sooča z njegovimi posledicami. Posledice 

nasilja za štirimi stenami se najbolj pogosto odražajo v vedenju učencev. Zgodi se, da otrok 

nekomu v šoli zaupa, da oče tepe mamo, sestrico ali bratca, da tepe njega/njo. Vendar zaupa 

le, če so v šoli dobri odnosi med učenci in strokovnimi delavci in ima otrok prostor, kjer 

lahko zaupa svojo stisko (Klemenčič, 2013). Da se posledice nasilja med partnerjema pri 

otroku kažejo tudi izven družine, je prepričana tudi K. Filipčič (2002). Po njenem mnenju 

zaradi nasilja v družinah prihaja tudi do agresivnega vedenja zunaj družine in drugih oblik 

deviantnega vedenja. Vedenjske težave otroka pa so lahko tudi odsev drugih dejavnikov v 

nasilnih družinah; stresa, neprimerne vzgoje, pomanjkanja podpore v okolju. Tu delujejo 

mnogi procesi, od učenja po modelu do tega, da mladostniki, ki so bili priča pogostemu 

nasilju med staršema to pogosteje sprejemajo kot sprejemljivo metodo za soočanje z 

medosebnimi konflikti (R. Borum in dr., 2006). 

D. Zaviršek (1993: 14) nasilje v družini definira kot »… način nadzorovanja, ki ga izvaja ena 

oseba nad drugo in se manifestira na različne načine, vključuje pa fizično in spolno nasilje, 

grožnje, emocionalno zlorabo in ekonomsko zatiranje«. 

Zakon o preprečevanju nasilja v družini (2008) v 1. odstavku 3. člena pravi, da je nasilje v 

družini vsaka uporaba fizičnega, spolnega, psihičnega ali ekonomskega nasilja oziroma 

opustitev dolžne skrbi proti družinskemu članu ne glede na starost, spol ali katerokoli drugo 

osebno okoliščino žrtve ali povzročiteljice oziroma povzročitelja nasilja. Zajema zelo različne 

oblike in različno intenzivna ravnanja z različnimi posledicami. Pogosto je opredelitev nekega 

ravnanja kot nasilnega odvisna tudi od subjektivne predstave posameznikov (povzročiteljev 

nasilja, žrtev, opazovalcev) o primernosti določenih medsebojnih odnosov, predstave, ki 

izhaja iz osebne predstave o vlogi družinskih članov, in splošnih vrednot posameznika 

(Filipčič in Klemenčič, 2011). 

M. Plaz in Š. Veselič (2002: 128) navajata pet značilnosti, ki veljajo za nasilje v družini: (1) 

Povzročitelji so predvsem moški. (2) Žrtve so predvsem ženske in otroci. (3) Dogaja se 

predvsem v zaprtih, »varnih« prostorih. (4) Največkrat ni nobenih prič oziroma so to 

družinski člani. (5) Pogosto gre za huda dejanja, ki pustijo težke in dolgotrajne posledice. 

D. Valentinčič (1997) pravi, da je tudi nasilje v družini, tako kot ostale oblike nasilja, poskus 

prevlade in izkoriščanje psihične ali fizične premoči nad šibkejšim, hkrati pa tudi oblika 

nadzora, kjer so dečki v šolski starosti, predvsem nemirni, fizično poškodovani, ki imajo 

slabše razvojne sposobnosti ali so podobni osovraženemu partnerju, pogostejše žrtve. Odrasli, 
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ki povzročajo nasilje nad otrokom, so v večini primerov njegovi starši ali skrbniki (Mikuš 

Kos, 1997). Starši največkrat uporabljajo fizično nasilje takrat, kadar izgubijo kontrolo nad 

otrokom zaradi neposlušnosti ali nespoštljivosti. Otroci so pogosteje deležni telesne kazni, 

kadar so starši utrujeni, jezni ali pod stresom, kar pomeni, da pri odločanju zanjo večjo vlogo 

igra telesno in čustveno stanje starša kot samo vedenje otroka (Plevnik Vodušek, 2007).  

Oblike nasilja v družini so različne, od tistih najbolj grobih, do posrednih, prikritih, 

potuhnjenih, a dolgotrajnih. Učinek se navadno pokaže šele postopoma, ne kot modrica ali 

rana na telesu otroka, ampak kot prikrajšanost, globoka bolečina in prizadetost, ki pogosto 

spremlja otroka v odraslost. Pri marsikom se pokaže posredno, v njegovem doživljanju, 

vedenju in ravnanju do tistih, ki so nebogljeni in kadarkoli odvisni od njega, do otrok, lastnih 

ali drugih (Kersnik in Tušek Bunc, 2006: 170–171). Doživljanje nasilja v družini otroke 

zaznamuje s hudimi psihičnimi posledicami, ki se kažejo v njihovem vedenju, načinu 

komunikacije ter doživljanju sebe in drugih.  

D. Horvat (2007) pravi, da so otroci, ki so izkusili nasilje v lastnem domu, obremenjeni z 

občutki manjvrednosti, imajo slabo samopodobo, so nesamozavestni, ne zaupajo sebi in 

drugim, nimajo občutka varnosti, počutijo se drugačne, zaznamovane, niso vešči sproščenega 

navezovanja stikov in vzpostavljanja odnosov. Posledice nasilja so lahko tudi depresija, 

motnje spanja (močenje postelje, nočne more), prehranjevalne motnje, različni strahovi, 

samodestruktivnost, vrstniško nasilje. 

2.1 Nasilje v družini in šola 

 

Družina je primarna družbena skupina, za katero je značilna povezanost med starši in otroki. 

V družini otrok dobi prve informacije o ljudeh, odnosih, pravilih obnašanja, zaupanje vase in 

v svet. V družini otrok oblikuje svoj vrednostni sistem, sposobnost za premagovanje in 

reševanje različnih problemov in ustrezen čustven odnos med starši in otrokom, ki je najboljša 

popotnica za gradnjo samopodobe in občutka lastne vrednosti.  

M. Plaz in Š. Veselič (2002) se strinjata, da nasilje v družini pogosto velja za največjo 

družinsko skrivnost. Otroci se že zelo zgodaj naučijo, da o tem ne smejo govoriti. Zato svoje 

stiske kažejo z vedenjem, ki ga najbolj pogosto opazimo v šoli. Tako se strinjamo z Muršičem 

(2012: 27), ki naniza nekaj relevantnih povezav med družino in vzgojno-izobraževalnim 

zavodom: »... nasilje v družini vpliva na otrokovo funkcioniranje v šoli (na primer prispeva k 

otrokovemu vpletanju v nasilje v šoli); nasilje v družinah učencev vpliva na življenje šole (na 

odnose, vzdušje, učinkovitost); do družinskega nasilja prihaja tudi v prostorih šole in v 

neposredni okolici; odzivanje šole na zaznano nasilje v družini vpliva na družino; odzivanje 

staršev na nasilje v šoli vpliva na šolo; starši so lahko nasilni do otroka v zvezi s šolskim 

uspehom ali vedenjem v šoli; do nasilja prihaja tudi v odnosu med šolo in starši«. Šola ima 

torej ključno vlogo pri prepoznavanju nasilja v družini, prijavi suma nasilja ustreznim 

institucijam in skrbi za ustrezno zaščito otroka. 
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Pomoč v šoli in pomoč drugih institucij v sodelovanju s šolo bosta otroku, ki doživlja nasilje 

v družini, ustvarili občutek razumevanja in varnosti. Učitelji in vzgojitelji tako postanejo 

odrasli, ki jim otrok zaupa in ki lahko spremenijo njegovo življenje. K. Filipčič in I. 

Klemenčič (2011) pišeta, da bo brez učinkovitega sodelovanja institucij pri pomoči otroku, ki 

je žrtev nasilja, otroka zloraba v otroštvu zaznamovala za vse življenje na naslednje načine: 

1. Doživljanje nasilja v družini otroke zaznamuje s hudimi psihičnimi posledicami, ki se 

kažejo v njihovem vedenju, načinu komuniciranja ter doživljanju sebe in drugih. Otroci, ki so 

izkusili nasilje v lastnem domu, so obremenjeni z občutki manjvrednosti, imajo slabo 

samopodobo, so nesamozavestni, ne zaupajo sebi in drugim, nimajo občutka varnosti, 

počutijo se drugačne, zaznamovane, niso vešči sproščenega navezovanja stikov in 

vzpostavljanja odnosov. 

2. Otroci, žrtve nasilja v družini, se težje koncentrirajo pri učenju, dosegajo slabše uspehe v 

šoli in imajo težave z navezovanjem stikov z vrstniki. Tuje empirične raziskave so pokazale, 

da so otroci, ki doživljajo nasilje v družini (ali odraščajo v družini, kjer eden od staršev 

povzroča nasilje nad drugim), pogosteje nasilni do vrstnikov v šoli, prav tako pa so pogosteje 

žrtve vrstniškega nasilja.
4
  

3. Otroci, ki so žrtve nasilja v družini, imajo pogosteje vedenjske težave, te pa se kažejo tudi v 

izvrševanju kaznivih dejanj že v mladoletnosti in pogosteje izvršujejo kazniva dejanja tudi 

potem, ko odrastejo. Povezava med zlorabo v otroštvu in izvrševanjem kaznivih dejanj je bila 

empirično dokazana v številnih ameriških raziskavah.
5
 

4. Otroci, žrtve nasilja v družini, se po spoznanjih teorije socialnega učenja »naučijo« odzivati 

na stres v družini z nasiljem, zviša se jim toleranca za nasilje, sprejmejo nasilno vedenje 

moških kot primeren vzorec vedenja v partnerskih odnosih, vzgojo z nasiljem pa kot ustrezno 

vzgojno metodo – nasilje v družini se prenaša z ene generacije na drugo. 

Otroke, ki so žrtve nasilja v družini, lahko prepoznamo po več znakih. Vendar pa je pri oceni, 

da gre za nasilje v družini, potrebna previdnost, saj so lahko enaki znaki tudi posledica drugih 

okoliščin. Nemogoče je našteti vsa vedenja in razpoloženja otroka, ki so posledica nasilja v 

družini in ki jih lahko zaznajo strokovni delavci v VIZ. V nadaljevanju zato naštevamo le 

nekatera (Plaz in Veselič, 2002; Filipčič in Klemenčič, 2011): 

                                                           
 

4
 Baldry A. C.: Bullying in schools and exposure to domestic violence, Child Abuse and Neglect, No. 7, 2003, 

713–732. 
5
 Statistike socialnih služb v ZDA kažejo, da so 4 % otrok žrtve različnih zlorab v družinah. Med mladoletnimi 

storilci kaznivih dejanj je bilo žrtev nasilja v družini 66 % fantov in 39 % deklet. 

V raziskavo je bilo zajetih 1.575 otrok; v eksperimentalni skupini je bilo 908 otrok, ki jih je sodišče obravnavalo 

zaradi nasilja v družini, v kontrolni skupini pa 667 otrok, glede katerih ni bilo podane uradne prijave zlorab v 

dužini. Večina oseb iz obeh skupin ni izvršila kaznivega dejanja ne v obdobju mladoletnosti in tudi ne potem, ko 

so odrasli. Vendar pa je nasilje v družini povečalo verjetnost za mladoletniško delinkventnost za 53 %, za 

nasilno kriminaliteto v odrasli dobi pa za 38 %. 
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- poškodbe na obrazu, 

- pogoste kakršnekoli poškodbe, posebno, če otrok ne more ustrezno pojasniti, kako so 

nastale (posebno znaki vlečenja, grabljenja, opekline, odtisi predmetov ...), 

- otrok pogosto toži zaradi različnih bolečin (glavoboli, bolečine v trebuhu ...), 

- težave/bolečine pri sedenju, hoji, 

- seksualno agresivno, neustrezno, promiskuitetno vedenje/verbalizacija, 

- očitna slaba prehranjenost, 

- kraja hrane v šoli, 

- pomanjkljiva urejenost, neprijeten telesni vonj, umazana, raztrgana oblačila, 

- otrok nima očal, ki jih nujno potrebuje, ima neurejene zobe, ni ustrezno zdravljen, 

- utrujenost, 

- stalna zaskrbljenost, da je kateri od družinskih članov v nevarnosti ali da je ogrožen, 

- žalost, 

- izmikanje skupnim aktivnostim v VIZ ali stikom z vrstniki, 

- pri telesni vzgoji se otrok noče obleči v športna oblačila, 

- nizka samopodoba in pomanjkanje samozaupanja, še posebej pri novih aktivnostih v 

VIZ, 

- izbruhi jeze, usmerjeni na učitelje ali vrstnike, 

- izvajanje vrstniškega nasilja, 

- stereotipna prepričanja o moških kot nasilnežih in ženskah kot žrtvah, 

- uživanje alkohola in drog, 

- pogosto izostajanje od pouka ali zamujanje pouka, 

- pasivno, umaknjeno, afektivno topo odzivanje, 

- strah pred odhodom domov, pred starši. 

 

Na Osnovni šoli Simona Jenka Kranj smo k spremembi Zakona o preprečevanju nasilja v 

družini (v nadaljevanju ZPND) pristopili profesionalno in celostno, saj smo se, glede na 

velikost šole in število učencev, ki šolo obiskujejo, s problematiko srečali že večkrat. Najbolj 

pogosto smo se ukvarjali s spremembami vedenja posameznika, ki jih je sprožalo nasilje v 

družini. Pred izobraževanjem smo izvedli anketo med 23 strokovnimi delavci, ki je pokazala, 

da v večini poznajo le posamezne znake nasilja v družini, zlasti tiste, ki se pojavljajo ob 

fizičnem nasilju in so vidni. Izvedli smo naslednja izobraževanja za zaposlene: 

- Razlaga Zakona o preprečevanju nasilja v družini (prijavitvena dolžnost). 

- Obravnava nasilja v družini (prepoznavanje, ravnanje, kompetence); Priročnik za 

zaposlene v vzgojno-izobraževalnih zavodih.
6
 

Vsi zaposleni so se natančno seznanili z grafičnim prikazom
7
 nalog iz Pravilnika. Poskrbeli 

smo, da je grafični prikaz na vidnem mestu v zbornicah in kabinetih na matični šoli in na vseh 

                                                           
 

6
 Filipčič, K. in Klemenčič, I. (2011). Obravnavanje nasilja v družini. Priročnik za zaposlene v vzgojno-

izobraževalnih zavodih. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni Fakulteti v Ljubljani. 
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podružničnih šolah. Izvedli smo predavanje za starše in ravnanje zaposlenih ob zaznavi 

vključili v Vzgojni načrt šole. 

3 NASILJE MED VRSTNIKI 

Večina medvrstniškega nasilja se zgodi v osnovnih šolah, srednjih šolah, zavodih, mladinskih 

domovih. Z nasiljem med vrstniki se soočamo tudi že v vrtcih. V šoli so najbolj nevarni 

prostori stranišča, jedilnice, hodniki, šolsko igrišče in garderobe (Zabukovec Kerin, 2002: 

106). Nasilje med vrstniki se dogaja v šoli predvsem zato, ker so interakcije med vrstniki v 

šoli mnogovrstne – od sodelovalnih in prijateljskih do konfliktnih ali celo nasilnih. Pri tem je 

dinamika v medvrstniški komunikaciji običajno spreminjajoča in pogosto prehaja iz ene v 

drugo obliko interakcije. Vstop v šolo tako prinese vsakemu otroku nove zahteve v stikih z 

vrstniki, hkrati pa tudi pričakovanja staršev. Če so pritiski in zahteve vrstnikov, staršev in 

vrstnikov prehudi, lahko pri posamezniku vzbujajo agresivne težnje in odzive. 

 

Prevladujoča oblika nasilnih interakcij v šoli je nasilje med učenci. Zanj se je v mednarodnem 

prostoru že v 70. letih 20. st. uveljavil termin bullying, saj so nasilje med vrstniki najprej 

začeli raziskovati v Skandinaviji (Olweus), Veliki Britaniji in ZDA. V Sloveniji so 

raziskovalci »bullying« različno prevajali, in sicer kot medvrstniško in vrstniško nasilje, 

ustrahovanje, trpinčenje, zlorabljanje, šikaniranje, maltretiranje, tiraniziranje, nagajanje 

(Osterman, 2002: 138; Zabukovec Kerin, 2002: 105). Našteti izrazi se po pomenu zelo 

razlikujejo: od nevtralnih, kot je (med)vrstniško nasilje, ki sporoča le, da se neko nasilje 

dogaja med enako starimi učenci, do zelo pomenskih, kot so ustrahovanje, tiraniziranje, 

trpinčenje idr., ki izražajo vrsto in težo nasilnih dejanj med vrstniki. Najbolj se je uveljavil 

termin medvrstniško nasilje, ki zelo široko vključuje najrazličnejše oblike nasilja med 

vrstniki; od zasmehovanja ter dajanja vzdevkov do trpinčenja in poškodovanja vrstnikov 

(Lešnik Mugnaioni in Klemenčič, 2014).  

V nadaljevanju bomo uporabljali izraz medvrstniško nasilje.  

3.1 Definicije medvrstniškega nasilja 

 

Mnogi raziskovalci uporabljajo za definicijo medvrstniškega nasilja definicijo prvega 

sistematičnega raziskovalca tega področja Olweusa (1993, v: Pečjak, 2014), ki pravi, da o 

medvrstniškem nasilju govorimo, kadar je nek učenec v daljšem časovnem obdobju večkrat 

izpostavljen agresivnemu vedenju oziroma negativnim dejanjem, ki jih je povzročil njegov 

vrstnik ali skupina vrstnikov.  

A. Mikuš Kos (1997) ga opredeli kot posebno obliko nasilja nad otroki. Pravi, da gre za širok 

splošen pojem, ki zajema širok spekter oblik nasilja. Sem umešča nadlegovanje, 

zasmehovanje, skrivanje potrebščin, izključevanje iz skupine, brcanje, cukanje, frcanje. O 

                                                                                                                                                                                     
 

7
 Grafični prikaz sta izdelala Janjuševič, P. in Klemenčič, I. (2008). 
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medvrstniškem nasilju govori, če je otrok žrtev ponavljajočega se in dalj časa trajajočega 

slabega ravnanja s strani drugega otroka ali skupine, ki mu namenoma povzročajo čustveno, 

socialno ali telesno prizadetost. K. Zabukovec Kerin (2002) pa uporabi termin medvrstniško 

nasilje v primeru, ko gre za nasilje, ki se dogaja v šoli, žrtev in povzročitelj pa sta vrstnika. 

Pomembno je neravnovesje moči; trpinčeni otrok je telesno ali psihično šibkejši, zato se težko 

ubrani napadov posameznika ali skupine. Tudi Dekleva (1997: 53) poudarja, da se značilnost 

medvrstniškega nasilja kaže zlasti v neravnovesju moči, saj se šibkejši težje brani in je v 

podrejenem položaju glede na povzročitelja. 

Vse poznejše opredelitve medvrstniškega nasilja izhajajo iz Olweusove opredelitve, ki pa ji 

dodajo nekatere elemente. Sullivan (2011) opredeljuje medvrstniško nasilje z naslednjimi 

elementi: 

- zavestno, namerno, ponavljajoče se vedenje, 

- agresivno vedenje in /ali 

- manipulativno vedenje in/ali 

- izključevalno vedenje ene ali več oseb proti eni ali več osebam, ki je/so šibkejše 

(fizično, psihično ali socialno), do nasilneža. 

A. Kristančič (2002) iz različnih definicij povzame nekatere skupne elemente medvrstniškega 

nasilja in izpostavi vlogo opazovalcev:  

- Pri medvrstniškem nasilju nastopata dve glavni osebi: žrtev in povzročitelj. Oba sta 

lahko posameznika ali skupini.  

- Je dejanje, za katerega je značilno nesorazmerje moči med povzročiteljem in žrtvijo. 

Povzročitelju prinaša korist ali zadovoljitev potreb, saj s tem dokazuje svojo moč in 

premoč nad žrtvijo. 

- Napadi lahko trajajo več mesecev ali let, če jih nihče ne ustavi. Poleg žrtve in 

povzročitelja so v procesu pomembni tudi opazovalci. Otroci, ki nasilje opazujejo zanj 

vedo, včasih ga celo spodbujajo. 

Sistematično nasilje v žrtvi krepi strah, nemoč, obupanost in krivdo, kajti nasilju se sama ne 

zmore zoperstaviti. Zloraba moči je lahko fizična, verbalna, čustveno-psihološka ali socialna s 

strani enega vrstnika ali pa skupine vrstnikov (Cowie, 2011: 34; Pušnik, 1999: 34; Lešnik 

Mugnaioni in. dr., 2009: 59). 

Hayes in Herbert (2011: 16) govorita o medvrstniškem nasilju kot »travmatičnem mučenju in 

sistematičnem uničevanju samospoštovanja in samozaupanja mlade osebe«. Maines in 

Robinson (2003, v Pušnik, 2012) pa ga opredeljujeta kot situacije, ko se posameznik ali 

skupina zaradi svojih teženj po vznemirjenju, doseganju statusa, pridobivanju materialnih 

dobrin ali uresničevanju posebnih teženj obnaša na način, ki ne spoštuje pravic oziroma 

potreb drugih oseb, in jih na ta način prizadene. Ta opredelitev nam jasno nakazuje 

instrumentalno vlogo nasilja med vrstniki.  
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V literaturi zasledimo tudi ločevanje med malignim in nemalignim medvrstniškim nasiljem 

(na primer Rigby, 2008: 23). Avtor meni, da se otrok ali mladostnik včasih ne zaveda, kako 

lahko nekatera njegova dejanja prizadenejo vrstnika. V takšnih primerih naj bi šlo za 

nemaligno nasilje. Največkrat se to zgodi, ko otrok deluje v afektu, nepremišljeno, 

impulzivno. Ko ga soočimo s škodljivostjo njegovega vedenja, običajno z njim preneha.  

 

Povsem drugače naj bi bilo pri malignem nasilju med vrstniki, kjer učenec zavestno in 

namerno škoduje, prizadene, ustrahuje vrstnika. Elementi, ki opredeljujejo maligno nasilje 

nad vrstnikom, so naslednji (Rigby, 2008; Lešnik Mugnaioni, 2009: 65): 

- posameznik ali skupina želi prizadeti nekoga oziroma nad njim izvaja pritisk; 

- same okoliščine odnosa so takšne, da povzročitelja vzpostavljajo močnejšega nasproti 

tarči njegove agresivnosti; 

- povzročanje bolečine ali grožnje je namerno; 

- to nasilno dejanje ni izzvano in v nobenem smislu opravičljivo; 

- nasilna dejanja se ponavljajo; 

- trpinčeni in ustrahovani vrstnik se ne zmore ali noče zoperstaviti nasilju; 

- povzročitelji uživajo v občutenju nadzora, dominacije. 

Sodobne raziskave v zvezi s pojavom medvrstniškega nasilja po letu 2000 kažejo, da je le-to v 

šolah razširjeno po vsem svetu, ne glede na nacionalne, geografske, kulturne ali politične 

značilnosti države, kar S. Pečjak (2014) povezuje z dvema dejstvoma: (a) v šolah se je 

povečala občutljivost na pojav medvrstniškega nasilja in (b) nasilje je težko »izmeriti« 

oziroma oceniti njegova obseg in pogostost. 

Vsem avtorjem definicije je skupno, da nasilje lahko izvaja posameznik ali skupina, prav tako 

je tarča medvrstniškega nasilja lahko posameznik ali skupina, da pri medvrstniškem nasilju ne 

gre le za telesno nasilje, ampak tudi nasilje, ki se pojavlja v psihični, verbalni ali socialni 

obliki, je agresivno vedenje, ki je namerno (ne naključno in posledica igre), ter da gre pri 

medvrstniškem nasilju vedno za neravnovesje moči. 

S. Pečjak (2014) navaja raziskave (Benitez in Justica, 2006; Bratshaw s sod., 2007; Wong s 

sod., 2008), v katerih poročajo o velikem deležu učencev (med 8 in 20 %), ki so kronične 

žrtve ali so izpostavljeni nasilju med vrstniki najmanj enkrat tedensko. V Sloveniji sta bila 

začetnika raziskav na področju medvrstniškega nasilja Dekleva (1996) in M. Pušnik (1996, 

1999). V raziskavi sta uporabila Olweusov vprašalnik. Dekleva (1996) je ugotovil, da kar 45 

% učencev poroča o medvrstniškem nasilju, pri tem se pojavlja največ verbalnega nasilja. 

Rezultati obeh raziskav kažejo na več ponavljanja medvrstniškega nasilja v osnovni šoli kot v 

srednji šoli. 

3.2 Dinamika medvrstniškega nasilja 

 

Med povzročiteljem in žrtvijo medvrstniškega nasilja, še posebno če je asimetrija v moči med 

njima velika, se praviloma razvije posebna dinamika, ki onemogoča, da bi žrtev zmogla sama 
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ustaviti nasilje. Z vsakim nasilnim dejanjem se namreč strah, krivda, sram, nemoč pri 

trpinčenem otroku povečujejo, kar ga hromi, da bi upal in zmogel ukrepati zoper nasilje. 

Razumevanje dinamike medvrstniškega nasilja v šoli je pomembno predvsem zato, da se 

lahko z njim učinkovito spoprijemamo, da vidimo celotno sliko in kompleksnost dogodka.  

Sullivan (2011) nazorno razlaga dinamiko medvrstniškega nasilja z dvema sodobnima 

modeloma; model spiralnega učinka navzdol in model valujočega učinka. Slednji poudarja, da 

vrstniško nasilje vpliva na vse udeležence v socialnem okolju, in sicer na način t. i. valujočega 

učinka. Ponazori ga v koncentričnih krogih. 

V središču je primarna žrtev medvrstniškega nasilja, ki čuti breme nasilja. Pa ne le ko se 

pojavi, ampak tudi sicer, saj je neprestano v strahu, kdaj se bo nasilje spet pojavilo, v kakšni 

obliki in podobno. Na drugi stopnji so sekundarne žrtve nasilja, starši oziroma družina, ki 

ravno tako doživljajo različne občutke; jezo, obup, željo po maščevanju. Tretja stopnja nam 

pokaže, da medvrstniško nasilje vpliva tudi na vse, ki so priča nasilju. Pojavijo se občutki 

strahu, nelagodja ali občutka, da niso varni. Medvrstniško nasilje v šoli lahko deluje tudi 

širše; če se nanj ne odzovemo, je to sporočilo povzročitelju, da ga lahko izvaja še naprej, tudi 

izven šolskih prostorov. 

Slika 1: Valujoči učinek medvrstniškega nasilja. Prirejeno po Sullivan, 2011: 37 

 

3.3 Vrste medvrstniškega nasilja 

 

O vrstah nasilja smo že govorili v prvem poglavju. Poglejmo si še nekaj delitev, ki se 

nanašajo na vrstniško nasilje. 



 Klemenčič, I. (2016). Sistemski pristop k medvrstniškemu nasilju v osnovni šoli  

 
 

      29 
  
 

Olweus (1993) razlikuje med neposrednim medvrstniškim nasiljem, pri katerem gre za odkrit 

očiten napad na drugo osebo in posrednim nasiljem, kot je npr. socialna osamitev in 

izključitev iz skupine. Rivers in Smith (1994, v Pečjak, 2014) navajata tri vrte nasilja med 

vrstniki: direktno fizično nasilje, direktno verbalno nasilje in indirektno nasilje (npr. 

razširjanje govoric, neresničnosti). Sullivan (2011) pojavne oblike medvrstniškega nasilja 

kategorizira hierarhično. Navaja dve širši kategoriji; fizično (direktno nasilje) in psihično 

(posredno nasilje). Psihično naprej deli v ožji kategoriji: verbalno nasilje in neverbalno 

nasilje. Neverbalno nasilje deli na: direktno neverbalno nasilje, indirektno neverbalno nasilje 

in odnosno ali relacijsko nasilje. 

Kategorizacije medvrstniškega nasilja se med seboj razlikujejo, vendar pa se posamezne 

kategorije med seboj prekrivajo. Novejše kategorizacije, kot npr. Bergerjeva iz leta 2007 (v 

Pečjak, 2014: 12), ki jo je opravil na podlagi pregleda več tisoč prispevkov v bazi 

PsychINFO, navaja štiri kategorije medvrstniškega nasilja: 

- fizično nasilje (porivanje, brcanje, poškodovanje lastnine drugega), 

- odnosno/relacijsko nasilje (manipuliranje z medosebnimi odnosi), 

- verbalno nasilje (zbadljivke), 

- spletno nasilje (širjenje govoric preko spleta). 

S. Pečjak (2014) pa govori še o posebnih vrstah medvrstniškega nasilja, in sicer o 

internetnem, spolnem nasilju v šoli in nasilju do učencev s posebnimi potrebami. Poleg 

posebnih vrst medvrstniškega nasilja si poglejmo še bolj podrobno odnosno in spletno nasilje 

med vrstniki. 

Tiho nasilje/odnosno nasilje 

Dekleva (1996) ugotavlja, da medtem ko je med dečki prisotnega več telesnega nasilja, 

deklice uporabljajo bolj prikrite oblike agresivnega vedenja. Sem prišteva obrekovanje, 

manipuliranje, izolacijo. 

Tiho nasilje Sullivan (2011) umešča med neverbalno psihično nasilje. Pod direktne oblike 

prišteva različne nesramne geste, pod nedirektne oblike pa neverbalno nasilje, ki je bolj 

subtilno in zahrbtno. Prikrito nasilje vključuje manipulacijo z odnosi, kot npr. izključevanje iz 

skupine, ignoriranje in osamitev, rušenje statusa ali odnosa, prepričevanje druge osebe, da žali 

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

elektronska sporočila, izključevanje iz skupine, jemanje, skrivanje in uničevanje osebnih 

stvari, zavračanje komunikacije (Putalazz, 2004; Rigby, 2008; Sulivan, 2011). 

N. Durjava (2009) meni, da je tovrstna oblika nasilja za žrtve lahko zelo neprijetna, saj skuša 

povzročitelj svoji žrtvi s svojim vedenjem in brez besed vzbuditi slab občutek. Ta oblika je 

zelo pogosta, še posebej med dekleti, in mučna, saj žrtev ne naredi ničesar in ne ve, zakaj se 

povzročitelj več ne pogovarja z njo, odide stran, ko vstopi v razred in podobno. M. Pušnik 

(1999: 26) izpostavi, da v vsakodnevnem življenju in v vsakodnevnih situacijah srečamo 

nešteto drobnih oblik prikrite agresivnosti, kot so neizpolnjene obljube, zamujanje, odlaganje.  
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Internetno nadlegovanje (cyber bullying) 

Internetno nasilje je vedno bolj prisotno v šolskem prostoru, razvoj internetne in 

telekomunikacijske tehnologije pa je omogočil še bolj prefinjene in učinkovite zlorabe 

vrstnikov, in sicer internetno nadlegovanje (cyber bullying), ki še povečuje destruktivnost in 

škodljivost nasilja v primerjavi s klasičnim bullyingom oziroma trpinčenjem. Je posebna 

oblika nasilja, ki se nanaša na nadlegovanje po internetu, prenosnih telefonih in drugih 

komunikacijskih sredstvih, kjer otrok nadleguje drugega otroka tako, da mu pošilja grozilna 

sporočila, ga ponižuje ali drugače sramoti (Pušnik, 2012). 

Spletno nasilje Hinduja in Patchin (2009) definirata kot namerno, ponavljajoče se povzročanje 

škode s pomočjo uporabe različnih elektronskih naprav. Nekateri avtorji pa poudarjajo, da je 

element ponavljanja pri spletnem nasilju drugačen kot pri »klasičnem medvrstniškem 

nasilju«, saj je ena sama slika ali sporočilo lahko v trenutku poslano množici (Kowalski et al., 

2008). 

Oblike spletnega nadlegovanja: 

- žalitve (pošiljanje žaljivih sporočil), 

- nadlegovanje (zelo pogosto pošiljanje zlonamernih sporočil), 

- obrekovanje (pošiljanje in širjenje neresničnih informacij o nekom), 

- prevzemanje identitete (pošiljanje žaljivih sporočil v imenu druge osebe), 

- razkrivanje zasebnosti (objavljanje osebnih podatkov neke osebe), 

- izključitev (namerno izključevanje nekoga iz spletne skupine prijateljev), 

- spletno zalezovanje (ponavljajoče se nadlegovanje z grožnjami) ter 

- »happy slapping« (pojavlja se v avtobusih, na vlaku, ko otroka nekdo po naročilu 

drugega udari, nekdo drug pa po dogovoru dogodek posname in ga razpošlje po 

spletu). 

Specifike internetnega nadlegovanja (Pušnik, 2012: 119; Dimc, 2013): 

 

- anonimnost povzročitelja, 

- skoraj neskončno občinstvo, sploh, če gre za uporabo spleta, 

- spremenjeno razmerje moči (v anonimnosti ali v znanju o uporabi spleta ter 

elektronskih naprav), 

- izrazito pomanjkanje nadzora in poznavanja dejanskega stanja na strani odraslih in 

institucij, 

- izognitev kazni je zaradi pomanjkanja nadzora lažja kot pri klasičnem trpinčenju, 

- prostor in čas nista omejena, saj sovražna sporočila lahko dosežejo žrtev kadar koli 

vklopi telefon, odpre e-pošto, klepetalnico, blog, svojo spletno stran ipd. ter 

- povzročitelj ne more opazovati žrtvinega takojšnjega odziva. 

Pri spletnem nasilju ne moremo biti fizično poškodovani, vendar pa povzroča občutek 

ranljivosti, saj posega v del zasebnosti, kar posameznika lahko močno vznemirja. M. Pušnik 
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(2012: 121) pravi, da raziskave o posledicah spletnega nasilja na žrtve ugotavljajo, da so 

podobne kot posledice pri klasičnem medvrstniškem nasilju; jeza, nemoč, strah, žalost, 

depresivnost, sram. 

Spolno nasilje 

Spolno nasilje je oblika nasilja, ki vključuje neželeno spolno pozornost, ki povzroča 

neugodje, občutek podcenjevanja ali ponižanja (Pečjak, 2014). Vključuje nespodobne geste 

ali komunikacijo z opazkami v zvezi s posameznikovim telesom, seksualne opazke, ki 

namigujejo na spolnost. Spolno nasilje ima tri pojavne oblike: 

- fizično spolno nasilje (nepotrebno dotikanje, trepljanje, ščipanje, izsiljeni poljubi, 

otipavanje, drgnjenje ob telo), 

- verbalno spolno nasilje (neželeno osvajanje, predlogi k spolni aktivnosti, 

namigovanja, opolzki komentarji) in 

- neverbalno spolno nasilje (kazanje spolno sugestivnih slik, pohotni pogledi, spolno 

sugestivne geste). 

Najbolj pogoste oblike spolnega nasilja v šoli so (Aničić s sod., 2002): otipavanje, božanje, 

uporaba žaljivk s seksualno vsebino, kazanje pornografske literature, nagovarjanje h kazanju 

spolnih organov, siljenje k spolnemu odnosu in prisiljen spolni odnos oziroma posilstvo. 

Chiodo s sodelavci (2009, v Pečjak, 2014) je ugotavljal posledice spolnega nasilja pri žrtvah; 

pri dekletih, kjer so bolj izražene, ugotavlja disfunkcionalne odnose v odraslosti, podobno pri 

fantih, le da so pri njih manj izražene.  

