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POVZETEK 

V magistrskem delu me je zanimalo predvsem, kakšne so razlike med spoloma pri 
medvrstniškem nasilju. Da bi si lažje predstavljali in razumeli omenjene razlike, sem najprej 
predstavila, kako se dečki in deklice razlikujejo po svojih bioloških in psiholoških lastnostih, 
opisala sem vpliv socializacije na oblikovanje razlik med njimi, prikazala pa sem tudi razlike 
v odnosu do obeh spolov pri njunem izobraževanju s strani šole in staršev. Zatem sem 
predstavila, kako se razlike med spoloma kažejo pri nasilju. Opisala in primerjala sem 
različne raziskave, ki so jih raziskovalci naredili na to temo, in jih povezala tudi z 
ugotovitvami moje raziskave. Zavedati se moramo, da je nasilje med vrstniki nujno potrebno 
preprečevati in ga odpravljati, pri čemer imajo pomembno vlogo šola in starši učencev. Za 
lažje soočanje s tem problemom sem v teoretičnem delu predstavila tudi nekatere preventivne 
in kurativne dejavnosti, ki pripomorejo k preprečevanju tega pojava.  

V empiričnem delu sem raziskala, kako se medvrstniško nasilje med učenci razlikuje glede na 
spol otrok. Opravila sem kvantitativno raziskavo, kjer sem podatke zbirala z anketnim 
vprašalnikom, za bolj poglobljeno razumevanje nasilja pa sem opravila še kvalitativno 
raziskavo, pri kateri sem intervjuvala dva učenca, ki sta nasilje doživljala že več časa. 
Rezultati moje raziskave so pokazali, da pri medvrstniškem nasilju med spoloma obstajajo 
razlike. Ugotovila sem, da se dečki pogosteje kot deklice poslužujejo fizičnih in nekaterih 
verbalnih oblik nasilja ter da deklice največkrat trpinčijo svoje vrstnike tako, da jih 
izključujejo iz družbe in jih opravljajo, medtem ko je delež dečkov, ki se poslužuje teh dveh 
oblik nasilja, približno enak kot delež deklic. Rezultati raziskave so tudi pokazali, da nasilje 
nad obema spoloma največkrat izvajajo dečki; ti se tudi pogosteje znajdejo v hkratni vlogi 
žrtve in nasilneža kot deklice. Izkazalo se je, da oba spola največkrat ne vesta, zakaj ju 
vrstniki trpinčijo. Pri dečkih in deklicah, ki vzrok nasilja poznajo, se trpinčenje najpogosteje 
dogaja zaradi prepira med prijatelji, pri deklicah pa tudi zaradi njihovega videza. Ugotovila 
sem tudi, da se okoliščine izvajanja nasilja s strani nasilnežev statistično pomembno 
razlikujejo glede na spol žrtve. Statistično pomembne razlike so se med dečki in deklicami 
pokazale pri tem, koliko časa vrstniki izvajajo nasilje nad njimi in iz katerega razreda 
prihajajo nasilneži, ki jih trpinčijo. Statistično pomembne razlike med spoloma pa se niso 
pokazale glede tega, kolikšno število nasilnežev ju trpinči ter kdaj in kje se nasilje nad žrtvijo 
največkrat izvaja. Dokazala sem, da se razlike med spoloma kažejo tudi v načinih odzivanja 
na nasilje. Trpinčeni dečki se na nasilje največkrat odzivajo z jezo in vrstnikom vrnejo 
udarce, trpinčenim deklicam pa je ob doživljanju nasilja največkrat zelo hudo (doživljajo 
čustveno stisko) in ta problem najpogosteje zaupajo staršem. Poleg tega pa so rezultati 
raziskave tudi pokazali, da učitelji pri obeh spolih nasilje približno v enaki meri prepoznavajo 
in ob njem ukrepajo, če se pojavi.   

Ključne besede: medvrstniško nasilje, šola, spol, dečki, deklice, doživljanje nasilja 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

In my master thesis, I was particularly interested in the gender-related differences in peer 
violence. In order to illustrate and understand those differences, I first presented how boys 
and girls differ in their biological and psychological characteristics, then I wrote about the 
impact of socialization on shaping those differences. I also wrote about the different attitudes 
parents and teachers have towards boys or girls when it comes to education. Then I presented 
how gender-related differences are manifested in violence. I described and compared various 
studies on the subject and related them to the findings of my study. It is important to be aware 
that it is necessary to prevent and eliminate bullying and that school and pupils’ parents have 
a significant role in doing it. To help address this problem, I also presented some 
precautionary and curative activities, in the theoretical part, that contribute to the prevention 
of this phenomenon.  

In the empirical part, I studied the differences between the genders reflected in peer violence 
among primary school pupils. By doing a quantitative study, I collected data with a survey 
questionnaire. For more in-depth understanding of violence, I did a qualitative research, in 
which I interviewed two students who had been exposed to violence over a longer period of 
time. The results of my study show that there are differences between boys and girls 
regarding peer violence. I discovered that boys more often make use of physical and verbal 
bullying, whereas girls tend to exclude their peers and gossip. The proportion of boys making 
use of the last two forms is approximately the same as the proportion of girls. The survey 
results also show that violence against both sexes is more often performed by boys. They 
more frequently find themselves in the role of victim and bully at the same time than girls. 
Both genders mostly do not know why they are bullied, however, when they do, the cause is 
most often a quarrel between friends and with girls also their physical appearance. The 
gender of the victim statistically significantly influences the circumstances of the violence 
which is manifested in the duration of the bullying and the grade the bullies they are 
tormented by come from. There are, however, no statistically significant gender-related 
differences when it comes to the number of bullies tortured by nor to the time or place where 
victims are bullied. I showed that gender-related differences are also reflected in the way of 
responding to violence. Tortured boys usually react with anger and hit back, whereas abused 
girls experience emotional distress and confide to their parents about it. In addition, the 
survey results show that teachers more or less equally recognize violence and take measures 
if it occurs, regardless of the sex of the involved. 
 

Keywords: bullying / peer violence, school, gender / sex, boys, girls, experiencing violence 
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1 
 

UVOD 
Na razvoj otrokove osebnosti pomembno vplivajo njegovi odnosi z vrstniki. Vsak otrok se 
želi počutiti v družbi sprejetega in varnega, vendar pa ostaja to pri nekaterih otrocih le želja, 
ki se ne uresniči. Veliko otrok je izključenih iz družbe in jih vrstniki psihično ter fizično 
trpinčijo. Če nasilja s strani vrstnikov še nismo doživeli, si lahko samo predstavljamo, kako 
se ob trpinčenju počutijo žrtve. V javnosti se je poročalo že o mnogih primerih, v katerih je 
imel ta pojav zanje veliko negativnih posledic. Poleg tega, da so trpinčeni učenci ob nasilju 
doživljali fizične in psihične bolečine, so nekateri izmed njih naredili celo samomor, na 
nekaterih šolah pa je prišlo s strani učencev tudi do streljanja nad svojimi vrstniki. Nasilje 
negativno vpliva tudi na opazovalce in nasilneže. V opazovalcih lahko trpinčenje prebudi 
strah in negativno vpliva na njihovo psihično počutje, lahko pa začnejo tudi posnemati 
nasilneževo vedenje, medtem ko nasilneži lahko zabredejo v kriminal, alkoholizem, prav tako 
pa lahko ta pojav negativno vpliva tudi na njihovo psihično počutje. 

Raziskave (npr. Olweus, 1995; Dekleva, 1996; Pušnik; 1996) kažejo, da se največ nasilja 
dogaja v šoli, saj vrstniki v njej preživijo največ časa skupaj. Sama verjamem, da prav na 
vsaki šoli obstaja kakšen primer resnega ali pa manj resnega trpinčenja, zato menim, da imajo 
šole pomembno vlogo za odpravljanje in preprečevanje tega pojava. Poleg tega menim, da so 
za pojavnost nasilja v šoli in izven nje v veliki meri odgovorni tudi starši otrok. Šola se lahko 
trudi preprečevati nasilno vedenje učencev, vendar  če pri tem nima podpore staršev ali ti celo 
spodbujajo otrokovo nasilno vedenje in otrok od njih ne prejema dovolj pozornosti, mu ne 
postavijo dovolj jasnih mej ter mu je dopuščeno vse, ne moremo pričakovati, da se bo otrok 
primerno vedel. Med študijsko prakso pa tudi preko pogovorov z učenci sem spoznala, da se 
veliko učencev vede, kot da jim je vse dopuščeno. Ni spoštovanja do učiteljev, ni strpnosti do 
svojih vrstnikov, med učno uro se nekateri brez dovoljenja sprehajajo po razredu, med 
odmori se pretepajo, učitelje ignorirajo ipd. Na tak način pa so žal zapostavljeni pridni in lepo 
vzgojeni otroci. Pri preprečevanju medvrstniškega nasilja je torej pomembno tesno 
sodelovanje med zaposlenimi na šoli in starši. S skupno močjo lahko učinkovito odpravljajo 
ta pojav, pri tem pa morajo upoštevati tudi razlike med spoloma. Med študijsko prakso in pri 
delu z otroki na raznih delavnicah in letovanjih sem namreč opazila, da se dečki in deklice 
poslužujejo različnih oblik nasilja ter ga na drugačen način doživljajo in izvajajo. Z 
zavedanjem teh razlik lahko lažje načrtujemo preventivne in kurativne dejavnosti za odpravo 
tega pojava. Pomembno pa je, da šola in starši proti nasilju vedno ukrepajo, da so pozorni na 
spremembe v otrokovem vedenju in da nasilje odkrivajo, saj se lahko v nasprotnem primeru 
ta pojav nadaljuje in postane še bolj resen, kar pa negativno vpliva na šolsko klimo ter na vse 
učence. 
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I TEORETIČNI DEL 

 

1 OPREDELITEV MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA 
Nasilje med vrstniki raziskovalci obravnavajo različno. Nekaterim je bolj blizu pravno-
formalni pogled, kjer jih zanimajo kazenskopravne opredelitve in uporabljajo izraze kazenska 
odgovornost, storilci, itd. Drugi obravnavajo medvrstniško nasilje kot problem discipline, 
kjer so izpostavljeni vzgojno-administrativni vidiki v zvezi s šolo (Pušnik, 1996).  

Pogosto je pri pojmu nasilje mišljeno osebno nasilje, nekateri pa ga obravnavajo tudi v 
neosebnih kontekstih, npr. obravnavanje (šolskega) vandalizma (Dekleva, 1996). 

Nasilje lahko pomeni neustrezen način reševanja konfliktov, kar je bližje sociologiji in 
komunikacijskim vedam (Dekleva, 1996), nekateri pristopi pa ga obravnavajo s pozitivnega 
stališča – pogosto kot potrebo po razvijanju socialno pozitivnih vrednot, modelov ali 
spretnosti. Taki pristopi poudarjajo empatijo, tolerantnost, sodelovanje ali celo prijateljstvo 
(Roffey idr., 1994, v Dekleva, 1996). 

V nestrokovni uporabi se izraz nasilje uporablja starostno neomejeno, v strokovni literaturi pa 
se uporablja skoraj izključno v zvezi z mladino oz. celo s šolajočo se mladino. Vsebuje torej 
določene kontekste »obravnavanja« mladine, kontekste, v katerih so odrasli odgovorni (ali 
naj bi vsaj bili odgovorni) za delovanje, ki lahko vključuje vzgojne, terapevtske, 
izobraževalne, usposabljajoče in tudi varnostne ter v najširšem smislu politične diskurze 
(Dekleva, 1996). 

1.1 Bullying 

Za obravnavo določenih oblik nasilja med mladino je najbolj specifičen in pogosto 
uporabljen izraz »bullying«, ki ga različno prevajamo. Pri nas se uporabljata dva prevoda 
besede »bullying«: ustrahovanje (Dekleva) in trpinčenje (Dogša, Pušnik) (Pušnik, 1999).  

Pred izrazom »bullying« se je uporabljal izraz »mobbing«. Besedo mobbing je prvi uporabil 
švedski zdravnik Hainemann, ki je eden od pionirjev raziskovanja tega pojava. Izposodil si ga 
je iz etologije, njegov pomen pa je »razmeroma nekontrolirano skupinsko nasilje, usmerjeno 
proti posamezniku, ki moti običajne skupinske dejavnosti« (Roland, 1988, v Dekleva, 1996). 
V skandinavski literaturi še vedno občasno razlikujejo med »mobbingom«, ki pomeni 
skupinsko nasilje, in »bullyingom«, ki pomeni individualno nasilje (Dekleva, 1996).  

Dekleva in Š. Razpotnik (2015) navajata, da o vrstniškem trpinčenju (angl. bullying) 
govorimo, ko nekdo, ki ravna, kot da je močnejši, odvzame pravice vrstniku. To lahko naredi 
na različne načine: ga poškoduje, prizadene, prestraši, žali ali povzroči, da se drugi počuti 
nemočnega. Za ta pojav je značilno neravnovesje teže moči, nasilje in ustrahovanje pa se 
običajno ponavlja in je lahko vedno hujše. Dekleva (1997) poudarja, da bullying oziroma 
ustrahovanje poleg fizičnega nasilja pomeni tudi psihično in socialno povzročanje bolečin in 
strahu, posamezniki pa se mu ne morejo ubraniti. 
 
Medvrstniško nasilje je torej agresivno vedenje, ki je namerno in vključuje neravnovesje 
moči, pogosto pa se ponavlja. Če se ta pojav zgodi samo enkrat, in sicer v obliki hujšega 
nadlegovanja, pa ga lahko ravno tako obravnavamo kot problem medvrstniškega nasilja 
(Pečjak, 2014).  
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S. Pečjak (prav tam) navaja, da medvrstniško nasilje vsebuje naslednje elemente, ki so skupni 
različnim opredelitvam raziskovalcev:  
• je ponavljajoče in se lahko dogaja dlje časa;  
• ima namen škoditi drugemu;  
• ima različne pojavne oblike (lahko je fizično, psihično ali verbalno …);  
• vključuje neravnovesje moči med nasilnežem in žrtvijo (fizična ali psihična nemoč);  
• je pogosto skrito avtoriteti v šoli (učiteljem);  
• nasilneži ne pričakujejo, da bodo odkriti ali da bodo trpeli za posledicami svojih dejanj; 
• nasilneže je pogosto strah nasilnih dejanj drugih;  
• za žrtve ima nasilje psihične in fizične posledice;  
• nasilje ne predstavlja grožnje samo žrtvi, ampak tudi pričam nasilja – opazovalcem. 
 
Trpinčenje lahko izvaja posameznik (nasilnež) ali pa skupina, tarča trpinčenja pa je prav tako 
lahko posameznik (žrtev) ali skupina. Podatki bergenske raziskave pa kažejo, da naj bi v 
večini primerov šlo za trpinčenje posameznika, ki ga trpinči skupina dveh ali treh učencev 
(Olweus, 1995). 
 

Bullying  je pogosto tudi prikrita dejavnost, ker:  
• Žrtve in nasilneži o tem molčijo. Nasilneži molčijo zato, da lahko nasilje še naprej 

izvajajo in ker odraslim nočejo priznati svojih dejanj. Žrtve pa so tiho, ker jih je strah ali 
pa ker velja, da je tožiti grdo.  

• Odrasli največkrat niso navzoči, ko se nasilje dogaja.  
• Odrasli ta pojav podcenjujejo. Večkrat slišimo: »Saj ni tako hudo!« Ali pa: »Bo že bolje, 

tudi mi smo šli skozi to!« 
• Odrasli pogosto tega pojava ne zaznajo več let, stisk ne interpretirajo pravilno.  
• V mnogih kulturah od otrok pričakujejo, da probleme sami rešujejo.  
• Žrtev se pogosto čuti osramočeno, ponižano, sebi in drugim noče priznati, da je socialno 

manj iznajdljiva, da se ne zna braniti.  
• Starši se sramujejo otrok, ki niso uspešni v socialnih stikih. Jezni so na otroka, ker se ne 

znajde, domov hodi raztrgan … (Pušnik, 1999). 
 
D. Lešnik Mugnaioni (2006) poroča, da dosedanja teorija in praksa kažeta, da je za 
učinkovito in pravično obravnavo nasilja potrebna visoka stopnja občutljivosti do nasilja, 
empatija do tistih, ki jih je nasilje poškodovalo (do žrtve, opazovalca in do nasilneža) in 
družbena kritičnost. Za reševanje problematike nasilja v šoli pa je ključen pogled tudi v 
globino – k izvirom in vzrokom agresivnosti ter nasilnega vedenja mladostnikov.  

1.2  Vrste medvrstniškega nasilja 

Medvrstniško nasilje ima številne oblike, kot npr. fizično, verbalno, psihično … Raziskovalci 
pa ga, glede na njegove oblike, razvrščajo v različne skupine.  

1.2.1 Klasifikacija medvrstniškega nasilja s strani različnih avtorjev 

Olweus (1995), S. Sharp in Smith (1994) ter Sullivan (2011) medvrstniško nasilje razvrstijo v 
dve širši kategoriji, in sicer na neposredno nasilje in posredno nasilje. 
 
Olweus (1995) pravi, da neposredno (odkrito) nasilje pomeni dokaj odkrit in očiten ter viden 
napad na žrtev. S. Sharp in Smith (1994) navajata, da k neposrednemu nasilju štejemo fizične 



4 
 

oblike nasilja, kot so tepež, spotikanje, kraja, ter verbalne oblike nasilja, kot so zmerjanje, 
žaljenje, zbadanje, morda zaradi rase ali neke nezmožnosti žrtve. S. Swearer idr. (2004, v 
Safran, 2007) pa k neposrednim oblikam trpinčenja poleg fizičnega in besednega nasilja 
uvrščajo tudi spolno zlorabo žrtve. Za razliko od ostalih Sullivan (2011) k neposrednemu 
nasilju prišteva samo fizične oblike nasilja, kamor uvršča: grizenje, dušenje, pretepanje, 
brcanje, zaklepanje v sobo, ščipanje, potiskanje, pljuvanje, udarjanje, praskanje, zasledovanje 
in namerno poškodovanje posameznikove lastnine. P. Aftab (2006) pa poroča, da je 
neposredno nasilje lahko tudi spletno nasilje, in sicer v primeru, ko je sporočilo s strani 
nasilneža preneseno neposredno k žrtvi. 
  
Pri posrednem (prikritem) nasilju pa gre za socialno osamitev, izključitev iz skupine, 
obrekovanje, širjenje govoric (Olweus, 1995; Sharp in Smith, 1994) in manipuliranje s 
prijateljstvi (Olweus, 1995). Sullivan (2011) deli posredno nasilje, ki ga poimenuje tudi 
psihično nasilje, na neverbalne in verbalne oblike nasilja. Pod verbalno nasilje uvršča 
zafrkavanje, žaljenje, zmerjanje s spolno vsebino, izsiljevanje denarja, pošiljanje zlobnih 
sporočil, neprimerne telefonske klice in razširjanje lažnih in zlonamernih govoric. 
Neverbalno nasilje pa deli na direktno in indirektno nasilje. Za direktno neverbalno nasilje 
pravi, da ga pogosto spremlja fizično in verbalno nasilje in vključuje nesramne kretnje ter 
mimiko. Za indirektno neverbalno nasilje, ki ga poimenuje tudi odnosno oziroma relacijsko 
nasilje, pa navaja, da je zahrbtno, subtilno ter da vključuje manipulacijo z odnosi in uničuje 
prijateljstvo, kot npr. namensko izključevanje, ignoriranje in osamitev žrtve. P. Aftab (2006) 
poroča, da je lahko posredno nasilje tudi spletno nasilje, za katerega je značilno, da nasilnež 
naščuva svoje pomagače, da nadlegujejo žrtev po spletu. Sullivan (2011) še navaja, da je 
posredno nasilje napad na posameznikovo »notranjost« in da je cilj škoditi posamezniku, ki je 
tarča napada. Ker je brez fizičnih znakov nasilja, je za to vrsto nasilja pogosto mišljeno, da je 
manj boleče, S. Goldstein idr. (2007, v Sullivan, 2011) pa trdijo, da je psihično nasilje ravno 
tako škodljivo kot fizično. Poleg tega se po navadi neposredne oblike nasilja z razvojem 
otrok zmanjšujejo, saj se otroci čustveno in telesno razvijejo, posredne oblike pa z zrelostjo 
postajajo bolj izrazite (Safran, 2007).  
 
Nekateri avtorji medvrstniško nasilje razdelijo v več posameznih kategorij.  
Ena izmed kategorij, kamor so nasilje uvrstile A. Ostrman (2002), K. Zabukovec Kerin 
(2002), J. Zloković in O. Dečman Dobrnjič (2007) ter M. Elliot (2002), so fizične oblike 
nasilja. J. Zloković (2007, v Zloković in Dečman Dobrnjič, 2007) navaja, da se kot telesno 
oz. fizično nasilje pojmuje kateri koli namerni telesni napad ali kontakt, s katerim se otroka 
fizično ogroža, poškoduje, se mu povzroča telesna bolečina, neugodje ali smrt. Pravi, da pod 
telesno trpinčenje spadajo različni udarci z dlanjo, s pestjo, z nogo, ščipanje, puljenje las, 
vbadanje, opekline, metanje, gnetenje, urezi, dušenje, frakture, preprečevanje spanja, 
odtegovanje hrane, vode, uporabe sanitarij, zdravstvene oskrbe, izpostavljanje ekstremnim 
temperaturam, strupom, infekcijam. A. Ostrman (2002) navaja, da se otroka fizično trpinči 
tudi tako, da se ga pretepa, zanemarja in spolno zlorablja, M. Elliot (2002) pod fizično nasilje 
prišteva še porivanje, brcanje, boksanje in lasanje, K. Zabukovec Kerin (2002) pa tudi 
odrivanje, klofutanje, pljuvanje, zapiranje v omare in omejevanje gibanja.  

 
A. Ostrman (2002), K. Zabukovec Kerin (2002), J. Zloković in O. Dečman Dobrnjič (2007) 
ter S. Pečjak (2014) razvrstijo posamezne vrste nasilja tudi v skupino psihičnih oblik nasilja. 
J. Zloković (2007, v J. Zloković in O. Dečman Dobrnjič, 2007) navaja, da je za psihično 
nasilje značilna nezaželenost ter ignoriranje in zavračanje komunikacije s strani vrstnikov, 
kar ima za posledico njihov občutek nepriznavanja sebe kot osebe. Kot najpogostejše oblike 
neprimerne socialne komunikacije se kaže to, da je otrok pogosto sam, ker ga vrstniki 
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zavračajo in žalijo, ga izolirajo od informacij ali mu posredujejo napačne informacije (npr. 
kaj je za domačo nalogo), z njim ne delijo skrivnosti, ne sodelujejo, mu ne pomagajo niti 
takrat, ko skuša zaprositi za pomoč, pogosto sedi v razredu sam, ker ga vrstniki zavračajo, itd. 
Lahko pa žrtvi dodelijo tudi kakšne ponižujoče aktivnosti v šoli, npr. jo silijo k vedenju, pri 
katerem je izpostavljena kakšni življenjski nevarnosti ali pa k nekaterim oblikam 
delikventnega ali kriminalnega vedenja, jo namerno speljujejo k napakam, ji dajejo lažne 
obljube o socialni promociji in drugih ugodnostih ali pa ji grozijo s telesno agresijo ali 
socialno izolacijo, če ne spoštuje zahtev, ukazov … A. Ostrman (2002) navaja, da so za 
psihične oblike nasilja značilna tudi stalna negativna stališča do drugih oseb, razvrednotenje, 
poniževanje, zasmehovanje ipd., K. Zabukovec Kerin (2002) pa k psihičnemu nasilju uvršča 
tudi izločanje, osamitev, grožnje, žaljive kretnje, ustrahovanje, trpinčenje, nacionalizem, 
seksizem ipd. S. Pečjak (2014) navaja, da k psihičnemu nasilju sodi tudi spletno ali cyber 
nasilje, za katerega pravi, da je najbolj zahrbtna oblika medvrstniškega nasilja, saj je nasilnež 
pogosto anonimen. Lahko je verbalno ali neverbalno (npr. širjenje groženj, neresničnih 
informacij po spletu), njegov namen pa je prizadeti in/ali osmešiti drugega. Pri tem nasilju 
gre za elektronsko pošiljanje sporočil ali pa digitalnih sporočil po telefonu, torej se deli na 
spletno nasilje (nasilje z elektronsko pošto, v spletnih klepetalnicah, kot npr. MSN 
Messenger, s takojšnimi sporočili, kot npr. Gmail in na drugih spletnih straneh) in na nasilje 
po prenosnem telefonu (kratka sporočila SMS, telefonski klici, multimedijska sporočila 
MMS). J. Zloković in O. Dečman Dobrnjič (2007) opozarjata, da žrtve pogosto težje 
prenašajo psihološko nasilje kot pa fizične brutalnosti. 
 
A. Ostrman (2002), K. Zabukovec Kerin (2002) in M. Elliot (2002) medvrstniško nasilje 
uvrstijo tudi v skupino verbalnih oblik nasilja. M. Elliot (2002) pravi, da je za verbalno 
nasilje značilno, da hočejo mučitelji žrtve prizadeti z besedami. Govorijo jim, da so neumni, 
debeli, da smrdijo, itd. Podobno menita tudi A. Ostrman (2002) in K. Zabukovec Kerin 
(2002). A. Ostrman (2002) pod verbalno nasilje uvršča kričanje, zmerjanje in osorno 
govorjenje, K. Zabukovec Kerin (2002) pa žaljivke, žaljive vzdevke, razširjanje lažnih 
govoric, pisanje žaljivih stvari po zidovih ali straniščih ipd.  

A. Ostrman (2002) razvršča nasilje tudi v naslednje oblike: socialno, ki se kaže kot npr. 
izločanje iz družbe, odklanjanje, osamitev, zaničevanje zaradi drugačnosti (telesne hibe, 
barve kože, govorice, socialnega izvora …); prikrito, ki se kaže kot npr. pretirani zaščitniški 
odnos odraslih do otrok, prikrivanje pred sosedi, šolo, družbo, munchauserjev sindrom; 
odkrito, kot npr. fizično kaznovanje, odtegovanje igrač, hrane; sistematično, za katerega je 
značilno, da je nasilno ravnanje premišljeno in zavestno, in priložnostno, za katerega pravi, 
da se dogodi ob posebni situaciji, stanju, kjer je meja znosnega že presežena. 

K. Zabukovec Kerin (2002) omenja tudi izsiljevanje ali ekonomsko nasilje, ki se kaže kot 
zahteva po denarju ali drugih materialnih dobrinah. Nasilnež npr. zahteva od žrtve, da mu 
piše domače naloge, pomaga goljufati pri preizkusih znanja, da ne pove o vandalizmu, ki mu 
je bil priča ipd.  

M. Elliot (2002) pa uvrsti posamezne oblike nasilja tudi v skupino tiho, za katero je značilna 
izključitev iz družbe. Mučitelj ne reče ničesar in s tem poskuša žrtvi vzbuditi slab občutek, 
npr. ko sošolko kaj vprašaš, ti obrne hrbet, odide stran ali zaničljivo zavije z očmi. Nekatere 
oblike nasilja pa uvrsti tudi v skupino čustveno, za katero je značilno, da se mučitelji 
posmehujejo žrtvam, ker so druge narodnosti, prihajajo s podeželja, pripadajo drugi kulturi, 
zaradi videza, načina obnašanja, zaradi telesne prizadetosti, slabega branja, materinega 
znamenja, ipd. Nasilneži pri tem uporabljajo zlobne in žaljive vzdevke. 
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J. Zloković in O. Dečman Dobrnjič (2007) omenjata še spolno nasilje, za katerega pravita, da 
je eden izmed najbolj nemoralnih pojavov v obnašanju do otrok, saj najpogosteje povzroča v 
razvoju otroka najhujše posledice. Otroci so mučeni, poniževani, vzeto jim je dostojanstvo, 
volja do življenja in smisel bivanja, okolica pa najpogosteje ne ukrepa.  

Sklenemo lahko, da raziskovalci medvrstniško nasilje različno kategorizirajo. Nekateri ga 
razvrščajo v dve širši kategoriji – posredno in neposredno nasilje, drugi pa na več 
posameznih kategorij, izmed katerih so nekatere skupne več avtorjem (npr. fizično, psihično, 
verbalno). Pri delitvi nasilja v dve širši skupini – posredno in neposredno nasilje, se pojavi 
problem. Avtorji v ti dve skupini uvrščajo različne oblike nasilja, npr. Sullivan (2011) uvršča 
pod neposredno nasilje samo fizične oblike nasilja, medtem ko nekateri drugi, npr. S. Sharp 
in Smith (1994), pod neposredno nasilje uvrščajo tako fizične kot verbalne oblike nasilja. 
Težava pa se pojavi, ko npr. avtor piše o neposrednem nasilju in pri tem ne navede, katere 
oblike nasilja uvršča v to skupino, bralci pa posledično ne moremo vedeti, o katerih oblikah 
nasilja poroča. Enak problem se pojavi tudi pri kategoriji posredno nasilje. 

2 ZAČETKI UKVARJANJA Z MEDVRSTNIŠKIM NASILJEM  
Dekleva (1996), A. Ostrman (2002) in A. Mikuš Kos (1991) navajajo, da pojavi nasilja med 
vrstniki niso novi pojavi. O tem pričajo znanstveno raziskovalna dela, osebne izkušnje vseh 
nas (občutenje »na lastni koži« ali pa opazovanje odnosov med vrstniki) in obdobja povečane 
javno-medijske in strokovne pozornosti, posvečene mladim ter negativnim pojavom med 
njimi. Vseeno pa se ga zavedamo šele razmeroma malo časa. Nov pojav torej ni nasilje, 
temveč naša občutljivost zanj. Ker pa gre za nove spremembe, nastaja tudi vtis, da gre pri 
medvrstniškem nasilju za nove pojave (Dekleva, 1996). A. Ostrman (2002) poudarja, da se je 
naša občutljivost povečala zaradi novega zavedanja o potrebah otrok in mladih, o 
odgovornosti odraslih in o človekovih pravicah. Gre torej za spreminjanje pogleda na otroke, 
na njihove odnose in vzajemne odnose med otroki in odraslimi.  

Po drugi strani pa povečano javno pozornost spremljajo ocene, da je določenih pojavov več 
(da njihov obseg rase), da se oblikujejo nove oblike in vrste negativnih pojavov, ali pa da se 
pojavljajo nove vrste storilcev teh dejanj (npr. »vedno več je nasilnih deklet«, »vedno mlajši 
trpinčijo druge«, »vedno več trpinčijo v skupinah«, itd.). Velikokrat se dojema posebne 
razlike, med »prej«, »sedaj« in »grozečo bodočnostjo«. To pogosto dojemamo v socialnem 
kontekstu, v katerem tudi druga družbena dogajanja doživljamo kot ogrožujoča, oz. skupaj s 
hitrimi družbenimi spremembami, ki v nas pogosto povzročajo občutke morebitne lastne 
neustreznosti (ekonomske, vzgojne, socialne) ter smo s tem tudi bolj občutljivi za opažanje 
negativnosti v našem okolju (Dekleva, 1996).  

Takšni »krizni« načini dojemanja negativnih pojavov imajo dobre in slabe strani. Dobro je to, 
da opozarjajo na pojave, na katere smo se morda že navadili in se z njimi sprijaznili kot s 
pričakovanimi življenjskimi stroški ali z življenjsko neprijetnostjo. Negativna dojemanja pa 
so lahko tudi opozorilo na zmanjšane sposobnosti ljudi za spoprijemanje z življenjskimi 
težavami oziroma napoved tovrstnega razvoja (prav tam).  

Negativna stran kriznega dojemanja nasilja pa se predvsem kaže kot pretiravanje 
prikazovanja razlik med prej in potem (ali sedaj) na način, ki implicira, da gre res za nove 
pojave, za nove storilce ali povsem nove okoliščine (prav tam).  

Dekleva (prav tam) torej trdi, da ni podatkov, ki bi kazali, da je medvrstniškega nasilja danes 
več kot pred desetimi leti, oz. da ni podatkov, ki bi kazali, da obseg tega pojava narašča, s 
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čimer se strinjata tudi M. Pušnik (1996 in 1999, v Dekleva, 2000) in Olweus (1995). Vendar 
pa Olweus (1995) poudarja, da številni posredni znaki nakazujejo, da se trpinčenje pojavlja v 
hujših oblikah in je prisotno v večji meri kot pred desetimi in petnajstimi leti.  
 
Tudi Habbe (2000) navaja, da se je problem  nasilja v zadnjih desetih letih povečal. Meni, da 
se poleg medvrstniškega nasilja, ki lahko obsega oblike fizičnega in psihičnega trpinčenja 
med učenci, v današnji šoli dogajajo tudi kraje, ropi, vlomi in različne oblike poškodovanja 
premoženja. Podobno trdi tudi M. Elliot (2002), ki navaja, da postaja trpinčenje v šolah vse 
bolj grobo in nasilno, kljub temu, da so nekateri mnenja, da je  danes populacija popolnoma 
enaka kot pri tridesetimi, štiridesetimi ali celo pred sedemdesetimi leti. 

2.1 Proučevanje medvrstniškega nasilja 

Nekoč so nasilje med vrstniki dojemali kot neškodljiv pojav, danes pa raziskovalci 
poudarjajo, da ima nasilno vedenje psihološki vpliv tako na nasilneža kot na žrtev (Swearer, 
Grills, Haye in Cary, 2004, v Safran, 2007). 

Vrstniško nasilje so najprej začeli preučevati v Angliji, Skandinaviji in na Japonskem po 
dogodkih, ki so močno odmevali v javnosti. Otroci so delali samomore, ker so jih vrstniki 
dlje časa trpinčili in niso videli drugega izhoda, kot da bi si vzeli življenje. Nasilje je trajalo 
več časa, zaposleni v šolah pa bi ga lahko opazili. V primeru, da so ga včasih opazili, se nanj 
niso ustrezno odzvali. Ti primeri so pripomogli k ozaveščanju ljudi, na to temo pa je nastalo 
tudi več raziskav (Pušnik, 1999). 

Dodatno pozornost raziskovanju medvrstniškega nasilja so posvetili tudi v Združenih državah 
Amerike po letu 1990 po dramatičnih šolskih streljanjih na podeželju in na obrobju mest te 
države (Safran, 2007). Začele so se širiti raziskave o medvrstniškem nasilju, pričeli so z 
oblikovanjem šolskih preventivnih in intervencijskih programov, začeli so preiskovati in 
odpravljati agresivno vedenje učencev ter raziskovati tudi prikrite oblike relacijske agresije 
(Espelage in Swearer, 2003, v Safran, 2007).  

V Sloveniji smo se z raziskovanjem in z drugim obravnavanjem vprašanj v zvezi z nasiljem 
med mladimi začeli ukvarjati v sredini prejšnjega stoletja. Leta 1993 je bil ustanovljen otroški 
parlament na temo Prijateljstvo brez nasilja, leta 1994 se je začela prva slovenska raziskava o 
vrstniškem nasilju (Dekleva, 1996), leta 1995 pa je bila ustanovljena šola za ravnatelje, kjer 
je bila ena od treh glavnih tem tudi tema nasilja med mladimi. To področje seveda ni bilo 
novo, kakor tudi sam pojav ne; nova sta bila le diskurz in specifična oblika retorike, ki sta jo 
spremljala (Dekleva, 2000).  

V strokovni in znanstveni literaturi je medvrstniško nasilje razmeroma nova tema. Dela o tem 
pojavu objavljajo šele zadnjih petnajst ali dvajset let predvsem v nekaterih državah. V okviru 
Sveta Evrope je bil leta 1982 organiziran poseben posvet na temo »Kulturnih in 
izobraževalnih pristopov k problemom nasilja« (Walker, 1992, v Dekleva, 1996). V 
priporočilih tega posveta je bilo omenjeno spodbujanje načinov konstruktivnega, nenasilnega 
reševanja notranjih problemov šole brez uporabe nasilnega kaznovanja (Dekleva, 1996). Leta 
1985 je Odbor ministrov priporočil, naj se v šoli poučuje o spretnostnih, povezanih z 
razumevanjem in podporo človekovih pravic. Leta 1987 je bila v okviru Sveta Evrope 
organizirana prva evropska konferenca na temo vrstniškega zlorabljanja, leta 1989 pa je Svet 
Evrope izdal posebno študijo o nasilju in reševanju konfliktov v šolah (Walker, 1992, v 
Dekleva, 1996).  
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Do nedavnega so bile raziskave o nasilnem vedenju primarno osredotočene le na fizično 
agresijo, zanemarjale pa so relacijske (odnosne) oblike nasilja (Bosworth idr., 1999, v Safran, 
2007). Prav tako so bili tudi programi za preprečevanje nasilja v šoli sprva namenjeni le 
preprečevanju fizične agresije, ne pa tudi prikritih oblik nasilnega vedenja (Safran, 2007). 
Pretekle raziskave so pogosto temeljile le na svojih zaključkih. Učenčeve opredelitve 
nasilnega vedenja in odgovori na vprašanja v zvezi s pogostostjo nasilja (Espelage & 
Swearer, 2003, v Safran, 2007) so bili manj razkriti z razlogom, da zaščitijo svoje vedenje ali 
vedenje vrstnikov, kar je ogrožalo zanesljivost podatkov. Raziskovalci so ugotovili, da je 
pomembno izvajati različne metodologije zbiranja podatkov, kot npr. opazovanje vedenja, da 
se ugotovi tudi manj očitne oblike nasilnega vedenja (Espelage in Swearer, 2003; Swearer in 
Espelage, 2004, vse navajam po Safran, 2007). Za temeljitejše razumevanje različnih oblik 
medvrstniškega nasilja pa bi bilo ustrezneje uporabiti kvalitativne intervjuje (Espelage & 
Swearer, 2003, v Safran, 2007).  

Bučar-Ručman (2009) opozarja, da še vedno ostajajo nekatere oblike nasilja dokaj 
neraziskane, čeprav so raziskovalci po svetu dokaj podrobno razvili metode raziskovanja 
šolskega nasilja (najbolj znan je Olweusov vprašalnik o šolskem nasilju). Greene (2005, v 
Bučar-Ručman, 2009) npr. ugotavlja, da obstaja malo raziskav sistemskega šolskega nasilja. 
Tiste, ki so izvedene, pa osredotočajo pozornost predvsem na sankcije, kot sta začasna 
izključitev ali izključitev za vedno. Podobno pa je tudi premalo raziskano nasilje, katerega 
žrtve so učitelji in/ali zaposleni na šoli (Bučar-Ručman, 2009).  

3 MEDVRSTNIŠKO NASILJE V ŠOLI 
Odrasli večkrat izjavljajo, da je zaskrbljenost zaradi nasilja med učenci v šoli pretirana 
(Elliot, 2002).  

Večkrat slišimo izjave kot so (prav tam):  

• »Meni se je tudi to dogajalo, pa mi ni bilo hudega.« 
Avtorica pravi, da tisti, ki to izjavi, hoče sam sebe prepričati, da ga nasilje ni prizadelo. 
Če ne bi to nikomur škodovalo, o tem ne bi bilo treba razpravljati. Sprašuje se, zakaj 
nihče ne reče, da mu je nasilje koristilo (prav tam).  

 
• »To pomaga pri izgradnji značaja.«  

Za izgradnjo značaja ni potrebno nikomur trpeti; to bolj uničuje značaj, kot pa mu koristi. 
K izgradnji značaja veliko bolj pripomore prijaznost in ljubeznivost (prav tam).  

• »S tem postaneš pravi moški (ženska)!« 
Ko boš prestal vse vrste pretepanja, kraje in poniževanja, boš postal pravi moški. Avtorica 
pravi, da je to čista neumnost (prav tam).  

 
• »To se je dogajalo tudi, ko sem se sam šolal, vendar ni nikomur škodovalo.«  

Avtorica pravi, da je to izjavil politik, ki je priznal, da je sam mučil druge, svojim žrtvam 
pa je moral povzročiti veliko trpljenja. Njega ni prizadelo, vse druge pa je (prav tam).  

 
• »Besede nič ne bolijo.« 

Kdor temu verjame, ga niso nikoli zmerjali z »debeli«, »piflarka«, »reva«, »peder«, 
»čefur« … Besede lahko bolijo bolj in dlje kot pa udarci (prav tam). 
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M. Elliot (2002) opozarja, da je potrebno medvrstniško nasilje resno obravnavati in ga 
zaustaviti. S. Sharp in Smith (1994) navajata, da obstajajo zadostni dokazi, da lahko 
trpinčenje povzroča kratkoročne kot tudi dolgoročne težave. Žrtve so nesrečne in izgubljajo 
samozavest, nasilneži pa se učijo, da lahko z zlorabo moči dosežejo svoje cilje. 

3.1 Posledice medvrstniškega nasilja v šolah 

Medvrstniško nasilje povzroča v šoli napeto ozračje (Hoover, Oliver in Thompson, 1993, v 
Safran, 2007), kar vpliva na občutek varnosti, na psihološko počutje (Garbarino in deLara, 
2002, v Safran, 2007) in na učenje učenca (Olweus, 1994a, v Safran, 2007). Veliko učencev 
poroča o tihem trpljenju zaradi fizične in psihične bolečine ter zaradi neodkritega nasilnega 
vedenja, o ponižanju, stresu (Borg, 1999; Garbarino in deLara, 2002; Harryman, 2004; 
Twemlow, 2000, vse navajam po Safran, 2007) in o čustveni ranjenosti, nasilje pa pogosto 
zbuja v učencih tudi strah (Bosworth idr., 1999, v Safran, 2007). Prav tako veliko učencev 
poroča, da so postali nasilneži normalen del šolske skupnosti, kar dokazuje, da je ta problem 
postal močno vpleten v šolsko kulturo (Smith, Twemlow in Hoover, 1999, v Safran, 2007).  

K. Bosworth idr. (1999, v Safran, 2007) navajajo, da nasilnež v šoli ne prebudi strahu samo v 
žrtvi, ampak tudi v drugih učencih. Tako je na primer leta 1995 družbena organizacija  
Državno združenje za izobraževanje, ki deluje v ZDA, poročala, da je 160.000 učencev 
»špricalo« šolo ali pa so šolo želeli zamenjati, ker so se bali fizičnega nasilja vrstnikov (Borg, 
1999; Galloway, 1994; Juvonen, 2001, vse navajam po Safran, 2007). V mnogih študijah 
(Borg, 1999; Bosworth idr., 1999; Green, 1999, vse navajam po Safran, 2007) je tudi več kot 
ena tretjina učencev poročala, da se v šoli zaradi nasilja ne počutijo varne. Raje, kot da 
nekomu povedo za ta problem, ponotranjijo stisko zaradi strahu, da jih bodo odkrili nasilnež 
ali njegovi prijatelji,. Skrbi jih, da učitelji in drugi zaposleni v šoli ne bodo ukrepali ali pa jim 
sploh ne pride na misel, da bi komu o tem poročali (Hazler, 1996; Hazler, Miller, Carney in 
Green, 2001; Juvonen, 2001, vse navajam po Safran, 2007).  

S študijami, ki so bile opravljene na centru za ocenjevanje državne varnosti in na ministrstvu 
za šolstvo v ZDA so med drugim tudi ugotovili, da so v več kot dveh tretjinah od 37 situacij 
napadalci kot motiv streljanja navedli maščevanje, ker so jih drugi stalno trpinčili (Hazler in 
Carney, 2000; Vossekuil, Fein, Reddy, Borum in Modzeleski, 2002, vse navajam po Safran, 
2007). Okoli 20–30 % vprašanih učencev iz šol v Združenih državah Amerike pa so v 
NICHD študiji (državni inštitut za zdravje otrok in človeški razvoj) poročali, da so bili med 
šolskim letom vključeni v vsajeno izmed od oblik medvrstniškega nasilja med šolskim letom 
(Nansel idr., 2001, v Safran, 2007).  
 
Raziskovalci so tudi odkrili, da naj bi bilo nasilje glede pogostosti in intenzivnosti najbolj 
akutno v zgodnji adolescenci (U.S. Department of Education, 2006, v Safran, 2007), kot 
najslabše leto pa se je izkazal sedmi razred, čeprav so nasilneži pogosto prvič odkriti že prej 
(Pellegrini, Bartini in Brooks, 1999, v Safran, 2007). 
 
Ti podatki kažejo, kako pomembni sta  preprečevanje nasilja in ustrezna intervencija. 
Pomanjkanje ukrepanja ima številne negativne posledice. Žrtev lahko postane depresivna, 
anksiozna, lahko ji začne primanjkovati samospoštovanja ali pa celo naredi samomor 
(Swearer idr., 2004, v Safran, 2007). Združenje ameriških psihiatrov (2000, v Safran, 2007) 
poroča, da lahko pride pri žrtvah tudi do diagnosticiranih bolezenskih stanj, kasneje, ko 
odrastejo, pa so lahko trpinčeni tudi na delovnem mestu ali pa so deležni nasilja v partnerski 
zvezi (Garbarino in deLara, 2002, v Safran, 2007). Tako kot žrtve pa lahko tudi nasilneži 
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ohranijo isti status, ko odrastejo. V nasprotju z žrtvami, ki se drugim podrejajo, nasilneži 
prenašajo agresivno vedenje na druge, tudi na otroke (Hriberšek, 2000). 

3.2 Primerjava ugotovitev raziskav o medvrstniškem nasilju   

V tabelah so prikazani rezultati iz raziskav o pogostosti trpinčenja, ki so bile izvedene v 
Angliji, na Norveškem in pri nas (Pušnik, 1996).  

Tabela 1: Delež učencev, ki so bili žrtve trpinčenja vsaj kdaj pa kdaj ali pogosteje (Pušnik, 
1996, str. 71, Scagnetti, 2011, str. 250) 

avtor Olweus Smith in 
Sharp 

Smith in 
Sharp 

Dekleva Pušnik Scagnetti 

država Norveška Anglija Anglija Slovenija Slovenija Slovenija 
leto 1985 1990 1990 1995 1996 2010 
starost 2.–9. razred junior/middle 

school 
secondary 
school 

2.–8. 
razred 

3. in 6. r 
OŠ 
1. in 3. l. 
SŠ 

11–15 let 

delež 
žrtev 

8,5 % 27 % 10 % 20 % 21,5 % OŠ 
8 % SŠ 

20, 5 % 

 

Tabela 2: Delež učencev, ki so vsaj kdaj pa kdaj sodelovali pri trpinčenju drugih (Pušnik, 
1996, str. 71, Scagnetti, 2011, str. 255) 

avtor Olweus Smith in 
Sharp  

Smith in 
Sharp  

Dekleva Pušnik Scagnetti 

država Norveška Anglija Anglija Slovenija Slovenija Slovenija 

leto 1985 1990 1990 1995 1996 2010 

starost 2.–9. 
razred 

junior/middle 
school 

secondary 
school 

2.–8. 
razred 

3. in 6. r 
OŠ 
1. in 3. l. 
SŠ 

11–15 let 

delež 
nasilnežev 

7,2 % 12 % 6 % 11,3 % 12,5 % OŠ 
5,9 % SŠ 

7,8 % 

Po vsem svetu naj bi bilo približno 5 % učencev in dijakov, ki so žrtve nasilja najmanj enkrat 
tedensko, približno enak pa naj bi bil tudi delež nasilnežev (Ronald, Bru, Midthassel, 
Vaaland, 2010, v Scagnetti, 2011). Zaradi tega pojava naj bi torej vsaj dvakrat mesečno trpelo 
približno 10–15 % mladostnikov (Scagnetti, 2011). Pri tem pa naj bi bil problem 
medvrstniškega nasilja bolj prisoten med osnovnošolci (Alikasifoglu, Erginoz, Ercan, Uysal, 
Albayrak-Kaymak, 2007, v Scagnetti, 2011) kot med srednješolci. Treba pa je upoštevati 
tudi, da so med državami velike razlike (Chaux, Molano, Podlesky, 2009, v Scagnetti, 2011).  

Pri primerjavi rezultatov v tabelah 1 in 2 moramo biti torej previdni, saj učenci v Angliji in na 
Norveškem živijo v drugačnem socialnem in kulturnem okolju, reševali pa so tudi do neke 
mere drugačen vprašalnik kot slovenski učenci. Poleg tega so navedene tuje raziskave 
starejše od slovenskih, podatki o pogostosti pojava pa so običajno odvisni tudi od definicije 
pojava. Kljub temu lahko vidimo, da so si ugotovitve raziskav podobne (Pušnik, 1996).  
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V nadaljevanju predstavljam še nekatere druge pomembne ugotovitve raziskav, narejene na 
temo medvrstniškega nasilja: 

• Število trpinčenih učencev s starostjo upada, kar ugotavljajo npr. Dekleva (1996), Olweus 
(1995), M. Pušnik (1999), N. Scagnetti (2011). 

• Glede upadanja ali večanja števila nasilnežev s starostjo si raziskovalci niso enotni. 
Olweus (1995) npr. navaja, da število nasilnih deklic s starostjo upada, število nasilnih 
dečkov pa se celo poveča. Medtem pa N. Scagnetti (2011) v svoji raziskavi ugotavlja 
ravno nasprotno: število nasilnih deklic se s starostjo poveča, število nasilnih dečkov pa 
zmanjša. Dekleva (1996) in Pušnik (1996) pa sta s svojo raziskavo ugotovila, da se tako 
število nasilnih dečkov kot tudi nasilnih deklic s starostjo zmanjša.    

• Številne raziskave (Sharp in Smith, 1991, v Pečjak, 2014; Olweus, 1995; Dekleva, 1996; 
Wolke s sod., 2011, v Pečjak, 2014; Klemen, 2008; Polak, Smrtnik Vitulić, Vošnjak, 
2011) kažejo, da se med učenci kot najpogostejša oblika medvrstniškega nasilja pojavlja 
ena izmed verbalnih oblik nasilja, predvsem zmerljivke pa tudi žaljenje, sledijo pa fizične 
oblike nasilja (Dekleva, 1996; Klemen, 2008; Polak, Smrtnik Vitulić, Vošnjak, 2011). 

• M. Pušnik (1999) navaja, da imajo nasilneži in žrtve to vlogo pogosto več let, kar 
ugotavljajo tudi tuji avtorji. Pri žrtvah trpinčenje pušča dolgotrajne posledice v njihovem 
duševnem razvoju. Strah jih je nasilnežev, novih situacij, ker se težko znajdejo v njih, 
izogibati se pričnejo stikom z vrstniki, zniža se jim zaupanje v lastne socialne spretnosti, 
itd.  

• Nekateri otroci so nosilci obeh vlog, hkrati so žrtve in nasilneži, o čemer tuji avtorji 
skoraj ne poročajo (prav tam).  

• Na pojav medvrstniškega nasilja se odzove malo učiteljev (prav tam; Olweus, 1995; 
Dekleva, 1996) in učencev (Dekleva, 1996; Pušnik, 1999). V pogovorih z učitelji, zakaj 
se jih tako malo odzove na nasilje, so ugotovili, da o pojavu ne vedo veliko; nekateri ga 
ne jemljejo kot problem, drugi menijo, da so določene oblike nasilja v tej dobi normalne, 
nekateri posredujejo le, če so razredniki učencem, ki so vpleteni v nasilje, spet drugi pa bi 
pomagali, vendar ne vedo, kaj naj v danem trenutku storijo (Pušnik, 1999).  

• Dekleva (1996), M. Pušnik (1996) in Olweus (1995) ugotavljajo, da se največ trpinčenja 
med učenci pojavlja v šoli. M. Pušnik (1996) navaja, da je to lahko zaradi tega, ker učenci 
v šoli preživijo veliko časa, meni pa tudi, da lahko učenci trpinčijo sošolce v času, ko 
učitelj ni prisoten ali pa ko je na dogajanja manj pozoren – med odmori, v času, ko učitelj 
zamuja v razred, v prostem času, v podaljšanjem bivanju ipd. Rezultati pa kažejo, da so 
učenci trpinčeni tudi ob prisotnosti učiteljev, ti pa na nasilje ne odreagirajo tako, kot bi 
bilo potrebno.  

• Domače in tuje raziskave ugotavljajo, da se največ nasilja dogaja v šolah v urbanih 
okoljih in v revnih predelih, na območju z visoko stopnjo brezposelnosti, v predelih z 
visoko stopnjo kriminala in velikim deležem ljudi, odvisnih od socialne pomoči, v šolah, 
kjer ima večina učencev težave pri branju, slabe ocene, nizko stopnjo sposobnosti učenja 
in veliko šolsko odsotnost ter v okoljih z učenci, ki pripadajo različnim narodnostnim 
manjšinam (Habe, 2000).  
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4 VLOGE NA PODROČJU MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA 
Odnosi z vrstniki in sposobnost sodelovanja so zelo pomembni dejavniki nadaljnjega razvoja 
otrok, ki odločajo, kako bo človekovo življenje zapolnjeno, kako se bo uresničeval, kakšne 
podpore bo deležen v svojem okolju, kolikšni bosta količini čustvenih in socialnih izmenjav 
ter kakšen bo njegov občutek varnosti (Mikuš Kos, 1991).  

»Naslednja ugotovitev angleških raziskav o pojavu preganjanja v šolah je dokaj pesimistična: 
skozi več let so preganjalci ostajali v isti vlogi in prav tako so ostajali v isti vlogi preganjani. 
Če je otrok zamenjal razred ali šolo, se je v novih okoliščinah znašel v isti vlogi – bodisi v 
vlogi preganjalca ali v vlogi preganjanega« (Mikuš Kos, 1991, str. 99).  

