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IZVLEČEK IN KLJUČNE BESEDE 

 
 

Stopnja agresivnega vedenja posameznika je močno odvisna od socializacije, ki sprva 
poteka v družinskem okolju, kasneje pa tudi v vzgojno-izobraževalnih institucijah. 
Neprimerno vedenje otrok do živali je lahko posledica jeze, strahu ali fobije pred 

določeno živalsko vrsto, radovednosti, vrstniškega pritiska, želje po nadzoru in moči 
idr. Dosedanje raziskave nakazujejo, da je neprimerno vedenje do živali v otroštvu in 

mladostništvu pomemben pokazatelj kasnejšega nasilja nad ljudmi. Agresivno vedenje 
otrok do živali lahko kaže tudi na družinsko nasilje in zlorabe. Namen empirične 
raziskave v tem delu je bil ugotoviti, kako učitelji in učenci pojmujejo mučenje živali , 

kakšen je njihov odnos do živali in kakšne so njihove izkušnje z agresivnim vedenjem 
do živali. Zanimalo nas je tudi, kako učitelji vključujejo omenjeno problematiko v pouk.  

Pri raziskovanju smo uporabili empiričen kvantitativni pristop. Način vzorčenja je bil 
neslučajnostni in namenski. V raziskavo smo vključili 342 učencev 7., 8. in 9. razreda 
iz šestih osnovnih šol na Dolenjskem in 55 učiteljev iz istih šol. Pri raziskovanju smo 

uporabili dva anketna vprašalnika: za učence in učitelje. Pridobljene podatke smo 
statistično obdelali v programu SPSS z uporabo deskriptivne in inferenčne statistike. 

Rezultati empirične raziskave so pokazali, da večina učencev nima izkušenj z 
neprimernim odnosom do živali; večina mučenja živali pri svojih vrstnikih in starših ne 
opaža. Izkazalo se je, da učenci želijo pomagati živalim, kadar opazijo, da se kdo do 

njih vede neprimerno, pa tudi, da učitelji nimajo izkušenj z učenci, ki bi mučili živali . 
Večina učencev je zapisala, da se je pri pouku srečala s tematiko o primernem kot o 

neprimernem odnosu do živali. Dve tretjini anketiranih učiteljev pravi, da v pouk 
vključujejo tematiko o odnosu do živali.  
 

 
KLJUČNE BESEDE: agresivno vedenje, odnos do živali, mučenje živali, učenci, 

učitelji 
 



 

ABSTRACT AND KEY WORDS 
 

 
The degree of aggressive behaviour of an individual depends heavily on socialization, 
which initially takes place in the family environment, and later in the educational 

institutions. Inappropriate behaviour of children towards animals can be the result of 
anger, fear or phobia from a particular animal species, but also from curiosity, peer 

pressure, desire for control, power, etc. Previous studies suggest that inappropriate 
behaviour towards animals in childhood and adolescence is an important indicator of 
later violence against humans. Aggressive behaviour of children towards animals can 

also indicate domestic violence and abuse. The purpose of the empirical study in this 
part was to determine how teachers and pupils perceive the torture of animals, what 

their attitude towards animals is and what their experience of aggressive behaviour 
towards animals is. How teachers incorporate these issues into lessons was also a 
focus of the study. In the study the empirical quantitative approach was used. The 

sampling method was non-random and purposive. 342 students of the 7th, 8th and 9th 
grade from six elementary schools in the Dolenjska region and 55 teachers from the 

same schools were included in the survey. Two survey questionnaires were used: one 
for pupils and one for teachers. The obtained data were statistically processed in the 
SPSS program using descriptive and inferential statistics. The results of the empirical 

research have shown that most pupils have no experience with an inappropriate 
attitude towards animals; most of them haven’t noticed animals being tortured by their 

peers and parents. It turned out that pupils want to help animals when they notice that 
someone is behaving inappropriately towards them, as well as that teachers have no 
experience with pupils who torture animals. Most of the pupils said that they learned 

about the topic of inappropriate attitude towards animals in the classroom. Two thirds 
of the surveyed teachers say that they include the topic of attitudes towards animals in 

their lessons. 
 
 
KEY WORDS: aggressive behaviour, attitude towards animals, torture of animals, 

pupils, teachers 
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UVOD 

 
Skozi evolucijsko zgodovino so naši predniki cenili globoko povezanost ljudi in živali . 

Znanstveni dokazi na tem področju dokazujejo in potrjujejo fiziološke, psihološke ter 
socialne koristi, ki jih prinašajo interakcije z živalmi in naravo (Tipper, 2011; Walsh, 

2009). Hišni ljubljenčki in domače živali imajo pomembno vlogo pri razvoju in življenju 
otroka, saj mu predstavljajo model za učenje skrbi do drugih, odgovornosti , 
prosocialnega vedenja idr. (Melson in Fine, 2015). Ljudje, ki čutijo močno povezanost 

z živalmi, ravno tako kažejo veliko zmožnost za ljubezen, empatijo in sočutje (Walsh, 
2009).  

 
Vprašanje, ki si ga pri tem lahko zastavimo, je, kakšni so ljudje, ki živali ne marajo, 
oziroma še huje, se do njih vedejo neprimerno? Ali lahko rečemo, da so ljudje, ki mučijo 

živali, potencialno nevarni tudi drugim ljudem? Raziskave, ki so jih na tem področju 
opravili različni znanstveniki, so povezale agresivno vedenje otrok do živali v otroštvu 

in mladostništvu s kasnejšimi nasilnimi akti do ljudi (Ascione, 2004; Holoyda in 
Newman, 2016). Otroci, mladostniki in odrasli imajo različne razloge, ki jih pripeljejo 
do mučenja živali. Ascione (2004) je dejal, da je razumevanje motivov, ki tičijo v ozadju 

neprimernega ravnanja do živali, ključnega pomena za uspešno zdravljenje in 
preprečevanje pojavljanja tovrstnih dejanj. Agresivno vedenje otrok do živali lahko 

nakazuje na nasilje in zlorabe znotraj družine (Bright, 2018), zaradi česar lahko otrok 
svoja negativna čustva prenese na žival, saj ni dovolj močan, da bi se zoperstavi l 
agresorju (Kellert in Felthous, 1985).  

 
Starši, učitelji in drugi odrasli lahko otrokom zagotovijo pozitivno okolje, v katerem se 

učijo o primernem odnosu do živali, jim omogočijo, da z njimi rokujejo in zanje skrbijo 
znotraj razreda. Neposredne izkušnje z živalmi so se izkazale kot dober preventivni 
dejavnik, ki zmanjšuje predsodke do živalskih vrst (Tomažič, 2011; Torkar, Kubiatko, 

Bajd, 2012; Torkar, 2015). Predsodki so po ugotovitvah Kellerta in Felthousa (1985) 
tudi eden izmed motivov, ki posameznika pripelje do mučenja živali.  

 
Študentsko delo v veterinarski ambulanti je razlog, zakaj sem se odločila za pisanje 
magistrskega dela na področju agresivnega vedenja otrok do živali. Delo z živalmi mi 

je bilo vedno v veselje. Kljub temu se srečujem tudi z ljudmi, ki kažejo nespoštljiv odnos 
do živali. Nekateri imajo pse ves čas privezane na verigah, drugi preživijo celo življenje 

v neprimernih razmerah v pesjaku, tretji ne želijo zdraviti živali zaradi takšnih in 
drugačnih razlogov. Nekateri verjamejo v to, da je treba imeti pri psih »trdo roko«, saj 
jih drugače ni mogoče socializirati. Vse več je staršev, ki ustrežejo vsakršnim otrokovim 

željam po tem, da bi sprva imeli žival, za katero vnaprej vedo, da ji kot družina ne bodo 
mogli nuditi ustreznega doma. Slednje se nato odraža v neprimerni skrbi in 

zanemarjenosti živali, od rib, ptic, plazilcev ali sesalcev, kot so hrčki, pritlikavi kunci, 
psi, mačke. Vse te izkušnje in brezbrižen odnos nekaterih ljudi do živali je bil razlog, 
da sem se odločila raziskati agresivno vedenje otrok do živali. Znanje, ki sem ga na 

tem področju pridobila, bom kot bodoča učiteljica poskušala vključiti v pouk.  
 

V nadaljevanju bomo predstavili teorije nastanka čustva jeze, njene razvojne 
zakonitosti in kako jo prepoznati. Nato bomo predstavili agresivno vedenje, različne 
oblike agresije, razvojne zakonitosti različnih oblik agresije in agresivnega vedenja ter 
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problematiko, ki je povezana s tem področjem. Podrobneje bomo predstavili definicijo 

agresivnega vedenja do živali, motive za neprimerno ravnanje z živalmi in dejavnike, 
ki na slednje vplivajo. Glede na obravnavano tematiko bomo predstavili trenutno 

zakonodajo na področju zaščite živali in v kolikšni meri je agresivno vedenje do živali  
vključeno v učni načrt in vzgojno-izobraževalne institucije. Teoretični del bomo 
zaključili s poglavjem o pomenu empatije pri odnosu do živali.  
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1 TEORETIČNI DEL 

 

1.1 ČUSTVA 

 
 

»Čustva so zapleteni in sestavljeni procesi, ki vključujejo vrsto kognitivnih, fizioloških, 
izraznih in vedenjskih odzivov« (Smrtnik Vitulić, str. 10, 2007). Glede na sestavo in 
njihov izvor jih lahko razdelimo v pet različnih teorij, in sicer fiziološke, nevrološke, 

funkcionalne, kognitivne ter socialne teorije čustev. Avtorji funkcionalnih teorij čustva 
vidijo kot prirojene programe, ki so se razvili skozi evolucijo. Avtorji kognitivnih teorij 

čustva obravnavajo kot kompleksne psihofiziološke procese, ki so v nenehni interakciji  
med posameznikom in njegovim okoljem. Avtorji socialno usmerjenih teorij razumejo 
čustva kot družbeno konstrukcijo in kljub mnenju o prirojenosti čustev, poudarjajo, da 

se le-ta izoblikujejo pod vplivom družbeno sprejetih norm in pravil, kar vključuje njihovo 
poimenovanje, interpretacijo in predelavo (Smrtnik Vitulić, 2007). 

 
Nekatera čustva se v razvoju otroka pojavijo že zelo zgodaj, druga pa se oblikujejo pri 
njegovi kasnejši starosti. Tako lahko čustva razdelimo na temeljna in kompleksna. Tudi 

pri tej delitvi prihaja do različnih mnenj, katera čustva so temeljna in s tem tudi različna 
merila za njihovo razvrstitev. Izard (2011) navaja, da imajo primarna čustva 

preprostejšo strukturo, saj se pojavijo že v zgodnjem otroštvu in sodelujejo pri 
motivacijskih procesih odgovornih za preživetje in dobro počutje. Za njihovo izražanje 
in doživljanje niso potrebni višji kognitivni centri in s tem povezano kompleksno 

mišljenje. Nadalje meni, da so se primarna čustva izoblikovala med evolucijskimi 
procesi, kar se odraža v tipičnih izraznih potezah. Glede na te kriterije Izard v skupino 

primarnih čustev uvršča zanimanje, veselje, žalost, jezo in strah.  
 
Kompleksna čustva, kot so ponos, sram, krivda in zavist, se v razvoju otroka pojavijo 

kasneje, saj ne gre za čustva, ki posamezniku omogočajo preživetje, vendar so nujna 
za njegovo sobivanje z drugimi ljudmi (Smrtnik Vitulić, 2007). 

 
Najpogosteje uporabljena je delitev na pozitivna in negativna čustva. Avtorji, ki 
omenjeno delitev uporabljajo, ne navajajo podobnih kriterijev za njihovo razvrstitev. 

Pozitivna čustva opredelijo kot nekaj, kar v posamezniku sproži prijetne občutke, 
negativna čustva pa negativne. Lazarus (1991, v Smrtnik Vitulić, 2007) pravi, da oseba 

doživlja pozitivna čustva takrat, ko doseže zastavljene cilje, negativna čustva pa takrat, 
ko je doseganje njegovih ciljev ogroženo. V zgodnjem razvoju otroka se pojavijo 
pozitivna in negativna primarna čustva, ki imajo pomembno vlogo pri motivaciji in 

prilagoditvenem vedenju. Pri normalnem razvoju otroka se negativna primarna čustva 
znižajo, saj se otrok nauči svoja čustva regulirati, hkrati loči med namišljenimi in 

realnimi nevarnostmi, ne nazadnje pa se začne ravnati po družbeno sprejemljivih 
normah (Izard, 2011). Na podlagi le-teh, socialnih izkušenj in temperamenta se 
izoblikuje tudi njegova osebnost (Kristančič, 2002). 