Medvrstniško nasilje do učencev s posebnimi potrebami 

  

Naštete oblike nasilja se pogosteje dogajajo otrokom, ki pripadajo ranljivim družbenim 

skupinam. Družbena neenakost in družbena šibkost skupine, ki ji otrok pripada, namreč lahko 

vpliva na njegov položaj, socialno vključenost, osebno moč in možnosti za izobraževanje ter 

uspešnost v šoli, kar ga dela bolj izpostavljenega in šibkejšega od drugih otrok. Otroci, ki so 

pripadniki drugih etničnih in verskih skupin, so otroci migrantov in tujcev, ne govorijo 

večinskega jezika, so istospolno usmerjeni, so socialno in ekonomsko ogroženi ter socialno 

izključeni ali imajo kakršne koli posebne vzgojno-izobraževalne potrebe, so pogosteje kot 

drugi otroci tarče zavračanja, socialne osamitve, krivične obravnave, poniževanja, 

zasmehovanja, fizičnega nasilja in drugih nasilnih dejanj. Nasilje, ki ga doživljajo, pa pogosto 

vodi v spiralo nasilja.  

Otrok, ki vsakodnevno doživlja izločitev ter napade s strani vrstnikov, lahko tudi sam začne 

posegati po nasilju kot sredstvu obrambe in povračila za storjene krivice (Lešnik Mugnaioni, 

Klemenčič, Filipčič, Rustja, Novakovič, 2016). 

Carter in Spencer (2006) sta v metaanalitični študiji, ki je vključevala 11 raziskav med letoma 

1989 in 2003, ugotovila, da so bili učenci s posebnimi potrebami v primerjavi z vrstniki bolj 

izpostavljeni medvrstniškemu nasilju. Otroci s posebnimi potrebami v šolskem okolju 
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pogosto, zlasti brez ustrezne pomoči, ne zmorejo slediti učnemu procesu, zato delujejo v 

razredu pogosto moteče, raztreseno, včasih agresivno. Če so neuspešni, velikokrat razvijejo 

agresivne vzorce vedenja. Prisotna je introvertiranost, apatičnost, nizka stopnja aspiracije, 

strah pred neuspehom (Vanček, 2002). Whitney, Rivers, Smith in Sharp (1994) so ugotovili 

tri razloge za to: 

- učne oziroma druge težave povečujejo nevarnost, da kak učenec postane žrtev, 

- ti učenci so socialno slabše vključeni oziroma niso vključeni v razred, 

- nekateri učenci z vedenjskimi težavami se pogosto vedejo agresivno in se pojavljajo v 

vlogi povzročiteljev in žrtve. 

Tu so najbolj izpostavljeni učenci s sindromom ADHD, ki imajo t. i. težaven temperament, 

kar se kaže kot težje prilagajanje zahtevam okolja, vzdražljivost in intenzivno odzivanje na 

dogajanje v okolju. Hiperkinetična motnja namreč zajema področje kognicije, čustev, 

vedenja, telesnega delovanja in medsebojnih odnosov. Tako zlasti na področju medosebnih 

odnosov (Rotvejn Pajič, 2004) prihaja pogosto do konfliktov z vrstniki, starši in učitelji. Ti 

učenci se težko držijo družbenih pravil, kar vodi v to, da ne zmorejo zadostiti pričakovanjem 

staršev. Konflikti z učitelji pa so bolj pogosti zato, ker ti otroci težko sledijo zahtevam učno-

vzgojnega procesa. Podobno ugotavlja v svoji študiji Kowalski (2008), da so to hiperaktivni, 

nemirni učenci, ki imajo težave s koncentracijo in impulzivnostjo. So nerodni in manj zreli od 

vrstnikov. 

Učenci s posebnimi potrebami so pogosto v obeh vlogah, kot žrtev in kot povzročitelj. N. 

Vanček (2002) meni, da želi učenec s posebnimi potrebami, ki je v vlogi povzročitelja, 

pogosto s svojim vedenjem prikriti svoje pomanjkljivosti in šibke točke ter tako preusmeriti 

bistvo težav, ki pa ne izvira iz nasilnega vedenja, pridobiti pozornost vrstnikov in opozoriti 

nase, se uveljaviti v vrstniški skupini, pregnati občutja nemoči, sramote, ponižanja in 

ogroženosti. 

Otroci s posebnimi potrebami imajo zaradi specifičnih primanjkljajev in posebnosti tudi 

posebno mesto v skupini. Kako bodo v skupino sprejeti, je odvisno prav od skupine same. 

Pogosto imajo v skupini manjvreden položaj in postanejo žrtve medvrstniškega nasilja, tako 

psihičnega kot fizičnega. Največkrat so ponižani, zasmehovani, osamljeni, zastraševani. 

N. Vanček (2002) poudarja, da so zaradi pomanjkljive samokontrole, emocionalnih impulzov 

in pomanjkanja samokritičnosti njihove reakcije na težave in konflikte, ki se v skupini 

pojavijo, neustrezne. Njihovo razpoloženje je lahko spremenljivo, čustveni izbruhi bolj 

pogosti, zato jih drugi ne sprejemajo kot enakovrednih članov skupine. 

3.4 Vloge učencev  

 

Nasilje ni izoliran proces, pač pa poteka v širšem socialnem kontekstu. Raziskave (npr. 

Salmivalli s sod. 1996; Sutton in Smith, 1999) kažejo, da se v medvrstniškem nasilju poleg 

vloge žrtve in povzročitelja nasilja pojavljajo tudi bolj ali manj pasivni opazovalci. 
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Številni avtorji (Rigby, 2008: 29; Barter in Berridge, 2012: 34, Pušnik, 2012: 134; Muršič, 

2013: 26, Lešnik Mugnaioni in Klemenčič, 2014) ugotavljajo, da vloge povzročiteljev, žrtev 

in opazovalcev nasilja pogosto niso fiksne, saj se razlike in neravnovesja v moči med vrstniki 

spreminjajo. Raziskave so pokazale, da je bila velika skupina vpletenih v nasilje med vrstniki 

že v vseh naštetih vlogah. M. Pušnik (2013: 135) navaja, da imajo nosilci obeh vlog 

(povzročiteljev in žrtev) največ težav s prilagajanjem in funkcioniranjem v šoli ter so najmanj 

priljubljeni med vrstniki. Od skupine povzročiteljev se razlikujejo po čustvih, samopodobi in 

odnosu do šole (tu so bolj podobni žrtvam), od skupine žrtev pa se razlikujejo v agresivnosti 

in v družinskih razmerah (to jim je skupno s povzročitelji). 

Učenci, ki so v vlogi žrtve medvrstniškega nasilja 

Žrtve so pogosto previdne, občutljive in mirne. Kadar jih drugi učenci napadajo, pogosto 

jokajo. Zdi se, da niso uspešne, počutijo se neumne, ponižane, neprivlačne. So osamljene, 

včasih celo izolirane. Praviloma nimajo niti enega prijatelja v oddelku. Do šole in šolskega 

dela imajo pozitiven odnos, vendar so učno manj uspešne. Njihovo zaupanje vase in v svoje 

sposobnosti je majhno (Pušnik, 2012). Večina žrtev je občutljivih, inteligentnih in nežnih, 

pogosto prihajajo iz družin, kjer konflikte rešujejo konstruktivno, brez vpitja, tako da nasilja 

niso vajene, pogosteje so žrtve otroci, ki kakorkoli izstopajo iz povprečja (nosi očala, ima 

rdeče lase, je manjše rasti ...) (Zabukovec Kerin, 2002). Bolje se razumejo z odraslimi. Med 

domačimi se dobro počutijo, z družinskimi člani imajo praviloma dobre odnose. Nekatere 

žrtve so v odnosih s starši razdvojene. Po eni strani so navezane nanje, se ob problemih z 

njimi pogovorijo, na drugi strani pa imajo občutek, da se jih starši sramujejo in imajo rajši 

sorojence. Včasih se počutijo manjvredne člane družine (Pušnik, 2012: 131). 

V. E. Besag (1989) meni, da vsaj štiri možnosti odločajo o tem, ali bo otrok sprejel 

stigmatizacijo ali ne (bo postal žrtev): 

- pogostost stigmatiziranja, 

- odnos med stigmatiziranim otrokom in tistim, ki ga stigmatizira (več kot mu pomeni, 

bolj je prizadet), 

- podpora vrstniške skupine tistemu, ki stigmatizira in 

- javnost stigmatizacije. 

Največ neprijetnih in bolečih čustev doživljajo učenci, ki imajo izkušnjo nadlegovanja po 

telefonu ali internetu, spolnega nadlegovanja, zasledovanja ali zalezovanja, nasilnega 

zadržanja ali so bili zaprti, izsiljevanja za denar in snemanja s telefonom, kar kaže, da gre za 

zelo problematične oblike viktimiziranosti s hujšimi čustvenimi posledicami. Sklepamo 

lahko, da je tako zato, ker gre pri teh oblikah nasilja za izrazito izgubo nadzora in moči na 

strani žrtve (Lešnik Mugnioni in Klemenčič, 2014). Raziskava Inštituta za kriminologijo v 

osnovnih šolah (Muršič in Brvar 2010: 23) je pokazala, da so čustva učencev, ki so doživeli 

vrstniško nasilje, predvsem razočaranost, ponižanost, nesprejetost, pa tudi žalost, sovraštvo in 

strah. 

Učencu je težko povedati, da se je znašel v primežu nasilja. K. Zabukovec Kerin (2002: 115) 

navaja več razlogov za molk: 
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- Strah jih je maščevanja povzročitelja. Poleg tega je tiste, ki se znajdejo v vrtincu 

nasilja in šikaniranja, vedno strah, da bodo v primeru, če bodo o tem spregovorili, 

veljali za slabiče in izdajalce.  

- Strah jih je reakcije učiteljev, da jih bodo hitro odslovili z nasvetom, ki so ga že slišali, 

pa ne deluje. Morda nekateri menijo, da se problem drugim ne zdi dovolj velik in jih 

bodo zato še dodatno ponižali. Nekatere je strah, da jih bodo učitelji ošteli ali 

kaznovali. 

- Ne vedo, kako naj svoje potrebe in pričakovanja izrazijo, pogosto ne vedo, kaj lahko 

odrasli v takšni situaciji sploh naredijo. 

- Situacija se jim zdi nerešljiva. 

- Mislijo, da morajo pomoč ali posredovanje drugih šele zaslužiti. 

- Nerodno jim je, bojijo se, kako se bodo v pogovoru odrezali. 

Ker učenci običajno težko povedo, da preživljajo nasilje, tudi, če gre za hude oblike nasilja, 

saj jih je strah, ne zaupajo odraslim, da jih bodo zaščitili, bojijo se, da jim ne bi verjeli ali se 

bojijo maščevanja povzročiteljev, morajo biti starši in strokovni delavci pozorni na 

spremembe v vedenju in poznati znake, ki lahko kažejo na to, da je učenec tarča 

medvrstniškega nasilja. Vseh znakov ni mogoče opredeliti, ker je odziv na nasilje vedno tudi 

individualen, zato se bomo omejili na najbolj pogoste in tipične (Zabukovec Kerin, 2002: 

110; Rigby, 2008; Hayes in Herbert, 2011; Pušnik, 2013; Lešnik Mugnaioni, Klemenčič, 

2014). 

Poškodbe in drugi fizični znaki pri otroku, žrtvi vrstniškega nasilja: 

- ima modrice, odrgnine, ureznine ali druge poškodbe, ki jih ni mogoče pojasniti 

drugače, kot da so posledica nasilja; 

- ima poškodovano šolsko opremo ali je celo nima, oblačila so raztrgana, popisana, 

domov pride brez občil, obutve; 

- je lačen po odmoru za malico oz. kosilo, saj so mu malico ali denar zanjo vzeli. 

Spremenjen odnos do šole, sprememba vedenja v šoli: 

- boji se prihajati v šolo ali odhajati iz nje, spremeni svojo običajno pot, zato zamuja ali 

pa prihaja v šolo zelo zgodaj; 

- na šolskih izletih je vedno v bližini učiteljice ali učitelja in se od njiju noče oddaljiti; 

- ne želi se udeležiti taborov, šole v naravi, ekskurzij, saj je tam manj nadzora učiteljev 

in je bolj izpostavljen nasilju; 

- starše prepriča, da ga spremljajo v šolo in čakajo ob koncu pouka; 

- učni uspeh mu postopno upada – vse manj zanimanja kaže za učenje in delo; 

- vse pogosteje izostaja od pouka zaradi slabega počutja; 

- začne neopravičeno izostajati od pouka; 

- preneha hoditi v šolo. 

Spremembe v komunikaciji in odnosih: 

- v šoli je pogosto sam, tudi med odmori, nima prijateljev; 

- izoliran je od vrstnikov, pri skupinskih igrah je izbran zadnji, ne druži se s sošolci, ne 

vabijo ga na rojstne dneve in tudi sam nikogar ne povabi;  
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- starši poročajo, da je nenadoma postal zadirčen in grob; 

- zapre se vase, manj komunicira; 

- odklanja pogovor ali si izmisli neverjetno zgodbo, da bi ga pustili pri miru; 

- staršem laže o dogajanju v šoli; 

- sam začne uporabljati nasilje nad manjšimi otroki, svojimi mlajšimi brati in/ali 

sestrami; 

- na zahtevo povzročiteljev začne krasti denar drugim otrokom. 

Slabše počutje, motnje, poslabšanje zdravja: 

- deluje vznemirjeno in nervozno,  

- zjutraj mu je slabo, nemirno spi, boli ga trebuh; 

- pogosto ima glavobol, vneto grlo, prebavne motnje; 

- preneha jesti, ne pridobiva teže; 

- pojavijo se motnje hranjenja; 

- poslabšajo ali pojavijo se motnje govora, tiki; 

- začne močiti posteljo; 

- nespečnost, nočne more; 

- starši opazijo, da ob večerih joka v postelji; 

- poslabša se mu koncentracija; 

- deluje brez energije, utrujen in apatičen; 

- je vse bolj depresiven, anksiozen, tesnoben; 

- samopoškodovanje; 

- govori o samomoru ali ga celo poskuša narediti. 

Spremenjeno čustvovanje: 

- deluje nesrečen in prestrašen; 

- žalost je vse bolj izrazita (predvsem pri deklicah); 

- pojavijo se izbruhi jeze (predvsem pri dečkih); 

- vse bolj se počuti ogroženega, nemočnega; 

- občuti sram in krivdo zaradi lastne nemoči in ker se nasilju ne zmore zoperstaviti.  

                                                                                                                                 

Opisani znaki pa so lahko posledica katere druge vrste nasilja ali pa so značilni za določeno 

razvojno obdobje, v katerem je učenec, zato jih je treba pogledati kontekstualno. Pogosto 

učenci spremenijo vedenje v kratkem času tudi zaradi prehoda v puberteto. Vendar pa je 

pomembno, da spremembe v vedenju opazimo in smo nanje pozorni. Posebej pomembno je, 

da ima učenec občutek, da se lahko zateče po pomoč tudi v šoli, ker mu bodo strokovni 

delavci verjeli in pomagali. Mnogo otrok namreč meni, da povedati pomeni tožariti. D. 

Lešnik Mugnaioni, I. Klemenčič, K. Filipčič, E. Rustja in T. Novakovič (2016) predlagajo 

svetovalni pogovor, pri katerem mora imeti učenec možnost opredeliti problem in se 

pogovoriti o čustvih, ki jih doživlja. Svetovalni delavec lahko učenca še opolnomoči z 

učinkovitimi strategijami spoprijemanja z nasiljem in strategijami reševanja medosebnih 

konfliktov, ga spodbuja, da pove o medvrstniškem nasilju še komu drugemu, ki lahko pomaga 

rešiti situacijo (vrstnik ali odrasla oseba), poudari pomen prijateljstva, ki je eden najbolj 

pomembnih preventivnih virov proti medvrstniškemu nasilju in uči konkretnih odzivov na 
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nasilna dejanja. Svetovalni pogovor z otrokom je treba prilagoditi njegovi starosti, 

sposobnostim razumevanja in izražanja (Klemenčič, 2013: 30). S. Pečjak pravi (2014: 67), da 

so (pre)pogoste reakcije na medvrstniško nasilje zgolj v odkrivanju pomanjkljivosti oziroma 

primanjkljaja pri posamezniku, ki ga postavimo v vlogo žrtve, nato pa se poskuša odpraviti te 

primanjkljaje, da bi zmanjšali to nasilje, namesto da povečamo njegovo kompetentnost in 

moč. Tudi T. Verbnik Dobnikar (2002) poudarja, da je otroka dobro učiti, kako se postaviti 

zase, kako naj reagira, kako naj se izogiba nevarnim situacijam in kako naj poišče pomoč. 

Otroku, ki je žrtev, je dobro pomagati čim manj opazno.  

 

Učenci, ki so v vlogi povzročitelja medvrstniškega nasilja 

D. Lešnik Mugnaioni in I. Klemenčič (2014) menita, da nasilje »poškoduje« tudi 

povzročitelje, saj utrjuje agresivnost, nekonstruktivne načine reševanja konfliktov in 

spoprijemanja s problemi, kar jim kasneje v življenju v interakcijah povzroča le še dodatne 

težave. Podobno piše M. Pušnik (2012: 121): »Mladostniki, ki trpinčijo vrstnike, so pogosteje 

udeleženi v pretepih zunaj šole in so tudi sami poškodovani, imajo slabši učni uspeh, kasneje 

so pogosteje obravnavani zaradi kriminalnih dejanj odvisnosti od alkohola in prepovedanih 

drog, nasilja v partnerskem odnosu in družini ter na delovnem mestu.« Nekatere raziskave so 

pokazale, da so povzročitelji pravzaprav osebnostno šibki, z izrazitimi čustvenimi 

primanjkljaji, nagnjeni k depresivnosti in celo samomorilnosti (na primer Rigby, 2008). 

Najopaznejša značilnost »tipičnega« povzročitelja je agresivnost. Imajo bolj pozitivna stališča 

do nasilja kot drugi učenci. So nagle jeze in imajo močno težnjo po obvladovanju drugih. Ne 

morejo se vživeti v drugega in ne doživljajo krivde. O svojih učnih sposobnostih dvomijo, 

imajo negativen odnos do šole in učiteljev (Pušnik, 2012). Zanje je značilen tudi primanjkljaj 

sočutja, spoštovanja, vedoželjnosti pa tudi zaupanja, sramu in zaskrbljenosti (Muršič, Brvar, 

2010: 24), veliko časa preživijo na cesti, med vrstniki. Doma so bolj malo, na družino niso 

navezani. Starši ne nadzorujejo, kje so in s kom so, za otroka sploh kažejo bolj malo 

zanimanja (Pušnik, 1997). 

S. Pečjak (2014) tako opredeli vedenja učenca, ki je povzročitelj nasilja: nadzira druge preko 

verbalnih napadov in fizične dejavnosti; je kronično agresiven v odnosih, tudi do odraslih; 

postane jezen in maščevalen, kadar njegove želje niso upoštevane; hitro se razjezi in vzkipi 

prej kot drugi; z lahkoto se opraviči žrtvi, krivi druge za nastali položaj, ne kaže občutij 

krivde; je žaljiv do drugih, jih ponižuje in zasmehuje v javnosti; lomi in kvari predmete/stvari 

drugih; učiteljem se lahko kaže kot prijeten ali moteč, do vrstnikov pa je bolj krut; ima slabše 

učne spretnosti in ocene kot večina vrstnikov. K. Zabukovec Kerin (2002: 111) pravi, da je 

»tipičnega« povzročitelja nasilja težko opisati. Vendar pa se strinja s trditvami večine 

avtorjev, da imajo povzročitelji nekaj skupinih lastnosti: 

- ne čutijo se sposobni spoprijeti z vsakodnevnimi dogodki, raje se ne bodo potrudili, 

kot da bi doživeli neuspeh; 

- sami so žrtve ustrahovanja in/ali drugih vrst nasilja, največkrat v družini; 

- prihajajo iz družin, kjer cenijo avtoriteto, moč, materialni uspeh; 
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- ne čutijo obžalovanja, kadar prizadenejo vrstnika, pogosto menijo, da ni dovoljeno 

kazati čustev; 

- ne sprejemajo odgovornosti za svoja dejanja. 

Delo s povzročiteljem je edini način, da spremeni svoja neustrezna vedenja oziroma izbere 

ustrezna. Da bi povzročitelju preprečili uporabiti nasilje, moramo iskati način, kako brez 

nasilja zadovoljiti njegove potrebe po moči, potrditvi skupine in spoštovanju. Zabukovec 

Kerin, (2002) predlaga, naj svetovalni delavec otroka uči strategij reševanja medosebnih 

konfliktov, skupaj z učencem išče, v kakšnem kontekstu je izbral nasilno vedenje (kaj ali 

katera situacija ga je sprožila). Kar pa ne pomeni, da povzročitelj ne prevzame tudi posledic 

za svoje ravnanje. Podobno razmišlja S. Pečjak (2014), ki pravi, da se je treba usmeriti na 

spremembe vedenja in se izogibati označevanju in tipiziranju posameznikov. Le to namreč 

omogoča, da posamezniki lahko spremenijo svoje vloge, ki se, tudi pri medvrstniškem nasilju, 

lahko spreminjajo. V življenju se namreč pojavljamo v vseh vlogah; včasih kot žrtev, drugič 

kot povzročitelj, pogosto kot opazovalec. Muršič in Brvar (2010) v raziskavi Inštituta za 

kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani ugotavljata, da imajo tako žrtve kot povzročitelji 

nasilja slabše razvite socialne in emocionalne kompetence in neustrezno interpretirajo 

socialne situacije, zato pogosteje pride do medosebnih problemov in konfliktov. Učenje 

tehnike reševanja medosebnih problemov (konfliktov) je še ena od možnih pomoči, da 

konflikt ne preraste v nasilje. 

Učenci, ki so v obeh vlogah 

Stephenson in Smith (v Besag, 1989) sta ugotovila, da so otroci, ki so nosilci obeh vlog, med 

vrstniki manj priljubljeni kot tisti, ki so zgolj povzročitelji. M. Pušnik (2012) ugotavlja, da 

imajo težave pri sklepanju prijateljstev. Od skupine žrtev se razlikujejo v agresivnosti, v 

družinskih razmerah, ki so v mnogih točkah podobe družinskim situacijam povzročitelja; od 

skupine povzročiteljev pa se razlikujejo v čustvih, samopodobi in odnosu do šole, kjer so bolj 

podobni žrtvam 

Učenci, opazovalci medvrstniškega nasilja 

 

Nasilje tako vpliva tudi na opazovalce nasilja, saj ustvarja ozračje strahu, zaostruje konflikte 

in poslabšuje odnose, vpliva pa tudi na zadovoljstvo s šolo ter učni uspeh (Pušnik, 2013: 121; 

Lešnik Mugnaioni in Klemenčič, 2014). Dejstvo je, da opazovalci pogosto ne zaščitijo žrtev 

in ne storijo ničesar, da bi se nasilje ustavilo, čeprav so večinoma prisotni, ko se trpinčenje 

vrstnika dogaja, in to celo v 85 % (Rigby, 2008:78). Salmivalli s sodelavci (1996, v Pečjak, 

2014) gre še delje in poudarja, da so vsi učenci tako ali drugače vpleteni v medvrstniško 

nasilje. Opazovalci ne posredujejo v korist žrtve zaradi različnih razlogov: zdi se jim, da to ni 

njihov problem, bojijo se posledic vmešavanja, menijo, da je žrtev sama kriva za nasilje, ali 

pa da bi vmešavanje stvari še poslabšalo oziroma ne bi imelo nobenega pozitivnega učinka 

(Zabukovec Kerin, 2002: 113). 
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C. Salmivalli, Lagerspetz, K. Bjorkovist, K. Osterman in Kaukiainen (1998, v Pušnik, 2012) 

so v raziskavah poleg žrtev in povzročiteljev opredelili še skupino opazovalcev. Ta skupina je 

za preventivno delo na šoli zelo pomembna. Avtorji razdelijo skupine glede na njihov odziv 

ob zaznavi vrstniškega nasilja: (a) stojijo ob strani, ne reagirajo oziroma se delajo, kakor da 

nič ne opazijo (»pasivneži«), (b) podpirajo povzročitelje, jih spodbujajo z besedami, se 

posmehujejo žrtvi (»spodbujevalci«), (c) branijo žrtev, jo tolažijo, pozivajo povzročitelja, naj 

neha, o dogodku obvestijo odrasle (»branilci«). C. Salmivalli s sod. (2011) je ugotovila, da če 

se opazovalci postavijo v bran žrtve, je to povezano s pomembno manjšo pojavnostjo nasilja v 

razredu, kot če opazovalci spodbujajo nasilneža k nasilju. To spodbujanje je bilo povezano s 

pomembno višjo stopnjo nasilja v razredu. Iz te ugotovitve S. Pečjak (2014) oblikuje sklep, da 

je medvrstniško nasilje skupinski pojav in ne pojav, ki bi vključeval le diaden odnos med 

povzročiteljem in žrtvijo. Zato mora biti pristop – preventivni ali intervencijski – skupinski in 

ne le vezan na obravnavo žrtve in povzročitelja. 

Medvrstniško nasilje, še posebno če traja daljši čas in je sistematično, poškoduje tudi 

opazovalce (vrstnike). Ima vpliv tudi na dinamiko razreda in pogosto na šolo kot celoto. Delo 

s skupino učencev, ki so priča nasilju med vrstniki (Lešnik Mugnaioni, Klemenčič, Filipčič, 

Rustja, Novakovič, 2016), šola usmeri – razumeti morajo, da imajo tudi oni pomembno vlogo 

pri preprečevanju vrstniškega nasilja v razredu, šoli: 

- dati jim moramo jasna sporočila o tem, da je nasilje nesprejemljivo in da bo šola 

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

- opozorimo na različne možne oblike vrstniškega nasilja in pomen specifičnega 

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

4 NASILJE IN ŠOLA 

Muršič (2012: 21) pravi, da je nasilje v šoli – ne zgolj vrstniško – kompleksna socialna 

realnost, pogojena z dejavniki z različnih ravni, od mikro do makroravni. Šolsko nasilje je 

zato treba razumeti tudi v najširšem strukturnem in kulturnem kontekstu značilnosti 

postmoderne družbe ter upoštevati njegovo povezanost z nasiljem v širši družbi oziroma z 

nasiljem same družbe.  

Znotraj šolskega prostora so prisotne različne oblike nasilja v različnih interakcijah med 

posamezniki in skupinami. V šoli namreč lahko definiramo interakcije med učenci, učitelji, 

vodstvom, svetovalno službo, podpornim osebjem in starši, in nasilje se lahko zgodi med 

vsemi naštetimi relacijami, ki soustvarjajo odnose. Tako D. Lešnik Mugnaioni (2009) razume 

nasije v šoli širše, zato poleg medvrstniškega nasilja poimenuje še naslednje vrste nasilja v 

šoli: nasilje učitelja nad učenci, nasilje v odnosu med starši in učitelji in nasilje med 

zaposlenimi. Avtorica v razmišljanju o nasilju v šoli naredi korak tudi izven zidov šole. Pravi, 

da nasilje v šoli neposredno izziva družbene norme in delovanje šole kot temeljne družbene 

institucije, kar starši, stroka idr. pojmujejo kot nedopustno. Druge vrste nasilja med vrstniki in 

mladimi (v lokalnih skupnostih, marginalnih in socialno depriviligiranih skupinah) pa so 

zunaj tega interesa in se zdijo manj pomembne in ogrožajoče. 
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M. Pušnik navaja (1999: 97–98), da je šola v pojav nasilja vpletena na različne načine in ima 

pri tem različne vloge: 

- Posredni vpliv na trpinčenje otroka doma; učitelji povzročajo nasilje neposredno preko 

staršev, ko s sporočanjem slabosti, neuspeha, zvračanja krivde na starše le-te razjezijo, 

jezo pa nato starši usmerijo doma na otroka (glej v Klemenčič, 2012).
8
 

- Šola sama izvaja trpinčenje; strokovni delavci lahko bolj ali manj zavedno sami 

izvajajo nasilje nad učenci zaradi nejasnih kriterijev ocenjevanja, kazenskih domačih 

nalog, poniževanj in žalitev. 

4.1 Pomen šole in dejavniki, ki vplivajo na medvrstniško nasilje 

 

Kljub družbenim spremembam, višji izobraženosti staršev in večjim pričakovanjem od 

šole/učitelja ter spremenjeni vlogi učitelja šola ohranja pomembno socialno in socializacijsko 

funkcijo, kjer se mnogi otroci prvič srečajo s svojimi vrstniki v organiziranem okolju. V šoli 

preživijo veliko časa, zato ima šola nanje velik vpliv (Pušnik, 2012: 111).  

Šola zato mora biti varen prostor, kjer bodo učenci s svojimi težavami obravnavani resno, 

odgovorno in hitro. Vsi zaposleni morajo tako žrtvi kot povzročitelju pokazati pripravljenost 

za pomoč v primeru, da se nasilje dogaja v šoli ali pa so v šoli vidne le posledice nasilja, ki 

mu je posameznik izpostavljen doma, na dvorišču, na spletu. Poleg vpliva na akademski in 

socialni razvoj ima šola tudi veliko možnosti za odkrivanje nasilja med vrstniki ter ukrepanje 

in pomoč na vseh nivojih; pomoč posamezniku, ki je žrtev nasilja, posamezniku (skupini), ki 

nasilje izvaja, in pomoč oziroma ozaveščanje opazovalcev nasilja med vrstniki. 

T. Verbik Dobnikar (2002) opozarja, kako zelo je pomembno, koliko pozornosti vodstvo in 

strokovni delavci namenjajo kvalitetni organizaciji dela in šolski kulturi. Če se je na šoli 

razvila izrazito storilnostna in tekmovalna klima, visoka zahteva po poslušnosti in 

podrejenosti in če se ne išče individualnih rešitev in poti, se ustvarja tudi večja napetost, kar 

sproža več konfliktov med učitelji in učenci ali med učenci samimi. Pravi, da je za 

preprečevanje nasilja v šoli pomembno delovanje celotnega sistema. Zato se mora za 

razvijanje pozitivne šolske klime in podporo nenasilnemu reševanju konfliktov odločiti 

vodstvo in celoten učiteljski zbor, ki ga podpirajo starši. Predlaga naslednje pomembne 

dejavnike: (a) Vsaka šola naj oblikuje lastno strategijo preprečevanja nasilja. (b) Šola naj 

oblikuje jasen sistema vrednot. Učitelj poleg snovi poučuje in prenaša na otroke vrednote. (c) 

Organizacijska kultura šole naj spodbuja k sodelovanju. (d) Jasno oblikovan šolski red. (e) 

Prisotnost in nadzor dežurnih učiteljev. (f) Naravnanost šolske klime. (g) Vključevanje 

                                                           
 

8
 Klemenčič, I. (2012). Družbene spremembe in učni (ne)uspeh v kontekstu preprečevanja nasilja v družini. V: 

Muršič, M. (ur.), Filipčič, K., Klemenčič, I., Pušnik, M. in Lešnik Mugnaioni, D. (O)krog nasilja v družini in 

šoli. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. 
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širokega kroga otrok v interesne dejavnosti, ki pokrivajo različne interese in omogočajo 

uveljavitev ter organizacijo taborov v naravi. (h) Izvajanje preventivnih programov. 

Dodajamo še: izobraževanje zaposlenih, takojšnje reagiranje ob pojavu nasilja med vrstniki 

(ničelna toleranca do nereagiranja) in vključitev lokalne skupnosti. 

Šola kot varovalni dejavnik 

R. Borum in Verhaagen (2006) k varovalnim dejavnikom prištevata prosocialno vključenost, 

močno socialno oporo, močno navezanost in zavezanost šoli ter pozitivna stališča do 

intervencij in avtoritete. Za zmanjševanje tveganja za nasilje je zlasti pomemben varovalni 

dejavnik razumevanja in opore v drugih, predvsem v družinskih članih in vrstnikih (prav 

tam). Vendar pa je ključno, da so ti posamezniki in skupine prosocialni. V nasprotnem 

primeru ta povezanost lahko predstavlja dejavnik tveganja. Dobri odnosi s prosocialno 

vrstniško skupino, šolska uspešnost, pozitivni odnosi z avtoriteto in ustrezno preživljanje 

prostega časa pomembno ublažujejo tveganje za nasilje (Hoge, Andrews in Leschied, 1996). 

A. Mikuš Kos (2005: 27) pravi, da znotraj šole kot zaščita otroka deluje najmanj:  

- dober učitelj, 

- dober kontakt z učiteljem, 

- dobri medvrstniški odnosi, dober položaj v razredni skupnosti, 

- dobra psihosocialna klima v razredu, 

- možnost izražanja, samopotrjevanja, aktivne vloge v razrednih dogajanjih in procesih, 

- različne aktivnosti, v katere se vključuje posameznik – športne, kultne, 

- posebne oblike dela z otroki, 

- pomoč učiteljev in svetovalnih delavcev staršem, 

- izogibanje na šolo vezanih stresnih in travmatskih dogodkov (šolski neuspeh, socialna 

izključenost, strah pred šolo, medvrstniško nasilje). 

 

Otroci in mladostniki, ki jih vrstniki zavračajo zaradi njihovega agresivnega vedenja, imajo še 

posebej izstopajoče težave na področju zaznavanja in interpretiranja vedenja drugih in na 

področju reševanja medosebnih problemov (K. Dodge in dr., 1986; Schwartz in dr., 1998), 

kar samo še povečuje njihovo tveganje za agresivno odzivanje v konfliktnih situacijah in jim 

otežuje sklepanje in ohranjanje ustreznih vrstniških odnosov in s tem povečuje zavračanje (K. 

A. Dodge, Price, Coie, in Christopoulos, 1990). Zaznano pomanjkanje socialne opore s strani 

vrstnikov, staršev in učiteljev se povezuje s slabšo splošno prilagojenostjo (Demaray in 

Malecki, 2002). Sovražni, napeti in konfliktni odnosi sami po sebi predstavljajo potencialno 

tveganje za povečano agresivno vedenje (Randy Borum in Verhaagen, 2006). 

 

Šolska kultura in šolska klima 

V okviru razmišljanja o dejavnikih, ki vplivajo na definiranje nasilja v šoli in na pristope k 

njegovemu preprečevanju, je bila večkrat omenjena tudi šolska kultura. Šolska kultura (šolski 

etos) je kompleksen sistem vrednot in prepričanj, ki jih zagovarja šola (vodstvo, učitelji), ter 
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učnih in izobraževalnih pričakovanj. Je temeljni dejavnik, ki vpliva na stopnjo nasilja in 

motečega vedenja na šoli (Pečjak, 2014: 97). Številni avtorji s področja teorije organizacije 

pripisujejo kulturi osrednje mesto v življenju organizacije (npr. Mikek, 2014), saj so nekatere 

raziskave pokazale, da je ob prevladujočih socilnodemografskih dejavnikih tudi kultura v šoli 

lahko pomemben dejavnik tveganja za nasilje v šoli. Pri tem posebej izpostavljajo vodstveno 

kulturo, organizacijske dejavnike, nestabilnost v šoli, ki učiteljem ne zagotavlja varnosti in jih 

ne motivira za delo (Lešnik Mugnaioni, 2012: 165). Bečaj (2000: 10) navaja, da 

organizacijsko kulturo običajno razumemo kot sklop med seboj povezanih prepričanj in 

vrednot, ki jih je nek socialni sistem oblikoval v preteklosti. V tem kontekstu lahko tudi 

šolsko kulturo razumemo kot zaznavo sodelujočih v šoli glede sebe in šole, kot sklop 

nenapisanih pravil, tradicij, norm in pričakovanj, ki določajo celotno delovanje šole, 

povezujočo šolsko skupnost in oblikujejo skupinsko identiteto (Mikek, 2014: 121). Šolska 

kultura, zlasti njena ideologija, je dokaj stabilna kategorija, ki se kaže v normah, ritualih, 

navadah, žargonu in drugih vidikih vsakodnevnega ravnanja večine udeležencev (Bečaj, 

2001; Lešnik Mugnaioni, 2012). D. Lešnik Mugnaioni (2012) predstavlja model štirih 

dimenzij šolske kulture. Model sestavljajo: 

- profesionalna naravnanost (označuje, v kolikšni meri so profesionalni odnosi in 

strokovnost v šoli prisotni in cenjeni), 

- struktura organizacije (odraža stil vodenja, komunikacijo v organizaciji, na splošno 

zrcali način, na katerega šola realizira cilje), 

- kakovost učnega okolja (opisuje naravnanost šole k učenju in spodbujanju 

stimulativnega učnega okolja, kjer bodo učenci in učitelji dosegali uspehe) in 

- osredotočenost na učence (označuje stopnjo sodelovanja med učitelji, učenci in starši, 

možnost podpore učencem pri doseganju samoučinkovitosti in uspeha).  