4.1 Vloga nasilneža medvrstniškega nasilja 

4.1.1 Značilnosti tipičnega nasilneža, ki trpinči vrstnike 

Najbolj opazna značilnost tipičnega nasilneža, ki trpinči vrstnike, je njegova agresivnost. 
Nasilneži so pogosto agresivni tudi do odraslih, učiteljev in do staršev. Na splošno imajo bolj 
pozitivna stališča do nasilja in uporabe nasilnih sredstev, kot pa jih imajo drugi učenci. Do 
žrtev ne čutijo empatije, o sebi pa imajo pogosto pozitivno podobo (Olweus, 1973, 1978; 
Bjorkvist idr., 1982; Lagerspetz idr., 1982, vse navajam po Olweus, 1995). Če so nasilneži 
dečki, so v večini primerov telesno močnejši od drugih dečkov, še posebej pa od žrtev 
(Olweus, 1978, v Olweus, 1995). Psihologi in psihiatri pogosto mislijo, da so nasilni ljudje v 
svoji notranjosti bolj tesnobni in negotovi, rezultati raziskav pa so to trditev ovrgli. Pokazali 
so namreč, da so bili nasilneži nenavadno malo tesnobni in negotovi ali pa so bili pri teh 
značilnostih povprečni (Pulkkinen in Tremblay, 1992, v Olweus, 1995), kar pa ne pomeni, da 
ni posameznih dečkov, ki ne bi bili nasilni in hkrati doživljali tudi tesnobnosti (Olweus, 
1995).  
Številne raziskave so pokazale, da so nasilneži povprečno ali le rahlo podpovprečno 
priljubljeni (Olweus, 1973; Bjorkqvist idr., Lagerspetz idr., 1982; Pulkkinen in Tremblay, 
1992, vse navajam po Olweus, 1995). Pogosto jih obkroža skupina dveh ali treh prijateljev, ki 
jih podpirajo in jih imajo radi. Priljubljenost nasilnih v višjih razredih upada, vsekakor pa 
velja, da niso nepriljubljeni do take stopnje, kot to velja za žrtve (Olweus, 1995).  
A. Mikuš Kos (1991) navaja, da imajo preganjalci v razredu razmeroma dober socialni 
položaj in da jih spoštuje vsaj nekaj otrok. Njihov telesni videz ne odstopa in v primerjavi z 
ostalimi prihajajo iz neugodnejših družinskih okolij. Če imajo podpornike, se vzajemno 
podpirajo in se vedejo tako, kot se posamično ne bi upali ali pa bi jih bilo sram. 

Trpinčenje je pogosto sestavni del antisocialnega vedenjskega vzorca, zato lahko 
predvidevamo, da bodo nasilneži, ki trpinčijo druge, kasneje zašli v kriminal in alkoholizem, 
kar potrjujejo tudi novejše raziskave (Loeber in Dishion, 1983; Magnusson idr., 1983, vse 
navajam po Olweus, 1995). Poleg tega pa so nasilneži tako kot žrtve tudi bolj dovzetni za 
duševne motnje in druge bolezni (Sourander idr., 2007, 2009, v Sullivan, 2011).  

4.1.2  Znaki, ki kažejo, da nek učenec trpinči vrstnike 

Nasilneži večkrat na neprimeren način nagajajo drugim, jih ponižujejo, zaničujejo, jim 
grozijo, jih zafrkavajo, se norčujejo iz njih, jih porivajo naokrog, udarjajo, brcajo, tepejo, 
uničujejo njihovo lastnino, itn.  
Učenci, ki trpinčijo druge, imajo tudi eno ali več splošnih značilnosti: 



13 
 

– lahko so telesno močnejši od sošolcev, še posebej od žrtev, lahko so iste starosti ali    
nekoliko starejši od žrtev. Uspešni so pri telesni vzgoji, športu in pri pretepih (velja   
predvsem za dečke); 

– imajo izrazite potrebe po nadvladovanju in podrejanju drugih, zelo radi se uveljavljajo 
z  močjo in grožnjami ter delajo po svoji presoji, pred drugimi učenci se lahko 
širokoustijo s svojo dejansko ali namišljeno večvrednostjo;  

– so vročekrvni in impulzivni, hitro se razjezijo in imajo nizko frustracijsko 
tolerantnost, s težavo se podrejajo pravilom, težko jim je prenašati neprijetnosti in 
zamude, prednosti si poskušajo pridobiti z goljufanjem;  

– na splošno so nasprotovalni, kljubovalni in agresivni do odraslih (vključno z učitelji 
in s starši), lahko se jih bojijo tudi odrasli, dobro se znajdejo, kadar se morajo 
»izmazati« iz  težkih situacij; 

– drugim se zdijo grobi in trdosrčni ter jim dajejo občutek, da kažejo malo sočutja do 
učencev, ki jih trpinčijo; 

– niso negotovi in tesnobni, imajo pa dokaj pozitivno podobo o sebi (povprečno ali          
nadpovprečno) (Olweus, 1995); 

– so dobro koordinirani in samozavestni; 
– so dobri komunikatorji in hitro mislijo ter razumejo stvari, dajejo hitre besedne 

odgovore, zmožni so pogovora o izhodu iz težav; 
– so bolj popularni od žrtev, imajo smisel za humor; 
– so pretirano glasni, vpijejo, so grobi do osebja, nadvladujejo osebje in vrstnike (velja 

za deklice) (Olweus, 1987, v Besag, 1989); 
– v primerjavi z vrstniki začnejo že dokaj zgodaj z antisocialnim vedenjem (kraja, 

vandalizem, popivanje, imajo slabo družbo); 
– njihova priljubljenost med sošolci je lahko povprečna, nadpovprečna ali 

podpovprečna, vendar pogosto najdejo podporo vsaj majhne skupine vrstnikov; v 
sedmem in osmem razredu pa so ti učenci manj priljubljeni kot v nižjih razredih;  

– njihovi šolski dosežki so do sedmega razreda lahko povprečni, nadpovprečni ali 
podpovprečni, nato pa navadno, vendar ne nujno, dobivajo nižje ocene in razvijejo 
negativna stališča do šole (Olweus, 1995). 

 
K. Zabukovec Kerin (2002) pa navaja še naslednje lastnosti nasilnežev:  

– niso se sposobni spoprijeti z vsakdanjimi dogodki, raje se ne bodo potrudili, kot da bi 
doživeli neuspeh; 

– sami so žrtve nasilja, največkrat v družini; 
– prihajajo iz družin, kjer cenijo moč, avtoriteto, materialni uspeh;  
– kadar prizadenejo vrstnika, jim za to ni žal, pogosto menijo, da ni dovoljeno kazati 

čustev; 
– ne sprejemajo odgovornosti za svoja ravnanja; 
– čutijo potrebo po nadvladi, vedno morajo zmagati. 

4.1.3 Vrste nasilnežev medvrstniškega nasilja 

Nekateri raziskovalci ločujejo med dvema vrstama nasilnežev: med dominantnimi in 
anksioznimi nasilneži. V nadaljevanju predstavljam, kakšne značilnosti veljajo za ti dve 
skupini nasilnežev.   

Dominantni nasilneži 
Olweus (1978, v Besag, 1989) je za to skupino nasilnežev ugotovil, da so fizično močnejši in 
imajo več energije ter samozavesti kot ostale skupine. Zdi se, da imajo radi konflikte in 
nasilje ter  iščejo situacije, katerim so priča drugi vrstniki (Wachtel, 1973; Browers, 1973, vse 
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navajam po Besag, 1989). Poleg tega pa tudi niso tako nepriljubljeni, kot bi bilo pričakovati 
(Besag, 1989). J. Možina (1997) je to skupino nasilnežev poimenovala kot dominantne 
nasilneže, saj izkazujejo nad vrstniki svojo premoč (fizično ali psihično).  

Anksiozni nasilneži 
To skupino nasilnežev sta odkrila Stephenson in Smith (1988, v Besag, 1989). Zanje velja, da 
so manj samozavestni in manj priljubljeni kot ostali nasilneži, spremljajo pa jih tudi druge 
težave, kot so npr. problemi doma ali šolska neuspešnost. Poleg tega so tudi strahopetni in so 
lahko na primer obsedeni z branjem, druge učence pa hočejo prizadeti s svojo pridnostjo in z 
visokimi dosežki. V skupini nasilnežev je približno 18 % anksioznih nasilnežev.  

4.2 Vloga žrtve medvrstniškega nasilja 

4.2.1 Značilnosti žrtve medvrstniškega nasilja 

Trpinčeni otroci imajo s starši največkrat zelo dobre odnose in pogosto prihajajo iz družin, 
kjer težave rešujejo konstruktivno, brez vpitja in pretepanja, zato nasilja niso vajeni in ne 
vedo, kako bi nanj odgovorili. Sprašujejo se, kaj so naredili, da se nasilje dogaja ravno njim, 
in krivijo sebe (Zabukovec Kerin, 2002).  

Žrtve so pogosto otroci, ki izstopajo iz povprečja –  lahko so npr. izredno inteligentni, 
nadarjeni glasbeniki, nosijo očala … pa tudi tisti, ki se od nasilnežev razlikujejo po rasi, 
veroizpovedi in po narodnosti. »Lahke žrtve« lahko nasilnežem predstavljajo tudi otroci s 
posebnimi potrebami, čeprav so le-ti s strani večine otrok največkrat dobro sprejeti (prav 
tam). 

Otroci, ki so žrtve, imajo pogosto naslednje značilnosti:   
– so telesno šibkejši od svojih vrstnikov (to velja predvsem za dečke); 
– se bojijo poškodb in tega, da bi se sami poškodovali, so neuspešni pri športu, športnih 

igrah in pretepih: njihova telesna kondicija je slaba (velja predvsem za dečke); 
– so previdni, občutljivi, mirni, pasivni, zadržani, podredljivi, sramežljivi in hitro 

začnejo jokati; 
– so tesnobni, negotovi, nesrečni, žalostni in imajo slabo podobo o sebi: drugim kažejo 

na nek način znake, da so manjvredni in nezmožni posamezniki, ki se ne bodo 
maščevali, če jih bo kdo napadel ali užalil, in so kot takšni lahke tarče; 

– težko se uveljavljajo med vrstniki, tako telesno kot tudi besedno: navadno niso 
napadalni, nagajivi ali izzivalni; 

– pogosto se bolje razumejo z odraslimi kot z vrstniki;  
– njihov šolski uspeh je dober, povprečen ali slab, vendar dobivajo navadno (vendar ne 

nujno) slabše ocene v višjih razrednih osnovne šole (Olweus, 1995);  
– se razlikujejo od nasilnežev: imajo nenavadno ime, govorijo drugačen jezik, so 

drugačnega videza, imajo drugačen socialno-ekonomski status, imajo govorno napako 
… (Hriberšek, 2000); 

– na napad reagirajo z jokom, vpitjem, umikom, nemočno jezo, neučinkovitim 
povračilom, z izbruhom; 

– imajo negativen pogled nase in na okolico;  
– počutijo se neuspešne, neumne, sramotne, neprivlačne, osamljene in zapuščene, v šoli 

pa nimajo nobenega bližnjega prijatelja ali podpornika; 
– so zmedeni in zbegani: nezmožni so razumeti, zakaj so trpinčeni in ne morejo dobiti 

načina, kako biti sprejeti;  
– slabi so v komuniciranju, nezmožni so pogovora o izhodu iz svojih težav; 
– imajo sekundarne nevrotične znake: grizenje nohtov, jecljanje ali zibanje;  
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– imajo slabo telesno koordinacijo, so pogosto mlajši od napadalca in manjše postave 
(Olweus, 1987, v Besag, 1989).  

 

4.2.2 Znaki, ki lahko kažejo, da je učenec žrtev medvrstniškega nasilja  

Po navedbah Dekleve (1996), M. Pušnik (1996) in Olweusa (1995) se največ trpinčenja med 
učenci pojavlja v šoli. Olweus (1995) pravi, da o trpinčenju pri otrocih in mladostnikih v šoli 
lahko govorimo, kadar se vedenje vrstnikov do žrtev kaže v eni oz. več v nadaljevanju 
opisanih primarnih in sekundarnih znakih.  
 
Primarni znaki so: 

– večkratno zlonamerno nagajanje, zafrkavanje z raznimi tudi ponižujočimi vzdevki, 
zasmehovanje, podcenjevanje, norčevanje, razvrednotenje, zastrahovanje, grožnje, 
ukazovanje, nadvladovanje, podrejanje;  

– neprijazno in porogljivo norčevanje in posmehovanje; 
– porivanje, suvanje, nadiranje, tepež, brcanje, pri čemer se žrtev ne more ustrezno 

braniti; 
– sodelovanje pri »prepirih« in »pretepih«, v katerih so dokaj nemočni in iz katerih se 

skušajo umakniti (mogoče z jokom);  
– njihov denar, knjige ali druge stvari je nasilnež vzel, poškodoval ali raztresel; 
– imajo poškodbe, vreznine, otekline, praske ali strgana oblačila, ki jih ni možno 

razložiti drugače, kot posledico nasilja (Olweus, 1995). 
 
Sekundarni znaki, ki jih prepoznamo pri učencih, ki so žrtve medvrstniškega nasilja v šoli, so:  

– so (pogosto) sami in izolirani od vrstnikov med odmori in v času kosila; vse kaže, kot 
da nimajo niti enega dobrega prijatelja v oddelku; 

– pri skupinskih igrah so običajno izbrani zadnji; 
– v času odmorov poskušajo ostati v bližini učiteljev in drugih odraslih; 
– imajo težave, kadar morajo govoriti pred razredom, in dajejo vtis tesnobnosti in 

negotovosti; 
– so žalostni, nesrečni in potlačeni;  
– njihov učni uspeh nenadno ali postopoma pada (prav tam).  

 
Otroke, žrtve nasilja, pa prepoznamo tudi po značilnem vedenju v domačem okolju.  
Primarni znaki, ki jih prepoznamo doma pri učencih, žrtvah medvrstniškega nasilja, so: 

– domov prihajajo z raztrganimi ali obrnjenimi oblačili, s poškodovanimi knjigami; 
– imajo otekline, poškodbe, vreznine in praske, ki jih ni mogoče razložiti drugače kot 

posledico nasilja (prav tam).  
 
Sekundarni znaki, ki jih prepoznamo doma pri učencih, žrtvah medvrstniškega nasilja, so: 

– svojih sošolcev in vrstnikov ne pripeljejo domov in se le redkokdaj igrajo na otroških 
igriščih; 

– nimajo niti enega dobrega prijatelja, s katerim bi preživljali prosti čas;  
– nikoli (ali le redko) jih nihče ne povabi na hišne zabave ali praznovanja rojstnih dni 

pa tudi sami jih ne prirejajo, ker ne pričakujejo, da bi kdo želel priti; 
– zjutraj se obnašajo, kot bi se bali šole, kažejo do nje odpor, nimajo teka pri zajtrku, 

boli jih glava ali želodec; 
– izbirajo nesmiselne, npr. daljše poti za odhod v šolo in iz nje;  
– nemirno spijo in imajo hude sanje, lahko tudi jočejo v spanju;  
– izgubljajo interes za šolsko delo in dobivajo slabše ocene; 
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– delujejo nesrečni, žalostni, potlačeni ali kažejo nepričakovane spremembe 
razpoloženja z razdražljivostjo in nenadnimi čustvenimi izbruhi; 

– želijo dodaten denar od družine ali pa kradejo, da bi ustregli nasilnežem (prav tam). 

Žrtve nasilja torej lahko prepoznamo po mnogih značilnostih in znakih, ki jih kažejo 
navzven. Pomembno je, da smo pozorni in občutljivi na dogajanje ter na spremembe v 
otrokovem vedenju, saj bomo tako lažje prepoznali morebitno žrtev medvrstniškega nasilja.   

4.2.3 Vrste žrtev medvrstniškega nasilja 

Raziskovalci so razvrstili žrtve medvrstniškega nasilja v štiri skupine glede na njihove skupne 
lastnosti: pasivne žrtve, provokativne žrtve, odvisne žrtve in lažne žrtve. V nadaljevanju 
predstavljam, katere značilnosti veljajo za posamezno skupino žrtev.    

Pasivne žrtve  
Za pasivne žrtve je značilno, da so pri nasilju neučinkovite zaradi katerega koli razloga 
(Olweus, 1978, v Besag 1989). Izogibajo se agresiji in spopadu ter imajo pomanjkanje 
samozavesti ali pa sposobnosti, da bi izsilili podporo pri svojih vrstnikih. So prestrašeni, 
fizično šibkejši od svojih vrstnikov, previdni, raje se umaknejo in pogosto težko navežejo 
stike z drugimi otroki. Ko so napadeni, izkazujejo nemoč in jezo (Besag, 1989). 

Provokativne žrtve 
Provokativne žrtve namerno provocirajo nasprotovanje drugih. Druge učence dražijo, potem 
pa se hitro pritožijo, če se jim maščujejo nazaj. V skupini žrtev je približno ena sedmina 
provokativnih žrtev (Olweus, 1978, v Besag, 1989).  

Odvisne žrtve 
Otroci, ki prevzamejo vlogo žrtve, da si pridobijo sprejetost in priljubljenost v skupini, so 
odvisne žrtve (Olweus, 1978, v Besag 1989). Lahko igrajo razrednega klovna ali pa se 
pridružijo motečemu vedenju vrstnikov, da se varno vključijo v skupino. Običajno zanje je, 
da prikrijejo svoje učne sposobnosti, da jih drugi ne bi izključili iz skupine, saj bi se v tem 
primeru lahko znašli v ranljivem položaju (Besag 1989).  

Lažne žrtve 
V. E. Besag (1989) navaja, da se v nobenih raziskavah ne omenja lažnih žrtev, četudi vsi 
učitelji poznajo otroke, ki se po nepotrebnem pritožujejo nad drugimi v skupini. Po navadi je 
to zaradi iskanja pozornosti, lahko pa npr. jok pomeni tudi klic na pomoč.  

4.3 Hkratna vloga nasilneža in žrtve medvrstniškega nasilja 

Otroci, ki so v eni situaciji žrtve, v drugi pa nasilneži, imajo hkratno vlogo nasilneža in žrtve 
(Besag, 1989). Olweus (1985a, v Besag, 1989) je ugotovil, da 6 % resno trpinčenih in 18 % 
občasno trpinčenih otrok izvaja nasilje nad drugimi, poleg tega pa navaja, da se osebnostne 
lastnosti žrtev in nasilnežev zelo razlikujejo, zato je v tej skupini bolj malo otrok.  
Otroci, ki so doma ustrahovani s strani svojih staršev in izpostavljeni njihovi kruti disciplini, 
naj bi bili bolj kot drugi nagnjeni k agresiji do mlajših in ranljivih otrok. Tako se zdi, da 
imajo le-ti dve vlogi – kot žrtev in kot nasilnež. Ti otroci so fizično močni in se lahko 
uveljavljajo med drugimi (prav tam), vendar sta Stephenson in Smith (1988, v Besag, 1989) 
ugotovila, da je ta skupina manj priljubljena kot pa glavna skupina nasilnežev. 
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4.4 Vloga opazovalcev medvrstniškega nasilja 

4.4.1 Značilnosti opazovalcev medvrstniškega nasilja  

Opazovalcev nasilja je po rezultatih številnih raziskav več kot polovica, tudi do dve tretjini  
(Pušnik, 1999). V raziskavi A. Polak, H. Smrtnik Vitulić in Š. Vošnjak (2011) pa so se vsi 
sodelujoči učenci že znašli v vlogi opazovalca pri medvrstniškem nasilju.  

Ta skupina ni enotna, saj se opazovalci vedejo različno, zato lahko govorimo o naslednjih 
vlogah opazovalcev (Caravita, Di Blasio in Salmivalli, 2009; Gini, Pozzoli in Hauser, 2011, 
vse navajam po Pečjak, 2014):  

• posnemovalci nasilneža: nasilnež lahko deluje na nekatere učence kot model, zato se mu 
lahko pridružijo pri izvajanju nasilja. Občudujejo ga, ker je trden, neustrašen, močan … 
Po navadi delujejo kot model na negotove in odvisne učence, ki imajo med vrstniki nizek 
socialni status in potrebujejo samopotrjevanje. Ob opazovanju nasilneža nekateri 
opazovalci izgubijo nadzor nad zavorami za agresivne težnje. Če vidijo, da je za 
agresivno vedenje nagrajen, se zmanjšajo tudi zavore pri opazovalcih (prav tam). Velja pa 
tudi obratno – negativne posledice, ki jih doživlja model, pogosto aktivirajo in ojačujejo 
zavore pri opazovalcu. Nekateri učenci, ki so prijetni in neagresivni, pa lahko sodelujejo 
pri trpinčenju tudi zaradi znižane stopnje odgovornosti vsakega posameznika. Občutek 
osebne odgovornosti pri negativnih dejanjih, kot je trpinčenje, je lahko znatno znižan, če 
sodeluje več ljudi. Ta »razpršenost« ali »razredčitev« odgovornosti lahko privede do 
manjšega občutka krivde po dogodku (Olweus, 1995); 
 

• podporniki nasilneža (aktivni in pasivni spodbujevalci), pri čemer aktivni podporniki 
spodbujajo nasilneža z različnimi pripombami (»Daj ga.«), spet drugi pa se žrtvam 
smejijo in s tem dajejo potuho nasilnežu (Caravita, Di Blasio in Salmivalli, 2009; Gini, 
Pozzoli in Hauser, 2011, vse navajam po Pečjak, 2014); 
 

• nevpleteni (ignoranti): ti učenci nasilje le opazujejo, vanj pa se ne vpletajo. Razlogov za 
to je več – nekateri ne vedo, kaj bi naredili, drugi se bojijo, da se bodo nasilneži spravili 
tudi nanje, tretji se bojijo, da bi celotno situacijo še poslabšali (prav tam);  
 

• branilci žrtve (pasivni in aktivni): pasivnim branilcem medvrstniško nasilje ni všeč in to 
pokažejo na različne načine, največkrat na neverbalne načine, vendar ne zaustavijo  
nasilja ali branijo žrtve. Kraj dogajanja zapustijo in zanikajo, da se nasilje dogaja, ali pa 
so tihe priče dogajanju. Aktivni branilci pa skušajo nasilje zaustaviti, žrtev potolažiti, jo 
braniti pred nasilnežem ali pa prositi odrasle za pomoč. Študije, ki proučujejo značilnosti 
aktivnih branilcev, so pri teh učencih pokazale majhno stopnjo agresivnosti, dobro razvito 
teorijo uma in moralnega presojanja, visoko stopnjo odgovornosti, socialno 
samoučinkovitost in empatičnost, med sošolci pa imajo visok sociometrični status (prav 
tam). 

 
M. Obermann (2011, v Pečjak, 2014) trdi, da obstajajo vsaj trije razlogi, da opazovalci precej 
redko posežejo v situacijo medvrstniškega nasilja:  
– pri medvrstniškem nasilju je praviloma prisotnih več opazovalcev, zaradi česar pride do 

porazdelitve oz. razpršitve odgovornosti opazovalcev (Darley in Latane, 1968, v Pečjak, 
2014). Opazovalci pričakujejo, da bodo drugi stopili v bran žrtve ali pa si neposeganje 
drugih razlagajo, kot da situacija ni dovolj resna, da bi zahtevala poseg (M. Obermann, 
2011, v Pečjak, 2014);  
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– opazovalce pogosto zadrži dejstvo, da so nasilneži zaznani kot priljubljeni učenci z veliko 
moči (Mayeux in Cillesen, 2008, v Pečjak, 2014), kar zahteva od opazovalcev veliko 
poguma, da se jim zoperstavijo (M. Obermann, 2011, v Pečjak, 2014);  

– stališča opazovalcev do žrtve nasilja so pogosto manj pozitivna, zato se zmanjša 
verjetnost, da bi posegli v nasilniško situacijo (prav tam).  

C. Salmivalli s sod. (2011, v Pečjak, 2014) je pri učencih od devetega do enajstega leta 
ugotovila, da imajo opazovalci pomembno vlogo pri pojavnosti medvrstniškega nasilja. Če se 
postavijo v bran žrtve, se pojavnost medvrstniškega nasilja zmanjša, spodbujanje nasilja pa 
doprinese pomembno višjo stopnjo tega pojava v razredu. To pomeni, da je medvrstniško 
nasilje skupinski pojav in ne pojav, ki bi vključeval le diadni odnos med nasilnežem in 
žrtvijo. Tako mora biti tudi pristop, preventivni ali intervencijski, skupinski, ne pa samo 
vezan na obravnavo žrtve in nasilneža (Pečjak, 2014).  

4.4.2 Raziskava o opazovalcih medvrstniškega nasilja 

Opazovalci so pri medvrstniškem nasilju najštevilčnejša skupina in posledično imajo največ 
potencialne moči za ustavljanje tovrstnega nasilja. Ta skupina učencev je zelo heterogena: v 
njej se znajdejo tako učenci, ki so pogosto nasilni do drugih, kot tudi žrtve in tisti, ki niso 
nikoli aktivno udeleženi pri medvrstniškem nasilju (Pečjak in Pirc, 2014). Zato so z raziskavo 
(Pečjak in Pirc, 2014) želeli preučiti, kakšno vlogo pri nasilju zavzamejo posamezne skupine 
učencev (nasilneži, žrtve, v obeh vlogah ali neudeleženi), če se znajdejo v situaciji 
opazovalcev nasilja. 

Rezultati raziskave (Pečjak in Pirc, 2014) so pokazali, da se skupina učencev, ki so hkrati 
nasilneži in žrtve, najpogosteje pojavljajo kot aktivni in pasivni spodbujevalci ter ignoranti 
medvrstniškega nasilja, najmanjkrat pa se postavijo v bran žrtvi. Vendar pa je razpršitev 
rezultatov v odgovorih učencev te skupine najvišja, kar kaže, da so med njimi znotraj te vloge 
velike razlike. Za to skupino učencev bi lahko rekli, da hočejo prevladati nad drugimi, hkrati 
pa so verjetno šibkejši v socialnih spretnostih, ki bi jim na bolj sprejemljiv način omogočale 
dominacijo. Slabša socialna kompetentnost pa je najverjetneje tudi razlog, da postanejo žrtve 
nasilja. Učenci, ki niso udeleženi pri medvrstniškem nasilju, se najmanjkrat pojavijo v vlogi 
aktivnih in pasivnih spodbujevalcev, zelo pogosto ignorirajo medvrstniško nasilje, hkrati pa 
se najpogosteje postavijo v bran žrtvi (prav tam). Ta skupina učencev da nasilnežem jasno 
vedeti, naj jih pustijo pri miru, hkrati pa imajo dobro razvite socialne spretnosti in veliko 
empatije, kar je verjetno razlog, da se pogosto postavijo v bran žrtvi. Zaradi tega ima ta 
skupina največ možnosti, da vpliva na dinamiko medvrstniškega nasilja v razredu (Sullivan, 
2011).  

Raziskava (Pečjak in Pirc, 2014) je tudi pokazala, da se deklice pogosteje pojavljajo v bolj 
prosocialnih vlogah kot dečki, torej kot zagovornice žrtev, in najmanjkrat kot aktivne in 
pasivne spodbujevalke nasilnežev. Dečki pa se večkrat pojavljajo v vlogi pasivnih in aktivnih 
spodbujevalcev nasilnežev ter manjkrat v vlogi zagovornikov žrtve. Te ugotovitve potrjujejo 
tudi tuje raziskave.  
Glede starosti otrok so ugotovili, da se dijaki pomembno redkeje kot osnovnošolci znajdejo v 
vlogi aktivnega in pasivnega spodbujevalca nasilneža ter večkrat v vlogi zagovornika žrtve. 
Vendar pa dijaki pomembno pogosteje kot osnovnošolci ignorirajo nasilje in ga hote 
»spregledajo«, kar je lahko odraz šolske kulture, ki se ukvarja bolj z akademskimi kot z 
vzgojnimi cilji (prav tam).  
Pri učno uspešnejših učencih so izvajalci raziskave pričakovali, da bodo le-ti pokazali več 
prosocialnega vedenja v smislu zagovornikov žrtve in manj ignoriranja tovrstnega vedenja. 
Izkazalo pa se je, da se nič pogosteje kot učno manj uspešni učenci ne postavijo v bran žrtvi, 
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pomembno pogosteje kot njihovi vrstniki pa ignorirajo nasilje, oz. »ga ne opazijo«. To lahko 
kaže na razvoj šolske kulture v smeri individualizma – najprej in predvsem »poskrbi sam 
zase« (prav tam).  

5 DEJAVNIKI, KI PRISPEVAJO K MEDVRSTNIŠKEMU 
NASILJU 
Raziskovalci so z različnimi študijami raziskovali, kateri dejavniki prispevajo k pojavu 
medvrstniškega nasilja. Ugotovili so, da so s tem pojavom povezani predvsem biološki, 
psihološki in socialni dejavniki.  

5.1 Vloga bioloških dejavnikov 

M. Pušnik (1999) navaja, da lahko biološke dejavnike v osebnosti spoznamo, če jih 
opazujemo skozi značilnosti temperamenta posameznika. Poroča pa tudi o rezultatih študije, 
ki sta jo naredila E. Maccoby in C. Jacklin (po Pepler, 1991, v Pušnik, 1999) in je pokazala, 
da se nekatere osebnostne lastnostni dečkov in deklic razlikujejo, na kar naj bi vplivali 
biološki dejavniki.  

5.1.1 Vloga temperamenta 

Različne študije, ki so trajale več let, so pokazale, da temperament oblikuje razvoj osebnosti 
od otroštva do odraslosti (Pušnik, 1999). Avtorji, ki so naklonjeni hipotezi o genetični 
vrojenosti za agresivno vedenje, trdijo, da se otrok z aktivnim in vročekrvnim 
temperamentom lažje razvije v nasilnega mladostnika kot otrok z mirnim temperamentom 
(Pušnik, 1996).  

Ko povezujemo težaven temperament s kasnejšo agresivnostjo, je treba biti pozoren na to, da 
otrok s težavnim temperamentom zbuja v socialnih interakcijah s starši drugačne odzive 
staršev kot netežaven otrok (večja avtoritarnost staršev, večja kontrola in večje kazni, da bi 
lahko obvladali težavnega otroka). Takega otroka materine reakcije spodbujajo k odporu in 
ignoranci prepovedi, zato še naprej vztraja ali ponovno stopa v nevarnejše situacije in ob tem 
izkazuje negativna čustva. Z Bloomingtonovo študijo so ugotovili, da pozitivna materina 
naravnanost, ki zajema tudi ustno in pogosto komunikacijo, vpliva na to, da ima otrok s 
težavnim temperamentom manj vedenjskih težav in večjo šolsko uspešnost. Drugi problem, 
ki se pojavlja pri otrocih s težavnim temperamentom, pa je, da so bolj občutljivi za stresorje 
(pritiske) v okolju: npr. hiperaktivni otrok, ki ne more biti pri miru, ves čas sprašuje, se 
giblje, si ogleduje stvari ipd., je v šoli zelo moteč. Zahteve učitelja, naj bo pri miru, naj ne 
govori itd., so zanj stresne, spravljajo ga v stisko in njegov nemir se še povečuje (Pušnik, 
1999).  

Nasilno vedenje je po navadi najbolj opazno v adolescenci. Iskanje samopodobe in gradnja 
samospoštovanja poteka hkrati z oblikovanjem novih, zahtevnejših vzorcev vedenja, obenem 
pa hormonski in fiziološki premiki vnašajo v vedenje večjo nepredvidljivost in težjo 
obvladljivost. Predhodna neskladnost med mladostnikom in njegovim okoljem je skoraj 
nujna, vse to pa se pogosto kaže v razdiralnosti, žaljivosti in grobosti. Mnogi adolescenti 
doživljajo hude občutke krivde, kar še povečuje notranjo napetost in nezadovoljstvo s seboj, s 
tem pa narašča možnost njihove agresivnosti (Pušnik, 1996).  
Kepler (v Pušnik, 1996) je ugotovil, da se agresivnost do vrstnikov in staršev do osmega leta 
povečuje. Od osmega leta do adolescence se do vrstnikov veča, do staršev pa manjša. V 
adolescenci pa se agresivnost do staršev močno poveča. 
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Večina starejših študij ni upoštevala vpliva dejavnikov okolja na pojav agresivnosti pri 
otrocih (prav tam). M. Pušnik (prav tam) trdi, da je od otrokovega temperamenta, njegove 
sprejemljivosti za vplive okolja in prilagodljivosti ter ustreznosti vzgojnih postopkov 
odvisno, kako hitro in uspešno se obvladuje navzven. Olweus (1995) pravi, da dednost lahko 
prispeva k agresivnosti, npr. prek otrokovega temperamenta, vendar trdi, da imajo ti dejavniki 
manjšo in le posredno vlogo. 

5.1.2 Vloga spola 

E. E. Maccoby in C. N. Jacklin (po Pepler, 1991, v Pušnik 1999) sta naredili obsežno študijo 
o razlikah med spoloma v agresivnosti, poštenosti in hiperaktivnosti. Njune ugotovitve so:  
– Fantje so bolj agresivni v stikih z vrstniki, kar je vidno že v predšolski dobi in tudi 

kasneje. Agresivnost se najpogosteje kaže v fizični in v verbalni obliki v stiku z drugimi 
fanti.  

– Večja agresivnost ima biološke osnove, kar se kaže že v zgodnjem otroštvu v vseh 
študijah različnih kulturnih okolij. 

– Hiperaktivnost je bolj značilna za fante, kar se povezuje s slabšo pozornostjo, nemirom, 
vse skupaj pa s slabšim učnim uspehom.  

– Na agresivnost vplivajo tudi socialni dejavniki in socialno učenje, kjer pripisujemo 
spoloma različno vlogo (prav tam). Od dečkov pričakujemo, da se bodo sposobni ubraniti 
pred napadom drugih in si pridobiti mesto v družbi, kjer ima telesna agresivnost 
pomembno vlogo. Za deklice pa se pretepanje ne spodobi, dopuščajo pa se posredne in 
verbalne oblike agresivnosti (Pušnik, 1999). 

– V (ne)poštenosti ni razlik med spoloma, dekleta pa so prekrške priznala veliko prej kot 
fantje (Maccoby in Jacklin po Pepler, 1991, v Pušnik 1999). 

5.2 Vloga psiholoških dejavnikov 

5.2.1 Družinska situacija in vzgoja 

Po drugi svetovni vojni so imeli starši in učitelji nepremagljivo avtoriteto, ki jim je 
omogočala določiti prave poti in postaviti meje. Kdor ni hotel poslušati, je moral čutiti 
posledice, v nekaterih primerih celo s palico. Danes pa ima celotna generacija težave s 
predstavo o svetu in z oblikovanjem svoje življenjske usmeritve. Starši ne vedo, kako bi 
vzgajali otroke, ob vprašanju, ali naj otroke kaznujemo, pa se kaže velika negotovost. Mnenja 
socialnih delavcev in pedagogov so različna, starši se nimajo kam obrniti, otroci pa rastejo v 
negotovo prihodnost (Erb, 1997).  

Habbe (2000) poudarja, da se proces vzgoje, pridobivanja prvih življenjskih izkušenj, znanja, 
oblikovanje vrednot in moralnih pravil za otroka začenjajo prav v družini. Otrokova osebnost, 
ki ga bo spremljala skozi vse življenje, se začne oblikovati v družini že od prvega dne. Otrok, 
ki ga starši opazijo in slišijo, kadar izrazi svojo stisko, ne da bi posegel po nasilnem vedenju, 
ki je zadovoljen pri sporazumevanju z odraslimi in z drugimi otroki, običajno brez težav 
obvladuje svoje vedenje s pričakovanji okolice. Posebej pomembno vlogo pri vzgoji otroka 
pa ima tudi osebni zgled staršev, kajti razvoj in učenje otroka v veliki meri temeljita na 
posnemanju staršev in drugih starejših družinskih članov.  

Kadar so v družini neurejeni odnosi, se otrok pri vključevanju v odnose z vrstniki in z 
odraslimi (v vrtcu, šoli …) velikokrat znajde v dilemah in stiskah, saj se jim mora prilagajati, 
njegova pričakovanja in izkušnje pa se razlikujejo od ostalih.  
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Če je v družini nered, namreč ne moremo pričakovati, da bo otrok urejen, in če pri reševanju 
sporov v družini prevladujeta vpitje in preklinjanje, bo tako spore reševal tudi otrok (prav 
tam). 
 
Pajk (1999) navaja, da velika večina otrok, ki je nasilnih, preživlja doma raznovrstno nasilje, 
manipulacije, prepire med staršema, nedosledno vzgojo, zanemarjanje. Če so med člani v 
družini slabi odnosi in če med njimi prevladuje minimalna komunikacija, so otroci v tem 
primeru nagnjeni k razvijanju občutka manjvrednosti in zamere, kar pa lahko vodi k potrebi, 
da nadvladujejo druge (Sullivan, 2011).  
 
Izsledki raziskav so pokazali, da na nasilno vedenje vplivajo predvsem štirje poglavitni 
dejavniki:  
• pomanjkanje topline in pozornosti do otrok s strani staršev; 
• starši so preveč strpni in otroku ne postavijo jasnih meja dovoljenega nasilnega vedenja 

do bratov, sester, vrstnikov in odraslih;  
• uporaba moči kot vzgojne metode (telesno kaznovanje, agresivni čustveni izbruhi);  
• otrokov temperament (ki je sicer manj pomemben dejavnik) (Habbe, 2000).  
 

Sears, E. E. Maccoby in Levin (1957 v Lamovec in Rojnik, 1978) so ugotovili, da so bili 
otroci, katerih matere niso dopuščale agresivnega vedenja oz. so ga poskušale preprečiti, 
manj agresivni. Če pa se je agresivnost vseeno pojavila, je niso strogo kaznovale, ampak so le 
izrazile svoje neodobravanje. Srednje agresivne otroke so imele matere, ki niso dopuščale 
agresivnosti in so jo strogo kaznovale ter tiste, ki so agresivnost dovoljevale in je niso 
kaznovale. Najbolj agresivni otroci pa so bili tisti, katerih matere so dopuščale agresivno 
vedenje, otroke pa so nato strogo kaznovale.  

Dopuščanje agresivnega vedenja privede do ojačanja in povečuje njegovo pogostost. Kazen 
zmanjšuje agresivnost v neposredni situaciji, povečuje pa dovzetnost za agresivne spodbude, 
kar privede do pogostejšega agresivnega vedenja (Lamovec in Rojnik, 1978).   

M. Tomori (1993) trdi, da otrokovo dejavno vstopanje v svet otežujejo tudi pretirano 
zaskrbljeni in negotovi starši, ki preveč ščitijo otroka in namesto njega opravljajo naloge ali 
pa mu ne pustijo, da se osamosvoji, ker potrebujejo njegovo odvisnost zaradi lastne podobe o 
sebi. Če osebi, ki vzgaja otroka (po navadi je to mati), manjka potrditev in zadoščenje na 
drugih področjih, je mogoče, da jo otrokovi poskusi osamosvojitve tako ogrožajo, da mu jih 
ne dopušča. Omejevanje otroka pri osamosvojitvi ima lahko zanj različne posledice: lahko bo 
ostal nesamostojen in negotov tudi v odnosu z drugimi ljudmi, ne bo se upal odzivati 
različnim življenjskim izzivom, ostajal bo pasiven in nevključen. Poleg tega pa lahko razvoj 
otrokove zdrave agresivnosti ovirajo tudi starši, ki otroku ne dajejo potrebne spodbude v 
razvoju ali pa jim predstavljajo slab vzor. Vsi ti dejavniki povečujejo v njem nezadovoljstvo, 
saj ves čas deluje pod ravnjo svojih zmožnosti. Tak otrok je toliko bolj ranljiv in sprejemljiv 
za različne oblike neustrezne, tudi razdiralne agresivnosti, da z njimi izpolnjuje svoje potrebe 
po uveljavitvi in skuša vzpostaviti svoje notranje ravnotežje.  
 
Ko gre otrok v šolo, starši mislijo, da bodo tam poskrbeli za celotno vzgojo njihovih otrok. 
Vendar šola nikakor ne more biti nadomestek za družinsko vzgojo, lahko pa je njena 
dopolnitev in pomoč pri odpravljanju napak družinske vzgoje (Habbe, 2000). Pajk (1999) 
trdi, da se nasilje v šoli lahko ustavi, omili ali pa se lahko doseže nenasilno vedenje, vendar le 
začasno, le kot zunanji pritisk in strah pred kaznijo.  
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Nekateri starši očitajo učiteljem: »Zakaj pa nič ne storite, če se otrok tako obnaša«, »Saj zato 
ste tu, da jih boste vzgojili« in podobno. Zato učitelji upravičeno tarnajo, da so osnovnošolci 
že oblikovane osebnosti, na katere je težko ali skoraj nemogoče vplivati (Habbe, 2000).  

5.2.2 Nepravilna prehrana 

Naše prehrambene navade in živila, ki jih zaužijemo, naj bi vplivala na našo duševno agresijo 
in povečano pripravljenost za nasilje. Rezultati najnovejših raziskav kažejo, da potrebuje tisti, 
ki je kot otrok ali pa kasneje doživel premalo ljubezni in naklonjenosti, za dobro počutje več 
vitaminov, beljakovin in mikroelementov kot drugi ljudje. Pri pomanjkanju ljubezni namreč 
preplavlja telo ogromno hormonov, ki povzročajo stres. Če to traja predolgo, je porušeno 
ravnotežje med presnovo in hormonskim sistemom (Erb, 1997). Habbe (2000) pravi, da 
morajo tudi šolarji zaužiti kvalitetno hrano in se pravilno prehranjevati, saj so tudi oni 
pogosto v stresu. Porušeno ravnovesje med presnovo in hormonskim sistemom lahko 
povzroči tudi povečano agresivnost in pripravljenost za nasilje.  

5.2.3 Drugi dejavniki 

Nasilneži lahko ustrahujejo druge, ker se ob tem čutijo pomembni, ker so bili sami žrtve 
nasilja, se počutijo manjvredne in z nasiljem svojo manjvrednost prikrijejo, lahko pa so 
agresivni tudi zaradi ljubosumnosti ali pa se hočejo pokazati pred drugimi in dokazati svojo 
moč (Hriberšek, 2000). Olweus (1995) pa meni, da nekateri trpinčijo druge tudi zaradi močne 
potrebo po dominantnosti ali pa zaradi svojih koristi, npr. da bi dobili denar.   

5.3 Različni socialni dejavniki na področju medvrstniškega nasilja 

5.3.1 Norme 

Norme so standardi in predpisi, ki določajo, kako naj bi se ljudje vedli. Pomanjkanje jasnih 
norm in socialnih vlog je rizični dejavnik. Če so pravila nejasna ali pa je njihova izvedba 
nekontrolirana, je možnost za njihovo zlorabo večja. Tudi s socialno vlogo (matere, očeta, 
učitelja …) se povezujejo določena pričakovana vedenja: čim manj je vloga jasna, tem težje 
se otrok in mladostnik znajdeta v odnosu do drugih, težje pa oblikujeta tudi svojo vlogo. 
Nasprotno pa jasne norme delujejo kot varovalni dejavnik, saj se otrok lažje znajde, če pozna 
meje in posledice kršitev teh meja (Pušnik, 1999).  

5.3.2 Tradicionalna in moderna družba 

V moderni družbi (družba dvajsetega stoletja) je prisotnih več rizičnih dejavnikov, v 
tradicionalni pa več varovalnih. Za moderno družbo so značilne hitre spremembe in 
medgeneracijska nepovezanost, za tradicionalno družbo pa nizka stopnja sprememb in 
značilnost medgeneracijske povezanosti v normah in v socialnih vlogah.  
S prehodom iz tradicionalne v moderno družbo je prišlo do velikih sprememb. Ne gre le za 
hiter razvoj tehnologije, temveč so se pomembne spremembe pojavile tudi v družini, v vlogi 
ženske, socialne mobilnosti, znanj, razdrobljenosti norm, dostopnosti in prehodnosti 
informacij … Spremembe pa so se pojavile tudi pri vrednotah. Medtem ko tradicionalna 
družba ceni vrednote, kot so uniformiranost, enakost, stabilnost, varnost, usmerjenost k 
avtoriteti, poslušnost …, se v moderni družbi daje več poudarka sodelovanju, lastni rasti in 
razvoju, dinamiki, usmerjenosti v proces, tveganju, komuniciranju, samoiniciativnosti ….  
Človekove potrebe po ljubezni, varnosti in sprejetosti se s prehodom iz tradicionalne v 
moderno družbo niso spremenile, vendar pa jih je v moderni družbi mnogo teže zadovoljevati 
(prav tam).  
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5.3.3 Iskanje identitete 

Pri razvijanju identitete mladi nujno potrebujejo podporo odraslih in družbe. Problem pri 
identifikaciji pa je v vzporejanju družbe in družine. Hitre spremembe otežujejo prenos norm 
iz družine v okolje in tudi samo ponotranjenje teh norm. Družina postaja manj trdna, ločitve 
so pogoste, preselitve pa niso nič posebnega. Moderna družba tako zahteva prilagoditev 
mnogim izzivom (prav tam). 

5.3.4 Vloga socialnih dejavnikov v šoli 

Rizični dejavniki v šoli so: neustrezna šolska klima, učni neuspeh, nejasna šolska pravila, 
menjavanje šole, izostajanje od pouka, izključitev iz šole.  
Varovalni socialni dejavniki so: pozitivne šolske izkušnje, dober učitelj, učna uspešnost, 
uspešnost v interesni dejavnosti, dobri trenerji, sprejetost v skupini vrstnikov, uspehi v športu 
… Pomembne zveze z ljudmi (vrstniki, učitelji, trenerji …) zunaj družine blažijo negativno 
delovanje družine in olajšajo otrokov razvoj (prav tam). 

5.3.5 Kontrakultura 

Vsi ljudje nimajo enakih možnosti, da bi dosegli družbeno sprejete in priznane cilje, ker 
pripadajo različnim družbenim strukturam. Razlika med njimi se namreč kaže v 
razpoložljivih sredstvih za dosego ciljev. Nekateri postanejo nezadovoljni, ker razpoložljiva 
sredstva ne omogočajo doseganja teh ciljev, kar vodi do deviantnega vedenja pri tistih 
družbenih skupinah, ki upajo, da bodo s takim vedenjem dosegle materialne cilje in druge 
vrednote, do katerih po legalni poti ne morejo priti. Posledice tega pa so napadalnost, 
sovražnost, destruktivnost ipd. (prav tam). 

Pri preprečevanju vključevanja otrok v subkulturne skupine ima šola veliko vlogo. Pri 
vsakem učencu je potrebno najti njegova močna področja in na njih graditi, da ima možnost 
uspeha in pozitivne uveljavitve ter s tem tudi pozitivne samopodobe. Pri tem ima učitelj 
pomembno vlogo: učenca mora spoznati, mu dati možnost za odpravljanje napak in 
napredovanje. Izrednega pomena je učna uspešnost, vsaj do te mere, da učenci skupaj z 
vrstniki nadaljujejo šolanje. Prenehanje šolanja namreč vodi v nastanek klap, ki nimajo 
pozitivnih ciljev in ne morejo doseči družbeno priznanih ciljev, zato posegajo po 
antivrednotah (prav tam).   

5.3.6 Sodobni mediji 

Sodobni otroci preveč gledajo televizijo. Na njej so predvajani pravi umori in vojne, o katerih 
poročajo poročila, nasilni prizori v filmih in tudi v risankah. Otroci do desetih let verjamejo, 
da je vse, kar vidijo na televiziji, resnično, to pa oblikuje njihov pogled na svet (Erb, 1997). 
Olweus (1995) navaja, da obširne mednarodne raziskave kažejo, da postanejo otroci in 
mladostniki, ki gledajo precej nasilja na televizijah, videokasetah in v kinu, pogosto bolj 
napadalni in manj sočustvujejo z žrtvami agresivnosti. Policija pa tudi večkrat odkrije 
kazniva dejanja, ki so bila storjena po vzoru iz nasilnega filma (Erb, 1997). 

Na pojav nasilja vpliva tudi sodobna glasba. Kar nekaj priljubljenih zvrsti se namreč zadnjih 
petindvajset let v svojih besedilih ukvarja z vojnami, nasiljem in s socialnimi krivicami. 
Posamezni glasbeniki spodbujajo tudi nestrpnost do nekaterih družbenih skupin, npr. 
homoseksualcev ali priseljencev. Ne le da s svojimi besedili spodbujajo nasilje, ampak tako 
resnično mislijo in z njimi tudi njihovi privrženci. Čustva, ki se v oboževalcih pojavljajo, 
nihajo od besa, razdvojenosti in negotovosti do želje po kljubovalnosti, še najbolj pa seveda 
svetu odraslih. Med glasbo in nasiljem pa obstaja tudi druga vzročna povezava: plazovi 
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tonov, topotajoči ritmi, zavijanje in predvsem glasnost, sprožijo v človeškem telesu kemične 
procese, kar povzroči nekatere čustvene spremembe (Habbe, 2000). 
Raziskovalci vedenja so dokazali, da se ob poslušanju glasbe relativna moč različnih mišic 
opazno spremeni. Ob določenih ritmih lahko ljudem, ki so naravnani na nasilje, »zaigrajo 
mišice« in učinek je pospešujoč. V skrajnem primeru lahko ti občutki privedejo do agresije in 
želje po uničenju. Glasba pa sama po sebi še ne spodbuja nasilnosti, pridružiti se ji mora še 
glasnost (Erb, 1997).  

5.4 Prepletenost različnih dejavnikov 

Posamezni faktorji (biološki, psihološki, socialni) imajo zelo majhen vpliv, največkrat 
delujejo povezani med seboj in tako vplivajo na oblikovanje posameznikove osebnosti 
(Pušnik, 1999). Podobno meni tudi Erb (1997), ki pravi, da so vzorci obnašanja zagotovo 
prirojeni, vendar vsebujejo hkrati tudi pridobljene izkušnje svojega rodu.  

Habe (2002) trdi, da nasilje ne obstaja samo po sebi, temveč je posledica značilnosti 
sodobnega življenja, brezobzirne tekmovalnosti za boljšo izobrazbo, delovno mesto in 
socialni položaj, osebnega nezadovoljstva in zavisti, naraščanja socialnih razlik, pomanjkanja 
časa in volje za negovanje prijaznih in strpnih medčloveških odnosov. Nasilje je tesno 
povezano z revščino in brezposelnostjo, nerešenimi mednarodnimi vprašanji in s političnimi 
spori, torej z vzroki, na katere posamezna šola in družina nimata skoraj nobenega vpliva. 
Tudi Erb (1997) trdi, da mlada generacija ni več vzgajana v skladu z določenimi 
vrednostnimi predstavami o svetu, ampak je oblikovana pod pritiskom družbe, kar 
ugotavljajo tudi raziskovalci, ki se ukvarjajo z mladino. Številni starši in ostali vzgojitelji pa 
niso več tiste odločilne osebe, ki bi bile sposobne otrokom privzgojiti pravila igre za življenje 
v skupnosti. 

6 POMEN RAZLIK MED SPOLOMA   
»Ne glede na to, da je med deklicami in dečki več podobnosti kot razlik in da razlike niso le 
med skupinama, temveč tudi znotraj skupin deklic oz. dečkov, je preučevanje in poznavanje 
razlik med spoloma pomembno za popolno in celovito razumevanje teorij in zakonitosti o 
otrokovem razvoju.« (Golombok in Fivush, 1998; Marjanovič Umek, 2001, vse navajam po 
Marjanovič Umek, 2004) 

6.1 Biološke razlike med spoloma  

Med spoloma obstajajo biološke razlike, ki vplivajo na oblikovanje posameznikove 
osebnosti. Raziskovalci so na tem področju prišli do pomembnih ugotovitev, katere 
predstavljam v nadaljevanju.   

Ugotovitve raziskav o bioloških razlikah med spoloma: 
• Zdi se, da imajo deklice pred dečki rahlo biološko prednost. Hitreje se razvijajo, manj so 

ranljive, blažje se odzivajo na stres in imajo več možnosti, da preživijo obdobje dojenčka 
kot pa dečki (Keenan in Shaw, 1997, v Papalia,  Wendkos Olds in Duskin Feldman 
2003). Novorojeni dečki reagirajo na stres drugače kot deklice najverjetneje zaradi 
hormonskih, genetskih in temperamentnih razlik (Davis in Emory, 1995, v Papalia idr., 
2003). 

• Številne raziskave so pokazale, da so moški dojenčki aktivnejši od ženskih, čeprav ta 
razlika ni enoznačno potrjena (Eaton in Enns, 1986, v Papalia idr., 2003). Oboji pa so 
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enako občutljivi za dotik, približno pri isti starosti dobijo zobe, znajo sedeti in shodijo 
(Maccoby, 1980, v Papalia idr., 2003). 

• Deklice imajo večjo možgansko deblo kot dečki, zato lahko večjo besedno sposobnost 
deklic morda razloži boljša usklajenost med desno in levo poloblo (Halpern, 1997, v 
Papalia idr., 2003).  

• Lastnosti, kot so agresivnost, tekmovalnost in prevlada, ki veljajo za dečke, raziskave 
povezujejo z moškim hormonom testosteronom skupaj z nizko ravnjo živčnega 
prenašalca serotonina (Bernhardt, 1997, v Papalia idr. 2003). 

• Nekatere deklice imajo visoko predporodno raven moških spolnih hormonov in čeprav jih 
vzgajajo kot deklice, dostikrat postanejo pobalinske in kažejo večji interes za fantovske 
igrače, grobo igro, moške prijatelje ter imajo boljše prostorske predstave. Ženski hormon 
estrogen pa nasprotno manj vpliva na spolno tipizirano vedenje dečkov (Ruble in Martin, 
1998, v Papalia idr. 2003). 