 
Milivojević (2008) čustva opredeli kot zaporedje procesov, kar predstavi z modelom 

krožne emocionalne reakcije. Za nastanek čustev je nujen dražljaj in zaznava te 
situacije, ki je lahko odraz zunanjih dejavnikov ali mentalnih predstav, ki niso odraz 
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stvarnosti. Zaznavanje poteka s pomočjo čutil, sledi nastanek miselne predstave kot 

skupek zavestne in podzavestne zaznave dražljajev. Posameznik nato situaciji pripiše 
pomen, ki nastane zelo hitro, skoraj avtomatsko. Sledi pripisovanje pomembnosti  

dražljajski situaciji, kar je ključnega pomena za sprožitev določenega čustva. Če 
posameznik ovrednoti situacijo kot zanj pomembno, nastopi telesna obdelava 
informacij, ki vključuje spremembe v specifičnih bioloških procesih (sprememba v 

avtonomnem živčnem in endokrinem sistemu, motoričnih funkcijah). Sledi 
pripravljenost na akcijo, ki se odraža v značilnih telesnih izrazih. V tem segmentu 

nastopijo čustva, ki vključijo specifično mišljenje, to pa posamezniku omogoča, da se 
najbolj optimalno odzove v zanj pomembni situaciji.  
 

 

1.2 JEZA 

 
 

1.2.1 TEORIJE IZVORA ČUSTVA JEZE 

 
Jeza je čustvo, ki je pogosto prisotno v življenju posameznika (Lockman, Barry, Powell 
in Young, 2010). Najpogosteje je klasificirana kot primarno čustvo z vrsto 

prilagoditvenih funkcij, kot sta organizacija in regulacija fizioloških ter psiholoških 
procesov, ki so povezani s samoobrambo in z obvladovanjem ter vzpostavljanjem 

socialnih in medosebnih odnosov (Lemerise in Dodge, 2008). Po besedah Lewisa 
(2010) jeza predstavlja osnovni vzorec delovanja, katere evolucijska prilagoditvena 
vloga je motivirati delovanje organizma pri premagovanju ovir do zastavljenega cilja. 

Njegov vidik lahko umestimo med funkcionalne teorije čustev, ki pravijo, da je jeza 
čustvo, s katerim posameznik doseže želene cilje, namene ali želje. Poznamo tudi 

socializacijsko teorijo, ki jezo opredeljuje z vidika njene pomembnosti v medosebnih 
odnosih v družbi (Kristančič, 2002). To pomeni, da je jeza tudi pozitivno čustvo, vendar 
je mnogokrat interpretirano kot negativno čustveno stanje, ki posameznika motivira k 

dejanju, najpogosteje proti drugi osebi s ciljem opozoriti, kontrolirati, napasti ali se ji 
maščevati (Lockman idr., 2010).  

 
Nekateri avtorji zagovarjajo tako imenovano evolucijsko teorijo, ki pravi, da je jeza 
prirojeno čustvo, s katerim se posameznik rodi, in predstavlja posameznikovo vrojeno 

agresijo (Kristančič, 2002). Zagovorniki evolucijske teorije o izvoru čustva jeze se 
sklicujejo na to, da se spontano pojavi že pri dojenčku. Izrazi jeze so bolj ali manj 

univerzalni pri večini kultur in posameznikih. Ravno tako ima čustvo jeze specifične 
nevronske povezave, ki so se izoblikovale zaradi selekcijskih pritiskov okolja v 
evolucijski zgodovini človeka (Sell, Toby in Cosmides, 2009). Panksepp (2004, v 

Cvetek, 2014) je področje v možganih, povezano z jezo, ki naj bi bilo v bližini talamusa 
in hipotalamusa, poimenoval kot sistem besa.  

 
Če bi teorija o vrojenosti jeze držala, potem bi bili vsi ljudje agresivni in nasilni. Že Jean 
Jacques Rousseau je dejal, da je človek v osnovi prijazen in da je okolje tisto, ki 

spodbuja človeško agresijo in jezo (Kristančič, 2002). Lahko bi dejali, da so se 
mehanizmi za izražanje in prepoznavanje jeze izoblikovali skozi našo evolucijsko 

zgodovino (Sell idr., 2009; Stets in Turner, 2008), vendar se posameznik v procesu 
socializacije nauči uravnavati in nadzorovati jezo znotraj družbeno sprejemljivih norm 
(Kristančič, 2002).  
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1.2.2 RAZVOJ ČUSTVA JEZE OD OTROŠTVA DO MLADOSTNIŠTVA 

 
Čustvo jeze se pojavi kot prilagojena reakcija na ogrožajoč dražljaj, ki posameznika 
motivira, da odreagira na potencialno grožnjo. Hkrati je jezno stanje težko nadzorovati , 

saj vključuje fiziološke spremembe v telesu, ki ga pripravijo na boj ali beg (Lockman 
idr., 2010). Regulacija in primerno izražanje jeze je ključna razvojna naloga. Otrok se 

mora naučiti kje, komu in kako je izražanje jeze družbeno sprejemljivo (Lemerise in 
Dodge, 2008).  
 

Prvi znaki jeze se pojavijo z drugim mesecem starosti v obliki frustriranosti (Smrtnik 
Vitulić, 2007). Gre za predobliko jeze, kateri glavni namen je premagovanje ovir do 

želenega cilja (Lewis, 2010). Obrazna mimika, ki je značilna za jezo, se pri dojenčku 
pojavi pri štirih mesecih starosti (Lemarise in Dodge, 2008), popolnoma pa se izoblikuje 
med šestim in osmim mesecem starosti (Lemarise in Dodge, 2008; Smrtnik Vitulić, 

2007). V tem obdobju je jeza pri otroku, ki je najpogosteje izražena z jokom (Kristančič, 
2002), povezana z njegovo željo po obvladovanju fizičnega okolja (Lemarise in Dodge, 

2008). Pojavi se tudi kot posledica otrokove predstave o tem, kaj naj bi se v neki 
situaciji zgodilo in kaj se dejansko zgodi (Kristančič, 2002). Hkrati predstavlja  socialni 
signal skrbniku, da je dojenček v stresu (Lemarise in Dodge, 2008). Od 14. do 33. 

meseca otrokove starosti lahko opazimo upad izrazov jeze pri tistih otrocih, ki imajo 
odzivne, razumevajoče skrbnike, in pri tistih, kjer je prisotna varna navezanost med 

otrokom in skrbnikom. Pri otrocih, ki ne odraščajo v takem okolju, je zato prisotnih več 
frustracij, kar vodi v povečanje jeznih odzivov in drugih negativnih čustev z namenom, 
da bi lahko dosegli svoje cilje (Koshanka, 2001, v Lemarise in Harper, 2010). 

 
V primerjavi z dojenčki predšolski otroci jezo izražajo manj pogosto, vendar imajo kljub 
temu relativno nizko kontrolo nad svojimi čustvi, vključno z jezo (Lemarise in Harper, 

2010). V tem obdobju spoznavajo svoja čustva in njihovo regulacijo (Lockman idr., 
2010) ter poskušajo uravnavati svoje namene, ci lje s skrbniki in vrstniki (Lemarise in 

Harper, 2010; Lockman idr., 2010). S četrtim letom starosti se zavedajo, kdaj in kje je 
upoštevanje družbenih norm pri izražanju jeze nujno. Raziskave so pokazale, da so 
otroci, ki bolje regulirajo svoje jezne odzive, bolj priljubljeni med vrstniki, hkrati pa jih 

učitelji prepoznavajo kot bolj družbeno kompetentne in jim pripisujejo nižjo stopnjo 
tveganja za kasnejše pojavljanje vedenjskih težav (Lemarise in Harper, 2010).  

 
Naloga skrbnika pri otrokovem odraščanju je spodbujanje pozitivnih in nevtralnih 
čustev ter minimaliziranje odzivov na negativna (Lemarise in Dodge, 2008). Jezo in 

druga negativna čustva starši in skrbniki najpogosteje tolerirajo do takrat, ko otrok 
postane avtonomen, v smislu motoričnih sposobnosti, nato pa jih pri procesu 

socializacije začnejo odpravljati z ignoriranjem, premestitvijo pozornosti ali 
kaznovanjem (Lockamn idr., 2010). Direktna socializacija jeze s strani staršev poteka 
s pomočjo poučevanja in poimenovanja čustev (Lemarise in Harper, 2010), kar je 

mogoče takrat, ko se otrok uči sporazumevanja z besedami in posledično izražati jezo 
preko govora (Lemarise in Dodge, 2008). Starši in drugi bližnji otroku predstavljajo 

model, ki ga posnemajo, tako v dobrih kot slabih dejanjih. Ravno tako starši in skrbniki 
izvajajo posredno socializacijo čustev z dostopom do različnih priložnosti za učenje o 
čustvih, tako da regulirajo otrokov dostop do vrstnikov, videoigric in medijev (Lemarise 

in Dodge, 2008; Lemarise in Harper, 2010). Želja po takojšni zadovoljitvi potreb vodi v 
frustracije, ki imajo v ozadju jezo. Starši morajo otroka naučiti, da je le-ta lahko 

pozitivna in predstavlja moč, ki jo otrok uporabi za dosego cilja. Hkrati se otrok, ki 
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odrašča v zdravem okolju, nauči, da ni središče sveta, kar mu pomaga pri realizaciji  

svojih želja in ciljev, s tem pa se izogne kopičenju jeze (Kristančič, 2002).  
 

Z vstopom v šolo je otrok sposoben razlikovati med različnimi čustvenimi stanji in jih 
zna prilagoditi glede na okolje, v katerem se nahaja (Lockmn idr., 2010). Tako 
neposredno izražanje jeze z izbruhi besa, trme ali joka, preide v bolj prekrite oblike 

(Kristančič, 2002), zgolj na ravni obrazne mimike ali posredno z besedami (Lockman 
idr., 2010). Otroci, ki so uspešno odraščali in sprejeli družbene norme ter pravila, svoje 

potrebe zadovoljujejo v okviru le-teh brez nejevolje in čustev jeze, saj se zavedajo, da 
družba zadovoljevanja njihovih potreb ne omejuje do trenutka, ko bi na ta račun trpela 
druga oseba ali oni sami (Kristančič, 2002). Otroci, ki niso dobri pri uravnavanju 

občutkov jeze, imajo višjo možnost za zavrnitev in ustrahovanje s strani vrstnikov 
(Lockman idr., 2010). Raziskave so pokazale, da je jeza čustvo, ki ga otroci največkrat 

prekrijejo, saj so nekontrolirani jezni odzivi družbeno nesprejemljivi. Eden izmed 
pomembnih procesov pri regulaciji jeznih odzivov je tudi otrokova sposobnost 
interpretacije namenov druge osebe v neki situaciji (Lemarise in Dodge, 2008). 

 
Otroci, ki se ne naučijo uravnavati jeze, imajo višjo možnost za zavrnitev in 

ustrahovanje s strani vrstnikov (Lockamn idr., 2010). Pri tistih otrocih, ki imajo nižje 
sposobnosti interpretacije vrstnikovih namenov in dejanj, so raziskovalci opazili, da so 
manj priljubljeni med vrstniki in so pogosteje agresivni do vrstnikov (Lemarise in 

Dodge, 2008). 
 

Do obdobja adolescence mladostniki dobro razumejo družbene norme in pravila, zato 
ekstremno jeznih odzivov v obliki agresije, besa, nasilja ne zasledimo tako pogosto. 
Jeza se v tem obdobju pojavlja predvsem zaradi mladostnikove želje po učni, 

emocionalni in socialni kompetentnosti z drugimi, kot so sorojenci, vrstniki in prijatelji .  
Jeza je v tem obdobju potlačena, kar lahko povzroča stres, negotovost in tudi 

depresijo. S tega vidika je jeza mnogokrat neprepoznana ali zanikana. Pri mladostnikih 
pride tudi do razkoraka med željo po popolni neodvisnosti od avtoritete 
(staršev/skrbnikov), vendar si hkrati podzavestno želijo, da bi skrbniki zanje poskrbeli. 

Vse to lahko pripelje do konflikta v posamezniku, ki je posledično napolnjen s čustvi  
jeze. Ta mora sprostiti, preusmeriti, saj lahko potlačena in posledično nakopičena jeza 

v posamezniku, vodi do agresije in nasilja (Kristančič, 2002).  
 