Bečaj (2001) izpostavlja dva tipa šolske kulture, ki sta del istega kontinuuma: tradicionalno 

šolsko kulturo (značilnosti so visoka pričakovanja, poudarjena disciplina in delavnost, največ 

štejejo dosežki, ključni subjekt je učitelj s svojo avtoriteto) in kulturo dobrih medsebojnih 

odnosov (v ospredju je skrb za vsakega posameznika in dobre medosebne odnose, čeprav se 

učnim dosežkom ne odpovedujejo, cenijo individualnost, medsebojno spoštovanje, skrb in 

zaupanje).  

Kultura prežema celotno organizacijo – vzorec delovanja in razmišljanja zaposlenih ter vzorce 

vzpostavljanja odnosov med zaposlenimi in z zunanjimi deležniki. Ustvarja organizacijsko 

vzdušje, delovno klimo, ki vpliva na posameznikovo počutje in na njegovo pripadnost 

organizaciji (Ivančič, 2007). Temeljni element šolske kulture je šolski oddelek kot osnovna 

socialna skupnost v šoli. D. Lešnik Mugnaioni (2012) pravi, da bi oddelek moral učencem 

dajati gotovost, da pripadajo takšni socialni skupini, v kateri se člani med seboj podpirajo in 

skrbijo drug za drugega. Ključne vrednote v takšnem razredu so prijaznost, spoštovanje, skrb 

za drugega, enakost in pravičnost, cenjeni pa so tudi vztrajnost, samoobvladovanje in učni 

uspeh. Razlogi za razvijanje takšnih oddelčnih skupnosti so po Bečaju (2001) različni: 
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- kakovost učenja in poučevanja je odvisna od kakovosti medsebojnih odnosov in klime 

v šolskem oddelku; 

- le v socialnih skupinah (oddelkih) je mogoče dosegati določene socializacijske cilje, 

saj se socialnih kompetenc (strpnost, medsebojna pomoč ...) učenci učijo v živo; 

- v dobri socialni skupnosti je mogoče različne težave v učno-vzgojnem procesu 

reševati hitreje in bolj učinkovito ali se jim celo izogniti; 

- dobre sposobnosti za sodelovanje bodo ključne v družbi prihodnosti in šolsko okolje je 

izjemna priložnost za doseganje teh spretnosti. 

Tudi Resman (2007) poudarja, da je razred temeljna in enotna socialna in vzgojno-

izobraževalna skupnost šole, ki je sestavljena iz dveh socialnih podskupin: učiteljev in 

učencev. Poudari tudi pomen razreda za uspešen razvoj posameznika, pridobivanje skupinske 

izkušnje, podpore, priznanja, zaščite, obenem pa je razred pomemben tudi pri spreminjanju 

neustreznih vedenj. Razred je skupina, oblikovana iz učencev različnih spolov, sposobnosti, 

znanj, interesov, veroizpovedi, narodnosti in kultur. Da takšna skupina postane skupina, ki bi 

lahko kakovostno delovala, že ko se znajde v isti učilnici, pa je potreben čas in napor (Bečaj, 

2001).  

Sergiovanni in Starratt (1993, v Mikek, 2014: 122–123) navajata, da se šole razlikujejo glede 

na psihološki karakter, ki ga poleg organizacijske kulture zaznamuje tudi klima v šoli. 

Osredotoča se na šolsko medsebojno delo, vpliva na vedenje učiteljev in učencev ter 

predpostavlja občutek, ki ga učenci in učitelji o tej šoli doživljajo. K. Mikek (2014: 123) 

zapiše, da dimenzije, skozi katere avtorji Stringer (2000), Sušanj (2005) in Sergiovanni 

(1993) opisujejo šolsko klimo, lahko razumemo tudi kot tiste, ki v šoli determinirajo, ali je 

šolska klima odprta, podporna ali zaprta in ovira učence: 

- Strukturiranost okolja se nanaša na odnos do šolskih struktur, strukturiranost, 

organiziranost in jasnost kriterijev za kakovostno delo (ti opredeljujejo cilje v šoli). 

- Sprejetost in podpora se nanašata na pomoč in podporo v šoli ter občutek sprejetosti 

posameznika v kolektivu in dobre medsebojne odnose. 

- Standardi oziroma kriteriji za kakovostno delo opredeljujejo odnos do kakovosti dela 

in profesionalizacije v šoli, pri čemer se poudarja pomen jasnih in zahtevanih 

kriterijev za delo. 

- Predanost delu in odnos do prevzemanja vodenja označujeta odnos zaposlenih do dela, 

motiviranost za doseganje skupnih ciljev in lasten prispevek k doseganju ciljev. 

- Odgovornost izraža občutek suverenosti in samostojnosti oziroma podrejenosti v šoli. 

- Nagrajevanje opredeljuje odnos do priznanja in nagrajevanja v šoli. Zaposleni lahko 

za svoje delo dobijo ustrezno potrditev in priznanje, lahko pa dobijo le odzive v obliki 

kritike in kaznovanja.  

Bečaj (2000) tem dimenzijam dodaja še: nadzor nad izvajanjem osnovnih nalog, ki označuje 

oceno pregleda vodstva in ustreznega reagiranja, tako v smislu nagrajevanja kot reakcij na 

kršitev, in odprtost za probleme, ki kaže na razumevanje, naravnanost in sprejemanje 

problemov. Ivančič (2007: 479) uporabi prispodobo – »medtem ko organizacijska kultura 
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predstavlja ledeno goro v sicer razburkanem morju delovanja organizacije, skrito pod 

površino in na prvi pogled zelo neopazno, je organizacijsko klimo mogoče hitro opaziti tik 

nad morjem, predstavlja vrh ledene gore«. 

T. Ažman (2012) izpostavi učitelja, ki ima, poleg učencev ključno vlogo pri razvijanju kulture 

oddelka, še posebno razrednik. Ta skrbi, da razred deluje kot skupnost. Cilj gradnje skupnosti 

v oddelku je vzpostavitev dobrega vzdušje in odnosov ter odprte komunikacije. T. Ažman 

(prav tam) meni, da vse našteto preventivno deluje na pojav nasilja, hkrati pa omogoča bolj 

učinkovito soočenje z njim. Nasprotno pa nasilno vedenje, konflikti, grožnje, kletvice, kraje, 

uporaba drog in podobno utrjujejo negativno šolsko (razredno) kulturo (Lešnik Mugnaioni, 

2012). Reve (2006, v Pšunder, 2011: 44) v svoji raziskavi ugotavlja, katera so učiteljeva 

vedenja, ki spodbujajo participacijo in podpirajo avtonomijo učencev. Navaja, da učitelj 

podpira participacijo tako, da: 

- pozorno posluša; 

- ustvarja priložnost za učence, da delajo na svoj način; 

- učencem zagotavlja priložnost za pogovor; 

- prilagodi učni material in sedežni red tako, da lahko učenci uporabljajo pripomočke in 

se pogovarjajo, ne pa pasivno gledajo in poslušajo; 

- spodbuja napore in vztrajnost učencev; 

- pohvali napredek učencev; 

- daje predloge, ki omogočajo napredek, ko se učenci zdijo nemočni; 

- se odziva na vprašanja in komentarje učencev ter 

- jasno potrdi učenčeve perspektive. 

Razredna klima 

V šoli se učenci razvijajo celostno – ne samo na kognitivnem, temveč tudi na psihosocialnem 

in osebnostnem ter čustvenem področju, zato je pametno proučevati, kakšen vpliv ima 

razredno vzdušje na posameznika in njegov razvoj. Termin razredna klima se uporablja za 

opisovanje fenomena kvalitete življenja v razredu (Dunn in Harris, 1998) oziroma dogajanja, 

ki ga va razredu lahko začutimo, vendar težje opredelimo (Zabukovec, 1998). V strokovni 

literaturi se pojavljajo še različni sinonimi, kot je razredno okolje, ambient, atmosfera, etos ali 

ekologija (Adelman in Taylor, 2005; Dunn in Harris, 1998). 

Razredno klimo Fraser (1989, v Zabukovec, 1998) opredeli kot dogajanje v razredu, ki je 

določeno z medsebojnimi odnosi (določa naravo in moč medsebojnih odnosov, sodelovanje, 

medsebojno pomoč), osebnostnim razvojem posameznikov (lastno napredovanje 

posameznika) in sistemskimi značilnostmi (pravila, mehanizmi kontrole, jasnost pričakovanj). 

Definiramo jo lahko kot proces, ki je osredotočen na ožje okolje – predvsem na razred in na 

odnose med posamezniki (Pušnik, Rupar, Slivar, Nedoh, 2004: 17). Moos (1974, v Adelman 

in Taylor, 2005) pravi, da so za opredelitev vseh človeških oziroma socialnih okolij 

pomembne tri dimenzije. Prva so medosebni odnosi, ki se nanašajo na naravo in intenzivnost 

osebnih odnosov v okolju. Druga dimenzija je osebnostni razvoj posameznika, tretja pa je 



 Klemenčič, I. (2016). Sistemski pristop k medvrstniškemu nasilju v osnovni šoli  

 
 

      44 
  
 

vzdrževanje in spreminjanje sistema, kar se nanaša na obseg urejenosti, jasnosti pričakovanj, 

vzdrževanja kontrole in odzivnosti okolja na spremembe. 

Eden izmed ciljev izobraževanja je, da učenci pridobijo čim več znanja in spretnosti, saj to 

izboljšuje njihove možnosti na delovnem trgu. Navadno med učenci znotraj enega razreda 

obstajajo precejšnje razlike v učnih dosežkih. Na dosežke posameznika pa imata lahko 

pomemben vpliv šola in učno okolje ali natančneje razredna klima. Najbolj je zaželena 

sodelovalna oddelčna skupnost, ki predstavlja (Pšunder, 2011): 

- postavljanje skupnih ciljev in spodbujanje procesa reševanja konfliktov in problemov, 

- skrb za sooblikovanje dobre socialne klime in odnosov v razredu ter 

- sodelovalno učenje. 

Razredna klima in medvrstniško nasilje 

Ker žrtve medvrstniškega nasilja doživljajo negativna čustva (npr. strah, sovraštvo) do 

povzročiteljev in opazovalcev, verjetno tudi razredno klimo doživljajo v skladu s tem. Tudi za 

povzročitelje bi pričakovali, da razredno vzdušje doživljajo bolj negativno (Yoneyama in 

Rigby, 2006). Ti učenci so namreč manj sodelovalni z ostalimi učenci, kar lahko neugodno 

vpliva na doživljanje razredne klime.  

Raziskav o zaznavanju razredne klime učencev, ki povzročajo nasilje, ni veliko. A če 

povzročitelji in žrtve nasilja med vrstniki zaznavajo razredno klimo drugače kot ostali, to 

vpliva na njihovo vedenje. Pozitivni odnosi z učitelji, ki svojim učencem izkazujejo toplino, 

dostopnost in podporo, pa lahko omejijo medvrstniško nasilje. 

Eden izmed dejavnikov, ki lahko preprečuje nasilje med vrstniki je tudi zanimivost snovi in 

učiteljevo podajanje snovi (Orpinas in Horne, 2006, v Richard in dr., 2011). Tudi odnosi med 

sošolci so pomembni. Žrtve in/ali povzročitelji v različnih kulturnih okoljih doživljajo slabše 

odnose, manj podpore in socialnih stikov, izoliranost in zavračanje s strani drugih učencev 

(Nansel in dr., 2004). Negativni odnosi s prijatelji in občutki zavračanja torej pomembno 

napovedujejo količino viktimizacije in medvrstniškega nasilja (Doll, Song, Champion in 

Jones, 2001). 

Če povzamemo, učenci, ki zaznavajo več povezanosti s šolo (odnosi z vrstniki, učitelji, 

občutki pripadnosti in šolski duh), so manj verjetno izvajalci in žrtve viktimizacije. Učenci, ki 

se znajdejo v primežu nasilja, tako žrtve kot povzročitelji, vidijo svoj razred kot manj 

kreativen, kot manj medosebno povezano in poučno okolje (Yoneyama in Rigby, 2006). 

Medvrstniškega nasilja je manj v razredih, kjer je večina učencev vključenih v različne 

aktivnosti (Espelage in Swearer, 2009). 

Ravnanje šole ob zaznavi medvrstniškega nasilja 

Pri načrtovanju pristopov k obravnavi vrstniškega nasilja je treba najprej opredeliti načela, po 

katerih se bo šola ravnala (Lešnik Mugnaioni, Klemenčič, 2014). Načela, ki temeljijo na 

ničelni toleranci do nasilja in so se uveljavila pri obravnavi vseh vrst nasilja nad otroki in 
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drugimi žrtvami nasilja (na primer Vanček, 2002: 156; Horvat, 2002: 108; Klemenčič 2013, 

Bilten skupnosti CSD Slovenije, 2010a in 2010b), so: 

1. Žrtvi verjamemo. Gre za najbolj pomembno načelo, s katerim upravičimo zaupanje, ki nam 

ga je izkazala žrtev s tem, ko nam je povedala, kaj se ji je zgodilo. Verjamemo, kar je bilo 

povedano in zaupano. Ne gre nujno za celovito resnico nekega dogajanja, še posebno, če je 

trajalo dolgo časa, če je bilo veliko dogodkov in če je vpleteno večje število oseb. Nujno pa 

je, da poznamo resnico žrtve, saj bomo brez nje zgrešili bistvo problema in žrtvi povzročili 

dodatno krivico in stisko. Nasilni dogodek v izhodišču definira žrtev, vse ostalo je pojasnitev 

širšega konteksta in vzrokov dogajanja.  

2. Individualno doživljanje nasilja: ne sodimo nasilja po lastnih čustvih in izkušnjah. Vsaka 

oseba individualno doživi, občuti in razume nasilno dejanje in posledice. Vsa čustva, občutki 

in zaznave so normalni in legitimni. Naloga strokovnih delavcev pa je, da žrtvi pomagajo in 

jo usmerjajo v iskanju poti iz nasilja in pri tem, kaj bo s svojimi čustvi in spoznanji naredila 

zase in za svojo zaščito. 

3. Nasilno vedenje je izbira. Za nasilje je odgovoren povzročitelj. Za svoja vedenja smo 

odgovorni sami Celo čustva, ki so podlaga našim nasilnim reakcijam in vedenjem, izbiramo 

sami in so v tem smislu nasilni čustveni odziv na nek dražljaj ali situacijo (Muršič, Pušnik 

2010: 13). Čeprav gre za otroke, je treba vztrajati pri odgovornosti (ne nujno kazni) za 

njihova dejanja, kajti naučiti jih želimo, da bi znali naslednjič izbrati drugo obliko vedenja, ko 

se bodo ponovno soočili s čustvi jeze, ljubosumnosti, zavisti, žalosti, razočaranja … 

Odgovornosti za izbiro nekega nasilnega vedenja zato ne smemo pripisovati žrtvi, saj bi jo to 

ponovno viktimiziralo in jo čustveno poškodovalo.  

4. Ne minimaliziramo nasilja. Ker je doživljanje nasilja individualno, hkrati pa smo odrasli 

pogosto v situaciji, da ne poznamo vseh dejstev, ni prav, da nasilje vrednotimo, 

minimaliziramo, primerjamo z našimi preteklimi izkušnjami. Vsak ima pravico do svoje 

izkušnje in njenega občutenja. 

5. Ne obljubljamo. Ko se pogovarjamo z otrokom, ki je doživel nasilje, smo pogosto v 

skušnjavi, da bi mu obljubili, da se to ne bo več zgodilo in da ga bomo zaščitili ter preprečili, 

da bi še naprej trpel. Ker pa je ustavitev nasilja in ponovna vzpostavitev konstruktivnih 

odnosov med vrstniki odvisna od številnih dejavnikov, na katere nimamo odločilnega vpliva, 

bi bila obljuba nepremišljena in zavajajoča. Razočaranje, ki bi sledilo nezmožnosti izpolnitve 

obljube, bi v otroku zmanjšalo zaupanje v nas in v šolo kot institucijo. Obljubimo le tisto, kar 

bomo sami zanj zagotovo storili. 

6. Podpiramo pri iskanju izhoda iz nasilne situacije. Ko se pogovarjamo z otrokom, ki je 

doživel nasilje, si zanj vzamemo dovolj časa, mirno in zbrano ga poslušamo, dajemo mu 

občutek varnosti in sprejetosti. S tem gradimo zaupni odnos z otrokom. Pri tem poudarimo, da 

ni kriv za nasilje, da je nasilje nesprejemljivo in da mu želimo pomagati pri izhodu iz stiske in 
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nasilja. Povemo mu, da je pogumen, da je spregovoril o nasilju in da ima veliko moči, saj je 

preživel različne oblike trpinčenja. Tako otroka opolnomočimo za skupno iskanje rešitev.  

7. Upoštevamo moč vpletenih subjektov. Zelo pomembno načelo, saj gre pri nasilju za zlorabo 

moči, a je to dejstvo nemalokrat prikrito. Povzročiteljem namreč lahko uspe interpretirati 

dogajanje tako, da je krivda porazdeljena na vse vpletene ali pa nimamo informacij za uvid v 

to, kar se je zgodilo in površno ocenjujemo, da gre za konflikt ali neškodljivo »zafrkavanje«. 

Vedno je treba poskušati dobiti več informacij, da lahko bolje raziščemo razmerja moči med 

vpletenimi oziroma morebitno zlorabo moči.  

8. Ne soočamo žrtve in povzročitelja. Soočanje žrtve in povzročitelja, zlasti če je nasilje 

trajalo dolgo časa in ima žrtev zaradi tega čustveno-psihološke posledice, trpinčenega 

sekundarno viktimizira. Praviloma namreč povzroči dodatno škodo temu, ki je že sicer 

oškodovan, ranjen, ponižan, ustrahovan, saj ne upa in ne zmore povedati, kaj se je zgodilo v 

prisotnosti povzročitelja. Soočenje (nehote) žrtvi in povzročitelju daje tudi sporočilo, da sta 

oba enako odgovorna za storjeno nasilje in za iskanje rešitev oziroma popravo storjenega.  

9. Ne prelagajmo odgovornosti za ukrepanje na druge. Odrasli: učitelji, svetovalni delavci, 

vodstva šol ali starši moramo ukrepati, ko zaznamo vrstniško nasilje v skladu s svojimi 

vlogami, kompetencami ter pooblastili. Prelaganje odgovornosti na druge običajno pelje le v 

»pometanje problema pod preprogo«, kar pomeni, da se le-ta še razraste in je škoda naposled 

še veliko večja. Sprejeti moramo, da je vrstniško nasilje problem vseh deležnikov v šoli, ne le 

neposredno vpletenih učencev, staršev ali razrednikov. Hkrati pa je tudi resen problem šole 

kot institucije, saj vpliva na šolsko klimo, odnose, zadovoljstvo in uspešnost.  

Pomen takojšnjega ukrepanja in obravnave 

Medvrstniško nasilje lahko zaznamo na več načinov: o izkušnji z nasiljem lahko spregovori 

žrtev sama, lahko nas o tem obvestijo njeni sošolci, lahko smo priča nasilju, o zaznanem 

nasilju nam lahko povejo tudi sodelavci ali pa starši. Ko zaznamo medvrstniško nasilje, je 

treba intervenirati. Intervencijo (pomoč, reagiranje) v primerih nasilja med vrstniki lahko 

izvajajo učitelji, šolski svetovalni delavci ali oboji, v povezavi še s katero od zunanjih 

institucij (Lešnik Mugnaioni, Klemenčič, Filipčič, Rustja, Novakovič, 2016). Ko zaposleni v 

šoli zazna vrstniško nasilje, vidi spremembe v vedenju posameznika ali dobi informacijo o 

nasilju od nekoga tretjega, je naloga vsakega zaposlenega, da ukrepa oziroma intervenira. 

Pomembno je, da takoj, ko na kakršen koli način zaznamo nasilje med vrstniki, interveniramo 

tako, da zaščitimo učenca, ki je žrtev nasilja. Zaščitimo ga lahko na različne načine, 

pomembno je, da nasilju ni več izpostavljen. Šele po takojšnji intervenciji načrtujemo 

nadaljnje delo, tako z žrtvijo kot s povzročiteljem in opazovalci. Takojšnje ukrepanje izvede 

vsak zaposleni v VIZ, ki je nasilje zaznal. Procesno intervencijo, ki sledi, v VIZ načrtujemo 

glede na dogodek, število vpletenih učencev in upoštevajoč kompetence strokovnih delavcev 

v VIZ. Intervencije ob zaznanem nasilju med vrstniki v šoli lahko prikažemo tudi shematično 

(Lešnik Mugnaioni in Klemenčič 2014, 49): 



 Klemenčič, I. (2016). Sistemski pristop k medvrstniškemu nasilju v osnovni šoli  

 
 

      47 
  
 

Slika 2: Shema interveniranja pri medvrstniškem nasilju v šoli 

INTERVENCIJE PRI VRSTNIŠKEM NASILJU
9
 

Intervencija (takoj) 

 

 takojšnja ustavitev nasilja in zaščita žrtve nasilja (vsak zaposleni)  

Procesna intervencija 

 

 Delo (pogovor) z žrtvijo (glede na kompetence strokovnega delavca) 

 delo z učencem, ki trpinči 

 delo z razredom 

 delo s starši 

 vključitev drugih institucij (policija, CSD) 

 

 

 

Pod takojšnjo intervencijo D. Lešnik Mugnaioni in I. Klemenčič (2014) razumeta, da 

strokovni delavec ali zaposleni, ki je nasilje zaznal, vedno najprej poskrbi za prekinitev 

nasilja in zaščito žrtve z izvedbo ustreznih ukrepov. Nasilje prekine tako, da vpletene 

otroke/dijake razdvoji, po potrebi pokliče ustrezno pomoč, povzročitelja odstrani v ločen 

prostor (v šolsko svetovalno službo, k ravnatelju oziroma glede na dogovor v šoli), žrtev pa 

zaščiti tako, da jo umakne v varen prostor, nujno stran od povzročitelja nasilja. Naslednji 

korak je pogovor z otrokom (žrtvijo, povzročiteljem in/ali opazovalcem). 

Pri kasnejšem ukrepanju (procesni intervenciji) sodelujejo strokovni delavci šole, glede na 

njihove kompetence in znanja. Vendar pa ima ključno vlogo šolska svetovalna služba, ki je 

strokovno kompetentna za svetovalne razgovore in načrtovanje poteka dela s posameznikom, 

skupino ali razredom. Pomembno vlogo pri procesni intervenciji oziroma v timu, ki se na šoli 

po zaznanem nasilju oblikuje, ima tudi razrednik. 

                                                           
 

9
 Shemo pripravili Lešnik Mugnaioni, D., Klemenčič, I. (2014). 

DELO V TIMU 

(ravnatelj, svetovalni delavec, razrednik, otrokova zaupna oseba, po potrebi pa tudi 

drugi strokovni delavci) 
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Načela, priročniki in sheme ravnanja lahko ostanejo zapisani na papirju, če strokovni delavci 

nimajo ustreznih kompetenc, kdaj in kako ravnati in če se ne integrirajo v življenje šole.  

5 PROGRAMI ZA ZMANJŠEVANJE MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA V ŠOLI    

Šole se z medvrstniškim nasiljem spoprijemajo na različne načine in na različnih ravneh; 

nekatere prosocialno, v smislu interveniranja, ko se zgodi, druge se problema lotevajo bolj 

celostno, preventivno. Po drugi strani S. Pečjak (2014) navaja, da obstajajo tudi programi in 

model, ki se vrstniškega nasilja lotevajo bolj sistematično in celostno – t. i. celostni pristopi k 

medvrstniškemu nasilju. Ti programi so praviloma bolj učinkoviti, saj zajamejo dejavnosti, 

kot so senzibiliranje posameznika do medvrstniškega nasilja, izboljšanje zaznavanja pojava, 

preventivne dejavnosti za zmanjšanje dejavnikov tveganja, obravnavo že storjenega 

medvrstniškega nasilja in pa – v skladu z modelom valujočega učinka – vključujejo vse 

udeležence v vzgojno-izobraževalnem procesu (učence, starše, strokovne delavce in podporno 

osebje šole). Takšen model je npr. Olweusov program (1995) in modernejši Sullivanov 

program (2011). 

Olweusov program (1995, v Pečjak, 2014: 95–96): celostni program vključuje delo na treh 

ravneh:  

1. Šola – razred – posameznik. Ukrepi na ravni šole vključujejo vse udeležence šole in 

predvidevajo različne dejavnosti, npr. šolski dan na temo nasilja med vrstniki; nadzor 

učencev v šoli in okolici šole; srečanja staršev, učencev in učiteljev; skupine učiteljev 

za razvijanje ugodnega okolja v šoli; izobraževalne skupine za učence, starše in 

učitelje.  

2. Ukrepi na ravni oddelka: oblikovanje jasnih pravil; pohvale za želeno in sankcije za 

neželeno vedenje; razredne ure na temo nasilja med vrstniki; razvijanje sodelovalnih 

oblik dela; oddelčni sestanki z učiteljem, starši, učencem in zunanjimi strokovnjaki. 

3. Ukrepi na ravni posameznika: pogovor/delo z žrtvijo; pogovor/delo s povzročiteljem; 

pogovor s starši; skupinski pogovor s starši učenca, ki je žrtev nasilja in učenca, ki 

nasilje povzroča. 

Sullivanov program (2011, v Pečjak, 2014: 96–97) pa ima šeststopenjski načrt pristopa k 

medvrstniškemu nasilju: 

1. Oblikovanje pobude proti medvrstniškemu nasilju 

2. Oblikovanje šolske politike proti medvrstniškemu nasilju 

3. Razvoj programov proti medvrstniškemu nasilju s strani šolskega tima 

4. Predstavitev teh programov ostalim v šoli 

5. Uporaba programov 

6. Evalvacija programov 

Pri preprečevanju medvrstniškega nasilja v šolah so evropske države, tudi Slovenija, razvile v 

zadnjih desetletjih številne preventivne modele (Muršič, Filipčič, Klemenčič, Pušnik, Lešnik 
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Mugnaioni, 2012). Vsebinsko jih avtorji uvrščajo v tri večje skupine (Lešnik Mugnaioni, 

Klemenčič, Filičič, Rustja, Novakovič, 2016): 

1. Modeli, v katerih se na različne načine (delavnice, igre vlog, interaktivna predavanja, 

projektni dnevi ...) poskuša otrokom predstaviti: značilnosti ter različne oblike nasilja, kako 

jih prepoznati in kakšne so lahko njegove posledice, kako vrstniku pomagati, če je v primežu 

nasilja, kako se odzvati na nasilno vedenje vrstnikov in se zaščititi, komu povedati, kakšna je 

vloga opazovalcev in kakšna je vloga učiteljev ter šole, kdo vse lahko otroku pomaga, če je 

doživel posamezno nasilno dejanje ali če je trpinčen … Cilj teh pristopov je torej razumevanje 

dinamike nasilja, vloge različnih akterjev in učenje aktivnega soočanja z nasilnim vedenjem. 

Običajno te pristope izvaja šolska svetovalna služba ali zunanji strokovnjaki iz nevladnih 

organizacij ali izobraževalnih ustanov. 

 

 2. Modeli, ki se usmerjajo v vzroke za izbiro nasilja v medosebnih odnosih in komunikaciji 

ter v učenje vedenj, ki neposredno preprečujejo nasilna dejanja. V teh pristopih se poskuša: 

graditi asertivnost, dobro samopodobo in samospoštovanje pri otrocih, otroke učiti reševanja 

sporov in konfliktov na konstruktiven način, ki izključuje uporabo nasilja za dosego lastnih 

ciljev, interesov in zadovoljitev potreb; predvsem gre za učenje vrstniške mediacije, pogajanj, 

iskanja kompromisov, razvijati »problem solving« pristope, kjer se otroci učijo samostojnega 

reševanja problemov na nenasilen način, pri otrocih krepiti emocionalno pismenost, s katero 

znajo prepoznati in razumeti lastna čustva ter jih obvladovati v različnih kontekstih vrstniških 

interakcij, hkrati pa uspejo prepoznati čustva drugih in skladno s tem izbirati nenasilna 

vedenja … Te modele lahko na šoli razvija šolska svetovalna služba v oddelkih ali 

individualno s posameznimi otroki. Pri tem lahko sodeluje z zunanjimi strokovnimi in 

svetovalnimi ustanovami ali nevladnimi organizacijami. 

 

3. Modeli, katerih cilj je preprečevati medvrstniško nasilje v njegovem družbenem in 

strukturnem izvoru. Izhodišče teh modelov je, da otroke – njihovo življenje in vedenje – v 

veliki meri določajo kategorije: spol, verska, etnična, kulturna in jezikovna pripadnost, 

seksualnost ter socialna in razredna pripadnost. Te kategorije so, poleg individualnih 

psiholoških značilnosti, ključne za razumevanje nasilja med otroki in mladostniki. Zato se je v 

takšnih družbenih kontekstih treba v preventivnih pristopih ukvarjati s strukturnimi dejavniki 

tveganja, ne pa iskati vzrokov za nasilno vedenje otrok v njihovih psihosocialnih vidikih 

osebnosti. Nujen je multiprofesionalni pristop, ki vključuje sociološko, (socialno)pedagoško, 

psihološko, kriminološko, socialnovarstveno analizo stanja na šoli in v njenem okolju. Šola v 

takšnih preventivnih modelih, skupaj z lokalno skupnostjo in njenimi institucijami, išče in 

ustvarja pogoje za sodelovanje z družino ter nosilci moči v (ranljivi) družbeni skupini, ki ji 

otrok, vpleten v nasilje, pripada. Preventivo šola, odvisno od konteksta medvrstniškega 

nasilja, načrtuje skupaj z lokalno skupnostjo, centrom za socialno delo, nevladnimi 

organizacijami, policijo in drugimi lokalnimi vzgojno-izobraževalnimi ter kulturnimi 

ustanovami.  

Vsako nasilje v medosebnih odnosih se torej zgodi znotraj nekega konteksta, ki nasilje 

omogoča, ga spodbuja, dovoljuje, normalizira, generira ... Tudi nasilje v odnosu med dvema 
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subjektoma se zgodi ali dogaja znotraj nekega prostora, ki psihološko, socialno, kulturno in 

družbeno uokvirja ta odnos (Lešnik Mugnaioni, 2012). V zvezi s pojmovanjem tega 

okvirja/konteksta medosebnega nasilja, se je, glede na nasilje v šoli, razvilo več pristopov, ki 

jih D. Lešnik Mugnaioni (2014) poimenuje kotekstualizacija nasilja v šolah. 

Psihološki pristop 

Psihološki pristopi medosebno nasilje v šoli razumejo kot individualni problem vpletenih, 

njihove psihološke strukture osebnosti, medosebne komunikacije, čustvenih odzivov, 

vedenjskih vzorcev, bioloških, psiholoških in socialnih faktorjev (Pušnik, 1999) in 

podobnega. Večinoma so se usmerjali v proučevanje agresivnosti in njene dinamike. Pristop 

je medosebni odnos izvzel iz družbenega in kulturnega konteksta in ga obravnaval kot 

samostojni problem. Razumevanje medosebnega nasilja v šoli je bilo usmerjeno k 

razumevanju čustev, reakcij, dejanj, odnosov med vpletenimi, predvsem povzročitelja in 

žrtve, drugi dejavniki tveganja pa niso bili prepoznani kot ključni (Lešnik Mugnaioni, 2012). 

Razvijejo se različni in številni preventivni pristopi, katerih cilj je bil zmanjšati agresivnost v 

vedenju, obvladovanje čustev, razvijanje prosocialnega vedenja, povečanje socialne 

vključenosti, razvijanje samozavesti in samospoštovanja, sodelovanja in samoobvladovanja 

(Huybregts in dr., 2003, v Lešnik Mugnaioni, 2012). 

Najbolj razširjen pristop k preprečevanju medvrstniškega nasilja v šoli je razvil Olweus; pri 

pristopu gre za preventivo in obravnavo nasilja, ki enakovredno vključi šolo, razred in 

posameznika. Zasnovan je celovito in sistematično, v njem sodelujejo učenci, učitelji in starši. 

Delo na ravni šole se najprej usmeri k ugotavljanju prisotnosti nasilja v šoli, uvedena so 

dežurstva, šola veliko dela na izboljšanju klime. V razred se postavijo pravila in sankcije v 

primeru kršitev le-teh. V oddelku se kontinuirano izvajajo razredne ure. Na ravni 

posameznika se v šoli sistematično pogovarjajo z vpletenimi v nasilje. Cilj je osebno 

opravičilo žrtvi ter poravnava škode (Olweus, 1995). Avtorji (Popp, 2003; Atria in Spiel, 

2003; Lešnik Mugnaioni, 2012) navajajo, da so bili ti pristopi uspešni in so se posledično 

uveljavili v številnih državah kot ključni model preprečevanja medvrstniškega nasilja v šolah.  

Intersekcionalni pristop 

Pristop, ki se je v zadnjem desetletju razvil in uveljavil v Evropi, predvsem v multikulturnih 

državah, je t. i. intersekcionalni pristop k preprečevanju vrstniškega nasilja. Izhodišče pristopa 

je, da mlade, njihovo življenje in vedenje, določajo kategorije: spol, seksualnost, razred, 

verska, etnična, narodnostna pripadnost (Lešnik Mugnaioni, 2012). Avtorica navaja, da so te 

kategorije, poleg individualnih psihosocialnih značilnosti mladih, pogosto ključne za 

pojasnjevanje nasilja med njimi. Pripadnost družbenim skupinam oziroma družbenim 

lokacijam ustvarja kompleksno realnost mladih, ki jo obeležujejo neenakosti, procesi 

dominiranja, diskriminiranja, nasilje. Nanje običajni (psihološki) pristopi k medvrstniškemu 

nasilju v šoli ne zmorejo odgovoriti. Intersekcionalnost v preventivi proti nasilju poudarja 

naslednje vidike (Smernice, 2011: 7): 
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- upoštevanje različnih vrst nasilja in diskriminacije v njihovi odvisnosti od družbenih 

lokacij in identitete posameznika, 

- dekonstruiranje in poimenovanje razmerij moči, 

- opolnomočenje marginaliziranih skupin in posameznikov, 

- spreminjanje odnosov v okolju in družbi. 

Gre torej za pistop, ki poskuša obravnavati medosebno nasilje tako, da se prvenstveno ukvarja 

s strukturnim nasiljem, ki te medosebne nasilne integracije generira (Lešnik Mugnaioni, 2012: 

157).  