• Nekateri raziskovalci (npr. Casey idr., v Marjanovič Umek, 2004) so potrdili interaktivni 
vpliv bioloških dejavnikov in dejavnikov učenja. Deklice so uspešnejše pri govornih, 
dečki pa pri prostorskih preizkusih (posledično so dečki uspešnejši pri geometriji) (Liben 
in Golbeck, 1980, v Marjanovič Umek, 2004). Vendar pa omenjene razlike niso le 
biološko določene (Marjanovič Umek, 2004). J. Sherman (1967, v Marjanovič Umek, 
2004) na primer ugotavlja, da so bili dečki pogosteje vključeni v igre z igračami, kot so 
avtomobili, motorji in drugi modeli, ki zahtevajo prostorsko predstavljivost, in so s tem 
pridobili več izkušenj na tem področju.  

6.2 Psihološke razlike med spoloma 

Za razumevanje razlik med spoloma je pomembno poznati tudi psihološke dejavnike, ki so 
značilni za posamezni spol, saj tudi ti oblikujejo posameznikovo osebnost.   

Tabela 3: Psihološke razlike med spoloma 

DEKLICE DEČKI 

– So bolj empatične in prosocialne kot dečki 
(Keenan in Shaw, 1997, v Papalia idr. 2003).  

– So bolj ustrežljive, več sodelujejo s starši 
in pogosteje iščejo odobravanje kot dečki (N. 
Eisenberg, Fabes, Schaller in Miller, 1989; 
M. L. Hoffman, 1977; Maccoby, 1980; 
Turner in Gervai, 1995, v Papalia idr., 2003). 

– Že od spočetja so telesno bolj ranljivi od 
deklic, po drugi strani pa so večji in težji od 
deklic, lahko pa so tudi močnejši (Davis in 
Emory, 1995, v Papalia, Wendkos Olds in 
Duskin Feldman 2003). 

– V predšolskem obdobju se obnašajo bolj 
agresivno od deklic, tako fizično kot besedno 
(Coie in Dodge, 1998; Turner in Gervai, 
1995, v Papalia idr., 2003).  

– V povprečju so bolj ekstravertne, 
anksiozne, odgovorne, skrbne in nežne 
(Feingold, 1994, v Marjanovič Umek, 2004). 

– V povprečju so bolj agresivni, asertivni in 
dejavni zlasti pri telesnih dejavnostih in sebe 
vrednotijo višje kot deklice (Ruble in Martin, 
1998, v Marjanovič Umek, 2004), imajo pa 
tudi več samospoštovanja kot deklice 
(Feingold, 1994, v Marjanovič Umek, 2004). 

– Uspešnejše so pri besednih nalogah 
(vendar ne pri analogijah) in pri 

– Odlični so pri prostorskem mišljenju in 
abstraktnem matematičnem in znanstvenem 
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matematičnih nalogah, ki zahtevajo drobno 
motoriko in zaznavne spretnosti (Halpern, 
1997, v Papalia idr., 2003). 

sklepanju (Halpern, 1997, v Papalia idr., 
2003). 

– V obdobju dojenčka in malčka kažejo 
večje izkazovanje strahu (Eisenberg, Carlo, 
Murphy in Van Court, 1996, v Marjanovič 
Umek, 2004). 

– V obdobju dojenčka in malčka kažejo 
večje izkazovanje jeze (Eisenberg, Carlo, 
Murphy in Van Court, 1996, v Marjanovič 
Umek, 2004). 

– V obdobju zgodnjega otroštva pogosto 
izražajo manj jeze, na njihovo siceršnje 
čustvovanje pa močno vpliva čustvo 
razočaranja (Einsenberg idr., v Marjanovič 
Umek, 2004). 

– V obdobju zgodnjega otroštva pogosto 
prikrivajo negativna čustva (npr. žalost)  
(Einsenberg idr., v Marjanovič Umek, 2004). 

– Kot malčice tako kot dečki enako rade 
ugriznejo, izbruhnejo v jezi in kažejo znake 
težavnega temperamenta, vendar pri štirih 
letih problematično vedenje deklic oslabi 
(razlogi za to so v bioloških in spoznavnih 
razlikah ali v socializaciji) in se lahko spet 
pojavi v mladostništvu, ko postanejo bolj 
nagnjene k depresiji in tesnobi (Keenan in 
Shaw, 1997, v Papalia idr., 2003). 

– Njihov milejši odziv na stres jim omogoči, 
da se na jezo in frustracijo odzovejo bolj 
nadzorovano, njihova jezikovna spretnost pa 
jim omogoči bolj zdravo izraziti čustva (prav 
tam). 
 
– Bolj kot dečke jih učimo 
samonadzorovanja in od njih pričakujemo, 
da bodo posojale igrače in razmišljale, kako 
njihova dejanja vplivajo na druge – tako jim 
večja empatija pomaga ponotranjiti družbene 
standarde (prav tam). 

– Kot malčki enako kot deklice radi 
ugriznejo, izbruhnejo v jezi in kažejo znake 
težavnega temperamenta, za razliko od 
deklic pa dečki pri štirih letih večkrat 
zabredejo v težave ali se neprimerno 
obnašajo (razlogi za to so v bioloških in 
spoznavnih razlikah ali v socializaciji) 
(Keenan in Shaw, 1997, v Papalia idr., 
2003). 

 

– Že pri dveh letih izbirajo drugačne igrače 
in igre kot dečki ter se pri igri družijo z 
otroki istega spola (Turner in Gervai, 1995, v 
Papalia idr., 2003). 

– Že pri dveh letih izbirajo drugačne igrače 
in igre kot deklice ter se pri igri družijo z 
otroki istega spola (Turner in Gervai, 1995, v 
Papalia idr., 2003). 

– Mladostnice pogosteje omenjajo čustvo 
krivde, skrbi in žalosti, čustva pa doživljajo 
močneje kot mladostniki (Einsenberg idr., v 
Marjanovič Umek, 2004). 

– Mladostniki pogosteje zanikajo čustvene 
izkušnje (Einsenberg idr., v Marjanovič 
Umek, 2004). 
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6.3 Vpliv socializacije na oblikovanje razlik v pojmovanju spolov 

Dejstvo, ali smo moški ali ženska, vpliva na to, kako se gibljemo, oblačimo, igramo, kaj 
počnemo, kakšen je naš videz in kaj si mislimo o sebi ter kaj si drugi mislijo o nas. Vse te in 
še druge lastnosti združujemo v pojmovanje spola, ki nam pove, kaj pomeni biti moški ali 
ženska (Papalia idr., 2003).  

Raziskave kažejo, da se že dvoletni malčki zavedajo tipičnih deških in dekliških dejavnosti, 
razumejo spolna označevanja in imajo implicitna vedenja o spolnih stereotipih na ravni 
dejavnosti, zunanjih podob in igrač (Powlistha idr., 2001, v Marjanovič Umek, 2004).  

Osebnost dečka in deklice začnejo starši oblikovati že zelo zgodaj. Predvsem očetje 
spodbujajo spolno tipiziranje – proces, v katerem se otroci naučijo vedenja, ki je značilno v 
njihovi kulturi za določen spol (Bronstein, 1988, v Papalia idr., 2003). V drugem letu starosti 
otroka se očetje več pogovarjajo in več časa preživijo s sinovi kot s hčerami (Lamb, 1981, v 
Papalia idr., 2003). Po drugi strani pa se matere več časa pogovarjajo s hčerami in jih bolj 
podpirajo. Na splošno so očetje manj zgovorni in z govorom nudijo manj podpore kot matere, 
uporabljajo pa tudi manj negativnih besed kot one (Leaper, Anderson in Sanders, 1998, v 
Papalia idr., 2003). Očetje se s sinovi igrajo bolj grobo, s hčerami pa so bolj nežni (Kelley in 
sod., 1998, v Papalia idr., 2003). Ugotovljeno je, da tako matere kot tudi očetje igro izbirajo 
večinoma glede na spol otroka (Fagot in Hagan, 1991, v Papalia idr., 2003).   

Tabela 4: Področja socializacije, na katerih odrasli najpogosteje kažejo različne oblike 
vedenja glede na to, ali so v  interakciji z deklicami ali dečki (Maccoby in Jacklin, 1987, str. 
501, v Marjanovič Umek, 2004) 

PODROČJA SOCIALIZACIJE UGOTOVITVE 
Izbira igrač Odrasli spodbujajo otroke, da izberejo 

spolno stereotipne igrače. 
Stil igranja Odrasli spodbujajo dečke h gibalnim in 

aktivnim igram, deklice pa k umirjenim, 
dojemalnim in domišljijskim igram. 

Zaupanje Odrasli pogosteje spodbujajo deklice k do 
drugih naklonjenemu vedenju, pomoči, 
odzivnosti.  

Agresivno vedenje Odrasli se pogosteje odzivajo na agresivno 
vedenje dečkov in ga tudi zagovarjajo. 

Čustva Odrasli so strpnejši do čustev, ki jih v govoru 
ali v vedenju izražajo deklice. 

Nadzor Odrasli pogosteje uporabljajo besedne ali 
fizične prepovedi v interakciji z dečki. 

Naloge, opravila Odrasli spodbujajo dečke k tipičnim deškim, 
deklice pa k tipično dekliškim nalogam. 

Poleg staršev pa tudi vrstniki močno vplivajo na spolno tipiziranje posameznikov (Turner in 
Gervai, 1995, v Papalia idr., 2003). Že pri treh letih začnejo krepiti spolno tipizirano vedenje, 
njihov vpliv pa je z vsakim letom večji. Dečke, ki se vedejo kot deklice, npr. otroci bolj 
obsojajo kot pa pobalinske deklice (Ruble in Martin, 1998, v Papalia idr., 2003). Triletniki in 
štiriletniki vedo, katero vedenje je za njihov spol bolj primerno, štiriletniki pa so pri 
upoštevanju teh pravil še bolj dosledni. Pri treh letih vrstniki in mediji kot modeli močneje 
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vplivajo na izbiro igre kot pa modeli, ki jih vidijo doma (Bussey in Bandura, 1999, v Papalia 
idr., 2003).  

Na spolno tipiziranje otrok vpliva tudi kultura. Eden bistvenih dejavnikov, ki vpliva na 
otroke, je televizija. Življenje, ki ga ta medij kaže, je namreč večinoma bolj stereotipno kot 
pa resnično (Coltrane in Adams, 1997; Ruble in Martin, 1998, v Papalia idr., 2003). Poleg 
tega so tudi otroške knjige že dolgo vir spolnih stereotipov. Čeprav danes že opisujejo 
prijateljstvo med moškimi in ženskami ter pripisujejo deklicam več iznajdljivosti in poguma, 
dečki ostajajo dominantni, deklice pa še vedno potrebujejo pomoč, ki jim jo nudijo večinoma 
moški (Beal, 1994; Evans, 1998, v Papalia idr., 2003).  

6.4 Razlike med spoloma pri igri 

Večina dečkov se rada igra igre prerivanja, in sicer v večjih skupinah, deklice pa mirnejše 
igre s še eno deklico (Benenson, 1993, v Papalia idr., 2003). E. Douvan in Adelson (1966, v 
Besag, 1989) navajata, da se deklica najraje druži z eno in največ z dvema ali s tremi 
deklicami, če se skupaj družijo tri deklice ali več, pa pride zagotovo do tega, da eno dekle 
postavijo na obrobje skupine. Razlika torej ni samo v tem, da so dečkom in deklicam všeč 
različne igre; celo takrat, ko se igrajo z istimi igračami, se igrajo bolj socialno z vrstniki 
istega spola (Neppl in Murray, 1997, v Papalia idr., 2003).  

M. Pušnik (1996) navaja, da imajo deklice za razliko od dečkov bolj stalne prijateljske zveze 
in so v teh odnosih bolj intimne, veliko pa jim pomeni tudi naklonjenost vrstnic. Deklice 
sklepajo manj novih prijateljstev, so pa s članicami skupine tesno povezane in ohranijo večjo 
ločnico med tistimi, ki so jim bližnje, in ostalimi (Shapiro, 1967, v Besag, 1989). E. E. 
Maccoby in C. N. Jacklin (1975, v Besag, 1989) trdita, da so prijateljstva med dekleti bolj 
tesna, ker so skupine deklet manjše kot pri dečkih. V bolj tesnih prijateljstvih pa prihaja tudi 
do več konfliktov, saj so člani skupine bolj povezani kot v večji skupini, kjer odnosi niso tako 
trdni (Shapiro, 1967, v Besag, 1989). 

Za razliko od deklic se dečki igrajo več ekipnih iger in pogosto zasedejo veliko igralno 
površino, iz igre pa izločijo dekleta in manj robustne fante (Omark idr., 1975, v Besag, 1989). 
Pri svojih pustolovščinah in dogodivščinah ter za kljubovanje odraslim (npr. zvonjenje pri 
sosedih …) rabijo podporo skupine, dekleta pa naj bi se takih poskusov kljubovanja 
posluževala manj kot dečki (Besag, 1989).  
Dečki so pri igri glasnejši, medtem ko se deklice izogibajo prepirom in bolj spodbujajo 
sodelovanje pri igri (Maccoby, 1980, v Papalia idr., 2003). Archer (1993, v Marjanovič 
Umek, 2004) ugotavlja, da deklice za nadaljevanje vzpostavljanja socialnih interakcij in 
oblikovanja medsebojnih odnosov v socialni skupini pogosto uporabljajo govor in so pri tem 
zelo občutljive za enakopravnost, poštenost. Dečki pa uporabljajo govor za poudarjanje 
svojega statusa, za pritegnitev pozornosti in izpostavljanje sebe tudi, ko govorijo drugi. E. E. 
Maccoby (1990, v Marjanovič Umek, 2004) še ugotavlja, da razlike med dečki in deklicami, 
npr. pri agresivnem vedenju ali stopnji aktivnosti, sodoločajo interakcijske sloge, ki se kažejo 
v različnih načinih govorne komunikacije v deških in dekliških skupinah. V deških skupinah 
namreč prevladujejo ukazi, bahanje, grožnje, v dekliških pa dogovori, govorni obrati, 
potrditev drugim.  

Z evolucijskega stališča se deklice in dečki igrajo na način, ki je vaja za obnašanje v 
odraslosti. Igra prerivanja odseva moško tekmovanje za nadvlado in status ter za plodne 
družice, igra družine pa deklice pripravlja na skrb za družino (Geary, 1999, v Papalia idr., 
2003).   
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6.5 Razlike med spoloma v izobraževanju  

Nekateri avtorji (Kodelja, 2003; M. Mencin Čeplak in V. Tašner, 2009) navajajo, da se 
razlike med spoloma kažejo tudi v izobraževanju. Isti šolski razred, ista učna snov in isti 
učitelj niso dovolj za zagotavljanje enakih izobraževalnih možnosti za dečke in deklice 
(Kodelja, 2003).  

6.5.1 Spolno razlikovanje v šoli in doma 

Tabela 5: Razlike v odnosu do deklic in dečkov v šoli in doma (Mencin Čeplak in Tašner, 
2009) 

DEKLICE DEČKI 

– Učitelji, vzgojitelji in starši menijo, da so 
ranljive in pasivne, zato jim nudijo zaščito 
(Mencin  Čeplak in Tašner, 2009). 

– Vzgojitelji nekatere naloge rešujejo 
namesto njih (prav tam). 

– Učitelji deklic ne ignorirajo, vendar pa jih, 
tako kot vzgojitelji, »odpravijo« tako, da 
namesto njih rešijo problem (Sadker v Spade 
2004, v Mencin  Čeplak in Tašner, 2009). 

– Od njih se pričakuje, da so vestne, pridne 
in urejene (prav tam).  

– Učitelji pogosto komentirajo njihovo 
počutje in izgled (kar pomembno vpliva na 
njihovo samopodobo) (prav tam). 

– Dobro, da so izobražene, vendar ne smejo 
imeti prevelikih ambicij, saj to ogroža 
njihove družinske funkcije oziroma delitev 
dela nasploh (Mencin Čeplak in Tašner, 
2009). 

– Vzgojitelji in učitelji fantom podajajo 
natančna navodila, s pomočjo katerih aktivno 
sodelujejo pri reševanju naloge (Mencin  
Čeplak in Tašner, 2009). 

– Učitelji jih spodbujajo h kreativnosti in 
inovativnosti, pripravljajo jih za pomembne 
vloge, ki naj bi jih odigrali v življenju 
(Mencin Čeplak in Tašner, 2009). 

– Deležni so več pozornosti s strani učiteljev, 
večkrat jih pohvalijo in popravijo (Sadker v 
Spade 2004, v Mencin  Čeplak in Tašner, 
2009). 

– Starši imajo z njimi, pogosteje kot s 
šolarkami, velike načrte (Mencin Čeplak 
2002, v Mencin Čeplak in Tašner, 2009). 

 

 
R. Walden in V. Walkerdine (1982, v Mencin Čeplak in Tašner, 2009) sta raziskovali odnos 
učiteljev do dosežkov deklic in dečkov pri matematiki. Ugotovili sta, da so učitelji dosledno 
omalovaževali visoke dosežke deklic pri matematiki, češ da so rezultat njihovega trdega dela, 
ne pa dejanskega razumevanja, medtem ko so pri nizkih dosežkih dečkov slutili njihov 
dejanski potencial (Walkerdine, 1997, v Mencin Čeplak in Tašner, 2009).  
Tudi večletna raziskava o interakcijah v šolskem razredu, ki so jo v osemdesetih letih izvedli 
v ZDA, je pokazala, da učitelji v šoli delajo razlike med spoloma (Sadker in Sadker, 1986, v 
Kodelja, 2003). Pokazale so se naslednje razlike:  
– dečki so vključeni v več interakcij v razredu kot deklice;  
– dečkom je posvečena večja pozornost in lahko več časa govorijo kot deklice;  
– dečki so deležni več pozitivnih učiteljevih odzivov na svoje delo in odgovore; 
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– dečki so večkrat dobili povratno informacijo v obliki eksplicitne izjave, da je določen 
odgovor napačen, kot deklice;  

– učitelji so dečkom večkrat pomagali popraviti in izboljšati odgovor kot deklicam; 
– ko so dečki z glasnim klicanjem ali odgovarjanjem hoteli pritegniti učiteljevo pozornost, 

so jim učitelji dopuščali, da (od)govorijo, ko so enako počele deklice, pa so v tem videli 
neprimerno vedenje, ki ga je bilo potrebno popraviti, in so jih zato opozarjali, naj 
dvignejo roko. Dečki so se tako učili govoriti in delovati na način, ki jim omogoča 
pritegniti pozornost drugih, deklice pa so se učile biti pasivne opazovalke razpravljanja v 
razredu. 

 
Kodelja (2003) omenja še nekatere druge razlike med učenkami in učenci, ki jih delajo 
učitelji v šoli:  
– učitelji pogosteje sprašujejo učence kot učenke;  
– učenke pogosto prekinjajo, njihovi odgovori pa so deležni številnih pripomb s strani 

učencev;  
– pri obravnavi tehničnih vsebin se učenci počutijo zelo sposobne, učenke pa nenadarjene; 
– učitelji obravnavajo učence z dobrimi ocenami kot inteligentne in bistre, uspešne učenke 

pa kot marljive in prizadevne.  

6.5.2 Rezultati medklulturne študije o otrokovih pravicah glede na spol otrok 

V medkulturnih študijah o otrokovih pravicah so v letih 2001–2003 in leta 2006 ugotavljali, 
kako uveljavljajo osnovnošolci in srednješolci svoje pravice v šoli in doma. V obeh 
raziskavah je bilo vsakokrat zajetih 50 osnovnih in 15 srednjih šol, na katerih je bil anketiran 
po en cel razred za vsako starostno skupino. Šole so bile vzorčene tako, da so zagotovile 
ustrezno zastopanost glede na urbanost okolja, regionalno razpršenost, velikost šole in 
socialno-ekonomsko strukturo učencev (Pavlović, 2008). V letih 2001–2003 je v raziskavi 
sodelovalo 3.565 otrok (Rutar Leban, 2008), leta 2006 pa 3.335 otrok (Pavlović in Rutar 
Leban, 2008). 

Ta študija za razliko od prej navedenih rezultatov raziskav ni potrdila dejstva, da so deklice 
doma in v šoli bolj zapostavljene kot dečki. Rezultati so pokazali, da dekleta in fantje menijo, 
da lahko uveljavljajo svoje pravice. Deklice ocenjujejo, da večino od teh lahko celo bolj 
uresničujejo kot dečki. Rezultati so tudi pokazali, da so jim vse naštete pravice zelo 
pomembne, medtem ko so deklicam vse statistično malo bolj pomembne kot dečkom. 
Ugotovljeno je bilo tudi, da oba spola v povprečju bolje ocenjujeta svoj položaj doma kot v 
šoli, kar pomeni, da doma lažje uveljavljata svoje pravice. 

Sklenemo lahko, da v Sloveniji tako dečki kot deklice ocenjujejo uveljavljenost svojih pravic 
relativno dobro. Pa vendar moramo pri tem izpostaviti, da so podatki pokazali, da se približno 
20 % anketiranih otrok ne počuti dovolj varnih in da se 40 % mladih, vključenih v raziskavo, 
počuti čustveno in/ali telesno ogrožene v šoli. Ta rezultat je lahko zaskrbljujoč, ker druge 
raziskave kažejo, da tisti mladi, ki se ne počutijo spoštovani in zavarovani v šoli, bolj pogosto 
izkazujejo deviantno vedenje (Pavlović, 2008). Učenci pa lahko tudi prehitro zaključijo oz. 
prekinejo šolanje, če niso zadovoljni s svojimi pravicami in obravnavo v šoli (Rener, 2000, v 
Pavlović, 2008).  
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7 RAZLIKE V NASILJU GLEDE NA SPOL UČENCEV 
Številne raziskave so dokazale, da se razlike med spoloma kažejo tudi v nasilju. Deklice in 
dečki se poslužujejo različnih oblik trpinčenja, nasilje različno doživljajo in se nanj odzivajo, 
prav tako pa se razlike med njima kažejo tudi pri izvajanju nasilja. Za nasilne in trpinčene 
dečke in deklice pa so raziskovalci ugotovili, da se razlikujejo tudi po svojih značilnostih. 

7.1 Pogostost pojavljanja medvrstniškega nasilja med dečki in deklicami 

Številne raziskave so pokazale, da se dečki in deklice različno pogosto pojavljajo v vlogi 
žrtve in nasilneža. Pogostost pojavljanja nasilja pri obeh spolih je odvisna od mnogih 
dejavnikov, kot npr. od starosti otrok, od oblik nasilja, ki se jih poslužujejo oz. jih doživljajo, 
od spola, ki ga trpinčijo, ipd. 

7.1.1 Raziskava Olweusa (1995) 

Rezultati raziskave, ki jo je izvajal Olweus (1995) na osnovnih šolah na Norveškem, so 
pokazali, da se dečki pri trpinčenju pogosteje pojavljajo v vlogi nasilneža in žrtve kot pa 
deklice, kar v svoji raziskavi ugotavljajo tudi M. Pušnik (1996), Dekleva (1996), Borg (1999, 
v Safran, 2007), N. Scagnetti (2011) in drugi. Olweus (1995) je ugotovil, da število žrtev pri 
obeh spolih s starostjo upada. Število nasilnih deklic prav tako upada s starostjo, nasilnih 
dečkov pa je nekoliko več v višjih kot v nižjih razredih. Razlika v trpinčenju med spoloma je 
zato še posebej vidna v višjih razredih osnovne šole. Ti podatki so povezani z neposrednim 
trpinčenjem, pri čemer gre za dokaj jasen in viden napad na žrtev. Z enim izmed vprašanj v 
vprašalniku je raziskoval tudi, kako razširjeno je posredno trpinčenje v obliki družbene 
osamitve in namenske izključitve iz skupine vrstnikov (Kako pogosto se ti dogaja, da drugi 
učenci ne želijo s tabo preživeti odmora in si na koncu sam-a?). Rezultati so pokazali, da so 
deklice pogosteje izpostavljene posrednemu trpinčenju, in sicer v blažjih oblikah, kot 
trpinčenju v obliki vidnih napadov. Odstotek dečkov, trpinčenih v tej obliki, je bil približno 
enak kot pri deklicah,  nekoliko več pa je bilo učencev, ki so bili izpostavljeni neposrednemu 
trpinčenju. Potrebno je poudariti, da omenjeni rezultati veljajo za povprečje, saj obstajajo 
šole, kjer je več deklic ali pa toliko deklic kot dečkov, ki so žrtve neposrednega nasilja. 

Pomemben je še en rezultat bergenske raziskave. Ugotovili so, da so predvsem dečki tisti, ki 
trpinčijo deklice. Več kot 60 % deklic (5.–7. razred) je poročalo, da jih trpinčijo predvsem 
dečki, dodatnih 15–20 % pa je povedalo, da jih trpinčijo tako dečki kot deklice. Po drugi 
strani pa veliko dečkov, nad 80 %, trpinčijo drugi dečki (prav tam). 

Sklenemo lahko, da so dečki pogostejše žrtve kot deklice in da se predvsem pogosto 
pojavljajo v vlogah nasilnežev pri neposrednem trpinčenju (prav tam). Obstaja veliko 
dokazov, da so dečki v medosebnih odnosih bolj nepopustljivi in agresivnejši od deklic 
(Maccoby, 1986, v Olweus, 1995), vzrok za to pa lahko najdemo v socialnih in bioloških 
razlikah (Olweus, 1995).  

7.1.2 Raziskava Dekleve (1996)  

Tudi Dekleva (1996) je v svoji raziskavi, ki jo je izvajal na slovenskih OŠ, ugotovil, da je 
pogostost ustrahovanja pri dečkih nekoliko večja kot pri deklicah, pri obeh skupinah pa s 
starostjo upada. Rezultati njegove raziskave so podobni Olweusovi (1995), čeprav pri 
raziskavi Dekleve (1996) nepričakovano odstopa povečanje pogostosti ustrahovanja, in sicer 
pri deklicah od 3. do 5. razreda, pri dečkih pa od 3. do 4. razreda. Zaradi tega se pri 
slovenskih podatkih pokaže, da so deklice na višji stopnji (od 5. do 8. razreda) celo nekoliko 
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pogosteje trpinčene kot dečki. Dekleva (1996) je s svojo raziskavo tudi ugotovil, da dekleta 
nekoliko pogosteje kot fantje poročajo o verbalnem nasilju, fantje pa nekoliko pogosteje o 
fizičnem ustrahovanju, pri čemer je ustrahovanih dečkov več kot deklet.  

Rezultati raziskave so tudi pokazali, da je upadanje števila nasilnih fantov najbolj opazno 
med 2. in 3. razredom ter med 7. in 8. razredom OŠ, kar se razlikuje od raziskave Olweusa 
(1995), kjer je nakazano rahlo dvigovanje pogostosti fantovskega ustrahovanja s starostjo. Pri 
dekletih je upad izvajanja nasilja manj izrazit kot pri fantih, predvsem pa je povprečna raven 
izvajanja ustrahovalnega vedenja s strani deklic več kot dvakrat nižja kot pri fantih. Tudi v 
Olweusovi raziskavi (1995) je podobna nižja raven izvajanja dekliškega ustrahovanja (čeprav 
je v primerjavi s slovenskimi rezultati odnos med pogostostjo izvajanja ustrahovanja s strani 
fantov in deklet še večji) in podoben rahel upad dekliškega ustrahovanja s starostjo (Dekleva, 
1996). 

7.1.3 Raziskava J. Možine (1996) 

Tudi J. Možina (1996) je raziskovala razlike pri izvajanju in doživljanju trpinčenja glede na 
spol učencev. V raziskavo so bili vključeni učenci dveh petih in dveh osmih razredov ene od 
osnovnih šol v letu 1995/1996. S svojo raziskavo je ugotovila:  

• To, kdo trpinči, je odvisno od spola. Med dečki je 57 % takih, ki je že trpinčilo druge 
učence, med deklicami pa 23 %. Deklice, ki izvajajo trpinčenje, je verjetno težje odkriti 
kakor nasilne dečke (Možina, 1996). Raziskovalci (npr. Whitney idr., 1994, v Možina, 
1996) so namreč ugotovili, da se deklice pogosteje poslužujejo prikritih oblik nasilja. 
Zato se je že pri raziskovanju pogostosti nasilja glede na spol otrok smiselno vprašati, ali 
je ugotovljeni manjši delež nasilnih deklet mogoče posledica premajhne občutljivosti 
inštrumenta, ki tako prikritih oblik nasilja ne upošteva (Možina, 1996).  Veliko nasilnih in 
trpinčenih deklet pa je tudi takih, ki ne pojmujejo teh oblik vedenja kot nasilje, četudi jim 
povzročajo velik stres (Roland, 1988, v Besag, 1989), torej je lahko manjši delež deklet, 
ki trpinčijo druge, tudi posledica manjše samokritičnosti pri dekletih (Možina, 1996). 
Starši in učitelji celo navajajo, da je nasilje med dekleti in dečki približno v enakem 
razmerju, na podlagi tega, ker jim dekleta večkrat tožijo, da so izključena iz skupine 
(Besag, 1989).  

• Pojavljajo se statistično pomembne razlike med spoloma v številu nasilnežev v primerjavi 
z učenci, ki niso bili vpleteni v nasilje. Delež deklic, ki niso bile vpletene v nasilje, je 
precej večji (približno 37 %) od tistih, ki so izvajale nasilje (trpinčila je samo ena 
deklica). V skupini dečkov je delež nasilnih in nevpletenih učencev v nasilje približno 
enak (Možina, 1996).  

• Doživljanje trpinčenja ni odvisno od spola. Med deklicami in dečki ni statistično 
pomembnih razlik v številu žrtev in nežrtev pri trpinčenju. Raziskava je pokazala, da je 
med dečki približno 10 % več žrtev kot med deklicami (prav tam).  

• Med spoloma ni statistično pomembnih razlik v številu žrtev in v številu nevpletenih 
učencev pri trpinčenju, vendar je med dečki približno trikrat več žrtev kot nevpletenih, pri 
deklicah pa je delež obeh skupin približno enak (prav tam). 

• Število nasilnežev in število učencev, ki se pojavljajo v vlogi nasilneža in v vlogi žrtve 
hkrati, je statistično pomembno odvisno od spola. Samo ena deklica trpinči druge učence 
in sama tega ne doživlja, približno 21 % deklic trpinči druge in trpinčenje same tudi 
doživljajo. Dečkov, ki so nasilneži in žrtve hkrati, je trikrat več kot tistih dečkov, ki 
trpinčijo druge. Prav tako je tudi ugotovila, da je število žrtev v primerjavi z učenci, ki so 
nasilneži in žrtve hkrati, statistično pomembno odvisno od spola. Med dečki je več takih, 
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ki so v vlogi žrtve in nasilneža hkrati, kot pa dečkov, ki so žrtve trpinčenja. Med 
deklicami je več žrtev kot pa deklet z dvojno vlogo pri trpinčenju (prav tam).  

7.1.4 Raziskava N. Scagnetti (2011)  

V raziskavo N. Scagnetti so bili vključeni mladostniki, stari 11, 13 in 15 let.  Na vprašanje o 
tem, kolikokrat so bili v šoli trpinčeni, je odgovorilo 5.369 mladostnikov, na vprašanje, 
kolikokrat so sodelovali pri trpinčenju, pa je odgovorilo 5.379 mladostnikov. Ugotovila je, 
da: 
• je v vseh treh starostnih skupinah večji delež dečkov (21,8 %), ki so bili v mesecih pred 

anketiranjem vsaj enkrat žrtve nasilja, kar je značilno višje kot pri deklicah (19,0 %). 
Vendar se statistično pomembne razlike med spoloma kažejo le pri petnajstletnikih, pri 
enajst- in trinajstletnikih pa ne;  

• je v vseh treh starostnih skupinah večji delež dečkov (10,8 %), ki so bili nekaj mesecev 
pred anketiranjem v šoli najmanj dvakrat vpleteni v trpinčenje nekoga drugega, kar je 
statistično značilno višje kot pri deklicah (4,8 %). Vendar se statistično pomembne razlike 
med spoloma kažejo le pri trinajst- in petnajstletnikih, pri enajstletnikih pa ne. 
 

Ugotovimo lahko, da se nekateri rezultati raziskav razlikujejo. Vseeno pa lahko na podlagi 
ugotovitev sklenemo, da se dečki pri nasilju pogosteje pojavljajo v vlogi nasilneža in žrtve 
kot pa deklice.  

7.2 Oblike medvrstniškega nasilja glede na spol učencev   

7.2.1 Oblike medvrstniškega nasilja med dečki 

M. Pušnik (1999) in V. E. Besag (1989) navajata, da je za dečke bolj značilna direktna, 
neposredna agresija (fizična, grožnje). Olweus (1995); N. Crick, (1995, 1997, v Safran, 
2007); N. Crick in J. Grotpeter (1995, v Safran, 2007); D. Espelage idr. (2004, v Safran, 
2007); R. Simmons (2002, v Safran, 2007); R. Wiseman (2002, v Safran, 2007) pa pravijo, da 
se dečki poleg fizične agresije poslužujejo tudi nadlegovanja z besedami in kretnjami.  

7.2.2 Oblike medvrstniškega nasilja med deklicami 

Deklice se pogosteje poslužujejo posrednih načinov nadlegovanja, kot so obrekovanje, 
širjenje govoric, manipuliranje s prijateljstvi (npr. prikrajševanje za najboljšo prijateljico) in 
tudi verbalnih oblik nasilja ter kretenj (Olweus, 1995). E. Safran (2007) meni, da dekleta 
trpinčijo žrtev tako, da jo izključijo iz družbe in jo odtujujejo od prejšnje skupine prijateljev, 
jo ignorirajo, se po naključju zaletijo vanjo, ji vzamejo knjige, pred njo šepetajo, jo kličejo po 
telefonu, ji pošiljajo zlobna sporočila in razkrivajo njene skrivnosti.  
 
Archer in S. Coyne (2005, v Pečjak, 2014); V. James in L. Owens (2005, v Pečjak, 2014) ter 
M. Underwood (2003, v Pečjak, 2014) navajajo, da je agresivnost med dekleti največkrat 
povezana z relacijskim oz. odnosnim nasiljem. 
D. Carpenter in Ferguson (2009, v Pečjak, 2014) tako razlikujeta med tremi glavnimi tipi 
odnosne agresivnosti, ki jo uporabljajo dekleta druga proti drugi:  
– Socialno ustrahovanje: dekle je ponižano vpričo sovrstnikov. Kaže se v obliki 

zaničevanja in raznih žaljivk (krava, bajsa, kurba, …) ali ko se dekleta med malico v 
prisotnosti žrtve nenadoma presedejo po celotni dolžini klopi in zatrjujejo, da zanjo ni več 
prostora. D. Espelage idr. (2004, v Safran, 2007) ter Bjoerkqvist idr. (1992, v Safran, 
2007) pa navajajo, da se ta oblika nasilja kaže tako, da vrstniki o žrtvi razširjajo govorice 
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ali pa jo izključijo iz družbe. Namen socialnega ustrahovanja naj bi bil predvsem 
oškodovati samozavest in socialni status žrtve.  

– Relacijsko ustrahovanje: dekle načrtno in zavestno uničuje družbeni status drugega 
dekleta. Drugim npr. naroča, naj žrtev ignorirajo in osamijo, razširja lažne govorice o 
njej, ji da vedeti, da ni vredna pogovora z njo ipd. Tako ustrahovanje je precej neopazno 
in prefinjeno ter se praviloma dogaja takrat, ko odraslih ni v bližini (Carpenter in 
Ferguson, 2009, v Pečjak, 2014). Nekateri raziskovalci (Bjoerkqvist idr., 1992; Brown in 
Gilligan, 1992; Crick, 1995; Crick idr., 1999; Pellegrini idr., 1999 in Simmons, 2002, vse 
navajam po Safran, 2007) pa navajajo, da je namen relacijskega nasilja oškodovati nek 
prijateljski odnos ali pa doseči, da se žrtev ne počuti sprejeto in vključeno v skupino. 
Menijo, da se ta oblika nasilja lahko kaže kot izključevanje žrtve iz družbe, izražanje 
negativne obrazne in telesne mimike, lahko pa žrtvi tudi uničijo nek prijateljski odnos ali 
pa ji grozijo, da ji ga bodo uničili, če ne bo izpolnila neke zahteve.  

– Čustveno ustrahovanje: dekle uporabi čustveno izsiljevanje za nadzor drugega dekleta. 
Drugemu dekletu npr. reče, da ne more biti njena prijateljica, če sedi v kinu zraven nje ali 
če ne prekine odnosa z drugim dekletom (Carpenter in Ferguson, 2009, v Pečjak, 2014).  

 

Nekateri avtorji (Bjoerkqvist idr., 1992; Espelage idr., 2004, vse navajam po Safran, 2007) pa 
poleg socialnega in relacijskega nasilja omenjajo še tretjo obliko odnosnega nasilja, in sicer 
posredno nasilje, ki naj bi bilo ravno tako značilno za dekleta. Za razliko od relacijskega 
ustrahovanja naj bi se pri posrednem nasilju nasilnež izognil neposrednemu soočenju z 
žrtvijo. Ta oblika nasilja je prikrita in tako se ne zdi, da bi hotel nasilnež koga raniti. Menijo, 
da se posredno nasilje kaže tako, da nasilnež širi govorice o žrtvi, težko pa je odkriti 
identiteto tistega, ki to počne, zato je nasilnež obvarovan (Simmons, 2002, v Safran, 2007).  

Avtorji ugotavljajo, da je relacijska agresivnost pogostejša v osnovni šoli (predvsem od 5. do 
9. razreda), pogosto pa se v milejši obliki nadaljuje v srednji šoli (Pečjak, 2014).  

Bjoerkqvist in P. Niemela (1992, v Safran, 2007) navajata, da je relacijsko nasilje prikrita 
oblika nasilja in ga je zato težje odkriti kot neposredno nasilje, za katerega so značilni 
odkritejši napadi na žrtev. M. Pušnik (1999) in V.E. Besag (1989) pa opozarjata, da je 
agresivnosti med deklicami lahko več, kot predpostavljamo, da jo je, saj je le-ta prikrita. 

7.2.3 Raziskave o oblikah medvrstniškega nasilja med dečki in deklicami 

Raziskovalci so ugotovili, da se deklice in dečki nekaterih oblik nasilja ne poslužujejo enako 
pogosto. V nadaljevanju bom predstavila rezultate nekaterih raziskav, ki kažejo, v kakšni 
meri se določenih oblik trpinčenja poslužuje posamezen spol.  

J. Možina (1997) je izvedla raziskavo o oblikah trpinčenja med dečki in deklicami, in sicer s 
pomočjo check-liste. Ugotovila je, da med spoloma ni večjih izstopanj v izvajanju indirektnih 
in verbalnih oblik trpinčenja. Posredne oblike trpinčenja (zavračanje, neupoštevanje, 
prikrivanje resnice oz. laganje …) so dečki izvajali v približno enaki meri kot deklice. Od 
vseh posrednih oblik nasilja so jih približno 53 % izvedli dečki, približno 47 % pa deklice. 
Podobno sta oba spola izvajala približno polovico vseh izvedenih verbalnih oblik trpinčenja 
(npr. žaljivi vzdevki, neprijetne pripombe …), in sicer dečki 52 %, deklice pa 48 %. Jasno 
razvidno pa je, da je bilo deklic, ki so izvajale fizične oblike trpinčenja (npr. pretepanje, 
pljuvanje, nagajanje, uničevanje lastnine …) občutno manj kot dečkov; približno 17 % deklic 
in 83 % dečkov. Navedeni podatki kažejo, da dečki izvajajo trpinčenje bodisi v vlogi 
dominantnega nasilneža, za katerega je značilna predvsem direktna agresija (verbalne ali 
fizične oblike trpinčenja), bodisi v vlogi anksioznega nasilneža, ki trpinči predvsem s 
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posrednimi oblikami trpinčenja. Za dekleta pa je očitno, da trpinčenje običajno izvajajo v 
vlogi anksioznega nasilneža, saj fizične oblike nasilja zanje niso tako značilne.  

Tudi Olweus (1995) je ugotovil, da so deklice in dečki približno v enaki meri izpostavljeni 
posrednemu trpinčenju in da se neposrednega trpinčenja dečki poslužujejo bolj pogosto. 
Številni raziskovalci (Crick in Grotpeter, 1995; Espelage idr., 2004, vse navajam po Safran, 
2007) pa trdijo, da se deklice posrednih oblik poslužujejo bolj pogosto. 

A. Polak, H. Smrtnik Vitulić in Š. Vošnjak (2011) so v svoji raziskavi ugotovile statistično 
pomembne razlike med spoloma v vlogi žrtve in nasilneža. Fantje in dekleta so v vlogi žrtve 
enako pogosto deležni pljuvanja, odrivanja, ustrahovanja in groženj, zapiranja v prostor, 
žaljenja, pisanja neresničnih stvari, zahtevanja denarja, uničevanja stvari in zmerjanja. 
Razlike med spoloma pa so dokazale pri brcanju ter izločanju iz družbe, igre ter in skupine. 
Fantje so pogosteje kot dekleta s strani vrstnikov deležni brcanja, deklice pa pogosteje 
izločanja iz družbe, igre in skupine. V vlogi nasilneža so razlike med spoloma statistično 
pomembne pri brcanju, pljuvanju, odrivanju, ustrahovanju in grožnjah ter zmerjanju – vse 
naštete oblike nasilja fantje pogosteje izvajajo kot deklice. Med dekleti in fanti pa razlik v 
pogostosti žaljenja, pisanja neresničnih stvari, izločanja iz igre, družbe in skupine, zapiranja 
drugih v prostor, zahtevanja denarja in uničevanja stvari niso potrdile. Fantje se torej bolj 
poslužujejo fizičnih oblik nasilja, ustrahovanja, groženj in zmerjanja.  
Prav tako tudi niso ugotovile statistično pomembnih razlik, kako pogosto se dekleta in fantje 
znajdejo v vlogi opazovalca. Pri tem pa navajajo, da si vloge opazovalca učenec ne izbira 
sam, odvisna je npr. od naključne prisotnosti na kraju dogodka, različnih okoliščin in tudi od 
učenčeve radovednosti, kar je najverjetneje razlog, da rezultati niso pokazali razlike med 
spoloma.  

7.3 Značilnosti udeležencev medvrstniškega nasilja glede na spol učencev 

7.3.1 Značilnosti nasilnih dečkov  

Nasilni dečki so vpleteni v problemske situacije, kršijo pravila v šoli, doma ali v družbi in na 
agresivna dejanja gledajo pozitivno (Duncan, 1999b, v Safran, 2007). Pogosto so opisani kot 
moteči, nepopularni in imajo pomanjkanje empatije. Vseeno pa nekatere raziskave 
opozarjajo, da lahko nasilneži pridobijo popularnost zaradi svoje moči, posebno pri 
agresivnih vrstnikih (Espelage idr., 2004; Pellegrini idr., 1999; Pellegrini in Long, 2002, 
2004, vse navajam po Sarfran, 2007). Značilnosti fizično agresivnih dečkov vključujejo tudi 
povprečno do nadpovprečno mero samozavesti in samospoštovanja ter depresijo. Nasilneži 
imajo pogosto veliko potrebo po dominantnosti. Primanjkuje jim znanja, kako bi razrešili 
določen problem (Arbona, Jackson, McCoy in Blakely, 1999, v Sarfran, 2007) in ker so 
fizično močni (Olweus, 1993, v Safran, 2007), so pripravljeni konflikte reševati z nasiljem 
(Espelage idr., 2004, v Safran, 2007). Ker lahko nasilneži upravičijo svoje vedenje, imajo do 
nasilja pogosto pozitivna stališča, držijo se agresivnih vrednot (Pellegrini idr., 1999, v Safran, 
2007), pri reševanju konfliktov pa so se pripravljeni zateči k nasilju (Valois, MacDonald, 
Bretous, Fischer, in Drane, 2002, v Safran, 2007). Nasilneži so pogosto zavrnjeni s strani 
večine svojih vrstnikov, pri šolskih delavcih so obravnavani negativno (Borg, 1999; Espelage 
in Swearer, 2004; Pellegrini idr., 1999; Pellegrini in Long, 2004; Smith idr., 1999, vse 
navajam po Safran, 2007), močno pripadnost pa imajo pri drugih agresivnih vrstnikih. Imajo 
potencial za šolski neuspeh, večkrat pa je že bilo ugotovljeno, da sprožijo težave v razredu in 
na igrišču. Nasilni dečki nenehno dražijo druge otroke, posebno pa so žaljivi do mlajših ali 
šibkejših otrok (Smith idr., 1999, v Safran, 2007). Ne ozirajo se na čustva drugih, uživajo ob 
bolečinah žrtev, pred drugimi pa se kažejo kot zlobni in egocentrični posamezniki (Safran, 
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2007). Olweus (1994b, v Safran, 2007) je ugotovil povezavo med impulzivnostjo, jezo in 
nasilneži; ko so dečki jezni, impulzivno udarijo po žrtvah, ki so čustveno in fizično šibkejše, 
da olajšajo svojo napetost.  

7.3.2 Značilnosti nasilnih deklic 

Norveški raziskovalci in drugi navajajo, da so nekatera dekleta, ki dajejo vtis, da so prijazna, 
v resnici neusmiljena, agresivna in kruta, poleg tega se jih veliko ne more znebiti občutka 
jeze, ki ga nosijo v sebi (Bjoerkqvist idr., 1992, v Safran, 2007). Veliko deklet kaže na zunaj 
skromnost in prijaznost, da bi ohranila socialno odobritev odraslih, to pa ohrani nevidnost 
njihovega trpinčenja drugih. Pod krinko njihove sladkosti leži splet zavezništev, skrivnosti in 
prikriti napadi. Relacijsko nasilje, ki se ga poslužujejo, je namerno, zvito in potuhnjeno, 
njihov namen pa je prikriti svoja dejanja učiteljem, drugim šolskim delavcem in staršem. 
Odrasli se zato pogosto ne morejo sprijazniti s pričevanji žrtev, da so nekatera ljubka dekleta 
nasilna (Safran, 2007). 

V eni od kvalitativnih študij (Safran, 2003, v Safran, 2007) so udeleženci nasilja poročali, da 
so nasilna dekleta v nasprotju z dečki (ki so vztrajni, na čase neusmiljeni in uživajo potrditev) 
hladna, zlobna, egocentrična in pogosto delajo iz nekih situacij preveč drame, z drugimi 
dekleti pa tekmujejo, katera je boljša, da ohranijo svojo moč nad ostalimi (Safran, 2007). Po 
drugi strani pa s strani prijateljic potrebujejo občutek potrditve, pripadnosti in sprejetosti ter 
delitev svojih občutij, in sicer tako, da se izpovejo druga drugi ali pa z obrekovanjem (Roland 
v Besag, 1989).  

7.3.3 Razlike v telesni moči nasilnih deklic in dečkov 

J. Možina (1997) je na osnovi učenčevih lastnih sodb o telesni moči ugotavljala, ali se dečki 
in deklice čutijo glede svoje telesne moči enakovredne, močnejše ali šibkejše v primerjavi s 
svojimi vrstniki. Rezultati so pokazali, da se več dečkov kot deklic čuti močnejše ali 
enakovredne svojim vrstnikom. Med nasilneži, ki se čutijo močnejše od vrstnikov, je 75 % 
dečkov in 25 % deklic. Med nasilneži, ki se po svoji telesni moči čutijo enakovredne 
vrstnikom, pa je 81 % dečkov in 19 % deklic. Med tistimi vrstniki, ki izvajajo nasilje in se 
čutijo šibkejše svojim vrstnikom, je občutno več deklic kot dečkov: približno 33 % dečkov in 
67 % deklic. Olweus je ugotovil, da so dominantni nasilneži fizično močnejši od svojih 
vrstnikov. Navedena raziskava pa dokazuje, da so dominanti nasilneži predvsem dečki, saj se 
čutijo močnejše od deklic. Med deklicami je malo dominantnih nasilnežev, torej lahko 
sklepamo, da so predvsem anskiozni nasilneži, saj so v skupini šibkejših nasilnežev zastopane 
v večini. Telesna moč ni pomembna samo pri izvedbi nasilja, ampak predstavlja žrtvi 
predvsem grožnjo ob njenem morebitnem upiranju, oz. omogoča nasilnežu samoobrambo v 
primeru agresivnega odziva žrtve. Pri nasilnih fantih je torej telesna moč pomembna, saj se 
pri razreševanju konfliktov večinoma poslužujejo telesne agresije, deklice pa predvsem 
obračunavajo s posrednimi oblikami nasilja, kjer fizična moč ni tako pomembna. Zdi se, da 
se tudi dečki na posredne oblike nasilja deklic ne odzivajo s telesno močjo, ampak poskušajo 
uporabiti agresijo te vrste, zato si lahko izvajanje trpinčenja dovolijo tudi šibkejše deklice.  

7.3.4 Razlike v samopodobi, anksioznosti ter v odnosih z vrstniki med nasilnimi in 
nenasilnimi dečki in deklicami 

J. Možina (1997) je v svoji raziskavi s pomočjo vprašalnika ugotavljala samopodobo in 
anksioznost učencev ter njihove odnose z vrstniki.   
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Ugotovila je, da imajo deklice, ki izvajajo več trpinčenja, slabšo samopodobo, oz. da imajo 
deklice, ki izvajajo manj trpinčenja, boljšo samopodobo. To velja tudi za dečke, vendar pa pri 
njih ta odnos ni tako izrazit. Na osnovi teh rezultatov je mogoče sklepati, da večina deklic, ki 
izvaja trpinčenje, sodi v skupino anksioznih nasilnežev. Stephenson in Smith sta zanje 
namreč ugotovila, da imajo manj samozaupanja. Med dečki, kjer se poleg anksioznih 
nasilnežev pojavljajo tudi dominantni nasilneži, pa je Olweus ugotovil, da niso nezadovoljni s 
seboj, temveč imajo več samozaupanja ter se vidijo vsaj tako uspešne in sposobne kot ostali. 
Povezava med samopodobo in izvajanjem trpinčenja dečkov je zaradi vpliva te poteze 
dominantnih nasilnežev manj izrazita (prav tam).  

Bolj anksiozne deklice izvajajo več trpinčenja, medtem ko manj anksiozne deklice izvajajo 
manj trpinčenja. Pri dečkih ta povezava ni statistično pomembna. Ta ugotovitev spet kaže na 
to, da deklice sodijo predvsem med anksiozne nasilneže. Deklice, ki imajo dovolj zaupanja 
vase in niso bojazljive, redko izvajajo trpinčenje. Pri dečkih pa nepomembna povezava 
dokazuje, da se med dečki poleg anskioznih nasilnežev nahajajo tudi dominantni nasilneži; 
rezultati namreč kažejo, da nasilje lahko izvajajo tako anksiozni kot neanksiozni  učenci (prav 
tam).  

Deklice, ki izvajajo več trpinčenja, imajo slabše odnose z vrstniki, oz. deklice, ki imajo boljše 
odnose z vrstniki, izvajajo manj nasilja, medtem ko imajo nasilni dečki celo boljše odnose z 
vrstniki, vendar povezava ni statistično pomembna. Olweus je za dominantne nasilneže 
odkril, da so lahko priljubljeni med vrstniki in imajo pogosto svoje spremljevalce. Smith in 
Stephneson pa sta za anksiozne nasilneže odkrila, da so manj priljubljeni od ostalih 
nasilnežev. Na osnovi rezultatov raziskave je spet mogoče sklepati, da deklice spadajo 
predvsem med anksiozne nasilneže, saj večinoma ocenjujejo svoje odnose z vrstniki kot manj 
ustrezne. Taki odnosi z vrstniki (predvsem z deklicami) so lahko vzrok ali posledica izvajanja 
trpinčenja. Če ima dekle težave pri navezovanju stikov z deklicami, se lahko poskuša nasilno 
vključiti v skupino (npr. mesto si hoče »kupiti« z opravljanjem nečlanov skupine). Oblike 
nasilja, ki jih deklice po navadi izvajajo, lahko izzovejo pri drugih deklicah zavračanje, saj v 
svoji skupini cenijo iskrenost in zaupanje. Rezultati pa ponovno kažejo možnost, da je med 
dečki precej dominantnih nasilnežev, saj se kaže tendenca, da so dečki, ki izvajajo več 
nasilja, lahko bolj priljubljeni med vrstniki, kar tudi velja za dominantne nasilneže. Razlog za 
manj izrazito omenjeno povezavo pri dečkih pa lahko pripišemo deležu anksioznih 
nasilnežev med dečki, ki jih vrstniki zaradi njihovega zahrbtnega vedenja verjetno zavračajo 
(prav tam).  

7.3.5 Razlike med trpinčenimi deklicami in trpinčenimi dečki 

Fantje in dekleta se na medvrstniško nasilje odzivajo različno: avstralska raziskava Rigbya 
(2007, v Pečjak, 2014) je pokazala, da se dekleta na nasilje odzivajo z žalostjo in z občutkom, 
da so same krive za nasilje. N. Crick (1995, v Safran, 2007) je tudi ugotovila, da jim 
relacijsko nasilje povzroča več travm kot pa fantom in se zaradi tega počutijo osamljene, 
manjvredne ali pa doživljajo stres (Crick idr., 1996, 1999, v Safran, 2007). Ugotovile so, da 
je najboljši način za zaščito pred nasiljem tišina (Safran, 2007), hkrati pa je pri njih tudi večja 
verjetnost, da bodo za nasilje povedale drugim (Rigby, 2007, v Pečjak, 2014). Fantje se na 
medvrstniško nasilje odzivajo z jezo (prav tam). 