 

1.2.3 OBRAZNA MIMIKA IN TELESNA GOVORICA JEZNE OSEBE 

 
Odziv na jezne občutke je odvisen od osebnostnih značilnosti posameznika, 

njegovega temperamenta, okoliščin odraščanja, neosebnih dogodkov idr. (Kristančič, 
2002). Beseda jeza pokriva mnogo različnih občutkov, od rahle nejevolje do besa 
(Ekman, 2003). Lewis (2010) pravi, da je jeza omejen, osredotočen odziv s specifično 

tarčo in da za njegovo razrešitev navadno obstaja pot. Bes je bolj intenziven, manj 
osredotočen in dlje časa trajajoč odziv. Posameznik lahko jezo izraža z besedami, 

glasom, telesom, dotikom in dejanji (Kristančič, 2002). 
 
Čustva, med njimi tudi jezo, se naučimo prepoznavati z izkušnjami, ki so posledica 

učenja. Kako uspešno bomo prepoznavali jezo pri sebi in drugih, je odvisno od našega 
lastnega načina čustvovanja, zmožnosti predvidevanja izida različnih situacij in od 

sposobnosti prepoznavanja čustev pri drugih ljudeh (Smrtnik Vitulić, 2007). Jezo v svoji  
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pravi obliki spremlja značilna mimika obraza in telesna govorica, vendar je mnogokrat 

izražena posredno ali preoblikovano, zaradi česar je ne prepoznamo ali pa jo 
zamenjamo za kakšno drugo čustvo (Kristančič, 2002). 

 
Obrazna mimika, značilna za jezo, je prepoznavna po stisnjenih obrveh, ki so pogosto 
potegnjene navzdol. Med obrvmi se pojavijo gubice, zgornja veka se dvigne, kar 

ustvarja občutek strmenja, spodnja veka pa se napne (Ekman, 2003; Matsumoto, Hee 
Yoo in Chung, 2010). Usta so lahko zaprta, kar je pogosto prisotno takrat, ko 

posameznik jezo kontrolira (Matsumoto idr., 2010). V tem primeru so ustnice napete 
in stisnjene skupaj, čeljust je pomaknjena naprej (Ekman, 2003). Odprta usta so 
prisotna takrat, ko posamezniku ne uspe kontrolirati svojega jeznega izbruha 

(Matsumoto idr., 2010). Viden izraz jezne osebe lahko vključuje tudi pordel obraz, kar 
je posledica povišanega krvnega tlaka, pospešenega bitja srca in dihanja (Ekman, 

2003; Matsumoto idr., 2010). Jezna oseba se bo pogosto želela približati osebi, ki je 
sprožila njegove občutke jeze (Ekman, 2003), predvsem zaradi fizioloških sprememb 
v telesu, kot je povečan pretok krvi v roke in noge (Matsumoto idr., 2010). Jeza v celoti 

sproži občutek pritiska, napetosti in toplote v telesu, ne nazadnje tudi v obrazu. Vsi 
zgoraj omenjeni znaki se pri občutkih jeze ne pojavijo enako sorazmerno in se 

razlikujejo glede na posameznika, stopnjo občutene jeze in željo po prekrivanju. 
Obrazni izrazi ne povedo, kaj je povzročilo določeno čustvo, temveč so le odraz 
prisotnosti določenega čustva, v tem primeru jeze. Zelo močni izrazi čustev trajajo v 

povprečju dve sekundi, nekateri so lahko krajši od pol sekunde, drugi daljši od štirih 
sekund. Trajanje nekega izraza nakazuje na intenzivnost občutenja nekega čustva 

(Ekman, 2003). 
 
Vsi ti vidni in nevidni odzivi na jezo so del univerzalnega in usklajenega paketa 

dogodkov, ki posameznika pripravijo na agresivno vedenje. Kljub temu jeza vedno ne 
povzroči agresije. Čustva lahko zagotovijo impulz za določeno vedenje. Ali se bo 

posameznik na te impulze odzval, je odvisno od številnih dejavnikov, vključno z 
intenziteto vzburjenosti ob čustvu, individualnih razlik, zgodovine in kulture. Družbeno 
socialne norme posamezniku v procesu socializacije zagotovijo okvir, ki vključuje 

primerno vedenje v danih okoliščinah (Matsumoto idr., 2010).  
 

Jeza ima lahko negativen vpliv na posameznika, če je prepogosta, intenzivna in 
povzroča negativne posledice v osebnih in medosebnih odnosih. Vse to lahko vodi do 
čustvenih in telesnih motenj. Težave se lahko pojavijo tudi pri potlačeni ali pretirano 

kontrolirani jezi, kar lahko vodi v občutek krivde, sramu ali depresije. 
 

Potlačena jeza se odraža tudi v glavobolih kot posledica prevelike napetosti ali 
čustvene bolečine. Prikrita jeza je lahko tudi razlog prebavnih, dihalnih in kožnih 
motenj. Razjede na želodcu so v sodobni družbi pogost spremljevalec osebe, ki je pod 

stresom. V ozadju stresa pa se mnogokrat skrivajo občutki jeze. Jeza se lahko izraža 
tudi z zaprtostjo ali diarejo. Dermatitis v obliki srbečice in kožnih izpuščajev je lahko 

zunanji znak potlačene jeze, predvsem zaradi posameznikovega občutka nemoči , 
razburjenosti ali frustriranosti zaradi napada drugih oseb. Raziskave kažejo, da je 
potlačena jeza mnogokrat odgovorna za padec imunskega sistema, kar je povezano z 

višjo možnostjo za okužbe respiratornega sistema. Kronična jeza se lahko odraža tudi 
v astmi. Potlačena jeza ne vpliva le na pravilno delovanje našega telesa, temveč tudi 

na mentalno stanje posameznika, kar lahko vodi v čustvene motnje. Te se 
najpogosteje odražajo v različnih oblikah depresij (Kristančič, 2002). 
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1.3 AGRESIJA, AGRESIVNOST IN AGRESIVNO VEDENJE 

 
 

1.3.1 DEFINICIJA AGRESIJE, AGRESIVNOSTI IN NASILJA 

 
V strokovni literaturi se mnogokrat pojavljajo pojmi agresija, agresivnost in nasilje kot 

sopomenke, vendar v svoji osnovi nimajo enakega pomena. Te pojme lahko zasledimo 
v različnih znanstvenih strokah in vsaka izmed njih omenjene pojme pojmuje na malo 
drugačen način, kar bomo v nadaljevanju predstavili. 

 
Beseda agresija izhaja iz besede »aggredi«, kar v svoji osnovi pomeni približevati , 

gibati se (Kristančič, 2002). V najširšem pomenu opredeljuje vsak aktiven pristop k 
okolju in zajema vse oblike gibanja (Lamovec, 1978). Pojem agresija se navadno 
nanaša na trenutno stanje, na reakcijo posameznika. Anderson in Bushman (2002) jo 

opredelita kot kakršnokoli obliko vedenja, usmerjeno v drugo osebo, z glavnim ciljem 
povzročiti škodo. Agresijo pogosto enačijo z nasiljem, vendar agresija ni nujno nasilna, 

medtem ko so vsa nasilna dejanja agresivna. Glavni cilj nasilja je povzročiti ekstremno 
škodo, najpogosteje z uporabo fizične sile za zadajanje poškodb drugi osebi ali 
predmetu. Nasilje (b. d.) je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika opredeljeno kot 

dejaven odnos do koga, značilen po uporabi sile, pritiska; kot dejanje ali ravnanje, ki 
ni v skladu z bistvenimi, resničnimi značilnostmi, zakonitostmi česa. Ščuka (2007) 

nasilje opredeli kot »oster odziv na jezo, ki jo izraža posameznik takrat, ko nasprotnik 
ogroža njegove pravice, mnenje, koristi, lastnino idr., ne pa osebnih vrednot« (str. 157, 
Ščuka, 2007). 

 
Nasilna dejanja so največkrat definirana kot agresivna, pri čemer se iz te definicije 

izključujejo dejanja, kot je nenamerno nasilje, saj to nima namena povzročiti škode 
drugi osebi. Ravno tako poznamo nenasilno agresijo, ki vključuje verbalno in 
neverbalno sovražnost ter poškodovanje stvari druge osebe. Poznamo tudi 

osebnostno agresijo, katere cilj je prizadeti osebo in njene medosebne odnose (Frieze 
in Yu Li, 2010). 

 
Agresivnost (b. d.) je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika opredeljena kot 
napadalnost, nasilnost. Reebye (2005) pravi, da lahko agresivnost razumemo kot del 

temperamenta posameznika in na neki način predstavlja trajno osebnostno lastnost te 
osebe. Agresivnost lahko odraža tudi vedenjski vzorec, ki je lahko posledica 

določenega sindroma ali bolezni. Čeprav je agresivnost pogosto opredeljena kot 
negativna, obstaja tudi pozitivna agresivnost, imenovana asertivnost. Ta pojem 
označuje agresivnost, ki za cilj nima povzročiti škode. Ščuka (2007) jo opredeli kot 

srednjo pot med ponižnostjo in nasilnostjo, kot sposobnost posameznika, da se postavi 
zase, za svoja mnenja, vrednote, pravice, vendar pri tem upošteva spoštljiv odnos do 

posameznikov, ki se z njimi ne strinjajo. 
 
Agresivno vedenje je navadno opredeljeno kot dejanje, s katerim želimo povzročiti  

škodo drugemu organizmu (Lockman idr., 2010; Tremblay, 2000) ali samemu sebi 
(Kavčič in Fekonja, 2009). Definicija le-tega je povezana s pojmom agresija. Agresivno 

vedenje je pogosto omenjeno skupaj z drugimi asocialnimi vedenji, kot so zloraba 
substanc, neupoštevanje odraslih, prestopništvo, vandalizem idr. (Tremblay, 2000). 
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1.3.2 RAZLIČNA POJMOVANJA AGRESIJE IN AGRESIVNOSTI 

 

1.3.2.1 Proaktivna in reaktivna agresija 
Agresivno vedenje je lahko proaktivno ali reaktivno, predstavljeno z vidika osnovne 
vloge agresije in motivacije. Ta delitev izhaja iz frustracijsko-jezne teorije nastanka 

agresivnega vedenja (Vitaro, Brendgen in Barker, 2006). 
 

Proaktivna agresija je navadno uporabljena za dosego nekega cilja. Spremljajo jo 
nizka stopnja jeze ali pa jeze ni mogoče zaslediti. Reaktivna agresija je bolj podvržena 
čustvom, zato jo spremljajo vidni izrazi jeze in impulzivno agresivno vedenje (Lockman 

idr., 2010). Pojavi se kot posledica resnične ali opažene provokacije, frustracije ali 
grožnje. Glavni cilj je, odzvati se na dražljaj, ki je povzročil frustracijo ali jezo in 

poškodovati osebo, ki je to sprožila. Gre za impulziven in takojšen odziv na vir 
provokacije ali grožnje (Vitaro idr., 2006). Reaktivna agresija je povezana z zavrnitvi jo 
vrstnikov, medtem ko proaktivne agresije pri tem ni zaslediti (Lockman idr., 2010). 

 
Anderson in Bushman (2002) sta poudarila, da je težko razlikovati med čisto 

reaktivnimi in proaktivnimi posamezniki. Dodge (1991, v Vitaro idr., 2006) je predstavil 
teoretični model izvora proaktivne in reaktivne agresivnosti. Model predstavlja, da 
reaktivna in proaktivna agresija izhajata iz drugačnih socialnih izkušenj in se razvijeta 

neodvisno. Reaktivna agresija se razvije kot reakcija na težko, ogrožajoče in 
nepredvidljivo okolje ali kot hladno in nasilno starševstvo. Proaktivna agresija se 

razvije in cveti v podpirajočem okolju, ki spodbuja to obliko agresije, kot sredstvo za 
dosego cilja. Ta model podpirajo tudi ugotovitve Dodgea idr. (1997, v Vitaro idr., 2006), 
da imajo reaktivno agresivni mladostniki v preteklosti za sabo fizične zlorabe, medtem 

ko jih proaktivno in proaktivno-reaktivni posamezniki nimajo. Zdi se, da se proaktivna 
agresija razvije pod vplivom agresivnega vzornika v družini, ki ceni uporabo agresije 

za reševanje konfliktov ali izpostavitev svojih interesov. Ravno tako so indikacije, da ti 
dve obliki agresije nista posledica drugačnih vplivov družbenega okolja, temveč tudi 
posledica temperamenta, se pravi genetske predispozicije (Vitaro idr., 2006). 