Socialnoekološki model 

Socialnoekološki model se je razvil v zadnjih letih kot odziv na vse bolj kompleksne 

dejavnike tveganja za medosebno nasilje med mladimi in nasilje v šoli. Heery (2012, v Lešnik 

Mugnaioni, 2012,) zagovarja ta model na podlagi priporočil svetovne zdravstvene 

organizacije (WHO), ki j v letih 2002 in 2004 v svojem poročilu o zdravju in nasilju uporabila 

t. i. ekološki model pri soočenju z nasiljem. Prednost modela po Heeryu je v tem, da uspešno 

povezuje številne vplive (dejavnike tveganja) na pojav nasilja ter omogoča prepoznavanje 

njihovega medsebojnega učinka. Heery (2012, v Lešnik Mugnaioni, 2012: 158) razlikuje štiri 

ravni: 

1. Biološko in osebno zgodovino osebe kot dejavnik tveganja za povzročanje ali 

doživljanje nasilja (psihološka struktura osebnosti, starost, izobrazba, materialni 

status, dohodek, težave v duševnem zdravju, zloraba drog, pretekle izkušnje z 

nasiljem, prepričanja, vrednote ...); 

2. Pomembne odnose, ki jih ima oseba (v družini in partnerskih odnosih, s prijatelji ter 

med vrstniki), in kakšna je kakovost teh odnosov; 

3. Pripadnost skupnostim (šolski, lokalni, delovni ...) in ali v njih zaznavamo dejavnike 

tveganja za nasilje; na primer: visoka mobilnost prebivalcev v lokalni skupnosti, 

visoka nezaposlenost, revščina, prisotnost drog in kriminalnih ter nasilnih skupin ...; 

4. Širši družbeni kontekst kot dejavnik tveganja za nasilje (socialne razmere, kulturne 

norme, neenakost v družbi, velika neenakost med spoloma, dostopnost orožja, 

zdravstveni in socialni sistem ...). 

Vse štiri ravni se enakovredno upoštevajo pri načrtovanju in pripravi preventivnega dela. Šola 

ima v programu, kot pomembna organizacija v skupnosti, pomembno vlogo, saj je za starše in 

otroke dejavnik zaščite. Strategije šole so, npr. za preprečevanje zlorab otrok obiski na domu, 

izobraževanje staršev, obveščanje skupnosti in javnosti, skupine za starše in otroke, 

medsebojna podpora in drugo.  

Sistemski pristop k preprečevanju nasilja 

V zadnjem desetletju se je oblikovalo enotno stališče, da so modeli, strategije, programi 

preprečevanja nasilja v šoli lahko uspešni le, če so celoviti, vsešolski, sistemski (ang: Whole – 

school approach). Sistemskost avtorji razmejo v dveh smereh. 
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1. Vključitev vseh ključnih subjektov: učencev, učiteljev (šole) in staršev v programe 

preprečevanja vrstniškega nasilja v šoli (npr. Olweus, 1995; Pušnik, 1999; Popp, 

2003). 

2. Širše pojmovanje sistemskega preprečevanja nasilja pa, poleg vključitve šole, učencev 

in staršev, zajema vse vrste interakcij v šoli in tudi nasilje nad otrokom v družini 

(Lešnik Mugnaioni, 2012; Muršič, Filipčič, 2010; Lešnik Mugnaioni in dr., 2009; 

Zabukovec Kirin, 2006). Predpostavka tega pristopa je, da vse vrste nasilja štejejo in 

da se je treba odzvati na vsa nasilna dejanja, ne glede na to, kdo jih povzroča ali kdo je 

v vlogi žrtve. Vsi, ki vstopajo v prostor šole, so enakovredni, obravnava nasilnih 

dejanj, ki jih povzročajo, pa je odvisna od njihove psihološke, formalne in položajne 

moči, odgovornosti, pravnega statusa, pravice in obveznosti. 

Šola je lahko uspešna, če se nasilja loti sistematično. Sistematičen pristop vključuje (Lešnik 

Mugnaioni, 2012): spremljanje konfliktov in agresivnosti v medosebnih interakcijah, pojavih 

oblik nasilja, praks (ne)uspešne zaznave in obravnave primerov nasilja; oblikovanje načrta za 

izboljšanje stanja, v katerem so opredeljene konkretne aktivnosti za učence, učitelje in starše; 

izvedbo načrta, katerega sestavni del je tudi evalvacija doseženega. 

Gre za pristop, ki se s preprečevanjem nasilja ukvarja, še preden pride do hujših primerov 

nasilnih dejanj. Vsi v šoli se sistematično usposabljajo za preventivno delo in učinkovito 

obravnavo nasilja.  
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6 PROJEKT SISTEMSKI PRISTOP K MEDVRSTNIŠKEMU NASILJU V  

    OSNOVNI ŠOLI SIMONA JENKA KRANJ 

 

Projekt Sistemski pristop k medvrstniškemu nasilju v VIZ – vzorčni model in smernice (v 

nadaljevanju NasVIZ) je financiran iz programa Norveškega finančnega mehanizma in traja 

od februarja 2015 do avgusta 2016. Nosilec projekta je Inštitut za kriminologijo pri Pravni 

fakulteti v Ljubljani. Ta je oblikoval partnersko mrežo, ki omogoča celovit sistemski pristop k 

izzivom vrstniškega nasilja v šoli in lokalni skupnosti. Osnovna šola Simona Jenka Kranj, kot 

osrednji partner, je z Inštitutom sodelovala že v projektu »Nasilje v družini«. V osnovni šoli 

Simona Jenka se je odvijala večina projektnih aktivnosti. V duhu »pristopa celotne šole« je 

šola povezovala učence, starše, učitelje in druge zaposlene. Povezovala se je tudi z drugimi 

partnerji, ki so sodelovali pri posameznih aktivnostih. 

Osnovna šola Simona Jenka Kranj je ena izmed večjih šol v Sloveniji. Poleg Matične šole 

(obiskujejo jo učenci 1.–9. razreda) ima šola še večjo Podružnično šolo Center (obiskujejo jo 

učenci 1.–9. razreda) in manjše podružnične šole – Primskovo, Goriče in Trstenik (obiskujejo 

jih učenci 1.–5. razreda). Ob šoli je tudi pet oddelkov vrtca na dveh lokacijah. Skupaj 

obiskuje šolo približno 1100 učencev in 100 otrok v vrtcu. Na šoli je zaposlenih 140 

strokovnih delavcev in podpornega osebja. 

Partnerji so bili Vzgojni zavod Kranj,
10

 CSD Kranj – Dnevni center za mlade in družine 

Škrlovec, Društvo za nenasilno komunikacijo,
11

 The European Wergeland Centre – Oslo
12

 in 

Mestna občina Kranj. Ves čas projekta so bili neformalni partnerji tudi III. Osnovna šola 

Čakovec – Hrvaška in kranjski taborniki – Rod Stane Žagar – mlajši.  

Cilj in namen projekta je bil prispevati k celovitejšemu spoprijemanju s tem pojavom v šolah 

preko aktivnega partnerstva v lokalni skupnosti. Projekt je bil zasnovan na izhodišču, da 

vrstniško nasilje ni le problem posamezne šole, temveč gre za pojav, ki se poraja in odraža 

tudi v družinski, lokalni in širši družbeni skupnosti, zato ga je treba obravnavati širše ter na 

                                                           
 

10
 Vloga Vzgojnega zavoda Kranj je spodbujanje celovite šolske vključenosti psiho-socialno manj prilagojenih 

učencev s čustvenimi in vedenjskimi težavami v vrstniško skupino otrok iz šole. Še posebej v dejavnosti, ki niso 

formalne in se odvijajo izven šole. 

11
 Društvo za nenasilno komunikacija (DNK) deluje na področju obravnavanja in preprečevanja nasilja, s 

posebnim poudarkom na vrstniškem nasilju in nasilju v družini.  

12
 Osnovna šola Simona Jenka je z EWC sodelovala že v juniju 2013 in v juniju 2014; obakrat sta se 

izobraževanja »Human Righit in Action« – The South East Europe Summer Academy v Cetinju, Črna gora, 

udeležila šolska tima s tremi člani (predstavnik vodstva šole, učitelj in predstavnik nevladne organizacije iz 

lokalne skupnosti). 

 



 Klemenčič, I. (2016). Sistemski pristop k medvrstniškemu nasilju v osnovni šoli  

 
 

      54 
  
 

izhodišču, da ga je mogoče zmanjšati le s celostnim pristopom, ki predstavlja povezovanje in 

sodelovanje šole s starši in z organizacijami v lokalnem okolju.  

6.1 Faze projekta na šoli 

 

Projekt je potekal v fazah, ki so zajemale izobraževanje zaposlenih, učencev in staršev, 

oblikovanje politike šole, oceno stanja na šoli in pripravo aktivnosti Fokus dela je bil na 

skupinah in v razredih, vendar so bile intervencije izvedene tudi pri posameznikih. Faze 

projekta so prikazane na Sliki 3.  

 

Slika 3: Faze projekta na šoli 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivnosti so se izvajale za strokovne delavce, starše in učence. Za učence so se aktivnosti 

odvijale na nivoju cele šole, v razredih, ki so vključeni v projekt, in v posameznih skupinah. 

V mnoge aktivnosti so bili vključeni učenci iz partnerskih ustanov. Zaradi velikosti šole so 

bili v projekt bolj intenzivno vključeni naslednji razredi: 1. c, 2. c, 3. c, 4. c, 5. c, 6. a, b, c in 

č, 7. c in č, 8. č in 9. c in č. 

V marcu in aprilu 2016 pa smo v zaključni val testiranja vključili še učence od 6. do 9. 

razreda Osnovne šole Stražišče Kranj, Osnovne šole Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica in 

učence iz Osnovne šole Martina Krpana Ljubljana. 
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Iz naslova projekta sta bila na šoli zaposlena dva strokovna delavca za polovični delovni čas, 

in sicer ena delavka od februarja 2015 do aprila 2016 in en strokovni delavec od aprila 2015 

do junija 2016. 

6.2 Prva faza: izobraževanje, načrtovanje, vizija šole 

 

Izobraževanje strokovnih delavcev 

 

Razmišljanje strokovnih delavcev, da je nasilje kompleksen pojav, ki vpliva na delovanje cele 

šole, ter da je znanje zaposlenih na šoli treba poglobiti in razširiti, so, zlasti učitelji, izpostavili 

na pedagoških sestankih šole ob sprejetju Zakona o preprečevanju nasilja v družini. Zato se je 

šola vključila v poglobljeno izobraževanje v šolskem letu 2011/12. Cilji izobraževanja so bili 

prepoznati znake, po katerih lahko sklepamo, da je učenec lahko žrtev nasilja v družini, kako 

ravnati, koga obvestiti in kako se pogovoriti z učencem. Z novimi znanji so se porajala nova 

vprašanja, strahovi, dileme, ugotovitve in razmišljanja; zaposleni v vzgojno-izobraževalnih 

zavodih preživimo z otroki dnevno več ur in tako najprej in najpogosteje zaznavamo 

spremembe vedenja posameznika, nastale učne težave, otrokovo stisko ali morebitne 

poškodbe, ki so lahko posledica nasilja v družini. Če so v šoli dobri odnosi med učenci in 

strokovnimi delavci (razrednikom, učiteljem, svetovalnim delavcem ...), ima otrok prostor, 

kjer lahko zaupa svojo stisko. Učitelji so izpostavili, da morajo tudi zaposleni imeti v šoli 

mrežo, kjer se bodo počutili varni v primeru soočenja z nasiljem v družini, saj Zakon o 

preprečevanju nasilja v družini in Pravilnik za zaposlene v VIZ nalaga prijavitveno dolžnost. 

Nasilje nad otroki, zlasti v domačem okolju, je za vse delavce v šoli strokovno zahtevno in 

čustveno obremenjujoče področje. Izhajali smo iz prepričanja, da delo z otrokom, ki je žrtev 

nasilja v družini, ni in ne sme postati rutina, ker je vsak primer drugačen, saj se dogaja v 

različnih kontekstih in pusti na otroku različne posledice. Izpostavila se je potreba po novih 

znanjih in želja, da šola postane varen prostor za vsakega učenca in zaposlenega. Za začetek 

je vsak zaposleni dobil shemo,
13

 ki vodi skozi postopek ravnanja pri nasilju v družini.  

V šoli smo oblikovali strokovni tim, ki se je v šolskem letu 2012/13 in 2013/14 udeležil 8-

dnevne Akademije »Human Rights in Action« ki jo je organiziral in izvajal The European 

                                                           
 

13 Shemo izdelala: Janjuševič, P., Klemenčič, I. (2008, objavljeno 2009).  
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Wergeland Centre iz Osla. Na Akademiji smo zasnovali šolski projekt, v okviru katerega smo 

vsi zaposleni in učenci prevetrili in preoblikovali Šolska pravila.  

Nadaljnje izobraževanje zaposlenih na šoli je bilo načrtno zastavljeno in usmerjeno v 

spreminjanje kulture nenasilja na šoli (Tabela 1). Izobraževanje učiteljev, ki so ga izvajali 

sodelavci iz šole in različni zunanji strokovnjaki, je potekalo tudi ves čas projekta NasVIZ.  

Vzporedno je nastajal spremenjen Vzgojni načrt Osnovne šole Simona Jenka Kranj, ki je bil 

potrjen v avgustu 2014. V Vzgojnem načrtu smo določili proaktivne in preventivne 

dejavnosti, s katerimi bomo razvijali vzpodbudno in varno okolje v šoli.  

Tabela 1: Prikaz izobraževanja na Osnovni šoli Simona Jenka Kranj od avgust 2014 do 

marca 2016 

Čas Naslov 

Avgust 2012 Nasilje v družini 

April 2014 Šolska pravila 

Maj 2014 Vzgojni načrt – preventivne in proaktivne dejavnosti v šoli 

Avgust 2014 Kumunikacija učitelj – učitelj, učenec – učitelj, starši – učitelj 

Avgust 2014 Kako prepoznamo vrstniško nasilje/vrste medvrstniškega nasilja 

Kako ukrepati pri vrstniškem nasilju 

 Navodila s Priročnikom za obravnavo medvrstniškega nasilja v vzgojno-

izobraževalnih zavodih 

Oktober 2015 Varna šola 

Februar 2015 Predstavitev projekta NasVIZ  

Avgust 2015 Sistemski pristop k medvrstniškemu nasilju 

Avgust 2015 Vnašanje preventivnih dejavnosti v kurikul 

Oktober 2015 Predstavitev projekta NasVIZ – kaj smo in kaj še lahko storimo? 

Februar 2016 Izvedene aktivnosti v projektu NasVIZ – analiza 

 

V okviru izobraževanja izpostavimo delavnico, kjer so učitelji znotraj strokovnih aktivov 

iskali možnosti, kako sistematično vnašati preventivne dejavnosti v kurikul oziroma v svoj 

učni načrt. Učitelji so iskali možnosti, kako bi stanje zavedanja, znanja o medvrstniškem 

nasilju ohranjali ne samo na razrednih urah, temveč tudi znotraj pouka. Učitelji, ki so se 

delavnice udeležili, so ugotavljali, da za pozitiven odnos do dela, sošolcev ter boljše klime v 

razredu ni treba vložiti veliko dodatnega dela. Dovolj je majhen korak, npr. načrtovano delo v 

skupini. Na delavnicah so učitelji primere zapisali v učne priprave. Nekaj primerov: 

- učiteljice na razredni stopnji so izbrale teme, preko katerih bodo obravnavale pojav 

vrstniškega nasilja pri različnih predmetih, še bolj sistematično kot doslej, 

- aktiv slovenistov je pripravil nabor mladinske literature, ki obravnava temo 

vrstniškega nasilja; učenci sedmih razredov bodo npr. za domače branje brali eno 

izmed izbranih knjig, 
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- aktiv profesorjev športne vzgoje bo še bolj poudaril »fer play« pri športnih igrah, 

profesorji bodo bolj načrtno izbirali športne igre, kjer je potrebno sodelovanje, 

- učitelji matematike uvajajo 2-krat mesečno uro utrjevanja snovi s poudarkom na 

medvrstniškem sodelovanju in pomoči znotraj razreda. 

Slika 4: Primer priprave za učno uro pri predmetu slovenščina 

Učni predmet: Slovenščina 

Šola: OŠ Simona Jenka Kranj 

Učitelj: I. U., K. T., A. M. 

Razred: 6. 

Tematski sklop: Pripovedka 

Učna tema: Peter Klepec 

Cilji:  Učenci spoznajo ljudsko pripovedko Peter Klepec. 

Razmišljajo o ljudskih junakih, označijo Petra Klepca.  

Postavljajo se v vlogo pastirja – nasilneža in opazujejo 

spremembe vedenja glavne osebe. Razmišljajo, kako bi 

sami ravnali v podobnih situacijah, se o tem pogovarjajo, 

naštevajo lastne izkušnje. Presojajo ravnanje glavnega 

junaka in ga vrednotijo, pri tem pa se učijo pravilnega 

ravnanja v zvezi z medvrstniškim nasiljem.  

Učne metode: poslušanje, branje, pogovarjanje, samostojno delo 

Učne oblike: frontalna, individualna 

Učni pripomočki in sredstva:   učni list s pripovedko Peter Klepec 

 

Faza Dejavnosti učitelja in učencev 

1. UVOD Učenci dobijo učni list s pripovedko Peter Klepec. Napovem, da se 

bomo nekaj časa ukvarjali s pripovedkami.  

Poslušajo in se pripravijo na branje.   

 

2. OSREDNJI 

DEL URE 

Glasno branje pripovedke po delih, sledi razlaga neznanih besed in 

ponovno branje. 

 

Vodim pogovor, učenci ustno odgovarjajo na vprašanja. 
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 Koga je Peter Klepec prosil za moč in zakaj? 

 Kako je to svojo moč uporabil?   

 Ali lahko rečemo, da se je do tovarišev vedel kot junak? Zakaj? 

 S katerim popolnoma drugačnim dejanjem se je spet pokazal kot 

junak? 

 Ali menite, da je Peter Klepec zares pregnal Turke z naše 

zemlje? 

 Kdo je to storil? 

 Koga Peter Klepec pooseblja?   

 

POVEZAVA S TEMO MEDVRSTNIŠKO NASILJE: 

Opišite odnose tovarišev pastirjev do Petra Klepca. Razmislite in 

pripovedujte o tem, kakšni so bili do Petra in kako se je on vedel do njih. 

Ali bi tudi vi ravnali tako kot Peter, če bi dobili čudežno moč? Bi bila 

vaša dejanja maščevalna? Kaj menite o Petrovi reakciji? 

Opišite podoben primer, če se vam je kdaj že zgodil ali pa se je zgodil v 

vašem razredu. 

 

Pogovor o reakciji »oko za oko« in vrednotenje tovrstnega vedenja s 

pomočjo vprašanj. Učenci argumentirajo svoje odgovore. Spodbujam 

učence, naj govorijo o lastnih izkušnjah. 

 

3. ZAKLJUČEK Postavite se v vlogo pastirja in napišite, kako je on doživljal Petra, 

preden je dobil čudežno moč in po tem. 

Kakšno je bilo njegovo mnenje o Petru po preobrazbi? 

Mislite, da ga je pekla vest? Kako se je vedel? 

Učenci v kratkem spisu zapišejo pastirjev pogled na Petra. Nekatere 

spise preberejo pred sošolci. 

 

 

V okviru projekta smo za strokovne delavce pripravili letak (Priloga 7) s ključnimi sporočili.  

 

V času projekta je bilo organiziranih več predavanj za starše. Izvajali so jih zunanji 

strokovnjaki in člani ožjega projektnega tima. Tudi za starše je nastal letak s ključnimi 

sporočili (Priloga 8). 

V šolskem letu 2015/16 je na Osnovni šoli Simona Jenka Kranj potekala intervizija, in sicer v 

treh skupinah. Svetovalni delavci šol iz Kranja in okolice ter vzgojitelji Vzgojnega zavoda 

Kranj smo se srečevali mesečno. Na opisih konkretnih primerov iz šol in vzgojnega zavoda 

smo skupaj načrtovali delo in se pri tem učili ustrezno ravnati, ko se soočamo z nasiljem. 

Eden izmed ciljev je bil spoznavati kompetence svetovalnih delavcev šol in vzgojiteljev 
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zavoda, skupaj načrtovati in sodelovati. Intervizijo sta vodila svetovalna delavka Osnovne 

šole Simona Jenka Kranj in ravnatelj zavoda. 

Vzgojni načrt osnovne šole Simona Jenka Kranj 

Prevetrili smo tudi Vzgojni načrt šole in v skladu z zastavljenimi cilji oblikovali vrednote in 

vzgojna načela šole. Oblikovali smo jasno politiko šole – politiko o nenasilju. Šola je dolžna 

preprečevati nasilje in se nanj odzivati. S svojimi spodbudnimi pogoji za učenje in delo, 

kakovostnimi medsebojnimi odnosi in ustreznim socialno-ekonomskim vzdušjem je šola 

lahko varovalni dejavnik za učenca.  

Vrednote 

 Znanje, s katerim razvijamo ustvarjalnost, vedoželjnost, uspešnost, aktivnost in njegovo 

uporabnost v življenju; 

 poštenost zagotavljamo tako, da zaposleni, učenci in starši ravnamo v skladu z etičnimi 

načeli; 

 odgovornost izkazujejo učenci z izpolnjevanjem svojih dolžnosti in upoštevanjem 

šolskega reda; učitelji s strokovnostjo, pravičnostjo, doslednostjo in spoštljivostjo; starši 

s sodelovanjem s šolo, spodbujanjem otroka pri šolskem delu in spremljanjem njegovega 

znanja in vedenja; 

 medsebojno spoštovanje in sprejemanje drugačnosti se kaže s strpnostjo in medsebojnim 

razumevanjem.  

 

Vzgojna načela šole  

Delovali bomo po spodaj zapisanih načelih. 

 Načelo zagotavljanja optimalnega učnega in vzgojnega procesa. 

 Načelo sodelovanja, strpnosti in razvijanja pozitivne samopodobe. 

 Načelo zaupanja, dogovarjanja, usklajenega medsebojnega delovanja. 

 Načelo individualizacije posameznega učenca/učenke. 

 Načelo omogočanja razvoja ustvarjalnega kritičnega mišljenja, presojanja in oblikovanja 

samostojnih odločitev. 

 Načelo priznavanja učiteljeve avtonomnosti in kompetentnosti. 

 Načelo pedagoškega miru, ki omogoča, da bo naše delo potekalo kvalitetno in strokovno 

 Načelo varnosti šolskega prostora. 

 Načelo solidarnosti in medsebojne pomoči. 

 Načelo razvijanja in upoštevanja splošno sprejetih moralnih vrednot. 

 Načelo spoštovanja žive in nežive narave ter ohranjanja naravne in kulturne dediščine. 
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Načrtovanje preventivnih dejavnosti 

V marcu in aprilu 2015 je bila narejena ocena stanja na šoli z uporabo številnih vprašalnikov 

in anket (vprašalnike, ankete in potek bomo opisali v empiričnem delu naloge). Zanimalo nas 

je splošno stanje medvrstniškega nasilja na šoli (koliko nasilja je prisotnega, katero 

prevladuje), klima v razredih, odnos učencev in učiteljev do pojava medvrstniškega nasilja, 

povezanost nasilja v družini in nasilja med vrstniki. Prav tako nas je zanimal posameznik; 

raziskovali smo, kateri učenci so pogosto žrtve medvrstniškega nasilja in kateri pogosto 

nasilje nad vrstniki izvajajo, katere vrste nasilja med vrstniki so bolj pogoste, stopnja in vrsta 

agresivnosti, njihova šibka in močna področja. Želeli smo razjasniti določene oblike vedenja, 

ki se pojavljajo pri posameznem učencu, prepoznati specifične ali splošne učne težave, 

spoznati njegova prepričanja in stališča, odkriti področja, za katera je nadarjen. Prav tako nas 

je zanimalo, kateri učenci imajo čustvene težave, težave v odnosih z vrstniki in kateri 

izkazujejo visoko prosocialnost. Pregled stanja je potreben za dobro načrtovanje dela na šoli 

in dobro načrtovanje intervencij pri posamezniku. Na osnovi statistične obdelave podatkov 

smo tako načrtovali:  

- preventivno delo v razredih,  

- preventivno delo na celi šoli, 

- ustrezne intervencije za posameznika, 

- vključevanje učencev, ki so se pokazali kot visoko prosocialni, ter  

- delo s skupinami učencev/s posamezniki, ki so bodisi že imeli izkušnjo nasilja in 

tistimi, pri katerih je nasilno vedenje pogosto izbran odziv na konflikt. 

Preventivne dejavnosti  

Preventivne dejavnosti so bile ena izmed ključnih aktivnosti v projektu, uspešnost le-teh 

bomo preverjali v empiričnem delu naloge. Izvajali smo jih od marca 2015 do aprila 2016 na 

nivoju razreda, šole in posameznih skupin učencev. Načrtovali smo jih skrbno, izhajali smo iz 

tistih potreb posameznika, posameznega razreda in šole, ki somo jih izbrali s pomočjo analize 

vprašalnikov. Pred izbiro aktivnosti smo pregledali različne prakse in strokovno literaturo. 

Izbirali smo pretežno dejavnosti, ki spodbujajo učenje asertivnega vedenja, razvoja 

prosocialnih veščin in sodelovanja, sprejemanja aktivne vloge pri soočanju s prevladujočimi 

vrstami nasilja za opazovalce, učenje veščin ravnanja pri soočanju z nasiljem in učenje 

strategij reševanja konfliktov in medosebnih problemov. Pri izbiri smo bili pozorni na 

naslednje kriterije:  

- čim manj aktivnosti, ki so zasnovane frontalno (klasične delavnice); 

- da so pretežno sodelovalne (manj tekmovalne), zlasti tiste, ki razvijajo empatijo, 

solidarnost in asertivno vedenje pri posamezniku; 

- aktivnosti, preko katerih se učenci učijo strategij reševanja medosebnih konfliktov in 

problemov; 
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- čim več dogodkov, na katerih ne sodelujejo le učenci, ki so skupaj v razredu, ampak 

učenci iz različnih razredov in različnih šol, zavodov (»nismo drugačni, smo le 

različni«); 

- dejavnosti tudi izven šolskih prostorov, zlasti v naravi (načela »doživljajske 

pedagogike«); 

- dogodke, kjer sodelujejo učenci skupaj z učitelji in starši (»nismo enakopravni, smo pa 

enakovredni«) in  

- aktivnosti, pri katerih skupine ustvarijo skupni izdelek.  

Slika 5: Temeljne značilnosti preventivnih dejavnosti (npr. dneva dejavnosti in kulturnega 

dne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Druga faza projekta – izvedba aktivnosti 

6.3.1 Aktivnosti na nivoju šole 

 

Nekatere aktivnosti na nivoju šole so naslavljale nasilje neposredno, številne pa so bile 

namenjene razvijanju sodelovanja med učenci, sodelovanja z učenci iz drugih šol in lokalno 

skupnostjo, razvijanju asertivnosti in, ne nazadnje, pripadnosti šolski skupnosti. Večina 

aktivnosti se je odvijalo na vseh šolah, torej tudi podružničnih (npr. dan dejavnosti, 

humanitarne akcije ...). Naštejmo nekatere: 

DAN DEJAVNOSTI (KULTURNI DAN, RAZREDNI PROJEKT ...) 

KLJUČNO: 

- izbira dejavnosti glede na starost 

- uporaba čim več medijev (knjiga, film, 

gledališče) 

- vključenost učencev v vse faze (načrtovanje 

dejavnosti, priprava, izvedba in evalvacija) 

- sodelovalne dejavnosti 

- interaktivne dejavnosti 

- skupinski cilj 

 

RAZVIJAMO: 

- sodelovanje 

- medsebojno pomoč 

- odgovornost 

- asertivnost 
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- projektni dan (skupaj s partnerji; Vzgojni zavod Kranj, Škrlovec, III. Osnovna šola 

Čakovec, DNK, Inštitut za kriminologijo, Mestna občina Kranj, taborniki) 

- dva kulturna dneva (skupaj s partnerji; Vzgojni zavod Kranj, Škrlovec, III. Osnovna 

šola Čakovec, DNK, Inštitut za kriminologijo, Mestna občina Kranj, taborniki) 

- dvakrat izvedena noč branja (skupaj s partnerji; Vzgojni zavod Kranj, Škrlovec) 

- humanitarne akcije, 

- projekt Moja druga stran, 

- medvrstniška učna pomoč na nivoju šole, 

- medgeneracijsko sodelovanje, 

- izdaja dveh tematskih glasil »Šmonce« (literarni natečaj), 

- oblikovan seznam mladinske literature na temo medvrstniškega nasilja (Priloga 3) 

 

Bolj podrobno bomo opisali le nekaj izbranih aktivnosti. 

Projektni dan  

Udeleženci: vsi učenci Osnovne šole Simona Jenka Kranj, učitelji starši 

Izvajalci: učitelji, zunanji sodelavci, partnerji projekta (Društvo za nenasilno komunikacijo, 

sodelavci Inštituta za kriminologijo, zunanji sodelavci, taborniki).  

Aktivnosti: 

Temeljni cilji projektnega dne so bili: 

- sodelovanje med sošolci in oddelki (oblikovanje skupnega izdelka, oblikovanje 

skupinskih družabnih iger, izdelava in postavitev totema ...); 

- sodelovanje učencev z učitelji in zunanjimi strokovnimi sodelavci (vodenje okrogle 

mize po gledališki predstavi, pogovor o filmu, delavnice Društva za nenasilno 

komunikacijo ...); 

- samozavestno izražanje svojega mnenja; 

- sprejemanje mnenja vrstnikov in odraslih; 

- spoznavanje različnih oblik medvrstniškega nasilja s pomočjo različnih medijev 

(knjiga, film, gledališka predstava); 

- spoznavanje posledic vrstniškega nasilja (knjiga, film, gledališče, delavnice ...);  

- učenje strategij reševanja konfliktov (delavnice); 

- spoznavanje asertivnega vedenja; 

- vživljanje v različne življenjske situacije mladih;  

- zavedanje o pomenu prijateljstva; 

- oblikovanje skupne zaobljube o nenasilju znotraj posameznega oddelka. 

Učenci so imeli, glede na starost, različen program, določene aktivnosti pa so bile skupne 

vsem.  
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Branje knjige Elisabeth Zoller: Kim je močna  

Učenci vseh prvih in drugih razredov so prebrali knjigo Kim je močna in se z učiteljico 

pogovarjali o vsebini knjige. Tako kot Kim so tudi oni izdelali svojo škatlo zakladov. Vanjo 

so dali svoj zaklad. Knjiga nas uči najti pot do samozaupanja in poguma, kar ni preprosto. 

Glavna oseba Kim se v vrtcu nauči, da je tudi ona izjemna in da je lahko ponosna nase. To ji 

da moč. Postane tako močna, da ji niti suroveža Vida in Nejc ne moreta več do živega. Če se 

zavedaš, kje so tvoja močna področja in če si na to ponosen, boš zaupal sam sebi in svojim 

sposobnostim. Le tako se boš znal postaviti zase. Nauči se reči ne! Nauči se braniti pred 

nasilneži! 

Ogled gledališke predstave Gusar Berto in pogovor  

Gledališko predstavo Gusar Berto v izvedbi Studia Anima (Sten Viler) so si ogledali učenci 

3., 4. in 5. razredov Matične šole in podružnične šole Primskovo. Gusar Berto sanja o svojih 

pustolovščinah na morju. Mali Luka izve za njegovo veliko skrivnost in se odloči, da mu bo 

pomagal. Tako se skupaj odpravita na morje iskat zaklad. S pomočjo medsebojnega zaupanja 

ga najdeta kar na barki. Imenuje se prijateljstvo. Učenci so se z animatorjem po končani 

predstavi pogovarjali o sporočilnih vrednotah predstave. »Skupaj lažje rastemo« in »Lepo je 

imeti prijatelja« sta osrednji sporočili zgodbe o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni 

pomoči radoživega fantiča Luka in starega gusarja. 

Delavnici Svet prijateljstva in Pravljična pošast  

Učenci 3., 4. in 5. razredov na enoti Center, Goriče in Trstenik pa so dve šolski uri izdelovali 

darilo za svojega prijatelja iz sosednjega razreda. Na Centru so izdelovali papirnate pošasti, ki 

pa so bile polne lepih in toplih sporočil. Izmenjava je bila živahna, učenci so bili prijaznih 

sporočil veseli, hkrati pa so imeli možnost medsebojnega spoznavanja, ko so si izdelek 

izmenjali. Izbira parov, ki so se obdarovali, je bila naključna. Na Trsteniku pa so izdelovali 

zapestnice prijateljstva in iz njih sestavili svet prijateljstva. Ob koncu šolskega leta si bodo 

zapestnice podarili. V Goričah pa je nastalo drevo prijateljstva; vsak list je prispeval učenec s 

svojo mislijo. Učenci so se učili sodelovanja in zavedanja, kako pomembno je deliti, ter da 

smo vsi lahko veseli, žalostni, jezni, razočarani. 

Risanje družabnih iger na šolskem dvorišču – Igra je zakon  

Četrtošolci enote Center so risali na asfalt, in sicer na šolskem igrišču. Tokrat malo drugače in 

po predlogi. Risali so družabne igre: ristanc, twister, tri v vrsto, tancšola in druge. Narisane 

igre bodo tudi v bodoče pripomogle h kvaliteti druženja, učenju dogovarjanja in spoštovanja 

pravil. Pomagale bodo tudi pri učenju reševanja konfliktov, ki lahko nastanejo pri skupinskih 

igrah s pravili. 

Delavnice in predavanja   

Delavnice in predavanja so bili izvedeni v razredih, ki niso imeli v zadnjih mesecih tematskih 

razrednih ur na temo vrstniškega nasilja, ki jih izvajajo zunanji izvajalci. Vsi oddelki na 
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Centru in 6. a in b razred na Matični šoli so v okviru projekta NasVIZ imeli namreč vsak 

mesec eno delavnico znotraj ur oddelčnih skupnosti, ki so jo sistematično izvajale sodelavke z 

Društva za nenasilno komunikacijo. Policijska inšpektorica je učencem 9. a in 9. b predavala 

na temo zakonodaje na področju nasilja in posledic le-tega. Poudarila je odgovornost 

posameznika o izbiri vedenja v konfliktnih situacijah in posledice, če je izbrano vedenje 

nasilno. Za devetošolce, ki zaključujejo osnovnošolsko obveznost, je bilo predavanje 

nedvomno koristno, kar so povedali tudi mladostniki sami. Prav tako so imeli v 9. a in 9. b 

razredu predavanje na temo spletnega nasilja. Učenci so najprej v skupinah razmišljali o tem, 

kaj spletno nasilje je in kaj ni. Nato so skupaj ugotovili, kako nevarna in nasilna je lahko 

nepravilna uporaba moderne tehnologije. Spregovorili so tudi o posledicah le-tega. Marko 

Juhant je učence 8. a in 8. b razreda s konkretnimi primeri neprimernih in nasilnih situacij 

izzval k razmišljanju in izražanju lastnega mnenja. Skupaj so iskali vzroke za neustrezna 

vedenja in se učili, da ima vsak posameznik vedno izbiro, kako se na konflikt odzove.  

Ogled norveškega filma Vratar Liverpoola  

Učenke in učenci predmetne stopnje na Matični šoli so gledali film Vratar Liverpoola. Film 

ponuja izhodišča za pogovore o iskrenosti v odnosih, strahu in pogumu, nogometu, 

nadlegovanju in izkoriščanju v šolskih odnosih ter mnogih drugih temah, ki se jih dotika.  

Ogled gledališke predstave Jaz, Batman in pogovor z igralci  

Gledališko predstavo Jaz, Batman v izvedbi Prešernovega gledališča Kranj so si ogledali 

učenci predmetne stopnje enote Center. Predstavi je sledil pogovor z igralci. Učenci so se 

pridružili igralcem na odru, povedali svoje mnenje o igri in zastavili nekaj vprašanj o sami 

predstavi ter o tem, kaj igralci menijo o medvrstniškem nasilju in kako bi ga oni reševali 

oziroma preprečevali. 