Raziskava, v kateri so spremljali življenje trpinčenih in netrpinčenih dečkov, je pokazala, da 
so se dečki, ki so bili žrtve, v veliki meri uspeli rešiti svojih nezaželenih lastnosti. To kaže, da 
imajo dečki po končani osnovni šoli možnosti, da svobodno izbirajo svoje socialno in fizično 
okolje. V dveh vidikih pa so bile žrtve na slabšem: kazale so več depresivnosti, njihovo 
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samospoštovanje pa je bilo nizko, kar kaže, da je to posledica dalj časa trajajočega trpinčenja, 
ki je pustilo rane v njihovi duševnosti (Olweus, 1995).  

7.4 Razlike pri izvajanju in doživljanju medvrstniškega nasilja glede na 
spol učencev 

Dečki naj bi bili pri medvrstniškem nasilju bolj destruktivni in nasilni kot dekleta (Olweus, 
1978, v Besag, 1989). Uporabljajo namreč neposredne oblike nasilja (fizično nasilje ali 
grožnje), dekleta pa bolj posredne oblike (zlobno obrekovanje in izobčenje iz družbe) (Besag,  
1989). Ugotovljeno je bilo tudi, da so dečki pogosteje kot dekleta pripravljeni sodelovati pri 
nasilju ali spodbujati nasilneže pri izvajanju nasilja, za dekleta pa to skoraj nikoli ne velja. 
Petkrat več deklet kot fantov je pripravljenih braniti žrtev nasilja (Salmivalli s sod., 1998, v 
Pečjak, 2014). 

Olweus (1987, v Besag, 1989) navaja, da se dečki vedejo nasilno do obeh spolov, ampak v 
glavnem do dečkov, medtem ko dekleta trpinčijo skoraj izključno samo druga dekleta, kar je 
ugotovil tudi Roland (v Besag, 1989). Roland je v svoji raziskavi odkril tudi, da si dečki 
izberejo žrtve iz drugih razredov, deklice pa iz svojega razreda, poleg tega pa je ugotovil, da 
so deklice trpinčile žrtev tako, da so se od nje odtujevale, kar je seveda lažje izvedljivo pri 
vrstnici iz svojega razreda (Besag, 1989). M. Pušnik (1996) je za razliko od Rolanda (v 
Besag, 1989) v svoji raziskavi ugotovila, da učence in dijake trpinčijo sošolci iz lastnega 
razreda, največkrat en sam fant, včasih pa več fantov skupaj, nekatere pa trpinčijo tudi učenci 
višjih razredov.  

Pri dekletih se najbolj boleči napadi po navadi zgodijo med prijateljicami, ki imajo globoko 
in trdno prijateljstvo. Dekleta si med seboj izdajo veliko osebnih skrivnosti in slabosti, ki jih 
potem, ko pride do konflikta, uporabijo za predmet medsebojnega trpinčenja. Ker je veliko 
deklet vzgojenih, da niso agresivna, in se od njih pričakuje, da so prijazna, konfliktov ne 
znajo reševati na ustrezen način. Posledično lahko že v primeru manjših nesoglasij prihaja do 
težav v njihovem odnosu (Simmons, 2002, v Safran, 2007).  

Za razliko od fantov, ki jim agresija zagotavlja nadvlado nad drugimi vrstniki v njihovem 
okolju, deklice mislijo, da bo izražanje jeze pomenilo konec njihovega prijateljstva z 
vrstnicami (Brown in Gilligan, 1992; Campbell, 1993, vse navajam po Safran, 2007). Deklice 
se učijo ponotranjenja občutkov bolečine in jeze, da se izognejo konfliktu z vrstnicami, kar pa 
se kasneje odraža pri njihovem vedenju in družbenih odločitvah. Če bi se dekle posluževalo 
neposrednih oblik nasilja, bi se vrstnice zarotile proti njej, zato je nasilje med njimi prikrito in 
neizraženo. Med sabo imajo nerazrešene konflikte, ki ustvarjajo čustveno napetost, 
nestrinjanje z drugimi vrstnicami je redko izraženo, kar lahko hitro preide v spore med njimi 
(Simmons, 2002, v Safran, 2007).  

R. Simmons (2002, v Safran, 2007) trdi, da je relacijsko nasilje najbolj razširjeno med 
belkami srednjega razreda. Od njih se pričakuje, da bodo dajale vtis vzorno vzgojenih deklet 
s popolnimi prijateljstvi, znotraj katerih prepiri niso sprejemljivi. Medtem pa se morajo revna 
dekleta in črnke prilagajati belkam srednjega razreda. Višji socialno-ekonomski položaj kot 
imajo dekleta, bolj se od njih pričakuje determinirano vedenje in spoštovanje družbenih norm 
okolja, iz katerega prihajajo (Brown in Gilligan, 1992; Simmons, 2002, vse navajam po 
Safran, 2007). Potrebno je poudariti, da te navedbe izvirajo iz študije, ki je bila narejena med 
belkami srednjega razreda, zato je rezultate težko posploševati na osnovno populacijo 
(Simmons, 2002, v Safran, 2007). 
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Nasilje nad dekletom praviloma izvajajo v skupinah. Po navadi ima dekliška skupina vodjo, 
ki usmerja, nadzoruje in začne proces ustrahovanja, medtem ko so njene družabnice tesno za 
njo, da jo v vsem podprejo (Pečjak, 2014). D. Carpenter in Ferguson (2009, v Pečjak, 2014) 
navajata, da so ženske nasilnice pogumnejše, ko so skupaj, in si dovolijo več, kot če bi 
ustrahovale druge vsaka posebej.  
Medtem ko oba spola po navadi za člane skupine izbirata šibkejše vrstnike, dekleta pri izbiri 
niso diskriminatorna, če je njihov socialni status pod vprašajem. Dekleta, ki hočejo biti 
sprejeta pri vrstnici, morajo dobiti načine, kako se ji prikupiti, tudi če morajo zatreti svoje 
želje in potrebe. Velikokrat so zahrbtna in hinavska, še posebej, če jim to omogoči 
uveljavitev med prijateljicami (Safran, 2007).  
Medtem ko se dečki bojijo nasilja svojih vrstnikov, deklice zaznavajo občutek izoliranosti s 
strani prijateljic kot nevarnost (Gilligan 1982/1993; Brown in Gilligan, 1992, vse navajam po 
Safran, 2007). Tako bodo dekleta pogosto ostala v skupini, kjer jih trpinčijo ali pa se od njih 
pričakuje izvajanje trpinčenja, kot pa da bodo izključene iz družbe in osamljene (Brown in 
Gilligan, 1992; Gilligan 1982/1993; Simmons, 2002, vse navajam po Safran, 2007). 

Tako dečki kot tudi deklice izkoristijo svoje »pomočnike« za ustrahovanje drugih ter tako 
ohranijo svojo družbeno moč (Espelage in Swearer 2004, v Safran, 2007) in ostanejo 
nedolžni. Dekle hoče svojo popularnost dokazovati tudi tako, da poskuša zaradi svoje 
ljubosumnosti in želje po tekmovanju, katera je boljša, ustrahovati drugo dekle, ki je 
samozavestno, neodvisno, zadovoljno samo s seboj in psihično močno (Brown in Gilligan, 
1992; Simmons, 2002; Wiseman, 2002, vse navajam po Safran, 2007).  

Dekleta trpinčijo žrtev več tednov ali mesecev tudi v primeru posredovanja mediatorja. 
Nasilno dekle kaže svojo moč tako, da se dela nedostopno za pogovor, žrtev pa odtuji od 
prijateljic, s katerimi se je družila. Trpinči jo toliko časa, kot se ji zdi, da je to potrebno. 
Dečki pa uporabljajo očitno in neposredno nasilje, ki se v večini primerov zaključi v nekaj 
dneh. S trpinčenjem drugih zaključijo, ko se tega naveličajo ali če se žrtev ubrani s svojo 
fizično ali psihično močjo (Safran, 2007). 

7.5 Razlogi za medvrstniško nasilje glede na spol otrok 

Splošno znano je, da so dečki bolj agresivni kakor deklice, kar potrjujejo vsakdanje izkušnje 
in tudi mnoge študije. Pri tem imajo nedvomno pomembno vlogo biološki dejavniki, čeprav 
se zdi, da je odločilno učenje socialne vloge, ki je vezana na spol (Pušnik, 1999). S tem se 
strinja tudi Hinde (1988, v Besag, 1989), ki pa trdi, da imajo sociološki dejavniki večji vpliv 
na vedenje kot biološki dejavniki, oba spola pa naj bi bila pod enakim vplivom družbenih 
dejavnikov. 

 7.5.1 Vpliv kulture na socialno vedenje dečkov in deklic 

Stereotipiziranje otrok se začne že ob njihovem rojstvu. Ugotovljeno je bilo, da so očetje bolj 
robustni in agresivni pri igri s sinovi kot pri igri z deklicami (Maccoby in Jacklin, 1980b, v 
Besag, 1989). Že pred drugim letom starosti je bila pri fantih opažena večja pogostost 
besedne in fizične agresije, kar je ena od najbolj dokazanih razlik med spoloma (prav tam) in 
je skupna večini kultur po vsem svetu (Whiting and Whiting, 1975, v Besag, 1989). E. E. 
Maccoby in C. N. Jacklin (1980b, v Besag, 1989) pa pri tem navajata, da so fantje lahko tudi 
biološko bolj pripravljeni za učenje dominantnosti, tekmovalnosti in agresije, medtem ko so 
deklice lahko bolj dovzetne za učenje zadržanosti.  
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Po drugi strani pa dajejo kulturne norme in vzgojna sporočila dekletom in fantom različne 
napotke ter možnosti za socialno vedenje, samopotrjevanje in izražanje stisk. Pri fantih v 
celotnem vzgojnem procesu že zgodaj spodbujamo sposobnost za samostojno, dejavno 
uveljavitev, za kazanje moči in obvladovanje okolja so vedno nagrajevani, zato je razumljivo, 
da iz teh izhodišč lažje razvijajo svoj način vedenja v tej smeri (Pušnik, 1999). Od dečkov 
pričakujemo, da so močni, imajo stvari pod kontrolo, skrivajo svoje občutke, ne jokajo, 
pokažejo jezo in da bodo kot odrasli dobro služili (Zabukovec Kerin, 2002). Vloga moškega 
spola je aktivna, dominantna, odločna, tekmovalna in poudarja fizično agresivnost (Bekš in 
Lunka, 1990). Biti se morajo sposobni ubraniti pred napadom drugih ter si priboriti mesto v 
družbi, pri čemer ima telesna agresivnost pomembno vlogo. Tiste, ki jim ni do pretepanja, 
vrstniki označijo kot »mevže« in so tarče posmeha (Pušnik, 1999).  

Za deklice pa se pretepanje ne spodobi, tolerirajo se verbalne in posredne oblike agresivnosti 
(socialna izolacija, opravljanje) (prav tam). Značilnosti žensk naj bi bile nežnost, podrejenost, 
pasivnost, čustvenost, ubogljivost … (Bergant 1981, v Bekš in Lunka, 1990). Od njih 
pričakujemo, da so prijazne, občutljive, pasivne, znajo dobro poslušati, sledijo navodilom in 
so uspešne v šoli, so pametne, a ne prepametne, imajo rade dojenčke, so do njih nežne in 
zanje skrbijo, so vljudne in delajo stvari proti volji (npr. pojedo jed, ki je ne marajo, se 
pretvarjajo, da jim je všeč darilo …), so urejene, skrbijo za svoje telo in zapeljujejo, a ne 
preveč (Zabukovec Kerin, 2002). Deklice, ki se ne držijo predpisane socialne vloge, so manj 
podvržene neodobravanju vrstnikov, pač pa večji pritisk nanje izvajajo starši. Dekletu ponuja 
naša kultura še vedno veliko drugih možnosti za izražanje same sebe in za samopotrjevanje. 
Veliko vzgojnih usmeritev pri njih spodbuja pasivnost, nebogljenost in odvisnost od 
močnejših. Mnogi dejavniki v medsebojnih odnosih pri njih že zgodaj zatirajo naravne težnje 
po ekspanzivnejši uveljavitvi. Vzgoja jim namesto spodbud za dejavnejši vstop v širši prostor 
usmerja pozornost na lastna čustvena doživetja in na subjektivne podrobnosti v medosebnih 
odnosih, vse to pa vpliva na vedenjske vzorce deklet. Tudi njihovo vedenje je v stiski in 
frustraciji, vendar drugače kot pri fantih. Namesto vedenjskih motenj je pri njih več 
nevrotičnih in psihosomatskih motenj. Namesto z aktivnim nasiljem kličejo po pomoči in 
pozornosti s čustveno prizadetostjo, telesnimi tegobami in z depresivnimi umiki. Namesto 
nasilnosti, ki se kaže navzven, je njihova agresivnost usmerjena navznoter, ki se lahko 
stopnjuje do samomorilskih poskusov (Pušnik, 1999). 

Tudi pravila socialnega vedenja se za fante in dekleta razlikujejo kljub proklamiranim enakim 
možnostim za oba spola. Dekleta se tako manj družijo na krajih, kjer se odnosi urejajo z 
nasiljem. Način njihovega druženja in priložnosti zanj pa dajejo manj izhodišč za nasilno 
vedenje (prav tam).  

Velik vpliv na socialno vedenje dečkov in deklic imajo tudi učitelji. Fizično obračunavanje 
deklic na primer veliko hitreje označijo za nasilje kot enako vedenje pri dečkih, nad njim pa 
so tudi občutno bolj zgroženi. Tako lahko manj pogosto uporabo fizičnega nasilja deklic 
pripišemo tudi izrazito odklonilnim reakcijam okolice (Zabukovec Kerin, 2002), kar trdi tudi 
Roland (1988, v Besag, 1989). 

Omeniti je potrebno, da so dekleta tudi bolj izpostavljena spolnemu nasilju. Pogosteje kot 
fantje so namreč vzgojena tako, da več potrpijo, da so bolj prilagodljiva in večkrat popustijo, 
kadar kdo hoče nekaj od njih, čeprav tega same nočejo. Če se jim to dolgo dogaja, jim lahko 
to celo škoduje (Erb in Schneider, 2004). 
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7.5.2 Pretirani zaščitniški odnosi dečka s starši 

Starši trpinčenih dečkov so povedali, da naj bi njihovi otroci že v zgodnjem otroštvu kazali 
določeno mero občutljivosti in previdnosti. Dečki s takimi značilnostmi (mogoče v povezavi 
s telesno šibkostjo) pa se težko uveljavljajo med vrstniki (Olweus, 1978, v Olweus, 1995). 
Nekateri podatki kažejo, da so trpinčeni dečki v primerjavi z večino drugih imeli tudi tesnejše 
in boljše odnose s starši, predvsem z materami. Te odnose nekateri učitelji včasih označujejo 
kot pretirano zaščitniške (Olweus, 1973, 1978, v Olweus, 1995), predvidevamo pa lahko, da 
so nagnjenja k pretirani zaščiti lahko tudi vzrok ali posledica trpinčenja v šoli (Olweus, 
1995). 

7.5.3 Telesna moč in šibkost 

Pri dečkih predstavlja pomemben vidik trpinčenja telesna moč ali šibkost. Telesna moč žrtev 
kot skupine je nižja od povprečja, nasilneži pa so telesno močnejši od povprečja, še posebej 
od žrtev (Olweus, 1973, 1978, v Olweus, 1995). Dečki se spravljajo na manjše in mlajše 
fante, da prikrijejo svojo nemoč in negotovost, iz dolgčasa ali da vzpostavijo moč (Safran, 
2003, v Safran, 2007). Za nasilnega dečka je torej značilna kombinacija nasilnega vedenja in 
telesne moči, za žrtve pa kombinacija tesnobnega vedenja in telesne šibkosti. Poleg tega je 
telesna moč tudi dokaj pomembna za priljubljenost med dečki, ne pomeni pa, da bodo vsi 
dečki, ki so močni, tudi nasilni. Svojo telesno moč lahko uporabijo tudi kot obrambo pred 
trpinčenjem. Pri deklicah verjetno telesna moč nima enake vloge kot pri dečkih. Do sedaj tudi 
ni znano, če obstaja kakšen dejavnik, ki ima podobno zaščitniško vlogo proti trpinčenju tudi 
pri deklicah (Olweus, 1995).  

7.5.4 Vpliv hormonov 

Za agresivnejše vedenje dečkov naj bi bili krivi tudi hormoni. Moški hormoni naj bi 
povečevali agresivnost, tako da povečujejo splošno vzburljivost organizma, zato moški na 
frustracije odreagirajo močneje kot ženske (Lamovec, 1975, v Bekš in Lunka, 1990).  

7.5.5 Drugi dejavniki kot vzroki za izvajanje trpinčenja pri dekletih 

Roland navaja, da nasilna dekleta iščejo potrditev pri svojih prijateljicah tako, da si izberejo 
žrtev in jo izločijo iz svoje skupine ter s tem dokažejo, da so one v skupini, žrtev pa ne 
(Besag, 1989). Podobno trdi tudi Wachtel (1973, v Besag, 1989), ki navaja, da dekleta 
trpinčijo druge, da dobijo neko potrditev, tolažbo. Omark idr. (1975, v Besag, 1989) 
poudarjajo, da sta pripadnost in moč temeljna dejavnika, ki urejata naše družbeno vedenje. 

J. Lever (1976, v Besag, 1989) pravi, da se lahko dekleta vedejo nasilno do drugih tudi, če si 
slednje izkazujejo pretirano navezanost. Mnogo mladostnic se namreč drži za roke, se 
konstantno pogovarja po telefonu, se enako oblači, ima enako frizuro, okus za glasbo, si piše 
listke v razredu, itd. Zaradi pretirane medsebojne naklonjenosti pa jih potem lahko ostala 
dekleta izključijo iz skupine.  
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8 PREPREČEVANJE MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA MED 
UČENCI 
»Z analizo nasilja na slovenskih šolah lahko ugotovimo, da je ukrepanje ob nasilju v številnih 
primerih (večinoma) prepuščeno subjektivni presoji učiteljev in vodstva šole. Nekateri 
učitelji in vodstva šol tudi, ko so odkriti hujši primeri trpinčenja, ne ukrepajo ustrezno. Po 
pogovorih z učitelji in ravnatelji je mogoče ugotoviti, da ne obstajajo oziroma niso realizirana 
jasno določena pravila, ki bi se jih dosledno držali vsi učitelji in zaposleni na šolah.« (Bučar-
Ručman 2009, str. 364). Na podlagi raznih pogovorov in raziskav (npr. Pušnik, 1999) so 
ugotovili, da vodstva šol v določenih primerih nočejo priznati, da na šoli, ki jo vodijo, obstaja 
nasilje. Zaradi strahu pred potrditvijo nasilja, naj bi z različnimi utemeljitvami tudi zavrnila 
možnost izvajanja raziskave o nasilju na njihovi šoli. Takšen pristop je napačen, saj so 
odkrivanje nasilja, razumevanje vzrokov in poznavanje pojavnih oblik med prvimi koraki 
uspešnega soočenja s tem problemom (Bučar-Ručman, 2009).  

Na podlagi odgovorov na eno od vprašanj v raziskavi, ki je bila izvedena na osnovnih šolah 
na Norveškem, so dobili podatke o tem, kako pogosto učitelji posredujejo v primerih 
trpinčenja med učenci. Približno 40 % učencev razredne stopnje in skoraj 60 % predmetne je 
poročalo, da učitelji poskušajo ustaviti trpinčenje samo »občasno« ali »skoraj nikoli«, 
medtem ko je 65 % trpinčenih učencev razredne stopnje dejalo, da se učitelj z njimi ni 
pogovarjal o trpinčenju, na predmetni stopnji pa to velja za 85 % učencev. Podoben rezultat 
so dobili tudi od tistih, ki trpinčijo druge. Učitelji torej storijo le malo, da bi preprečili 
trpinčenje v šoli. Glede na rezultate lahko trdimo tudi, da starši učencev, ki so trpinčeni, še 
posebno pa tistih, ki trpinčijo druge, niso dovolj seznanjeni s tem problemom in se s svojimi 
otroki o tem tudi premalo pogovarjajo (Olweus, 1995). 

M. Pušnik (1999) meni, da se učitelji pogosteje kot svetovalni delavci srečujejo z različnimi 
oblikami nasilja med učenci. Pogosto pa nasilja ne vidijo, ga ignorirajo, kot da se jih stvar ne 
tiče (npr. saj ni moj učenec, saj ne počno nič nenavadnega …), napačno interpretirajo 
določene situacije (npr. zamujanje učenca v razred obravnavajo kot njegovo neodgovornost, 
ne zavedajo pa se možnosti, da so ga lahko nasilneži zadržali v stranišču, ga zaklenili v 
omaro …) in ne jemljejo resno pritožb žrtev (»saj ni nič hudega«, »jutri boste že spet 
prijatelji« …). 
 
Učitelji dajejo s takim odzivanjem podporo nasilnežu, žrtev pa se počuti še bolj prizadeto. 
Zaradi takih izkušenj se verjetno trpinčeni učenci tudi redkeje obračajo po pomoč k učitelju. 
V anketi so odgovorili, da to stori polovica trpinčenih učencev, k staršem pa se obračajo 
pogosteje, ker si za pogovor z njimi vzamejo več časa. 
Stopnja trpinčenja je torej zelo odvisna od stališč, vedenja in metod šolskega osebja, še 
posebno od učiteljev. Vsi ti dejavniki so zelo pomembni pri nadzoru in preprečevanju 
trpinčenja ter pri preusmerjanju nezaželenega vedenja v družbeno sprejemljivo (prav tam).  
 
Bučar-Ručman (2009) tudi ugotavlja, da večino primerov nasilnega vedenja šole rešujejo 
šele, ko se nasilje pojavi. Takšno kurativno ukrepanje lahko prinese določene (individualne) 
uspehe, vendar ne predstavlja sistemske rešitve. Soočanje z nasiljem v šolah mora biti 
sistemsko urejeno tako, da vključuje preventivno in kurativno delovanje (Skiba idr., 2000, v 
Bučar-Ručman, 2009). Čeprav se šolskega nasilja ne da povsem odpraviti, pa so raziskave 
potrdile, da obstajajo učinkoviti načini soočanja s tem problemom (npr. Greene, 2005; 
Olweus, 2001; Rigby, Smith, Pepler, 2004; Skiba idr. 2000, Smith idr. 2000, vse navajam po 
Bučar-Ručman, 2009). Olweus (2001, v Bučar-Ručman, 2009) poroča, da so v njihovih 
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raziskavah ugotovili, da se je z izvajanjem preventivnega programa zmanjšalo antisocialno 
vedenje, izboljšalo pa se je ozračje v razredu in zadovoljstvo učencev s šolo.  

8.1 Strategije soočanja s šolskim nasiljem 

Strategije za soočanje s problemom medvrstniškega nasilja morajo nastajati postopoma in 
vključevati več faz. Primer strategije, ki jo povzemam po avtorju Bučar-Ručmanu (prirejeno 
po Greene, 2005; Skiba, 2000; Smith idr. 2005, vse navajam po Bučar-Ručman, 2009), 
vključuje naslednje korake: analizo stanja, načrtovanje aktivnosti/ukrepov, implementacijo 
aktivnosti/ukrepov, evalvacijo in nadgraditev. 

8.1.1 Analiza stanja 

V zvezi s pripravo projekta za uspešno soočanje s šolskim nasiljem je potrebno zagotoviti 
ustrezno strokovno usposobljenega in motiviranega nosilca tega projekta ter v šoli oblikovati 
ožjo strokovno skupino, ki bo skrbela za pripravo izhodišč in koordinacijo aktivnosti ter 
dajala strokovno pomoč učiteljem in staršem. V to skupino je potrebno vključiti psihologe, 
učitelje, vodstvo šole, starše in po potrebi tudi druge strokovne delavce. Naloga te skupine je 
priprava strokovnih izhodišč za identifikacijo oblik nasilja, izvajanje izobraževanja za 
zaposlene, organiziranje ozaveščenosti o problemu ter sodelovanje z drugimi sodelujočimi 
posamezniki in skupinami (Bučar-Ručman, 2009).  

Za uspešno soočanje z nasiljem je potrebno najprej poiskati odgovore na vprašanja, kot so: 
kako pogosto se nasilje dogaja, kakšne so oblike, na koga se obrnejo žrtve, kako pogosto 
učenci trpinčijo vrstnike, kje se nasilje izvaja, itd. Potrebno je ugotoviti tudi, kje učenci vidijo 
pomanjkanje v soočenju s tem problemom in kako bi bilo potrebno ukrepati po njihovem 
mnenju (Smith idr., 2000, v Bučar-Ručman, 2009). Za iskanje odgovorov na ta vprašanja 
lahko uporabimo različne metode: vprašalnike, intervjuje, fokusne skupine, pisanje esejev o 
nasilju na šoli, označevanje varnih/nevarnih mest na zemljevidu oziroma fotografijah šole. V 
identifikacijo tega pojava je potrebno vključiti učence, starše, lokalno policijsko postajo, 
center za socialno delo, nevladne organizacije, lokalno skupnost, mladinske institucije in 
neformalna mladinska združenja. Ker je za uporabo raziskav potrebno določeno predznanje 
(uporaba metodologije, statistike …), je treba uvesti tudi sodelovanje s fakultetami, večjo 
učinkovitost pa bi dosegli tudi na ravni države, kjer bi bilo potrebno izvesti nacionalne 
raziskave o nasilju na šolah (Bučar-Ručman, 2009).  

8.1.2 Načrtovanje aktivnosti/ukrepov  

Po končani analizi stanja na šoli je potrebno ozaveščanje in posvetovanje z vsemi akterji, 
vključenimi v proces nastajanja strategije. Cilj tega procesa je oblikovati konsenz glede 
trpinčenja in pravil, v katerih je zapisano prepovedano vedenje. Pri oblikovanju teh pravil 
morajo sodelovati vodstvo šole, učitelji, učenci, starši in drugi akterji (prav tam). Pravila 
morajo upoštevati sorazmernost – kazen mora biti pravična in sorazmerna kršitvi (Greene, 
2005, v Bučar-Ručman, 2009). Določiti je potrebno cilje strategije soočenja z nasiljem in 
ukrepe, ki naj bi jih izvajali ob pojavu trpinčenja. Potrebno je, da vodstvo šole in učitelji 
oblikujejo tudi seznam preventivnih dejavnosti in dejavnosti za prosti čas ter določijo načine 
vključevanja diskusij o nasilju v šolske vsebine (Bučar-Ručman, 2009). Predlagani ukrepi in 
programi morajo ustrezati kulturnemu okolju, potrebno je oceniti stroške, zmogljivost 
zaposlenih, potrebe po usposabljanju, kompleksnost programa, ideološko kompatibilnost in 
podporo ključnih akterjev (Greene, 2005, v Bučar-Ručman, 2009). Med letom pa se morajo 
vodstvo šole in pedagoški delavci redno sestajati in načrtovati nadaljnje aktivnosti za 
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preprečevanje nasilja ter skrbeti za dobre odnose med njimi, starši in učenci (Bučar-Ručman, 
2009). 

V nadaljevanju so predstavljene aktivnosti in ukrepi na ravni šole, oddelka ter na ravni 
posameznika, ki pripomorejo k preprečevanju medvrstniškega nasilja.  

8.1.3 Izvajanje aktivnosti in ukrepov na ravni šole 

Za šolo je zelo pomembno, koliko pozornosti je s strani vodstva in učiteljskega zbora 
namenjeno organizaciji dela in klimi na šoli. Če se je razvila izrazito storilnostna in 
tekmovalna klima, visoke zahteve po podrejenosti in poslušnosti ter se ne išče individualnih 
poti in rešitev, se ustvarja tudi več napetosti. Nejasne meje in zahteve ali slabo uresničevanje 
dogovorov lahko povzročajo napetosti, ki sprožijo več konfliktov med učenci in učitelji ter 
med učenci samimi (Verbnik Dobnikar, 2002).  

Učitelji morajo biti pripravljeni in sposobni obravnavati vsako obliko nasilja. Ustrezen in 
takojšen odziv lahko zmanjšuje obseg pojava, saj ga je na začetku lažje zavrniti. Zelo 
pomembno je tudi stališče učencev in staršev do nasilja. Šola mora zagovarjati stališče 
nenasilne kulture (prav tam).  

V nadaljevanju predstavljam nekaj primerov aktivnosti in ukrepov na ravni šole, ki pomagajo 
preprečevati nasilje med vrstniki.  

– Šolski dan, namenjen problemu trpinčenja med učenci 
Cilj šolskega dne je izdelava splošno dolgoročnega načrta za ukrepe proti trpinčenju 
znotraj šole. Poleg ravnatelja, učiteljev in šolske svetovalne službe morajo pri tem 
sodelovati tudi učenci in starši. Pred tem dnevom bi bilo dobro, da bi vsi udeleženci 
prebrali knjigo Trpinčenje med učenci, avtorja Olweusa (1995), na dan dogodka pa bi si 
lahko pogledali videoposnetek o medvrstniškem nasilju. To bi pripomoglo k poglobljeni 
razpravi o tem problemu in k načrtovanju ukrepov. Če imajo učitelji rezultate 
vprašalnikov o nasilju med učenci, je zelo priporočljivo, da jih predstavijo in se o njih 
poglobljeno pogovorijo z ostalimi udeleženci (Olweus, 1995).  

 
– Nadzor učencev v šoli in v neposredni bližini šole 

Največ trpinčenja se dogaja v šoli in ne na poti v oz. iz nje. Manj trpinčenja med učenci je 
v tistih šolah, kjer je več dežurnih med odmori in pri kosilu. Preprost preventivni ukrep je 
torej zasnovati načrt dežuranja učiteljev med odmori in v času kosila. Pomembno pa je, 
da je ustrezno število dežurnih skupaj z učenci v času odmora tudi pred šolo. Učenci se 
morajo jasno zavedati, da učitelji ne odobravajo trpinčenja (prav tam).  

 
– Anonimen način prijavljanja nasilja 

Kadar se učenec boji povedati staršem ali učiteljem, da je bil trpinčen, lahko uporabi 
kontaktni telefon. Uporabijo ga lahko tudi starši trpinčenega otroka v primeru, da 
razrednik iz kakršnega koli razloga ni rešil problema nasilja. Trpinčen učenec ali njegovi 
starši šolskemu psihologu, svetovalnemu delavcu ali učitelju anonimno zaupajo svoj 
problem. Kontaktna oseba jih mora poslušati in podpreti. Dolgoročni cilj naj bi bil tudi ta, 
da bi tisti, ki je klical, prišel na osebni pogovor h kontaktni osebi, ki bi potem sodelovala 
pri pogovorih z učitelji in z drugimi ljudmi, ki so vključeni v ta problem (prav tam). 
Bučar-Ručman (2009) navaja, da ima lahko šola za anonimno prijavljanje nasilja tudi 
nabiralnik na šoli ali pa poseben elektronski poštni naslov.  
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– Izdelava plakatov ter brošur za učence in starše 
Po oblikovanju jasnih pravil in preventivnih dejavnosti je ključno, da so te informacije 
posredovane učencem, staršem in preostalim vključenim akterjem (Bučar-Ručman, 
2009). To lahko dosežemo z oblikovanjem plakatov, ki so postavljeni na vidna mesta v 
šoli, z brošurami za učence (kaj storiti, če si žrtev ali opazovalec, na koga se obrniti) in 
starše (kaj storiti, če je otrok žrtev/opazovalec, kakšni so znaki nasilja) (Smith idr., 2000, 
v Bučar-Ručman, 2009). Vsebino lahko šola vključi tudi v predstavitveno publikacijo 
(Lesar, Koler Križe, 2007, v Bučar-Ručman, 2009).  

 
– Sistem vrstniškega svetovanja 

Ta sistem bi deloval kot pomoč (prostovoljno delo, obvezna praksa) za to usposobljenih 
uglednih in zaupanja vrednih dijakov višjih letnikov in študentov, ki bi lahko sodelovali 
na šolah. Smiselnost uvedbe tega sistema temelji na ugotovitvi, da številni mladostniki 
svoje probleme najprej zaupajo vrstnikom, nato staršem in šele potem učiteljem (Bučar-
Ručman idr., 2004, v Bučar-Ručman, 2009).  

 
– Kakovostno preživljanje prostega časa  

Preprečevanje nasilja v šolah in izobraževanje ter vzgajanje otrok in mladostnikov v duhu 
nenasilja morajo biti dopolnjeni tudi z dejavnostmi, ki spodbujajo prijetno vzdušje v šoli. 
Učenci morajo imeti možnost kakovostnega preživljanja prostega časa tudi v šoli, ni pa 
nujno, da so te dejavnosti organizirane izključno v okviru šole. Poleg krožkov, ki jih 
organizirajo šole, bi bilo smiselno uvesti tudi delovanje različnih društev (npr. 
modelarska društva, fotografska društva …) (prav tam).  

 
– Izobraževanje učiteljev in staršev 

Šola mora zagotoviti izobraževanje in usposabljanje zaposlenih za obravnavanje nasilja in 
prepoznavanje različnih, tudi novih oblik trpinčenja (Pušnik, 1996, v Bučar-Ručman, 
2009). Zaposleni morajo biti sposobni prepoznati zgodnje znake trpinčenja (izolacija iz 
družbe, spremembe v šolskem uspehu …) (Greene, 2004; Skiba idr., 2000, vse navajam 
po Bučar-Ručman, 2009). Šola lahko organizira tudi izobraževanje za starše (npr. kako 
prepoznati žrtev/akterja trpinčenja, kaj storiti v določenih primerih) (Bučar-Ručman, 
2009).  

 
– Prostorske in organizacijske okoliščine  

Na količino agresivnosti in kakovost odnosov med učenci vplivajo tudi prostorske in 
organizacijske okoliščine šolskega dela in življenja: 
– socialna gostota (število oseb v enem prostoru);  
– prostorska gostota (površina, ki je na voljo eni osebi v šoli);  
– prostorska mobilnost (v kolikšni meri se imajo učenci možnost gibati in premikati ter 

koliko jim je to dovoljeno);  
– prisotnost opazovalcev (vplivajo na spodbujanje konfliktov ali na zmanjševanje 

konfliktnega in agresivnega vedenja) (Mikuš Kos, 1991).  
 
Zelo je pomembno, da so šolski prostori urejeni in nadzorovani tako, da zmanjšujejo možnost 
nasilnega vedenja med otroki. Takšni ukrepi so npr. zmanjševanje socialne gostote, 
ugotavljanje, na katerih mestih prihaja najpogosteje do konfliktov ter preureditev prostorov in 
nadzor teh mest, odstranjevanje ozkih grl prehodov, zagotavljanje večje preglednosti celotne 
šolske površine, itd. (prav tam). 
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– Izvajanje projektov in dejavnosti na šoli s strani različnih organizacij 
Med primeri dobre prakse spadajo tudi različni projekti in dejavnosti, ki jih na šolah 
izvajajo različne organizacije. Nekateri izmed njih so se že dobro uveljavili v praksi, tako 
da potekajo že vrsto let in vključujejo večje število šol, npr. UNESCO šole, Društvo za 
nenasilno komunikacijo, Zmanjševanje nasilja v OŠ, Društvo »PROJEKT ČLOVEK«, 
Otroški parlament, Telefon otrok in mladostnikov – TOM, Hura, prosti čas (Smernice za 
analizo, preprečevanje in obravnavo/obvladovanje nasilja v šolskem prostoru, 2004). Ker 
taki projekti učinkovito pripomorejo k preprečevanju nasilja med učenci, bi bilo smiselno, 
da bi se jih redno posluževala vsaka šola.  

8.1.4 Izvajanje aktivnosti in ukrepov na ravni oddelka 

Za preprečevanje nasilja je pomembno izvajati aktivnosti in ukrepe tudi na ravni oddelka. V 
nadaljevanju predstavljam nekaj takih aktivnosti.  

– Oddelčna pravila glede trpinčenja med učenci 
Učitelj in učenci se skupaj dogovorijo o nekaj preprostih pravilih glede trpinčenja, ki 
morajo biti izražena čim bolj nazorno. Pomembno je, da učenci sodelujejo v razpravi o 
pravilih, saj se s tem poveča verjetnost, da jih bodo upoštevali tako sami kot drugi. Cilj 
teh pravil je, da trpinčenje med učenci ni sprejemljivo. List s pravili, ki so jih učenci 
sprejeli, je potrebno obesiti na oglasno desko ali na kakšno drugo vidno mesto (Olweus, 
1995).  

 
– Ogled videokasete ter uporaba odlomkov iz knjig za otroke in mladostnike 

Z ogledom videokasete o trpinčenju (npr. Mobbing 1983) ali glasnim branjem odlomkov 
iz knjig lahko učencem pojasnimo, za katere vrste vedenja veljajo oblikovana pravila v 
razredu. Cilj glasnega branja iz knjig je tudi povečanje sočustvovanja z žrtvami trpinčenja 
(prav tam).  

 
– Socialne igre 

Socialne igre (npr. impulz prijateljstva, sedež na moji desni strani je prazen, zrcaljenje 
…), ki jih izvaja učitelj, pripomorejo k medsebojni povezanosti med učenci, k strpnosti, k 
razvijanju solidarnosti, k sprostitvi, poleg tega pa izboljšujejo komunikacijo s samim  
seboj in z drugimi. Pomembne so tudi za pridobitev samozavesti, oblikovanje identitete in 
za pozitivno vzdušje v razredu, kar odvrača od medvrstniškega nasilja (Virk Rode, Belak-
Ožbolt, 2007). 

 
– Igra vlog 

Učitelj si izbere neko problemsko situacijo (Olweus, 1995), učenci pa prevzemajo 
različne vloge in se na ta način učijo, kako je »biti v koži drugega«, kar prispeva k 
razumevanju drug drugega (Pomen igre, 2016). S to dejavnostjo je možno prikazati tudi, 
kaj lahko naredijo »nevtralni« učenci pri preprečevanju trpinčenja. Po igri vlog mora 
slediti razprava, da povežemo igro z resničnostjo (Olweus, 1995).  

 
– Vsebine v šolskem kurikulu 

Z diskusijami pri vsebinah šolskega kurikula lahko vzpostavimo pri učencih negativen 
odnos do nasilja in jim omogočimo, da poglobljeno razmišljajo o tem problemu. Ta 
pristop zahteva aktivno sodelovanje učiteljev ali drugih strokovnjakov, zato morajo biti 
primerno usposobljeni (Bučar-Ručman, 2009).  
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– Pohvala 
Pohvale s strani učitelja v povezavi z medsebojnimi odnosi med učenci in v zvezi s 
šolskim delom ugodno vplivajo na vzdušje v oddelku. Če ima učenec občutek, da ga 
učitelj ceni in ima rad, bo lažje sprejel kritiko nezaželenega vedenja in se bo skušal 
spremeniti. To zlasti velja za učence, ki izvajajo nasilje nad drugimi. Učitelj lahko 
pohvali posamezne učence, skupino učencev ali ves oddelek za pozitivno vedenje in 
upoštevanje pravil (npr. za posredovanje pri trpinčenju, za pobude glede vključevanja 
osamljenih učencev v skupne dejavnosti, za podporno in prijazno vedenje …). Še posebej 
je potrebno pohvaliti napadalne učence in tiste, na katere drugi zlahka vplivajo, ko ne 
sodelujejo pri trpinčenju ali ne reagirajo agresivno v okoliščinah, ki bi sicer takšno 
vedenje izzvale (Olweus, 1995).  

 
– Sankcije 

Sankcije je potrebno uporabiti kot obliko negativnih posledic za nezaželeno vedenje. 
Povzročati morajo neugodje, a brez sovražnosti. Negativne posledice ne smejo biti 
usmerjene proti osebi, ampak na njegovo vedenje (vedeti se mora, da je nezaželeno 
vedenje nesprejemljivo). Izbira sankcij mora biti prilagojena starosti, spolu in osebnosti 
učenca. Nekaj možnih sankcij: resen individualen pogovor z učencem, navzočnost pri 
pouku v drugih razredih, zadrževanje v bližini učitelja med odmorom, resen pogovor z 
ravnateljem, prikrajševanje za nekatere ugodnosti. Učenci se na ta način naučijo v večji 
meri spoštovati druge in se kasneje bolje podrejajo zakonom družbe (to posebno velja za 
agresivne učence) (prav tam).  

 
– Razredne ure 

Učitelj se lahko o medvrstniškem nasilju z učenci pogovarja na razrednih urah. Na teh 
srečanjih lahko skupaj oblikujejo in pojasnjujejo razredna pravila proti nasilju in določijo 
kazni, če se pravila krši. Velik del razrednih ur se tako lahko posveti medosebnim 
odnosom v razredu in v šoli ter ocenitvi stanja v razredu. Razredne ure morajo biti redne, 
na primer enkrat tedensko, najbolje proti koncu tedna, vendar ne zadnjo uro. Tako se 
lahko pregleda dejavnosti celotnega tedna in se pogovori o načrtih za naslednje srečanje 
(prav tam).  

 
– Sodelovalno učenje 

Učenci, ki sodelujejo v sodelovalnih skupinah, pogosteje bolje in lažje sprejemajo druge, 
so do njih bolj pozitivno naravnani, bolj pripravljeni pomagati in nuditi oporo ter so 
strpnejši do drugih ras in narodnosti. Pri tej vrsti učenja učenci opravljajo skupne naloge 
v manjših skupinah (od dva do šest učencev). Člani skupine sedijo blizu skupaj v krogu, 
da se lahko pogovarjajo, ne da bi motili druge skupine. Učitelj jim pojasni, da je njihov 
izdelek, za katerega bodo ocenjeni, izdelek celotne skupine. Pri tem pa poudari, da mora 
biti vsak član skupine zmožen predstaviti rezultate skupine ali skupinske rešitve 
problema. Izbrati mora take naloge, pri katerih lahko pride pri članih skupine do skupne 
pozitivne odvisnosti. Eden od takih primerov je lahko, da učitelj zahteva, da skupina 
predstavi skupen odgovor, napisan na listu papirja. Vsak član skupine se mora podpisati 
pod poročilo, da se strinja z odločitvami skupine in jih je pripravljen razložiti. Nato lahko 
pokliče po enega učenca iz skupine, ki mora razložiti, kako je skupina prišla do danega 
odgovora. Učitelj mora pri oblikovanju skupin upoštevati socialne odnose med učenci. 
Neprimerno je na primer, da razporedimo nasilneža in možno žrtev že na začetku v isto 
skupino (prav tam).  
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– Skupne pozitivne dejavnosti 
Skupne pozitivne dejavnosti imajo lahko pomemben vpliv na odnose med učenci in na 
zvišanje občutkov solidarnosti. Te dejavnosti vključujejo taborjenje, zabave, nedeljske 
izlete, plese. Učitelj mora skrbeti, da bodo vsi učenci vključeni v skupino, da se bodo 
zabavali in da ne bo nihče trpinčen ali izključen iz skupine. Dobro je, če lahko pri 
nekaterih dejavnostih sodelujejo tudi starši učencev (prav tam).  

 
– Oddelčni sestanek med učitelji in starši  

Učitelj se na sestanku s starši pogovarja o trpinčenju med učenci in o razvijanju prijetnega 
vzdušja v razredu. Na to srečanje lahko povabimo tudi učence. V teh razpravah naj bi 
govorili bolj na splošno in naj ne bi uporabljali imen nasilnežev in žrtev. V razprave o 
vzrokih medvrstniškega nasilja moramo vključiti tudi ukrepe, s katerimi lahko starši, 
učitelji in učenci preprečujejo nasilje. Starši morajo otroku dopovedati, da trpinčenje ni 
sprejemljivo in se z njim pogovarjati o tej težavi predvsem v zvezi z razredom. Učitelj jih 
mora spodbuditi k pogovoru o šolskih izkušnjah njihovih otrok in o njihovih strahovih. 
Pogovori o tej temi pri starših povečujejo zanimanje za otrokovo življenje v šoli, kar je 
ugodno za razvijanje in ohranjanje tesnega sodelovanja med šolo in domom (prav tam).  

8.1.5 Izvajanje aktivnosti in ukrepov na ravni posameznika 

V nadaljevanju predstavljam še aktivnosti in ukrepe na ravni posameznika, ki so zelo 
pomembni za odpravo nasilja.    

– Pogovor z nasilnežem  
Če učitelj sumi, da se v njegovem razredu dogaja trpinčenje, se mora takoj pogovoriti z 
nasilnežem (prav tam). Pogovoriti se je potrebno o dogodku, razlogih za trpinčenje, o 
njegovih občutjih in poiskati ugodno rešitev za to težavo (Verbnik Dobnikar, 2002). 
Glavni cilj pogovora z njim je prenehanje trpinčenja. Ko pri trpinčenju sodeluje več 
učencev, je dobro, da se z njimi pogovorimo posamično, saj bodo tako imeli manj 
možnosti, da se o tej zadevi med seboj pogovorijo in zasnujejo načrt za skupno strategijo. 
Po individualnih pogovorih z vsemi nasilneži je priporočljivo, da celotni skupini hkrati 
poudarimo, da ne bomo prenašali nadaljnjega trpinčenja, v nasprotnem primeru bodo 
sledile sankcije (Olweus, 1995).  

 
– Pogovor z žrtvijo 

Pogosto se žrtev boji povedati odraslim, da ga vrstniki trpinčijo, zaradi strahu, da se bodo 
potem še bolj znašali nad njim, posledično pa tiho trpi (prav tam).  
Učiteljeva naloga je, da žrtev posluša, poskuša poizvedeti, kaj se je zgodilo, jo povpraša o 
njenih občutjih in pokaže razumevanje ter jo spodbudi, da sama poišče rešitev za ta 
problem. Dobro je, da jo učitelj nauči, kako naj se postavi zase, kako naj reagira, kako naj 
se izogiba nevarnim situacijam in kako naj si poišče pomoč (Verbnik Dobnikar, 2002).  
Žrtve morajo biti prepričane, da so jim odrasli pripravljeni pomagati in jim nuditi zaščito. 
Odrasli morajo natančno spremljati situacijo, dokler ni nevarnost ponovnih poskusov 
trpinčenja popolnoma ali vsaj delno odstranjena. Navadno je potrebno tudi tesno 
sodelovanje med šolo in družino, da se trpinčenega učenca zaščiti (Olweus, 1995).  

 
– Soočenje povzročitelja in žrtve nasilja 

Primerno voden pogovor med žrtvijo in nasilnežem lahko veliko pripomore k urejanju 
odnosov. Najprej se mora učitelj pogovoriti z vsakim posebej, da sliši zgodbo z obeh 
strani in da ugotovi, za kaj gre. Nato ju sooči in pri tem skrbi za svoj nevtralni položaj, 
sprta učenca pa se lahko pogovorita o vzrokih in motivih za nastalo situacijo. Najprej 
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vsak pove svojo zgodbo, zatem pa navedeta razloge za ta dogodek. Učitelj jima mora 
omogočiti, da drug drugemu povesta, kako sta situacijo doživela, kakšna so bila njuna 
čustva in stališča ter kaj pričakujeta. (Verbnik Dobnikar, 2002).  

 
– Pogovori s starši 

Ko učitelj odkrije, da v njegovem oddelku nekoga trpinčijo, mora vzpostaviti stik z 
otrokovimi starši. Ne le zato, da jih seznani s situacijo, ampak tudi, da jih prosi za 
sodelovanje, ki bo vodilo do sprememb. 
Primerno je tudi, da učitelj pripravi skupno srečanje za nasilneže in žrtve ter njihove 
starše. Cilj tega srečanja je poglobljen pogovor o težavi in priprava načrta za njegovo 
reševanje. Prvemu srečanju morajo slediti še druga, da se oceni, kakšen je položaj. Dobro 
je, da se učitelj najprej sreča z vsako družino posebej, preden ju povabi skupaj, saj na 
začetku ni jasno, ali je med njima prisotna napetost in sovražnost. Učitelj lahko povabi 
tudi šolskega psihologa ali drugega svetovalnega delavca, če misli, da bo težko vodil 
srečanje (Olweus, 1995).  

 
– Sistem mentorstva 

Pri tej preventivni dejavnosti povežejo učence, ki sodijo v rizično skupino morebitnih 
nasilnežev ali pa so že bili izvajalci nasilja, in vzorne osebe (odrasle, starejše vrstnike). 
Namen te dejavnosti je vzpostavitev zaupanja in dajanje pozitivnega zgleda (Skibe idr., 
2000, v Bučar-Ručman, 2009). 

 
– Tehnike pri soočanju z nasiljem 

Učence se lahko nauči posebnih tehnik, ki pomagajo pri soočanju z nasiljem oziroma jih 
odvračajo od takega vedenja. Te tehnike vključujejo na primer trening obvladovanja jeze, 
asertivnosti, ukrepanja opazovalcev. Za izvajanje ukrepov na individualni ravni pa so 
primerni tudi različni programi in delavnice za pomoč žrtvam ter nasilnežem, ki jih je 
mogoče izvajati na šoli ali v sodelovanju z organizacijami, ki jih izvajajo (Greene, 2005; 
Pušnik, 2003; Rigby, Smith, Pepler, 2004, vse navajam po Bučar-Ručman, 2009).  

 
– Sprememba oddelka ali šole 

Sprememba oddelka ali šole lahko predstavlja rešitev, kadar se izčrpa vsa sredstva, da bi 
problem rešili, ta pa še vedno ostaja. Najprej je potrebno razmišljati o premestitvi nasilnih 
učencev in ne o premestitvi žrtev. Če to ni izvedljivo, je še vedno možnost, da se 
prerazporedi žrtev v drug oddelek ali šolo. Včasih se znajde v razredu več agresivnih 
učencev, tedaj je potrebno po posvetovanju staršev teh učencev le-te prerazporediti v 
druge oddelke ali celo šole (Olweus, 1995). Za odpravo odklonskega vedenja pri 
nasilnem učencu, ki se ga prešola, je potrebno tudi dodatno izvajanje dopolnilnih 
ukrepov. Samo prešolanje namreč ne pomeni rešitve tega problema (Bučar-Ručman, 
2009).  

 
8.1.6 Implementacija ukrepov 

Po koncu faze načrtovanja ukrepov je potrebno dosledno izvajanje. Zaposleni morajo biti za 
to obveščeni in usposobljeni, strokovna skupina pa je zadolžena za realizacijo in koordinacijo 
dejavnosti (Bučar Ručman, 2009). Po intervenciji je potrebno spremljati dogodek ter 
ponovno oceniti odnos med žrtvijo in storilcem v štirinajstih dneh ter čez nekaj mesecev. 
Raziskave so namreč pokazale, da se lahko trpinčenje začasno ustavi in kasneje zopet ponovi 
oziroma se, v primeru napovedi spremljanja dogajanja, nasilni učenci ne odločajo več za 
trpinčenje (Smith idr., 2000, v Bučar-Ručman, 2009).  
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8.1.7 Evalvacija in nadgraditev 

Za ugotovitve učinkov programa proti nasilju je potrebno vsaj enkrat na leto izvesti 
evalvacijo, v katero morajo biti vključeni vsi akterji (učenci, učitelji, starši in drugi 
sodelujoči). Potrebno je oceniti, kakšno je stanje, in ugotoviti težave, s katerimi se soočajo 
vključeni v implementacijo strategije. Pridobljeni podatki so lahko uporabni za nadgradnjo 
strategije, izboljšanje/opuščanje obstoječih ukrepov, uvajanje novih aktivnosti za soočanje s 
težavami … (Bučar-Ručman, 2009). Potrebno pa je poudariti, da so pozitivni rezultati 
ukrepov v nižjih razredih osnovne šole vidni šele po enem letu, v višjih pa šele po dveh letih. 
Kurativno in preventivno ukrepanje se pokažeta kot uspešna, vendar lahko že kratka 
opustitev omogoči vrnitev stalnih vzorcev vedenja (Smith idr. 2000, v Bučar-Ručman, 2009). 

9 POVZETEK TEORETIČNIH UGOTOVITEV 
Za medvrstniško nasilje je značilno, da ima namen škoditi drugemu, vključuje neravnovesje 
moči med žrtvijo in nasilnežem, je ponavljajoče in se lahko dogaja dlje časa, če pa se ta pojav 
zgodi samo enkrat, in sicer v obliki hujšega nadlegovanja, ga lahko ravno tako obravnavamo 
kot problem medvrstniškega nasilja (Pečjak, 2014). Udeleženci medvrstniškega nasilja lahko 
nastopijo v vlogi žrtve, nasilneža ali v vlogi opazovalca. Nasilje ne predstavlja grožnje samo 
žrtvam, ampak tudi tistim, ki nasilje opazujejo. Poleg tega imajo opazovalci tudi pomembno 
vlogo pri pojavnosti nasilja. Če se postavijo v bran žrtve, se pojavnost medvrstniškega nasilja 
zmanjša, spodbujanje nasilja pa doprinese pomembno višjo stopnjo tega pojava v razredu 
(Salmivalli s sod., 2011, v Pečjak, 2014). 

Nasilje ima lahko več oblik, avtorji pa ga različno razvrščajo. Najširši kategoriji, v kateri 
razvrstijo nasilje, sta neposredno in posredno nasilje (Olweus 1995; Sharp in Smith 1994 in 
Sullivan, 2011). Neposredno nasilje naj bi bilo fizično (Sullivan, 2011), nekateri pa pod to 
skupino štejejo tudi spolno (S. Swearer idr. 2004, v Safran, 2007) in verbalno nasilje (Sharp 
in Smith 1994). Pod posredno nasilje pa uvrščajo bolj prikrite oblike nasilja, kot so 
izključevanje iz družbe, širjenje lažnih govoric, manipuliranje s prijateljstvi, ignoriranje, ipd. 
(npr. Olweus, 1995), Sullivan (2011) pa k posrednim oblik nasilja uvršča tudi verbalno 
nasilje.  