 

1.3.2.2 Instrumentalna in sovražna agresivnost 
Sovražna agresivnost ima zgodovinsko gledano naslednje značilnosti: impulzivna, 

brezmiselna, poganja jo jeza, navadno se pojavi kot reakcija na provokacijo določene 
osebe. Poznamo jo tudi pod imenom reaktivna agresija (Anderson in Bushman, 2002). 
Glavni namen sovražne agresivnosti je prizadeti škodo drugemu organizmu. 

Instrumentalna agresivnost je zasnovana kot namerno sredstvo za dosego nekega 
cilja, kot je predmet, prostor, privilegij, in ne toliko s ciljem povzročiti škode drugi osebi 

(Anderson in Bushman, 2002; Kavčič in Fekonja, 2009).  
Instrumentalno agresivnost opazimo pri dojenčkih in v obdobju zgodnjega otroštva 
(Kavčič in Fekonja, 2009). 

 

1.3.2.3 Posredna in neposredna agresija 
Pojem posredne oziroma indirektne agresije so vpeljali Bjorkqvist in njegovi kolegi ter 

ga opredelili kot vedenje, ki vsebuje socialne manipulacije, kot so širjenje govoric o 
osebi, prijateljevanje z namenom maščevanja, spodbujanje drugih k odporu do 
določene osebe in podobno (Bjorkqvist, Osterman in Kaukiainen, 1992). Crick in 

sodelavci so podoben fenomen poimenovali relacijska agresija, pri čemer se od 
posredne agresije razlikuje v tem, da je lahko odkrita in prekrita, medtem ko je 

indirektna agresija vedno prekrita (Crick in Grotpeter, 1995). Tretje poimenovanje, 
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socialna agresija, sta predstavila Galen in Underwood (1997). V osnovi predstavlja 

oblike posredne in relacijske agresije ter vključuje tudi neverbalno agresivno vedenje. 
 

Za posredno agresivnost je nujna razvitost določene stopnje socialne inteligence, saj 
mora biti otrok sposoben analizirati situacijo, če želi nanjo vplivati z manipuliranjem 
(Bjorkqvist, 2017). Vaillancourt, Brendgen, Boivin in Tremblay (2003) so ugotovili, da 

so otroci že pri štirih letih sposobni uporabljati posredno agresijo. Raziskava, ki so jo 
izvedli Osterman idr. (1998), je pokazala, da so osemletni otroci bili sposobni 

uporabljati indirektno agresijo, pri čemer so ugotovili, da so petnajstletna dekleta 
uporabljala strategije posredne agresije bolj spretno kot tista pri nižji starosti.   
 

Izvor neposredne agresije je v skoraj petdesetih odstotkih mogoče pripisati genetskim 
komponentam posameznika in vplivom okolja. Če je nagnjenost k uporabi indirektne 

agresije zapisana že v naših genih, to pomeni, da je morala imeti ta oblika agresivnega 
vedenja v evolucijski zgodovini človeka določene prednosti oziroma koristi (Bjorkqvist, 
2017). 

 
 

1.3.3 TEORIJE NASTANKA AGRESIVNEGA VEDENJA 

 

1.3.3.1 Kognitivna teorija asociacij – teorija smeri 
Avtor te teorije je Berkowitz, ki je predlagal, da nenaklonjeni dogodki, kot so frustracije, 

provokacije, glasni zvoki, neugodne temperature in neprijetne vonjave, povzročijo 
negativen vpliv. Če je ta povzročen z neprijetnimi izkušnjami, samodejno spodbuja 
različne misli, spomine, izrazne motorične reakcije in fiziološke odzive, ki so povezani 

z reakcijo boj ali beg. Asociacije, povezane z reakcijo boj, sprožajo čustvo jeze, tiste 
povezane z begom, pa strah. Tako kognitivna teorija asociacij predpostavlja, da znaki, 

ki so prisotni med nenaklonjenim dogodkom, postanejo povezani z dogodkom in s 
kognitivnimi ter čustvenimi odzivi, sproženimi pri tem dogodku. Ta teorija vključuje tudi 
višje kognitivne procese, kot so ocene in atribucije. Motiviranost posameznika za neko 

dejanje mu omogoča zavedno procesiranje čustev in predvidevanje posledic svojih 
ravnanj pod vplivom teh čustev (Anderson in Bushman, 2002).   

 

1.3.3.2 Socialna teorija učenja 
Socialna teorija učenja predpostavlja, da se ljudje agresivnega vedenja naučijo na 
enak način kot drugih oblik vedenja, preko neposrednih izkušenj ali opazovanja drugih 

(Anderson in Bushman, 2002).  
 

Pionir modelnega učenja je raziskovalec Albert Bandura. S pomočjo lutke Bobo je želel 
pokazati, da se lahko otroci agresivnega vedenja naučijo z opazovanjem druge osebe. 
Raziskovalci so morali sprva oblikovati tri približno homogene skupine otrok, kar so 

naredili s pomočjo otrokovih odzivov pri opazovanju drugega otroka, ki se je vedel 
agresivno. Raziskovalci so odzive testiranih otrok ocenili na petstopenjski lestvici in jih 

za namen raziskave razdelili v tri skupine: otroci z agresivnim modelom, otroci z 
neagresivnim modelom in otroci brez modela (kontrolna skupina). V prvi skupini so 
otroci opazovali osebo, ki se je do lutke Bobo vedla agresivno, druga skupina otrok je 

opazovala osebo, ki se je z lutko Bobo igrala, v zadnji, kontrolni skupini, so bili otroci v 
sobi z igračami sami (brez prisotnosti druge osebe). Rezultati tega eksperimenta so 

pokazali, da so otroci, ki so opazovali agresivnega modela (odraslo osebo) izvedli  
veliko več agresivnih posnemovalnih dejanj do lutke Bobo, kot tisti v skupini z 
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neagresivnim modelom. Dekleta, ki so bila priča agresivnemu moškemu modelu, so 

pokazala več fizične agresije, tista, izpostavljena agresivnemu ženskemu modelu, pa 
več verbalne agresije (Bandura, Ross in Ross, 1961). Bandura je ugotovil, da je učenje 

s posnemanjem odvisno od več dejavnikov. Na prvo mesto je postavil značilnosti  
modela, kot so njegova avtoriteta, ugled, kritiziranje drugih, vplivnost itd. Na drugem 
mestu so osebnostne lastnosti opazovalca. Modelnemu učenju so tako bolj 

izpostavljeni nesamozavestni, odvisni ljudje, ki imajo slabo samopodobo. Opazovalec 
se lahko čuti povezanega z modelom, zato bo še intenzivneje posnemal njegovo 

vedenje. Tretji dejavnik, od katerega je odvisna uspešnost modelnega učenja, je 
značilnost situacije. Stresne, napete, čustveno obremenilne situacije se odražajo v 
višjem posnemanju modela. Kljub temu da se otrok uči le na podlagi opazovanja, gre 

za učenje, ki je zelo učinkovito in ima dolgotrajne posledice (Marentič Požarnik, 2000).  
 

1.3.3.3 Generalni model agresivnosti  
Generalni model agresivnosti (v nadaljevanju GMA) združuje različne teorije, zato je 
najbolj izčrpen in obširen pri razlagi ter razumevanju človeške agresivnosti (Allen, 

Anderson in Bushman, 2018). Predstavljen je bil že leta 1995 in je delo raziskovalc ev 
Andersona idr. (1995, v Allen idr., 2018). Prednost tega modela, primerjalno z drugimi 
posameznimi teorijami, je v njegovi varčnosti, saj bolje razloži agresivna dejanja s 

pomočjo mnogih motivov in hkrati bolje pripomore k razvoju celovitejših poti, 
namenjenih zdravljenju posameznikov s kronično agresivnostjo (Anderson in 

Bushman, 2002). GMA vključuje elemente iz številnih drugih teorij agresivnosti , 
vključno s kognitivno teorijo asociacij, teorijo socialnega učenja in učenja po receptu, 
teorijo socialnih interakcij in drugih ter upošteva vlogo družbenih, kognitivnih, razvojnih 

in bioloških dejavnikov (Anderson in Bushman, 2002; Allen idr., 2018). Z združitvijo teh 
teorij GMA predstavlja širok okvir za razumevanje agresije v različnih kontekstih. GMA 
predpostavlja, da na človeško agresivnost močno vplivajo strukture znanja, ki vplivajo 

na socialno-kognitivne pojave, vključno z zaznavanjem, pretiravanjem, odločanjem in 
vedenjem. Nekatere izmed najpomembnejših struktur znanja vključujejo prepričanja in 

stališča, sheme pričakovanj in vedenjske skripte. Strukture znanj se razvijejo z 
izkušnjami in lahko vplivajo na zaznavanje na več nivojih, od preprostega zaznavanja 
predmetov do zapletenega dojemanja družbenih dogodkov. Strukture znanja se lahko 

tudi avtomatizirajo, tako da jih posameznik nenehno ponavlja in lahko vključujejo tako 
kognitivne kot afektivne komponente (Allen idr., 2018). 

 
GMA je ločen na dva glavna vidika, in sicer na proksimalne (bližnje) in distalne (daljne) 
procese. Proksimalni procesi razložijo posamezne epizode agresivnosti z uporabo treh 

stopenj: vhodov, poti in izidov. Distalni procesi delujejo v ozadju proksimalnih in 
predstavljajo biološke dejavnike, ki vplivajo na posameznikovo osebnost (Anderson in 

Bushman, 2002; Allen idr., 2018). 
 
Prva faza proksimalnih procesov, imenovana vhodi, opisuje, kako dejavniki okolja in 

osebe povečujejo ali znižujejo verjetnost agresije s svojim vplivom na dejavnike v drugi 
fazi – poti (Allen idr., 2018). Osebni dejavniki vključujejo vse individualne karakteristike, 

kot so osebnostne lastnosti, stališča in genetska predispozicija (Anderson in Bushman, 
2002). Le-te lahko vplivajo na to, kako se oseba v določeni situaciji odzove. Ti dejavniki 
naj bi bili skozi čas enaki, s predpostavko, da oseba ves čas uporablja enake strukture 

znanj. S tem pogledom bi lahko predpostavili, da je osebnost posameznika sestavljena 
iz njegovih struktur znanj. Agresivne strukture znanj povzročijo agresijo še bolj verjetno  

(Allen idr., 2018). Številni osebni dejavniki so bili prepoznani kot dejavniki tveganja za 
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agresivnost. Ti dejavniki so: nestabilna previsoka samozavest, narcizem, agresivna 

samopodoba, dolgoročni cilji, podprti z agresijo, odnos do agresije, sovražni predsodki, 
moralno opravičevanje nasilja, agresivne vedenjske skripte, premeščanje 

odgovornosti, določene osebnostne motnje, visoka predispozicija za jezo, nizka 
samokontrola in drugi. Poleg osebnih dejavnikov lahko na stopnjo agresivnega 
vedenja vplivajo tudi situacijski dejavniki, kot so: stres, zavrnitev s strani družbe, 

provokacije, frustracije, slabo razpoloženje, alkoholizem, nasilne predstavitve medijev, 
bolečina ali nelagodje, previsoke temperature, hrup, prisotnost orožja, ogrožajoči 

dražljaji, dražljaji, ki spodbujajo strah. Druga stopnja, imenovana poti, se osredotoča 
na vpliv osebnih in situacijskih dejavnikov, ki vplivajo na procese odločanja in 
ocenjevanja, ki so posledica sprememb v posameznikovem afektu, kogniciji in 

vzburjenju. Te tri spremenljivke predstavljajo posameznikovo notranje telesno stanje 
in spremembe v posamezni spremenljivki vplivajo tudi na druge. Spremembe v teh 

spremenljivkah se odražajo na možnostih za nastanek agresije. V zadnji fazi , 
imenovani izidi, so procesi, ki se osredotočajo na ocenjevanje in odločanje ter na 
agresivne in neagresivne rezultate. V tej stopnji posameznik oceni situacijo in se 

odloči, kako se bo odzval. Dejanje, ki ga posameznik izbere, ponovno vpliva na prvo 
fazo, v kateri so osebnostni in situacijski dejavniki, ki vplivajo na stopnjo izražanja 

agresivnega vedenja, kar pomeni, da se cikel ponovi. Distalni procesi so sestavljeni iz 
bioloških modifikatorjev, ki povečujejo možnost za nastanek agresivne osebnosti in 
vključujejo ADHD, hormonsko neravnovesje, nizko raven serotonina in drugo. Druga 

točka distalnih procesov pa so okoljski modifikatorji, ki vplivajo na možnost nastanka 
agresivne osebnosti in vključujejo kulturne norme, družinsko okolje in starševstvo, 

slabe življenjske pogoje, pomanjkanje, zlorabe, nasilno sosesko, nasilne in 
antisocialne vrstniške skupine, konflikte znotraj skupine, kronično izpostavljenost 
nasilnim medijskim prezentacijam in drugo. 