Izdelava Totema prijateljstva  

Ker se projekt NasVIZ izvaja pretežno na enoti Center, smo želeli to pokazati tudi navzven. 

Odločili smo se za Totem prijateljstva. Leseni spomenik prijateljstvu in nenasilju so postavili 

vsi učenci, ki obiskujejo šolo Center. Sodelovali so v vseh fazah izgradnje. 

Zaobljuba o nenasilju  

Učenci vseh razredov na šoli so najprej v manjših skupinah oblikovali mnenja in predloge, 

kako bodo prispevali h kvaliteti odnosov med njimi. Po poročanju skupin so oblikovali 

skupno razredno Zaobljubo o nenasilju.  

Kulturni dan Lepa beseda in nasmeh najdeta pot do vsakega srca se je odvijal na šoli Center.  

Udeleženci: učenci in učitelji šole, partnerji z Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 

predstavnici Mestne občine Kranj in predstavnik Norveškega partnerja z The European 

Wergeland centra. Dnevu so dodali poseben pečat tudi naši gostje, učenci z OŠ Čakovec in 
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mladi iz CIRIUS-a Kamnik (Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik), 

ki so se pomešali med učence in dan preživeli v sodelovanju in učenju drug od drugega.  

Izvajalci: strokovni delavci šole, svetovalke Društva za nenasilno komunikacijo, taborniki, 

zunanji izvajalci. 

Temeljni cilji aktivnosti:  

- sodelovanje učencev z različnih šol (izdelati skupni izdelek – grafit, kulturno točko, 

opomnike ...); učenci so se povezovali glede na interesna področja; 

- pomen kulture za nenasilje; 

- spoznavanje različnosti; vživljanje v različne življenjske situacije vrstnikov; 

- javno nastopanje; 

- učenje za nenasilje. 

Opis aktivnosti, ki so bile izvedena na kulturnem dnevu: 

Sedmošolci so za domače branje prebirali knjigo s tematiko vrstniškega nasilja Solze so za 

luzerje. Na kulturni dan jih je obiskala pisateljica knjige Neli Kodrič Filipić in se z njimi 

pogovarjala. Učenci so risali na majice svoj »Osebni ščit«; narisali so znak, opomnik, na 

katerega bodo pomislili, da se bodo počutili varno. Nekateri razredi so imeli delavnice z 

mentoricami Društva za nenasilno komunikacijo. S taborniki so pletli zapestnice prijateljstva, 

pisali opomnike proti nasilju in jih izobesili v avli, delali so kanapeje z lepimi mislimi, 

izdelovali dražgoške srčke, igrali šah, s katerim urijo samokontrolo, iz žice izdelovali gozd 

čustev, pisali na temo prijateljstva, prevajali izvirno otroško literaturo, risali grafite, se 

pogovarjali z mladimi iz CIRIUSA o tem, kakšno je življenje gibalno oviranega vrstnika. 

Učiteljica iz OŠ Simona Jenka in učiteljica iz III. OŠ Čakovec sta skupaj izpeljali plesno 

delavnico, potekala je impro liga. Vsak je lahko zase našel področje ali aktivnost, kjer se je 

počutil dobro, je bil uspešen in je to lahko tudi izrazil. Na osrednji kulturni prireditvi smo 

otvorili fotografsko razstavo mladostnika iz CIRIUSA. Otvoritev je bila pospremljena s 

kulturnim programom učencev vseh treh šol. Eden od ciljev kulturnega dogodka – fotografske 

razstave je bil pokazati, da lahko ovire in težave, na katere naletimo v življenju, lažje 

premagamo in naredimo nekaj za svojo lastno vrednost tudi s pomočjo umetnosti.  

Noč branja 

Udeleženci: učenci Osnovne šole Simona Jenka Kranj (skupina je bila sestavljena iz učencev, 

ki so prepoznani kot nadarjeni učenci in učencev s posebnimi potrebami), otroci z Vzgojnega 

zavoda Kranj in otroci, ki so vključeni v Center za mlade Škrlovec.  

Izvajalci: učitelji osnovne šole Simona Jenka Kranj. 

Temeljni cilji aktivnosti: razvijanje bralne, sporazumevalne zmožnosti in ustvarjalnosti; 

spodbujanje čustvene in socialne občutljivosti (strpnost do drugih in drugačnih) ter razvijanje 

sposobnosti javnega nastopanja. 
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Šestošolci in sedmošolci so se pogovarjali in razmišljali o vsebini knjige Jaz sem Jack. 

Osmošolci in devetošolci pa so se udeležili pogovora o medvrstniškem nasilju. Delavnico o 

medvrstniškem nasilju so izvedle kolegice z Društva za nenasilno komunikacijo. Učenci so 

obravnavali strip, zgodbo v slikah, teorijo so nadgradili s svojimi izdelki. Nastal je skupen 

Anti Bully strip. Večerjo so si pripravili sami. Gledali so tudi film, po filmu pa so se posvetili 

tihemu branju. Mladi udeleženci so izkusili branje književnega besedila kot prijetno doživetje, 

ki omogoča in spodbuja tudi različne jezikovne in druge ustvarjalne odzive posameznika ter 

različne družabne dejavnosti v skupini. Načrtovano in vodeno dogajanje je udeležencem 

omogočilo zaznavati in sprejemati drugačnost oziroma razlike med posamezniki (v pogledih, 

mnenjih, izkušnjah in odzivih).  

Glasilo Šmonce 

V glasilu smo zbrali pesmi, v katerih prevladujejo trije motivi: prijateljstvo, prijaznost in 

sprejemanje drugačnosti. Pesmi – Šmonce smo zbrali v okviru šolskega literarnega natečaja. 

Predpisani so bili trije naslovi oziroma teme: Z roko v roki, Skupaj smo boljši in Drugačen 

sem. Natečaj je učencem ponujal proste roke pri izbiri oblike – proza ali poezija. Da je 

mladim poezija bliže, kadar hočejo izpovedati najgloblja čustva, so učenci pokazali z velikim 

številom prispevkov. 

6.3.2 Aktivnosti na nivoju razreda 

 

Strokovni delavci smo se skupaj z učenci in starši odločili, da bodo imeli učenci eno uro 

oddelčne skupnosti v tednu (in ne 0,5 ure na teden, kot je zapisano v Zakonu o osnovni šoli). 

Tedenski stik razrednika z učenci je omogočal bolj procesno naravnane aktivnosti. Nekatere 

aktivnosti v razredu: 

- oblikovanje razrednih pravil 

- učenje strategij reševanja konfliktov 

- razredni projekti  

- delavnice strokovnih delavk DNK 

- medvrstniška pomoč 

 

Razredni projekti 

Pri načrtovanju preventivnih dejavnosti v razredu smo izhajali iz prepričanja, da je dobra 

razredna klima eden izmed najboljših varovalnih dejavnikov na šoli. Zato smo s pomočjo 

vprašalnika Merjenje razredne klime (Zabukovec, 1998) ugotavljali razliko med klimo, ki jo 

učenci zaznavajo v razredu, in želeno klimo. Glede na rezultate smo z razrednikom in z 

učenci načrtovali razredne projekte, ki so bili procesno naravnani. Nekaj primerov razrednih 

projektov: 

- Naš koncert (2. razred); učenci so izdelovali inštrumente in skupaj pripravili koncertni 

nastop). 
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- Naš vrt (4. razred); učenci in razrednik so s pomočjo staršev zasadili in negovali svoj 

vrt na šolskem dvorišču. 

- Devetošolci pripovedujejo; učenci devetih razredov so pripovedovali poučne zgodbice 

učencem nižjih razredov. 

- Prijatelj prijatelju; učenci so pisali pesmi za svoje sošolce in urejali svojo pesniško 

zbirko. 

- Razredne šale (8. razred); učenci so vestno beležili šale, anekdote in zanimivosti, ki so 

se dogajale znotraj razreda. 

- Moja druga stran (9. razred); idejna avtorja sta bila Nathanael Andeini, družbeno 

odgovorni umetnik in učitelj iz Združenih držav Amerike ter Tina Turk, umetnica in 

psihološko-osebnostna terapevtka iz Slovenije. Pojava medvrstniškega nasilja so se 

lotili na kreativen in življenjski način. Vzpostavljali so dialog med otroki s pomočjo 

risb, ki so jih tudi razstavili.  

Cilji vseh projektov so bili medsebojno sodelovanje, spoštovanje drug drugega, učenje 

medsebojne komunikacije in razvijanje odgovornosti do skupine (razreda). 

Razredne ure 

Razredne ure so potekale v vseh razredih sistematično. Vodili so jih razredniki, izvajale so jih 

tudi svetovalke z Društva za nenasilno komunikacijo. Teme so bile pripravljene glede na 

dinamiko in potrebe posameznega razreda. 

Učenje strategij reševanja medosebnih konfliktov 

Učenje in uporaba strategij reševanja medosebnih konfliktov je bila stalnica dela v šoli. 

Muršič in Brvar (2010) v raziskavi Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani 

ugotavljata, da imajo tako žrtve kot povzročitelji nasilja slabše razvite socialne in 

emocionalne kompetence in neustrezno interpretirajo socialne situacije, zato pogosteje pride 

do medosebnih problemov in konfliktov. Tako smo učenju tehnik namenili več časa, saj je 

tehnika reševanja medosebnih problemov (konfliktov) še ena od možnih pomoči, da konflikt 

ne preraste v nasilje.  

Cilj tehnike ni zgolj v tem, da posameznik reši konkreten problem, temveč da se usposobi za 

uspešno reševanje možnih problemov v prihodnje. Koraki reševanja problemov so znani že 

vnaprej, učenec jih po istem principu uporablja pri reševanju vsakega problema. Raziskave 

kažejo (Pastirk, 2004), da obstaja pet osnovnih operacij za uspešno reševanje problemov: 

splošna orientacija, definiranje in formuliranje problemov, iskanje več možnih rešitev, 

odločanje o najboljši rešitvi, preverjanje izbrane rešitve. 

Pastirk (2004), izhajajoč iz sheme Muesera (1997), tehniko reševanja problemov izpelje po 

naslednjih korakih: 
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1. korak: opredelimo problem (otrok se bo učil prepoznati problem in ga definirati); 

2. korak: uporabimo metodo nevihte možganov (angl. brainstorming), da pridobimo čim 

več možnih rešitev (uči se pristopiti k problemu, ga pogledati z različnih zornih kotov); 

3. korak: prepoznavamo prednosti in pomanjkljivosti možnih rešitev (uči se presojati); 

4. korak: izberemo najustreznejšo rešitev ali njihovo kombinacijo (uči se izbirati); 

5. korak: načrtujemo izpeljavo naloge – izbrane rešitve (uči se načrtovati); 

6.  korak: po opravljeni nalogi pregledamo uspešnost rešitve (uči se oceniti se in se 

pohvaliti). 

 

Ta način nam torej omogoča, da posameznik prepozna, kje je problem, in zanj sprejme 

odgovornost. Prav tako omogoča, da se učenec spoznava z množico možnih rešitev ter 

sprejme odgovornost za izbiro in izpeljavo izbrane rešitve. Na prvi pogled morda ni videti 

neposredne povezave med tehniko reševanja problemov in nasiljem, ki ga doživlja otrok. 

V aprilu 2016 smo 122 učencev iz 6. in 7. razreda prosili, naj izpolnijo kratko anketo, s katero 

smo preverjali njihovo mnenje, katera med naštetimi aktivnostmi, ki smo jih izvajali znotraj 

projekta, je bila zanje najbolj pomembna in bi jo označili s številko 5 (pet). Prosili smo jih še, 

da ostale označijo s številkami od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da se jim je zdela aktivnost najmanj 

pomembna. Na izbiro smo jim dali učenje strategij reševanja konfliktov, kulturni dan, 

razredne ure, razredni projekt in humanitarne akcije. 44 (štiriinštirideset) učencev je učenje 

strategij reševanja konfliktov označilo s številko 5 (pet), torej kot najbolj pomembno, 31 

(enaintrideset) učencev pa s 4 (štiri). 

Tabela 2: Tabela vrednotenja naštetih aktivnosti v projektu 

 Učenje 

strategij 

reševanja 

konfliktov 

Kulturni dan Razredne 

ure 

Razredni 

projekt 

Humanitarne 

akcije 
 

1 13 24 15 19 51 122 

2 13 36 29 33 11 122 

3 21 17 34 31 19 122 

4 31 26 17 24 24 122 

5 44 19 27 15 17 122 

SKUPAJ 122 122 122 122 122  

 

6.3.3 Aktivnosti s posameznimi skupinami 

 

Sestava posameznih skupin je bila oblikovana na osnovi statistične obdelave vprašalnikov 

(npr. skupina učencev, ki so bili povzročitelji nasilja, imajo čustvene težave, skupaj z učenci, 

ki so se pokazali kot visoko prosocialni) in glede na interes posameznika. Tovrstna sestava 

skupin je omogočala mnogo socialnih relacij in medsebojnega učenja. Naštejmo nekaj 

aktivnosti: 
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- trije izvedeni tabori skupaj s partnerji in taborniki (Vzgojni zavod Kranj, III. OŠ 

Čakovec), 

- izdelava fotostripa, 

- protokoli »Hočem in zmorem poskrbeti zase«, 

- skupni izlet v naravo s taborniki in partnerji, 

- predstavitev kulture učencev iz tujejezičnega okolja javnosti – Multikulturni festival, 

- raziskovalna naloga na temo asertivnsti, 

- medvrstniška učna pomoč, 

- uvod v medvrstniško mediacijo (prosocialni učenci). 

 

 

Multikulturni festival 

Z učenci iz tujegovorečega okolja smo se udeležili festivala Jezikajmo na Bledu, ki se je 

nanašal na aktualno temo zbliževanja kultur. V okviru srečanja in prireditve so se učenci učili 

medkulturnega spoštovanja. Seznanili so se z raznolikostjo tujih jezikov in medkulturnimi 

razlikami ter se tako učili načela zbliževanja kultur. Učenci so predstavili šolo v svojem 

maternem jeziku (v albanskem, kitajskem, ruskem in hrvaškem jeziku). 

Tabor v Marindolu 

V okviru projekta smo izvedli tridnevne tabore v Beli krajini. Dva tabora smo pripravili 

skupaj z učenci in učiteljema III. Osnovne šole Čakovec, na tretjem taboru pa so se nam poleg 

učencev iz Čakovca pridružili tudi vrstniki iz Vzgojnega zavoda Kranj.  

Izvajalci: učitelji osnovne šole Simona Jenka Kranj, učitelja III. Osnovne šole Čakovec, 

vzgojitelji Vzgojnega zavoda Kranj in taborniki. 

Temeljni cilji taborov so bili: 

- oblikovanje pravil za sobivanje, 

- spoznavanje različnih kultur, jezika, 

- spoznavanje in sprejemanje različnosti, 

- medsebojno prilagajanje, dogovarjanje, sodelovanje, 

- razvijanje strategij reševanja medvrstniških konfliktov, 

- razvijanje asertivnosti, 

- spoznavanje življenja v naravi, 

- druženje. 

 

Večina učencev že ima izkušnjo, da so se znašli v vlogi žrtve nasilja s strani svojih vrstnikov; 

bodisi fizičnega ali internetnega nasilja, žaljenja ali izločanja. Na prvem taboru smo 

oblikovali fotostrip (Priloga 9), v katerem so učenci po korakih odigrali in fotografirali štiri 

situacije, kako pomagati, če nasilje nad vrstnikom vidiš in kako ravnati, če si v vlogi žrtve. 
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Fotostrip smo uporabljali kot didaktični pripomoček pri razrednih urah v vseh razredih. Na 

naslednjem taboru so nastali »protokoli«
14

 Hočem in zmorem poskrbeti zase, namenjeni vsem 

vrstnikom v šoli. 

HOČEM IN ZMOREM POSKRBETI ZASE 

1. Ne pristajam na vlogo žrtve. 

2. Ignoriram nasilneža ali pa mu odločno rečem ne in odidem stran. 

Ne obremenjuj se s tem, kaj si bodo mislili drugi. Zapomni si, da povzročitelj nasilja težko 

nadaljuje z nadlegovanjem, če žrtev ni pripravljena stati in poslušati. Povzročitelj uživa v 

tvoji reakciji – to ga zabava. Če ostaneš na zunaj miren in skriješ svoja čustva, se bo tisti, ki 

te nadleguje, morda naveličal in te pustil pri miru. 

3. Ne branim se, če res ni nujno. 

Če čutiš, da je situacija nevarna, raje popusti. 

4. Vnaprej si izmislim učinkovite odgovore. 

S primernim odgovorom boš mogoče povzročitelja spravil v zadrego. Včasih deluje, če ga 

prosiš, naj še enkrat ponovi, kar je rekel. 

5. Poskrbim, da ne bom sam na krajih, kjer me po navadi napade nasilnež. 

Vedno se drži skupine učencev, tudi če jih ne poznaš. Povzročitelji nasilja se najraje spravijo 

na žrtev, ko je sama. 

6. Verjamem vase in v svoje sposobnosti. 

Vsak od nas ima močna področja. Poišči svoja in jih razvijaj. 

7. Pišem dnevnik vsega, kar se mi dogaja. 

Zapiši podrobnosti dogodka, predvsem pa svoje občutke. Ko se boš odločil, da boš nekomu 

zaupal, ti bo lažje. 

 

Socialne igre: eden izmed ciljev tabora je bilo spoznavanje drug drugega, sodelovanje in 

dogovarjanje med učenci. Zato so bile različne socialne igre prisotne na taboru čez cel dan. 

Naredim nekaj za drugega: učenci so naključno izžrebali ime prijatelja in zanj naredili 

Lovilec sanj. Taborni ogenj je imel na taboru posebno vlogo. Ne le v večernem času, tudi čez 

dan so se otroci zbirali in družili ob ognjišču. Se pogovarjali, dogovarjali, zabavali. 

6.3.4 Delo s posameznim učencem  

 

Ko v šolskem prostoru zaznamo medvrstniško nasilje, vidimo spremembe v vedenju 

posameznika ali dobimo informacijo od nekoga tretjega, je naloga vsakega zaposlenega, da 

ukrepa oziroma intervenira, ne glede na strokovne kompetence. Prvi in najbolj pomemben 

korak je ustaviti nasilje in zaščititi žrtev, kar je pravzaprav šele začetek dela v šoli. Če bomo v 

šolskem prostoru zavzeli ničelno toleranco do nereagiranja na nasilje med vrstniki in 

usklajeno reagirali, ga v največji meri preprečevali (dežurstvo na hodniku, pozornost do 

                                                           
 

14
 Povzeti, modernizirani in preoblikovani po knjigi Ellio, M. (2002). Trpinčenje. Ljubljana: Educy. 



 Klemenčič, I. (2016). Sistemski pristop k medvrstniškemu nasilju v osnovni šoli  

 
 

      71 
  
 

»skritih kotičkov« na šoli), bomo za učence najbolj učinkovit zgled in prepričljiv »model«. 

Nadaljnje delo, ki je procesne narave, mora biti dobro načrtovano. V tej fazi ima pomembno 

vlogo svetovalni delavec. Učenec, ki je povzročil nasilno vedenje do vrstnika, mora za to 

prevzeti odgovornost in posledice. Vendar pa se je tu delo z učencem, starši in učitelji 

največkrat šele začelo. 

Največji poudarek je bil na delu z učenci, ki so izbirali nasilne oblike vedenja do vrstnikov. 

Védenje o tem, zakaj učenec v določenem kontekstu izvaja določeno vedenje (kaj je funkcija 

vedenja), je bila torej osnova za učinkovit program pomoči. Individualno delo je temeljilo na 

dveh izhodiščih: ugotoviti, kaj je funkcija (nasilnega) vedenja in kaj je to vedenje pri 

posamezniku sprožilo. Uporabili smo vedenjske pristope, ki temeljijo na funkcionalni oceni 

vedenja. V literaturi lahko najdemo vrsto prepričljivih dokazov o uporabnosti funkcionalnega 

ocenjevanja vedenja (FOV) na področju razvoja učinkovitih modelov pomoči vzgojno 

zahtevnejšim učencem v šolskem okolju (Ervin in dr., 2001 in Sturmey, P., 2008). Janjušević 

in S. Pulec Lah (2011) navajata rezultate študij, ki kažejo na pomen uporabnosti 

funkcionalnega ocenjevanja z več vidikov: (a) modeli pomoči na osnovi funkcionalnega 

ocenjevanja vedenja so učinkovitejši od tistih, ki ne temeljijo na FOV (npr. Repp, Felce in 

Barton, 1988), (b) pomoč in terapije, ki bazirajo na FOV, vodijo v boljše vzdrževanje 

rezultatov oz. izboljšanje vedenja in učinkovitejši transfer ter generalizacijo v druge kontekste 

(npr. Durand in Carr, 1992) in (c) kaže, da so tudi učencem načini pomoči, ki izhajajo iz 

FOV, bližje in jih lažje sprejmejo (npr. Hanley, Piazza, Fisher, Contrucci in Maglieri, 1997, v: 

Janjušević in Pulec, 2011). Za izvajanje funkcionalne ocene vedenja smo se odločali 

najpogosteje v primerih, ko je vedenje učenca negativno vplivalo tudi na njegovo učenje in 

funkcioniranje na enem ali več področjih (npr. odnosi z vrstniki) ali na učenje ter 

funkcioniranje drugih (Van Acker in dr., 1999). Funkcionalna ocena vedenja je proces 

zbiranja informacij, s katerim smo ugotavljali namen ali funkcijo vedenja in dejavnike, ki so 

vplivali na to vedenje. Odločitev, da bomo s funkcionalnim ocenjevanjem skušali dobiti 

vpogled v dinamiko otrokovega vedenja in na podlagi tega razumevanja izvajali vedenjske 

postopke, je bila povezana z dobrim timskim delom, saj smo informacije dobivali z 

opazovanjem, pogovorom z učiteljem, starši in z učencem. Načrt dela je predstavljal naslednje 

korake: (1) Identificirati vedenje, ki predstavlja problem. (2) Ugotoviti, kje se vedenje 

pojavlja in kje ne. (3) Zbirati podatke o predhodnikih, kontekstu, sprožilcih in posledicah ter 

funkcijah vedenja. (4) Iskanje drugih (nadomestnih, alternativnih, ustreznejših) vedenj. (5) 

Evalvacija uspeha pomoči učencu. Pri individualnem delu smo še preigravali situacije, 

uporabljali principe strategije reševanja konfliktov, učence učili ustreznih socialnih 

kompetenc, ojačevali želena vedenja. Ob izvajanju postopkov pomoči, ki temeljijo na 

vedenjskih modelih, smo upoštevali, da pri učencih, ki izvajajo nasilje, pogosto srečamo 

primanjkljaje na več področjih. Zato smo delo usmerili v razvijanje različnih veščin, ki so 

potrebne pri regulaciji vedenja, predvsem v medosebnih situacijah. Tu mislimo predvsem na 

tiste veščine, ki so povezane z reševanjem problemov v socialnih situacijah, asertivnost in 

samokontrolo. 
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Skupino učencev, ki so izkazovali visoko stopnjo prosocialnega vedenja, smo še bolj 

poglobljeno učili strategije reševanja konfliktov in osnov vrstniške mediacije. Zastavili smo si 

cilj, da bodo ti učenci znanja in veščine uporabili znotraj razreda. Škoflek (2001) navaja, da se 

prosocialno vede tisti otrok, ki si prizadeva za dobre odnose z vrstniki, z njimi sodeluje in jim 

pomaga.  

Učence s posebnimi potrebami smo čim bolj pogosto vključevali v skupine, v katerih so bili 

prosocialni učenci. Poudarek dela je bil na učenju socialnih veščin in spretnosti ter učni 

pomoči med vrstniki. Individualno pomoč učencem, ki imajo odločbo, smo načrtno in 

pogosto izvajali skupaj z učenci, ki odločbe sicer nimajo, vendar pa imajo učne težave.  

Socialna pedagogika je skozi čas razvila držo, da je treba ocenjevalne in interventne pristope 

zastaviti širše od tega. Zato smo se, poleg razumevanja posameznika, usmerili tudi na 

delovanje ožjega in širšega socialnega okolja (družina, vrstniki, institucije, socialni kontekst) 

ter upoštevali interaktivno delovanje med življenjskimi področji in posameznikom. Takšno 

ocenjevanje in interveniranje lahko opredelimo kot sistemsko, kontekstualno, interaktivno in 

procesno (Kobolt in Rapuš Pavel, 2006). In ko smo z otrokom raziskovali njegovo življenjsko 

zgodbo, smo se srečali tudi z dejstvom, da je bil učenec sam žrtev nasilja, bodisi v družini ali 

s strani vrstniške skupine, a o tem ni spregovoril. Opazil pa ni nihče. Zato je bil prvi korak – 

graditi zaupen odnos z učencem – naporen in najdaljši v času procesa svetovanja. 
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III EMPIRIČNI DEL 

1 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE  

1.1 Namen raziskave 

 

V teoretičnem delu smo na kratko opisali projekt Sistemski pristop k medvrstniškemu nasilju, 

ki smo ga od 12. februarja 2015 do 30. aprila 2016 izvajali na Osnovni šoli Simona Jenka 

Kranj in ki je bil zasnovan na izhodiščih, da omejevanje medvrstniškega nasilja ni izziv zgolj 

šole, ampak gre za pojav, ki se poraja in izraža tudi v družinski, lokalni in širši družbeni 

skupnosti. Nasilje lahko zmanjšamo predvsem s celostnim pristopom, ki vključuje 

povezovanje šole z organizacijami v njenem okolju in tudi širše. Zato smo se v projektu 

povezovali z lokalno skupnostjo in drugimi ustanovami. Glavni namen raziskave je 

ugotavljati, ali so dejavnosti projekta Sistemski pristop k medvrstniškemu nasilju na šoli 

pripomogle k boljši prepoznavnosti pojava, bolj varni šoli in mreženju v lokalnem okolju. 

Šolska kultura je pomemben varovalni dejavnik za učence, učitelje in starše. Zato je treba 

raziskati, katere oblike nasilja učitelji najbolj prepoznavajo, katere oblike ocenjujejo kot 

najbolj pomembne in kako se nanje odzivajo. Raziskovali bomo tudi, kakšna je klima v 

razredih na šoli. Prijateljske vezi v razredu, sodelovanje med vrstniki in medsebojno 

sprejemanje oblikujejo varno šolsko okolje. Nadalje bomo ugotavljali, ali so učenci s 

posebnimi potrebami bolj izpostavljeni medvrstniškemu nasilju. 

Med glavnimi nameni raziskovalne naloge je še ugotavljanje, v kolikšni meri se učenci na 

Osnovni šoli Simona Jenka Kranj srečujejo z medvrstniškim nasiljem in ali je doživljanje 

nasilja v družini povezano z nasiljem, s katerim se soočamo znotraj šolskih zidov.  

1.2 Cilji raziskave 

 

Glavni cilj raziskovalne naloge je evalvacija projekta. Evalvirali ga bomo skozi kvantitativne 

parametre, kot so zmanjšanje agresivnosti, spremembe v razredni klimi in odnosi do učencev 

s posebnimi potrebami.   

Skozi te parametre bomo ugotavljali, ali so bile načrtovane aktivnosti, v katere so bili 

vključeni učenci, starši, zaposleni v šoli in lokalna skupnost, dovolj učinkovite, da se je 

pojavnost medvrstniškega nasilja v šoli zmanjšala. 

Ugotavljali bomo, ali so učenci, ki so izpostavljeni nasilju v družini, bolj pogosto 

povzročitelji nasilja med vrstniki v šoli. 
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2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

Na začetku raziskave smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Kako učitelji OŠ Simona Jenka Kranj ravnajo, ko se soočajo z medvrstniškim nasiljem? 

2. Kako spol vpliva na pogostost fizičnega nasilja in kakšna je povezava med učenci, ki so 

žrtve nasilja, in njihovo notranjo agresivnostjo? 

3. Ali so izvedene aktivnosti projekta vplivale na pojavnost nasilja med vrstniki v šoli? 

Kakšna je pojavnost nasilja med vrstniki na OŠ Simona Jenka Kranj v primerjavi s tremi 

osnovnimi šolami?  

4. Kako je projekt vplival na klimo v razredih? 

5. Se učenci s posebnimi potrebami bolj pogosto znajdejo v primežu nasilja? 

6. Se nasilje v družini odraža tudi pri medvrstniškem nasilju v šoli? 

Na osnovi teoretičnih izhodišč, postavljenih raziskovalnih vprašanj, zastavljenih ciljev in 

zbranih podatkov pred in ob zaključku projekta, smo oblikovali naslednje hipoteze: 

Raziskovalno vprašanje 1: 

H1: Predvidevamo, da učitelji kot najbolj resno ocenjujejo fizično nasilje med vrstniki. 

Predvidevamo, da pri soočenju s situacijo nasilja med vrstniki podprejo žrtev in povzročitelja 

le opozorijo. 

Raziskovalno vprašanje 2: 

H2: Predvidevamo, da spol pomembno vpliva na pogostost fizičnega nasilja ter da so fantje 

na šoli bolj pogosto žrtve fizičnega nasilja kot dekleta. 

H3: Pričakujemo, da obstaja pozitivna povezava med učenci, ki so žrtve nasilja, in njihovo 

notranjo agresivnostjo; učenci, ki so pogosteje žrtve nasilja med vrstniki, imajo več notranje 

agresivnosti kot ostali učenci. 

Raziskovalno vprašanje 3: 

H4: Pričakujemo, da so izvedene aktivnosti v sklopu projekta Sistemski pristop k 

medvrstniškemu nasilju vplivale na zmanjšano pojavnost nasilja, tako fizičnega, verbalnega 

kot tudi odnosnega nasilja v Osnovni šoli Simona Jenka Kranj. 

 

H5: Predvidevamo, da se je raven splošne agresivnosti učencev v testiranju po zaključenem 

projektu zmanjšala v primerjavi z rezultatom pred začetkom projekta. 

Raziskovalno vprašanje 4: 

H6: Pričakujemo, da se ocena učencev o šolski klimi (ocena delovanja razredov in 

medsebojnih odnosov med učenci) po zaključku projekta pozitivno razlikuje od njihovih ocen 

pred začetkom izvedbe projekta. 
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Raziskovalno vprašanje 5: 

H7: Predvidevamo, da so učenci s posebnimi potrebami bolj pogosto tako žrtve kot tudi 

povzročitelji medvrstniškega nasilja. 

Raziskovalno vprašanje 6: 

H8: Predvidevamo, da so učenci, ki so bili ali so izpostavljeni nasilju v družini, bolj pogosto v 

vlogi povzročitelja medvrstniškega nasilja v šolskem prostoru. 

3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

V raziskavi smo uporabili kvantitativno metodo raziskovanja.  

3.1 Opis vzorca 

 

V posameznih aktivnostih projekta so sodelovali učenci in učitelji cele Osnovne šole Simona 

Jenka Kranj,
15

 pri vseh projektnih aktivnostih pa okoli 250 učencev OŠ Simona Jenka Kranj, 

in sicer učenci predmetne stopnje podružnice Center ter okoli 50 učencev (2 razreda) učencev 

predmetne stopnje na Matični šoli. Ti učenci so odgovarjali na vse merske inštrumente, 

vendar število odgovorov variira zaradi spremembe števila učencev v razredu iz šolskega leta 

2014/15 in šolskega leta 2015/16, odsotnosti iz šole v času reševanja merskih inštrumentov, 

nepopolno izpolnjenih odgovorov … Skupno število odgovorov na posameznem instrumentu 

se torej razlikuje in giblje med pribl. 200 in 250 učenci. Za primerjavo rezultatov vprašalnika 

o klimi pa smo izbrali učence, ki so izpolnjevali vprašalnike v obeh valih; marec/april 2105 in 

aprila 2016. Najbolj intenzivno so bili v projekt vpeti učenci in razrednik letošnjega 7 č 

razreda. 

V raziskavo so bili vključeni tudi učenci s posebnimi potrebami. Tu mislimo le na učence, ki 

že imajo odločbo o usmerjanju in ne tistih učencev, ki imajo učne težave in obiskujejo 

skupinsko učno pomoč na šoli. 

Ob zaključku projekta smo vključili v raziskavo še učence od 6. do 9. razreda treh slovenskih 

osnovnih šol, saj smo želeli primerajti pojavnost nasilja na Osnovni šoli Simona Jenka s 

                                                           
 

15
 Šolsko leto 2015/16 

Matična šola PŠ Center PŠ Primskovo PŠ Trstenik PŠ Goriče 

11 razredov na razredni 

stopnji  

(1.–5. razred) 

248 učencev 

5 razredov na 

razredni stopnji  

(1.–5. razred) 

239 učencev 

17 razredov na 

razredni stopnji  

(1.–5. razred) 

153 učencev 

5 razredov na 

razredni stopnji  

(1.–5. razred) 

70 učencev 

5 razredov na 

razredni stopnji  

(1.–5. razred) 

91 učencev 

9 razredov na 

predmetni stopnji  

(6.–9. razred) 

239 učencev 

7 razredov na 

predmetni stopnji  

(6.–9. razred) 

183 učencev 

   

  

SKUPAJ: 1099 učencev in 140 strokovnih delavcev 

 



 Klemenčič, I. (2016). Sistemski pristop k medvrstniškemu nasilju v osnovni šoli  

 
 

      76 
  
 

pojavnostjo na izbranih osnovnih šolah. Anketiranje smo izvedli v Osnovni šoli Stražišče 

Kranj, v Osnovni šoli Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica in v Osnovni šoli Martina Krpana 

Ljubljana.  

Tabela 3: Prikaz števila učencev osnovnih šol Stražišče Kranj, Antona Žnideršiča Ilirska 

Bistrica in Martina Krpana Ljubljana, ki so sodelovali v raziskavi, po razredih 

Osnovna šola Število učencev, ki so 

sodelovali v raziskavi 

OŠ Stražišče Kranj 170 

OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica 109 

OŠ Martina Krpana Ljubljana 113 

Skupaj  392 

 

3.2 Merski pripomočki in merske karakteristike merskih pripomočkov 

 

Za namen raziskave smo uporabili naslednje vprašalnike in lestvice: 

a) Vprašalnik prednosti in težav
11 –17 

za učence (What is the SDQ, 2012). 

Vprašalnik prednosti in težav (v nadaljevanju SDQ – Strengths & Difficulties Questionnaire) 

je presejalni vprašalnik, namenjen ocenjevanju vedenja otrok in mladostnikov od starosti 3 do 

16 let. SDQ ima 25 postavk, ki merijo pet psiholoških dimenzij: čustvene težave, vedenjske 

težave, hiperaktivnost, težave v odnosih z vrstniki in prosocialnost.  

S pomočjo SDQ-ja smo prepoznali učence, ki imajo izstopajoče težave na enem ali več 

področjih in smo jim tako lahko posvetili več pozornosti. Vsaka podlestvica razvrsti učenca v 

eno izmed skupin (»brez posebnosti«, »mejni« in učenci s »klinično« sliko. Prav tako pa smo 

identificirali skupino učencev, ki kažejo visoko zmožnost prosocialnega vedenja. 

Zubrick in Silburn (2006) navajata Chronbachov alpha .73. Test – retest zanesljivosti znaša 

.62. Zanesljivosti posameznih dimenzij (Raykov Rho) so zadovoljive, in sicer: .8 za 

hiperaktivnost, .78 za čustvene težave, .77 za vedenjske težave, .6 za težave z vrstniki in .77 

za prosocialnost. O podobnih koeficientih zanesljivosti poročajo tudi mnogi drugi avtorji, npr. 