Na temo medvrstniškega nasilja je bilo narejenih veliko raziskav, s katerimi so raziskovalci 
med drugim tudi ugotovili, da se fizično in psihično nasilno vedenje dečkov razlikuje od 
nasilnega vedenja deklic (Olweus, 1995; Dekleva, 1996; Možina, 1996; Safran, 2007; 
Scagnetti, 2011; Polak, Smrtnik Vitulić, Vošnjak, 2011, idr.). Dečki naj bi se posluževali več 
fizičnega nasilja kot deklice (npr. Olweus, 1995; Možina 1996, 1997; Polak, Smrtnik Vitulić 
in Vošnjak, 2011, N. Scagnetti, 2011), prav tako naj bi se tudi pogosteje pojavljali v vlogi 
nasilneža in žrtve (Olweus, 1995; Pušnik, 1996; Dekleva, 1996; N. Scagnetti, 2011, idr.), 
deklice pa naj bi se pogosteje posluževale posrednih oblik nasilja, ki so bolj prikrite 
(izključevanje iz družbe, ignoriranje, ipd.) (npr. Olweus, 1995; Možina, 1996; Safran, 2007). 
Po drugi strani pa so nekateri raziskovalci (npr. Olweus, 1995; Možina, 1996) ugotovili, da se 
dečki posrednih oblik nasilja poslužujejo v enaki meri kot deklice, nekateri drugi (npr. Crick 
in Grotpeter, 1995; Espelage idr., 2004, vse navajam po Safran, 2007) pa menijo, da se jih 
deklice poslužujejo bolj pogosto. Agresivnost med dekleti tudi največkrat povezujejo z 
relacijskim oz. odnosnim nasiljem, ki ga nekateri avtorji (Carpenter in Ferguson, 2009, v 
Pečjak, 2014) delijo na socialno, relacijsko in čustveno ustrahovanje, drugi (npr. Espelage 
idr., 2004, Simmons, 2002, vse navajam po Safran, 2007) pa na socialno, relacijsko in 
posredno ustrahovanje. Za verbalno nasilje so rezultati nekaterih raziskav pokazali, da se ga 
oba spola poslužujeta enako pogosto (npr. Olweus, 1995; Možina, 1996), v raziskavi Dekleve 
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(1996) se je pokazalo, da o tovrstnem nasilju pogosteje poročajo deklice, A. Polak, H. 
Smrtnik Vitulić in Š. Vošnjak (2011) pa so odkrile, da se dečki pogosteje kot deklice 
poslužujejo ustrahovanja, groženj in zmerjanja. Raziskovalci so ugotovili, da se nasilni in 
trpinčeni dečki in deklice razlikujejo tudi po svojih značilnostih, poleg tega pa so razlike med 
njimi prisotne tudi v doživljanju in izvajanju nasilja. Razlogi za te razlike naj bi bili predvsem 
biološkega, psihološkega in socialnega izvora, ki oblikujejo posameznikovo osebnost.  

Pomembno je, da medvrstniško nasilje preprečujemo, saj negativno vpliva na šolsko klimo in 
na  učence, pomanjkanje ukrepanja pa privede do številnih negativnih posledic. Za žrtve ima 
nasilje psihične in fizične posledice (Pečjak, 2014), nasilneži pa lahko zaidejo v kriminal in 
alkoholizem (Olweus, 1995), prav tako pa so tako kot žrtve tudi bolj dovzetni za duševne 
motnje in druge bolezni (Sourander idr., 2007, 2009, v Sullivan, 2011). K. Bosweorth idr. 
(1999, v Safran, 2007) opozarjajo, da nasilnež v šoli prebudi strah tudi v drugih učencih. 
Mnogo raziskovalcev (npr. Olweus, 1995, Dekleva, 1996, Pušnik, 1996) je tudi ugotovilo, da 
se na pojav medvrstniškega nasilje odzove le malo učiteljev. Bučar-Ručman (2009) trdi, da 
nekateri učitelji in vodstva šol tudi, ko so odkriti hujši primeri trpinčenja, ne ukrepajo 
ustrezno, poleg tega pa ugotavlja, da večino primerov nasilnega vedenja šole rešujejo šele, ko 
se nasilje pojavi, kar pa ne predstavlja sistemske rešitve. Za uspešno soočanje z nasiljem je 
potrebno preventivno in kurativno delovanje (Skiba idr., 2000, v Bučar-Ručman, 2009), ki 
mora vključevati različne aktivnosti in ukrepe, izvedene na ravni šole, oddelka in na ravni 
posameznika. 
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II EMPIRIČNI DEL 

 

10 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN 
CILJI RAZISKOVANJA 
Namen magistrskega dela je bil raziskati, kako se medvrstniško nasilje med učenci razlikuje 
glede na spol otrok. 

Veliko raziskovalcev, kot so Olweus (1995), Dekleva (1996), J. Možina (1997), A. Polak, H. 
Smrtnik Vitulić in Š. Vošnjak (2011) ter N. Scagnetti (2011), je v svojih raziskavah 
ugotovilo, da se dečki v večji meri poslužujejo fizičnega nasilja kot deklice. Predvsem tuji 
raziskovalci (Safran, 2007; Olweus, 1995; Carpetner in Ferguson (2009, v Pečjak, 2014) …) 
so odkrili, da se razlike med spoloma kažejo tudi pri načinu izvajanja nasilja, pri odzivanju 
žrtve na trpinčenje in pri tem, kakšen je vzrok, da do nasilja sploh pride. 
V slovenskem pedagoškem prostoru je narejenih malo raziskav o razlikah med spoloma, zelo 
slabo pa je raziskano nasilje med deklicami. Opazila sem tudi, da je medvrstniškega nasilja 
pri obeh spolih v šolah veliko, nekateri učitelji in zaposleni na šolah pa za preprečevanje tega 
pojava naredijo premalo, ga niti ne opazijo, zanikajo njegovo prisotnost ali pa so do njega 
preveč tolerantni. Večinoma ukrepajo le pri fizični agresiji med učenci, ki se največkrat 
dogaja nad dečki, manj pozornosti pa namenjajo reševanju nasilja, ki se dogaja med 
deklicami. Temu običajno botruje dejstvo, da se deklice poslužujejo več posrednega nasilja, 
ki je bolj prikrito, kot pa fizičnega (Olweus, 1995; J. Možina,1997, idr.). Problem velikokrat 
tudi le začasno rešijo, pogosto pa njihovi ukrepi niso učinkoviti. Menim, da se nekateri 
premalo zavedajo, kako pomembno je reševati probleme, povezane z nasiljem, in kakšne 
posledice ima lahko ta pojav pri učencih. Veliko učencev trpi zaradi fizičnih ali psihičnih 
bolečin, zaradi tega doživljajo stres in čustvene travme ter se počutijo ponižane. Z analizo 
nasilja na slovenskih šolah je bilo ugotovljeno, da ne obstajajo oziroma niso realizirana jasno 
določena pravila glede nasilja, ki bi se jih dosledno držali vsi učitelji in zaposleni na šolah. 
Večina učiteljev in vodstev šol rešuje primere nasilnega vedenja, ko se ti že pojavijo, nekateri 
pa tudi ob odkritem hujšem trpinčenju ne ukrepajo ustrezno. Kurativno reševanje problemov 
z nasiljem prinese določene uspehe, vendar ne predstavlja sistemske rešitve; potrebno je 
kombinirati preventivno in kurativno delovanje. Raziskave so potrdile, da obstajajo 
učinkoviti načini soočanja s tem problemom (npr. Greene, 2005; Olweus, 2001; Rigby, 
Smith, Pepler, 2004; Skiba idr. 2000, Smith idr. 2000, vse navajam po Bučar-Ručman, 2009). 
Olweus (2001, v Bučar-Ručman, 2009) poroča, da so v teh raziskavah ugotovili, da se je z 
izvajanjem programov proti nasilju zmanjšalo antisocialno vedenje, izboljšalo pa se je ozračje 
v razredu in zadovoljstvo učencev s šolo. Pri oblikovanju preventivnih in kurativnih 
programov je pomembno, da upoštevamo tudi razlike med spoloma, saj se razlikujejo glede 
na vedenjske, socialne in psihološke oblike nasilja. Zastaviti si moramo vprašanja, kot so npr. 
ali naj ustvarimo skupen program proti nasilju za oba spola ali naj oblikujemo ločene 
programe in pristope (Safran, 2007).  
 
Cilji: 

- Raziskati izkušnje vseh udeležencev nasilja (žrtve, opazovalca in nasilneža). 

- Raziskati, kako razširjen je problem nasilja med dečki in med deklicami.  

- Raziskati, katere oblike nasilja se izvajajo nad dečki in katere nad deklicami. 

- Raziskati, kakšne so razlike in podobnosti pri izvajanju nasilja nad dečki in nad deklicami.  
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- Raziskati reakcijo dečkov in deklic v primeru, da se nad njimi izvaja nasilje. 

- Raziskati, ali učitelji nasilje nad deklicami slabše prepoznavajo kot nasilje nad dečki.  

- Raziskati, kako pogosto ukrepajo učitelji v primeru nasilja pri dečkih ali pri deklicah.  

- Raziskati, na kakšen način ukrepajo učitelji, če se nasilje pojavi pri dečkih ali pri deklicah.  

11 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 
Raziskovalna vprašanja: 

R1: Kako doživljajo vrstniško nasilje izbrani učenci (ena deklica in en deček), ki so žrtve 
nasilja? 

R2: Katere oblike nasilja se pogosteje izvajajo nad deklicami in katere nad dečki? 

R3: Kateri je najpogostejši vzrok za izvajanje nasilja nad dečki in nad deklicami? 

R4: Kakšne so podobnosti in razlike pri izvajanju nasilja nad dečki in nad deklicami? 

R5: Kako se na nasilje odzivajo trpinčeni dečki in deklice? 

R6: Kako nasilje vpliva na učno uspešnost trpinčenih dečkov in deklic?  

R7: Kako ukrepajo učitelji in drugi zaposleni na šoli v primeru izvajanja nasilja nad dečki in 
nad deklicami?  

R8: Kako se na nasilje, ki ga doživljajo trpinčeni dečki in deklice, odzivajo njihovi starši? 

Hipoteze: 

H1: Fizične oblike nasilja izvajajo pogosteje dečki kot deklice.  

H2: Nasilje nad deklicami največkrat izvajata oba spola, nasilje nad dečki pa samo dečki.  

H3: Dečki se pogosteje znajdejo v hkratni vlogi žrtve in nasilneža kot pa deklice.  

H4: Vzrok za nasilje pri deklicah je največkrat spor med prijateljicami, pri dečkih pa 
dokazovanje njihove fizične moči.  

H5: Okoliščine izvajanja nasilja s strani nasilnežev se statistično pomembno razlikujejo glede 
na spol žrtve. 

H6: V odzivanju žrtve na nasilje so med dečki in deklicami statistično pomembne razlike. 

H7: Učitelji po mnenju učencev nasilje pri deklicah slabše prepoznavajo kot pa nasilje pri 
dečkih. 

H8: Učitelji v primeru nasilja pogosteje ukrepajo pri dečkih kot pa pri deklicah.  
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12 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 
V magistrskem delu sem za raziskovalni pristop uporabila kombinacijo kvantitativnega in 
kvalitativnega raziskovanja. Kvantitativni del raziskave je temeljil na statistični analizi 
podatkov, pridobljenih z anketnim vprašalnikom, kvalitativni del pa na multipli študiji 
primera. Uporabila sem deskriptivno kavzalno-neeksperimentalno metodo raziskovanja.  

12.1 Vzorec 

Pri kvantitativni raziskavi sem v vzorec vključila 280 učencev – 148 dečkov (52,86 %) in 132 
deklic (47,14 %) iz sedmih osnovnih šol, ki v šolskem letu 2016/17 obiskujejo različne 
oddelke četrtega, petega in šestega razreda. Iz četrtega razreda je sodelovalo 80 učencev 
(28,57 %), iz petega 113 učencev (40,36 %), iz šestega pa 87 učencev (31,07 %). Pri 
nekaterih vprašanjih je numerus manjši, saj nekateri učenci niso odgovorili na vsa vprašanja. 
Pri kvalitativni raziskavi pa sem v vzorec vključila enega dečka, ki obiskuje 8. razred OŠ, in 
eno deklico, ki obiskuje 9. razred OŠ. Vzorec je pri kvantitativnem delu raziskave 
neslučajnostni, priložnostni, pri kvalitativnem delu raziskave pa neslučajnostni, namenski.  
 
Tabela 6: Vzorec sodelujočih učencev v raziskavi glede na njihov spol in razred 

 

12.2 Postopek zbiranja podatkov in opis instrumentov 

Pri kvantitativni raziskavi je bila tehnika zbiranja podatkov anketa, instrument pa anketni 
vprašalnik, ki sem ga oblikovala v sodelovanju z mentorico in na osnovi nekaterih že  
izvedenih anketnih vprašalnikov iz diplomskih raziskav več študentk (Klemen, 2008; Sukič,  
2012 in Vošnjak,  2010). Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz treh sklopov vprašanj. V 
prvem sklopu vprašanj so svoje odgovore podale žrtve nasilja, v drugem sklopu opazovalci 
nasilja, v tretjem sklopu pa nasilneži. Vsa vprašanja v anketnem vprašalniku so bila 
kombiniranega tipa (kombinacija zaprtih in odprtih vprašanj). Pridobivanje podatkov je 
potekalo anonimno, za sodelovanje otrok v raziskavi pa sem pred izvedbo anketnega 
vprašalnika pridobila soglasje staršev. Podatke sem zbirala v šoli med poukom, največkrat 
med razredno uro. Z učenci smo se pred reševanjem anketnega vprašalnika pogovorili, kaj 
pomeni pojem medvrstniško nasilje in kaj je značilno za učence, ki se pojavijo v vlogi 
nasilneža, žrtve in opazovalca nasilja. Dejala sem jim, naj zaprejo oči in pomislijo, ali so se 
že kdaj znašli v kateri izmed teh treh vlog. Nato smo šli skozi naloge, da sem jim obrazložila, 
kako naj jih rešujejo. Pogovorili smo se tudi, kaj pomenijo posamezne oblike nasilja, ki sem 
jih navedla pri nalogah, ki vsebujejo tabelo. Anketni vprašalnik smo reševali skupaj, 
frontalno, da bi bila učencem vprašanja čim bolj jasna. Opozorila sem jih, naj me vprašajo, če 
česa ne bodo razumeli. Poudarila pa sem tudi, da je anketni vprašalnik anonimen in jih 
prosila, naj odgovarjajo čim bolj iskreno, saj nihče ne bo vedel, kako so ga izpolnjevali.  

Pri kvalitativni raziskavi je bila tehnika zbiranja podatkov intervju, instrument pa seznam 
vprašanj za intervju. Namen izvedbe intervjuja je bil pridobiti natančnejše in podrobnejše 
podatke o razlikah v doživljanju nasilja med deklicami in dečki. Vprašanja za pol-strukturiran 

Delitev po spolu 4. razred 5. razred 6. razred SKUPAJ 
f f % f f % f f % f f % 

Moški 43 53,75 53 46,90 52 59,77 148 52,86 
Ženske 37 46,25 60 53,10 35 40,23 132 47,14 

SKUPAJ 80 100 113 100 87 100 280 100 
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intervju, ki je vseboval 13 vprašanj, sem oblikovala v sodelovanju z mentorico. Pred izvedbo 
intervjuja sem za sodelovanje otrok v raziskavi pridobila soglasje staršev. Podatke sem zbrala 
individualno z vsakim učencem posebej, in sicer po pouku pri meni doma.  

12.3 Postopek obdelave podatkov 

Podatke pri kvantitativni raziskavi sem obdelala v programu Microsoft Office Excel 2007. Za 
ugotavljanje statistično pomembnih razlik med spremenljivkami sem uporabila χ²-preizkus 
hipoteze enake verjetnosti in χ²-preizkus hipoteze neodvisnosti. Rezultate sem predstavila 
tabelarično in grafično.  

Pri kvalitativnem delu raziskave sem analizirala podatke tako, da sem prepisala in uredila 
gradivo, določila kodirane enote, kodirala dobljene podatke, oblikovala kategorije, definirala 
kategorije in nato na osnovi dobljenih frekvenčnih distribucij odgovorov oblikovala poskusno 
oz. utemeljeno teorijo. Dobljene rezultate sem predstavila besedno. 

 
13 REZULTATI Z INTERPRETACIJO 
V nadaljevanju bom predstavila in interpretirala rezultate anketnega vprašalnika, pridobljenih 
z analizo odgovorov učencev, ki so se znašli v vlogi žrtve. Anketni vprašalnik je izpolnilo 
280 učencev, izmed katerih jih je 35 (12,5 %) – 13 dečkov (37,14 %) in 22 deklic (62,86 %), 
trdilo, da nasilja s strani vrstnikov niso še nikoli doživeli. Deleža teh učencev v grafih, ki 
sledijo, nisem prikazala, saj je pri vseh vprašanjih isti. Pri določenih vprašanjih pa je numerus 
manjši, saj nekateri učenci niso odgovorili na vsa vprašanja. Razlogov za to je lahko več: 
mogoče so bili za reševanje anketnega vprašalnika nemotivirani, lahko niso dobro razumeli 
vprašanj ipd. 

13.1 Pogostost izvajanja posameznih oblik nasilja nad vrstniki  

Z raziskavo sem ugotavljala, kateri spol je pogosteje izvajal določeno obliko nasilja nad 
svojimi vrstniki. Postavila sem hipotezo, da dečki fizične oblike nasilja izvajajo pogosteje kot 
deklice. S pomočjo χ²-preizkusa enake verjetnosti sem ugotavljala, ali so razlike v odgovorih 
žrtev o pogostosti izvajanja fizičnih oblik nasilja nad njimi s strani deklic in dečkov 
statistično pomembne. V anketnem vprašalniku je bila pri prvem vprašanju podana tabela, v 
kateri so učenci, ki so že doživeli nasilje, pri posamezni obliki nasilja označili, kdo je izvajal 
nasilje nad njimi – ali so bili to dečki, deklice, deklice in dečki ali pa nobeden. Svoje 
odgovore je podalo 280 učencev (148 dečkov in 132 deklic), izmed katerih jih je 35 (12,5 %) 
– 13 dečkov (37,14 %) in 22 deklic (62,86 %), trdilo, da še nikoli niso bili žrtve nasilja.  

V grafih, ki sledijo, so prikazani skupni deleži anketiranih učencev, ki so pri posamezni 
obliki nasilja odgovorili, da jih trpinčijo samo dečki ali samo deklice. Deleže učencev, ki so 
označili, da so jih trpinčili oboji  (dečki in deklice), bom prikazala v nadaljevanju, saj me za 
potrditev omenjene hipoteze zanimajo samo razlike v deležih učencev, ki so odgovorili, da so 
jih trpinčili dečki ali deklice.  
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Pretepanje 

 

Graf 1: Delež učencev, ki so jih dečki ali deklice pretepali  

Rezultati raziskave kažejo, da je bilo 99 učencev že žrtev pretepanja s strani enega od spolov. 
Z grafa 1 je razvidno, da je veliko več učencev (90,91 %) odgovorilo, da so jih na tovrsten 
način trpinčili dečki kot pa deklice (9,09 %).  
 
Razlike v odgovorih učencev so tudi statistično pomembne, kar potrjuje χ²-preizkus hipoteze 
enake verjetnosti (χ² = 66,28, g = 1, α = 0,001). Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo in s 
tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da vsi odgovori v osnovni množici niso enako pogosti. 
Sklenemo lahko, da dečki statistično pomembno pogosteje pretepajo svoje vrstnike kot 
deklice.  

Do enakih ugotovitev je prišla tudi N. Scagnetti (2011), ki je s svojo raziskavo odkrila, da je 
večji delež fantov kot deklet, ki so se v letu, preden je izvedla anketiranje, pretepali, kar je 
ugotavljala pri enajst-, trinajst- in petnajstletnikih. Tudi ona je dokazala da so razlike med 
spoloma pri pretepanju statistično značilne, in sicer pri vseh treh skupinah. 

 
Porivanje 

 

Graf 2: Delež učencev, ki so jih dečki ali deklice porivali  

Rezultati raziskave kažejo, da je bilo 136 učencev že žrtev porivanja s strani enega od spolov. 
Z grafa 2 lahko razberemo, da je občutno več učencev (80,88 %) dejalo, da so jih porivali 
dečki kot pa deklice (19,12 %).  
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Razlike v odgovorih učencev so tudi statistično pomembne, kar je pokazal izid χ²-preizkusa 
hipoteze enake verjetnosti (χ² = 51,88, g = 1, α = 0,001). Hipotezo enake verjetnosti 
zavrnemo in s tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da vsi odgovori v osnovni množici niso 
enako pogosti. Sklenemo lahko, da dečki statistično pomembno pogosteje porivajo svoje 
vrstnike kot deklice. 
 

Brcanje 

 

 

 

Graf 3: Delež učencev, ki so jih dečki ali deklice brcali 

Rezultati raziskave kažejo, da je bilo 117 učencev že žrtev brcanja s strani enega od spolov. Z 
grafa 3 je razvidno, da je večina učencev (85,47 %) dejala, da so jih brcali dečki, samo 14,53 
% pa jih je trdilo, da so jih brcale deklice. Učenci so torej tovrstno obliko nasilja pogosteje 
doživljali s strani dečkov kot s strani deklic.  

Razlike v odgovorih učencev so tudi statistično pomembne, kar dokazuje χ²-preizkus hipoteze 
enake verjetnosti (χ² = 58,88, g = 1, α = 0,001). Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo in s 
tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da vsi odgovori v osnovni množici niso enako pogosti. 
Sklenemo lahko, da dečki statistično pomembno pogosteje brcajo svoje vrstnike kot deklice. 

 
Spotikanje 

 

Graf 4: Delež učencev, ki so jih dečki ali deklice spotikali 
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Rezultati raziskave kažejo, da je bilo 104 učencev že žrtev spotikanja s strani enega od 
spolov. Z grafa 4 je razvidno, da je večina učencev (88,46 %) dejala, da so jih na tovrsten 
način že trpinčili dečki, medtem ko je za deklice to trdilo 11,54 % učencev. Učenci so torej 
pogosteje doživljali, da so jih spotikali dečki kot deklice.  
 
Razlike v odgovorih učencev so tudi statistično pomembne, kar dokazuje χ²-preizkus 
hipoteze enake verjetnosti (χ² = 61,54, g = 1, α = 0,001). Hipotezo enake verjetnosti 
zavrnemo in s tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da vsi odgovori v osnovni množici niso 
enako pogosti. Sklenemo lahko, da dečki statistično pomembno pogosteje spotikajo svoje 
vrstnike kot deklice. 
 

Pljuvanje 

 

Graf 5: Delež učencev, ki so jih dečki ali deklice pljuvali  

Rezultati raziskave kažejo, da je bilo 71 učencev že žrtev pljuvanja s strani dečkov ali s strani 
deklic. Če primerjamo prejšnje grafe, ki prikazujejo pogostost izvajanja fizičnih oblik nasilja 
s strani obeh spolov, z grafom 5, lahko ugotovimo, da je pri tej obliki nasilja nekaj več 
učencev, ki so trdili, da so jih trpinčila dekleta, čeprav še vedno prevladuje delež dečkov. 
Večina učencev (67,61 %) je namreč dejala, da so jih že pljuvali dečki, 32,39 % učencev pa, 
da so jih pljuvale deklice.  
 
Tudi pri tej obliki nasilja kaže izid χ²-preizkusa hipoteze enake verjetnosti na statistično 
pomembne razlike v odgovorih učencev (χ² = 8,80, g = 1, α = 0,01). Je pa v tem primeru 
razhajanje med stvarnimi in pričakovanimi frekvencami manjše kot v prejšnjih primerih, 
vendar še vedno dovolj veliko, da hipotezo enake verjetnosti zavrnemo in s tveganjem, 
manjšim od 1 %, trdimo, da vsi odgovori v osnovni množici niso enako pogosti. Dečki 
statistično pomembno pogosteje pljuvajo svoje vrstnike kot deklice.  
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Otipavanje 

 

Graf 6: Delež učencev, ki so jih dečki ali deklice otipavali  

Rezultati raziskave kažejo, da je bilo 27 učencev že žrtev otipavanja s strani dečkov ali 
deklic. Tudi pri grafu 6 lahko opazimo, da so razlike v pogostosti izvajanja te oblike nasilja  
med spoloma manjše kot v prejšnjih primerih, vendar je delež dečkov tudi v tem primeru višji 
kot pri deklicah. Večina učencev (66,67 %) je dejala, da so jih otipavali dečki, 33,33 % 
učencev pa, da so jih otipavale deklice.  
 
Razlike v odgovorih učencev v tem primeru niso statistično pomembne. Vrednost χ²-
preizkusa  hipoteze enake verjetnosti (χ² = 3, g = 1, α = 0,05) ni statistično pomembna. 
Hipoteze enake verjetnosti ne zavrnemo, razlik po spolu pa z gotovostjo ne moremo potrditi. 
 

Uničevanje osebnih stvari 

 

Graf 7: Delež učencev, ki so jim dečki ali deklice uničevali osebne stvari  

Rezultati raziskave kažejo, da je 65 učencev dejalo, da jim je eden od spolov že kdaj uničeval 
osebne stvari. Z grafa 7 je razvidno, da je večji delež učencev (86,15 %) doživel, da so jim 
osebne stvari uničevali dečki, medtem ko je s strani deklic to doživelo le 13,85 % učencev. 

Razlike v odgovorih učencev so tudi pri tej obliki nasilja statistično pomembne, kar dokazuje 
rezultat χ²-preizkusa hipoteze enake verjetnosti (χ² = 33,98, g = 1, α = 0,001). Hipotezo enake 
verjetnosti zavrnemo in s tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da vsi odgovori v osnovni 
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množici niso enako pogosti. Sklenemo lahko, da dečki statistično pomembno pogosteje 
uničujejo osebne stvari svojim vrstnikom kot deklice. 
 

Kraja osebnih stvari 

 

Graf 8: Delež učencev, ki so jim dečki ali deklice kradli osebne stvari  

Rezultati raziskave kažejo, da je 66 učencev dejalo, da jim je eden od spolov že kdaj kradel 
osebne stvari. Z grafa 8 lahko razberemo, da je več učencev (71,21 %) doživelo, da so jih na 
tovrsten način trpinčili fantje, saj je o kraji s strani deklet poročalo le 28,79 % učencev.  
 
Razlike v odgovorih učencev so tudi pri tej obliki statistično pomembne, kar dokazuje 
rezultat χ²-preizkusa hipoteze enake verjetnosti (χ² = 11,88, g = 1, α = 0,001). Hipotezo enake 
verjetnosti zavrnemo in s tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da vsi odgovori v osnovni 
množici niso enako pogosti. Sklenemo lahko, da dečki statistično pomembno pogosteje 
kradejo osebne stvari svojim vrstnikom kot deklice. 
 

Zapiranje v nek prostor (wc, omara …) 

 

Graf 9: Delež učencev, ki so jih dečki ali deklice zapirali v nek prostor  
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Rezultati raziskave kažejo, da je 41 učencev dejalo, da so jih dečki ali deklice že kdaj zapirali 
v nek prostor. Z grafa 9 je razvidno, da je več učencev poročalo, da so jih na tovrsten način 
trpinčili dečki (80,49 %) kot pa deklice (19,51 %).  

Vrednost χ²-preizkusa hipoteze enake verjetnosti (χ² = 15,24, g = 1, α = 0,001) kaže, da so 
razlike v odgovorih učencev statistično pomembne. Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo in s 
tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da vsi odgovori v osnovni množici niso enako pogosti. 
Sklenemo lahko, da dečki statistično pomembno pogosteje zapirajo svoje vrstnike v nek 
prostor kot deklice. 
 
Na podlagi vseh prej predstavljenih rezultatov lahko ugotovim, da se dečki pri vseh oblikah 
fizičnega nasilja pogosteje pojavljajo v vlogi nasilneža kot deklice. Največ učencev je dejalo, 
da so bili s strani dečkov in deklic deležni porivanja, s strani dečkov pa so v veliki meri 
doživljali tudi brcanje, spotikanje in pretepanje. Rezultati so tudi pokazali, da so se deklice 
poleg porivanja v večji meri posluževale tudi pljuvanja, brcanja in kraje osebnih stvari, 
vendar pa je delež teh deklet veliko manjši od deleža dečkov, ki so izvajali omenjene vrste 
nasilja. Druge oblike nasilja so pri učencih manj prisotne, najmanj jih je označilo, da so jih 
vrstniki otipavali. Je pa nekaj učencev pod odgovor »drugo« zapisalo, da so nad njimi izvajali 
tudi nekatere druge oblike fizičnega nasilja. Ena deklica (0,36 %) je zapisala, da jo je deček 
cukal za lase, dve deklici (0,71 %) pa, da so ju dečki cukali (pri tem ne moremo vedeti, ali so 
ju cukali za lase ali za kaj drugega). Dve deklici (0,71 %) sta zapisali, da so ju deklice 
ščipale, en deček (0,36 %) in ena deklica (0,36 %), da so vanju metali pesek in kamenčke, 
ena deklica (0,36 %), da je en deček drugega dečka silil vanjo, en deček (0,36 %) pa, da mu 
je drugi dal nekaj za hrbet.  
S pomočjo χ²-preizkusa hipoteze enake verjetnosti sem ugotovila, da so, razen pri otipavanju, 
razlike med spoloma pri vseh oblikah fizičnega nasilja tudi statistično pomembne. To 
pomeni, da lahko tudi za osnovno množico trdimo, da fantje pogosteje izvajajo fizične oblike 
trpinčenja kot deklice.   

Hipotezo 1 – fizične oblike nasilja izvajajo pogosteje dečki kot deklice – lahko torej na 
podlagi pridobljenih rezultatov potrdim.  

Če primerjam svoje ugotovitve z nekaterimi drugimi raziskavami, lahko ugotovim, da so tudi 
drugi avtorji, npr. Olweus (1995), Dekleva (1996), J. Možina (1997),  A. Polak, H. Smrtnik 
Vitulić in Š. Vošnjak (2011) dognali, da se fantje fizičnega trpinčenja pogosteje poslužujejo 
kot deklice. J. Možina (1996) je npr. s svojo raziskavo ugotovila, da je fizične oblike 
trpinčenja (npr. pretepanje, pljuvanje, nagajanje, uničevanje lastnine …) izvajalo le 17 % 
deklic, dečkov pa kar 83 %. Tudi A. Polak, H. Smrtnik Vitulić in Š. Vošnjak (2011) so v 
svoji raziskavi ugotovile, da se dečki poleg ustrahovanja, groženj in zmerjanja bolj 
poslužujejo fizičnih oblik nasilja kot deklice. So pa pri vlogi žrtve dokazale, da so razlike 
med spoloma statistično značilne le pri brcanju, niso pa jih dokazale pri pljuvanju, odrivanju 
in pri uničevanju osebnih stvari. V vlogi nasilneža so statistično pomembne razlike dokazale 
pri brcanju, pljuvanju in odrivanju, niso pa jih dokazale pri uničevanju osebnih stvari in pri 
zapiranju učenca v drug prostor. N. Scagnetti (2011) pa je dokazala, da so dečki statistično 
bolj pomembno kot deklice udeleženi pretepanja.  

V nadaljevanju prikazujem odgovore učencev, ki so poročali, da so dečki ali deklice nad 
njimi izvajali bolj prikrite oblike nasilja.    
 

 



Ustrahovanje ali grožnje 

Graf 10: Delež učencev, ki so jim

Rezultati raziskave kažejo, da je bilo 73 učencev že žrtev raznih groženj
spolov. Z grafa 10 je razvidno
(84,93 %) kot s strani deklic (15,07%). 
 
Razlike v odgovorih učencev so tudi statistično pomembne, kar dokazuje 
hipoteze enake verjetnosti (χ² = 35,64
zavrnemo in s tveganjem, manjšim od 0,1 %
enako pogosti. Sklenemo lahko, da dečki 
grozijo svojim vrstnikom kot deklice.
 
Tudi A. Polak, H. Smrtnik Vitulić in Š. Vošnjak (2011) so v svoji raziskavi ugotovile, da 
dečki poslužujejo več ustrahovanj
razlika med spoloma tudi statistično pomembna. 

 

Zafrkavanje 

Graf 11: Delež učencev, ki so ji
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v, ki so jim dečki ali deklice grozili  

raziskave kažejo, da je bilo 73 učencev že žrtev raznih groženj
grafa 10 je razvidno, da so učenci v večji meri doživeli grožnje s strani dečkov 

(84,93 %) kot s strani deklic (15,07%).  

Razlike v odgovorih učencev so tudi statistično pomembne, kar dokazuje 
poteze enake verjetnosti (χ² = 35,64, g = 1, α = 0,001). Hipotezo

manjšim od 0,1 %, trdimo, da vsi odgovori v osnovni množici ni
Sklenemo lahko, da dečki statistično pomembno pogosteje 

kot deklice.  

Tudi A. Polak, H. Smrtnik Vitulić in Š. Vošnjak (2011) so v svoji raziskavi ugotovile, da 
ustrahovanja in groženj kot deklice, ter prav tako 

razlika med spoloma tudi statistično pomembna.  
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raziskave kažejo, da je bilo 73 učencev že žrtev raznih groženj s strani enega od 
večji meri doživeli grožnje s strani dečkov 

Razlike v odgovorih učencev so tudi statistično pomembne, kar dokazuje χ²-preizkus 
Hipotezo enake verjetnosti 

trdimo, da vsi odgovori v osnovni množici niso 
pogosteje ustrahujejo ali 

Tudi A. Polak, H. Smrtnik Vitulić in Š. Vošnjak (2011) so v svoji raziskavi ugotovile, da se 
tako dokazale, da je ta 
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Rezultati moje raziskave so pokazali, da so bili učenci izmed vseh oblik nasilja največkrat 
deležni zafrkavanja. To obliko nasilja je s strani dečkov ali deklic doživelo kar 139 učencev. 
Graf 11 prikazuje, da je več učencev (86,33 %) poročalo, da so jih zafrkavali dečki kot 
deklice (13,67 %).  
 
Razlike v odgovorih učencev so tudi statistično pomembne, kar dokazuje χ²-preizkus 
hipoteze enake verjetnosti (χ² = 73,38, g = 1, α = 0,001). Hipotezo enake verjetnosti 
zavrnemo in s tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da vsi odgovori v osnovni množici niso 
enako pogosti. Sklenemo lahko, da dečki statistično pomembno pogosteje zafrkavajo svoje 
vrstnike kot deklice.  
 
Tudi Dekleva (1996) in M. Klemen (2008) sta v svoji raziskavi odkrila, da je zafrkavanje ena 
izmed najpogostejših oblik medvrstniškega nasilja med osnovnošolci.   
 
 
Opravljanje  
 

 

Graf 12: Delež učencev, ki so jih dečki ali deklice opravljali  

Rezultati raziskave kažejo, da je bilo 72 učencev že žrtev opravljanja s strani enega od 
spolov. Z grafa 12 je razvidno, da je le nekaj več učencev poročalo, da so jih opravljali dečki 
(54,17 %) kot deklice (45,83 %). Razlika v teh dveh deležih pri tej obliki nasilja torej ni tako 
velika kot v ostalih primerih. Na podlagi rezultatov, pridobljenih v moji raziskavi, lahko 
ugotovim, da je pri dečkih ta oblika nasilja ena izmed tistih, ki se je dečki najmanj 
poslužujejo, deklice pa najbolj. Je pa vseeno delež dečkov, ki so opravljali svoje vrstnike, 
malo večji od deklic.  

Razlike v odgovorih učencev pa pri tej obliki nasilja niso statistično pomembne, kar dokazuje 
χ²-preizkus hipoteze enake verjetnosti (χ² = 0,50, g = 1, α = 0,05). Hipoteze enake verjetnosti 
ne zavrnemo, razlik po spolu pa z gotovostjo ne moremo potrditi.  
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Žaljenje 

Graf 13: Delež učencev, ki so jih dečki 

Rezultati raziskave kažejo, da je 
Z grafa 13 lahko razberemo, da 
22,32 % pa, da so jih žalile deklice. 
 
Razlike v odgovorih učencev so tudi statistično pomembne, kar dokazuje 
hipoteze enake verjetnosti (χ² = 34,32
zavrnemo in s tveganjem, manjšim od 0,1 %
enako pogosti. Sklenemo lahko, da dečki 
vrstnike kot pa deklice.  
 
Moja raziskava je pokazala, da je 
najpogostejših oblik nasilja, ki se pojavlja med učenci. Tudi 
(2008) žaljenje uvrščata v eno izmed najpogostejših oblik nasilja, ki je prisotna med 
osnovnošolci.    
 

Izključitev iz družbe 

Graf 14: Delež učencev, ki so jih dečki 
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Rezultati raziskave kažejo, da je bilo 95 učencev že žrtev izključevanja iz družbe s strani 
enega od spolov. Z grafa 14 je razvidno, da je delež tistih učencev, ki so jih iz družbe 
izključevali dečki (50,53 %), skoraj enak deležu učencev (49,47 %), ki so jih iz družbe 
izključevale deklice. Pri tej obliki nasilja je delež učencev, ki so jih trpinčile deklice, v 
primerjavi z ostalimi oblikami nasilja, največji. Dečki pa se te oblike nasilja ne poslužujejo 
najbolj pogosto, saj so učenci poročali, da so bili z njihove strani večkrat deležni nekaterih 
oblik fizičnega in verbalnega nasilja. 
 
Razlike v odgovorih učencev pri tej obliki nasilja niso statistično pomembne, kar dokazuje 
χ²-preizkus hipoteze enake verjetnosti (χ² = 0,02, g = 1, α = 0,05). Hipoteze enake verjetnosti 
ne zavrnemo, razlik po spolu pa z gotovostjo ne moremo potrditi.   
 
A. Polak, H. Smrtnik Vitulić in Š. Vošnjak (2011) pa so v svoji raziskavi dokazale, da so 
razlike med spoloma pri izločanju vrstnikov iz družbe, igre ter skupine statistično pomembne. 
Dekleta v vlogi žrtve naj bi bila izločanja iz družbe, igre ter skupine pogosteje deležna kot 
fantje. Statistično pomembnih razlik med spoloma pa pri tej obliki v vlogi nasilneža niso 
potrdile.  
 

Nadlegovanje preko spleta 

 

Graf 15: Delež učencev, ki so jih dečki ali deklice nadlegovali preko spleta 

Rezultati kažejo, da je bolj malo učencev poročalo o nadlegovanju preko spleta s strani enega 
od spolov, saj je to obliko nasilja doživelo le 14 učencev. Nekaj več učencev (71,43 %) je 
dejalo, da so jih na tovrsten način trpinčili dečki, za deklice pa je to trdilo 28,57 % učencev.  
 
Razlike v odgovorih učencev tudi pri tej obliki nasilja niso statistično pomembne, kar 
dokazuje χ²-preizkus hipoteze enake verjetnosti (χ² = 2,58, g = 1, α = 0,05). Hipoteze enake 
verjetnosti ne zavrnemo, razlik po spolu pa z gotovostjo ne moremo potrditi.  
 
Če bi anketirala starejše učence, bi najverjetneje dobila večji delež tistih, ki so že doživeli 
nasilje preko spleta. Kar nekaj raziskav namreč kaže, da se tovrstno nasilje s starostjo 
povečuje. Ena izmed teh je npr. raziskava Mladi na netu, ki je pokazala, da je preko spleta 
ustrahovanih več srednješolcev kot osnovnošolcev. Ugotovili so, da je bilo na tovrsten način 
ustrahovanih 17 % osnovnošolcev, srednješolcev pa 40 %. Tudi raziskava EU Kids Online, ki 
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jo je objavila Evropska komisija, prav tako kaže, da se nadlegovanje preko spleta s starostjo 
povečuje (Facebook: Virtualno nasilje med vrstniki, 2011).  
 

Nadlegovanje po telefonu 

 

Graf 16: Delež učencev, ki so jih dečki ali deklice nadlegovali po telefonu  

Rezultati raziskave pri obliki nasilja »nadlegovanje po telefonu« kažejo podobno sliko kot pri 
obliki nasilja »nadlegovanje preko spleta«. Le nekaj več učencev je poročalo, da so bili žrtve 
nadlegovanja po telefonu (N = 21) s strani enega od spolov kot pa žrtve nadlegovanja preko 
spleta. Nekoliko več učencev (76,19 %) je dejalo, da so jih na tovrsten način nadlegovali 
dečki, 23,81 % pa, da so jih nadlegovale deklice.  
 
Razlike v odgovorih učencev so tudi statistično pomembne, kar dokazuje χ²-preizkus 
hipoteze enake verjetnosti (χ² = 5,76, g = 1, α = 0,05). Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo 
in s tveganjem, manjšim od 5 %, trdimo, da vsi odgovori v osnovni množici niso enako 
pogosti. Sklenemo lahko, da dečki statistično pomembno pogosteje nadlegujejo svoje 
vrstnike po telefonu kot deklice.  
 

Širjenje lažnih govoric 

 

Graf 17: Delež učencev, o katerih so dečki ali deklice širili lažne govorice  
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Rezultati raziskave kažejo, da je bilo 78 učencev že žrtev širjenja lažnih govoric s strani 
enega od spolov. Z grafa 17 lahko razberemo, da je več učencev poročalo o širjenju lažnih 
govoric s strani dečkov (78,21 %) kot s strani deklic (21,79 %). Učenci so torej to obliko 
nasilja pogosteje doživljali s strani dečkov kot pa s strani deklic. Pričakovala sem, da bo pri 
tej obliki nasilja delež deklet nekoliko višji, saj naj bi bila ta oblika nasilja ena izmed tistih, ki 
se jo dekleta pogosteje poslužujejo (Olweus, 1995).  
 
Razlike v odgovorih učencev so tudi statistično pomembne, kar dokazuje χ²-preizkus 
hipoteze enake verjetnosti (χ² = 24,82, g = 1, α = 0,001). Hipotezo enake verjetnosti 
zavrnemo in s tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da vsi odgovori v osnovni množici niso 
enako pogosti. Sklenemo lahko, da dečki statistično pomembno pogosteje širijo lažne 
govorice o svojih vrstnikih kot deklice.  
 

Zahtevanje denarja  

 

Graf 18: Delež učencev, od katerih so deklice ali dečki zahtevali denar  

Rezultati raziskave kažejo, da je 17 učencev dejalo, da je eden od spolov od njih že zahteval 
denar. Z grafa 18 lahko razberemo, da je več učencev (88,24 %) trdilo, da so jih na tovrsten 
način trpinčili dečki kot pa deklice (11,76 %).  

Razlike v odgovorih učencev so tudi statistično pomembne, kar dokazuje χ²-preizkus 
hipoteze enake verjetnosti (χ² = 9,94, g = 1, α = 0,01). Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo 
in s tveganjem, manjšim od 1 %, trdimo, da vsi odgovori v osnovni množici niso enako 
pogosti. Sklenemo lahko, da dečki statistično pomembno pogosteje zahtevajo denar od svojih 
vrstnikov kot deklice.  
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Sramotenje 

 

Graf 19: Delež učencev, ki so jih dečki ali deklice osramotili  

Rezultati raziskave kažejo, da je 76 učencev dejalo, da so jih dečki ali deklice že kdaj 
osramotili. So pa učenci bili te oblike večkrat deležni s strani dečkov (81,58 %) kot s strani 
deklic (18,42 %). 
 
Razlike v odgovorih učencev so tudi statistično pomembne, kar dokazuje χ²-preizkus 
hipoteze enake verjetnosti (χ² = 30,32, g = 1, α = 0,001). Hipotezo enake verjetnosti 
zavrnemo in s tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da vsi odgovori v osnovni množici niso 
enako pogosti. Sklenemo lahko, da dečki statistično pomembno pogosteje sramotijo svoje 
vrstnike kot deklice.  
 

Siljenje v neke stvari 

 

Graf 20: Delež učencev, ki so jih dečki ali deklice silili v kakšne stvari  

Rezultati raziskave kažejo, da je 47 učencev dejalo, da jih je eden od spolov silil v neke 
stvari. Več učencev (74,47 %) je poročalo, da so jih na tovrsten način trpinčili dečki (74,47 
%) kot pa deklice (25,53 %). 

Razlike v odgovorih učencev so tudi statistično pomembne, kar dokazuje χ²-preizkus 
hipoteze enake verjetnosti (χ² = 11,26, g = 1, α = 0,001). Hipotezo enake verjetnosti 
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zavrnemo in s tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da vsi odgovori v osnovni množici niso 
enako pogosti. Sklenemo lahko, da dečki svoje vrstnike statistično pomembno pogosteje 
silijo v neke stvari kot deklice.  

 

Nekaj učencev pa je pod odgovor »drugo« zapisalo, da so jih učenci trpinčili še na nekatere 
druge prikrite načine: štirje učenci so dejali, da so vrstniki razkrili njihove skrivnosti –  dva 
dečka (0,71 %) sta zapisala, da so to obliko nasilja nad njimi izvajali dečki, dve deklici (0,71 
%) pa sta to trdili za deklice; en deček (0,36 %) pa je zapisal tudi, da hodijo k njemu domov 
drugi dečki in ga izsiljujejo.  
 
Rezultati moje raziskave so pokazali, da so bili učenci s strani svojih vrstnikov največkrat 
deležni zafrkavanja, pogosto pa so bili tudi žrtve porivanja, brcanja, spotikanja, pretepanja in 
žaljenja. Najmanj pogosto so nad njimi izvajali bolj prikrite oblike nasilja, kot so 
nadlegovanje preko spleta, zahtevanje denarja, nadlegovanje po telefonu in tudi otipavanje. 
Na podlagi rezultatov moje raziskave lahko tudi ugotovim, da se fantje največkrat 
poslužujejo fizičnih oblik nasilja, kot so pretepanje, porivanje, brcanje in spotikanje, ter 
verbalnih oblik nasilja, kot sta zafrkavanje in žaljenje. Deklice se največkrat poslužujejo 
opravljanja in izključevanja iz družbe, medtem ko se dečki teh dveh oblik nasilja poslužujejo 
približno v enaki meri kot deklice. Deklice do večkrat trpinčile svojo žrtev tudi tako, da so jo 
porivale, žalile, pljuvale, ji kaj ukradle in jo zafrkavale. Ugotovila sem tudi, da se dečki vseh 
oblik nasilja (fizičnega, verbalnega in prikritega) poslužujejo statistično pomembno bolj 
pogosto kot deklice, razen otipavanja, opravljanja, izključevanja iz družbe in nadlegovanja po 
spletu, kjer razlike med spoloma niso statistično značilne. Če primerjam moje ugotovitve z 
drugimi raziskavami, lahko ugotovim, da so tudi drugi raziskovalci (npr. Olweus (1995), J. 
Možina (1997), A. Polak, H. Smrtnik Vitulić in Š. Vošnjak (2011) …) odkrili, da se dečki 
poslužujejo fizičnih oblik nasilja v večji meri kot deklice. Za posredne in verbalne oblike 
nasilja pa je J. Možina (1997) v svoji raziskavi ugotovila, da sta jih oba spola izvajala 
približno v enaki meri, kar je za posredne oblike ugotovil tudi Olweus (1995). Mnogo drugih 
raziskovalcev (Crick in Grotpeter, 1995; Espelage idr.; Crick in Bigbee, 1998, vse navajam 
po Safran, 2007) pa celo trdi, da se deklice posrednih oblik poslužujejo bolj pogosto kot 
dečki. Rezultati moje raziskave so pokazali, da se dečki tako fizičnega nasilja kot tudi večino 
verbalnih in posrednih oblik nasilja poslužujejo statistično bolj pomembno kot deklice.  

13.2  Pogostost izvajanja posameznih oblik nasilja nad vrstniki – po spolu 
žrtve 

Z raziskavo sem želela ugotoviti, kdo nad dečki in nad deklicami največkrat izvaja 
posamezno obliko nasilja – deklice, dečki ali oba spola. Tudi to sem preverjala s prvim 
vprašanjem v anketnem vprašalniku, kjer je bila podana tabela, učenci pa so pri posamezni 
obliki nasilja označili, kdo je izvajal nasilje nad njimi – dečki, deklice, oba spola ali nobeden. 
Svoje odgovore je podalo 280 učencev (148 dečkov in 132 deklic), izmed katerih jih je 35 
(12,5 %) – 13 dečkov (37,14 %) in 22 deklic (62,86 %), trdilo, da še nikoli niso doživeli 
nasilja s strani vrstnikov.  

Postavila sem hipotezo 2, da nasilje nad deklicami največkrat izvajata oba spola, nasilje nad 
dečki pa samo dečki. S pomočjo χ²-preizkusa hipoteze enake verjetnosti sem ugotavljala, ali 
so razlike v pogostosti izvajanja posameznih oblik nasilja s strani deklic, dečkov ter obeh 
spolov nad deklicami in dečki statistično pomembne. 
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V grafih, ki sledijo, so prikazani deleži dečkov in deklic, ki so pri posamezni obliki nasilja 
odgovorili, da jih trpinčijo dečki, deklice ali oboji – dečki in deklice.  

Pretepanje 

 

Graf 21: Delež dečkov in deklic, ki so jih vrstniki pretepali  

Rezultati raziskave kažejo, da je bilo 114 učencev že žrtev pretepanja. Z grafa 21 je razvidno, 
da je več kot polovica dečkov (85,00 %) in deklic (64,71 %) dejalo, da so jih pretepali dečki, 
deklice pa so se te oblike nasilja posluževale bistveno manj. Razberemo lahko, da je le 3,75 
% dečkov in 17,65 % deklic dejalo, da so jih pretepale deklice. Enak delež deklic (17,65 %) 
in 11,25 % dečkov pa je trdilo, da sta jih pretepala oba spola. 
 
Izid χ²-preizkusa hipoteze enake verjetnosti je pokazal, da so razlike v odgovorih dečkov (χ² 
= 96,76 g = 2, α = 0,001) in deklic (χ² = 15,06, g = 2, α = 0,001) pri tem, kateri spol jih 
največkrat pretepa, tudi statistično pomembne. Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo in s 
tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da vsi odgovori v osnovni množici niso enako pogosti. 
Sklenemo lahko, da oba spola statistično pomembno pogosteje pretepajo dečki.   
 
Porivanje 

 

Graf 22: Delež dečkov in deklic, ki so jih vrstniki porivali  
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Rezultati raziskave kažejo, da je bilo 175 učencev že žrtev porivanja. Z grafa 22 je razvidno, 
da je več kot polovica dečkov (72,55 %) in 49,32 % deklic dejalo, da so jih porivali dečki. 
Precej manj deklic (28,77 %) in dečkov (17, 65 %) je označilo, da sta jih porivala oba spola, 
najmanj dečkov (9,80 %) in deklic (21,92 %) pa je dejalo, da so jim to počele deklice. 
 
Izid χ²-preizkusa hipoteze enake verjetnosti je pokazal, da so razlike v odgovorih dečkov (χ² 
= 71,53 g = 2, α = 0,001) in deklic (χ² = 8,91, g = 2, α = 0,05) pri tem, kateri spol jih 
največkrat poriva, tudi statistično pomembne. Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo. Pri 
dečkih s tveganjem, manjšim od 0,1 %, in pri deklicah s tveganjem, manjšim od 5 %, trdimo, 
da vsi odgovori v osnovni množici niso enako pogosti. Sklenemo lahko, da oba spola 
statistično pomembno pogosteje porivajo dečki.   
 

Brcanje 

 

Graf 23: Delež dečkov in deklic, ki so jih vrstniki brcali  

Rezultati raziskave kažejo, da je bilo 137 učencev že žrtev brcanja. Z grafa 23 je razvidno, da 
je več kot polovica dečkov (75,31 %) in deklic (69,64 %) dejalo, da so jih brcali dečki. 
Občutno manj deklic (17,86 %) in dečkov (8,64 %) je dejalo, da so jih brcala dekleta, 16,05 
% dečkov in 12,50 % deklic pa, da sta jih na tovrsten način trpinčila oba spola. 

Izid χ²-preizkusa hipoteze enake verjetnosti je pokazal, da so razlike v odgovorih dečkov (χ² 
= 64,89, g = 2, α = 0,001) in deklic (χ² = 33,46, g = 2, α = 0,001) pri tem, kateri spol jih 
največkrat brca, tudi statistično pomembne. Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo in s 
tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da vsi odgovori v osnovni množici niso enako pogosti. 
Sklenemo lahko, da oba spola statistično pomembno pogosteje brcajo dečki.   
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Spotikanje 

 

Graf 24: Delež dečkov in deklic, ki so jih vrstniki spotikali  

Rezultati raziskave kažejo, da je bilo 124 učencev že žrtev spotikanja. Z grafa 24 je razvidno, 
da so vrstnike največkrat spotikali dečki, saj je tak odgovor podalo 79,45 % dečkov in 66,67 
% deklic. Veliko manj deklic (19,61 %) in dečkov (13,70 %) je označilo, da sta jih spotikala 
oba spola, najmanj dečkov (6,85 %) in deklic (13,73 %) pa, da so jim to počela dekleta.  

Izid χ²-preizkusa hipoteze enake verjetnosti je pokazal, da so razlike v odgovorih dečkov (χ² 
= 70,39, g = 2, α = 0,001) in deklic (χ² = 25,76, g = 2, α = 0,001) pri tem, kateri spol jih 
največkrat spotika, tudi statistično pomembne. Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo in s 
tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da vsi odgovori v osnovni množici niso enako pogosti. 
Sklenemo lahko, da oba spola statistično pomembno pogosteje spotikajo dečki.   
 