 
Generativni model agresije je skupek učinkovite organizacije različnih teoretičnih 

pogledov na nastanek agresivnega vedenja. Proksimalni procesi podrobno opisujejo 
vpliv posameznika in okoljskih dejavnikov na agresivne misli, občutke jeze in 
vzburjenost, kar vpliva na procese odločanja v dani situaciji, ti pa na pojavnost 

agresivnega ali neagresivnega vedenja. Vsak cikel predstavlja učno pot, ki se lahko 
po številnih ponovitvah odraža v agresivnem znanju, kar prispeva k nastanku 

agresivne osebnosti (Anderson in Bushamn, 2002; Allen, idr., 2018). 
 
 

1.3.4 RAZVOJNE ZAKONITOSTI RAZLIČNIH OBLIK AGRESIVNEGA VEDENJA 

 
Dojenčki in predšolski otroci imajo zelo bogato čustveno življenje. Občutki jeze, besa, 

sramu, s pomanjkanjem empatije, zavzemajo glavno vlogo pri čustvenih izkušnjah 
agresivnih dojenčkov in predšolskih otrok (Kaufman, 1996, v Reebye, 2005).  
 

Agresivno vedenje se spreminja z razvojem motoričnih sposobnosti in kognicijo. Nižja 
kontrola impulzov pogosto temelji na agresiji. Regulativni nadzor se postopoma začne 

oblikovati že pred rojstvom z razvojem fizioloških regulativnih sistemov, obvladovanja 
pozornosti in čustvene regulacije, predvsem v smislu samozavesti oziroma iskanja 
pomoči v težavah. V predšolskem obdobju naraščajo tudi kognitivne kompetence, kar 

je povezano z višjo samoregulacijsko sposobnostjo (Reebye, 2005). Razvojne 
zakonitosti v pojavnosti agresivnega vedenja zato niso jasne, saj se različne empirične 

raziskave na tem področju razlikujejo v ugotovitvah. Nekatere opažajo starostni upad, 
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predvsem pri uporabi fizične agresije (Kavčič in Fekonja, 2009; Kozina, 2016; Naerde, 

Ogden, Janson in Zachrisson, 2014; Tremblay, 1999; Tremblay, 2000), druge pa 
porast v primeru socialne agresije (Frieze in Yu-Li, 2010; Galen in Underwood, 1997; 

Tremblay, 2000; Vitaro idr., 2006). Pri tem je treba upoštevati, da je odvisno, katero 
vrsto agresivnega vedenja opazujemo, saj obstajajo razvojne zakonitosti, ki 
omogočajo pojav določenega tipa agresivnega vedenja (Kozina, 2016).  

 
Agresivnega vedenja se otroci lahko naučijo s pomočjo modelnega učenja. S pomočjo 

le-tega in drugih mehanizmov socializacije in odraščanja se lahko naučijo, da niso 
agresivni (Tremblay idr., 2003, v Vitaro idr., 2006). Agresivnost se v zgodnjem otroštvu 
mnogokrat obravnava kot del odraščanja in posledično se agresivnih aktov ne jemlje 

dovolj resno (Reebye, 2005). Nekateri teoretični modeli nakazujejo, da je agresivno 
vedenje bolj ali manj stabilno v času odraščanja; od otroštva, skozi mladostništvo in 

tudi odraslost (Vitaro, idr., 2006). Evolucijska teorija agresivnega vedenja ne vidi kot 
slabo prilagoditev, saj posamezniku tovrstno vedenje daje dostop do fizičnih in 
psiholoških virov, ki osebi omogoča tekmovanje drug z drugim (Hawley, 1999 v Vitaro 

idr., 2006). 
 

Preden agresivno vedenje opredelimo kot osebnostno motnjo, moramo upoštevati več 
različnih točk. Tipična groba igra predšolskih otrok oblikuje tako imenovan oder, ki 
podpira prosocialno igro. Agresivno vedenje in igrivo spopadanje se razlikuje v tem, 

da pri slednjem otrok nima namena poškodovati ali prestrašiti drugega. V predšolskem 
obdobju se otroci nagibajo k instrumentalnemu in fizičnemu izražanju agresije, kot je 

na primer uničevanje igrač in potiskanje. Sovražna agresija, ki je dokaz za agresivno 
vedenje, usmerjeno k drugim, kot na primer zmerjanje, kritiziranje, izsiljevanje, se 
pojavi veliko kasneje, približno s sedmimi leti (Coie in Dodge, 1998, v Reebye, 2005). 

 
Posredna in fizična agresija se vzpostavi že v zgodnjem otroštvu, vendar ni nujno 

uporabljena v enakem obsegu in se razlikuje tudi glede na spol (Vaillancourt idr., 
2003). V zgodnjem otroštvu se pojavi instrumentalna agresivnost kot posledica 
telesnega neugodja ali želje po pozornosti (Kavčič in Fekonja, 2009), ki se pojavi v 

obliki fizične agresije, predvsem zaradi pomanjkanja drugih načinov izražanja (Vitaro 
idr., 2006). Z razvojem verbalnih, socialnih in kognitivno čustvenih sposobnosti otroci 

začnejo uporabljati besedno agresijo (Kavčič in Fekonja, 2009; Vitaro idr., 2006), proti 
koncu zgodnjega otroštva pa tudi socialno agresijo (Vitaro idr., 2006). Upadanje fizične 
agresije je tudi posledica otrokovega večjega razumevanja lastnih in drugih čustev, 

učenja družbenih norm ter drugih načinov za uveljavljanje svoje volje (Kavčič in 
Fekonja, 2009). Fizične in verbalne oblike agresije so družbeno manj sprejemljive, zato 

otroci pogosteje uporabljajo posredne oblike agresije, ki so enako škodljive za druge 
osebe kot neposredne oblike agresivnega vedenja (Vitaro idr., 2006). Connor idr. 
(2004, v Kozina, 2016) pravijo, da se zaradi razvoja kognitivnih sposobnosti in 

sposobnosti načrtovanja, proaktivna agresija pojavi kasneje, medtem ko reaktivno 
agresijo opazimo že v zgodnjem otroštvu.  

 
Fizična oziroma telesna agresivnost se po mnenju različnih avtorjev pojavi že v 
zgodnjem otroštvu, kljub temu pa si glede časovnega okvira niso popolnoma enotni. 

Hay (2017) navaja, da se telesna agresija pojavi pri enem letu starosti in narašča do 
tretjega leta, nato začne upadati. Connor (2002, v Kozina, 2016) pravi, da fizična 

agresija doseže svoj vrhunec v starosti od dveh do štirih let in kasneje upada. Padec 
agresije opažajo od četrtega do enajstega leta starosti (Trembley, 1999; Tremblay, 
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2000), nekateri raziskovalci pa od osmega do osemnajstega leta starosti (Vitaro idr., 

2006). Nærde idr. (2014) so v raziskavi ugotovili, da skupna raven fizične agresivnosti  
pri otroku doseže vrh med 20. in 22. mesecem starosti, nato pa začne upadati do nekje 

10. leta otrokove starosti. Ponovno začne naraščati v času adolescence, med 11. in 
18. letom starosti, nato pa ponovno upada v času odraslosti. Besedna agresija naj bi 
naraščala od 8. do 11. leta, sledi upad in ponovni porast od 18. leta (Romano, 

Tremblay, Boulerice in Swisher idr., 2005). Kozina (2016) je ugotovila, da se pri 
učencih četrtega razreda pojavlja telesna in besedna agresija v manjši meri kot pri 

učencih osmega razreda. Kljub temu pa osnovnošolski otroci uporabljajo različne 
oblike agresivnega vedenja pogosteje kot srednješolci. Pri zadnjih se pojavlja tudi višja 
stopnja notranje agresivnosti, v primerjavi z osnovnošolci četrtega in osmega razreda.  

 
Medtem ko nekateri raziskovalci opažajo upad fizične agresije med četrtim in enajstim 

letom starosti, pa v tem starostnem obdobju opažajo tudi porast uporabe socialne 
agresije (Tremblay, 1999). V obdobju srednjega in poznega otroštva je agresivno 
vedenje povezano z medosebnimi odnosi, predvsem v vrstniških skupinah. Hkrati  

opazimo tudi prehod iz neposrednih oblik k posrednim oblikam izražanja agresivnosti  
(Kozina, 2016). Posamezniki posredne oblike agresije uporabljajo zaradi izboljšanja ali 

ohranitve svojega položaja v vrsniški skupini, kar v veliko primerih opazimo pri dekletih 
(Vitaro idr., 2006). Vrstniško nasilje se razlikuje glede na starost otrok in se pojavi že 
v predšolskem obdobju, kjer je agresivno vedenje izraženo v manj resnih oblikah, kot 

je izključitev vrstnika iz skupine. Otroci v šolskem obdobju uporabljajo fizično ali 
verbalno nasilje. V obdobju mladostništva se pojavi tudi agresija, izražena preko 

spolnega nadlegovanja (Frieze in Yu Li, 2010). 
 
 

1.3.5 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA POJAVNOST AGRESIVNEGA VEDENJA 

 
Agresivnega vedenja ne moremo razložiti le z eno potjo, ravno tako ni enotnega 

prototipa, ki bi opredelil agresivnega otroka. Raziskave kažejo, da je kritično okno za 
intervencijo pri preprečevanju agresivnega vedenja v zgodnjih letih (Tremblay idr., 
2004).  

 
Genetska predispozicija, temperament in spol so notranji dejavniki, ki vplivajo na 

stopnjo izražanja agresivnega vedenja (Anderson in Bushman, 2002; Kristančič, 2002; 
Lamovec 1978; Reebye, 2005; Smrtnik Vitulić, 2007). Na slednje močno vpliva 
socializacija, ki poteka v različnih okoljih, in na katero vplivajo različni zunanji dejavniki. 

Osrednjo vlogo, predvsem v prvih letih otrokovega življenja, ima družina in s tem način 
vzgoje, oblike kaznovanja, norme in vrednote staršev ter drugih bližnjih, socialno-

ekonomski status družine in zlorabe. Z vstopom v vrtec in kasneje v šolo imajo velik 
pomen pri oblikovanju agresije tudi vzgojno-izobraževalna institucija in vrstniki. Vse to 
poteka pod vplivom družbeno-socialnih norm okolja in ne nazadnje tudi medijev 

(Lamovec, 1978; Lemerise in Dodge, 2008, Reebye, 2005).  
 

V nadaljevanju bomo bolj podrobno predstavili posamezne dejavnike, ki vplivajo na 
razvoj agresivnega vedenja pri otroku. 
 

1.3.5.1 Dejavniki v času nosečnosti 
Na stopnjo agresivnosti otroka lahko vplivajo že dejavniki, ki jim je otrok izpostavljen v 
času nosečnosti (Labella in Masten, 2018; Olson idr., 1999, v Reebye, 2005). 
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Poleg genetskih dejavnikov, ki lahko oblikujejo nagnjenost k agresiji in agresivnemu 

vedenju, starši vplivajo na prenatalno tveganje skozi znotrajmaternično okolje. 
Ekstremen ali kroničen stres matere v času nosečnosti lahko ravno tako poviša 

možnost za nastanek agresivnosti pri otroku (Labella in Masten, 2018). 
 
V eni izmed raziskav pri predšolskih otrocih so ugotovili, da so bili tisti, ki so bili v času 

materine nosečnosti izpostavljeni alkoholu, bolj hiperaktivni, imeli so večje in 
pogostejše izbruhe jeze ter težave s prehodi (Olson idr., 1999, v Reebye, 2005). 

 

1.3.5.2 Spol  
Pogosto zasledimo predpostavko, da so fantje agresivnejši od deklet. Kljub temu pa 

raziskave kažejo, da so lahko dekleta enako agresivna kot fantje. Dekleta pogosteje 
uporabljajo posredno obliko agresije, fantje pa direktno. 
  

Raziskave kažejo, da je stopnja agresije pri deklicah in dečkih podobna (Moretti in 
Odgers, 2002). To kažejo predvsem raziskave, narejene v laboratorijskih pogojih 

(Anderson in Bushman, 2002). Fantje in dekleta uporabljajo različne tipe agresije. 
Fantje imajo raje direktno agresijo, medtem ko dekleta indirektno. Ne glede na način 
izražanja je agresija v obeh primerih sovražna (Reebye, 2005). White (2001, v 

Anderson in Bushman 2002) pravi, da so različni načini izražanja agresije posledica 
socializacije, ki je za fante in deklice različna. Raziskave pri predšolskih otrocih so 

pokazale, da deklice kažejo višjo stopnjo relacijske agresije kot fantje, do srednjega 
otroštva pa so razlike v agresivnem vedenju pri obeh spolih že močno vidne. Pojavnost 
in razvojne poti agresivnega vedenja se pri fantih in dekletih razlikujejo. Fantje kažejo 

več telesne agresije v zgodnjem otroštvu, kar se z leti zmanjšuje. Pri dekletih pa je 
trend ravno nasproten, saj je agresivno vedenje v zgodnjem otroštvu zelo nizko in vrh 
doseže mnogo kasneje (Moretti in Odgers, 2002). 