Strand (2011) ali Koskelainen (2008). Zubrick in Silburn (2006) poročata tudi o zadovoljivih 

rezultatih faktorske analize, pri kateri se postavke adekvatno grupirajo z regresijskimi 

koeficienti, ki variirajo od .5 do .8.  

b) Lestvice medvrstniškega nasilja v šoli (Cheng et al., 2011, po Pečjak, 2014) 

Lestvice medvrstniškega nasilja v šoli (v nadaljevanju LMNŠ) so samoocenjevalne lestvice, 

ki sta jih za uporabo v slovenskem prostoru prevedli in priredili Saša Jakin in Sonja Pečjak 

(Jakin, 2013). Inštrument ima 45 postavk in meri štiri oblike nasilja: verbalno nasilje, fizično 

nasilje, odnosno nasilje in spletno nasilje z vidika opazovalca, nasilneža in žrtve.  
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Lestvica je na slovenskem vzorcu dijakov pokazala zadovoljivo zanesljivost. Cronbachov alfa 

je znašal za lestvico opazovalcev .91, za lestvico žrtev .86, za lestvico nasilnežev pa .88 

(Jakin, 2013). Chen in sodelavci (2011) pa ugotavljajo, da je lestvica visoko zanesljiva in 

veljavna. Poročajo o visoki korelaciji med posamično postavko in končno mero lestvice (od 

.67 do 0.86). PCAR je pokazal, da postavke pojasnijo 87,9 variance (rezidual = 2,8), kar kaže 

na unidimenzionalnost lestvice. Njihova raziskava ni pokazala statistično pomembne razlike 

med fanti in dekleti, kar pomeni, da lahko lestvico zadovoljivo generaliziramo po spolu.  

c) Lestvica agresivnosti za učence in dijake (Kozina, 2014) 

Lestvica agresivnosti za učence in dijake (v nadaljevanju AG-UD) je samoocenjevalni 

presejalni pripomoček za merjenje agresivnosti v šolskem okolju. Namenjena je učencem od 

4. do 9. razreda in dijakom od 1. do 4. letnika.  

Lestvica AG-UD ima 18 postavk, ki merijo štiri vrste agresivnosti: telesno agresivnost, 

besedno agresivnost, notranjo agresivnost in agresivnost do avtoritete. Vse štiri vrste 

agresivnosti skupaj predstavljajo še splošno agresivnost. Notranja zanesljivost je izračunana 

na vzorcu 10.427 učencev in 3.343 dijakov. Za posamezne podlestvice je notranja zanesljivost 

od .56 do .79. Cronbachov alpha za splošno agresivnost je .91 za učence in .87 za dijake. 

Izračunana stabilnost v času (retestna zanesljivost) na priložnostnem vzorcu 191 12-letnikov 

je bila za podlestvice od .57 do .70 in za splošno agresivnost .74. Konstruktna, konvergentna 

in divergentna veljavnost je primerna.  

d) Moj razred in Razredno okolje (Zabukovec, 1998) 

Moj razred je vprašalnik, ki je namenjen učencem razredne stopnje. Zajema dve osnovni 

kategoriji: osebnostni razvoj in medsebojne odnose z združenimi dimenzijami izvirne oblike 

vprašalnika Moj razred vsebuje 25 trditev. Kategorija Osebnostni razvoj predstavlja 

tekmovalnost, težavnost in napetost, Medsebojni odnosi pa dimenziji Zadovoljstvo in 

Povezanost.  

Statistična analiza na slovenskem vzorcu (N = 134, 3. in 4. razred osnovne šole – osemletke) 

je pokazala, da je zanesljivost posameznih dimenzij nezadovoljiva, zanesljivost kategorij je 

solidna, zanesljiva pa je interpretacija glede na celoten vprašalnik. Za kategorijo Medosebni 

odnosi znaša Chronbachov alpha .75 za obstoječo klimo in .63 za želeno klimo. Za kategorijo 

Sistem pa znaša .67 za obstoječi sistem in .64 za želeni sistem.  

Razredno okolje je vprašalnik, ki ima skupaj 42 postavk in meri različne vidike razredne 

klime v dveh oblikah: obstoječa razredna klima in želena razredna klima. Namenjen je 

učencem na predmetni stopnji in je sestavljen iz dveh kategorij – sistem in medosebni odnosi. 

Če obe kategoriji združimo, dobimo skupno oceno razredne klime – celoten vprašalnik. 

Kategorijo Sistem predstavljata dimenziji Jasnost pravil ter Red in organizacija. Kategorijo 

Medosebni odnosi sestavljajo dimenzije Anganžiranost, Socialni stiki ter Podpora učitelja. 

Zaradi slabe veljavnosti dimenzij, le-te uporabljamo samo za dopolnitev in obogatitev 

interpretacije, ki naj bi temeljila bolj na kategorijah in celotnem vprašalniku. Rezultate 
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interpretiramo glede na velikost razlike med obstoječo in želeno klimo ter glede na razpršitev 

odgovorov.  

Statistična analiza na slovenskem vzorcu (N = 106, 5. in 6. razred osnovne šole – osemletke) 

je pokazala, da je zanesljivost posameznih dimenzij nezadovoljiva, zanesljivost kategorij je 

solidna, zanesljiva pa je interpretacija glede na celoten vprašalnik. Chronbachov alpha za 

celoten vprašalnik znaša .74 za obstoječo klimo in .79 za želeno klimo. Za kategorijo 

Medosebni odnosi znaša Chronbachov alpha .57 za obstoječo klimo in .63 za želeno klimo. 

Za kategorijo Sistem pa znaša .49 za obstoječi sistem in .75 za želeni sistem.  

e) Vprašalnik medvrstniškega nasilja (Yoon in Kerber, 2003, v Pečjak, 2014) 

Vprašalnik bodo izpolnjevali učitelji z namenom ugotavljanja njihovih stališč in občutljivosti 

do medvrstniškega nasilja. 

Vprašalnik je sestavljen iz dveh delov. V obeh delih je predstavljenih šest konkretnih situacij 

medvrstniškega nasilja (dve za fizično, dve za verbalno in dve za odnosno nasilje). V prvem 

delu morajo učitelji razvrstiti vseh šest situacij po resnosti, od najbolj do najmanj resne. V 

drugem delu pa morajo na 5-stopenjski Likertovi lestvici oceniti stopnjo resnosti nasilja, 

stopnjo empatije do žrtve in stopnjo verjetnosti, da bodo posredovali v situaciji. Na koncu pa 

morajo odgovoriti na dve vprašanji odprtega tipa – kaj bi naredil z žrtvijo in kaj z nasilnežem.  

Avtorja navajata solidne koeficiente zanesljivosti, in sicer: za vprašanje o resnosti 

medvrstniškega nasilja znaša Chronbachov alpha .65, za empatijo .78 in pripravljenost 

poseganja/vpletenost v situacijo .62. Bauman in Del Rio (2006 po Pečjak, 2014) pa navajata 

višje koeficiente zanesljivosti, in sicer: resnost situacije .74, empatija .84 in vpletenost v 

situacijo .67. 

f) Vprašalnik Družina (Muršič et al., 2010) 

Uporabili smo le tisti del vprašalnika, ki raziskuje nasilje v družini. Muršič in Brvar (Muršič 

in Brvar, 2010) sta z vprašalnikom anketirala 473 učencev na štirih slovenskih osnovnih šolah 

in ugotovila visoko zanesljivost – Cronbachov alpha znaša .83.  

3.3 Postopek in potek izvedbe raziskave 

 

Podatki so bili pridobljeni v času načrtovanja in spremljanja projekta »Sistemski pristop k 

medvrstniškemu nasilju v vzgojno-izobraževalnih zavodih«.  

Zbiranje podatkov 

Zbiranje podatkov je potekalo v dveh časovno ločenih obdobjih. Prvi val zbiranja podatkov je 

bil izveden v aprilu 2015 (začetek projekta), drugi val pa v aprilu 2016 (po zaključku 

aktivnosti projekta). Izpolnjevanje vprašalnikov na OŠ Simona Jenka Kranj se je odvijalo v 

okviru ur oddelčne skupnosti v posameznem razredu. Izvajali smo ga sodelavci projekta, ki 

smo zaposleni na šoli, in sodelavka projekta, ki je zaposlena na Inštitutu za kriminologijo. Pri 
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prvem izpolnjevanju vprašalnikov smo učencem pojasnili namen zbiranja podatkov in njihovo 

uporabnost, prav tako smo jim pojasnili namen zbiranja podatkov pri drugem valu. Za 

anketiranje smo porabili dve do tri ure na razred. Izpolnjevanje vprašalnikov in anket je bilo 

prostovoljno. Učenci se na ankete in vprašalnike niso podpisali. Označili so jih s šiframi, 

šifrant je poznan le ožjemu projektnemu timu in je shranjen v prostorih šolske svetovalne 

službe. Starši, ki so se s pridobivanjem podatkov strinjali, so podpisali soglasje (vsa soglasja 

so shranjena v prostorih šolske svetovalne službe). Seznanjeni so z možnostjo vpogleda 

rezultatov za svojega otroka. Prav tako so s podpisom soglašali, da učenec sodeluje pri 

testiranjih in da dovoljujejo fotografiranje ter snemanje različnih medijev ter objavo 

fotografij. V času projekta so bili seznanjeni z vsemi aktivnostmi.  

Podatke, pridobljene ob prvem testiranju, smo uporabili predvsem v namene preverjanja 

obstoječega stanja na šoli (preverjanje pojavnosti medvrstniškega nasilja, vrst in oblik nasilja 

v šoli, raziskovanje razredne klime). Na podlagi rezultatov smo načrtovali intervencije in 

preventivne dejavnosti. Namen rezultatov drugega testiranja je ocena uspešnosti izvedenih 

intervencij in preventivnih postopkov ter razvijanje smernic za nadaljnje delo.  

Učitelje smo prosili, naj izpolnijo Vprašalnik medvrstniškega nasilja (Yoon in Kerber, 2003 v 

Pečjak, 2014), s katerimi smo preverjali odnos strokovnih delavcev do pojava nasilja. 

Vprašalnik je izpolnilo 43 učiteljev predmetne stopnje. Izpolnjevanje vprašalnika je bilo 

prostovoljno.  

Vsi izpolnjeni vprašalniki in lestvice so shranjeni v prostorih šolske svetovalne službe 

osnovne šole Simona Jenka Kranj. 

Marca in aprila 2016 smo izvedli zbiranje podatkov še na treh slovenskih šolah: OŠ Stražišče 

Kranj, OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica in OŠ Martina Krpana Ljubljana. Šole so bile 

izbrane naključno. Anketiranje je bilo izvedeno od 6. do 9. razreda, uporabili smo vprašalnik 

Lestvica medvrstniškega nasilja v šoli, Razredno okolje in Moj razred, Čustva, ki jih doživljaš 

v šoli in Družina. Podatke smo zbirali z namenom primerjave rezultatov z OŠ Simona Jenka 

Kranj. Predhodno je bilo pridobljeno soglasje staršev vseh učencev, ki so sodelovali v 

raziskavi. Izpolnjevanje vprašalnikov je potekalo eno šolsko uro. Učenci se na ankete in 

vprašalnike niso podpisali. Označili so jih s šiframi, šifrant je poznan le ožjemu projektnemu 

timu in je shranjen v prostorih Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti, kjer so shranjeni 

tudi vsi izpolnjeni vprašalniki. Soglasja staršev hrani šolska svetovalna služba izbrane šole. 

Analiza podatkov bo predstavljena vsem trem osnovnim šolam. 

3.4 Postopki statistične obdelave 

 

Vnos bo opravljen v programski opremi za prediktivno analitiko SPSS 20 (IBM). Na zbranih 

podatkih bo uporabljena deskriptivna statistika (aritmetična sredina, standardni odklon, 

standardne napake povprečja), značilnosti bodo prikazane numerično in grafično. Hipoteze 

bomo preverjali s t-testom za neodvisne vzorce, ki nam pove, ali se dve neodvisni skupini 

med seboj v povprečju statistično pomembno razlikujeta; t-testom za odvisne vzorce ali 
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parnim t-testom, ki za razliko od testa za neodvisne vzorce primerja povprečja odvisnih ali 

parnih vzorcev, ter Spearmanovim koeficientom korelacije (neparametričen test korelacije 

zaradi nenormalno porazdeljenih spremenljivk).   

 

4 PRIKAZ REZULTATOV RAZISKAVE, INTERPRETACIJA REZULTATOV IN 

ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

4.1 RV 1: Kako učitelji OŠ Simona Jenka Kranj ravnajo, ko se soočajo z medvrstniškim 

nasiljem? Za odgovor na raziskovalno vprašanje smo si postavili naslednjo hipotezo: 

H1: Predvidevamo, da učitelji kot najbolj resno ocenjujejo fizično nasilje med vrstniki. 

Predvidevamo, da pri soočenju s situacijo nasilja med vrstniki podprejo žrtev in povzročitelja 

le opozorijo. 

Za preverjanje hipoteze smo uporabili Vprašalnik medvrstniškega nasilja za učitelje. Izpolnilo 

ga je 43 strokovnih delavcev v marcu 2015, ob začetku projekta. 

Tabela 4: Povprečne ocene učiteljev glede resnosti treh oblik nasilja 

 N M SD SeM 

Ocena resnosti verbalnega nasilja 43 9.1 .84 .13 

Ocena resnosti fizičnega nasilja 42 8.83 1.1 .17 

Ocena resnosti relacijskega nasilja 42 7.2 1.35 .21 

 

Iz tabele je razvidno, da učitelji kot najbolj resno ocenjujejo verbalno nasilje, sledi mu 

fizično nasilje. Kot najmanj resno pa ocenjujejo relacijsko nasilje.  

V drugem delu vprašalnika smo učitelje prosili, naj zapišejo, kako bi reagirali na šest 

hipotetičnih situacij. Njihove odgovore smo razvrstili v kategorije.  

 

Tabela 5: Prikaz kategorij za vrednotenje učiteljevih odgovorov za povzročitelje nasilja  

Kategorija Primer 

Brez posredovanja Ignoriranje 

Pogovor z vpletenimi Pogovoril bi se z njima (povzročiteljem in 

žrtvijo, o njunih težavah). 

Pogovor o pravilih z razredom Z vsemi učenci v razredu bi se pogovoril o 

vedenju in pravilih.  

Opozorilo na neustrezno obnašanje Usedel bi se z učencem in se z njim 

pogovoril, da je njegovo vedenje 

nespremenljivo.  

Discipliniranje učenca povzročitelja Takoj bi mu odvzel privilegije; time-out, 

kaznoval bi ga. 
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Povedal bi višji avtoriteti – ravnatelju, 

obvestil bi starše 

Učenca bi poslal k ravnatelju: poklical bi 

njegove starše. 

Pogovor s povzročiteljem ter seznanitev 

staršev, avtoritet 

 

Ravnanje v skladu s šolskimi pravili 

(pogovor z nasilnežem + seznanitev 

staršev/avtoritet + discipliniranje nasilneža) 

 

Obravnava primera z razredom + pogovor z 

nasilnežem + pogovor s starši/avtoritetami 

 

 

Tabela 6: Prikaz kategorij za vrednotenje učiteljevih odgovorov za žrtev nasilja 

Kategorija Primer 

Brez posredovanja Ignoriram dogodek; ne naredim nič. 

Pogovor z vpletenimi Pogovoril bi se z obema (povzročiteljem in 

žrtvijo, o njunih težavah; srečal bi se z 

obema učencema). 

Pogovor v razredu V razredu bi se pogovoril o nasilju in 

ustreznem vedenju; cel razred bi se šel igro 

vlog.  

Neučinkovit zagovornik Ignoriral bi nasilje rekoč: »Ne dovoli, da te 

to moti.«  

Potrditev žrtvi, spodbujanje žrtve Žrtvi bi ponudil oporo, govoril bi z njo; 

podprl bi jo, da bi skupaj kaj počela; 

spodbudil bi jo, naj se upre takemu ravnanju.  

Povedal bi višji avtoriteti – ravnatelju, 

obvestil starše. 

Povedal bi ravnatelju, obvestil bi njegove 

starše. 

Obravnava primera z razredom + pogovor z 

nasilnežem + pogovor s starši/avtoritetami 

 

 

Preveril bi, ali je poškodovan + pogovor 

 

 

Obravnava v razredu + pogovor z žrtvijo + 

seznanitev staršev/avtoritet  

 

Situacija 1: V kotičku za pisanje sedita dva učenca in slišite, kako eden od njiju tiho poje 

drugemu: »Učiteljev ljubček, čefur, bajsi, kušni me v rit.« Drugi učenec poskuša to ignorirati 

in tiho gleda v svojo mizo. Videli ste, da se podobno dogaja tudi ostale dni.  
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Graf 1: Prikaz deležev učiteljevih reakcij na situacijo 1 za povzročitelja nasilja  

 
 

Graf 2: Prikaz deležev učiteljevih reakcij na situacijo 1 za žrtev nasilja. 

Pri situaciji 1 bi 73 % učiteljev opozorilo povzročitelja na neustrezno vedenje in 22 % 

učiteljev bi se s povzročiteljem pogovorilo ter obvestilo starše in ravnatelja. 85 % učiteljev pa 

bi pritrdilo žrtvi in jo spodbujalo.  
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Situacija 2: Med projektom, ki ga učenci delajo skupaj, slišite, da eden od njih reče drugemu: 

»Če ne boš dovolil, da jaz vzamem rdeči marker, potem te ne bom povabil na svojo 

rojstnodnevno zabavo.« Ni prvič, da ste od tega otroka slišali tako izjavo.  

 

 
Graf 3: Prikaz deležev učiteljevih reakcij na situacijo 2 za povzročitelja nasilja 

 
 

Graf 4: Prikaz deležev učiteljevih reakcij na situacijo 2 za žrtev nasilja 

 

Pri situaciji 2 bi 73 % učiteljev opozorilo povzročitelja na neustrezno vedenje in 14 % bi 

povzročitelja discipliniralo. 79 % učiteljev pa bi pritrdilo žrtvi in jo spodbujalo ter 12 % bi se 

pogovorilo z vpletenimi. 
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Situacija 3: Razred je bil pripravljen, da gre na kosilo. Učenci čakajo v vrsti pred vrati. 

Slišite učenca, ki drugemu reče: »Hej, daj mi denar za kosilo, če ne te bom na gobec.« Drugi 

učenec mu takoj izroči denar. Ni prvič, da se je to zgodilo.  

 

 
Graf 5: Prikaz deležev učiteljevih reakcij na situacijo 3 za povzročitelja nasilja 

 
Graf 6: Prikaz deležev učiteljevih reakcij na situacijo 3 za žrtev nasilja 

 

Pri situaciji 3 bi se 75 % učiteljev pogovorilo z vpletenimi skupaj s seznanitvijo staršev in 

ravnatelja; 19 % bi opozorilo povzročitelja na neustrezno vedenje; 10 % bi povedalo višji 

avtoriteti; 7 % bi se pogovorilo z razredom, povzročiteljem, starši in avtoritetami. 83 % 

učiteljev pa bi pritrdilo žrtvi in jo spodbujalo ter 10 % bi se pogovorilo z žrtvijo, njenimi 

starši in avtoritetami.  
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Situacija 4: Učenec je prinesel v šolo radirko v obliki dinozavra. Pohvali se, da je to nagrada 

za zmago pri računalniški igrici. Drugi učenec ga zgrabi za lase in zahteva, naj mu da radirko. 

Najprej odkloni, vendar ker ga drugi vleče za lase, popusti in mu jo da.  

 
Graf 7: Prikaz deležev učiteljevih reakcij na situacijo 4 za povzročitelja nasilja 

 
Graf 8: Prikaz deležev učiteljevih reakcij na situacijo 4 za žrtev nasilja 

Pri situaciji 4 bi 60 % učiteljev opozorilo povzročitelja na neustrezno vedenje in 33 % 

učiteljev bi se s povzročiteljem pogovorilo ter obvestilo starše in višje avtoritete. 78 % 

učiteljev pa bi pritrdilo žrtvi in jo spodbujalo ter 13 % bi se pogovorilo z žrtvijo, njenimi 

starši in avtoritetami.  
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Situacija 5: Učencem v svojem razredu ste dovolili, da imajo nekaj prostega časa, ker so 

danes tako dobro delali. Bili ste priča, ko je eden od otrok rekel drugemu: »Ne, sigurno ne. 

Danes sem ti že rekel, da se ne moreš igrati z nami.« Učenec tako ostane sam in se preostali 

čas igra sam, s solzami v očeh. Ni se zgodilo prvič, da je ta otrok izločil drugega iz igre.  

 

 
Graf 9: Prikaz deležev učiteljevih reakcij na situacijo 5 za povzročitelja nasilja 

 

 
Graf 10: Prikaz deležev učiteljevih reakcij na situacijo 5 za žrtev nasilja 

Pri situaciji 5 bi 64 % učiteljev opozorilo povzročitelja na neustrezno vedenje, 10 % učiteljev, 

bi povzročitelja discipliniralo ter 7,7 % bi se pogovorilo z razredom, 7,7 % bi se pogovorilo z 

razredom o pravilih in 7,7 % bi se pogovorilo in seznanilo starše ter ravnatelja. 95 % učiteljev 

pa bi pritrdilo žrtvi in jo spodbujalo. 
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Situacija 6: Učence v razredu ste razdelili v skupine po štiri, da bi skupaj naredili projekt. Ko 

so učenci oblikovali skupine, ste videli, kako je eden od njih porinil drugega s tolikšno močjo, 

da je ta padel na tla. Porinil ga je namerno, ne da bi ga ta izzival. Učenec na tleh je zavpil: 

»Nehaj me porivati, vedno delaš to, pojdi stran.« 

 
Graf 11: Prikaz deležev učiteljevih reakcij na situacijo 6 za povzročitelja nasilja 

 
Graf 12: Prikaz deležev učiteljevih reakcij na situacijo 6 za žrtev nasilja 

Pri situaciji 6 bi 42 % učiteljev opozorilo povzročitelja na neustrezno vedenje, 24 % učiteljev 

bi se pogovorilo in seznanilo starše ter ravnatelja, 18 % bi discipliniralo povzročitelja in 11 % 

bi ravnalo v skladu s šolskimi pravili. 81 % učiteljev pa bi pritrdilo žrtvi in jo spodbujalo. 

Ugotavljamo, da učitelji na šoli kot najbolj resno ocenjujejo verbalno nasilje. Ugotavljamo 

tudi, da bi učitelji žrtev podprli, povzročitelja pa opozorili. Hipotezo ena smo tako delno 

potrdili. 
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Odgovor na raziskovalno vprašanje 1 

 

Kot najbolj resno učitelji ocenjujejo verbalno nasilje, zelo blizu pa sledi fizično nasilje. Glede 

resnosti verbalnega nasilja so si učitelji tudi bolj enotni (nizka SD). Kuhar (1999) med 

verbalno nasilje uvršča žaljivke in zmerljivke s spolno in socialno vsebino, razširjanje lažnih, 

neresničnih govoric, hujskanje prijateljev, grožnje, povezane z izsiljevanjem za denar, druge 

oblike verbalnega poniževanja, kot opazke, spakovanje ..., med pojavne oblike fizičnega 

nasilja prišteva tudi pretepanje, klofute, brcanje, udarce z roko ali kakršnim koli predmetom, 

lažje poškodbe, težje poškodbe, zvijanje roke, davljenje … Sklepamo, da učitelji ocenjujejo 

verbalno in fizično nasilje kot najbolj resno predvsem zato, ker je to »videno in slišano«. 

Sklepamo, da fizičnega nasilja ne ocenjujejo kot najbolj resnega zato, (a) ker je pojavnost 

fizičnega nasilja na šoli majhna in (b) ker smo v izobraževanju izpostavili verbalno nasilje, 

kot tisto, ki pusti na otroku lahko dolgotrajne posledice (besede, ki bolijo). 

 Najmanj resno pa ocenjujejo relacijsko nasilje, pri čemer so si tudi najmanj enotni (višja SD).  

Pri situaciji 1 (žaljenje med poukom) bi 73 % učiteljev opozorilo povzročitelja na neustrezno 

vedenje. 85 % učiteljev pa bi pritrdilo žrtvi in jo spodbujalo. Pri situaciji 2 (socialno 

izsiljevanje med poukom) bi 73 % učiteljev opozorilo povzročitelja na neustrezno vedenje in 

79 % učiteljev bi pritrdilo žrtvi in jo spodbujalo. Pri situaciji 3 (fizično izsiljevanje denarja) bi 

se 75 % učiteljev pogovorilo z vpletenimi skupaj s seznanitvijo staršev in ravnatelja. 83 % 

učiteljev pa bi pritrdilo žrtvi in jo spodbujalo. Pri situaciji 4 (odtujitev radirke s fizičnim 

nasiljem) bi 60 % učiteljev opozorilo povzročitelja na neustrezno vedenje in 78 % učiteljev bi 

pritrdilo žrtvi in jo spodbujalo. Pri situaciji 5 (socialno izključevanje) bi 64 % učiteljev 

opozorilo nasilneža na neustrezno vedenje, 95 % učiteljev pa bi pritrdilo žrtvi in jo 

spodbujalo. Pri situaciji 6 (fizično nasilje) bi 42 % učiteljev opozorilo povzročitelja na 

neustrezno vedenje, 81 % učiteljev pa bi pritrdilo žrtvi in jo spodbujalo. 

Zanimiva je ugotovitev, da bi se učitelji, glede na njihove odgovore, redkeje poslužili 

kategorije »ravnanje v skladu s šolskimi pravili«, kar lahko kaže na dvoje; (a) šolska pravila 

nimajo dovolj jasnih okvirjev in jasnega načrta ravnanja, ali (b) doživljajo posamezne 

situacije vrstniškega nasilja bolj individualno in jih obravnavajo kontekstualno.  

Učitelji bi vključili višjo avtoriteto pri hujšem fizičnem nasilju in izsiljevanju denarja, pri 

drugih situacijah pa je vključevanje avtoritete manj prisotno. Manj so enotni, ko gre za 

ravnanje s povzročiteljem v primeru fizičnega nasilja in socialnega izključevanja. Kategorija 

»brez posredovanja« se ne pojavlja, redkeje se torej odločijo za ignoriranje nasilja. Zelo 

malokrat se pojavlja kategorija »ravnanje po šolskih pravilih« – kategorija, ki smo jo dodali 

sami.  

Pri ravnanju z žrtvijo so učitelji izjemno enotni, saj bi velika večina žrtvi pritrdila, jo 

spodbujala, podprla in opolnomočila. V primeru ravnanja s povzročitelji pa so se v večini 

odločali le za opozorilo pozročitel na njegovo neustrezno izbiro vedenja. Vendar pa so ostali 

odgovori bolj razpršeni med preostalimi kategorijami, kot v primeru ravnanja z žrtvijo. Nikoli 
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se niso odločali, da bi povzročitelja učili izbire alternativnih vedenj. Ugotavljamo tudi, da so 

se redkeje odločali za vključevanje staršev in višje avtoritete.  

Manj pogosto se odločajo za delo s skupino učencev, ki so priča nasilju med vrstniki. 

Avtorice Navodil s priročnikom za obravnavo medvrstniškega nasilja v vzgojno-

izobraževalnih zavodih D. Lešnik Mugnaioni, I. Klemenčič, K. Filipčič, E. Rustja, T. 

Novakovič (2016) poudarjajo, da se šola mora usmeriti tudi v delo s skupino učencev, ki 

nasilje opazujejo; razumeti morajo, da imajo tudi oni pomembno vlogo pri preprečevanju 

vrstniškega nasilja v razredu in šoli. Čeprav Navodila s priročnikom za obravnavo 

medvrstniškega nasilja v vzgojno-izobraževalnih zavodih še niso bila javno objavljena, smo z 

njimi učitelje seznanili in jim ponudili pomoč pri ravnanju v situacijah nasilja. Strokovnim 

delavcem smo v pomoč ponudili tudi Shemo interveniranja pri medvrstniškem nasilju v šoli 

(D. Lešnik Mugnaioni, I. Klemenčič, 2014). 

Ker bi učitelji učence, ki so izbirali nasilne oblike vedenja do vrstnikov, v večini primerov le 

opozorili, smo jih opremili z znanjem o tem, zakaj učenec v določenem kontekstu izvaja 

določeno vedenje (kaj je funkcija vedenja, kaj vedenje sproža, ga vzdržuje ...), tudi nasilno, da 

bi pripravili skupaj s svetovalno službo učinkovit načrt pomoči tudi za učence, ki nasilje 

povzročajo. Pripravili smo jim naslednjo shemo: 

Slika 6: Delo s posameznikom 

  

Ali so se pokazali učinki projektnih aktivnosti in izobraževanja za učitelje, nam ni znano, saj 

vprašalnika nismo ponovno izvedli. Glede na ugotovitve raziskave, da se je pojavnost nasilja 

na šoli zmanjšala, pa bi lahko sklepali, da na šoli načelo »ničelne tolerance do nereagiranja« 

pri vseh oblikah in vrstah nasilja postaja pomemben element preventivnega delovanja.  
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4.2 RV 2: Kako spol vpliva na pogostost fizičnega nasilja in kakšna je povezava med 

učenci, ki so žrtve nasilja, in njihovo notranjo agresivnostjo? 

 

Za odgovor na drugo raziskovalno vprašanje smo si postavili dve hipotezi; H2: 

Predvidevamo, da spol pomembno vpliva na pogostost fizičnega nasilja ter da so fantje na šoli 

bolj pogosto žrtve fizičnega nasilja kot dekleta. In H3: Pričakujemo, da obstaja pozitivna 

povezava med učenci, ki so žrtve nasilja, in njihovo notranjo agresivnostjo; učenci, ki so 

pogosteje žrtve nasilja med vrstniki, imajo več notranje agresivnosti kot ostali učenci. 

H2: Predvidevamo, da spol pomembno vpliva na pogostost fizičnega nasilja ter da so fantje 

na šoli bolj pogosto žrtve fizičnega nasilja kot dekleta. 

Za preverjanje te hipoteze smo uporabili vprašalnik LMNS, ki so ga učenci izpolnjevali v 

drugem valu zbiranja podatkov. Uporabili smo t-test za neodvisne vzorce, s katerim smo 

preverjali hipotezo, da so povprečja varianc dečkov in deklic statistično značilno različna. 

Tabela 7: Povprečne vrednosti, njihove standardne napake in deviacije žrtev in povzročiteljev 

fizičnega nasilja (LMNS) glede na spol, za Osnovno šolo Simona Jenka 

 Spol N Povprečje SD Std. napaka 

povprečja 

Žrtve fizičnega nasilja * Moški 145 1,91 2,54 ,21 

Ženski 156 ,88 1,53 ,12 

Povzročitelji fizičnega 

nasilja * 

Moški 143 1,97 3,17 ,26 

Ženski 158 ,47 1,24 ,10 

*p <  .01 

   

Ugotavljamo, da dečki dosegajo pomembno višje povprečje pri obeh spremenljivkah od 

deklic. In sicer pri žrtvah fizičnega nasilja povprečje znaša 1,03 enote (vrednosti t-testa 

t(234) = 4,234, statistično značilno p = 0,00; ne predpostavljamo enakosti varianc) ter pri 

povzročiteljih fizičnega nasilja povprečje znaša 1,5 enote (vrednosti t-testa t(181) = 5,296, p 

= 0,00; ne predpostavljamo enakosti varianc). 

 

Da bi hipotezo še dodatno potrdili, smo primerjali podatke, ki smo jih zbrali na vseh štirih 

osnovnih šolah; OŠ Simona Jenka, OŠ Stražišče, OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica in OŠ 

Martina Krpana iz Ljubljane. 

Tabela 8: Povprečne vrednosti, njihove standardne napake in deviacije žrtev in povzročiteljev 

fizičnega nasilja (LMNS) glede na spol, za vse štiri osnovne šole skupaj 

 Spol N Povprečje SD Std. napaka 

povprečja 

Žrtve fizičnega 

nasilja * 

Moški 319 3,16 2,79 ,16 

Ženski 361 2,39 2,39 ,13 

Povzročitelji 

fizičnega nasilja * 

Moški 319 4,19 4,17 ,23 

Ženski 365 2,78 3,19 ,17 

*p < .01 
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Iz tabele je razvidno, da obstaja razlika med spoloma pri obeh spremenljivkah (žrtve in 

povzročitelji fizičnega nasilja). Pri žrtvah fizičnega nasilja se je pokazala razlika med 

spoloma, ki je znašala 0,76 enote (vrednosti t-testa t(678) = 3,856, statistično značilno – p = 

0,030; ne predpostavljamo enakosti varianc). Pri povzročiteljih fizičnega nasilja pa je razlika 

med spoloma 1,41 enote (vrednosti t-testa t(682) = 4,999, ponovno statistično značilno – p = 

0,000; ne predpostavljamo enakosti varianc). Hipotezo 2 smo potrdili.  

 

H3: Pričakujemo, da obstaja pozitivna povezava med učenci, ki so žrtve nasilja, in njihovo 

notranjo agresivnostjo; učenci, ki so pogosteje žrtve nasilja med vrstniki, imajo več notranje 

agresivnosti kot ostali učenci. 

Za preverjanje hipoteze smo uporabili vprašalnika AG-UD in LMNS. Za ugotavljanje 

povezave med dvema spremenljivkama smo uporabili Spearmanov rho, ki je neparametričen 

izračun korelacije. Neparametričen test smo uporabili, ker Kolmogorov-Smirnov test 

normalnosti kaže, da spremenljivke LMNS niso normalno porazdeljene: za žrtve verbalnega 

nasilja KS(289) = 0,23, p < 0,001; za žrtve fizičnega nasilja KS(289) = 0,27, p < 0,001 -, za 

žrtve odnosnega nasilja KS(289) = 0,39, p < 0,001. Spremenljivke »žrtve verbalnega nasilja«, 

»žrtve fizičnega nasilja« in »žrtve odnosnega nasilja« so bile sestavljene iz odgovorov na 

vprašanja (iz vprašalnika LMNS) o tem, ali se je anketirancem zgodilo, da so bili 

viktimizirani na določenih področjih. Spremenljivka »notranja agresivnost« je bila sestavljena 

iz več odgovorov o agresivnosti v vprašalniku AG-UD. 

 

Tabela 9: Prikaz Spearmanovega rho koeficienta korelacije med spremenljivkama žrtev 

nasilja (LMNS) in notranjo agresivnostjo (AG-UD) 

  Notranja agresivnost 

Žrtve verbalnega nasilja  

(N = 180) 

Koeficient korelacije 

rs 

0,287*** 

Žrtve fizičnega nasilja  

(N = 183) 

Koeficient korelacije 

rs 

0,225** 

Žrtve odnosnega nasilja  

(N = 182) 

Koeficient korelacije 

rs 

0,348*** 

***p ˂ 0,001; **p ˂ 0,01 
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Tabela 10: Prikaz razlik med učenci, ki kažejo nižjo ali višjo stopnjo agresivnosti glede na 

vrsto nasilja, ki ga doživljajo 

Notranja agresivnost Žrtve verbalnega 

nasilja** 

Žrtve fizičnega 

nasilja* 

Žrtve odnosnega 

nasilja*** 

Žrtve spletnega 

nasilja 

Nižja stopnja 

agresivnosti 

N 49 51 51 50 

Povprečje 1,96 ,701 ,18 ,40 

Višja stopnja 

agresivnosti 

N 37 37 37 37 

Povprečje  4,72 1,46 1,14 ,76 

Skupaj N 86 88 88 87 

***p ˂ 0,001; **p ˂ 0,01; *p ˂ 0,05 

 

Za štiri spremenljivke nasilja veljajo vrednosti t-testa: za verbalno; t(84) = -3,117; p = 0,003; 

za fizično t(86) = -2,023, p = 0,046 – enakost varianc pri tem testu ni predvidevana; za 

odnosno; t(86) = -4,794, p = 0,000; za spletno; t(85) = -1,116, p = 0,116. 