Pljuvanje 

 

Graf 25: Delež dečkov in deklic, ki so jih vrstniki pljuvali  
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Rezultati raziskave kažejo, da je bilo 76 učencev že žrtev pljuvanja. Z grafa 25 je razvidno, 
da so vrstnike največkrat pljuvali dečki, saj je tak odgovor podala več kot polovica dečkov 
(72,73 %) in 50,00 % deklic. Precej visok delež deklic (37,50 %) in 25,00 % dečkov je 
označilo, da so jih pljuvale deklice, najmanj dečkov (2,27 %) in deklic (12,50 %) pa, da sta 
jih na tovrsten način trpinčila oba spola.  

Izid χ²-preizkusa hipoteze enake verjetnosti je pokazal, da so razlike v odgovorih dečkov (χ² 
= 34,13 g = 2, α = 0,001) in deklic (χ² = 7,00, g = 2, α = 0,05)  pri tem, kateri spol jih 
največkrat pljuva, tudi statistično pomembne. Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo. Pri 
dečkih s tveganjem, manjšim od 0,1 %, in pri deklicah s tveganjem, manjšim od 5 %, trdimo, 
da vsi odgovori v osnovni množici niso enako pogosti. Sklenemo lahko, da oba spola 
statistično pomembno pogosteje pljuvajo dečki.   

Otipavanje 

 

Graf 26: Delež dečkov in deklic, ki so jih vrstniki otipavali  

Rezultati raziskave kažejo, da je bilo 35 učencev že žrtev otipavanja. Z grafa 26 je razvidno, 
da odstopa delež deklic (60,87 %), ki so odgovorile, da so jih otipavali dečki. Nekaj učenk 
(21,74 %) je označilo tudi, da so jih otipavale deklice, malo manj (17,39 %) pa jih je to trdilo 
za oba spola. Pri dečkih so si deleži bolj podobni kot pri deklicah – 41,67 % dečkov je 
odgovorilo, da so jih otipavale deklice, 33,33 % jih je to trdilo za dečke, 25,00 % pa za oba 
spola.  

Izid χ²-preizkusa hipoteze enake verjetnosti je pokazal, da so razlike v odgovorih deklic (χ² = 
7,91 g = 2, α = 0,05) pri tem, kateri spol jih največkrat otipava, tudi statistično pomembne. 
Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo. S tveganjem, manjšim od 5 %, trdimo, da vsi odgovori 
v osnovni množici niso enako pogosti. Sklenemo lahko, da deklice statistično pomembno 
pogosteje otipavajo dečki.  
 
Pogoji za izvedbo χ²-preizkusa hipoteze enake verjetnosti pri dečkih niso izpolnjeni, ker so 
pričakovane frekvence manjše od 5 – takih je več kot 20 %. Zato sem uporabila nadomestni 
Kullbackov preizkus, ki je pokazal, da razlike v odgovorih dečkov pri tej obliki niso 
statistično pomembne (2↑ = 0,5, g = 2, α = 0,05). Hipoteze enake verjetnosti ne zavrnemo, z 
gotovostjo pa ne moremo trditi, kateri spol pogosteje otipava dečke. 
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Uničevanje osebnih stvari 

 

Graf 27: Delež dečkov in deklic, ki so jim vrstniki uničevali osebne stvari 

Rezultati raziskave kažejo, da je 84 učencev dejalo, da so jim vrstniki že kdaj uničevali 
osebne stvari. Z grafa 27 lahko razberemo, da je več kot polovica dečkov (75,00 %) in deklic 
(55,56 %) odgovorilo, da so jim osebne stvari uničevali dečki. Precej manj dečkov (20,83 %) 
in  deklic (25,00 %) je dejalo, da sta jim to počela oba spola, najmanj dečkov (4,17 %) in 
deklic (19,44 %) pa je poročalo, da so jim osebne stvari uničevale deklice.   

Izid χ²-preizkusa hipoteze enake verjetnosti je pokazal, da so razlike v odgovorih dečkov (χ² 
= 39,50 g = 2, α = 0,001) in deklic (χ² = 8,17, g = 2, α = 0,05) pri tem, kateri spol jim 
največkrat uničuje osebne stvari, tudi statistično pomembne. Hipotezo enake verjetnosti 
zavrnemo. Pri dečkih s tveganjem, manjšim od 0,1 %, in pri deklicah s tveganjem, manjšim 
od 5 %, trdimo, da vsi odgovori v osnovni množici niso enako pogosti. Sklenemo lahko, da 
obema spoloma statistično pomembno pogosteje uničujejo osebne stvari dečki.  
 

Kraja osebnih stvari 

 

Graf 28: Delež dečkov in deklic, ki so jim vrstniki kradli osebne stvari  

75,00%

55,56%

4,17%

19,44%20,83%
25,00%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Uničevanje osebnih stvari – dečki Uničevanje osebnih stvari – deklice

dečki 

deklice

dečki in deklice 

Izvajali:

80,77%

17,24%

7,69%

51,72%

11,54%

31,03%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Kraja osebnih stvari – dečki Kraja osebnih stvari – deklice

dečki

deklice 

dečki in deklice 

Izvajali:



75 
 

Rezultati raziskave kažejo, da je 81 učencev dejalo, da so jim vrstniki že kdaj kradli osebne 
stvari. Z grafa 28 je razvidno, da je največ dečkov (80,77 %) označilo, da so jim osebne stvari 
kradli dečki, medtem ko je največ deklic dejalo, da so jim to počele vrstnice (51,72 %). 
Precej manj dečkov (11,54 %) in deklic (31,03 %) je dejalo, da sta jih na tovrsten način 
trpinčila oba spola, najmanj deklic (17,24 %) in dečkov (7,69 %) pa je trdilo, da jim je to 
storil nasprotni spol.  

Izid χ²-preizkusa hipoteze enake verjetnosti je pokazal, da so razlike v odgovorih dečkov (χ² 
= 52,78, g = 2, α = 0,001) pri tem, kateri spol jim največkrat krade osebne stvari, tudi 
statistično pomembne. Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo. S tveganjem, manjšim od 0,1 
%, trdimo, da vsi odgovori v osnovni množici niso enako pogosti. Sklenemo lahko, da 
dečkom statistično pomembno pogosteje kradejo osebne stvari dečki.   
Preizkus χ² hipoteze enake verjetnosti pa pri deklicah ni pokazal, da so razlike v njihovih 
odgovorih pri tej obliki nasilja statistično pomembne (χ² = 5,24, g = 2, α = 0,05). Hipoteze 
enake verjetnosti ne zavrnemo, z gotovostjo pa ne moremo trditi, kateri spol jim pogosteje 
krade njihove osebne stvari. 
 
Zapiranje v nek prostor 

 

Graf 29: Delež dečkov in deklic, ki so jih vrstniki zapirali v nek prostor  

Rezultati raziskave kažejo, da je 49 učencev dejalo, da so jih vrstniki že kdaj zapirali v nek 
prostor. Z grafa 29 je razvidno, da je večina dečkov (88,89 %) poročala, da so jih zapirali v 
nek prostor dečki, veliko manj (11,11 %) pa jih je to trdilo za oba spola. Pri deklicah pa so si 
deleži bolj podobni – 40,91 % učenk je označilo, da so jih zapirali v nek prostor dečki, 22,73 
% jih je to trdilo za oba spola, 36,36 % pa jih je označilo, da so jih na tovrsten način trpinčila 
dekleta. Dečki niso poročali, da bi bili tovrstnega nasilja deležni s strani deklet.  

Izid χ²-preizkusa hipoteze enake verjetnosti je pokazal, da so razlike v odgovorih dečkov (χ² 
= 38,00, g = 2, α = 0,001) pri tem, kateri spol jih je največkrat zapiral v nek prostor, tudi 
statistično pomembne. Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo. S tveganjem, manjšim od 0,1 
%, trdimo, da vsi odgovori v osnovni množici niso enako pogosti. Sklenemo lahko, da dečke 
statistično pomembno pogosteje zapirajo v nek prostor dečki. 
Preizkus χ² hipoteze enake verjetnosti pri deklicah ni pokazal, da so razlike v njihovih 
odgovorih pri tej obliki statistično pomembne (χ² = 1,18, g = 2, α = 0,05). Hipoteze enake 
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verjetnosti tako ne zavrnemo, z gotovostjo pa ne moremo trditi, kateri spol jih pogosteje 
zapira v nek prostor.  
 

Ustrahovanje ali grožnje  

 

Graf 30: Delež dečkov in deklic, ki so jim vrstniki grozili  

Rezultati raziskave kažejo, da je bilo 82 učencev že žrtev raznih groženj. Z grafa 30 lahko 
razberemo, da je največ dečkov (84,62 %) in deklic (60,00 %) dejalo, da so jim grozili dečki. 
Veliko manjši delež dečkov (9,62 %) in deklic (13,33 %) je to trdilo za oba spola; le nekaj 
dečkov (5,77 %) in nekaj več deklic (26,67 %) pa je dejalo, da so jih na tovrsten način 
trpinčila dekleta.  

Izid χ²-preizkusa hipoteze enake verjetnosti je pokazal, da so razlike v odgovorih dečkov (χ² 
= 61,67 g = 2, α = 0,001) in deklic (χ² = 10,40, g = 2, α = 0,01) pri tem, kateri spol jim 
največkrat grozi, tudi statistično pomembne. Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo. Pri dečkih 
s tveganjem, manjšim od 0,1 %, in pri deklicah s tveganjem, manjšim od 1 %, trdimo, da vsi 
odgovori v osnovni množici niso enako pogosti. Sklenemo lahko, da tudi v osnovni množici 
obema spoloma statistično pomembno pogosteje grozijo dečki.  
 
Zafrkavanje 

 

Graf 31: Delež dečkov in deklic, ki so jih vrstniki zafrkavali  
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Rezultati raziskave kažejo, da je bilo kar 202 učencev že žrtev zafrkavanja. Z grafa 31 lahko 
razberemo, da so dečke (72,17 %) in deklice (42,53 %) največkrat zafrkavali dečki. Veliko 
deklic (40,23 %) je tudi dejalo, da sta jih zafrkavala oba spola, medtem ko je to trdilo le 24,35 
% dečkov. Oba spola pa so najmanj pogosto zafrkavale deklice – dečke je zafrkavalo le 3,48 
% deklet, deklice pa 17,24 % vrstnic. 

Izid χ²-preizkusa hipoteze enake verjetnosti je pokazal, da so razlike v odgovorih dečkov (χ² 
= 85,59, g = 2, α = 0,001)  in deklic (χ² = 10,21, g = 2, α = 0,01) pri tem, kateri spol jih 
največkrat zafrkava, tudi statistično pomembne. Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo. Pri 
dečkih s tveganjem, manjšim od 0,1 %, in pri deklicah s tveganjem, manjšim od 1 %, trdimo, 
da vsi odgovori v osnovni množici niso enako pogosti. Sklenemo lahko, da tudi v osnovni 
množici oba spola statistično pomembno pogosteje zafrkavajo dečki.  
 

Opravljanje 

 

Graf 32: Delež dečkov in deklic, ki so jih vrstniki opravljali  

Rezultati kažejo, da je bilo 109 učencev že žrtev opravljanja. Z grafa 32 je razvidno, da je 
največ dečkov (63,27 %) odgovorilo, da so jih opravljali dečki, največ deklic (48,33 %) pa, 
da so jih na tovrsten način trpinčile deklice. Skoraj polovica manj dečkov (28,57 %) in kar 
visok delež deklic (38,33 %) je odgovorilo, da sta jih opravljala oba spola, najmanj deklic 
(13,33 %) in dečkov (8,16 %) pa je poročalo, da je to obliko nasilja nad njimi izvajal 
nasprotni spol.  

Izid χ²-preizkusa hipoteze enake verjetnosti je pokazal, da so razlike v odgovorih dečkov (χ² 
= 22,82, g = 2, α = 0,001) in deklic (χ² = 11,70, g = 2, α = 0,01)  pri tem, kateri spol jih 
največkrat opravlja, tudi statistično pomembne. Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo. Pri 
dečkih s tveganjem, manjšim od 0,1 %, in pri deklicah s tveganjem, manjšim od 1 %, trdimo, 
da vsi odgovori v osnovni množici niso enako pogosti. Sklenemo lahko, da dečke statistično 
pomembno pogosteje opravljajo dečki, deklicam pa to statistično pomembno pogosteje 
počnejo vrstnice.   
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Žaljenje 

 

Graf 33: Delež dečkov in deklic, ki so jih vrstniki žalili  

Rezultati raziskave kažejo, da je 167 učencev že doživelo, da so jih vrstniki žalili. Z grafa 33 
je razvidno, da je največ dečkov (70,33 %) označilo, da so jih žalili dečki, največ deklic 
(43,42 %) pa, da sta jih žalila oba spola. Nekaj manj deklic (30,26 %) je označilo, da so jim 
to počeli dečki, najmanj (26,32 %) pa jih je to trdilo za deklice. Tudi nekaj dečkov (24,18 %) 
je odgovorilo, da sta jih žalila oba spola, medtem ko jih je za deklice to trdilo le 5,49 %. 

Izid χ²-preizkusa hipoteze enake verjetnosti je pokazal, da so razlike v odgovorih dečkov (χ² 
= 60,82, g = 2, α = 0,001) pri tem, kateri spol jih največkrat žali, tudi statistično pomembne. 
Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo. S tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da vsi 
odgovori v osnovni množici niso enako pogosti. Sklenemo lahko, da dečke statistično 
pomembno pogosteje žalijo dečki. 
Preizkus χ² hipoteze enake verjetnosti pri deklicah ni pokazal, da so razlike v njihovih 
odgovorih pri tej obliki statistično pomembne (χ² = 3,66, g = 2, α = 0,05). Hipoteze enake 
verjetnosti ne zavrnemo, z gotovostjo pa ne moremo trditi, kateri spol jih pogosteje žali. 
 

Izključitev iz družbe 

 

Graf 34: Delež dečkov in deklic, ki so jih vrstniki izključili iz družbe  
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Rezultati raziskave kažejo, da je 115 učencev dejalo, da so jih vrstniki že kdaj izključili iz 
družbe. Z grafa 34 je razvidno, da so več kot polovico dečkov (80,77 %) izključili iz družbe 
dečki, več kot polovico deklic (69,84 %) pa so iz družbe izključile vrstnice. Medtem pa je 
precej manjši delež dečkov (13,46 %) in deklic (20,63 %) odgovoril, da sta jim to storila oba 
spola. Najmanj dečkov (5,77 %) in deklic (9,52 %) pa je poročalo, da jih je na tovrsten način 
trpinčil nasprotni spol.  

Izid χ²-preizkusa hipoteze enake verjetnosti je pokazal, da so razlike v odgovorih dečkov (χ² 
= 53,13, g = 2, α = 0,001) in deklic (χ² = 38,95, g = 2, α = 0,001) pri tem, kateri spol jih 
največkrat izključuje iz družbe, tudi statistično pomembne. Hipotezo enake verjetnosti 
zavrnemo. Pri dečkih in deklicah s tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da vsi odgovori v 
osnovni množici niso enako pogosti. Sklenemo lahko, da tudi v osnovni množici dečke 
statistično pomembno pogosteje iz družbe izključujejo dečki, deklice pa na tovrsten način 
statistično pomembno pogosteje trpinčijo vrstnice. 
 

Nadlegovanje preko spleta 

 

Graf 35: Delež dečkov in deklic, ki so jih vrstniki nadlegovali preko spleta  

Rezultati raziskave kažejo, da je bilo 16 učencev žrtev spletnega nadlegovanja. Graf 35 
prikazuje, da je največ dečkov (60,00 %) in deklic (66,67 %) označilo, da so jih preko spleta 
nadlegovali dečki. Približno polovica manj deklic (33,33 %) in tretjina dečkov (20,00 %) je 
odgovorilo, da so jim to počele deklice, enak delež dečkov (20,00 %) pa je poročal, da sta jih 
preko spleta nadlegovala oba spola (20,00 %). Deklice za razliko od dečkov niso poročale, da 
bi bile žrtev tovrstnega trpinčenja s strani obeh spolov.  

Pogoji za izvedbo χ²-preizkusa hipoteze enake verjetnosti pri dečkih in deklicah niso 
izpolnjeni, ker so pričakovane frekvence manjše od 5 – takih je več kot 20 %. Zato sem 
uporabila nadomestni Kullbackov preizkus, ki je pokazal, da razlike v odgovorih dečkov (2↑ 
= 3,20, g = 2, α = 0,05) in deklic (2↑ = 4,00, g = 2, α = 0,05) pri tej obliki nasilja niso 
statistično pomembne. Hipoteze enake verjetnosti ne zavrnemo, z gotovostjo pa ne moremo 
trditi, kateri spol dečke in deklice pogosteje nadleguje po spletu.  
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Nadlegovanje po telefonu 

 

Graf 36: Delež dečkov in deklic, ki so jih vrstniki nadlegovali po telefonu  

Rezultati raziskave kažejo, da je bilo 27 učencev že žrtev nadlegovanja po telefonu. Z grafa 
36 je razvidno, da so dečke (71,43 %) in deklice (46,15 %) največkrat nadlegovali po 
telefonu dečki. Nekaj manj deklic (30,77 %) je odgovorilo, da sta jih na tovrsten način 
trpinčila oba spola, najmanj deklic (23,08 %) pa, da so jim to počele deklice. Enaka deleža pri 
dečkih (14,29 %) pa kažeta, da so deklice in oba spola dečke nadlegovali v enakem številu. 

Pogoji za izvedbo χ²-preizkusa  hipoteze enake verjetnosti pri deklicah in dečkih niso 
izpolnjeni, ker so pričakovane frekvence manjše od 5 – takih je več kot 20 %, zato sem 
uporabila nadomestni Kullbackov preizkus.  
Izid Kullbackovega preizkusa je pokazal, da so razlike v odgovorih dečkov (2↑ = 9,16, g = 2, 
α = 0,05) pri tem, kateri spol jih največkrat nadleguje po telefonu, tudi statistično pomembne. 
Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo. S tveganjem, manjšim od 5 %, trdimo, da vsi odgovori 
v osnovni množici niso enako pogosti. Sklenemo lahko, da dečke statistično pomembno 
pogosteje po telefonu nadlegujejo dečki.  
Kullbackov preizkus pa pri deklicah ni pokazal, da so razlike v njihovih odgovorih pri tej 
obliki nasilja statistično pomembne (2↑ = 1,08, g = 2, α = 0,05). Hipoteze enake verjetnosti 
ne zavrnemo, z gotovostjo pa ne moremo trditi, kateri spol deklice pogosteje nadleguje po 
telefonu. 
 
Širjenje lažnih govoric  
 

 

Graf 37: Delež dečkov in deklic, o katerih so vrstniki širili lažne govorice  

71,43%

46,15%

14,29%
23,08%

14,29%

30,77%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Nadlegovanje po telefonu – dečki Nadlegovanje po telefonu – deklice

dečki 

deklice

dečki in deklice

Izvajali:

63,08%

42,55%

7,69%

25,53%
29,23% 31,91%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Širjenje lažnih govoric – dečki Širjenje lažnih govoric – deklice

dečki 

deklice 

dečki in deklice

Izvajali:



81 
 

Rezultati raziskave kažejo, da je bilo 112 učencev že žrtev širjenja lažnih govoric. Z grafa 37 
je razvidno, da so o dečkih (63,08 %) in deklicah (42,55 %) največkrat širili lažne govorice 
dečki. Nekaj manj deklic (31,91 %) in dečkov (29,23 %) je odgovorilo, da sta jih na tovrsten 
način trpinčila oba spola, najmanj deklic (25,53 %) in dečkov (7,69 %) pa je dejalo, da so jim 
to počele deklice.  

Izid χ²-preizkusa hipoteze enake verjetnosti je pokazal, da so razlike v odgovorih dečkov (χ² 
= 30,40, g = 2, α = 0,001) pri tem, kateri spol o njih največkrat širi lažne govorice, tudi 
statistično pomembne. Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo. S tveganjem, manjšim od 0,1 
%, trdimo, da vsi odgovori v osnovni množici niso enako pogosti. Sklenemo lahko, da o 
dečkih statistično pomembno pogosteje širijo lažne govorice dečki.  
Preizkus χ² hipoteze enake verjetnosti pa pri deklicah ni pokazal, da so razlike v njihovih 
odgovorih pri tej obliki statistično pomembne (χ² = 2,08, g = 2, α = 0,05). Hipoteze enake 
verjetnosti tako ne zavrnemo, z gotovostjo pa ne moremo trditi, kateri spol o njih pogosteje 
širi lažne govoric. 
 
Zahtevanje denarja 

 

Graf 38: Delež dečkov in deklic, od katerih so vrstniki zahtevali denar  

Rezultati raziskave kažejo, da je 21 učencev že doživelo, da so vrstniki od njih zahtevali 
denar. Z grafa 38 lahko razberemo, da so od dečkov največkrat zahtevali denar dečki (81,25 
%), od deklic (60,00 %) pa oba spola. Dve deklici (40,00 %) in dva dečka (12,50 %) sta 
poročala, da je od njih zahteval denar nasprotni spol, le en deček (6,25 %) pa je dejal, da sta 
ga na tovrsten način trpinčila oba spola. Nobena deklica pa ni poročala, da bi to obliko nasilja 
nad njimi izvajale vrstnice. 

Izid χ²-preizkusa hipoteze enake verjetnosti je pokazal, da so razlike v odgovorih dečkov (χ² 
= 16,64, g = 2, α = 0,001) pri tem, kateri spol od njih največkrat zahteva denar, tudi 
statistično pomembne. Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo. S tveganjem, manjšim od 0,1 
%, trdimo, da vsi odgovori v osnovni množici niso enako pogosti. Sklenemo lahko, da od 
dečkov statistično pomembno pogosteje zahtevajo denar dečki.  
Pogoji za izvedbo χ²-preizkusa hipoteze enake verjetnosti pri deklicah niso izpolnjeni, ker so 
pričakovane frekvence manjše od 5 – takih je več kot 20 %. Zato sem uporabila nadomestni 
Kullbackov preizkus, ki je pokazal, da razlike v odgovorih deklic pri tej obliki niso statistično 
pomembne (2↑ = 2,79, g = 2, α = 0,05). Hipoteze enake verjetnosti ne zavrnemo, z gotovostjo 
pa ne moremo trditi, kateri spol od njih najpogosteje zahteva denar. 
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Sramotenje 

 

Graf 39: Delež dečkov in deklic, ki so jih vrstniki sramotili  

Rezultati raziskave kažejo, da je 101 učencev že doživelo, da so jih vrstniki sramotili. Z grafa 
39 lahko razberemo, da so dečki (82,00 %) in deklice (41,18 %) dejali, da so jih največkrat 
sramotili dečki. Nekaj manj deklic (37,25 %) in le 12,00 % dečkov je odgovorilo, da sta jih 
na tovrsten način trpinčila oba spola, da so jih sramotile deklice pa je dejalo le 6,00 % dečkov 
in 21,57 % deklic.  

Izid χ²-preizkusa hipoteze enake verjetnosti je pokazal, da so razlike v odgovorih dečkov (χ² 
= 53,55, g = 2, α = 0,001) pri tem, kateri spol jih največkrat sramoti, tudi statistično 
pomembne. Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo. S tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, 
da vsi odgovori v osnovni množici niso enako pogosti. Sklenemo lahko, da dečke statistično 
pomembno pogosteje sramotijo dečki.  
Preizkus χ² hipoteze enake verjetnosti pri deklicah ni pokazal, da so razlike v njihovih 
odgovorih pri tej obliki statistično pomembne (χ² = 3,29, g = 2, α = 0,05). Hipoteze enake 
verjetnosti ne zavrnemo, z gotovostjo pa ne moremo trditi, kateri spol jih pogosteje sramoti. 
 
Siljenje v neke stvari 

 

Graf 40: Delež dečkov in deklic, ki so jih vrstniki silili v neke stvari  
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Rezultati raziskave kažejo, da je 56 učencev že doživelo, da so jih vrstniki silili v neke stvari. 
Z grafa 40 je razvidno, da je večina dečkov (81,82 %) odgovorila, da so jih v neke stvari silili 
dečki. Deleža dečkov, ki so dejali, da so ji na tovrsten način trpinčile deklice in oba spola, sta 
enaka (9,09 %). Pri deklicah lahko opazimo, da so si deleži trpinčenih deklet podobni. Največ 
deklic (39,13 %) je označilo, da so jih na tovrsten način trpinčile deklice, malo manj (34,78 
%) jih je dejalo, da so jih trpinčili delčki, najmanj pa, da sta jim to počela oba spola (26,09 
%).  

Izid χ²-preizkusa hipoteze enake verjetnosti je pokazal, da so razlike v odgovorih dečkov (χ² 
= 34,91, g = 2, α = 0,001) pri tem, kateri spol jih sili v neke stvari, tudi statistično pomembne. 
Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo. S tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da vsi 
odgovori v osnovni množici niso enako pogosti. Sklenemo lahko, da dečke statistično 
pomembno pogosteje silijo v neke stvari dečki.  
Preizkus χ² hipoteze enake verjetnosti pa pri deklicah ni pokazal, da so razlike v njihovih 
odgovorih pri tej obliki statistično pomembne (χ² = 0,61, g = 2, α = 0,05). Hipoteze enake 
verjetnosti ne zavrnemo, z gotovostjo pa ne moremo trditi, kateri spol deklice pogosteje sili v 
neke stvari. 
 

Na podlagi vseh predstavljenih rezultatov lahko sklenem, da nasilje nad dečki največkrat 
izvajajo dečki. To lahko potrdim pri vseh oblikah nasilja, razen pri otipavanju in pri 
nadlegovanju preko spleta, kjer razlike v odgovorih dečkov niso statistično pomembne. Za 
dečke lahko potrdim tudi, da največkrat izvajajo nasilje nad deklicami, vendar v manjši meri 
kot nad dečki. To sem dokazala pri devetih oblikah nasilja (pretepanje, porivanje, brcanje, 
spotikanje, pljuvanje, otipavanje, uničevanje osebnih stvari, grožnje in zafrkavanje), kjer so 
razlike v odgovorih deklic statistično pomembne. Rezultati kažejo tudi, da deklice svoje 
vrstnice statistično pomembneje izključujejo iz družbe in jih opravljajo kot pa dečki in oba 
spola. Pri ostalih devetih oblikah statističnih razlik pri tem, kdo največkrat trpinči dekleta, 
nisem mogla dokazati. Ugotovim lahko tudi, da so dečki manj pogosto kot dekleta trpinčeni s 
strani deklet, več nasilja pa nad njimi izvajata oba spola. Deklice so s strani obeh spolov 
trpinčena približno v enaki meri kot s strani deklic. 

Svoje ugotovitve lahko povežem tudi z rezultati bergenske raziskave, saj so prišli do 
podobnih zaključkov. Ugotovili so, da so predvsem dečki tisti, ki trpinčijo deklice in dečke. 
Več kot 60 % deklic (5.–7. razred) je poročalo, da jih trpinčijo predvsem dečki, dodatnih 15–
20 % pa je povedalo, da jih trpinčijo tako dečki kot deklice. Nad 80 % dečkov pa je poročalo, 
da jih trpinčijo drugi dečki (Olweus, 1995).  
 
Hipotezo 2 – nasilje nad deklicami največkrat izvajata oba spola, nasilje nad dečki pa 
samo dečki – lahko delno potrdim. Rezultati moje raziskave so pokazali, da nasilje nad dečki 
in nad deklicami največkrat izvajajo dečki.   
 
Na podlagi rezultatov, ki sem jih prikazala v tem poglavju, pa lahko ponovno potrdim tudi 
hipotezo 1 - fizične oblike nasilja izvajajo pogosteje dečki kot deklice. 
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13.3 Dečki in deklice v hkratni vlogi žrtve in nasilneža 

Z raziskavo sem ugotavljala, kateri spol se pogosteje znajde v hkratni vlogi žrtve in nasilneža. 
Postavila sem hipotezo, da se dečki v tej vlogi znajdejo pogosteje kot deklice. Rezultate sem 
pridobila tako, da sem pri vsakemu anketnemu vprašalniku primerjala učenčeve odgovore v 
prvem sklopu, ki se navezujejo na vlogo žrtve, z učenčevimi odgovori v tretjem sklopu 
vprašanj, ki se navezujejo na vlogo nasilneža. Na ta način sem preverila, ali se je učenec 
opredelil kot žrtev, nasilnež, kot žrtev in nasilnež ali pa kot neudeleženec nasilja.  
Odgovarjalo je 280 učencev, vendar sem upoštevala le odgovore 258 učencev – 136 dečkov 
(52,71 %) in 122 deklic (47,29  %), ker je bilo ostalih 22 anketnih vprašalnikov pomanjkljivo 
izpolnjenih ali pa so bili odgovori med seboj neskladni.  

V grafu sem prikazala, koliko učencev se je znašlo samo v vlogi žrtve, samo v vlogi 
nasilneža, v hkratni vlogi žrtve in nasilneža in koliko učencev v nasilju ni bilo udeleženih.  

 

 

Graf 41: Delež učencev v posamezni vlogi pri medvrstniškemu nasilju (N = 258) 

Na podlagi pridobljenih rezultatov lahko ugotovim, da so se tako dečki (67,65 %) kot deklice 
(49,18 %) najpogosteje znašli v hkratni vlogi žrtve in nasilneža, pri čemer je dečkov v tej 
vlogi nekoliko več. Kar nekaj deklic (32,72 %) in malo manj dečkov (23,53 %) je odgovorilo, 
da so se znašli samo v vlogi žrtve, le 0,74 % dečkov in 2,46 % deklic pa, da so nastopili samo 
v vlogi nasilneža. Ostali dečki (8,09 %) in deklice (15,57 %) pa so trdili, da niso bili 
udeleženi pri nasilju. 
 
Tudi J. Možina (1996) je v svoji raziskavi ugotovila, da je med dečki več takih, ki se 
pojavljajo v vlogi žrtve in nasilneža hkrati, kot pa dečkov, ki so žrtve trpinčenja, in da je med 
deklicami več žrtev kot pa deklet z dvojno vlogo pri trpinčenju. Dokazala je, da so te razlike 
med spoloma tudi statistično pomembne.   
 
Sama sem želela ugotoviti, ali se pojavljajo statistično pomembne razlike med dečki in 
deklicami, ki so se že pojavili v hkratni vlogi žrtve in nasilneža, kar sem preverila s χ²-
preizkusom hipoteze neodvisnosti. 
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Tabela 7: Izračun χ²-preizkusa hipoteze neodvisnosti  

Učenci v hkratni vlogi žrtve in nasilneža 
Spol Da Ne SKUPAJ 

Deklice 60 62 122 
Dečki 92 44 136 

SKUPAJ 152 106 258 
 
Izkazalo se je, da je vrednost χ²-preizkusa hipoteze neodvisnosti statistično pomembna (χ² = 
9,06, g = 1, α = 0,01). Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem, manjšim od 1 %, trdimo, 
da se tudi v osnovni množici med dečki in deklicami pojavljajo razlike pri tem, kdo se 
večkrat znajde v hkratni vlogi žrtve in nasilneža. 

Na podlagi rezultatov lahko hipotezo 3 – dečki se pogosteje znajdejo v hkratni vlogi žrtve 
in nasilneža kot pa deklice – potrdim.  

13.4 Vzrok za pojav nasilja pri dečkih in deklicah 

V okviru raziskovanja sem ugotavljala tudi, kakšen je vzrok, da pride do nasilja pri dečkih in 
pri deklicah. Postavila sem hipotezo, da je vzrok za nasilje pri deklicah največkrat spor med 
prijateljicami, pri dečkih pa dokazovanje njihove fizične moči. To sem preverila s tretjim 
vprašanjem v anketnem vprašalniku: »Zakaj misliš, da so se tako vedli do tebe?« Žrtve 
nasilja so pri tem vprašanju lahko obkrožile več odgovorov: »zaradi mojega videza«, »zaradi 
mojega vedenja«, »zaradi prepira med prijatelji«, »zaradi koristi«, »da bi pokazali svojo 
fizično moč«, »ne vem«, »nasilja nad mano niso izvajali«, pod »drugo« pa so lahko zapisali 
svoje odgovore. Svoje odgovore je podalo 275 učencev – 143 dečkov (52,00 %) in 132 deklic 
(48,00 %), med katerimi je 35 učencev (12,73 %) – 13 dečkov (37,14 %) in 22 deklic (62,86 
%), odgovorilo, da nasilje nad njimi ni bilo izvajano. Štirje dečki (1,43 %) na to vprašanje 
niso odgovorili. 
 

 

Graf 42: Vzroki za pojav nasilja pri učencih (N = 240) 

Z grafa 42 je razvidno, da večina dečkov (37,28 %) in deklic (35,07 %) ne ve, kaj bi bil lahko 
vzrok, da vrstniki nad njimi izvajajo nasilje. Največ dečkov (20,71 %) je navedlo, da so jih 
trpinčili zaradi prepira med prijatelji, največ deklic (20,15 %) pa zaradi njihovega videza in 
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tudi zaradi prepira med prijatelji (19,40 %). Zaradi videza pa je, v primerjavi z deklicami, 
nasilje doživelo le 10,65 % dečkov. Kar nekaj dečkov (14,20 %) je tudi dejalo, da so jih 
nasilneži trpinčili, da bi pokazali svojo fizično moč, kar pa je trdilo le 6,72 % deklic. Nekaj 
manj dečkov (8,28 %) in deklic (8,21 %) je odgovorilo, da so jih trpinčili zaradi njihovega 
vedenja. Zaradi nasilneževe koristi je nasilje doživelo 1,78 % dečkov in 2,99 % deklic. Pod 
»drugo« je svoje odgovore podalo 22 učencev (8,00 %) – 12 dečkov (54,55 %) in 10 deklic 
(45,45 %). Zapisali so naslednje odgovore: dve deklici – »zaradi simpatije«, ena deklica in 
trije dečki – »zaradi zabave«, trije deklice en deček – »ker sem tujec«, en deček – »zaradi 
imena«, ena deklica – »zaradi zmage pri igri«, en deček – »zato ker treniram«, dva dečka – 
»kar tako«, en deček – »zaradi izzivanja«, ena deklica –  »ker njeni prijateljici nisem všeč«, 
en deček – »ker je bil ljubosumen, da sem imel več prijateljev kot on«, ena deklica – »hoteli 
so izvedeti moje skrivnosti«, en deček – »ker so butasti«, ena deklica – »verjetno, ker sem 
smotana«, en deček – »zaradi poklica mojega očeta«.  

Tako dečki kot deklice torej največkrat ne vedo, zakaj se vrstniki nasilno vedejo do njih. Oba 
spola sta kot vzrok za nasilje največkrat navedla prepir med prijatelji, deklice pa tudi njihov 
videz. Simmons (2002, v Safran, 2007) navaja, da se pri dekletih najbolj boleči napadi po 
navadi zgodijo med prijateljicami, ki imajo globoko in trdno prijateljstvo. Dekleta si med 
seboj izdajo veliko osebnih skrivnosti in slabosti, ki jih potem, ko pride do konflikta, 
uporabijo za predmet medsebojnega trpinčenja. Pravi tudi, da je veliko deklet vzgojenih tako, 
da niso agresivna, in se od njih pričakuje, da so prijazna, konfliktov pa ne znajo reševati na 
ustrezen način. Posledično pa že v primeru manjših nesoglasij prihaja do težav v njihovem 
odnosu. S strani dečkov nisem pričakovala, da bodo kot najpogostejši vzrok za nasilje navedli 
prepir med prijatelji; pričakovala sem, da jih bo več dejalo, da so bili trpinčeni zaradi fizične 
moči nasilneža. Pri dečkih namreč predstavljata telesna moč in šibkost pomemben vidik 
trpinčenja – telesna moč žrtev kot skupine je manjša od povprečja, nasilneži pa so telesno 
močnejši od povprečja, še posebej od žrtev (Olweus, 1973, 1978, v Olweus, 1995). E. Safran 
(2007) navaja, da se dečki spravljajo na manjše in mlajše fante, da prikrijejo svojo nemoč in 
negotovost, iz dolgčasa ali da vzpostavijo moč. Olweus (1995) pa še doda, da je poleg tega 
telesna moč tudi dokaj pomembna za priljubljenost med dečki. Za deklice pa pravi, da ta 
dejavnik verjetno nima enake vloge kot pri dečkih. Vseeno pa lahko z grafa 42 razberemo, da 
je več dečkov kot deklic navedlo, da so bili trpinčeni zaradi fizične moči nasilneža, kar je po 
njihovih navedbah tudi drugi najpogostejši vzrok za izvajanje nasilja nad njimi.  

S χ²-preizkusom hipoteze enake verjetnosti sem ugotovila, da so razlike v odgovorih dečkov 
(χ² = 83,71, g = 5, α = 0,001) in deklic (χ² = 62,19, g = 5, α = 0,001)  tudi statistično 
pomembne.  
 
Na podlagi rezultatov hipotezo 4 – vzrok za nasilje pri deklicah je največkrat spor med 
prijateljicami, pri dečkih pa dokazovanje njihove fizične moči – zavrnem. Oba spola 
največkrat ne vesta, zakaj se vrstniki do njih nasilno vedejo. Pri dečkih in deklicah, ki vzrok 
nasilja poznajo, se nasilje najpogosteje dogaja zaradi prepira med prijatelji, pri deklicah pa 
tudi zaradi njihovega videza.  

13.5 Razlike v izvajanju nasilja glede na okoliščine in spol žrtve 

V okviru raziskave me je zanimalo, ali se način izvajanja nasilja s strani nasilnežev razlikuje 
glede na spol žrtve. Postavila sem naslednjo hipotezo: okoliščine izvajanja nasilja s strani 
nasilnežev se statistično pomembno razlikujejo glede na spol žrtve. Podatke sem pridobila pri 
petih vprašanjih (2., 4., 5., 6. in 7. vprašanje) v anketnemu vprašalniku. 
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Nasilneži kot skupina in kot posamezniki (2. vprašanje) 

Pri drugi nalogi sem želela ugotoviti, ali dečki in deklice trpinčijo žrtve v skupini ali kot 
posamezniki. Sodelovalo je 261 učencev – 138 dečkov (52,87 %) in 123 deklic (47,13 %), 
med katerimi je 35 učencev (13,41 %) – 13 dečkov (37,14 %) in 22 deklic (62,86 %), dejalo, 
da nasilje nad njimi še ni bilo izvajano. Svojega odgovora pri tej nalogi pa ni podalo 19 
učencev (6,79 %) – 10 dečkov in 9 deklic. Učenci so pri tej nalogi obkrožili, ali so jih 
trpinčili: a) en fant, b) več fantov, c) eno dekle, d) več deklet, e) več fantov in deklet, f) 
nobeden. Obkrožili so lahko več odgovorov.  

 

Graf 43: Delež nasilnežev pri dečkih in deklicah (N = 226) 

Z grafa 43 je razvidno, da med spoloma ni večjih razlik pri tem, v kolikšnem številu trpinčijo 
vrstnike. Večina dečkov (43,24 %) je dejala, da so jih dečki trpinčili v skupini, nekaj manj 
(39,86 %) pa, da so jih trpinčili posamezniki. Prav tako jih je tudi za deklice nekaj več (4,73 
%) poročalo, da so jih trpinčile v skupini kot pa posameznice (2,70 %). Tudi večina deklic 
(21,90 %) je dejala, da so dečki nasilje nad njimi izvajali v skupini, malo manj (17,52 %) pa 
jih je trdilo, da so jih trpinčili posamezniki. Najbolj podobna sta si deleža, ko so dekleta 
trdila, da jih je trpinčilo več vrstnic skupaj (18,25 %) in kot posameznice (18,98 %). 
Pričakovala sem, da bo veliko več deklet poročalo, da jih vrstnice trpinčijo v skupini. 
Carpenter in Ferguson (2009, v Pečjak, 2014) npr. pravita, da so ženske nasilnice 
pogumnejše, ko so skupaj, in si dovolijo več, kot če bi ustrahovale druge vsaka posebej.  S. 
Pečjak (2014) navaja, da ima dekliška skupina vodjo, ki usmerja, nadzoruje in začne proces 
ustrahovanja, medtem pa so njene družabnice tesno za njo, da jo v vsem podprejo. M. Pušnik 
(1996) pa za dečke navaja, da vrstnike največkrat trpinčijo kot posamezniki, včasih pa tudi v 
skupini.   

Pri moji raziskavi so razlike med odgovori učencev zelo majhne, zato bi bilo za ugotavljanje 
statistično pomembnih razlik med spoloma nesmiselno izračunati preizkus χ². Že na podlagi 
rezultatov lahko ugotovimo, da med dečki in deklicami ni statistično pomembnih razlik pri 
tem, ali trpinčijo v skupini ali kot posamezniki. 

Rezultati v grafu pa kažejo še eno zanimivo ugotovitev. Večina dečkov (83,10 %) je dejala, 
da so nad njimi nasilje izvajali dečki, samo 7,43 % jih je dejalo, da so jih trpinčila dekleta, 9, 
46 % pa, da sta jih trpinčila oba spola. Medtem pa so si deleži deklic, ki so odgovarjale na to 
vprašanje, zelo podobni. Večina deklet (39,42 %) je dejala, da so jih trpinčili dečki, 37,23 %, 
da so jih trpinčile vrstnice, 23,36 % pa, da sta nasilje nad njimi izvajala oba spola. Vendar pa 

39,86%
43,24%

2,70% 4,73%

9,46%

17,52%
21,90%

18,98% 18,25%

23,36%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

En fant Več fantov Eno dekle Več deklet Več fantov in 
deklet

Dečki

Deklice



88 
 

ti rezultati niso najbolj realni. Veliko učencev je pri prvi nalogi označilo, da so jih trpinčili 
tako dekleta kot fantje, pri drugi nalogi pa so podali odgovor samo za en spol (npr. obkrožili 
so, da jih je trpinčil en fant, za dekleta pa niso podali odgovora). Kljub temu pa lahko tudi iz 
podanih rezultatov sklepamo, da je več dečkov takih, ki doživlja nasilje s strani dečkov kot pa 
s strani deklic, deklice pa pogosteje kot dečki doživljajo nasilje, ki ga izvajajo deklice.  

Trajanje nasilja med vrstniki (4. vprašanje) 
Pri četrtem vprašanju v anketnem vprašalniku sem želela ugotoviti, koliko časa so učenci 
izvajali nasilje nad dečki in deklicami. Sodelovalo je 267 učencev – 139 dečkov (52,06 %) in 
128 deklic (47,94 %), med katerimi je 35 učencev (13,11 %) – 13 dečkov (37,14 %) in 22 
deklic (62,86 %), dejalo, da nasilje nad njimi še ni bilo izvajano. Svojega odgovora pa ni 
podalo 13 učencev (4,64 %) – 9 dečkov in 4 deklice. Podatke sem pridobila s pomočjo 
vprašanja: »Koliko časa so izvajali nasilje nad tabo (obkroži)?« Žrtve nasilja so pri tem 
vprašanju lahko obkrožile več odgovorov: »en teden«, »en mesec«, »pol leta«, »eno leto«, 
»več let«, »nasilja nad mano niso izvajali«, pod »drugo« pa so lahko zapisali svoje odgovore. 
Ker je veliko učencev podalo svoje odgovore, sem tiste, ki so se pojavljali najbolj pogosto 
(»en dan« in »par dni«), prikazala posebej v grafu. Ostale odgovore sem uvrstila v skupino 
»drugo – ostali odgovori«. 

 

Graf 44: Trajanje trpinčenja med vrstniki (N = 232) 

Z grafa 44 lahko razberemo, da je največ dečkov (26,56 %) in deklic (25,66 %) dejalo, da so 
jih vrstniki trpinčili en dan, nekaj manj dečkov (24,22 %) in deklic (19,47 %) pa je nasilje 
doživljalo en teden. Na podlagi rezultatov lahko tudi ugotovimo, da je nekaj več deklic kot pa 
dečkov nasilje doživljalo en mesec (15,04 %) in pol leta (7,96 %), nekaj več dečkov pa je, v 
primerjavi z vrstnicami, nasilje doživljajo eno leto (10,94 %) in več let (13,28 %). Najmanj 
dečkov (1,56 %) je poročalo, da se je pri njih nasilje dogajalo pol leta, najmanj deklic pa, da 
so nasilje doživljale eno leto. Majhen delež dečkov (3,13 %) in deklic (7,08 %) pa je tudi 
poročal, da so nasilje doživljali le par dni.  
Pod »drugo – ostali odgovori« je svoje odgovore podalo 27 učencev (10,11 %) – 16 dečkov 
(59,26 %) in 11 deklic (40,74 %). Zapisali so naslednje odgovore: ena deklica – »enkrat na 
teden«, pet deklic in šest dečkov – »občasno«, ena deklica in en deček – »več mesecev«, tri 
deklice in trije dečki – »ne vem«, en deček – »pol meseca«, en deček – »vsak drugi dan«, ena 
deklica in en deček – »enkrat«, en deček – »še vedno«, en deček – »šele letos sem se 

24,22%

7,81%

1,56%

10,94%
13,28%

26,56%

3,13%

12,50%

19,47%

15,04%

7,96%

4,42%

10,62%

25,66%

7,08%
9,73%

0%

10%

20%

30%

En teden En mesec Pol leta Eno leto Več let Drugo - en 
dan

Drugo -
par dni

Drugo -
ostali 

odgovori

Dečki

Deklice



89 
 

pobotal«, en deček – »od začetka šole in še vedno ga«. Opazimo lahko, da so nekateri učenci 
podali take odgovore, da ne moremo vedeti, koliko časa je bilo nasilje nad njimi izvajano 
(npr. »vsak drugi dan«, »še vedno«, »šele letos sem se pobotal«, »od začetka šole in še vedno 
ga«), zato sem jih uvrstila v svojo kategorijo.   
 
Izid χ²-preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ² = 14,24, g = 6, α = 0,05) kaže, da se to, koliko 
časa izvajajo vrstniki nasilje nad žrtvami, statistično pomembno razlikuje glede na spol žrtve. 
 
Z grafa 44 lahko razberemo, da je večina dečkov in deklic dejalo, da so vrstniki nasilje nad 
njimi izvajali en dan ali pa en teden. Razlog za take rezultate je morda to, da sta oba spola v 
moji raziskavi poročala, da nasilje nad njima največkrat izvajajo dečki, in to fizično. E. 
Safran (2007) namreč pravi, da se fizično nasilje pri dečkih zaključi v nekaj dneh. Navaja, da 
dečki s trpinčenjem zaključijo, ko se tega naveličajo ali če se žrtev ubrani s svojo fizično ali 
psihično močjo. Je pa tudi kar nekaj deklet poročalo, da so nasilje nad njimi izvajali več časa. 
Sklepam, da so jih bolj dolgotrajno trpinčila dekleta, saj naj bi bilo zanje značilno, kot pravi 
E. Safran (2007), da druga dekleta trpinčijo več tednov ali mesecev, in sicer na bolj posreden 
način (opravljanje, izključitev). Čeprav pa lahko opazimo, da je tudi velik delež dečkov, ki so 
jih vrstniki trpinčili več časa.  
 
Razred nasilneža, ki trpinči svoje vrstnike (5. vprašanje) 
Pri petem vprašanju v anketnem vprašalniku me je zanimalo, iz katerega razreda prihajajo 
nasilneži, ki trpinčijo svoje vrstnike. Sodelovalo je 272 učencev – 144 dečkov (52,94 %) in 
128 deklic (47,06 %), med katerimi je 35 učencev (12,87 %) – 13 dečkov (37,14 %) in 22 
deklic (62,86 %), dejalo, da nasilje nad njimi še ni bilo izvajano. Svojega odgovora ni podalo 
8 učencev (2,86 %) – 4 dečki in 4 deklice. Podatke sem pridobila s pomočjo vprašanja: »Iz 
katerega razreda so bili učenci, ki so se nasilno vedli do tebe (obkroži)?« Žrtve nasilja so pri 
tem vprašanju lahko obkrožile več odgovorov: »iz mojega razreda«, »iz višjega razreda«, »iz 
nižjega razreda«, »iz različnih razredov«, »nasilja nad mano niso izvajali«, pod »drugo« pa so 
lahko zapisali svoje odgovore.  

 

Graf 45: Razred nasilneža, ki trpinči svoje vrstnike (N = 237) 

Z grafa 45 je razvidno, da je večina dečkov (40,12 %) in deklic (49,21 %) dejalo, da so jih 
trpinčili vrstniki iz lastnega razreda. Precej dečkov je tudi poročalo, da so nad njimi izvajali 
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nasilje vrstniki iz višjega razreda, medtem ko je to dejalo kar nekaj manj deklic (14,29 %). 
Nekaj več deklic je poročalo, da so doživljale nasilje s strani vrstnikov, ki so bili iz različnih 
razredov, kar pa je trdilo 19,14 % dečkov, najmanj dečkov (6,79 %) in deklic (3,17 %) pa so 
trpinčili učenci iz nižjih razredov. Pod »drugo« je svoje odgovore podalo 20 učencev (7,35 
%) – 9 dečkov (45,00 %) in 11 deklic (55,00 %). Zapisali so naslednje odgovore: tri deklice 
in deček – »ne vem«, pet deklic in štirje dečki – »iz paralelke«, ena deklica – »iz druge šole«, 
en deček – »isti razred kot jaz, vendar iz druge šole«, ena deklica in dva dečka – »moji 
prijatelji«, ena deklica – »iz bivšega razreda«, en deček – »iz drugih šol, starejši«.  

Izid χ²-preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ² = 10,42, g = 3, α = 0,05) je pokazal, da so razlike 
v odgovorih učencev tudi statistično pomembne. Rezultati moje raziskave kažejo, da je 
razlika v deležu med trpinčenimi deklicami in dečki najbolj vidna pri odgovoru, da izvajajo 
nasilje nad njimi vrstniki iz višjega razreda. Razvidno je, da so dečki večkrat doživljali nasilje 
s strani učencev iz višjih razredov kot pa deklice. Razlog za tak rezultat je morda ravno večja 
fizična moč vrstnikov iz višjih razredov in šibkost mlajših učencev. Dečki naj bi se spravljali 
na mlajše in manjše fante ravno zato, da vzpostavijo svojo moč (Safran, 2007). 

Tudi M. Pušnik (1996) je v svoji raziskavi odkrila, da učence in dijake največkrat trpinčijo 
sošolci iz lastnega razreda, največkrat en sam fant, včasih pa več fantov skupaj, in da 
nekatere učence trpinčijo tudi učenci višjih razredov. Roland (v Besag, 1989) pa je s svojo 
raziskavo odkril, da si dečki izberejo žrtve iz drugih razredov, deklice pa iz lastnega razreda.  
 
Čas dogajanja nasilja (6. vprašanje) 
Pri šestem vprašanju v anketnem vprašalniku me je zanimalo, kdaj se je nasilje med vrstniki 
največkrat dogajalo. Sodelovalo je 269 učencev – 143 dečkov (53,16 %) in 126 deklic (46,84 
%), med katerimi je 35 učencev (13,01 %) – 13 dečkov (37,14 %) in 22 deklic (62,86 %), 
dejalo, da nasilje nad njimi še ni bilo izvajano. Svojega odgovora ni podalo 11 učencev (3,93 
%) – 5 dečkov in 6 deklic. Podatke sem pridobila s pomočjo vprašanja: »Kdaj se je nasilje 
dogajalo (obkroži)?« Žrtve nasilja so pri tem vprašanju lahko obkrožile več odgovorov: »pred 
poukom«, »med poukom«, »po pouku«, »med odmorom«, »nasilja nad mano niso izvajali«, 
pod »drugo« pa so lahko zapisali svoje odgovore.  

 

Graf 46: Čas dogajanja nasilja (N = 234) 
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Rezultati kažejo, da je večina dečkov (38,27 %) in deklic (49,23 %) nasilje doživljalo po 
pouku, kar nekaj dečkov (34,57 %) in deklic (30,77 %) pa je dejalo, da so jih trpinčili med 
odmorom. Najmanj nasilja sta oba spola doživljala pred in med poukom. Pod »drugo« je 
svoje odgovore podalo 30 učencev (11,15 %) – 19 dečkov (63,33 %) in 11 deklic (36,67 %). 
Zapisali so naslednje odgovore: dva dečka – »med prostim časom«, dve deklici in šest 
dečkov – »v podaljšanem bivanju«, dva dečka – »popoldne«, ena deklica – »vedno«, dve 
deklici in en deček – »doma«, ena deklica in en deček – »pri prijatelju«, ena deklica in en 
deček – »med čakanjem avtobusa«, en deček – »ko ni bilo šole«, ena deklica – »na izletu«, en 
deček – »večkrat«, ena deklica – »med kosilom in malico«, štirje dečki in dve deklici – »ne 
vem«.  

Vrednost χ²-preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ² = 4,71, g = 3, α = 0,05) pa v tem primeru ni 
statistično pomembna, kar kaže, da to, kdaj se nasilje odvija, ni odvisno od spola učencev.  

Kraj dogajanja nasilja (7. vprašanje) 
Pri sedmem vprašanju v anketnem vprašalniku sem ugotavljala, kje se je nasilje nad vrstniki 
največkrat dogajalo. Sodelovalo je 272 učencev – 144 dečkov (52,94 %) in 128 deklic (47,06 
%), med katerimi je 35 učencev (12,87 %) – 13 dečkov (37,14 %) in 22 deklic (62,86 %), 
dejalo, da nasilje nad njimi še ni bilo izvajano. Svojega odgovora ni podalo 8 učencev (2,86 
%) – 4 dečki in 4 deklice. Podatke sem pridobila s pomočjo vprašanja: »Kje se je nasilje 
dogajalo (obkroži)?« Žrtve nasilja so pri tem vprašanju lahko obkrožile več odgovorov: »v 
razredu«, »v drugih šolskih prostorih (wc, avla, …)«, »na poti v šolo in iz nje«, »blizu 
doma«, »nasilja nad mano niso izvajali«, pod »drugo« pa so lahko zapisali svoje odgovore. 
Ker je veliko učencev podalo svoje odgovore, sem tiste, ki so se pojavljali najbolj pogosto 
(»na igrišču«), prikazala posebej v grafu. Ostale odgovore sem uvrstila v skupino »drugo – 
ostali odgovori«. 
 