 
Bjorkqvist idr. (1992) so identificirali tri oblike agresivnega vedenja: fizično agresijo, 

verbalno agresijo in indirektno agresijo. Ugotovili so, da deklice bolj kot fantje 
uporabljajo indirektno agresijo, kar je tudi skladno z ugotovitvami Östermana in 
sodelavcev. Ta je pojmovana kot socialna manipulacija z namenom oškodovati drugo 

osebo na psihološkem ali socialnem področju. V to kategorijo spadajo neresnične 
govorice, manipulacija družbenega omrežja neke osebe (razred, prijateljski krogi idr.). 

Osterman idr. (1998) so ugotovili, da dečki in deklice približno enako uporabljajo 
besedno agresijo, medtem ko je fizična agresija bolj prisotna pri fantih kot deklicah. 
Card, Stucky, Sawalani in Little (2008) so naredili povzetek stooseminštiridesetih 

raziskav, narejenih na področju agresije v povezavi s spolom in ugotovili, da fantje 
pogosteje uporabljajo direktno agresijo (v primerjavi z dekleti). Rezultati pri uporabi 

posrednih oblik agresije pa se glede na spol niso raziskovali, kljub temu da prevladuje 
mnenje, da dekleta uporabljajo posredno agresijo pogosteje. Iz vseh pregledanih 
raziskav so ugotovili, da so le-te uporabljale različne metode za pridobivanje 

rezultatov, kot so različne ocenjevalne in samoocenjevalne lestvice, poročila staršev, 
drugih vrstnikov, učiteljev, kar ni najbolj zanesljivo. Galen in Underwood (1997) sta 

ugotovila, da deklice agresijo izražajo na bolj prefinjen način. Manj pogosto uporabljajo 
fizično agresijo, pogosteje pa uporabljajo socialno agresijo. Ugotovila sta tudi, da 
deklice označujejo socialno agresijo za enako škodljivo kot fizične oblike agresije, 

medtem ko se fantom zdi, da je direktna agresija bolj škodljiva od indirektne. 
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Na agresivno vedenje pri moških vpliva tudi raven testosterona, ki je najvišja ravno v 

času pubertete in počasi upada do srednjih let. Ta vzorec sovpada s pojavnostjo 
agresivnega vedenja pri moških (Julian in McKenry, 1989, v Bjorkqvist, 2017). 

 

1.3.5.3 Družinsko okolje in bližnja okolica 
Velik del socializacije poteka v družinskem okolju, zato ni presenetljivo, da veliko 

najbolj uveljavljenih tveganj in zaščitnih dejavnikov za razvoj ali preprečitev 
agresivnega vedenja, izvira iz družine. Neučinkovito starševstvo, ki vključuje visoko 
negativnost staršev, nizko starševsko toploto in podporo v družinskih razmerjih, je 

eden izmed najbolj dosledno opredeljenih kazalcev otroške agresije in asocialnega 
vedenja. Pri tem ima izjemen pomen tudi nerazumevajoče čustveno okolje, ki lahko 

poveča otrokovo stisko in onemogoča razvoj varne navezanosti, uravnavanja čustev 
in samoregulacije (Labella in Masten, 2018). 
 

Na agresivnost tako vplivajo neposredni in posredni dejavniki motene družinske 
dinamike. Značilnosti staršev so povezane z otrokovimi vedenjskimi problemi in 

njegovim zdravim razvojem (Reebye, 2005). Neposredni dejavniki tveganja za 
agresivno vedenje so: starost mame, alkohol in kajenje v času nosečnosti, mamina 
antisocialna zgodovina skozi leta izobraževanja, antisocialni očetje in konflikti znotraj 

družine (Tremblay idr., 2004; Reebye, 2005). Prisotnost bratov in sester, ki služijo kot 
tarča agresije, je posredni učinek in povečuje tveganje za fizično agresivnost 

(Tremblay idr., 2004). Predšolski otroci, ki živijo v zelo konfliktnih družinah, se borijo s 
svojimi čustvi, kar se lahko odraža na fiziološkem izražanju njihove sovražnosti preko 
spremenjenega srčnega utripa in odzivnosti na koži (Reebye, 2005). 

 
Napeta dinamika med mamo in otrokom se lahko izraža v agresivnem vedenju 
predšolskega otroka. V to so vključeni faktorji otroka in faktorji mame. Dejavniki , 

povezani z otrokom, so njegov težavni temperament, razdražljivost, anksioznost in 
zunanja motiviranost. Dejavniki, povezani z mamo, so neodgovorno starševstvo, slab 

nadzor nad otrokom, uporaba nasilja za kontroliranje, stroga disciplina, spodbujanje 
sramu ali ponižanja (Shaw idr., 2000, v Reebye, 2005). 
 

Najresnejše oblike fizičnega nasilja se pojavijo v prvem letu otrokovega življenja. Mlajši 
otroci, ki so izpostavljeni travmam, se pogosteje vključujejo v destruktivna vedenja, kot 

njihovi netravmatizirani vrstniki. Otroci, ki so žrtve fizičnega nasilja, se pogosteje 
vključujejo v druge oblike neposrednega destruktivnega vedenja, medtem ko se otroci, 
ki so žrtve spolnih zlorab, vključujejo v bolj samousmerjena destruktivna vedenja 

(Taussig in Litrownik, 1997, v Reebye, 2005).  
 

Na razvoj agresivnega vedenja vplivajo tudi zanemarjanje in spolne zlorabe ter 
izpostavljenost drugim oblikam družinskega nasilja. Socialna teorija učenja 
predpostavlja, da otroci in mladostniki, ki so priča družinskemu nasilju, posnemajo 

tovrstno vedenje in ga odobravajo v smislu bližnjih razmerij (Labella in Masten, 2018). 
 

Na stopnjo izražanja agresije vplivajo tudi prepričanja posameznika o uspešnosti  
uporabe agresije za dosego cilja. Patterson idr. (1992, v Anderson in Bushman, 2002) 
navajajo, da so za vir takega prepričanja pri otrocih v ozadju starši in ožje družinsko 

okolje. Pomembno vlogo pri agresiji imajo tudi stališča in odnos, ki jih ima posameznik 
do sebe in drugih ljudi, do stvari ter različnih tem. Pri stopnji agresije ne gre zanemariti  

vrednot, kjer gre za posameznikovo prepričanje, kaj je naredil in kaj bi moral narediti. 
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Za nekatere ljudi je uporaba nasilja v medosebnih konfliktih sprejemljiva, ne nazadnje 

pa tudi pogosto uporabljena metoda (Anderson in Bushman, 2002). 
 

Dejavniki, ki znižujejo stopnjo tveganja za razvoj agresivnega vedenja, so skrbno 
starševstvo, vzpostavitev rutine, nadzora in konsistentne discipline predvsem pri nižji  
starosti otroka. Pomembno vlogo ima vključitev otroka v družinske aktivnosti in 

prosocialne vrednote staršev, ki služijo kot preventivni dejavniki (Reebye, 2005). 
 

Socializacija, ki sprva poteka v družinskem okolju, z odraščanjem otroka poteka tudi v 
bližnji okolici. Značilnosti le-te, kot so izjemna revščina, dezorganiziranost in nasilje, 
povečujejo možnost za razvoj agresivnega vedenja pri otroku (Labella in Masten, 

2018). 
 

Otroci, ki živijo v nasilnih soseskah, se soočajo z dvojnim problemom. Kot prvo jim 
primanjkuje odraslih vzornikov, ki bi promovirali prosocialno vedenje in jih vodili . 
Nimajo pa tudi priložnosti za razvoj notranjega nadzora, ki se izoblikuje skozi razvojno 

primerno igro. Odsotnost kompetentnega in prisotnega skrbnika, ki zagotovi nadzor, 
lahko vodi v to, da otrok razvije svojo lastno skupnost, ali pa se za zaščito zateče k 

drugim, družbeno nesprejemljivim skupinam (Reebye, 2005). Nasilje v skupnosti vpliva 
na nasilno vedenje predšolskih otrok na drugačen način. Otroci, ki so priča nasilju, 
kažejo znake agresivnega vedenja navznoter, medtem ko otroci, ki so žrtve nasilja, 

kažejo agresivno vedenje navzven (Guerra idr., 2003, v Reebye, 2005). 
 

1.3.5.4 Vrstniško okolje in mediji  
Z vstopom v vrtec in kasneje v šolo imajo pri razvoju agresivnega vedenja velik pomen 
tudi vrstniki. Nekateri učenci lahko postanejo agresivni, ker so izločeni iz vrstniške 
skupine, nekateri pa so iz vrstniške skupine izločeni zaradi svojega agresivnega 

vedenja. Kljub temu so nekateri učenci (kljub svojim agresivnim aktom) med vrstniki  
priljubljeni oziroma niso izločeni iz vrstniške skupine (Košir, 2013). Yoon in sodelavci 

(2000, v Košir, 2013) so ugotovili, da so agresivni učenci, ki jih vrstniki ne zavračajo, 
prepričani, da ima agresivno vedenje pozitivne rezultate, tako pri doseganju njihovih 
želenih ciljev kot pri odnosih z drugimi vrstniki. Loeber in Hay (1994, v Reebye, 2005) 

sta ugotovila, da nedeviantni otroci zavračajo vrstnike, ki kažejo zgodnje znake 
vedenjskih motenj in pripisujejo agresivne pomene običajnemu vedenju deviantnih 

otrok.  
 
Nekateri učenci so za spletno mesto za-nenasilje.si navedli motive, ki upravičujejo 

njihovo agresivno vedenje. Ti motivi so bili: to počnejo tudi drugi; nasilje do drugih je 
nekaj, kar je »IN«; če sem agresiven/-a se počutim močnejši/-a, pametnejši/-a in boljša 

oseba; ker je to najboljši način, da preprečim drugim, da bi ustrahovali mene (ne-
nasilje.si, b. d., v Pečjak, 2014).  
 

Starši lahko znižajo vpliv neprimernih vrstniških skupin s strukturiranjem vrstniške 
socializacije v zgodnjih letih. V obdobju mladostništva se vpliv in nadzor staršev na 

otroka znižujeta, saj se povečuje otrokova avtonomnost (Labella in Masten, 2018). 
 
Na razvoj agresivnega vedenja vplivajo tudi mediji. Ugotovitve kažejo, da so predšolski 

otroci najbolj dovzetni za agresivne predstavitve (Reebye, 2005). Gledanje nasilnih 
televizijskih programov in igranje videoigric z agresivno tematiko napoveduje možnost 

povečanja fizične agresije pri posamezniku skozi čas (Landsford, 2018). 
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Vpliv agresivnih vsebin na otroka se znižuje, če le-ta gleda program z zaupanja 

vrednim odraslim. Raziskave kažejo na to, da je pretirano gledanje agresivnih 
televizijskih vsebin povezano z razvojem agresivnega vedenja (Fried idr., 2000, v 

Reebye, 2005).  
 
 

1.3.6 PROBLEMATIKA AGRESIVNEGA VEDENJA 

 
Regulacijski procesi se začnejo že v obdobju pred rojstvom otroka, vendar imajo le-ti  

najpomembnejšo vlogo v času zgodnjega otroštva, predvsem pri razvoju 
samokontrole, ki se z razvojem kognicije povečuje. Dojenčki se začnejo pri starosti  

enega leta truditi, da svoja dejanja uspešneje nadzorujejo. Urijo se v sposobnosti 
zaviranja prevladujočega odziva in ga poskušajo nadomestiti z odzivom, ki bi bil v dani 
situaciji primernejši (Reebye, 2005). Raziskovalci so povezali odnos med 

samoregulacijo, čustvovanjem in regulacijo čustev z razvojem vedenjskih problemov. 
Calkins idr. (1999, v Reebye, 2005) so ugotovili, da so negativna čustva malčkov 

pozitivno povezana z vrstniškimi konflikti v laboratorijskem okolju. 
 