Na podlagi rezultatov t-testa lahko sklepamo, da imajo učenci, ki so žrtve verbalnega, 

fizičnega in odnosnega nasilja višjo stopnjo notranje agresivnosti; pri spletnem nasilju te 

predpostavke nismo potrdili (ni statistično značilna razlika med skupinama). Glede na t 

vrednosti, ki so -3,117 za verbalno, -2,023 za fizično in -4,794 za odnosno nasilje, lahko 

rečemo, da je do največjih statistično značilnih razlik prišlo pri odnosnem nasilju, do 

najmanjših statistično značilnih razlik pa pri fizičnem. Hipotezo 3 smo potrdili.  

Odgovor na raziskovalno vprašanje 2 

 

Zanimalo nas je, kako vpliva spol na pogostost fizičnega nasilja. Iz rezultatov raziskave lahko 

razberemo, da na Osnovni šoli Simona Jenka Kranj dečki dosegajo pomembno višje 

povprečje pri obeh spremenljivkah od deklic; pri žrtvah fizičnega nasilja povprečje znaša 1,03 

enote, pri povzročiteljih fizičnega nasilja pa povprečje znaša 1,5 enote. Ker smo za hipotezo 2 

analizirali podatke, ki smo jih na Osnovni šoli Simona Jenka pridobili ob koncu projekta, smo 

hipotezo preverili še z analizo podatkov, ki smo jih zbrali še na treh šolah. Iz analize podatkov 

je razvidno, da obstaja razlika med spoloma pri obeh spremenljivkah (žrtve in povzročitelji 

fizičnega nasilja). 

  

Olweus (1995) v raziskavi ugotavlja, da več kot 60 % deklic poroča, da so do njih nasilni 

dečki. Od 15 % do 20 % pa jih poroča, da so žrtve nasilnih ravnanj vrstnikov obeh spolov. 

Kar 80 % dečkov je v raziskavi poročalo, da so žrtve vrstniškega nasilja, ki ga nad njimi 

izvajajo drugi dečki. Da med učenci, ki doživljajo fizično nasilje, prevladujejo dečki, se 

strinja tudi A. Mikuš Kos (1994). 

 

Podobno pravi K. Zabukovec Kerin (2002), da so dečki pogosteje žrtve nasilja med vrstniki 

kakor deklice. Dodaja še, da so dečki bolj pogosto izpostavljeni neposrednemu nasilju kot 

deklice. Raziskovalci Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti in na Pedagoški fakulteti 

so v raziskavi ugotovili, da je 32,5 % dečkov in 17,2 % deklic, ki so stari 15 let, že doživelo 
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nasilje, pri katerem je prišlo do poškodovanja telesa brez uporabe orožja (Bučar Ručnam, 

2004). 

 

Več avtorjev ugotavlja (npr. Besag, 1989; Olweus, 1995; Pušnik, 1995; Rigby, 1996), da so 

dečki bolj nepopustljivi v medsebojnih odnosih in bolj agresivni kot deklice, zato je med 

njimi več telesnega nasilja. 

 

M. Pušnik je v svoji raziskavi 1997 (1999) ugotovila, da so med mladimi v prvih letnikih 

ljubljanskih srednjih šol pomembne razlike med spoloma tudi, ko gre za nosilce obeh vlog pri 

fizičnem nasilju. 

 

S. Pečjak (2014) piše o razlogih, ki jih navajajo raziskovalci (npr. Olweus, 1996, v Pečjak, 

2014) za ugotovitve, da je v medvrstniškem nasilju, zlasti fizičnem, udeleženih več dečkov 

kot deklet; razloge praviloma iščemo v procesu socializacije, tj. učenju socialne vloge, vezane 

na spol. Od fantov pričakujemo (starši, vzgojitelji, učitelji), da se bodo sposobni ubraniti pred 

napadi drugih, si pridobiti mesto v družbi, pri čemer ima agresivnost pomembno vlogo.  

 

Tu se lahko navežemo na naslednjo hipotezo, pri kateri smo pričakovali, da obstaja pozitivna 

povezava med učenci, ki so žrtve nasilja, in njihovo notranjo agresivnostjo. Hipotezo smo 

potrdili. Učencev tokrat nismo ločili po spolu. Na podlagi rezultatov t-testa pri naši raziskavi 

lahko sklepamo, da imajo učenci, ki so žrtve verbalnega, fizičnega in odnosnega nasilja, višjo 

stopnjo notranje agresivnosti. 

 

Najširše lahko agresivnost razdelimo na kolektivno in individualno agresivnost. Individualno 

agresivnost delimo na agresivnost, usmerjeno nase, to je notranjo agresivnost in agresivnost, 

usmerjeno na druge, to je zunanjo agresivnost (WHO, 1996, v Kozina, 2014). Notranja 

agresivnost se kaže kot občutki krivde, razdražljivost in v skrajni obliki kot samodestruktivne 

oblike (Bužan, 2002). T. Lamovec (1988) pa notranjo in zunanjo agresivnost deli na posredne 

oblike (telesna in besedna agresivnost) in neposredne oblike, ki povzročajo predvsem 

psihološko škodo.  

 

V literaturi prevladujeta dve glavni teoretski razlagi o vzrokih za sprožitev agresivnega 

vedenja; biološka razlaga, ki išče razlago agresivnega vedenja v bioloških osnovah, in 

socialno-konstruktivistična teorija, ki išče socialne izvore agresivnega vedenja (Nastran Ule, 

2004: 256). Socialne teorije pogosto temeljijo na prepričanjih, da agresija obstaja, ker se 

»splača«; učenci pridejo z agresijo pogosto do nagrade, koristi, ugodja oziroma z vedenjem 

dosežejo svoj cilj. Otroci in mladostniki, ki jih vrstniki zavračajo zaradi njihovega 

agresivnega vedenja, imajo še posebej izstopajoče težave na področju zaznavanja in 

interpretiranja vedenja drugih in na področju reševanja medosebnih problemov (K. Dodge in 

dr., 1986; Schwartz in dr., 1998), kar samo še povečuje njihovo tveganje za agresivno 

odzivanje v konfliktnih situacijah in jim otežuje sklepanje in ohranjanje ustreznih vrstniških 

odnosov in s tem povečuje zavračanje (K. A. Dodge, Price, Coie, in Christopoulos, 1990).  
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4.3 RV 3: Ali so izvedene aktivnosti projekta vplivale na pojavnost nasilja med vrstniki v 

šoli? Kakšna je pojavnost nasilja med vrstniki na OŠ Simona Jenka Kranj v primerjavi s 

tremi osnovnimi šolami? 

Za odgovor na raziskovalno vprašanje smo si postavili dve hipotezi: H4: Pričakujemo, da so 

izvedene aktivnosti v sklopu projekta Sistemski pristop k medvrstniškemu nasilju vplivale na 

zmanjšano pojavnost nasilja, tako fizičnega, verbalnega kot tudi odnosnega nasilja v Osnovni 

šoli Simona Jenka Kranj. In H5: Predvidevamo, da se je raven splošne agresivnosti učencev v 

testiranju po zaključenem projektu zmanjšala v primerjavi z rezultatom pred začetkom 

projekta. 

H4: Pričakujemo, da so izvedene aktivnosti v sklopu projekta Sistemski pristop k 

medvrstniškemu nasilju vplivale na zmanjšano pojavnost nasilja, tako fizičnega, verbalnega 

kot tudi odnosnega nasilja v Osnovni šoli Simona Jenka Kranj 

Za preverjanje hipoteze 4 smo uporabili vprašalnik LMNS in podatke prvega ter drugega vala. 

Uporabili smo t-test za odvisne vzorce (parni t-test), pri katerem smo primerjali povprečja 

parnih vzorcev.  

Pri vsaki od podlestvic vprašalnika LMNS (žrtev, povzročitelj in opazovalec medvrstniškega 

nasija) smo vsakemu učencu določili kategorijo doživljanja, povzročanja in pričanja nasilja, 

kjer 0 pomeni zelo redka izkušnja nasilja (do 25 percentila), 1 pomeni občasna izkušnja 

nasilja (od 25 do 75 percentila) in 2 pomeni pogosta izkušnja nasilja (nad 75 percentila). 

 

*p < 0.01
 

 

 

 

 

 

 

Graf 13: Primerjava doživljanja različnih oblik nasilja med prvim in drugim valom testiranja
 

Iz grafa lahko razberemo, da se je doživljanje vseh oblik nasilja med prvim in drugim valom 

testiranja statistično pomembno zmanjšalo. Vrednosti t-testa znašajo: za žrtve verbalnega 
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nasilja – t(391) = 3,47; za žrtve fizičnega nasilja – t(391) = 4,99; za žrtve odnosnega nasilja – 

t(391) = 4,69. 

 

**p < 0.01 

*p < 0,05
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 14: Primerjava povzročanja različnih oblik nasilja med prvim in drugim valom 

testiranja 

Iz grafa lahko razberemo, da se je povzročanje vseh oblik nasilja med prvim in drugim valom 

testiranja statistično pomembno zmanjšalo. Vrednosti t-testa znašajo: za povzročitelje 

verbalnega nasilja – t(391) = 2,98; za žrtve fizičnega nasilja – t(391) = 3,92; za žrtve 

odnosnega nasilja – t(390) = 4,51. 

Na podlagi napisanega lahko hipotezo 4 potrdimo. Prišlo je do negativne razlike (zmanjšanja 

nasilja) tako pri verbalni, fizični kot odnosni viktimizaciji, pa tudi pri povzročanju 

verbalnega, fizičnega ter odnosnega nasilja. Sklepamo, da so projektne aktivnosti vplivale na 

zmanjšanje pojavnosti nasilja na Osnovni šoli Simona Jenka Kranj.  

Zanimalo nas je, kakšna je pojavnost nasilja med vrstniki na ostalih treh osnovnih šolah in ali 

obstajajo razlike pri pojavu medvrstniškega nasilja ob zaključku projekta med OŠ Simona 

Jenka Kranj in ostalimi tremi anketiranimi šolami. 
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Tabela 11: Prikaz povprečij, standardnih odklonov in standardne napake povprečja za 

odnosno nasilje na vseh štirih šolah 

Odnosno nasilje 

Osnovna šola Opazovalec Žrtev Povzročitelj 

 M SD SeM M SD SeM M SD SeM 

Simona Jenka 2,25 2,48 0,14 0,57 1,14 0,07 0,38 0,99 0,06 

N = 306   N = 301   N = 304    

Stražišče 5,62 2,28 0,18 2,59 1,13 0,09 2,33 0,83 0,06 

N = 169   N = 169   N = 170   
Ilirska Bistrica 6,84 5,88 0,57 2,69 1,13 0,11 2,64 1,20 0,11 

N = 109   N = 108    N = 110    

Martina Krpana 2,84 5,50 0,52 0,43 0,85 0,08 0,28 0,76 0,07 

N = 113   N = 112   N = 113   

 

Iz tabele je razvidno, da na Osnovni šoli Simona Jenka učenci opazijo manj odnosnega nasilja kot 

učenci drugih treh šol. Razlika je najbolj očitna pri primerjavi z OŠ Stražišče in OŠ Ilirska Bistrica. V 

primeru žrtev in povzročiteljev OŠ Simona Jenka v primerjavi z OŠ Stražišče in OŠ Ilirska Bistrica 

dosega nižja povprečja. V primerjavi z OŠ Martina Krpana pa rahlo višja.  

 

Tabela 12: Prikaz povprečij, standardnih odklonov in standardne napake povprečja za 

verbalno nasilje na vseh štirih šolah 

Verbalno nasilje 

Osnovna šola Opazovalec Žrtev Povzročitelj 

 M SD SeM M SD SeM M SD SeM 

Simona Jenka 8,43 6,43 0,37 3,63 4,63 0,27 2,73 3,93 0,23 

N = 304   N = 298   N = 301   
Stražišče 18,88 5,34 0,41 11,20 5,16 0,40 10,79 4,22 0,32 

N = 168   N = 168   N = 169   
Ilirska Bistrica 18,87 5,88 0,57 11,04 4,47 0,43 11,79 5,50 0,53 

N = 108   N = 106   N = 109   
Martina Krpana 11,70 5,50 0,52 4,54 4,50 0,42 3,66 3,78 0,36 

N = 112   N = 112   N = 113   

 

Pri verbalnem nasilju so vsa povprečja na OŠ Simona Jenka nižja od povprečij ostalih treh 

šol; pri opazovalcih, žrtvah in povzročiteljih nasilja. Tudi pri verbalnem nasilju vidimo veliko 

odstopanje OŠ Simona Jenka od OŠ Stražišče in OŠ Ilirska Bistrica pri opazovalcih, žrtvah in 

povzročiteljih nasilja. Manjša razlika je med OŠ Simona Jenka in OŠ Martina Krpana.  
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Tabela 13: Prikaz povprečij, standardnih odklonov in standardne napake povprečja za fizično 

nasilje na vseh štirih šolah 

Fizično nasilje 

 
Opazovalec Žrtev Povzročitelj 

Osnovna šola  M SD SeM M SD SeM M SD SeM 

Simona Jenka 4,1 3,59 0,21 1,36 2,14 0,12 1,18 2,47 0,14 

N = 305 
  

N = 301 
  

N = 301 
  

Stražišče 9,58 3,16 0,24 4,57 1,77 0,14 6,66 2,91 0,22 

N = 170 
  

N = 169 
  

N = 170 
  

Ilirska Bistrica 10,52 3,79 0,36 5,06 2,30 0,22 6,89 2,78 0,26 

N = 109 
  

N = 109 
  

N = 111 
  

Martina Krpana 5,50 3,58 0,34 1,73 2,1 0,20 1,58 2,38 0,22 

N = 113 
  

N = 112 
  

N = 113 
  

 

Pri fizičnem nasilju so vsa povprečja na OŠ Simona Jenka nižja od povprečij ostalih treh šol. 

H5: Predvidevamo, da se je raven splošne agresivnosti učencev v testiranju po zaključenem 

projektu zmanjšala v primerjavi z rezultatom pred začetkom projekta. 

Za preverjanje hipoteze smo uporabili vprašalnik AG-UD. Uporabili smo sestavljene 

spremenljivke, ki so merile vsoto vseh postavk telesne agresivnosti, besedne agresivnosti, 

notranje agresivnosti in agresivnosti do avtoritete; izvedli smo t-test za odvisne vzorce (parni 

t-test), pri katerem smo primerjali povprečja parnih vzorcev med temi sestavljenimi 

spremenljivkami za prvi in drugi val. 

*p < 0,05 

**p < 0,01 

*** p < 0,001 

 

 

 

 

 

 

Graf 15: Prikaz razlik v povprečnih vrednostih za vse štiri vrste agresivnosti glede na prvi in 

drugi val 
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Vrednosti t-testa znašajo: za telesno agresivnost – t(167) = 3,15; p = 0,002; za besedno 

agresivnost – t(169) = 2,29; p = 0,023; za notranjo agresivnost – t(169) = 2,23; p = 0,027; za 

agresivnost do avtoritete – t(171) = 2,20; p = 0,029. Vrednosti parnega t-testa nam povedo, da 

so se vrednosti sestavljenih spremenljivk AG-UD statistično značilno znižale za vse oblike 

agresivnosti – tako za telesno, besedno, notranjo kot tudi za agresivnost do avtoritete. Iz 

prikaza lahko sklepamo, da je do največjih statistično značilnih razlik prišlo pri postavki 

telesne agresivnosti. Hipotezo 5 smo potrdili. 

Odgovor na raziskovalno vprašanje 3 

Najbolj pomemben cilj naloge, ki smo si ga zastavili, je evalvacija projekta. Zato je bilo 

raziskovalno vprašanje »Ali so izvedene aktivnosti projekta vplivale na pojavnost nasilja med 

vrstniki v šoli?« za nas najbolj pomembno. 

V raziskavi smo ugotovili, da se je doživljanje vseh oblik nasilja med prvim in drugim valom 

testiranja statistično pomembno zmanjšalo. Vrednosti t-testa znašajo: za žrtve verbalnega 

nasilja znaša – t(391) = 3,47, za žrtve fizičnega nasilja – t(391) = 4,99 in za žrtve odnosnega 

nasilja – t(391) = 4,69. Prav tako smo ugotovili, da se je povzročanje vseh oblik nasilja med 

prvim in drugim valom testiranja statistično pomembno zmanjšalo. Vrednosti t-testa znašajo: 

za povzročitelje verbalnega nasilja – t(391) = 2,98; za žrtve fizičnega nasilja – t(391) = 3,92; 

za žrtve odnosnega nasilja – t(390) = 4,51. Statistično značilno so se znižale vrednosti 

sestavljenih spremenljivk za vse oblike agresivnosti – tako za telesno, besedno, notranjo 

kot tudi za agresivnost do avtoritete. Do največjih statistično značilnih razlik je prišlo pri 

postavki telesne agresivnosti. Najmanj se je zmanjšala agresivnost do avtoritete. 

Predvidevamo, da je to posledica narave postavk, ki v večji meri sprašuje po agresivnosti do 

staršev kot po agresivnosti do učiteljev (3 : 2). Primerjava podatkov iz prvega in drugega vala 

kaže, da so izvedene projektne aktivnosti vplivale na zmanjšano pojavnost nasilja med 

vrstniki na Osnovni šoli Simona Jenka Kranj.  

T. Verbik Dobnikar (2002) pravi, da je za preprečevanje nasilja v šoli pomembno delovanje 

celotnega sistema. Preverili smo, ali smo v času projekta upoštevali dejavnike, ki jih navaja 

kot pomembne dejavnike za preprečevanje nasilja v šoli. 

Dejavniki za preprečevaje nasilja 

(Verbnik Dobnikar, 2002) 

Je izveden/ni izvedeno v okviru projekta 

Vsaka šola naj oblikuje lastno 

strategijo preprečevanja nasilja. 

 Vzgojni načrt 

Šola naj oblikuje jasen sistema 

vrednot. 

 Vzgojna načela 

Organizacijska kultura šole naj 

spodbuja k sodelovanju. 

 Sodelovalne aktivnosti vseh v šoli (dan 

dejavnosti, kulturni dan, humanitarne akcije 

...) 

Jasno oblikovan šolski red.  Razredna pravila, novo oblikovan šolski red, 

zaobljuba o nenasilju, protokoli 
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Vključevanje širokega kroga otrok v 

interesne dejavnosti, ki pokrivajo 

različne interese in omogočajo 

uveljavitev ter organizacijo taborov v 

naravi. 

 Interesne dejavnosti (taborniki, impro liga, 

cirkuška pedagogika – izvedene skupaj z 

lokalno skupnostjo) 

Trije tabori v naravi 

Izvajanje preventivnih programov.  Projekt Sistemski pristop k medvrstniškemu 

nasilju 
     Legenda: 

 je izvedeno; - ni izvedeno 

D. Lešnik Mugnaioni in I. Klemenčič (2014) dodajata, da je za preprečevanje nasilja 

pomembno še: 

Dejavniki za preprečevaje nasilja (D. Lešnik 

Mugnaioni, Klemenčič, 2014) 

Je izveden/ni izvedeno v okviru 

projekta 

Takojšnje ukrepanje ob zaznavi nasilne situacije.  Izobraževanje, shema, tim 

Takojšnja ustavitev nasilja in zaščita žrtve nasilja 

(na ravni: posameznik – razred, šola – širša 

skupnost). 

 Izobraževanje, shema, tim 

Procesna intervencija nasilja (na ravni: posameznik 

– razred, šola – širša skupnost). 

 Izobraževanje, shema, tim 

Vključitev staršev.  Izobraževanje, obveščanje, 

soustvarjanje ustreznih rešitev 

v konkretni situaciji 

 

V zadnjem desetletju se je oblikovalo enotno stališče, da celoviti, vsešolski, sistemski pristopi 

(angl: whole-school approach) v preprečevanje nasilja v šoli vključujejo vse tri ključne 

subjekte: učence, zaposlene v šoli in starše (Olweus, 1995; Pušnik, 1999; Popp, 2003; Ortega 

del Rey in Fernandez, 2003). Razumejo ga kot širše pojmovanje sistemskega preprečevanja 

nasilja, ki poleg šole, učencev in staršev zajema vse vrste nasilnih interakcij v šoli in tudi 

nasilje nad otroki v družini (OʹMoore in Minton, 2003; Zabukovec Kirin, 2006; Lešnik 

Mugnaioni in drugi, 2009; Muršič in Filipčič, 2010). Preverili smo, ali smo bili med 

projektom pozorni na vse dejavnike preprečevanja nasilja, ki jih vključuje sistemski pristop: 

Sistemski pristop k medvrstniškemu nasilju Izvedeno v okviru 

projekta 

Vključitev vseh ključnih subjektov: učencev, učiteljev (šole) in staršev v 

programe preprečevanja vrstniškega nasilja v šoli. 

  

Širše pojmovanje sistemskega preprečevanja nasilja (da vse vrste nasilja 

štejejo in da se je treba odzvati). 

  

Spremljanje konfliktov in agresivnosti v medosebnih interakcijah.   

Oblikovanje načrta za izboljšanje stanja, v katerem so opredeljene 

konkretne aktivnosti za učence, učitelje in starše. 

  

Izvedbo načrta, katerega sestavni del je tudi evalvacija doseženega.   
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Skupaj s partnerji Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani smo pripravili še 

»svoje« kazalnike sistemskega pristopa: 

 

KAZALNIKI SISTEMSKEGA PRISTOPA DA NE DELNO 

Imamo skupno vizijo vsestransko varne šole.     

Z medvrstniškim nasiljem se spoprijemamo načrtno, 

sistematično, prednostno, vlagamo veliko virov. 

    

Na šoli imamo koordinacijski tim za področje omejevanja 

medvrstniškega nasilja v šoli. 

    

»Posneli« smo stanje (razširjenost, pojavne oblike, stališča ...).     

Ugotovili smo močne/šibke strani šole na področju omejevanja 

medvrstniškega nasilja. 

    

Vsi skupaj vrednotimo prizadevanja/učinke, nadgrajujemo 

strategijo spoprijemanja šole z vrstniškim nasiljem. 

    

Pri učencih razvijamo »asertivnost«.     

Povezujemo predmete pri naslavljanju medvrstniškega nasilja 

(kroskurikularna vsebina). 

    

Imamo tematske razredne ure, dneve dejavnosti neposredno ali 

posredno o medvrstniškem nasilju. 

    

Vsi zaposleni prednostno nudimo zaščito in podporo tarčam 

nasilja. 

    

Izvajamo intervencije za povzročitelja nasilja – pomoč pri 

spreminjanju vedenja. 

    

Opolnomočimo priče.     

Delamo s prosocialnimi učenci, ki lahko podprejo ranljive in 

ogrožene učence. 

    

Mrežimo se z drugimi šolami.     

Načrtno skrbimo za razredno in šolsko klimo.     

Zaposleni smo stalno prisotni, vidni, dostopni učencem.     

Učence na različne načine spodbujamo, da povedo o nasilju, 

omogočamo varno in zaupno poročanje o nasilju. 

    

Skrbimo, da bi vsak učenec na šoli imel vsaj eno odraslo 

osebo, ki ji lahko zaupa. 

    

Načrtno uporabljamo restitucijske pristope poravnavanja 

škode. 

    

Partnersko sodelujemo z lokalno skupnostjo na področju 

omejevanja medvrstniškega nasilja. 

    

Preventivno sodelujemo s strokovnjaki s tega področja.     

Oblikujemo šolske razširjene time za medinstitucionalno 

sodelovanje pri obravnavi primerov nasilja. 

    

 

Evalvacijo projekta smo preverjali tudi s primerjavo podatkov pojavnosti nasilja v šoli, 

zbranih v drugem valu, s podatki, ki smo jih zbrali še na treh slovenskih šolah. Osnovna šola 

Stražišče Kranj je po velikosti primerljiva Osnovni šoli Simona Jenka, Osnovna šola Antona 

Žnideršiča Ilirska Bistrica in Osnovna šola Martina Krpana Ljubljana pa sta nekoliko manjši 

šoli. Rezultati so pokazali, da na Osnovni šoli Simona Jenka učenci opazijo manj odnosnega 
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nasilja kot učenci drugih treh šol. Razlika je najbolj očitna pri primerjavi z OŠ Stražišče in OŠ 

Ilirska Bistrica. V primeru žrtev in povzročiteljev OŠ Simona Jenka v primerjavi z OŠ 

Stražišče in OŠ Ilirska Bistrica dosega nižja povprečja. V primerjavi z OŠ Martina Krpana pa 

rahlo višja. Pri verbalnem nasilju so vsa povprečja na OŠ Simona Jenka nižja od povprečij 

ostalih treh šol. Pri fizičnem nasilju so vsa povprečja na OŠ Simona Jenka nižja od povprečij 

ostalih treh šol.  

 

V teoretičnem delu naloge smo pojasnili, da smo se na Osnovni šoli Simona Jenka začeli 

sistematično ukvarjati z nasiljem pred tremi leti, pred dvema letoma pa smo z 

izobraževanjem, ki ga je organiziral The European Wergelan Centre fokus dela usmerili še 

posebej v medvrstniško nasilje. Predpostavljamo, da so rezultati projekta seštevek 

sistematičnega dela v šoli. A primerjave med prvim (na začetku projekta) in drugim (na koncu 

izvedenih aktivnosti) valom nedvomno kažejo na pozitivne spremembe. 

Evalvacijo projekta smo preverjali tudi s hipotezo, da se je raven splošne agresivnosti učencev 

v testiranju po zaključenem projektu zmanjšala v primerjavi z rezultatom pred začetkom 

projekta. Merili smo postavke telesne agresivnosti, besedne agresivnosti, notranje agresivnosti 

in agresivnosti do avtoritete. Vrednosti parnega t-testa nam povedo, da so se vrednosti 

sestavljenih spremenljivk AG-UD statistično značilno znižale za vse oblike agresivnosti – 

tako za telesno, besedno, notranjo, kot tudi za agresivnost do avtoritete.  

Iz prikaza lahko sklepamo, da je do največjih statistično značilnih razlik prišlo pri postavki 

telesne agresivnosti, kar se sklada z ugotovitvami pri analizi Vprašalnika LMNŠ, ki kaže na 

največjo razliko med obema valoma pri fizičnem nasilju, tako pri žrtvah kakor tudi pri 

povzročiteljih nasilja med vrstniki.  

A. Kozina (2014) navaja, da se z agresivnostjo povezujejo tudi nižji učni dosežki, saj imajo 

agresivni otroci slabše razvite učne spretnosti reševanja problemov in pogosteje neuspehe na 

učnem področju. Vendar pa agresivno vedenje ne vpliva samo na zmanjšane dosežke 

učencev, temveč se tudi agresivno vedenje pojavlja zaradi učnega neuspeha, kar je pogosto 

povezano z visokimi pričakovanji staršev. Če sklenemo, je odnos med agresivnostjo in učnimi 

dosežki recipročen, in sicer nizka učna uspešnost in agresivnost drug drugega krepita v okviru 

neuspešnih šolskih in starševskih praks (McEvoy in Walker, 2000 v Kozina, 2014). 
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4.4 RV 4: Kako je projekt vplival na klimo v razredih? 

 

Za odgovor na raziskovalno vprašanje smo si postavili naslednjo hipotezo: H6: Pričakujemo, 

da se ocena učencev o šolski klimi (ocena delovanja razredov in medsebojnih odnosov med 

učenci) po zaključku projekta pozitivno razlikuje od njihovih ocen pred začetkom izvedbe 

projekta. 

H6: Pričakujemo, da se ocena učencev o šolski klimi (ocena delovanja razredov in 

medsebojnih odnosov med učenci) po zaključku projekta pozitivno razlikuje od njihovih ocen 

pred začetkom izvedbe projekta. 

Za preverjanje hipoteze smo uporabili vprašalnika Moj razred in Razredno okolje (Merjenje 

razredne klime) za vsak razred posebej. Odločili smo se, da primerjamo, kako so učenci 

ocenjevali obstoječo klimo. Ker smo primerjali podatke, pridobljene v dveh šolskih letih (prvi 

val šolsko leto 2014/15 in drugi vala 2015/16), smo razred poimenovali kot skupino. V tabelo 

smo dodali število učencev, ki so bili na vsaj enem od področij SDQ (čustvene težave, 

vedenjske težave, hiperaktivnost, težave v odnosih z vrstniki) identificirani kot najmanj 

»mejni« in število učencev, ki so bili v skupnem seštevku vseh področij identificirani kot 

»mejni« ali klinični.  

 

Tabela 14: Prikaz sestave skupin 

Skupina N 
Šolsko leto 

14/15 
N 

Šolsko leto 

15/16 

Identifikacija po SDQ  

področjih(N) 

SDQ total –  

visoko mejni + 

klinični 

Skupina 1 26 6. a 24 7. a 10 učencev  5 učencev 

Skupina 2 25 6. b 24 7. b 18 učencev 4 učenci 

Skupina 3 23 6. c 22 7. c 12 učencev 2 učenca 

Skupina 4 26 6. č 20 7. č 6 učencev 1 učenec 

Skupina 5 26 7. č 25 8. č 15 učencev 4 učenci 

Skupina 6 24 8. c 22 9. c 12 učencev 5 učencev 

Skupina 7 18 8. č 23 9. č 9 učencev 2 učenca 

Skupaj 168  160  82 učencev 23 učencev 

Učenci 1., 2., 3. in 4. skupine so izpolnjevali vprašalnik Moj razred, ki zajema dve osnovni 

kategoriji: Medsebni odnosi z dimenzijama Zadovoljstvo in Povezanost, ter Osebnostni razvoj 

z dimenzijami Tekmovalnost, Težavnost in Napetost. Učenci 5., 6. in 7. skupine so 

izpolnjevali vprašalnik Razredno okolje, ki zajema kategoriji Medosebni odnosi z 

dimenzijami Angažiranost, Socialni stiki in Podpora učitelja, ter Sistem z dimenzijami Red, 

Organizacija in Jasnost pravil. 
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Skupina 1 

Tabela 15: Prikaz sprememb v razredni klimi med prvim in drugim valom za skupino 1 

Skupina 1 M N SD SeM 

Prvi val Medosebni odnosi  18,09 22,00 4,68 1,00 

Drugi val Medosebni odnosi 19,73 22,00 6,21 1,32 

Prvi val Osebnostni razvoj 34,27 22,00 5,26 1,12 

Drugi val Osebnostni razvoj 31,73 22,00 8,52 1,82 

 

Graf 16: Prikaz razlik med prvim in drugim valom v obstoječih medosebnih odnosih in 

osebnostnem razvoju za skupino 1 

Razlike pri skupini 1 sicer niso statistično pomembne, vendar kažejo na pozitivno spremembo 

pri obeh podlestvicah.  
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Skupina 2 

 

Tabela 16: Prikaz sprememb v razredni klimi med prvim in drugim valom za skupino 2 

Skupina 2 M N SD SeM 

Prvi val Medosebni odnosi  19,81 21 5,21 1,14 

Drugi val Medosebni odnosi 19,62 21 5,46 1,19 

Prvi val Osebnostni razvoj 30,79 19 6,11 1,4 

Drugi val Osebnostni razvoj 33,53 19 6,46 1,48 

 

Graf 17: Prikaz razlik med prvim in drugim valom v obstoječih medosebnih odnosih in 

osebnostnem razvoju za skupino 2 

Razlike pri skupini 2 niso statistično pomembne. Podlestvica Medosebni odnosi ne kaže 

nobenih sprememb. Pri podlestvici Osebnostni razvoj pa je prišlo do poslabšanja. Sklepamo, 

da je rezultat deloma tudi posledica večjega števila učencev, ki imajo po SDQ težave na 

najmanj enem področju. Potrebna je nadaljnja raziskava in izbira ustreznih intervencij. 
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Skupina 3 

 

Tabela 17: Prikaz sprememb v razredni klimi med prvim in drugim valom za skupino 3 

Skupina 3 M N SD SeM 

Prvi val Medosebni odnosi  20,13 16 4,97 1,22 

Drugi val Medosebni odnosi 21,63 16 4,46 1,11 

Prvi val Osebnostni razvoj 26,8 16 5,73 1,43 

Drugi val Osebnostni razvoj 29 16 6,81 1,70 

 

 

Graf 18: Prikaz razlik med prvim in drugim valom v obstoječih medosebnih odnosih in 

osebnostnem razvoju za skupino 3 

Iz grafa je razvidno, da so se medosebni odnosi rahlo izboljšali, vendar se je možnost 

osebnostnega razvoja poslabšala. Razlike niso statistično pomembne. Sklepamo, da je na 

rezultate vplivala tudi začasna zamenjava razrednika.  
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Skupina 4 

Tabela 18: Prikaz sprememb v razredni klimi med prvim in drugim valom za skupino 4 

Skupina 4 M N SD SeM 

Prvi val Medosebni odnosi  16,388 16 4,8 1,2 

Drugi val Medosebni odnosi 18,25 16 6,49 1,62 

Prvi val Osebnostni razvoj 33,5 16 5,77 1,44 

Drugi val Osebnostni razvoj 29,5 16 6,75 1,69 

 

* p = 0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 19: Prikaz razlik med prvim in drugim valom v obstoječih medosebnih odnosih in 

osebnostnem razvoju za skupino 4 

Iz grafa je razvidno, da so se izboljšali medosebni odnosi in osebnostni razvoj. Statistično 

pomembna razlika se je pokazala le pri osebnostnem razvoju; t(15) = 2,38.  

Razred, ki smo ga poimenovali skupina 4, je bil vključen v vse projektne aktivnosti, ki smo 

jih izvajali (dnevi dejavnosti, tabori, delavnice ...). Razrednik se je udeležil izobraževanja, ki 

ga je organiziral The European Wergeland Centre. 
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Skupina 5 

Tabela 19: Prikaz sprememb v razredni klimi med prvim in drugim valom za skupino 5 

Skupina 5 M N SD SeM 

Prvi val Medosebni odnosi  29,09 23 3,38 0,71 

Drugi val Medosebni odnosi 27,78 23 4,07 0,85 

Prvi val Sistem 15,18 22 2,82 0,60 

Drugi val Sistem 17,09 22 2,42 0,52 

 

* P = 0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 20: Prikaz razlik med prvim in drugim valom v obstoječih medosebnih odnosih in 

osebnostnem razvoju za skupino 5 

Iz grafa je razvidno, da so se medosebni odnosi v tej skupini rahlo poslabšali, vendar je na 

podlestvici Sistem možno videti statistično pomembno izboljšanje. Predpostavljamo, da je na 

rezultate vplivala zamenjava razrednika. 
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Skupina 6 

 

Tabela 20: Prikaz sprememb v razredni klimi med prvim in drugim valom za skupino 6 

Skupina 6 M N SD SeM 

Prvi val Medosebni odnosi  27,42 19 3,63 0,83 

Drugi val Medosebni odnosi 24,26 19 4,38 1,01 

Prvi val Sistem 13,95 19 3,01 0,69 

Drugi val Sistem 14,26 19 2,02 0,46 

 

 

Graf 21: Prikaz razlik med prvim in drugim valom v obstoječih medosebnih odnosih in 

osebnostnem razvoju za skupino 6 

Iz grafa je razvidno, da so se v skupini 6 medosebni odnosi poslabšali, vendar pa je zaznati 

majhno pozitivno razliko pri podlestvici Sistem. Razlike niso statistično pomembne.  
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Skupina 7 

Tabela 21: Prikaz sprememb v razredni klimi med prvim in drugim valom za skupino 7 

Skupina 7 M N SD SeM 

Prvi val Medosebni odnosi  22,56 18 6,16 1,45 

Drugi val Medosebni odnosi 24,22 18 4,18 0,99 

Prvi val Sistem 12 18 2,40 0,57 

Drugi val Sistem 13 18 2,91 0,69 

 

 

Graf 22: Prikaz razlik med prvim in drugim valom v obstoječih medosebnih odnosih in 

osebnostnem razvoju za skupino 7 

Iz grafa je razvidno, da sta se kategoriji Medosebni odnosi in Sistem izboljšali. Razlike niso 

statistično pomembne.   