 

Graf 47: Kraj dogajanja nasilja (N = 237) 

Z grafa 47 lahko razberemo, da je večina dečkov (31,06 %) in deklic (36,92 %) dejalo, da se 
je nasilje nad njimi izvajalo v razredu. Precej dečkov (24,84 %) in deklic (25,38 %) pa je 
doživljalo nasilje tudi v drugih šolskih prostorih. Nekateri učenci so tudi zapisali, v katerih 
šolskih prostorih so doživljali nasilje: dva dečka sta navedla, da so ju trpinčili v telovadnici, 
dve deklici in pet dečkov so trpinčili na hodniku, dva dečka sta doživljala nasilje pred 
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učilnico, en deček v garderobi za športno, ena deklica pa v jedilnici. Z grafa 47 je razvidno, 
da je tudi kar nekaj dečkov (12,42 %) in deklic (13,08 %) poročalo, da so bili trpinčeni na 
igrišču, najmanj pa jih je dejalo, da so bili nasilja deležni na poti v šolo in iz nje ter blizu 
doma. Pod »drugo – ostali odgovori« je svoje odgovore podalo 40 učencev (14,71 %) – 23 
dečkov (57,50 %) in 17 deklic (42,50 %). Zapisali so naslednje odgovore: pet dečkov – »med 
prostim časom«, tri deklice in en deček – »ne vem«, dve deklici in štirje dečki – »doma«, ena 
deklica in en deček – »pri prijatelju«, tri deklice in pet dečkov – »zunaj«, ena deklica in en 
deček – »na poti iz šole«, en deček – »vsepovsod«, dve deklici – »na izletu«, ena deklica – 
»daleč od doma«, dve deklici in dva dečka – »pri šoli«, en deček – »na avtobusu«, en deček 
in dve deklici – »različno«, ena deklica – »na ulici in na počitnicah«.  

Tudi v tem primeru vrednost χ²-preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ² = 3,56, g = 4, α = 0,05) ni 
statistično pomembna, kar kaže, da to, kje se nasilje odvija, ni odvisno od spola učencev.  

Na podlagi rezultatov lahko ugotovimo, da se največ nasilja dogaja v razredu in v šolskih 
prostorih. Tudi Dekleva (1996), Pušnik (1996) in Olweus (1995) poročajo, da se največ 
trpinčenja med učenci pojavlja v šoli. M. Pušnik (1996) pravi, da je to lahko zaradi dejstva, 
da učenci v šoli preživijo največ časa skupaj. Opozarja pa tudi na to, da lahko učenci trpinčijo 
sošolce v času, ko učitelj ni prisoten ali pa ko je na dogajanja manj pozoren. 

Hipotezo 5 – okoliščine izvajanja nasilja s strani nasilnežev se statistično pomembno 
razlikujejo glede na spol žrtve – lahko potrdimo. Statistično pomembne razlike se med 
dečki in deklicami kažejo pri tem, koliko časa izvajajo vrstniki nasilje nad njimi in iz 
katerega razreda prihajajo nasilneži, ki jih trpinčijo. Statistično pomembnih razlik pa nisem 
dokazala pri tem, da so število nasilnežev ter kraj in čas izvajanja nasilja odvisni od spola 
žrtve.  

13.6 Odzivanje žrtve na nasilje 

Nasilje ima številne vplive na učence, ki so žrtve nasilja. Lahko vpliva na njihovo mentalno 
blagostanje, učni uspeh in na zdravje. Pogosteje kot drugi otroci imajo tudi nizko 
samopodobo, bolj pogosto pa se pri njih pojavljajo depresivnost, osamljenost, anksioznost in 
samomorilske misli (Posledice medvrstniškega nasilja, b.d.). V okviru raziskave me je 
zanimalo, kako so se dečki in deklice, ki so bili trpinčeni, odzivali na nasilje. To sem 
preverjala z osmim in devetim vprašanjem v anketnem vprašalniku. Postavila sem hipotezo: v 
odzivanju žrtve na nasilje so med dečki in deklicami statistično pomembne razlike.  
 
Pri osmem vprašanju so trpinčeni učenci poročali, kako so se počutili, ko so bili žrtve nasilja. 
Obkrožili so lahko več odgovorov: »bil/a sem osamljena«, »zelo mi je bilo hudo«, »vseeno 
mi je bilo«, »jezen/a sem bil/a«, »nisem bil/a žrtev nasilja«, pod »drugo« pa so lahko zapisali 
svoj odgovor. Svoje odgovore je podalo 273 učencev – 142 dečkov (52,01 %) in 131 deklic 
(47,99 %), med katerimi je 35 učencev (12,82 %) – 13 dečkov (37,14 %) in 22 deklic (62,86 
%), odgovorilo, da nasilje nad njimi ni bilo izvajano. Šest dečkov (2,14 %) in ena deklica 
(0,36 %) pa na to vprašanje niso odgovorili. 
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Graf 48: Doživljanje čustev ob nasilju (N = 238) 

Rezultati kažejo, da je večina dečkov (39,35 %) ob nasilju doživljalo čustvo jeze, kar je trdilo 
kar nekaj manj deklic (29,80 %). Večina trpinčenih deklic (32,45 %) je dejala, da jim je bilo 
zelo hudo, dečki pa so to izrazili v 25,81 % primerov. Kar nekaj deklic (23,18 %) je tudi 
poročalo, da so bile ob doživljanju nasilja osamljene, kar je trdilo najmanj dečkov (12,26 %). 
Najmanj deklic (9,27 %) je dejalo, da jim je bilo za nasilje vseeno, medtem pa je to trdila kar 
približno polovica več dečkov (19,35 %). Pod »drugo« je svoje odgovore podalo 13 učencev 
(4,76 %) – 5 dečkov (38,46 %) in 8 deklic (61,54 %). Zapisali so naslednje odgovore: dve 
deklici in en deček – »žalostno«, dve deklici – »žalostno in jezno«, en deček – »tega nisem 
hotel«, en deček – »v višjih razredih mi ni bilo mar«, ena deklica – »prizadeto«, ena deklica – 
»ne vem«, ena deklica – »grozno, ponižano, brez vrednosti, kot cunja«, en deček – »mislil 
sem si, da so butli«, ena deklica in en deček – »užaljeno«.  

Izid χ²-preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ² = 13,73, g = 3, α = 0,01) je pokazal, da so razlike 
pri tem, kako trpinčeni dečki in deklice doživljalo nasilje, tudi statistično pomembne. Dečki 
se torej na nasilje največkrat odzivajo z jezo, deklicam pa je ob doživljanju nasilja največkrat 
zelo hudo.  

Pri devetem vprašanju so žrtve nasilja poročale, kako so se zaščitile pred nasiljem. Obkrožile 
so lahko več odgovorov: »bil/a sem tiho«, »vrnil/a sem jim udarce«, »tudi jaz sem jih žalil/a«, 
»povedal/a sem učitelju«, »povedal/a sem svetovalni delavki«, »povedal/a sem ravnatelju«, 
»povedal/a sem staršem«, »povedal/a sem prijatelju«, »povedal/a sem sošolcem«, »nikomur 
nisem povedal/a, ker si nisem upal/a«, »nasilja nisem bil(-a) deležen(-na), po »drugo« pa so 
lahko zapisali svoje odgovore.  
Svoje odgovore je podalo 276 učencev – 145 dečkov (52,54 %) in 131 deklic (47,46 %), med 
katerimi je 35 učencev (12,86 %) – 13 dečkov (37,14 %) in 22 deklic (62,86 %), odgovorilo, 
da nasilje nad njimi ni bilo izvajano. Trije dečki (1,07 %) in ena deklica (0,36 %) na to 
vprašanje niso odgovorili. 
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Graf 49: Zaščita žrtve pred nasiljem (N = 241) 

Z grafa 49 je razvidno, da je večina deklic, ki so bile žrtve, za nasilje povedala staršem (23,93 
%) in prijatelju (20,51 %), večina trpinčenih dečkov (17,84 %) pa je nasilnežem vrnila 
udarce. Zanimivo je, da je približno enak delež trpinčenih dečkov (16,36 %) in deklic (16,67 
%) za nasilje povedalo učitelju. Enak delež trpinčenih dečkov (16,36 %) se je zaupalo 
staršem. Z grafa 49 je tudi razvidno, da se je najmanj trpinčenih dečkov in deklic v primeru 
nasilja obrnilo na ravnatelja in na svetovalno delavko.  Pod »drugo« je svoje odgovore podalo 
13 učencev (4,71 %) – 7 dečkov (53,85 %) in 6 deklic (46,15 %). Zapisali so naslednje 
odgovore: ena deklica in trije dečki – »šel sem stran«, dve deklici in en deček – »pogovoril 
sem se z nasilnežem«, en deček – »prišel je učitelj«, ena deklica – »mama mi je dala nasvet«, 
ena deklica – »branila sem se«, en deček – »povedal sem bratu«, ena deklica – »povedala sem 
sestri«, en deček – »ignoriral sem«.  

Izid χ²-preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ² = 33,11, g = 9, α = 0,001) je pokazal, da so razlike 
pri tem, kako se dečki in deklice največkrat zaščitijo pred nasiljem, tudi statistično 
pomembne. Trpinčene deklice za nasilje največkrat povedo staršem, dečki pa najpogosteje 
svojim vrstnikom vrnejo udarce.  

Tudi Rigby (2007, v Pečjak, 2014) je v svoji raziskavi odkril, da se fantje in dekleta različno 
odzivajo na medvrstniško nasilje. Ugotovil je, da se dekleta na nasilje odzivajo z žalostjo, 
poleg tega pa naj bi se pri njih porajal občutek, da so same krive za nasilje, medtem ko se 
dečki na nasilje odzivajo z jezo. Pri deklicah je prisotna tudi večja verjetnost, da bodo za 
nasilje povedale drugim. Njegova odkritja se skladajo tudi z ugotovitvami moje raziskave, v 
kateri so rezultati pokazali, da se dečki na nasilje največkrat odzovejo z jezo, deklicam pa je 
ob nasilju zelo hudo. Prav tako pa se je izkazalo, da trpinčene deklice za nasilje večkrat 
povedo drugim kot dečki.  
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Na podlagi rezultatov, ki sem jih pridobila pri 8. in 9. vprašanju v moji raziskavi, lahko 
sklenemo, da se žrtve različno odzivajo na nasilje. Hipotezo 6 – v odzivanju žrtve na 
nasilje so med dečki in deklicami statistično pomembne razlike – potrdim. 

13.7 Prepoznavanje nasilja s strani učiteljev 

M. Pušnik (1999) meni, da se na pojav medvrstniškega nasilja odzove malo učiteljev in 
učencev, kar sta v svoji raziskavi ugotovila tudi Olweus (1995) in Dekleva (1996). Navaja, da 
so v pogovorih z učitelji, zakaj se jih tako malo odzove na nasilje, ugotovili, da o pojavu ne 
vedo veliko; nekateri ga ne jemljejo kot problem, drugi menijo, da so določene oblike nasilja 
v tej dobi normalne, nekateri posredujejo le, če so razredniki učencem, ki so vpleteni v 
nasilje, spet drugi pa bi pomagali, vendar ne vedo, kaj naj v danem trenutku storijo.  

V okviru raziskave me je zanimalo, kako nasilje zaznavajo in proti njemu ukrepajo učitelji. 
Postavila sem hipotezo, da učitelji po mnenju učencev nasilje pri deklicah slabše 
prepoznavajo kot pa nasilje pri dečkih. To sem preverjala z 10. vprašanjem, pri katerem so 
odgovarjale žrtve nasilja, in s 27. vprašanjem, kjer so odgovore podali nasilneži. Odgovorov 
opazovalcev nisem upoštevala, ker pri vseh učencih ne moremo razbrati, za kateri spol so 
označili določeno trditev. Vprašanje za žrtve se je glasilo: »Kako so učitelji ukrepali proti 
nasilju (obkroži)?« Vprašanje za nasilneže pa malo drugače: »Kako so učitelji ukrepali proti 
nasilju, ki si ga izvajal/a (obkroži)?« Učenci so lahko obkrožili več odgovorov. Žrtve so 
lahko izbirale med naslednjimi odgovori: »niso ga opazili«, »pogovorili so se z mano in z 
nasilnežem«, »pogovorili so se s starši nasilneža«, »z nasilnežem sva šla na pogovor k 
svetovalni delavki«, »niso ukrepali«, »nasilja nad mano niso izvajali«, pri odgovoru »drugo« 
pa so lahko zapisali svoje odgovore. Nasilneži pa so lahko obkrožili naslednje odgovore: 
»niso ga opazili«, »pogovorili so se z mano in z vrstnikom, do katerega sem bil nasilen«, 
»pogovorili so se z mojimi starši«, »z vrstnikom, do katerega sem bil nasilen, sva šla na 
pogovor k svetovalni delavki«, »niso ukrepali«, »nasilja nisem izvajal/a«, pod »drugo« pa so 
lahko zapisali svoje odgovore. Ker me je pri tem delu raziskave zanimal samo delež učencev, 
pri katerih učitelji niso prepoznali nasilja, ki se je izvajalo nad njimi, sem seštela samo 
odgovore tistih učencev, ki so obkrožili odgovor »niso ga opazili«, in sicer posebej za žrtve 
in posebej za nasilneže.  
 

Tabela 8: Neprepoznavanje nasilja s strani učiteljev  

 
Rezultati kažejo, da je kar 83 učencev v vlogi žrtve in 72 učencev v vlogi nasilneža poročalo, 
da učitelji niso prepoznali nasilja, v katerem so bili udeleženi. S strani žrtev je to poročalo 42 
dečkov (50,60 %) in 41 deklic (49,90 %), s strani nasilnežev pa je to trdilo 38 dečkov (52,78 
%) in 34 deklic (47,22 %). Ti rezultati so zaskrbljujoči, saj kažejo, da je veliko nasilja na 
šolah neodkritega.  

Pri tem primeru χ²-preizkusa nisem računala, ker je že iz tabele razvidno, da so razlike v 
številu odgovorov, ki so jih podali dečki in deklice, zelo majhne.  

Žrtve Nasilneži SKUPAJ 
Anketiranci f f % f f % f f % 

Dečki 42 50,60 38 52,78 80 51,61 
Deklice 41 49,40 34 47,22 75 48,39 

SKUPAJ 83 100,00 72 100,00 155 100,00 
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Hipotezo 7 –  učitelji po mnenju učencev nasilje pri deklicah slabše prepoznavajo kot pa 
nasilje pri dečkih – na podlagi rezultatov zavrnem. Učitelji, po mnenju učencev, enako 
dobro prepoznavajo nasilje tako pri dečkih kot tudi pri deklicah.   

13.8 Ukrepanje učiteljev v primeru nasilja 

V okviru raziskovanja sem ugotavljala, ali je to, kako pogosto učitelj ukrepa pri nasilju, 
odvisno od spola žrtve. Postavila sem hipotezo, da učitelji v primeru nasilja pogosteje 
ukrepajo pri dečkih kot pa pri deklicah. To sem preverjala z desetim vprašanjem v anketnem 
vprašalniku: »Kako so učitelji ukrepali proti nasilju (obkroži)?« Žrtve nasilja so pri tem 
vprašanju lahko obkrožile več odgovorov: »niso ga opazili«, »pogovorili so se z mano in z 
nasilnežem«, »pogovorili so se s starši nasilneža«, »z nasilnežem sva šla na pogovor k 
svetovalni delavki«, »niso ukrepali«, »nasilja nad mano niso izvajali«, pri odgovoru »drugo« 
pa so lahko zapisali svoje odgovore. Za potrditev te hipoteze sem upoštevala vse odgovore, 
razen odgovora »niso ga opazili«, saj ne moremo vedeti, ali so učitelji, v primeru, da nasilja 
niso opazili, ukrepali (lahko jim je npr. nekdo za nasilje povedal in so ukrepali, četudi ga niso 
opazili). Svoje odgovore je podalo 198 učencev – 111 dečkov (56,06 %) in 87 deklic (43,94 
%), med katerimi je 35 učencev (19,68 %) – 13 dečkov (37,14 %) in 22 deklic (62,86 %), 
odgovorilo, da nasilje nad njimi ni bilo izvajano. Sedem deklic (3,33 %) in pet dečkov (2,38 
%) na to vprašanje ni odgovorilo. 

 

Graf 50: Ukrepanje učiteljev v primeru nasilja (N = 163) 

Z grafa 50 je razvidno, da je večina žrtev poročala, da so učitelji ukrepali v primeru nasilja. 
Večina dečkov (47,46 %) in deklic (46,84 %) je dejalo, da so učitelji ukrepali tako, da so se 
pogovorili skupaj z njimi in z nasilnežem. Je pa tudi kar nekaj deklic (20,25 %) in dečkov 
(17,80 %) dejalo, da učitelji v primeru nasilja niso ukrepali. Učenci, ki so pod »drugo« 
zapisali svoje odgovore, sem razdelila v dve skupini. V skupino »drugi načini ukrepanja« 
sem dala učence, ki so dejali, da so učitelji ukrepali, vendar na drugačen način, kot so to 
predstavljali že podani odgovori. Svoje odgovore je podalo 10 žrtev (6,13 %) – 5 deklic 
(50,00 %)  in 5 dečkov (50,00 %). Zapisali so naslednje odgovore: dve deklici in en deček – 
»učitelj jim je dal podpis«, ena deklica in en deček – »kregali so ga«, ena deklica – »povedali 
so mojim staršem«, en deček – »pogovorili so se z nasilnežem«, dva dečka – »okrivili so 
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mene, čeprav je bil nekdo drug kriv«, ena deklica – »učiteljica ga je presedla in ga ni dajala v 
mojo bližino«. V skupino »drugo – ostali odgovori« pa sem dala tiste učence, ki so dejali, da 
učiteljev pri nasilju ni bilo zraven, ker se je dogajalo izven šolskega pouka. Tak odgovor je 
podalo 12 učencev (7,36 %) – 5 deklic (41,67 %) in 7 dečkov (58,33 %).  

Zanimalo me je, ali je to, kako pogosto učitelj ukrepa pri nasilju, statistično pomembno 
odvisno od spola žrtve. To sem preverila s χ²-preizkusom hipoteze neodvisnosti.  

Tabela 9: Izračun χ²-preizkusa hipoteze neodvisnosti 

Ukrepanje učiteljev v primeru nasilja 
Spol Niso ukrepali So ukrepali SKUPAJ 

Dečki 21 89 110 
Deklice 16 57 73 

SKUPAJ 37 146 183 
 

Izračun je pokazal, da vrednost χ²-preizkusa hipoteze neodvisnosti (χ² = 0,22, g = 1, α = 0,05) 
ni statistično pomembna.  

Hipotezo 8 –  učitelji v primeru nasilja pogosteje ukrepajo pri dečkih kot pa pri 
deklicah – na podlagi izračuna zavrnem. Pogostost učiteljevega ukrepanja v primeru nasilja 
ni odvisna od spola žrtve. 

14 PREGLED POTRDITVE HIPOTEZ 
Tabela 10: Pregled potrditve hipotez 

 H1: Fizične oblike nasilja izvajajo pogosteje dečki kot deklice. Hipotezo potrdim. 

  DEČKI DEKLICE 

� Dečki izvajajo vse navedene fizične 
oblike nasilja (pretepanje, porivanje, 
brcanje, spotikanje, pljuvanje, otipavanje, 
uničevanje osebnih stvari, kraja osebnih 
stvari, zapiranje v kakšen prostor) 
pogosteje kot deklice. Razlike med 
spoloma so pri vseh oblikah fizičnega 
nasilja, razen pri otipavanju,  statistično 
pomembne. 

 

H2: Nasilje nad deklicami največkrat izvajata oba spola, nasilje nad dečki pa samo 
dečki. Hipotezo delno potrdim.  

DEČKI DEKLICE 

� Nasilje nad dečki največkrat izvajajo 
dečki, kar se kaže pri vseh oblikah nasilja 

Deklice svoje vrstnice statistično 
pomembneje kot dečki izključujejo iz družbe 
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(pretepanje, porivanje, brcanje, 
spotikanje, pljuvanje, uničevanje osebnih 
stvari, kraja osebnih stvari, zapiranje v 
kakšen prostor, ustrahovanje ali grožnje, 
zafrkavanje, opravljanje, žaljenje, 
izključitev iz družbe, nadlegovanje po 
telefonu, širjenje lažnih govoric, 
zahtevanje denarja, sramotenje, siljenje v 
kakšne stvari), razen pri otipavanju in pri 
nadlegovanju preko spleta, kjer razlike v 
odgovorih dečkov niso statistično 
pomembne. 
 

� Nasilje nad deklicami največkrat izvajajo 
dečki. To sem dokazala pri devetih 
oblikah nasilja (pretepanje, porivanje, 
brcanje, spotikanje, pljuvanje, otipavanje, 
uničevanje osebnih stvari, grožnje in 
zafrkavanje), kjer so razlike v odgovorih 
deklic statistično pomembne. 

in jih opravljajo. 

H3: Dečki se pogosteje znajdejo v hkratni vlogi žrtve in nasilneža kot pa deklice. 
Hipotezo potrdim. 

DEČKI DEKLICE 

� Dečki se pogosteje znajdejo v hkratni 
vlogi žrtve kot pa deklice; razlike v 
odgovorih dečkov in deklic so statistično 
pomembne. 

 

H4: Vzrok za nasilje pri deklicah je največkrat spor med prijateljicami, pri dečkih pa 
dokazovanje njihove fizične moči. Hipotezo zavrnem. 

DEČKI DEKLICE 

Oba spola največkrat ne vesta, zakaj se vrstniki do njiju nasilno vedejo. Pri dečkih in 
deklicah, ki vzrok za nasilje poznajo, se trpinčenje najpogosteje dogaja zaradi prepira med 
prijatelji, pri deklicah pa tudi zaradi njihovega videza.  

H5: Okoliščine izvajanja nasilja s strani nasilnežev se statistično pomembno razlikujejo 
glede na spol žrtve. Hipotezo potrdim. 

� Trajanje  nasilja 

DEČKI  DEKLICE 

Največ dečkov je dejalo, da so vrstniki Največ deklic je nasilje doživljalo en dan, 
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nasilje nad njimi izvajali en dan, nekaj manj 
pa, da jih je trpinčenje doživljalo en teden. 
Kar nekaj dečkov je tudi poročalo, da so bili 
trpinčeni več let  ali eno leto, kar je trdilo 
manj deklet. Najmanj dečkov pa je nasilje 
doživljalo pol leta ali par dni.   

nekaj  manj pa en teden. Kar nekaj učenk je 
bilo trpinčenih en mesec, kar pa je trdilo 
precej manj dečkov. Več deklic kot dečkov 
je tudi poročalo, da so bila trpinčena pol leta 
ali par dni, najmanj učenk pa je bilo 
trpinčenih eno leto.  

� Razred nasilneža 

DEČKI DEKLICE 

Največ dečkov je dejalo, da so jih trpinčili 
vrstniki iz lastnega razreda, precej pa jih je 
tudi poročalo, da so jih trpinčili učenci iz 
višjega razreda. Najmanj pogosto so nasilje 
nad njimi izvajali učenci nižjih razredov.   

Največ deklic je dejalo, da so jih trpinčili 
vrstniki iz lastnega razreda, za razliko od 
dečkov pa jih je precej manj poročalo, da so 
nasilje nad njimi izvajali učenci iz višjih 
razredov. Tako kot dečki pa so tudi deklice 
dejale, da so jih najmanj pogosto trpinčili 
vrstniki iz nižjih razredov.  

X Statistično pomembnih razlik med dečki in deklicami glede tega, kolikšno število 
nasilnežev jih trpinči ter kdaj in kje se nasilje nad žrtvijo največkrat izvaja, nismo dokazali. 

H6: V odzivanju žrtve na nasilje so med dečki in deklicami statistično pomembne 
razlike. Hipotezo potrdim.  

� Doživljanje čustev ob nasilju 

DEČKI DEKLICE 

Trpinčeni dečki se na nasilje največkrat 
odzivajo z jezo.  

Trpinčenim deklicam je ob nasilju največkrat 
zelo hudo (doživljajo čustveno stisko).  

� Zaščita pred nasiljem 

DEČKI DEKLICE 

Trpinčeni dečki se pred nasiljem 
najpogosteje zaščitijo tako, da svojim 
vrstnikom vrnejo udarce.  

Trpinčene deklice se pred nasiljem 
najpogosteje zaščitijo tako, da za nasilje 
povedo staršem. 

H7: Učitelji po mnenju učencev nasilje pri deklicah slabše prepoznavajo kot pa nasilje 
pri dečkih. Hipotezo zavrnem.  

DEČKI DEKLICE 

Odgovori učencev so pokazali, da nasilje učitelji pri obeh spolih približno enako dobro 
prepoznavajo. 

H8: Učitelji v primeru nasilja pogosteje ukrepajo pri dečkih kot pa pri deklicah. 
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Hipotezo zavrnem. 

DEČKI DEKLICE 

Odgovori učencev so pokazali, da pogostost učiteljevega ukrepanja v primeru nasilja ni 
odvisna od spola žrtve. 

 

15 ANALIZA INTERVJUJEV  
Predstavila bom rezultate dveh intervjujev, opravljenih z dečkom in z deklico, ki sta že 
doživela nasilje. Za izvedbo intervjuja z žrtvami nasilja sem se odločila, ker sem želela dobiti 
bolj poglobljen vpogled v problematiko nasilja ter več informacij o razlikah med spoloma pri 
načinu izvajanja in pri doživljanju trpinčenja ter o načinu razreševanja tega problema s strani 
staršev in zaposlenih na šoli pri obeh spolih. Izbrala sem žrtvi, ki nasilje doživljata že več let, 
saj sem želela izvedeti tudi, ali se je pojavnost in dinamika nasilja pri obeh spolih skozi leta 
kaj spreminjala, sklepala pa sem, da bom od učencev, ki so že več let trpinčeni, dobila tudi 
več informacij o samem nasilju. Poleg tega je izbrani deček, ki obiskuje 8. razred osnovne 
šole, moj sorodnik, deklica, ki obiskuje 9. razred, pa moja znanka, zato sem tudi 
predvidevala, da se mi bosta lažje zaupala in podala več informacij kot bi mi jih verjetno nek 
učenec, ki me ne pozna.  

15.1 Oblike nasilja, ki se izvajajo nad dečki in nad deklicami 

Učenka, ki sem jo intervjuvala, je dejala, da je doživljala trpinčenje s strani obeh spolov. 
Dekleta so jo izključevala iz družbe, se niso hotele igrati njo, tako da je bila vedno sama, 
dečki pa so jo pretepali, porivali, žalili in zmerjali z besedami: »kurba«, »jebi se«, »spizdi«. 
Za punce je tudi dejala, da se niso družile z njo, ko so bile vse skupaj, ko pa so glavne šle, so 
jo ostale sprejele v družbo.  
 
Intervjuvan učenec pa je dejal, da so nasilje nad njim izvajali samo dečki. Nad njim so 
izvajali tako fizične kot psihične oblike nasilja. Vrstniki so ga pretepali, mu zvijali roke, ga 
potisnili ob tla, vzeli so mu copat in si ga med sabo podajali, en sošolec pa ga je pri telovadbi 
vrgel čez hrbet. Poleg tega so mu vrstniki tudi ukazovali, ga zafrkavali, sramotili, nadlegovali 
preko spleta in po telefonu, mu uničevali in kradli osebne stvari, čeprav so mu jih potem 
vrnili nazaj, zapirali so ga v wc, en deček iz višjega razreda pa mu je metal v obraz rože in ga 
snemal. Poleg tega mu tudi grozijo, da ga bodo pretepli, če jih bo zatožil učiteljici. 

15.2 Nasilneži kot posamezniki ali v skupini  

Intervjuvana učenka je dejala, da so jo punce izključevale v skupini, fantje v skupini ali 
posamezno, ostali pa so opazovali. Dejala je, da je en fant glavni za to, da jo trpinčijo, ostali 
pa ga podpirajo in skupaj z njim sodelujejo pri nasilju. Poudarila je, da bi bili kot 
posamezniki v redu, če bi bili narazen. 

Intervjuvan učenec je povedal, da so ga dečki trpinčili vedno posamezno, ostali vrstniki pa so 
gledali in nasilneža pri početju dodatno spodbujali. 
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15.3 Vzrok za nasilje 

Intervjuvana učenka je dejala, da točnega razloga, zakaj so jo trpinčili, ne ve, najverjetneje pa 
zaradi njenega videza oz. telesne hibe, saj ima eno nogo krajšo od druge. Dečki so jo žalili 
tudi zato, ker je veliko spraševala v razredu. Dejala je, da jo še danes žalijo, ko recimo 
učitelja vpraša, če lahko še enkrat ponovi določeno snov. 
 
Tudi intervjuvani učenec ni znal razložiti, zakaj ga trpinčijo, najverjetneje pa zato, ker jim je 
to zabavno, zato ker je čuden (tako mu pravijo), ker je psiho, zaradi njegovega vedenja, ker 
nima mišic pa tudi zato, da bi bili pri drugih vrstnikih priljubljeni in bi dobili več prijateljev.  

15.4 Trajanje nasilja 

Intervjuvana učenka in učenec sta dejala, da so ju začeli trpinčiti v prvem razredu OŠ in ju še 
vedno, ampak sta oba poudarila, da je sedaj veliko bolje, kot je bilo. Nasilje nad njima so 
torej izvajali več let. Učenka pravi, da so jo najbolj trpinčili do 6. razreda, najhujša pa sta bila 
4. in 5. razred. Učenec pa je dejal, da so ga začeli huje trpinčiti v 5. razredu, ko je prišel iz 
manjše podeželske v večjo mestno šolo.  

15.5 Razred nasilneža, ki je trpinčil vrstnika 

Intervjuvana učenka je dejala, da so jo trpinčili sošolke in sošolci iz njenega razreda, 
intervjuvani deček pa je rekel, da so ga trpinčili sošolci iz njegovega razreda, iz paralelke in 
iz višjega razreda.  

15.6 Čas dogajanja trpinčenja 

Intervjuvana učenka in učenec sta dejala, da so ju trpinčili med poukom, med odmorom in po 
pouku. Učenka je rekla, da so jo največkrat trpinčili po pouku v času podaljšanega bivanja.  

15.7 Kraj dogajanja nasilja 

Učenka je dejala, da so nasilje nad njo izvajali v šoli, v razredu, na hodniku in na igrišču, 
učenec pa, da so ga vrstniki trpinčili v  razredu, v telovadnici, na hodniku, v wc-ju in na 
igrišču. 

15.8 Doživljanje čustev ob nasilju 

Učenka je dejala, da se je ob doživljanju nasilja počutila zelo slabo in je zato mami tudi 
omenila, če bi lahko kako ukrepala. Bila je žalostna in ni vedela, kaj naj počne. Po navadi je 
sama sedela nekje. Imela je eno sošolko, ki so jo tudi malo izključevali iz družbe, vendar sta 
se veliko kregali. Še vedno je bila kdaj sama. Občasno so tudi to sošolko dali v družbo in se 
je pogovarjala z njimi, nje pa niso sprejeli. Bila je osamljena in hudo ji je bilo. Dejala je, da ji 
je sedaj vseeno, saj ni več tako, kot je bilo, in da se z vsemi prijateljicami sedaj dobro 
razume.  

Deček pa je dejal, da je poskušal čim prej pozabiti to, kar se je dogajalo. Rekel je, da je bil 
žalosten in da ga je to, da so ga trpinčili zelo bolelo, zaradi nasilja pa je tudi že jokal.  
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15.9 Zaščita pred nasiljem 

Deklica je dejala, da je za nasilje povedala učiteljici, staršem in sošolki, ki so jo tudi 
izključevali iz družbe. Bila pa je tudi tiho in o nasilju ni spregovorila.  
 
Deček je poskušal nasilje ignorirati in se umakniti na stran, sedaj pa se zadržuje v bližini 
učiteljic. Poskušal se je tudi braniti, vendar je poudaril, da se ni pretepal. Za nasilje je povedal 
tudi učitelju, staršem in prijatelju. Dejal pa je, da vrstnikov ne sme več zatožiti učitelju, ker 
mu grozijo, da ga bodo v tem primeru pretepli.  

15.10 Ukrepanje učiteljev v primeru nasilja 

Učenka je dejala, da so učitelji ukrepali šele zatem, ko se je z njimi pogovorila njena mama in 
jih prosila, če bi lahko kako ukrepali, da se nasilje ne bi več dogajalo. Učiteljica se je nato 
pogovorila z vsakim posameznikom posebej. Njen odnos se je z ostalimi dekleti po pogovoru 
počasi izboljšal, deklice so se tudi začele bolj družiti z njo. Odnos s fanti pa še kar nekaj časa 
ni bil boljši. Enkrat, ko jo je sošolec udaril, je ukrepala tudi socialna delavka, ki je poklicala 
njegove starše. Poudarila je, da učitelji sami ne bi ničesar naredili, če ne bi ukrepali njeni 
starši.  
 
Učenec je rekel, da ga je enkrat videla učiteljica, ko je jokal, in sta nato  skupaj šla k 
ravnatelju, kjer so se pogovarjali. Dejal je, da je razredničarka od vseh najbolj ukrepala. 
Pogovorila se je z nasilneži in z njihovimi starši, skupaj z njimi pa ima tudi večkrat sestanke. 
Nasilneže je tudi kaznovala, npr. ko so mu sošolci ukradli puding, so mu morali kupiti 
novega. Rekel je, da se je tudi v njegovem primeru po pogovoru in ukrepih situacija malo 
izboljšala. 

15.11 Prepoznavanje nasilja s strani učiteljev  

Učenka je dejala, da učitelji niso opazili, da so jo dekleta izključevale iz družbe, opazili pa so, 
da so jo fantje zmerjali in žalili. Rekli so jim naj nehajo, sicer pa so nasilje večkrat tudi že 
ignorirali. Po pouku nasilja niso opazili. 
 
Učenec je dejal, da učitelji zelo redko opazijo nasilje. Enkrat ga je ena učiteljica videla, kako 
joče, občasno pa je nasilje opazila tudi razredničarka. Za enega učenca je dejal, da trpinči na 
skrivaj, ko učitelj ne vidi. Učitelj npr. gleda nekam drugam, ta pa takrat izkoristi priložnost za 
trpinčenje. 

15.12 Odzivanje staršev na nasilje 

Učenka je dejala, da so njeni starši ukrepali prosti nasilju, še posebno takrat, ko jo je en fant 
udaril. Dejala je, da je to pomagalo, saj se s prijateljicami sedaj bolje razume, dečki je ne 
pretepajo več, še vedno pa jo besedno trpinčijo. Njeni starši so o problemu obvestili 
ravnateljico, učitelje in socialno službo, učitelji pa so se zatem pogovorili z njo in z njenimi 
starši. Poudarila je, da so njeni starši hoteli rešiti ta problem in da so bili pri tem tudi uspešni.  
 
Učenec je dejal, da so starši prisluhnili njegovemu problemu in mu delili nasvete. Povedali so 
tudi njegovi razredničarki, ki je nato ukrepala. Poudaril je, da je sedaj bolje.  
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15.13 Vpliv nasilja na učni uspeh žrtve 

Tako učenka kot tudi učenec sta dejala, da menita, da nasilje nad njima ni vplivalo na njuno 
učno uspešnost v šoli.  

15.14 Sklepne ugotovitve iz intervjujev 

Na podlagi izjav, ki sta jih učenec in učenka podala v intervjuju, lahko sklenemo, da je bilo 
nasilje za oba spola neprijetno ter jima je prineslo veliko nevšečnosti in trpljenja. Izkazalo se 
je, da sta nasilje nad učenko izvajala oba spola, učenca pa so trpinčili samo dečki. Dečki so 
učenko trpinčili verbalno in fizično, deklice pa so jo trpinčile tako, da so jo izključevale iz 
družbe. Prav tako pa se je tudi nad učencem izvajalo fizično, verbalno in psihično nasilje, 
ampak samo s strani dečkov. Učenko so vrstnice trpinčile v skupini, dečki pa so nasilje nad 
njo izvajali v skupini ali posamezno, medtem ko so učenca dečki vedno trpinčili kot 
posamezniki. Izkazalo se je tudi, da imajo pri nasilju pomembno vlogo opazovalci, saj so 
nasilje pri obeh spolih še dodatno spodbujali, nasilneži pa so verjetno zaradi tega dobili še 
večjo moč za trpinčenje svojih vrstnikov. Oba učenca so vrstniki trpinčili več let, točnega 
razloga za trpinčenje pa ne poznata. Sklepata sicer, da zaradi njunega videza, trpinčen učenec 
pa pravi, da so ga lahko trpinčili tudi zaradi njegovega vedenja, zaradi zabave in zato, da bi si 
pridobili več prijateljev. Izkazalo se je, da oba spola trpinčijo vrstniki iz lastnega razreda, 
učenca pa tudi vrstniki iz paralelke in iz višjega razreda. Učenko so najhuje trpinčili do 
šestega razreda, najhujša naj bi bila 4. in 5. razred, medtem ko so dečka začeli huje trpinčiti v 
5. razredu. Nasilje nad obema spoloma se je največkrat dogajalo med poukom, med odmorom 
in po pouku, in sicer v razredu, v drugih šolskih prostorih in na igrišču, kar zopet potrjuje 
dejstvo, da se največ nasilja med vrstniki dogaja v šoli. Trpinčena učenec in učenka sta bila 
ob doživljanju nasilja žalostna, deklica pa je dejala, da je bila tudi osamljena in ni vedela, kaj 
naj počne. Za nasilje sta povedala učitelju, staršem in prijatelju, učenka je sicer dejala, da je o 
nasilju tudi molčala, učenec pa ga je poskušal tudi ignorirati in se umakniti stran, se pa tudi 
vedno zadržuje v bližini učiteljic. Oba učenca sta dejala, da se je ob učiteljevem ukrepanju 
proti nasilju njun odnos z vrstniki izboljšal. Najbolj je pomagalo to, da so se učitelji 
pogovorili z nasilneži in z njihovimi starši. Učenka pa meni, da učitelji ne bi ukrepali, če jih 
tega ne bi prosili starši. Oba učenca sta tudi dejala, da učitelji slabo prepoznavajo nasilje. 
Učenka pravi, da so prepoznali samo fizično in verbalno nasilje, ki so ga izvajali dečki, tega, 
da so jo učenke izključevale iz družbe, pa niso opazili. Tudi učenec je poudaril, da učitelji 
redko prepoznajo nasilje, opozoril pa je, da nasilneži trpinčijo tudi na skrivaj, npr. ko učitelj 
gleda nekam drugam, kar še dodatno kaže na to, da bi morali biti učitelji vedno pozorni na 
dogajanje med učenci. Prav tako pa je zelo pomembno, da se na nasilje odzivajo tudi starši. 
Trpinčena učenca sta namreč dejala, da so pričeli učitelji bolj učinkovito ukrepati šele, ko so 
k reševanju problema pristopili tudi njuni starši, ki so jih opozorili na nasilno vedenje 
vrstnikov. Oba učenca tudi menita, da nasilje ni vplivalo na njun učni uspeh. 
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16 SKLEP 
Medvrstniško nasilje je zelo razširjen pojav, ki se praktično pojavlja na vseh šolah po svetu. 
Pomembno je, da se s tem pojavom učinkovito soočamo in ga razrešujemo, saj negativno 
vpliva na šolsko klimo in na vse udeležence nasilja. Žrtve lahko utrpijo fizične in psihične 
bolečine (Borg, 1999; Garbarino in deLara, 2002; Harryman, 2004; Twemlow, 2000, vse 
navajam po Safran, 2007), nasilneži krepijo svojo agresivno vedenje in lahko zaidejo v 
alkoholizem in kriminal (Loeber in Dishion, 1983; Magnusson idr., 1983, vse navajam po 
Olweus, 1995), v opazovalcih pa lahko nasilneži vzbudijo strah (Bosworth idr., 1999, v 
Safran, 2007) ter negativno vplivajo na njihovo psihično počutje. Poleg tega pa se je potrebno 
tudi zavedati, da se nasilje pri dečkih in deklicah razlikuje. Razne raziskave (npr. Olweus, 
1995; Safran, 2007; N. Scagnetti, 2011, idr.) so namreč pokazale, da se nasilni in trpinčeni 
dečki in deklice razlikujejo po svojih značilnostih, po načinu izvajanja ter doživljanju nasilja, 
po tem, kako se zaščitijo pred nasiljem, katerih oblik nasilja se najpogosteje poslužujejo oz. 
jih doživljajo ipd.     

Za raziskovanje razlik med spoloma pri medvrstniškem nasilju med učenci v osnovni šoli 
sem se odločila, ker je na tem področju v Sloveniji narejenih malo raziskav, poleg tega pa se 
mi zdi zelo pomembno, da se teh razlik zavedamo, saj na ta način lažje prepoznamo, se 
soočamo in preprečujemo tovrstno nasilje pri obeh spolih.  

Rezultati moje raziskave so potrdili ugotovitve drugih raziskovalcev, in sicer, da pri 
medvrstniškem nasilju med spoloma obstajajo razlike.   
Dokazala sem, da se dečki fizičnih oblik nasilja poslužujejo pogosteje kot deklice. Pri tem je 
zanimivo, da je pri vseh fizičnih oblikah nasilja večji delež dečkov, ki trpinčijo svoje 
vrstnike. To lahko povežemo tudi z vplivom kulture na socialno vedenje obeh spolov, saj pri 
fantih že zgodaj spodbujamo sposobnost za samostojno in dejavno uveljavitev, za kazanje 
moči in obvladovanje okolja pa so nagrajeni, zato je razumljivo, da na osnovi takih izkušenj 
lažje razvijajo svoje vedenje v tej smeri. Za deklice se glede na socialne norme pretepanje ne 
spodobi, tolerirajo pa se verbalne in posredne oblike agresivnosti (socialna izolacija, 
opravljanje) (Pušnik, 1999). Fantje so lahko tudi biološko bolj pripravljeni za učenje 
dominantnosti, tekmovalnosti in agresije, medtem ko so deklice lahko bolj dovzetne za 
učenje zadržanosti (Maccoby in Jacklin, 1980b, v Besag, 1989). Iz rezultatov raziskave je 
tudi razvidno, da velik delež dečkov druge trpinči tudi verbalno, bolj prikritih oblik nasilja pa 
se dečki poslužujejo v bistveno manjši meri. Deklice se fizičnega in verbalnega nasilja v 
primerjavi z dečki poslužujejo manj pogosto. Največ učenk trpinči svoje vrstnike na bolj 
prikrit način, in sicer tako, da jih izključijo iz družbe in jih opravljajo, medtem ko je delež 
dečkov, ki trpinči vrstnike na tovrsten način, približno enak kot pri deklicah. Tudi Olweus 
(1995) je v svoji raziskavi ugotovil, da so dečki bolj kot deklice izpostavljeni neposrednemu 
nasilju, oba spola pa sta približno enako pogosto deležna posrednega trpinčenja. 
Iz magistrske raziskave tudi ugotovimo, da nasilje nad obema spoloma največkrat izvajajo 
dečki. Pri tem je potrebno omeniti, da dečki pogosteje izvajajo nasilje nad dečki, verjetno 
zato, ker se s svojimi vrstniki običajno več družijo kot pa z vrstnicami. Deklice svoje vrstnice 
pogosteje kot dečki izključujejo iz družbe in opravljajo. Ugotovila pa sem tudi, da so dečki 
manj pogosto kot dekleta trpinčeni s strani učenk. To lahko povežemo z dejstvom, da se 
učenci obeh spolov pogosteje družijo z vrstniki istega spola ter z njimi oblikujejo tesnejša 
prijateljstva (Omark idr., 1975, v Besag, 1989; Douvan in Adelson, 1966, v Besag, 1989), kar 
pa verjetno privede do večjega števila konfliktov med njimi.  
Dečki se tudi statistično pomembno pogosteje znajdejo v hkratni vlogi žrtve in nasilneža kot 
deklice, to pa se ujema z ugotovitvijo, da so dečki agresivnejši od deklet in da nad svojimi 
vrstniki pogosteje izvajajo nasilje kot nad svojimi vrstnicami.    
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Zanimiva je tudi ugotovitev, da večina trpinčenih dečkov in deklic sploh ne pozna vzroka za 
nasilno vedenje vrstnikov. To lahko pomeni, da se žrtev pretirano ne razlikuje od drugih in da 
hoče nasilnež s svojim napadom le dokazati svojo fizično ali psihično moč in si zato izbere 
tisto žrtev, s pomočjo katere bo to dokazal. Omark idr. (1975, v Besag, 1989) namreč 
poudarjajo, da sta pripadnost in moč temeljna dejavnika, ki urejata naše družbeno vedenje. E. 
Safran (2003, v Safran, 2007) trdi, da se dečki nasilno vedejo do žrtev, bodisi da prikrijejo 
svojo nemoč in negotovost, iz dolgčasa ali pa z namenom, da  pokažejo svojo moč. Wachtel 
(1973, v Besag, 1989) pa za deklice trdi, da trpinčijo druge z namenom, da dobijo neko 
potrditev ali tolažbo. Rezultati moje raziskave pa so pri trpinčenih dečkih in deklicah, ki 
vzrok za nasilje poznajo, pokazali, da se trpinčenje nad njimi najpogosteje dogaja zaradi 
prepira med prijatelji, pri deklicah pa tudi zaradi njihovega videza.  
 
Razlike v nasilju pa se med spoloma kažejo tudi v tem, kako dolgo izvajajo vrstniki nasilje 
nad njimi in iz katerega razreda prihajajo nasilneži, ki jih trpinčijo. Rezultati moje raziskave 
kažejo, da se je nasilje tako nad dečki kot tudi nad deklicami najpogosteje dogajalo en dan ali 
en teden, kar nakazuje na to, da se trpinčenje nad obema spoloma najpogosteje zaključi v 
kratkem času. Kar nekaj učencev (19,91 %) pa je nasilje doživljalo eno ali več let, predvsem 
pri fantih, kar je presenetljiv podatek, saj naj bi zanje veljalo, da se nasilje med njimi 
običajno zaključi v nekaj dneh (Safran, 2007). Po drugi strani pa je tudi kar nekaj več deklic 
kot dečkov, ki so jih vrstniki trpinčili en mesec ali pol leta. To se ujema s trditvijo E. Safran 
(2007), ki navaja, da vrstnice običajno trpinčijo svoje prijateljice po več tednov ali mesecev. 
Na podlagi dobljenih rezultatov moje raziskave težko trdim, kateri spol doživlja nasilje več 
časa, je pa iz raziskave razvidno, da se nasilje nad obema spoloma največkrat hitro zaključi. 
 
Moja raziskava je tudi pokazala, da oba spola največkrat trpinčijo vrstniki iz lastnega razreda. 
Razlog je verjetno to, da z njimi preživijo več časa kot z učenci iz drugih razredov, zato je 
logično, da lahko do nasilja med njimi prej pride. Izkazalo pa se je tudi, da je kar velik delež 
dečkov doživljal trpinčenje s strani vrstnikov iz višjih razredov. Razlog za to je lahko večja 
fizična moč teh učencev, saj naj bi za dečke veljalo, da velikokrat trpinčijo šibkejše fante, da 
dokažejo svojo fizično moč (Olweus, 1995; Safran, 2003, v Safran, 2007). Statistično 
pomembne razlike med spoloma pa se niso pokazale v tem, da so število nasilnežev ter kraj 
in čas izvajanja nasilja odvisni od spola žrtve. Dečke in deklice v približno enakem deležu 
trpinčijo tako posamezniki kot tudi skupina učencev. Izkazalo se je, da se največ nasilja 
dogaja med odmorom in po pouku, in sicer v razredu ter v drugih šolskih prostorih, kar nekaj 
pa jih je trpinčenje doživljalo tudi na igrišču. Učenci običajno med odmori in po pouku niso 
pod takim nadzorom učiteljev kot pri pouku, zato je lahko manjši nadzor učiteljev tudi razlog, 
da se nasilje v tem času bolj pogosto dogaja.     
 
Med spoloma je zaznati tudi razlike v načinih doživljanja in odzivanja na nasilje. Večini 
deklic je bilo ob doživljanju nasilja zelo hudo (doživljanje čustvene stiske), medtem ko je 
največ trpinčenih dečkov ob nasilju občutilo jezo. Največ deklic je za trpinčenje povedalo 
svojim staršem in svojemu prijatelju(-ici), največ dečkov (17,91 %) pa je nasilnežem vrnilo 
udarce, česar pa se je posluževalo zelo malo deklic. Velik delež trpinčenih dečkov (16,42 %), 
tako kot deklice, je za nasilje povedal staršem, enak delež dečkov (16,42 %) pa je ta problem 
zaupal tudi učitelju.  
Iz rezultatov raziskave lahko razberemo tudi, da učitelji, tako nasilje med dečki kot tudi med 
deklicami, slabo prepoznavajo. Ta podatek kaže na to, da se na šolah naredi premalo za 
preprečevanje tega pojava in je nadzora nad učenci premalo. Pozitivno pa je to, da učitelji pri 
obeh spolih v primeru, da opazijo nasilje, tudi ukrepajo. Najpogosteje poskušajo problem 
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rešiti sami, in sicer tako, da se pogovorijo z nasilnežem in z žrtvijo. Pri tem bi rada opozorila, 
da obstaja relativno visok delež primerov (17,77 %), pri katerih učitelji niso odreagirali, 
čeprav so nasilje opazili.  
 
Rezultati moje raziskave torej kažejo, da je problem medvrstniškega nasilja na slovenskih 
šolah zelo razširjen, saj je večina učencev trpinčenje že doživela. To nakazuje na potrebo po 
načrtnem in učinkovitejšem spoprijemanju s tem pojavom. Zaskrbljujoče je tudi dejstvo, da 
učitelji ta pojav slabo prepoznavajo. Ker pa se največ nasilja dogaja med odmorom in po 
pouku, lahko sklepamo, da so učenci v tem času pod slabim nadzorom odraslih, zato bi bilo 
potrebno, da bi bili učitelji tudi v tem času v bližini otrok in bili pozorni na dogajanje med 
njimi. Olweus (1995) navaja, da je trpinčenja v šolah manj, kjer je več dežurnih med odmori 
in pri kosilu, preprost preventivni ukrep za to pa je zasnovati načrt dežuranja učiteljev med 
odmori in v času kosila. Poudarja, da je pomembno  ustrezno število dežurnih skupaj z učenci 
v času odmora tudi pred šolo. Po pouku je učence težje nadzorovati, če gredo npr. domov ali 
pa čakajo na kakšne aktivnosti, vendar pa je moja raziskava pokazala, da je bilo kar nekaj 
učencev trpinčenih tudi v podaljšanem bivanju in na igrišču, ko bi morali učitelji, tako kot 
med poukom, skrbno opazovati dogajanje in skrbeti za dobro počutje otrok. Nadzor nad 
učenci je zelo pomemben in je potreben vedno, ko so učenci v šoli, pri čemer ni pomembno, 
če je to med poukom, med odmori ali po pouku. Učenci se morajo zavedati, da učitelji 
trpinčenja ne bodo odobravali (Olweus, 1995). Poleg tega pa ni zanemarljiv tudi odstotek 
učencev (17,77 %), ki so dejali, da učitelji v primeru nasilja sploh ne ukrepajo. S takimi 
dejanji dajejo posredno podporo nasilnežu, žrtve nasilja pa se počutijo še bolj prizadete in se 
na učiteljevo pomoč redkeje obračajo (Pušnik, 1999).  
 
Veliko raziskovalcev (npr. Olweus, 1995; Pušnik, 1996; Bučar-Ručman, 2009) trdi, da je za 
učinkovito soočanje in preprečevanje nasilja potrebno preventivno in kurativno ukrepanje, s 
čimer se strinjam tudi sama. Šolskega nasilja naj ne bi bilo mogoče povsem odpraviti, vendar 
pa so raziskave potrdile, da obstajajo učinkoviti načini soočanja s tem problemom (npr. 
Greene, 2005; Olweus, 2001; Rigby, Smith, Pepler, 2004; Skiba idr. 2000, Smith idr. 2000, 
vse navajam po Bučar-Ručman, 2009). Olweus (2001, v Bučar-Ručman, 2009) poroča, da so 
v njihovih raziskavah ugotovili, da se je z izvajanjem preventivnega programa zmanjšalo 
antisocialno vedenje, izboljšalo pa se je tudi vzdušje v razredu in zadovoljstvo učencev s 
šolo.  
 