Dojenčki, ki imajo težaven temperament, so bolj nagnjeni k agresiji in drugim 

vedenjskim težavam v kasnejšem otroštvu (Kingston in Prior, 1995 v Reebye, 2005). 
V obdobju srednjega in poznega otroštva je pretirano izražanje agresivnega vedenja 

povezano z manjšo priljubljenostjo s strani vrstnikov (Crick in Grotpeter, 1995; Vitaro 
idr., 2006), pa tudi z vrsto drugih prilagoditvenih problemov, kot so zlorabe substanc, 
opustitev šolanja, brezposelnost in depresija (Vitaro idr., 2006). Longitudinalne študije 

na področju agresivnih otrok so pokazale, da ti otroci svoje agresivno vedenje 
nadaljujejo tudi v odraslost (Lansford, 2018).  
 

Agresivno vedenje ima lahko dolgotrajne posledice na agresivno osebo, hkrati pa tudi 
na posameznike, ki so tarče agresivnega vedenja. Tudi uporaba posrednih oblik 

agresije ima enak vpliv na žrtev kot fizična agresija in se lahko na žrtvah odražajo z 
vrsto negativnih učinkov, kot so anksioznost, depresija in želja po samomoru (Owens, 
Slee in Shute, 2000, v Vitaro idr., 2006). 

 
 

1.4 VLOGA ŽIVALI V OTROKOVEM ŽIVLJENJU 

 

 
Starši, učitelji in drugi, katerih življenje se dotika otrok, vedo, da so živali pri odraščanju 
otrok pomembne. Otroci se z njimi srečujejo v živalskih vrtovih, jih imajo kot hišne 

ljubljenčke, pojavljajo se v televizijskih programih in filmih, so velikokrat glavni junaki  v 
otroških knjigah, slikanicah idr. Vsi ti in drugi primeri pričajo o pomenu, ki ga naša 

kultura pripisuje živalim in njihovemu položaju v življenju otrok in mladostnikov.  
 
Boris Levinson (1972, v Ascione, 2004) je bil psiholog, ki mu je treba pripisati zasluge 

za prvi celoviti poskus obravnave razvojnih dejavnikov, ki vključujejo odnos med 
otrokom in živaljo. V razmiku nekaj let je objavil dve deli, kjer je predstavil mnoge ideje, 

zakaj so živali pomemben dejavnik v življenju otrok. Kljub temu sta njegovi deli ostali 
neprepoznavni kar nekaj desetletij. V eni izmed svojih dveh del je obravnaval vlogo 
hišnih ljubljenčkov pri dojenčku, predvsem pri vlogi procesov navezanosti. Raziskave 
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so pokazale, da je razvoj intimnih in bližnjih razmerij, skupaj z nego skrbnika v prvih 

dveh letih otrokovega življenja, ključni del za normalen razvoj otroka. V primeru, da je 
navezanost odsotna ali se kaže v disfunkcionalnih poteh, se lahko odraža v resnih 

psiholoških motnjah. V srednjem otroštvu se otrok uči tudi preko ravnanj staršev s 
hišnimi ljubljenčki. Če starši na neprimerno vedenje hišnega ljubljenčka odreagirajo z 
mirnim korektivnim načinom, bo otrok sam pri sebi predvideval, da bodo tudi njegove 

napake obravnavane na podoben način. Z vstopom v šolo hišni ljubljenčki služijo kot 
odličen model, s pomočjo katerega se otrok uči odgovornosti. Starši otroku glede na 

njegovo starost in usvojene kompetence dodelijo naloge, ki vključujejo skrb za žival. 
Ko otrok uspešno skrbi za hišnega ljubljenčka, si krepi samozavest. V obdobju 
mladostništva imajo veliko vlogo v otrokovem življenju vrstniki. Hišni ljubljenček lahko 

v tem težkem obdobju otroku predstavlja varnost in brezpogojno ljubezen. Levinson je 
izpostavil, da se v obdobju poznega otroštva in adolescence otroci učijo o svoji  

identiteti in si jo izoblikujejo. Bolj se osredotočajo na spolnost in spolna vprašanja, učijo 
se o sprejetosti v različne skupine, hkrati pa razvijajo bolj kompleksne oblike 
prosocialnega vedenja in prijaznosti do drugih. Kako se otroci vedejo do svojih hišnih 

ljubljenčkov, služi kot ogledalo otrokovih dobrih in slabih osebnostnih lastnosti. Lahko 
se naučijo, da je njihovo občasno neprimerno ravnanje z živalmi spravilo hišnega 

ljubljenčka v stres, kar vodi v razvoj empatije in posledično zmanjševanje 
neprimernega vedenja do živali. Otroci se morajo naučiti, da bodo svoje živali morali 
kontrolirati, to pa morajo izvesti preko neškodljive avtoritete in ne preko zlorab 

(Ascione, 2004). Izkušnje, ki jih imajo otroci z živalmi, jim pomagajo razumeti in se učiti 
o življenju in smrti, hkrati pa tudi o odgovornosti, ki jo v dom prinese žival (Tipper, 

2011). Živali imajo tudi krajšo življenjsko dobo kot ljudje, kar pomeni, da bo otrok 
najverjetneje priča smrti hišnega ljubljenčka. To morajo vzeti enako resno kot smrt 
drugega družinskega člana, saj predstavlja staršem priložnost za učenje primernih 

načinov žalovanja (Ascione, 2004). Gledano celostno so raziskave na področju odnosa 
med živaljo in otrokom pokazale, da ima to razmerje pomembno vlogo pri čustvenem 

in socialnem razvoju otroka. Hišni ljubljenčki so mnogokrat obravnavani kot družinski 
člani (Dally in Morton, 2003; Tipper, 2011), predvsem s strani otrok do 9. leta starosti. 
V času mladostništva se to spremeni, saj so starejši otroci (od 12 do 15 let) o hišnih 

ljubljenčkih govorili v povezavi s skrbjo in odgovornostjo, ki pride z lastništvom živali  
(Dally in Morton, 2003). Tipper (2011) pravi, da v odraslosti le malo oseb hišnega 

ljubljenčka pojmuje kot družinskega člana. 
 
Enoletna raziskava pri predšolskih otrocih, ki so imeli v oddelku stik z živalmi, je 

pokazala, da je stik z živaljo stimuliral otrokovo govorjenje, občutek zase in povezanost 
z drugimi, domišljijo in občutek za igro (Myers, 1998).  

 
Povzetki različnih raziskav nakazujejo pomembno vlogo živali v življenju otrok na 
naslednjih področjih (Melson in Fine, 2015): 

 skrb za druge, empatija; 

 obvladovanje stresa; 

 uravnavanje čustev, samokontrola in pozitivno prilagajanje; 

 zmanjševanje izidov, ki vodijo do različnih simptomov vedenjskih motenj; 

 socialna podpora; 

 fizična aktivnost. 

 
Zakaj so otroci in tudi odrasli povezani z živalmi, je mogoče razložiti s pomočjo biofilije, 
ki v osnovi pomeni človeško predispozicijo za vključevanje živali v svoje življenje. Ta 
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izhaja iz človeške evolucijske zgodovine kot produkt sobivanja z živalmi in njihovim 

okoljem, od česar je bilo odvisno preživetje naših prednikov. Biofilija ne zajema le 
ljubezni do živali, temveč celostno zanimanje za naravo. Tvorjenje tesnih vezi z živalmi, 

posebej hišnimi ljubljenčki, je lahko posledica naše podzavestne želje, da se počutimo 
bližje z naravo (Kellert in Wilson, 1993). 
 

Živali, predvsem psi, so v današnjem času pogostokrat uporabljeni za terapevtske 
namene. Raziskovalci tega področja opozarjajo, da je pri tem treba upoštevati otrokove 

težave in uporabiti primerno žival, ki bo zadostovala njegovim potrebam. Hkrati se 
otroka ne sme obravnavati individualno, temveč je treba upoštevati vlogo družine in 
hišnih ljubljenčkov znotraj nje – kulturne razlike, potencialno agresijo v družini (Melson 

in Fine, 2015). 
 

 

1.5 AGRESIVNO VEDENJE DO ŽIVALI 

 
 

1.5.1 DEFINICIJA AGRESIVNEGA VEDENJA DO ŽIVALI 

 

Definiranje pojma mučenja živali je izjemno zahtevno. Živali so lahko zlorabljene 
fizično in spolno, nekateri pa so mnenja, da so lahko zlorabljene tudi psihološko, na 

primer tako, da zadržujemo plen blizu, vendar je plenilcu nedostopen ali da socialno 
vrsto živali izoliramo od drugih. Ne nazadnje so živali lahko tudi zanemarjene. Zlorabe 
in zanemarjanje živali se razlikujejo po resnosti primerov (od milejših, hudih in smrtnih). 

Sama definicija mučenja živali se globalno razlikuje glede na starost in vrsto živali . 
Družba, v kateri živimo, klasificira določene živali kot hišne ljubljenčke, druge pa kot 

»golazen, mrčes«. Trpljenje in uničevanje slednjega, ne glede na stopnjo mučenja, ne 
obravnava enako (Ascione, 2004).  
 

Kellert in Felthous (1985) sta opredelila agresivno vedenje do živali kot model 
namernega, ponavljajočega in nepotrebnega vedenja, ki živali povzroči hude 

poškodbe. Vermeulen in Odendaal (1993) k zgoraj omenjeni definiciji dodata tudi 
dejanja, ki ne zagotavljajo skrbi za živali. Ascione (1993) mučenje živali opredeli kot 
socialno nesprejemljivo vedenje, katerega cilj je namerno povzročiti bolečino, trpljenje, 

stres ali smrt živali. Iz te definicije so izvzeti veterinarski procesi, znanstvene raziskave 
in kmetijske prakse, ki bi živali poškodovale ali povzročile njihovo smrt. Thompson 

(2014, v Bright idr., 2018) kot mučenje živali pojmuje vse namerne ali nenamerne akte 
zlorabe, zanemarjanja, mučenja, pa tudi spolno občevanje z živaljo.  
 

Ascione (2004) poudari, da je pri definiciji mučenja živali nujno potrebno upoštevati  
posameznikov namen, saj le-ta zahteva razumevanje, da bodo dejanja ene osebe 

imela vpliv na drugo osebo ali žival ter hkrati samoregulacijo, ki vključuje 
posameznikovo prosto voljo ali bo dejanje izvršil ali ne.  
 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je beseda mučiti (b. d.) opredeljena kot 
namenoma povzročati telesne bolečine, povzročati duševno ali telesno neugodje, 

trpljenje. Zakon za zaščito živali (2007) mučenje živali opredeli bolj podrobno, in sicer: 
»Mučenje živali je vsako ravnanje ali opustitev ravnanja, storjeno naklepno, ki živali  
povzroči hujšo poškodbo ali dalj časa trajajoče ali ponavljajoče se trpljenje, ali škodi 
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njenemu zdravju. Mučenje živali je nepotrebna ali neprimerna usmrtitev živali« (4. 

člen). 
 

1.5.2 MOTIVI ZA AGRESIVNO VEDENJE DO ŽIVALI 

 
Agresivno vedenje do živali je nesprejemljivo človeško vedenje, ki je za številne 

uganka. Raziskovalci se pri tem vedno vprašajo, zakaj je do neprimernega vedenja 
prišlo, kateri dejavniki so motivirali posameznika, da je žival poškodoval. 
 

Eden izmed glavnih razlogov za razumevanje motivov tovrstnih dejanj je ta, da to 
razumevanje pripomore k preprečevanju in zdravljenju tovrstnega vedenja (Ascione, 

2004). 
 
Motivi za neprimerno ravnanje z živalmi so pri otrocih, mladostnikih in odraslih lahko 

podobni, vendar hkrati zelo različni. 
 

Leta 1985 sta Kellert in Felthouse klasificirala devet motivov, ki posameznika privedejo 
do mučenja živali. Članek, v katerem sta motive objavila, je povzetek njunih intervjujev 
z odraslimi, ki so bili v preteklosti agresivni do živali.  

 
Motivi za zlorabo živali po Kellert in Felthouse (1985): 

 
a) Želja po nadzoru in disciplini hišnega ljubljenčka je lahko nasilna. Nadzorovanje 

vedenja živali oziroma omejevanje prostora za raziskovanje sta pomembna 

elementa, ki prispevata k prijetni izkušnji sobivanja z živaljo. Nadzor in disciplina 
živali lahko vključuje nasilje in zlorabo. Pretepanje pasjega mladiča, ker se je 
polulal v hiši, ali udarec mačke po gobčku, ker je za »brušenje krempljev« 

uporabila kavč, sta zgolj primera, kjer lastniki uporabijo nasilje, da bi preprečili 
ali spremenili vedenje živali. 

 
b) Zloraba živali zaradi maščevanja živali ali drugi osebi. V prvem primeru lahko 

lastnik pasjega mladiča uporabi silo, da bi ga naučil primernega vedenja, vendar 

se pes na to odzove z napadom na lastnika. V tem primeru se lastnik želi  
maščevati svojemu psu in uporabi še več sile, v obliki udarcev, brcanja, da bi 

psa naučil pravilnega vedenja. Posameznik se lahko maščuje drugi osebi tudi 
tako, da zlorabi hišnega ljubljenčka, ki je tej osebi zelo blizu.  