Hipotezo smo delno potrdili.  

Odgovor na raziskovalno vprašanje 4 

Termin razredna klima se uporablja za opisovanje fenomena kvalitete življenja v razredu 

(Dunn in Harris, 1998). Razredno klimo Fraser (1989, v Zabukovec, 1998) opredeli kot 

dogajanje v razredu, ki je določeno z medsebojnimi odnosi (določa naravo in moč 
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medsebojnih odnosov, sodelovanje, medsebojno pomoč), osebnostnim razvojem 

posameznikov (lastno napredovanje posameznika) in sistemskimi značilnostmi (pravila, 

mehanizmi kontrole, jasnost pričakovanj). Žrtve in/ali povzročitelji v različnih kulturnih 

okoljih doživljajo slabše odnose z manj podpore in socialnih stikov, izoliranost in zavračanje 

s strani drugih učencev (Nansel in dr., 2004). Negativni odnosi s prijatelji in občutki 

zavračanja torej pomembno napovedujejo količino viktimizacije in medvrstniškega nasilja 

(Doll, Song, Champion in Jones, 2001). Učenec v šoli ali bolj natančno v svojem razredu 

preživi veliko časa. Resman (2007) poudarja, da je razred temeljna in enotna socialna in 

vzgojno-izobraževalna skupnost šole, ki je sestavljena iz dveh socialnih podskupin: učiteljev 

in učencev. Za počutje in delovanje otrok v razredu je pomembno celotno psihosocialno polje 

razreda, ki ga sestavljajo učenci in učitelj. Obenem pa je razred vpet v pisana in nepisana 

pravila, odnose, vrednostno naravnanost in celotno psihosocialno klimo šole (Mikuš Kos, 

1991).  

V projektu Sistemski pristop k medvrstniškemu nasilju smo se usmerili tudi na razred in 

klimo v razredu. Izmerili smo jo na začetku in na koncu projekta. Učenci 1., 2., 3. in 4.d 

skupine so izpolnjevali vprašalnik Moj razred, ki zajema dve osnovni kategoriji: Medsebni 

odnosi z dimenzijama Zadovoljstvo in Povezanost, ter Osebnostni razvoj z dimenzijami 

Tekmovalnost, Težavnost in Napetost. Učenci 5., 6. in 7. skupine so izpolnjevali vprašalnik 

Razredno okolje, ki zajema kategoriji Medosebni odnosi z dimenzijami Angažiranost, 

Socialni stiki in Podpora učitelja, ter Sistem z dimanzijami Red, Organizacija in Jasnost 

pravil. 

Tabela 22: Prikaz pozitivne ali negativne spremembe v klimi v skupinah 

Skupina Medosebni odnosi Osebnostni razvoj 

Skupina 1 + + 

Skupina 2 ~ – 

Skupina 3 + – 

Skupina 4 + + 

 Medosebni odnosi Sistem 

Skupina 5 – + 

Skupina 6 – + 

Skupina 7 + + 

– = poslabšanje; + = izboljšanje, ~ = nespremenjeno 

 

Iz tabele je moč razbrati, da se kaže tendenca izboljšanja klime. V treh skupinah se je klima 

izboljšala na obeh področjih, v medsebojnih odnosih treh skupin se je izboljšala na enem od 

področij, pri skupini 2 pa se je na enem področju poslabšala, na enem pa ostala 

nespremenjena. Kljub temu da se kaže jasna tendenca nasproti izboljšanju razredne klime, je 
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velika večina razlik med prvim in drugim valom statistično neznačilnih. Sklepamo, da je do 

tega prišlo zaradi naslednjih razlogov: 

- V osnovi bi moral projekt trajati dve šolski leti. Zaradi administrativnih zapletov na 

nivoju države smo izvajlai projekt eno leto – natančno so se aktivnosti izvajale 10 

mesecev. Predvidevamo, da je to kratek čas za sistemske spremembe tudi znotraj 

razreda. 

- Projektne aktivnosti, ki smo jih načrtovali za dve šolski leti, smo v celoti izvedli v 

enem šolskem letu. Sklepamo, da je bila nasičenost različnih aktivnosti na nivoju šole 

in različnih skupin velika, posledično je bilo manj aktivnosti usmerjenih na posamezen 

razred. 

- V dveh razredih (skupina 3 in skupina 5) se je v septembru 2015 zamenjal razrednik. 

T. Ažman (2012) izpostavi učitelja, ki ima, poleg učencev, ključno vlogo pri 

razvijanju kulture oddelka, še posebej razrednik. Ta skrbi, da razred deluje kot 

skupnost. 

Ker poznamo vse razrede, prikazane v tabeli, in celoten kontekst, bi lahko za vsak razred 

poiskali vzroke, ki so vplivali na razvoj klime v razredu. Ugotavljamo, da prav to upraviči, da 

vsako leto preverimo klimo v razredu. 

Smiselno bi bilo napraviti primerjavo med klimo v Osnovni šoli Simona Jenka Kranj in 

ostalimi tremi šolami. S takšno primerjavo bi dobili odgovor, ali je morda klima na šoli že 

dovolj dobra, da so že majhne spremembe pomembne. 

4.5 RV 5: Se učenci s posebnimi potrebami bolj pogosto znajdejo v primežu nasilja? 

 

 Za odgovor na RV 5 smo si postavili naslednjo hipotezo: H7: Predvidevamo, da so učenci s 

posebnimi potrebami bolj pogosto tako žrtve kot tudi povzročitelji medvrstniškega nasilja. 

H7: Predvidevamo, da so učenci s posebnimi potrebami bolj pogosto tako žrtve kot tudi 

povzročitelji medvrstniškega nasilja. 

Za preverjanje hipoteze smo uporabili vprašalnik LMNS.  

Tabela 23: Prikaz povprečja v doživljanju različnih oblik nasilja med učenci s posebnimi 

potrebami in učenci brez posebnih potreb 

Status Žrtev verbalnega 

nasilja* 

Žrtev fizičnega 

nasilja** 

Žrtev 

odnosnega 

nasilja 

Žrtev 

spletnega 

nasilja 

Učenci, ki nimajo 

odločbe  

N 187 187 189 187 

Povprečje 3,33 1,25 ,53 ,22 

Učenci s posebnimi 

potrebami (z odločbo) 

N 10 10 10 10 

Povprečje 6,6 3 ,6 ,0 

Skupaj N 197 197 199 197 
**p ˂ 0,01; * p ˂ 0,05 
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Iz tabele je razvidno, da učenci s posebnimi potrebami bolj pogosto poročajo, da so žrtve 

vseh oblik nasilja, razen spletnega. Vrednosti t-tesa za verbalno nasilje znašajo – t(195) = –

2,025; p = 0,044 (enakost varianc predpostavljena); za fizično nasilje – t(195) = –2,619; p = 

0,008; za odnosno nasilje – t(197) = –0,163; razlika ni statistično značilna p = 0,992; za 

spletno nasilje – t(195) = 0,686; ponovno ni statistično značilne razlike p = 0,173. Rečemo 

lahko, da do največjih statistično zanesljivih razlik prihaja pri fizičnem nasilu, v nekoliko 

manjši meri pri verbalnem nasilju.  

 

Tabela 24: Prikaz povprečja povzročanja različnih oblik nasilja med učenci s posebnimi 

potrebami in učenci brez posebnih potreb 

Status Povzročitelj 

verbalnega 

nasilja 

Povzročitelj 

fizičnega nasilja 

Povzročitelj 

odnosnega 

nasilja 

Povzročitelj 

spletnega nasilja 

Učenci, ki nimajo 

odločbe  

N 185 187 186 188 

Povprečje 2,20 0,99 0,15 0,05 

Učenci s posebnimi 

potrebami (z 

odločbo) 

N 10 10 10 10 

Povprečje 2 0,80 0,0 0, 

Skupaj  N 195 197 196 198 

 

Iz tabel je razvidno, da učenci s posebnimi potrebami dosegajo na spremenljivkah fizičnega 

nasilja višja povprečja kot učenci brez posebnih potreb, pri spremenljivkah verbalnega, 

odnosnega in spletnega nasilja pa ne. Na podlagi t-testa te razlike niso statistično značilne 

(za verbalno nasilje – t(193) = 0,168; razlika ni statistično značilna p = 0,818; za fizično 

nasilje – t(195) = 0,255; ponovno ni statistično značilne razlike p = 0,930; za odnosno nasilje 

– t(194) = 0,955; razlika sicer je statistično značilna p = 0,041, ampak prihaja do razlik, ker ni 

nihče od desetih posameznikov s PP prijavil odnosnega nasilja; za spletno nasilje – t(196) = 

0,507; ponovno ni statistično značilne razlike p = 0,302). Nizko statistično značilnost mogoče 

lahko pojasnimo z majhnim številom učencev s posebnimi potrebami. Hipotezo 7 smo delno 

potrdili.  

Odgovor na raziskovalno vprašanje 5 

  

Carter in Spencer (2006) sta v metaanalitični študiji, ki je vključevala 11 raziskav med letoma 

1989 in 2003, ugotovila, da so bili učenci s posebnimi potrebami v primerjavi z vrstniki bolj 

izpostavljeni medvrstniškemu nasilju. Whitney, Rivers, Smith in Sharp (1994) so ugotovili tri 

razloge za to: učne oziroma druge težave povečujejo nevarnost, da kak učenec postane žrtev, 

da so učenci s posebnimi potrebami socialno slabše vključeni oziroma niso vključeni v razred 

in da se nekateri učenci z vedenjskimi težavami pogosto vedejo agresivno in se pojavljajo v 

vlogi nasilnežev in žrtve. N. Vanček (2002) meni, da želi učenec s posebnimi potrebami, ki je 

v vlogi povzročitelja, pogosto s svojim vedenjem prikriti svoje pomanjkljivosti in šibke točke 

ter se uveljaviti v vrstniški skupini.  
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V naši raziskavi pa smo potrdili le, da učenci s posebnimi potrebami, ki obiskujejo Osnovno 

šolo Simona Jenka Kranj, bolj pogosto poročajo, da so žrtve vseh oblik nasilja, razen 

spletnega. Pri povzročanju nasilja pa nismo dokazali statističnih razlik, kar lahko pojasnimo 

tudi z nizkim številom učencev, ki imajo odločbo.  

 

V okviru projekta smo učencem s posebnimi potrebami namenili posebno pozornost; 

individualno pomoč smo izvajali redkeje, bolj pogosto je potekala v skupini z učenci, ki imajo 

manjše učne težave, a nimajo odločbe; vključevali smo jih v vse aktivnosti skupaj z drugimi 

učenci, predvsem z učenci, ki so izkazali visoko stopnjo prosocialnega vedenja in jim 

omogočili preživljanje prostega časa v okviru taborništva; učili smo jih strategij reševanja 

konfliktov in izbire alternativnih vedenj; organizirali smo jim dodatno učno pomoč in varno 

preživljanje popoldanskega časa v okviru Centra za socialno delo Kranj – dnevnega centra za 

mlade in družine Škrlovec, ki je partner projekta. Skupaj z učenci smo iskali področja, kjer so 

močni in preko katerih lahko prispevajo svoj delež k razredu. 

 

Učenci, ki so bili vključeni v projekt, so imeli priložnost druženja, preživljanja prostega časa 

in soustvarjanja tabora z otroki, ki so med tednom v vzgojnem zavodu in učenci iz CIRIUS-a. 

Spoznavali so vrstnike iz različnih socialnih sredin in z različnimi težavami. Sklepamo, da so 

preko takšnih druženj imeli priložnost sprejemati drugačnost v vsakdanjih situacijah.  

 

Ker nismo izvedli ankete pred začetkom projekta in ne moremo primerjati vpletenosti 

učencev s posebnimi potrebami v doživljanje in izvajanje nasilja pred in po projektu, lahko 

samo sklepamo, da so aktivnosti pripomogle k boljši socialni vlogi in večji kompetentnosti 

učencev s posebnimi potrebami v šolskem prostoru in k večji strpnosti ostalih učencev. 

 

4.6 RV 6: Se nasilje v družini odraža tudi pri medvrstniškem nasilju v šoli? 

 

H8: Predvidevamo, da obstaja pozitivna povezava med nasiljem v družini in povzročanjem 

vrstniškega nasilja. 

  

Za preverjanje hipoteze smo uporabili vprašalnika LMNS in vprašalnik Družine. Iz 

vprašalnika LMNS smo uporabili sestavljene spremenljivke, ki so merile, v kolikšni meri je 

posameznik povzročal verbalno, fizično, odnosno in spletno nasilje. Te spremenljivke smo 

korelirali s tremi spremenljivkami, ki so merile nasilje v družini, in sicer »Prepiri v naši 

družini preidejo v nasilje«; »V naši družini so tudi druge oblike nasilja« ter »Tudi jaz sem 

žrtev nasilja v naši družini«. Uporabili smo Spearmanov koeficient korelacije, saj kot kaže 

Kolmogorov-Smirnov test, se sestavljene spremenljivke, ki so merile nasilnost, niso 

porazdeljevale normalno (za povzročitelje verbalnega nasilja – KS(289) = 0,25, p < 001; za 

povzročitelje fizičnega nasilja – KS(289) = 0,32, p < 001; za povzročitelje odnosnega nasilja 

– KS(289) = 0,46, p < 001). 
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Tabela 25: Prikaz korelacijskih koeficientov med LMNS spremenljivkami povzročitelja nasilja 

in trditvami, ki ugotavljajo nasilje v družini 

 
Prepiri v naši družini 

preidejo v nasilje. 

V naši družini so tudi 

druge oblike nasilja. 

Tudi jaz sem žrtev 

nasilja v naši družini. 

Povzročitelj 

verbalnega nasilja 

Spearmanov rho ,190** ,275*** ,281*** 

N 252 250 253 

Povzročitelj 

fizičnega nasilja 

Spearmanov rho ,307*** ,344*** ,321*** 

N 252 250 253 

Povzročitelj 

odnosnega nasilja 

Spearmanov rho ,251*** ,320*** ,277*** 

N 255 253 256 

Povzročitelj 

spletnega nasilja 

Spearmanov rho ,213** ,345*** ,279*** 

N 255 253 256 
***p ˂0,001; **p˂0,01; *p˂0,05 

 

Iz zgornje tabele je razvidno, da obstaja pozitivna povezava med nasiljem v družini in 

izvajanjem vseh štirih oblik medvrstniškega nasilja. Če upoštevamo vse tri družinske 

spremenljivke, se najbolj močne povezave kažejo pri povzročanju fizičnega nasilja (rs = 

0,307; r = 0,344; rs = 0,321), najbolj šibke povezave pa pri povzročanju verbalnega nasilja (rs 

= 0,190; rs = 0,275, rs = 0,281). Hipotezo 8 smo potrdili. 

 

Odgovorov na raziskovalno vprašanje 6 

 

»Nasilje v družini in nasilje v šoli/vrtcu se nam pogosto že intuitivno zdita nekaj tesno 

povezanega, ugotovitve številnih raziskav pa so le še potrdile te domneve.« (Muršič, 2012: 

27) Glede na rezultate raziskave lahko na naše raziskovalno vprašanje odgovorimo pritrdilno, 

saj je opaziti statistično značilne povezave (p ˂ 0,01) pri prav vseh povezavah.  

Učence smo vprašali, ali se v njihovi družini prepirajo, so v družini prisotne tudi druge oblike 

nasilja in ali so tudi sami žrtve nasilja v družini. Fizično nasilje je s spremenljivkami, ki so 

merile nasilje v družini, najmočneje povezano (rs = 0,307; rs = 0,344; rs = 0,321). Rezultati so 

pokazali, da obstaja povezava z nasiljem v družini in nasilnim vedenjem otroka, ki je 

priča ali žrtev le-tega in medvrstniškim nasiljem, kar navaja tudi K. Filipčič (2002). V vseh 

primerih ima izpostavljenost nasilju na razvoj učenca slab vpliv, zato ga ne smemo 

zanemariti, tudi če gre »zgolj« za nasilje med partnerjema. Doživljanje nasilja v družini 

otroke zaznamuje s hudimi psihičnimi posledicami, ki se kažejo v njihovem vedenju, načinu 

komunikacije ter doživljanju sebe in drugih. D. Horvat (2008) pravi, da so otroci, ki so 

izkusili nasilje v lastnem domu, obremenjeni z občutki manjvrednosti, imajo slabo 

samopodobo, so nesamozavestni, ne zaupajo sebi in drugim, nimajo občutka varnosti, 

počutijo se drugačne, zaznamovane, niso vešči sproščenega navezovanja stikov in 

vzpostavljanja odnosov. Če izhajamo iz predpostavke, da nasilje v družini pogosto velja za 

največjo družinsko skrivnost (Plaz in Veselič, 2002), razumemo, da se pri marsikomu pokaže 

vpetost v nasilje v družini posredno, v njegovem doživljanju, vedenju in ravnanju do tistih, ki 

so nebogljeni in kadarkoli odvisni od njega, do otrok, lastnih ali drugih (Kersnik in Tušek 

Bunc, 2006: 170–171).  
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Bandura (1991, v Nastran Ule, 1994: 158) je ugotovil, da so se otroci, ki so opazovali 

agresivno vedenje odraslega, vedli veliko bolj agresivno in so posnemali vedenja, ki so jih 

opazovali pri »modelu«. Starši lahko torej zmanjšujejo učinke frustracij svojih otrok tako, da 

so jim s svojim vedenjem vzgled. Reaktivna agresivnost (Pušnik, 1999) je tista, ki izvira iz 

težav v družini in se kaže v hitri jezi in nekontroliranosti. 

Strinjamo se z Muršičem (2012: 27), ki zapiše, da nasilje v družini vpliva na otrokovo 

funkcioniranje v šoli (na primer prispeva k otrokovemu vpletanju v nasilje v šoli). Ko učenec 

za izbrano vedenje izbere nasilje, moramo pri delu z učencem preveriti tudi ta vidik življenja 

in se nanj odzvati; odziv šole vpliva na družino. Ker govorimo o sistemskem pristopu, ne 

smemo zanemariti niti možnosti, da so starši lahko nasilni do otroka v zvezi s šolskim 

uspehom ali vedenjem v šoli. I. Klemenčič (2012) ugotavlja, da slaba ocena v šoli vpliva na 

družinsko dinamiko. Starši so lahko nasilni do otroka v zvezi s šolskim uspehom. Učenci so 

navajali, da se jih doma zaradi ocen s starši prepira 69 (23,2 %). 7 učencev (2,3 %) je 

poročalo, da jih zaradi slabe ocene doma tepejo pogosto, 29 učencev (9,6 %) pa je poročalo, 

da jih zaradi slabe ocene doma tepejo včasih.  

Angleški raziskovalci ugotavljajo, da sta otrokovo dobro počutje in uspešno delovanje v šoli 

pomembna varovalna dejavnika ob hudo neugodnih družinskih okoliščinah (Mikuš Kos, 

1991). 

Če dobro preventivno delovanje šole razumemo sistemsko, razumemo tudi, da ima šola 

ključno vlogo pri odkrivanju suma nasilja v družini in za njegovo prijavo ustrezni instituciji. 

Če tega koraka ne naredimo, ne moremo ustrezno pomagati otroku in prekiniti kroga nasilja, v 

katerem se znajde. Šola, ki ne prijavi suma nasilja v družini, ne glede na to, kako so strokovni 

delavci informacijo o nasilju dobili (pove otrok sam, opazimo spremembe v vedenju ali nam 

pove nekdo tretji), nasilje tiho podpira.  

5 SKLEPNE UGOTOVITVE 

Projekt Sistemski pristop k medvrstniškemu nasilju smo na Osnovni šoli Simona Jenka Kranj 

skupaj s partnerji projekta izvajali od februarja 2015 do aprila 2016. Vključeni so bili učenci, 

starši in zaposleni na šoli, lokalna skupnost in drugi partnerji. Fokus je bil usmerjen v vse 

vrste in oblike nasilja; medvrstniškega nasilja v šoli, nasilja v družini, med zaposlenimi. Cilj 

projekta je doseči bolj celovito in učinkovitejše zaznavanje, obravnavanje in preprečevanje 

medvrstniškega nasilja v vzgojno-izobraževalnih zavodih z aktivnim partnerstvom v lokalni 

skupnosti. Glavni cilj magistrskega dela je ugotoviti, ali so dejavnosti, ki smo jih izvajali v 

projektu za več ciljnih skupin, pripomogle k zmanjšanju pojavnosti nasilja na šoli. Cilj je torej 

evalvacija projekta, ki smo jo napravili skozi kvantitativne parametre, kot so zmanjšanje 

agresivnosti, spremembe v razredni klimi in odnos do učencev s posebnimi potrebami. 

Ukvarjali smo se tudi z družino, saj je, kot pravi Muršič (2012: 21) nasilje v šoli kompleksna 

realnost, pogojena z dejavniki različnih ravni. Šolsko nasilje je namreč potrebno razumeti v 

najširšem strukturnem in kulturnem kontekstu, upoštevati značilnosti postmoderne družbe ter 

upoštevati njegovo povezanost z nasiljem v širši družbi oziroma z nasiljem družbe same. 
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Slika 7: Shema projekta Sistemski pristop k medvrstniškemu nasilju 

 

Ugotovitve raziskave 

Ugotovili smo, da učitelji na OŠ Simona Jenka Kranj kot najbolj resno ocenjujejo verbalno 

nasilje, zelo blizu pa sledi fizično nasilje Pri ravnanju z žrtvijo so učitelji izjemno enotni, saj 

bi velika večina žrtvi pritrdila, jo spodbujala, podprla in opolnomočila. V primeru ravnanja s 

povzročitelji pa so se v večini odločali za opozorilo povzročitelja na neprimerno ravnanje. 

Vendar pa so ostali odgovori bolj razpršeni med preostalimi kategorijami kot v primeru 

ravnanja z žrtvijo. Nikoli se niso odločali, da bi povzročitelja učili izbire alternativnih vedenj. 

Ugotavljamo tudi, da so se redkeje odločali za vključevanje staršev in višje avtoritete.  

Raziskovali smo, ali spol vpliva na pogostost fizičnega nasilja med vrstniki. Raziskovali smo 

še na treh slovenskih šolah. Ugotovili smo, da so dečki bolj pogosto tako žrtve kakor tudi 

povzročitelji fizičnega nasilja, kar so v raziskavah potrdili različni avtorji. Prav tako smo 

dokazali, da je pri učencih OŠ Simona Jenka pozitivna povezava med učenci, ki so žrtve 

nasilja, in njihovo notranjo agresivnostjo. Ker se nase usmerjena agresivnost kaže z občutki 

krivde, kot sta razdražljivost ali samoouničevalno vedenje, je nujno zasledovati načelo 

»ničelne tolerance do nereagiranja«, če smo nasilju priča, nam o njem poroča otrok ali oseba, 

ki je nasilje videla, in načelu zaščititi žrtev.  

Otroci s posebnimi potrebami bolj pogosto poročajo, da so žrtve vseh oblik nasilja na šoli; 

verbalnega, fizičnega in odnosnega. Tudi pri povzročanju fizičnega nasilja dosegajo učenci s 
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posebnimi potrebami višje povprečje kot učenci, ki odločbe nimajo. Nismo pa potrdili, da bi 

bili učenci s posebnimi potrebami bolj pogosto v vlogi povzročitelja verbalnega in odnosnega 

nasilja kot učenci, ki odločbe nimajo.  

Z analizo podatkov smo ugotovili, da obstaja povezava med nasiljem v družini in nasilnim 

vedenjem otroka v šoli. Največjo povezavo smo ugotovili med nasiljem v družini in 

povzročanjem fizičnega nasilja v šoli. Ne glede na to, ali v družini prepiri preidejo v nasilje, 

so prisotne tudi druge oblike nasilja, ne le fizično, ali če je učenec žrtev družinskega nasilja. 

Zaključimo lahko, da se nasilje v šoli odraža tudi pri medvrstniškem nasilju v šoli. Ugotovitve 

nam potrjujejo, da ima šola lahko ključno vlogo pri odkrivanju nasilja v družini in da je 

prijavitvena dolžnost šole lahko v podporni funkciji učencu. Rezultati so pomembni tudi pri 

obravnavi nasilja med vrstniki; če učenec izbira nasilna vedenja, je upravičeno pomisliti, da 

takšno ravnanje lahko sprožajo stiske iz domačega okolja. Če strokovni delavec zagovarja 

idejo, da se nas nasilje onkraj zidov šole ne tiče, ne more pristopiti k problemu nasilja 

sistemsko. 

Analiza rezultatov je pokazala, da se je na Osnovni šoli Simona Jenka doživljanje vseh oblik 

nasilja pred projektom in po zaključenem projektu zmanjšala. Ob koncu projekta se je 

zmanjšalo tudi povzročanje vseh oblik nasilja. Opazovalci prav tako na koncu projekta 

poročajo, da vidijo manj nasilja na šoli. Sklepamo, da je sistemski pristop k medvrstniškemu 

nasilju ustrezen model za preprečevanje nasilja. Ker se je zmanjšala pojavnost nasilja, se 

posledično kaže pozitiven trend izboljšanja klime v razredih, kar smo ugotovili z raziskavo o 

razredni klimi pred in po projektu. V razredu, kjer je dobra klima, so ključne vrednote 

prijaznost, spoštovanje, skrb za drugega in sodelovanje; v takšni socialni skupini je mogoče 

različne težave reševati hitreje in učinkovito. Dobro razredno klimo lahko razumemo tudi kot 

varovalni dejavnik pri medvrstniškem nasilju. 

 

Celostni pristop k preprečevanju nasilja je senzibilen in nediskriminatoren. V kulturi dobrih 

odnosov šteje vsak odnos, zato štejeta tudi vsaka oblika in vrsta nasilnega odnosa. Ta kultura 

upošteva mnogovrstnost dejavnikov za pojav nasilja v šoli in zato teži k razumevanju 

posameznikovega, družinskega, skupnostnega in družbenega konteksta, v katerem je 

posameznik ravnal nasilno (Lešnik Mugnioni, 2012). 
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1.Vprašalnik prednosti in težav za učence.  

2. Lestvica medvrstniškega nasilja. 

3. leatvica agresivnosti za učence in dijake. 

4. Moj razred in Moje okolje. 

5. Vprašalnik medvrstniškega nasilja. 

6. Vprašalnik Družina. 

7. Letak za učitelje. 

8. letak za starše. 

9. Fotostrip. 
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Lestvice medvrstniškega nasilja v šoli. 

Navodilo 

Pred teboj je nekaj vprašanj o tvojem življenju v šoli. Vprašanja natančno preberi in nanje iskreno 

odgovori. Odgovarjaj tako, kot res misliš, in ne tako, kot misliš, da bi bilo pravilno. Ni pravilnih in 

napačnih odgovorov. Tvoji odgovori so anonimni (Na lestvico se NE podpisujemo!).  

Najprej potrebujemo nekaj osnovnih podatkov.  

Spol: Moški Ženski 

Starost: ______ 

Svoj splošni uspeh bi ocenil/a z oceno:   1     2     3     4     5 

 

Sedaj pozorno preberi opis medvrstniškega nasilja v spodnjem okvirju. Ko boš prebral, razmisli o teh 

opisih in označi odgovor, ki najbolje opisuje tvoje izkušnje v zadnjih šestih mesecih v šoli. 

Medvrstniško nasilje pomeni, da se posamezen učenec ali skupina učencev agresivno oz. negativno 

vede do vrstnika ali skupine vrstnikov. Tako vedenje se večkrat ponovi v daljšem časovnem obdobju.  

Agresivno vedenje je npr. porivanje, brcanje, zbadanje, pretepanje, zafrkavanje, poniževanje, 

žaljenje. Negativno vedenje je npr. spakovanje, uporaba grdih besed, kazanje agresivnih kretenj, 

izključitev nekoga iz skupine. 

Igrivo draženje v prijateljskem tonu ni medvrstniško nasilje. Tudi prepir med dvema enakovrednima 

učencema ni medvrstniško nasilje.  

 

Za vsako trditev obkroži pogostost pojavljanja. 

V zadnjih šestih mesecih… nikoli 
enkrat ali 
dvakrat 

dvakrat ali 
trikrat v 
mesecu 

enkrat na 
teden 

večkrat na 
teden 

Kolikokrat si bil priča 
medvrstniškemu nasilju v šoli? 
 

○ ○ ○ ○ ○ 

 
Kolikokrat si bil ti ustrahovan v 
šoli? 
 

○ ○ ○ ○ ○ 

Kolikokrat si ti ustrahoval druge v 
šoli? 
 

○ ○ ○ ○ ○ 
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Za vsako trditev obkroži pogostost svojega opažanja. 

V zadnjih šestih mesecih sem slišal ali videl 
nekoga, … 

nikoli 
enkrat ali 
dvakrat 

dvakrat ali 
trikrat v 
mesecu 

enkrat na 
teden 

večkrat na 
teden 

1. 
 
da je grdo govoril o drugih. 
 

○ ○ ○ ○ ○ 

2. 
 
da je udaril ali brcnil drugega. 
 

○ ○ ○ ○ ○ 

3. 
 
da je izrekel kletvico drugemu. 
 

○ ○ ○ ○ ○ 

4. 
 
da je porinil ali spotaknil drugega. 
 

○ ○ ○ ○ ○ 

5. 
 
da je grozil drugemu. 
 

○ ○ ○ ○ ○ 

6. 
 
da je izločil drugega iz skupine. 
 

○ ○ ○ ○ ○ 

7. 
da je objavil neprimerne fotografije o 
drugemu na spletu brez njegovega 
dovoljenja. 

○ ○ ○ ○ ○ 

8. 
 
da se je posmehoval drugemu 
 

○ ○ ○ ○ ○ 

9. 
 
da je prisilil drugega v kako dejanje 
 

○ ○ ○ ○ ○ 

10. 

 
da je govoril drugemu neprimerne 
vzdevke. 
 

○ ○ ○ ○ ○ 

11. 
 
da je nekoga obrekoval. 
 

○ ○ ○ ○ ○ 

12. 
 
je nekoga kritiziral po spletu. 
 

○ ○ ○ ○ ○ 

13. 
 
da je nekomu uničil njegove stvari. 
 

○ ○ ○ ○ ○ 

14. 

 
da je razširjal govorice o drugem po 
spletu. 
 

○ ○ ○ ○ ○ 

15. 
 
da je zanetil spor med prijateljema. 
 

○ ○ ○ ○ ○ 

16. da je drugemu vzel njegove stvari. ○ ○ ○ ○ ○ 
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Za vsako trditev obkroži pogostost pojavljanja. 

V zadnjih šestih mesecih… nikoli 
enkrat ali 
dvakrat 

dvakrat 
ali trikrat 
v mesecu 

enkrat na 
teden 

večkrat 
na teden 

1. 
 
so me klicali z neprimernimi vzdevki.  
 

○ ○ ○ ○ ○ 

2. 
 
so me kritizirali po spletu. 
 

○ ○ ○ ○ ○ 

3. 
 
mi je nekdo izrekel kletvico. 
 

○ ○ ○ ○ ○ 

4. 
 
je nekdo uničil moje stvari. 
 

○ ○ ○ ○ ○ 

5. 
 
so me izločili iz skupine. 
 

○ ○ ○ ○ ○ 

6. 
 
so v javnosti grdo govorili o meni. 
 

○ ○ ○ ○ ○ 

7. 
 
so mi grozili. 
 

○ ○ ○ ○ ○ 

8. 
 
so me prisilili v določeno početje. 
 

○ ○ ○ ○ ○ 

9. 

 
je nekdo razširil govorice o meni po 
spletu. 
 

○ ○ ○ ○ ○ 

10. 
 
so se mi posmehovali. 
 

○ ○ ○ ○ ○ 

11. 
 
so me obrekovali. 
 

○ ○ ○ ○ ○ 

12. 

je nekdo po spletu objavil neprimerne 
fotografije o meni brez mojega 
dovoljenja. 
 

○ ○ ○ ○ ○ 

13. 

 
me je nekdo namerno porinil ali 
spotaknil. 
 

○ ○ ○ ○ ○ 

14. 
 
je nekdo vzel moje stvari.  
 

○ ○ ○ ○ ○ 
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Za vsako trditev obkroži pogostost svojega vedenja. 

V zadnjih šestih mesecih sem… nikoli 
enkrat ali 
dvakrat 

dvakrat 
ali trikrat 
v mesecu 

enkrat na 
teden 

večkrat 
na teden 

1. 
 
se posmehoval drugim. 
 

○ ○ ○ ○ ○ 

2. 
 
nekomu uničil stvari. 
 

○ ○ ○ ○ ○ 

3. 
 
nekoga spotaknil ali porinil. 
 

○ ○ ○ ○ ○ 

4. 
 
nekomu izrekel kletvico. 
 

○ ○ ○ ○ ○ 

5. 
 
nekomu grozil 
 

○ ○ ○ ○ ○ 

6. 
 
nekoga izključil iz skupine. 
 

○ ○ ○ ○ ○ 

7. 
 
po spletu razširil govorice o drugem. 
 

○ ○ ○ ○ ○ 

8. 
 
nekomu uničil prijateljstvo. 
 

○ ○ ○ ○ ○ 

9. 
 
nekoga klical z neprimernimi vzdevki. 
 

○ ○ ○ ○ ○ 

10. 
 
nekoga udaril in brcnil. 
 

○ ○ ○ ○ ○ 

11. 
 
nekoga prisilil v določeno dejanje. 
 

○ ○ ○ ○ ○ 

12. 
 
nekoga obrekoval. 
 

○ ○ ○ ○ ○ 

13. 
po spletu objavil sramotne fotografije o 
drugih. 
 

○ ○ ○ ○ ○ 

14. 
 
grdo govoril o drugih. 
 

○ ○ ○ ○ ○ 

15. 
 
drugim vzel stvari.  
 

○ ○ ○ ○ ○ 
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Priloga 3  
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Šifra: ____________  razred:___________ 

 

 

1) Na črto napiši, koliko članov šteje tvoja družina? (Štej tudi sebe!) ______ 

 

2) S kom živiš? Obkroži en odgovor. 

 Živim z obema staršema skupaj  

 z mamo 

 z očetom 

 nekaj časa z očetom – nekaj časa z mamo 

 s starši in starimi starši 

 živim z nekom drugim. 
 

3) Kako je v tvoji družini oziroma med ljudmi, s katerimi stanuješ? 
Na lestvici od “nikoli” do “večkrat na teden” označi, v kolikšni meri spodnje trditve držijo za 
tvojo družino. 

 

 

 

 

 

 

 

 nikoli enkrat ali 
dvakrat 
doslej 

dvakrat 
ali trikrat 
v mesecu 

enkrat na 
teden 

večkrat 
na teden 

Dobro se razumemo, lepo nam je. ○ ○ ○ ○ ○ 
Veliko se pogovarjamo. ○ ○ ○ ○ ○ 
Dosti časa preživimo skupaj. ○ ○ ○ ○ ○ 
Pogosto se smejemo. ○ ○ ○ ○ ○ 
Več ur na dan gledamo televizijo. ○ ○ ○ ○ ○ 
Nesoglasja/ konflikte rešujemo na 
miren način. ○ ○ ○ ○ ○ 

Prepiri v naši družini preidejo v nasilje. ○ ○ ○ ○ ○ 
V naši družini so tudi druge oblike 
nasilja. 

○ ○ ○ ○ ○ 

Tudi jaz sem žrtev nasilja v naši družini. ○ ○ ○ ○ ○ 
Tudi jaz sem že ravnal(a) nasilno v naši 
družini. ○ ○ ○ ○ ○ 
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