Na področju soočanja z vrstniškim nasiljem je pomembno, da šole oblikujejo program, ki bo 
vključeval tako preventivne kot  kurativne dejavnosti za preprečevanje nasilja. Pred tem je 
potrebno analizirati stanje na šoli, pri čemer se ugotovi, v kolikšni meri je nasilje na šoli 
prisotno, katere oblike nasilja se pojavljajo, kako se učenci nanj odzivajo, kje vidijo učenci 
pomanjkljivosti na področju soočanja s tem problemom ipd. Pri oblikovanju takega  
programa je zelo pomembno tesno sodelovanje vseh zaposlenih na šoli, šole z otroki in s 
starši šolajočih se otrok. Šola mora skupaj s starši oblikovati pravila in ukrepe, ki bi jih 
izvajali v primeru nasilja, starši morajo sodelovati tudi pri preventivnih in kurativnih 
dejavnostih, kot so roditeljski sestanki, pogovori z otroki o nasilju, pozitivne dejavnosti ipd., 
in se v interakciji z zaposlenimi na šoli truditi, da do nasilja ne prihaja oz., da se ga 
preprečuje. Pri oblikovanju preventivnih in kurativnih dejavnosti je potrebno upoštevati tudi 
razlike med spoloma. Vsaka šola mora razmisliti, ali naj oblikuje skupen ali ločen program za 
oba spola, ali naj oblikuje skupen program in izvaja samo določene aktivnosti s posameznim 
spolom učencev, npr. ali naj se srečuje s starši dečkov in deklic posebej, ipd. Med dečki in 
deklicami namreč obstajajo razlike, tako biološke, psihološke kot sociološke, v svoji 
raziskavi pa sem dokazala, da je med spoloma zaznati številne razlike tudi na področju 
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nasilja. Na podlagi tega bi bilo dobro razmisliti, ali je za izboljšanje socialnih odnosov, za 
preprečevanje in za reševanje medvrstniškega nasilja učinkovito delati tudi z vsakim spolom 
posebej. Ne glede na razlike med dečki in deklicami pa je pomembno, da se v šoli redno 
izvaja preventivne dejavnosti, kot so socialne igre, redni nadzor nad učenci, roditeljske 
sestanke, razredne ure, sodelovalne oblike učenja, tehnike sproščanja ipd. ter se obravnava 
različne vsebine na temo nasilja. Poleg tega je pomembno, da učitelji v primeru nasilja tudi 
primerno kurativno ukrepajo in že v naprej okvirno razmislijo, kako bi bili pri razreševanju 
tega problema čim bolj učinkoviti, pri tem pa upoštevajo razlike med spoloma. Dobro bi bilo, 
če bi šola organizirala tudi usposabljanje in izobraževanje učiteljev, da bi lažje prepoznavali 
določene oblike nasilja, ob pojavu trpinčenja učinkoviteje ukrepali in bili za ta problem bolj 
občutljivi ipd. Prav tako pa bi bilo priporočljivo organizirati tudi izobraževanja za starše, kjer 
bi se lahko poučili o tem pojavu. Med izvajanjem programa je pomembno spremljati, kakšni 
so odnosi med učenci, in oceniti, ali se medvrstniško nasilje zmanjšuje, ostaja enako pogosto 
ali celo povečuje. To je predvsem pomembno, da se ugotovi, ali so ukrepi učinkoviti, ali jih je 
potrebno izboljšati, vključiti nove aktivnosti, kakšen ukrep izpustiti ipd.  
 
Moja magistrska raziskava pa ima tudi nekatere omejitve. Med izvajanjem anketnega 
vprašalnika sem ugotovila, da je za učence 4. razreda preveč kompleksno sestavljen. V 
anketnih vprašalnikih so bile podane tabele, v katerih so bile v posameznih vrsticah zapisane 
oblike nasilja. Učenci so morali pri posamezni obliki nasilja označiti, kateri spol je bil 
povzročitelj oz. žrtev nasilja. Med vrsticami tabel je bilo premalo razmika, kar je učencem 
delalo težave, saj so svoj odgovor označili v napačni vrstnici. Bolje bi bilo, če bi namesto 
vrstic v tabelah podala sličice, ki bi predstavljale posamezen spol, učenci pa bi obkrožili 
sličico tistega spola, ki je povzročil oz. bil žrtev nasilja. Poleg tega menim, da bi bili učenci 
ob takih tabelah tudi bolj motivirani za reševanje anketnega vprašalnika. Primer tabel, ki 
menim, da bi bile bolj ustrezne, sem podala v prilogi 2. Izkazalo pa se je tudi, da imajo učenci 
kar nekaj podvprašanj (npr. ali morajo pod odgovor »drugo« kaj zapisati, ali lahko obkrožijo 
več odgovorov), nekateri so zelo slabo brali, drugi pa so napačno obkroževali odgovore (npr. 
učenci so pri nekaterih nalogah obkrožili odgovor, da se vrstniki niso vedli nasilno do njih, 
četudi so pri ostalih odgovorili, da so že bili žrtve nasilja), zato sem se odločila, da bomo 
anketni vprašalnik reševali frontalno. Izkazalo se je, da je bil frontalni način dela pravilna 
metodološka odločitev, saj jim je bilo na ta način anketni vprašalnik ob mojem vodenju skozi 
vprašanja lažje izpolnjevati. Poleg tega bi morala ob vprašanjih še zapisati, da je možno 
obkrožiti več odgovorov, zato sem ob frontalnem reševanju pri vsaki nalogi to ustno 
poudarjala. Pred reševanjem anketnega vprašalnika sem predvidevala, da bodo učenci za 
odgovarjanje porabili manj časa, izkazalo pa se je, da so nekateri pri reševanju zelo počasni, 
zato bi bilo bolje, da bi ga skrajšala.  
 
Šola ima za odkrivanje, preprečevanje in ukrepanje v primeru trpinčenja ter za pomoč žrtvam 
nasilja veliko različnih možnosti. Med drugim mora spodbujati in razvijati takšno klimo, ki 
trpinčenja ne dopušča (Pušnik, 1996). Biti mora občutljiva za ta pojav, zavedati se mora 
negativnih posledic, ki jih nasilje prinaša, in narediti vse, da bi se otroci v šoli dobro počutili 
in jo radi obiskovali. S preventivnimi in kurativnimi dejavnostmi, pri katerih so upoštevane 
tudi razlike med spoloma, se lahko pojav medvrstniškega nasilja bistveno zmanjša. S tesnim 
sodelovanjem šole z otroki in njihovimi starši pa je lahko šola pri preprečevanju problema 
nasilja uspešnejša. 
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18 PRILOGE 
Priloga 1: Anketni vprašalnik 
 
ANKETNI VPRAŠALNIK O MEDVRSTNIŠKEM NASILJU  

Dragi učenec/učenka!  

Pred teboj so vprašanja o nasilju med učenci. Da je nekdo do svojega vrstnika nasilen, 
rečemo, kadar ga  tepe, žali, obrekuje, izključi iz družbe, spotika, ustrahuje, mu ukrade 
kakšno stvar, itd. Mogoče si to tudi ti že osebno doživel. Prosim te, da na vprašanja 
odgovarjaš iskreno, saj nihče ne bo vedel, kakšne odgovore si zapisal. 

 

OBKROŽI:           

Spol:                         a) deklica                    b) deček  

Kateri razred obiskuješ? _______________________      

 

1. ČE JE KDO NA TEBI že kdaj izvajal naslednja dejanja, označi, ali so bila to dekleta, 
fantje, oboji ali pa nobeden od njih (naredi kljukico pri izbranem odgovoru). ČE 
NIHČE OD VRSTNIKOV ŠE NI BIL NASILEN DO TEBE, to označi v zadnjem 
stolpcu na desni.  

Ravnanje nekoga NAD 
TEBOJ 

Nasilje je 
izvajalo eno 
ali več deklet 

Nasilje je 
izvajal eden 
ali več  fantov 

Nasilje so 
izvajali 
dekleta in 
fantje 

Nasilja ni 
izvajal nobeden 

pretepanje     

porivanje     

brcanje     
spotikanje     

pljuvanje     
otipavanje     
uničevanje osebnih stvari      

kraja osebnih stvari      

ustrahovanje ali grožnje      

zafrkavanje      

opravljanje      

žaljenje     

izključitev iz družbe      

nadlegovanje preko spleta      

nadlegovanje po telefonu      

širjenje lažnih govoric      

zahtevanje denarja      
sramotenje      
siljenje v neke stvari      

zapiranje v nek prostor 
(wc, omara …) 
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drugo (dopolni):      

 

2. Nasilje nad mano je izvajal/o (obkroži):  

a) en fant 

b) več fantov 

c) eno dekle 

d) več deklet 

e) več fantov in deklet 

f) nobeden

 

3.  Zakaj misliš, da so se tako vedli do tebe? Zaradi (obkroži):

a) zaradi mojega videza (način oblačenja, 
telesne hibe, debelosti, …) 

b) zaradi mojega vedenja 

c) zaradi prepira med prijatelji 

d) zaradi koristi (npr. da bi dobil denar) 

e) da bi pokazali svojo fizično moč 

f) drugo (dopiši): ___________________ 

g) ne vem 

h) nasilja nad mano niso izvajali

4.  Koliko časa so izvajali nasilje nad tabo (obkroži)? 

a) en teden 

b) en mesec 

c) pol leta 

d) eno leto 

e) več let 

f) drugo (dopiši):___________________ 

g) nasilja nad mano niso izvajali

5. Iz katerega razreda so bili učenci, ki so se nasilno vedli do tebe (obkroži)? 

a) iz mojega razreda 

b) iz višjega razreda 

c) iz nižjega razreda 

d) iz različnih razredov 

e) drugo (dopiši): ___________________ 

f) nasilja nad mano niso izvajali

6. Kdaj se je nasilje dogajalo (obkroži)?  

a) pred poukom 

b) med poukom 

c) po pouku 

d) med odmorom 

e) drugo (dopiši): ____________________ 

f) nasilja nad mano niso izvajali

7. Kje se je nasilje dogajalo (obkroži)? 

a) v razredu 

b) v drugih šolskih prostorih (wc, avla, 
….) 

c) na poti v šolo in iz nje 

d) blizu doma 

e) drugo (dopiši): ____________________ 

f) nasilja nad mano niso izvajali

8. Kako si se počutil/a, ko si bil/a žrtev nasilja (obkroži)?  

a) bil/a sem osamljen/a 

b) zelo mi je bilo hudo 

c) vseeno mi je bilo 

d) jezen/a sem bil/a 
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e) drugo (dopiši): ____________________ f) nisem bil/la žrtev nasilja

9. Kako si se zaščitil/a pred nasiljem (obkroži)? 

a) bil/a sem tiho 

b) vrnil/a sem jim udarce 

c) tudi jaz sem jih žalil/a 

d) povedal/a sem (označi z X):  

� učitelju 

� svetovalni delavki 

� ravnatelju 

� staršem 

� prijatelju 

� sošolcem  

e) nikomur nisem povedal/a, ker si 

nisem upal/a 

f)  drugo (dopiši): _________________ 

g) nasilja nisem bil(-la) deležen(-na) 

 

10. Kako so učitelji ukrepali proti nasilju (obkroži)? 

a) niso ga opazili 

b) pogovorili so se z mano in z nasilnežem 

c) pogovorili so se s starši nasilneža 

d) z nasilnežem sva šla na pogovor k 
svetovalni delavki 

e) niso ukrepali 

f) drugo (dopiši): ____________________ 

g) nasilja nad mano niso izvajali 

 

11. ČE SI KOGA VIDEL, da bi nekemu drugemu učencu povzročal spodaj opisana 
dejanja, označi, kdo je to bil (naredi kljukico pri izbranem odgovoru). ČE NISI ŠE 
NIKOGAR VIDEL, to označi v zadnjem stolpcu na desni. 

Ravnanje nekoga NAD 
NEKOM DRUGIM 

Nasilje je 
izvajalo eno 
ali več deklet  

Nasilje je 
izvajal eden 
ali več  fantov 

Nasilje so 
izvajali 
dekleta in 
fantje 

Nasilja ni 
izvajal 
nobeden  

pretepanje     

porivanje     

brcanje      
spotikanje     

pljuvanje     
otipavanje     
uničevanje osebnih stvari      

kraja osebnih stvari      

ustrahovanje ali grožnje      

zafrkavanje      

opravljanje      

žaljenje     

izključitev iz družbe      

nadlegovanje preko spleta      
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nadlegovanje po telefonu      

širjenje lažnih govoric      

zahtevanje denarja      
sramotenje     
siljenje v neke stvari      

zapiranje v nek prostor (wc, 
omara …) 

    

drugo (dopolni):      

 
12. Do koga se je ta učenec nasilno vedel (obkroži)? 

a) do neke deklice 

b) do nekega fanta 

c) do deklice in do fanta 

d) do nobenega 

13. Nasilje nad nekim tvojim vrstnikom je izvajal/o (obkroži):  

a) en fant 

b) več fantov 

c) eno dekle 

d) več deklet 

e) več fantov in deklet 

f) nasilja ni izvajal nobeden  

14.  Zakaj misliš, da se je ta učenec tako vedel do tvojega vrstnika? Zaradi (obkroži): 

a) zaradi njegovega videza (način 
oblačenja, telesne hibe, debelosti, …) 

b) zaradi njegovega vedenja 

c) zaradi prepira med prijatelji 

d) zaradi koristi (npr. da bi dobil denar) 

e) da bi pokazal svojo fizično moč 

f) drugo (dopiši): ____________________ 

g) ne vem 

h) nasilja ni izvajal nobeden

 

15. Iz katerega razreda je bil učenec, ki se je nasilno vedel do tvojega vrstnika 
(obkroži)?  

a) iz njegovega razreda 

b) iz višjega razreda 

c) iz nižjega razreda 

d) iz različnih razredov 

e) drugo (dopiši): ____________________ 

f) nasilja ni izvajal nobeden 

16. Kdaj se je nasilje, ki  si ga videl, dogajalo (obkroži)?  

a) pred poukom  

b) med poukom  

c) po pouku 

d) med odmorom 

e) drugo (dopiši): ____________________ 

f) nasilje se ni izvajalo 

17. Kje se je nasilje, ki si ga videl, dogajalo (obkroži)? 

a) v razredu 

b) v drugih šolskih prostorih (wc, avla, 
….) 

c) na poti v šolo in iz nje 

d) blizu doma 

e) drugo (dopiši): ____________________ 

f) nasilje se ni izvajalo  
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18. Kako se je tvoj vrstnik kot žrtev nasilja zaščitil ali branil pred nasiljem (obkroži)? 

a) bil/a je tiho 

b) vrnil/a  jim je udarce 

c) tudi on/a jih je žalil/a 

d) povedal/a je (označi z X):  

� učitelju 

� svetovalni delavki 

� ravnatelju 

� staršem 

� prijatelju  

� sošolcem 

 

e) drugo (dopiši): ______________                                  

f) nasilje se ni izvajalo 

19. Kako so učitelji ukrepali proti nasilju (obkroži)? 

a) niso ga opazili 

b) pogovorili so se z žrtvijo in z 
nasilnežem 

c) pogovorili so se s starši nasilneža 

d) žrtev in nasilnež sta šla na pogovor k 
svetovalni delavki 

e) niso ukrepali 

f) ne vem 

g) drugo (dopiši): ____________________ 

h) nasilje se ni izvajalo 

20. V primeru, DA SI TI ŽE KOMU povzročil nasilje, označi kdo je bil to (naredi 
kljukico pri izbranem odgovoru):  

Ravnanje DEKLETU FANTU DEKLETU 
IN FANTU 

NOBENEMU 

pretepanje     

porivanje     

brcanje     
spotikanje     

pljuvanje     
otipavanje     
uničevanje osebnih stvari      

kraja osebnih stvari     

ustrahovanje ali grožnje      

zafrkavanje      

opravljanje      

žaljenje     

izključitev iz družbe      

nadlegovanje preko spleta      

nadlegovanje po telefonu     

širjenje lažnih govoric      

zahtevanje denarja      
sramotenje      
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prisiljevanje v neko stvar     

zaklepanje v nek prostor 
(wc, omara …) 

    

drugo (dopolni):      

 
21. Ali si nasilje izvajal sam ali v skupini (obkroži)? 

a) sam 

b) v skupini 

c) nasilja nisem izvajal/a 

22. Zakaj si se nasilno vedel do vrstnika? Zaradi (obkroži): 

a) zaradi njegovega videza (način 
oblačenja, telesne hibe, debelosti, …) 

b) zaradi njegovega vedenja 

c) zaradi prepira med prijatelji 

d) zaradi koristi (npr. da bi dobil denar) 

e) da bi pokazal svojo fizično moč 

f) drugo (dopiši): ____________________ 

g) ne vem 

h) nasilja nisem izvajal/a 

23. Iz katerega razreda je bil vrstnik, do katerega si se nasilno vedel (obkroži)?  

a) iz mojega razreda 

b) iz višjega razreda 

c) iz nižjega razreda 

d) iz različnih razredov 

e) drugo (dopiši): ____________________ 

f) nasilja nisem izvajal/a 

24. Kdaj se je nasilje, ki si ga izvajal, dogajalo (obkroži)?  

a) pred poukom  

b) med poukom  

c) po pouku 

d) med odmorom 

e) drugo (dopiši): ____________________ 

f) nasilja nisem izvajal/a 

25. Kje se je nasilje, ki si ga izvajal, dogajalo (obkroži)? 

a) v razredu 

b) v drugih šolskih prostorih (wc, avla, 
….) 

c) na poti v šolo in iz nje 

d) blizu doma 

e) drugo (dopiši): ____________________ 

f) nasilja nisem izvajal/a 

26. Kako se je žrtev tvojega nasilja zaščitila/ branila pred nasiljem (obkroži)? 

a) bil/a je tiho 

b) vrnil/a mi je udarce 

c) tudi on/a me je žalil/a 

d) povedal/a je (označi z X):  
� učitelju 

� svetovalni delavki 

� ravnatelju 

� staršem 

� prijatelju 

� sošolcem  
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e) drugo (dopiši): ______________ f) nasilja nisem izvajal/a

27. Kako so učitelji ukrepali proti nasilju, ki si ga izvajal/a (obkroži)? 

a) niso ga opazili 

b) pogovorili so se z mano in z vrstnikom, 
do katerega sem bil nasilen 

c) pogovorili so se z mojimi starši 

d) z vrstnikom, do katerega sem bil 
nasilen, sva šla na pogovor k svetovalni 
delavki 

e) niso ukrepali 

f) drugo (dopiši): ____________________ 

g) nasilja nisem izvajal/a 
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Priloga 2: Tabele, za katere menim, da bi bile bolj ustrezne, če bi jih vključili v anketni 
vprašalnik. 

 

1. ČE JE KDO NA TEBI že kdaj izvajal naslednja dejanja, obkroži, ali so bila to 
dekleta, fantje, oboji ali pa nobeden od njih. ČE NIHČE OD VRSTNIKOV ŠE NI BIL 
NASILEN DO TEBE, obkroži                                      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NADLEGOVANJE 
PO SPLETU 

  

 

 

NADLEGOVANJE 
PO TELEFONU 

  

 

 

ŠIRJENJE 
LAŽNIH 
GOVORIC 

    

ZAHTEVANJE 
DENARJA 

  

 

 

SRAMOTENJE 
    

SILJENJE V 
KAKŠNE STVARI 

  

 

 

ZAPIRANJE V 
KAKŠEN 
PROSTOR (WC, 
OMARA …) 

  

 

 

DRUGO 
(DOPOLNI): 

 

 

 

    

PRETEPANJE 
  

 

 

 

PORIVANJE 
  

 

 

 

BRCANJE 
  

 

 

 

SPOTIKANJE 
  

 

 

 

PLJUVANJE 
  

 

 

 

OTIPAVANJE 
  

 

 

 

UNIČEVANJE 
OSEBNIH 
STVARI 

    

KRAJA OSEBNIH 
STVARI 

    

USTRAHOVANJE 
ALI GROŽNJE  

 

 

 

ZAFRKAVANJE 
  

 

 

 

OPRAVLJANJE 
  

 

 

 

ŽALJENJE 
  

 

 

 

IZKLJUČITEV IZ 
DRUŽBE 
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11. ČE SI KOGA VIDEL, da bi nekemu drugemu učencu povzročal spodaj opisana 
dejanja, obkroži,  kdo je to bil. ČE NISI ŠE NIKOGAR VIDEL, obkroži  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NADLEGOVANJE 
PO SPLETU 

  

 

 

NADLEGOVANJE 
PO TELEFONU 

  

 

 

ŠIRJENJE 
LAŽNIH 
GOVORIC 

    

ZAHTEVANJE 
DENARJA 

  

 

 

SRAMOTENJE 
  

 

 

SILJENJE V 
KAKŠNE STVARI 

  

 

 

ZAPIRANJE V 
KAKŠEN 
PROSTOR (WC, 
OMARA …) 

    

DRUGO 
(DOPOLNI): 

 

 

 

    

PRETEPANJE 
  

 

 

 

PORIVANJE 
  

 

 

 

BRCANJE 
  

 

 

 

SPOTIKANJE 
  

 

 

 

PLJUVANJE 
  

 

 

 

OTIPAVANJE 
  

 

 

 

UNIČEVANJE 
OSEBNIH 
STVARI 

    

KRAJA OSEBNIH 
STVARI 

    

USTRAHOVANJE 
ALI GROŽNJE  

 

 

 

ZAFRKAVANJE 
  

 

 

 

OPRAVLJANJE 
  

 

 

 

ŽALJENJE 
  

 

 

 

IZKLJUČITEV IZ 
DRUŽBE 
 

    

KRAJA OSEBNIH 
STVARI 

    

USTRAHOVANJE 
ALI GROŽNJE  

 

 

 

ZAFRKAVANJE 
  

 

 

 

OPRAVLJANJE 
  

 

 

 

ŽALJENJE 
  

 

 

 

IZKLJUČITEV IZ 
DRUŽBE 
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20. V primeru, DA SI TI ŽE KOMU povzročil nasilje, obkroži, kdo je to bil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NADLEGOVANJE 
PO SPLETU 

  

 

 

NADLEGOVANJE 
PO TELEFONU 

  

 

 

ŠIRJENJE 
LAŽNIH 
GOVORIC 

    

ZAHTEVANJE 
DENARJA 

  

 

 

SRAMOTENJE 
  

 

 

SILJENJE V 
KAKŠNE STVARI 

  

 

 

ZAPIRANJE V 
KAKŠEN 
PROSTOR (WC, 
OMARA …) 

    

DRUGO 
(DOPOLNI): 

 

 

 

    

PRETEPANJE 
  

 

 

 

PORIVANJE 
  

 

 

 

BRCANJE 
  

 

 

 

SPOTIKANJE 
  

 

 

 

PLJUVANJE 
  

 

 

 

OTIPAVANJE 
  

 

 

 

UNIČEVANJE 
OSEBNIH 
STVARI 

    

KRAJA OSEBNIH 
STVARI 

    

USTRAHOVANJE 
ALI GROŽNJE  

 

 

 

ZAFRKAVANJE 
  

 

 

 

OPRAVLJANJE 
  

 

 

 

ŽALJENJE 
  

 

 

 

IZKLJUČITEV IZ 
DRUŽBE 
 

    

KRAJA OSEBNIH 
STVARI 

    

USTRAHOVANJE 
ALI GROŽNJE  

 

 

 

ZAFRKAVANJE 
  

 

 

 

OPRAVLJANJE 
  

 

 

 

ŽALJENJE 
  

 

 

 

IZKLJUČITEV IZ 
DRUŽBE 
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Priloga 3: Tabela o pogostosti izvajanja posameznih oblik nasilja nad vrstniki  

 

  
Nasilje je izvajalo 
eno ali več deklet 

Nasilje je izvajal 
en ali več fantov 

Nasilje so izvajali 
dekleta in fantje SKUPAJ 

 Žrtve posameznih 
oblik nasilja  f f% f f% f f% f f% 

Pretepanje ‒ dečki 3 3,75% 68 85,00% 9 11,25% 80 100,00% 

Pretepanje ‒ deklice 6 17,65% 22 64,71% 6 17,65% 34 100,00% 

Porivanje ‒ dečki 10 9,80% 74 72,55% 18 17,65% 102 100,00% 

Porivanje ‒ deklice 16 21,92% 36 49,32% 21 28,77% 73 100,00% 

Brcanje ‒ dečki 7 8,64% 61 75,31% 13 16,05% 81 100,00% 

Brcanje ‒ deklice 10 17,86% 39 69,64% 7 12,50% 56 100,00% 

Spotikanje ‒ dečki 5 6,85% 58 79,45% 10 13,70% 73 100,00% 

Spotikanje ‒ deklice 7 13,73% 34 66,67% 10 19,61% 51 100,00% 

Pljuvanje ‒ dečki 11 25,00% 32 72,73% 1 2,27% 44 100,00% 

Pljuvanje ‒ deklice 12 37,50% 16 50,00% 4 12,50% 32 100,00% 

Otipavanje ‒ dečki 5 41,67% 4 33,33% 3 25,00% 12 100,00% 

Otipavanje ‒ deklice 4 17,39% 14 60,87% 5 21,74% 23 100,00% 

Uničevanje osebnih 
stvari ‒ dečki 2 4,17% 36 75,00% 10 20,83% 48 100,00% 

Uničevanje osebnih 
stvari ‒ deklice 7 19,44% 20 55,56% 9 25,00% 36 100,00% 

Kraja osebnih stvari 
‒ dečki 4 7,69% 42 80,77% 6 11,54% 52 100,00% 

Kraja osebnih stvari 
‒ deklice 15 51,72% 5 17,24% 9 31,03% 29 100,00% 

Ustrahovanje ali 
grožnje ‒ dečki 3 5,77% 44 84,62% 5 9,62% 52 100,00% 

Ustrahovanje ali 
grožnje ‒ deklice 8 26,67% 18 60,00% 4 13,33% 30 100,00% 

Zafrkavanje ‒ dečki 4 3,48% 83 72,17% 28 24,35% 115 100,00% 

Zafrkavanje  
‒ deklice 15 17,24% 37 42,53% 35 40,23% 87 100,00% 
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Opravljanje ‒ dečki 4 8,16% 31 63,27% 14 28,57% 49 100,00% 

Opravljanje ‒ 
deklice 29 48,33% 8 13,33% 23 38,33% 60 100,00% 

Žaljenje ‒ dečki 5 5,49% 64 70,33% 22 24,18% 91 100,00% 

Žaljenje ‒ deklice 20 26,32% 23 30,26% 33 43,42% 76 100,00% 

Izključitev iz družbe 
‒ dečki 3 5,77% 42 80,77% 7 13,46% 52 100,00% 

Izključitev iz družbe 
‒ deklice 44 69,84% 6 9,52% 13 20,63% 63 100,00% 

Nadlegovanje preko 
spleta ‒ dečki 2 20,00% 6 60,00% 2 20,00% 10 100,00% 

Nadlegovanje preko 
spleta ‒ deklice 2 33,33% 4 66,67% 0 0,00% 6 100,00% 

Nadlegovanje po 
telefonu ‒ dečki 2 14,29% 10 71,43% 2 14,29% 14 100,00% 

Nadlegovanje po 
telefonu ‒ deklice 3 23,08% 6 46,15% 4 30,77% 13 100,00% 

Širjenje lažnih 
govoric ‒ dečki 5 7,69% 41 63,08% 19 29,23% 65 100,00% 

Širjenje lažnih 
govoric ‒ deklice 12 25,53% 20 42,55% 15 31,91% 47 100,00% 

Zahtevanje denarja 
‒ dečki 2 12,50% 13 81,25% 1 6,25% 16 100,00% 

Zahtevanje denarja 
‒ deklice 0 0,00% 2 40,00% 3 60,00% 5 100,00% 

Sramotenje ‒ dečki 3 6,00% 41 82,00% 6 12,00% 50 100,00% 

Sramotenje ‒ 
deklice 11 21,57% 21 41,18% 19 37,25% 51 100,00% 

Siljenje v neke stvari 
‒ dečki 3 9,09% 27 81,82% 3 9,09% 33 100,00% 

Siljenje v neke stvari 
‒ deklice 9 39,13% 8 34,78% 6 26,09% 23 100,00% 

Zapiranje v nek 
prostor ‒ dečki 0 0,00% 24 88,89% 3 11,11% 27 100,00% 

Zapiranje v nek 
prostor ‒ deklice 8 36,36% 9 40,91% 5 22,73% 22 100,00% 
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Priloga 4: Pogostost izvajanja posameznih oblik nasilja – po spolu žrtve  

 

  
Nasilje je izvajalo eno ali 

več deklet 
Nasilje je izvajal eden ali 

več fantov SKUPAJ 

Oblike nasilja f f% f f% f f% 

Pretepanje 9 9,09% 90 90,91% 99 100,00% 

Porivanje 26 19,12% 110 80,88% 136 100,00% 

Brcanje  17 14,53% 100 85,47% 117 100,00% 

Spotikanje 12 11,54% 92 88,46% 104 100,00% 

Pljuvanje 23 32,39% 48 67,61% 71 100,00% 

Otipavanje 9 33,33% 18 66,67% 27 100,00% 
Uničevanje osebnih 
stvari  9 13,85% 56 86,15% 65 100,00% 

Kraja osebnih stvari  19 28,79% 47 71,21% 66 100,00% 
Ustrahovanje ali 
grožnje  11 15,07% 62 84,93% 73 100,00% 

Zafrkavanje  19 13,67% 120 86,33% 139 100,00% 

Opravljanje 33 45,83% 39 54,17% 72 100,00% 

Žaljenje 25 22,32% 87 77,68% 112 100,00% 

Izključitev iz družbe  47 49,47% 48 50,53% 95 100,00% 
Nadlegovanje preko 
spleta  4 28,57% 10 71,43% 14 100,00% 
Nadlegovanje po 
telefonu  5 23,81% 16 76,19% 21 100,00% 
Širjenje lažnih 
govoric  17 21,79% 61 78,21% 78 100,00% 

Zahtevanje denarja  2 11,76% 15 88,24% 17 100,00% 

Sramotenje 14 18,42% 62 81,58% 76 100,00% 

Siljenje v neke stvari  12 25,53% 35 74,47% 47 100,00% 
Zapiranje v nek 
prostor 8 19,51% 33 80,49% 41 100,00% 
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Priloga 5: Prikaz kodiranih intervjujev 

Intervju 1 Kode Kategorije 

1. Katere oblike nasilja so 
vrstniki že izvajali nad 
tabo? 
  
Blo je neko pretepanje, en 
fant me je udaru. Ubistvu so 
me fantje bolj besedno pa 
kdaj so me porinl, ja. En 
drug sošolc me je tud lani 
udaru. Besedno so me 
najbolj fantje nadlegoval, pri 
dekletih pa je blo to, da so 
me izrivale iz družbe, me 
niso hotle v družbo sprejet, 
da se niso igrale z mano pa 
sm bla vedno sama. Pr fantih 
je blo bl besedno pa 
porivanje pa tko, no. Fantje 
so me tud precej žall, zmerjal 
so me: »Dej pejt stran, 
spizdi, kurba, jebi se« al pa 
kej tacga. Pr puncah je blo 
tud tko ane, takrat kr so ble 
vse punce, takrat se niso z 
mano družle, takrat kr so pa 
glavne punce šle, so se pa 
takrat ostale z mano družle, 
ampak to je blo le kakšnih 10 
minut, da so se z mano 
družle, to je blo ob 5h 
popoldne se spomnm, da 
smo bli na igrišču.  
 
2. Ali so te nasilneži 
trpinčili posamezno ali v 
skupini? 
 
Punce so me v skupini 
izključevale. Fantje so me 
skupaj zmerjal ali pa me je 
eden in so pol ostali samo 
gledal. En sošolc je bil vir 
vsega tega in štirje fantje so 
bli skoz zravn. Če bi jih dal 

 
 
 
 
Fantje – pretepanje, 
porivanje, besedno, žaljenje, 
zmerjanje.  
Dekleta – izključevanje iz 
družbe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dekleta so jo iz družbe 
izključevale v skupini. 
Fantje so jo trpinčili 
posamezno ali pa v skupini.  
 
 
 
 

 
 
 
 
Oblike nasilja, ki se jih 
poslužujejo dečki in deklice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izvajanje nasilja v skupini ali 
posamezno 
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pa narazn, bi blo pa v redu. 
Tisti, ki ga podpirajo, me 
potem še oni zmerjajo.  
 
3. Zakaj misliš, da so se 
tako vedli do tebe? 
 
Pač, zdi se mi, da pač zarad 
tega, ker sem mela krajšo 
nogo. Nisem pa vedla 
razloga čist zakaj, ampak zdi 
se mi, da zarad tega, ker sem 
mela krajšo nogo in so me 
ubistvu zarad tega 
izključeval iz družbe. Torej 
to je bil nekak razlog, se mi 
je zdel. To se je pač men 
zdel, pravega razloga pa 
nisem vedla, no. Nosila sm 
enkrat tud povišice, ane, in to 
se je ful vidl in pol so me tud 
zarad tega.  
Velik sm tudi spraševala v 
razredu in so me fantje tud 
zarad tega žalil. Še dons mi 
kdo reče, ko vprašam 
učitelja, če lahko še enkrat 
ponovi, in pol sošolc reče: 
»Dej, kaj ti ne slišš, dej tih 
bot«. To smo se glih prejšn 
teden zarad tega skregal in 
potem so kar začel: »Kaj ti 
motš razred«. Moj sošolc 
skoz mot med razredom in to 
jih potem še ene pet mot 
zarad tega sošolca, 
posamezno so pa tko v redu. 
Ta sošolc učitlom odgovarja, 
med testom je motu in je kr 
neki govoru pa skoz izziva. 
Pa sm mu rekla, naj bo on 
tiho med testi pa tko, pa mi 
reče: »Dej dej, kr samo ti 
motš«. 
 
4. Koliko časa so izvajali 
nasilje nad tabo?  
 
Od prvega razreda pa še 
vedno ga. Ampak glavno je 

 
 
 
 
 
 
Zdi se ji, da so jo trpinčili 
zaradi videza, ne ve pa 
točnega razloga. 
Dečki so jo trpinčili tudi, ker 
je veliko spraševala v 
razredu. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oba spola sta jo trpinčila več 
let. Glavno je bilo do 6. 
razreda, najhujša sta bila 4. 

 
 
 
 
 
 
Vzrok za nasilje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trajanje trpinčenja 
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blo do 6. razreda. Najhujša 
razreda sta bila 4., 5. razred. 
Po razgovorih, ki smo jih 
imel, je to nekako potem 
ponehalo. Nasilja več ne 
doživljam, besedno pa ja, s 
strani enega fanta. S puncami 
se pa zdej ful dobro 
razumemo.  
 
5. Iz katerega razreda so 
bili učenci, ki so izvajali 
nasilje nad tabo?  
 
Iz mojega razreda.  
 
6. Kdaj se je nasilje 
dogajalo? 
 
Med poukom, ampak po 
navadi po pouku. Največ po 
pouku, ko smo šli na igrišče. 
Takrat so me punce 
izključevale, ane, k smo se 
igral. Pa med odmori. Med 
poukom samo fantje. V času 
podaljšanega bivanja na 
igrišču se je nasilje najbolj 
dogajalo. Tam nobeden 
učitelj ni videl. 
 
7. Kje se je nasilje 
dogajalo?  
 
V šoli, v razredu, na 
hodniku, na igrišču.  
 
8. Kako si se počutil/a, ko 
so se nasilno vedli do tebe? 
 
Ful slabo, zato sem tudi 
mami omenila, če bi lahko to 
kej popravl. Zdej mam vse 
dobre prjatlce, zdej se z 
vsemi razumem, ni več tko. 
Žalostna sem bla, nisem 
vedla, kaj naj delam, po 
navadi sem sedela tam nekje. 
Ampak sm pa mela eno 
prjatlco, kr so tud njo mal 

in 5. razred. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iz njenega razreda. 
 
 
 
 
Med poukom, med odmori, 
največ pa po pouku v času 
podaljšanega bivanja. 
Med poukom so jo trpinčili 
samo fantje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V šoli, v razredu, na 
hodniku, na igrišču. 
 
 
 
 
Počutila se je zelo slabo, 
žalostna je bila in ni vedela, 
kaj naj dela. Bila je 
osamljena in hudo ji je bilo.  
Sedaj ji je vseeno.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razred nasilneža 
 
 
 
 
Čas dogajanja nasilja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj dogajanja nasilja 
 
 
 
 
 
Doživljanje čustev ob nasilju 
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izključeval pa z njo sva se 
potem igrale. Ampak sva se 
zlo kregale med sabo, še 
dans se, ampak se potem 
naslednji dan pobotava. Še 
vedno pa sem bila kdaj sama, 
kdaj so njo tud dal v družbo 
pa se je pogovarjala z njimi, 
pa mene niso dal. Bila sm 
osamljena in hudo mi je blo. 
Zdej mi je pa vseen. Še 
lansko leto pa predlansko 
leto me je mama sprašvala, 
če se je kej novga dogajal, 
kakšni spori. Ampak zdej mi 
je pa res vseen, če se kaj 
skregamo, razen če bi blo res 
kakšno nasilje, ampak zdej 
tega ni. Predlani sm se začela 
družit z vsemi prijatlcami, 
verjetno zato, kr so se 
pogovoril.  
 
9. Kako si se zaščitil/a pred 
nasiljem? 
 
Tiho sm bla al pa učitlci sem 
kdaj povedala. Pa staršem sm 
povedala pa sošolki, tisti kr 
so jo tud izključeval.  
 
10. Kako so učitelji in 
drugi zaposleni na šoli 
ukrepali, ko so se vrstniki 
nasilno vedli do tebe? 
 
Šele, ko jim je moja mama 
rekla, da se nekaj dogaja in 
če bi lahko kaj popravl, so 
učitelji ukrepal. In potem se 
je učitlca z vsemi 
pogovarjala pa tko. S sošolci, 
s sošolkami, ampak bolj 
posamezno, ne v razredu. Ko 
se je pogovorila z njimi, pri 
fantih neki časa še kar ni blo 
bolš, pri puncah pa počas ja. 
Bolj so se začele družit z 
mano, še zmer ne tko ful, 
ampak so, ja. Pri tistmu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za nasilje je povedala 
učiteljici, staršem in sošolki. 
Včasih je bila tudi tiho.  
 
 
 
 
 
 
 
Šele ko je njena mama 
povedala učiteljem za 
trpinčenje, so ukrepali, 
učitelji sami ne bi ničesar 
naredili.  
Učitelj se je pogovarjal 
posamezno, z vsakim 
učencem posebej.  
Socialna delavka je poklicala 
starše učenca, ki jo je udaril.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaščita pred nasiljem  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ukrepanje učiteljev ob 
nasilju 
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sošolcu, k me je udaru, je 
socialna delavka kontaktirala 
njegove starše. Učitelji pa so 
se samo pogovarjal. Učitelji 
sami ne bi nč nardil, če jim 
moji starši ne bi rekl.  
 
11. Ali so učitelji opazili, da 
so izvajali nasilje nad tabo? 
 
Učitelji izklučevanja iz 
družbe s strani punc niso 
opazili. Ko so me fantje 
zmerjal in žalil med poukom 
so učiteljice to opazile in so 
jim rekle, naj nehajo. Kdaj so 
pa tudi ignoriral. Po pouku 
niso opazil.  
 
12. Kako so se na nasilje, ki 
so ga izvajali nad tabo, 
odzivali tvoji starši? 
 
Ko me je en fant udaru, so 
moji starši ful ukrepal, pol se 
je to nekak prenehal, še zmer 
zdej besedno. Starši so 
ravnatlco pa učitlce obvestil, 
pol sem se pa js mogla 
pogovarjat z učitlcami in pa 
z njim pa tko, vse pa so se 
starši pogovarjal. Učitelji so 
se pogovarjal z mano pa tud 
z mojimi starši. Pa socialna 
delavka se je tud s fanti 
pogovarjala. Starši so 
kontaktiral učitelje pa 
socialno službo, hotl so to 
popravit in tud so popravli. 
Povedal so za ta problem in 
se je začelo potem to rešvat.   
 
13. Ali misliš, da je nasilje, 
ki so ga izvajali nad tabo, 
vplivalo tudi na tvojo učno 
uspešnost v šoli? 
 
Ne, meni se zdi da ne.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učitelji niso opazili, da so jo 
dekleta izključevale iz 
družbe.  
Trpinčenje s strani fantov so 
opazili.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Starši so se odzvali na 
nasilje. Poklicali so starše, 
ravnateljico in socialno 
službo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nasilje na učni uspeh ni 
vplivalo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prepoznavanje nasilja s 
strani učiteljev 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odzivanje staršev na nasilje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vpliv nasilja na učni uspeh 
žrtve 
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Intervju 2  Kode Kategorije 

1. Katere oblike nasilja so 
vrstniki že izvajali nad 
tabo? 
 
Več. Fantje so izvajali 
fizične in psihične oblike. 
Fantje so me pretepal. Enkrat 
me je sošolc A hotu pretepst 
brez razloga. Lovil me je, js 
vem, da je močan, zato sm 
laufu. In potem je biu sošolc 
B tam in midva sva 
zmenjena, da me bran. On ga 
napade, ampak potem na 
konc je zmagu sošolc A, kr 
je sošolca B prjeu za nogo in 
ga je hotu dol po stopnicah 
vržt. Drgač so me različni 
sošolci trpinčli, ampak bl 
posamezno. Zmeri, kr so me 
pretepal, so drugi sošolci 
gledal. Kdaj so me hotli na 
tla spravt, kdaj mi roko 
zvijejo. Men so mi vzel en 
copat in so si ga podajal in to 
mi ni blo prou. Sošolc A me 
je pri telovadbi čez hrbt vrgu. 
Tud drugega sošolca je 
pretepu. On tko nardi, da 
učitl ne vid. Učitl gleda 
nekam drgam, on pa to na 
skrivaj nardi. Js pr nogometu 
na primer nočm bit golman 
in potm me potisne tja ob tla. 
Kr ukazujejo mi. Zafrkavajo 
me tud kdaj, samo tisto se je 
zdej pomirilo. Pa neke 
neumnosti so me sprašval, 
npr. »A si neumn?« Na 
začetku šole so mi rekli tud, 
naj oponašam npr. letalo in 
potem so se mi vsi smejal. 
Zafrkaval so me pa tud po 
telefonu in pa po spletu. 
Potem sm enga sošolcu 
zbrisu s Facebooka, ma sm 
ga potem nazaj dodau. Kdaj 
mi tud uničujejo osebne 

 
 
 
 
Fantje – psihično in fizično 
nasilje. Pretepali so ga, hoteli 
so ga spraviti na tla, zvijali 
so mu roko, vzeli so mu 
copat, sošolec ga je vrgel čez 
hrbet, zafrkavali so ga, 
sramotili, nadlegovali preko 
interneta in po telefonu, mu 
uničevali in kradli osebne 
stvari, mu grozili, zapirali v 
wc, v obraz mu je eden metal 
rože in ga snemal.  
Punce nasilja nad njim niso 
izvajale.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Oblike nasilja, ki se jih 
poslužujejo dečki in deklice 
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stvari. Metal so mi peresnice 
pa copate pa copate in torbe 
ukradejo pa jih skrivajo, ma 
potem jih vrnejo nazaj. 
Grozil so mi tud, da če bom 
učitlci zatožu, me bodo 
pretepli. Drgač pa mam svoje 
prijatle, s kerimi se tud 
družm. Zapiral so me tud v 
wc, kr so se naveličal, sm 
pršu vn. Aja pa zafrkaval so 
me, da sm zaljubljen. 
Deklice se pa niso nikol do 
mene nasilno vedle. Edn iz 
višjega razreda mi je pa na 
igrišču v obraz metau rože in 
me snemau.  
 
2. Ali so te nasilneži 
trpinčili posamezno ali v 
skupini?  
 
Zmeri so me posamezno, eni 
drugi sošolci so pa gledal in 
so ga še bl spodbujal. 
 
3. Zakaj misliš, da so se 
tako vedli do tebe?  
 
Ne vem. Zato, da jim je 
zabavno, za hec. Pa zato, kr 
sm res kdaj čudn. Da sm kdaj 
zgubljen, da sm kdaj psiho. 
Mogoče res, kr sm čudn, oni 
tko pravjo. Predusm zarad 
mojega vedenja. Pa tud 
pravjo mi, da mam žele 
namesto mišic. Pa tud zato, 
de bi vidli drugi, kuk so fajn, 
da bi dobil vč prjatlov. 
 
4. Koliko časa so izvajali 
nasilje nad tabo?  
 
Od začetka šole naprej. Prej 
je blo hujš, zdej je že bolš. 
Hujš je ratalo, ko sm pršu iz 
manjše šole v vasi v večjo 
mestno šolo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posamezno, ostali so gledali 
in spodbujali nasilneža. 
 
 
 
 
 
Ne ve. Ker jim je zabavno, 
zaradi njegovega vedenja, 
zaradi videza in zato, da bi 
bili pri drugih priljubljeni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Več let. Od začetka šole in še 
vedno ga.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izvajanje nasilja v skupini ali 
posamezno 
 
 
 
 
 
 
Vzrok za nasilje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trajanje trpinčenja 
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5. Iz katerega razreda so 
bili učenci, ki so izvajali 
nasilje nad tabo? 
 
Iz mojega razreda, iz 
paralelke. Iz paralelke so me 
na začetku še bl pogosto. 
Tud z višjega so me kdaj 
malo.  
 
6. Kdaj se je nasilje 
dogajalo?  
 
Med poukom, med odmori, 
po pouku.  
 
7. Kje se je nasilje 
dogajalo?  
 
V razredu, v telovadnici, na 
hodniku, v wc-ju, na igrišču. 
   
8. Kako si se počutil/a, ko 
so se nasilno vedli do tebe? 
  
To, kar se je dogajalo, sm 
probu čimprej pozabit. 
Enkrat sm se prou zjoku, 
zato kr so me tkaj zafrkaval, 
da sm biu prou žalostn. Zlo 
me je bolelo, kr so me 
pretepli. Kr me je porinu 
sošolc A na tla, nism mogu 
zaustavt souz. Pa noben mi 
ni pršu takrat pomagat.  
 
9. Kako si se zaščitil pred 
nasiljem?  
 
Če bom povedu učitlci, me 
bodo še bl pretepal. Zato 
morm držat jezik za zobe. 
Sm probu ignorirat, kr so me 
zafrkaval, ma se nism mogu 
nikamor umaknt. Zdej se bl 
tam zadržujem, kjer so 
učitlce. Probu sm se tud 
branit, pretepal jih nism, js 
nikol ne pretepam. Umikal 
sm se in jih ignoriral. Povedu 

 
 
 
 
Učenci iz njegovega razreda 
in paralelke, pa tudi iz 
višjega razreda.  
 
 
 
 
 
 
Med poukom, med odmori, 
po pouku.  
 
 
 
 
V razredu, v telovadnici, na 
hodniku, v wc-ju, na igrišču.   
 
 
 
 
Žalostno, jokal se je, bolelo 
ga je. Hotel je čim prej 
pozabiti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nasilje je ignoriral, zadržuje 
se v bližini učiteljic. 
Poskušal se je braniti. 
Umikal se je. Povedal je 
učitelju, staršem in prijatelju. 
Zdaj ne sme nikomur 
povedati, ker mu grozijo s 
pretepom.  
 
 
 

 
 
 
 
Razred nasilneža 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čas dogajanja nasilja 
 
 
 
 
 
Kraj dogajanja nasilja 
 
 
 
 
 
Doživljanje čustev ob nasilju 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaščita pred nasiljem 
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sm učitelju, staršem pa 
prjatlu. Zdej pa ne smem 
učiteljem tožit, kr mi grozijo. 
  
10. Kako so učitelji in 
drugi zaposleni na šoli 
ukrepali, ko so se vrstniki 
nasilno vedli do tebe? 
 
Enkrat, kr sm se joku, je 
vidla učitlca, je šla kr 
ravnatelju povedat in potm 
smo se neki pogovarjal tam. 
Ampak zdej se je malo 
zboljšalo. Razredničarka je 
najbolj ukrepala pr nasilju. 
Pogovorila se je z nasilneži 
in z njihovimi starši. Učitlca 
ma prou skupaj sestanke s 
starši pa z nasilneži. Ma tud 
zato, kr so tud do drugih 
nasilni, ne samo do mene. Kr 
sta mi sošolca ukradla 
puding, sta mi mogla oba 
kupit en puding. Po 
pogovoru in po ukrepih je 
malo bujš.  
 
11. Ali so učitelji opazili, da 
so izvajali nasilje nad tabo? 
 
Redko so ga opazil. Ko sm 
se joku, je vidla učitlca pa 
razredničarka je parkrat 
vidla. 
 
12. Kako so se na nasilje, ki 
so ga izvajali nad tabo, 
odzivali tvoji starši? 
 
Starši so me poslušali in delil 
nasvete. Povedal so tud moji 
razredničarki in potm so bl 
ukrepal. Zdej je bolš.  
 
13. Ali misliš, da je nasilje, 
ki so ga izvajali nad tabo, 
vplivalo tudi na tvojo učno 
uspešnost v šoli? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učiteljica je povedala 
ravnatelju in so se vsi skupaj 
pogovarjali. Razredničarka je 
najbolj ukrepala – pogovor z 
nasilneži in z njihovimi 
starši. Kaznovala je 
nasilneže. Po pogovorih in 
ukrepih je malo bolje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redko so ga opazili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poslušali so ga in mu delili 
nasvete. Povedali so 
razredničarki. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ukrepanje učiteljev ob 
nasilju 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prepoznavanje nasilja s 
strani učiteljev 
 
 
 
 
 
 
 
Odzivanje staršev na nasilje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



134 
 

 

Priloga 6: Seznam vprašanj za intervju 

1. Katere oblike nasilja so vrstniki že izvajali nad tabo? 

2. Ali so te nasilneži trpinčili posamezno ali v skupini? 

3. Zakaj misliš, da so se tako vedli do tebe? 

4. Koliko časa so izvajali nasilje nad tabo? 

5. Iz katerega razreda so bili učenci, ki so izvajali nasilje nad tabo? 

6. Kdaj se je nasilje dogajalo? 

7. Kje se je nasilje dogajalo? 

8. Kako si se počutil/a, ko so se nasilno vedli do tebe? 

9. Kako si se zaščitil/a pred nasiljem? 

10. Kako so učitelji in drugi zaposleni na šoli ukrepali, ko so se vrstniki nasilno vedli do 
tebe? 

11. Ali so učitelji opazili, da so izvajali nasilje nad tabo? 

12. Kako so se na nasilje, ki so ga izvajali nad tabo, odzivali tvoji starši? 

13. Ali misliš, da je nasilje, ki so ga izvajali nad tabo, vplivalo tudi na tvojo učno uspešnost v 
šoli? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne, tko hudo ni blo.  
 

Nasilje na učni uspeh ni 
vplivalo. 
 

Vpliv nasilja na učni uspeh 
žrtve 
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Priloga 7: Soglasje staršev za sodelovanje v anketnem vprašalniku 

Spoštovani starši! 

V okviru raziskave, ki jo opravljam za magistrsko nalogo z naslovom »Razlike med 
spoloma pri medvrstniškem nasilju med učenci v osnovni šoli«, bom ugotavljala, kako se 
medvrstniško nasilje razlikuje glede na spol otrok. Učenci bodo izpolnili kratek anketni 
vprašalnik. Anketiranje je anonimno, kar pomeni, da se ne bo vedelo, kdo je reševal anketni 
vprašalnik, rezultati pa bodo uporabljeni samo za namen raziskave. Prosim Vas, da s svojim 
podpisom dovolite sodelovanje vašega otroka v raziskavi. 

Hvala in lep pozdrav 

Špela Ivančič 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Šola: _______________________________________________ 

Priimek in ime otroka: _________________________________ 

Razred otroka: ________________________________ 

Spodaj podpisani _______________________________ DOVOLJUJEM / NE 

DOVOLJUJEM 

(prosim, obkrožite) sodelovanje mojega otroka v raziskavi »Razlike med spoloma pri 

medvrstniškem nasilju med učenci v osnovni šoli«, ki jo izvaja študentka Špela Ivančič. 

Kraj in datum: ________________________ 

Podpis: ______________________________ 
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Priloga 8: Soglasje staršev za sodelovanje v intervjuju  

Spoštovani starši! 

V okviru raziskave, ki jo opravljam za magistrsko nalogo z naslovom »Razlike med 
spoloma pri medvrstniškem nasilju med učenci v osnovni šoli«, bom ugotavljala, kako se 
medvrstniško nasilje razlikuje glede na spol otrok. Ta pojav je na šolah pri obeh spolih 
prisoten v veliki meri, za njegovo preprečevanje pa se naredi premalo, se ga ne opazi, se ga 
zanika, ali pa smo do njega preveč tolerantni. Raziskava bo pripomogla k lažjemu odkrivanju 
različnih oblik nasilja pri obeh spolih, k učinkovitejšemu ukrepanju, k bolj poglobljenemu 
poznavanju tega področja in k ozaveščanju učiteljev, staršev, pedagoških delavcev in drugih, 
kako pomembno se je soočati s problemom medvrstniškega nasilja in kako ga sistematično 
odpravljati.  

S kratkim intervjujem bom učencem, ki so že doživeli nasilje vrstnikov, postavila nekaj 
vprašanj o tem pojavu. Intervjuvanje je anonimno, kar pomeni, da se ne bo vedelo, kdo je 
odgovarjal na vprašanja, povprašala bom le po spolu in po razredu učenca. Rezultati pa bodo 
uporabljeni samo za namen raziskave. Dobljeni podatki bi bili zelo dragoceni za boljše 
poznavanje tega psihološko-pedagoškega področja, zato Vas prosim, da s svojim podpisom 
dovolite sodelovanje vašega otroka v raziskavi. 

Hvala in lep pozdrav 

Špela Ivančič 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Šola: _______________________________________________ 

Priimek in ime otroka: _________________________________ 

Razred otroka: _________________________________ 

Spodaj podpisani _______________________________ DOVOLJUJEM / NE 

DOVOLJUJEM 

(prosim, obkrožite) sodelovanje mojega otroka v raziskavi »Razlike med spoloma pri 

medvrstniškem nasilju med učenci v osnovni šoli«, ki jo izvaja študentka Špela Ivančič. 

Kraj in datum: ________________________ 

Podpis: ______________________________ 

 

 

 
 
 