 

c) Neprimerno vedenje do živali zaradi predsodkov do določene živalske vrste, 
predvsem glodavcev in insektov. Ti niso, po mnenju mnogih ljudi, vredni 

moralne obravnave. V raziskavi Newberry (2016) je bil ta motiv prvi na lestvici, 
zakaj so študentje mučili in/ali ubili žival. 

 

č) Živali uporabljene kot sredstvo za izražanje posameznikove agresije. V to 
kategorijo uvrščata treniranje psov za udeleževanje v pasjih borbah oziroma 

uporabo psov za napad na druge ljudi, kjer se pes iz živali spremeni v orožje. 
Ta žival postane podaljšek antisocialnega vedenja svojega lastnika. 

 

d) Okrepitev posameznikove agresije lahko posameznika motivira k zlorabi živali . 
Oseba, ki muči živali v prisotnosti drugega, lahko pošilja jasno sporočilo, da je 

sposoben biti nasilen in destruktiven tudi do soljudi. 
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e) Premik agresije iz človeka na žival, kar je pogosto opaženo pri zapornikih, ki so 
bili zlorabljeni v otroštvu ali pa so živeli z osebo, ki je imela močno avtoriteto, ki 

se ji niso upali zoperstaviti, zato so svojo jezo in frustracije prenesli na žival. 
 

f) Mučenje živali kot oblika zabave in sadizem. Avtorja navajata, da se ta motiva 

pojavljata pri osebah, ki imajo odsotnost čustev do živali, hkrati pa sta omenjena 
motiva povezana s posameznikovo željo po absolutni kontroli in nadzoru nad 

živaljo, ki je pogosto nadomestilo za posameznikov občutek nemoči. V 
raziskavi, ki so jo opravili Hensley, Tallichet in Dutkiewicz (2012), so ugotovili , 
da je bil mučenje živali zaradi zabave najpogostejši motiv, zaradi katerega so 

anketirani mučili živali. Raziskava Newberry (2016) pa je pokazala, da je dobra 
polovica anketiranih navedla zabavo kot glavni razlog za mučenje živali. 

 
g) Mučenje živali zaradi spolne zadovoljitve posameznika. 

 

Ascione (1997, v Ascione, 2004; Hensley in Tallichet, 2005) je raziskal razvojno 
pogojene motive za mučenje živali in jih razvrstil v tri kategorije, glede na starost otrok :  

 
a) Zloraba živali zaradi radovednosti in raziskovanja se najpogosteje pojavlja pri 

dojenčkih in predšolskih otrocih. Neprimerno vedenje do živali je v tem obdobju 

posledica slabega nadzora staršev ali skrbnikov oziroma nizke ozaveščenosti o 
primernem oziroma neprimernem ravnanju z živalmi. 

 
b) Zloraba živali je pri šolskih otrocih mnogokrat povezana s psihološkimi 

motnjami, ki so posledica fizičnih, spolnih zlorab ali del družinskega nasilja. 

 
c) Mladostniki, ki mučenje živali lahko izvajajo pod vplivom alkohola, drugih 

prepovedanih substanc ali pa kot del drugih družbeno nesprejemljivih 
dejavnosti. Agresivno vedenje do živali je lahko posledica vrstniškega pritiska  
(Ascione, 2004; Bright idr., 2018). Skupina otrok se lahko skupaj obnaša 

popolnoma drugače, kot bi se vsak posameznik te skupine, če bi bil sam. Otroci 
v takih skupinah mučijo živali, ki je lahko posledica izzivov ali pa je tovrstno 

vedenje del rituala določene skupine (Ascione, 2004). 
 
Ascione (2004) navaja še druge motive, ki otroke in mladostnike privedejo do 

neprimernega vedenja do živali in niso nujno starostno pogojeni. Zdolgočasenost, 
otožnost, depresija, negotovost so neprijetna stanja počutja. Posameznik si močno 

prizadeva, da bi se jim izognil, kar največkrat poteka znotraj družbeno sprejemljivih 
norm. Kljub temu nekateri otroci, mladostniki in tudi odrasli uporabljajo mučenje živali  
kot pomoč pri spremembi njihovega počutja. Intervjuji z mladimi prestopniki so 

pokazali, da jih je veliko mučilo živali zaradi zdolgočasenosti oziroma zaradi zabave in 
vzburjenosti. Nekateri so poročali tudi o tem, da so poleg fizične zlorabe, žival zlorabili  

tudi spolno. Spolno zadovoljstvo, kot ena izmed oblik zlorabe živali, je tudi eden izmed 
motivov za mučenje živali. Otroci so lahko v neprimerno ravnanje z živalmi tudi 
zavedeni ali prisiljeni. Zelo dobro dokumentiran fenomen je identifikacija z agresorjem. 

Otroci, ki so izpostavljeni nasilju ali pa so žrtve nasilja, lahko posnemajo vedenje te 
osebe. V povezavi s tem fenomenom je tudi posnemanje ravnanja odraslih s hišnimi 

ljubljenčki in z drugimi živalmi.  
 



Bobnar, K. (2018). Agresivno vedenje otrok  do živali, magistrsko delo.  

23 
 

Bright idr. (2018) navajajo, da so otroci agresivni do živali tudi zaradi posnemanja 

dejanj drugih, imajo nižjo senzibilnost do nasilja in nižjo stopnjo empatije ter 
pomanjkanje navezanosti. Omenijo tudi raziskovanje, predvsem pri mlajših otrocih.  

 
 

1.5.3 DEJAVNIKI, KI POVEČUJEJO STOPNJO TVEGANJA ZA AGRESIVNO 

VEDENJE DO ŽIVALI 

 
V obdobju zgodnjega otroštva lahko nekateri otroci občutijo užitek pri gibanju in zvokih, 

ki jih povzročajo trpeče živali. Starši in drugi bližnji morajo otroku v teh trenutkih 
pomagati razumeti, da tovrstna dejanja niso sprejemljiva in jim razložiti način 

primernega rokovanja z živalmi, predvsem pasjimi in mačjimi mladiči, ki so vse bolj 
prisotni v življenju otrok (Ascione, 2004).  
 

Teorija socialnega učenja lahko pojasni, zakaj so nekateri otroci agresivni do živali. V 
procesu socializacije, ki sprva poteka v družinskem okolju, se otrok nauči »kako« in 

»zakaj« se vključevati v različne oblike vedenja. V procesu socializacije znotraj teh 
skupin otrok prevzame motive, odnose, norme skupine, ki niso nujno družbeno 
sprejemljivi, zaradi česar se lahko pogosteje zaplete v kriminalna vedenja (Hensley 

idr., 2012).  
 

John Watson, oče vedenjske psihologije, je najbolj prepoznan po svojem delu z 
otrokom po imenu Albert (Watson in Raynor, 1920, v Ascione, 2004). Njegov cilj je bil 
demonstrirati, kako nov dražljaj vpliva na izražanje čustev s pomočjo pogojevanja. V 

tem eksperimentu so Albertu pokazali različne objekte, med njimi tudi živali  (podgano), 
do katere ni pokazal nobenega strahu. V nadaljevanju poskusa so Albertu pokazali  
živo podgano, hkrati pa so v njegovi bližini povzročili neprijeten zvok – udarec s 

kladivom ob železno palico. Albert se je ob tem prestrašil, kasneje pa pokazal strah že 
ob pogledu na podgano.  

 
Leta 1975 je Stanley Milgram (v Ascione, 2004) naredil poskus o vplivu avtoritete na 
posameznika. Raziskava je bila narejena tako, da so morali sodelujoči pritisniti na 

gumb, kar je povzročilo električni šok pri osebi v drugi sobi, zgolj z namenom, da bi 
zadovoljili raziskovalca. Kasneje so naredili podoben poskus, pri čemer so namesto 

odraslih v poskusu sodelovali otroci. Rezultati so bili podobni, saj so tudi otroci, v želji  
po zadovoljitvi nadrejene osebe, pritisnili na gumb, kljub temu da so se zavedali, da 
bodo drugemu otroku povzročili bolečino.  

 
Nekatere dosedanje raziskave kažejo na to, da je agresivno vedenje do živali delno 

tudi naučeno vedenje, kar pomeni, da otroci posnemajo dejanja, ki so jih videli pri svojih 
starših, prijateljih ali vrstnikih. Otroci, ki so večkrat priče tovrstnim dejanjem, lahko 
zatrejo svoje občutke empatije in sočutje, kar pomeni, da jim neprimerno vedenje do 

živali postane sprejemljivo (Hensley in Tallichet, 2005). 
 

DeViney, Dickert in Lockwood so leta 1983 preučili 53 družin iz New Jerseyja, ki so 
dosegle kriterije za zlorabo in zanemarjanje otrok. Vsaka od teh družin je imela doma 
vsaj enega hišnega ljubljenčka. Opazovalci, ki so obiskali te domove, so ugotovili, da 

je bila v 60 odstotkih, poleg zlorabe otrok, prisotna tudi zloraba in/ali zanemarjanje 
živali. Raziskovalci so se nato osredotočili na 21 družin, kjer je bilo specifično prisotno 

fizično nasilje otrok. Tam je odstotek mučenja živali narastel na 88 %. Iz te raziskave 
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je razvidno, da so lahko otroci in živali zlorabljene in zanemarjene v istih domovih. Na 

žalost je raziskava pokazala, da so lahko zlorabljeni otroci agresivni do svojih hišnih 
ljubljenčkov, kar se je izkazalo v 26 % od triinpetdesetih preučevanih družin (Ascione, 

2004).  
 
Tapia (1971) pravi, da otroci, ki odraščajo v kaotičnih domovih v stiku z agresivnim 

vzornikom – s staršem, so pogosteje agresivni do živali v poznem otroštvu in 
mladostništvu. 

 
Svet živali je mnogo širši od direktnega stika z živimi bitji. Otroci se o živalih učijo s 
pomočjo tiskanih virov, kot so knjige, učbeniki idr. V današnjem času pa imajo 

pomembno vlogo vizualni mediji, kot so televizija in spletni mediji. Mnogi otroci v 
zadnjem času pridobivajo veliko uporabnega znanja o živalih in njihovem okolju. 

Vsebine z agresivno tematiko do živali imajo lahko na otroke negativen vpliv (Melson 
in Fine, 2015).  
 

 

1.5.4 PROBLEMATIKA AGRESIVNEGA VEDENJA DO ŽIVALI 

 

Zloraba živali je bila skozi stoletja priznan problem, v zadnjih nekaj desetletjih pa so 
znanstvene raziskave zagotovile dokaze, da zanemarjanje živali mnogokrat preraste v 

nasilje do ljudi (Ascione, 2004). Na začetku 60. let prejšnjega stoletja je psihiater John 
McDonald (1963, v Holoyda in Newman, 2016) povezal nasilno vedenje do živali kot 
potencialni kazalnik za kasnejše nasilje nad ljudmi. V raziskavi, ki jo je izvedel Tapia 

(1971) med osemnajstimi otroki, ki so mučili živali, je ugotovil, da so ti otroci kazali tudi 
vrsto drugih agresivnih simptomov, kot je destruktivnost, pretepanje, krajo, podtikanje 
požarov in ustrahovanje drugih. Leta 1980 je Felthouse (1980, v Holoyda in Newman, 

2016) ugotovil, da je bilo 60 % otrok, ki so mučili živali, agresivnih tudi do drugih ljudi.  
 

Walton-Moss idr. (2005, v Bright idr., 2018) so ugotovili, da je agresivno vedenje do 
živali v otroštvu povezano s kasnejšimi nasilnimi akti in zlorabami otrok, partnerjev in 
starejših oseb. V ozadju agresivnega vedenja otrok do živali se velikokrat skriva 

družinsko nasilje (Bright idr., 2018). Ascione (2004) poudari, da morajo otroci, ki 
poškodujejo ali ubijejo žival, zatreti svoj občutek empatije, da lahko zakrivijo to dejanje. 

To na dolgi rok ni najboljše, saj so raziskave Taylorjeve in Signalove (2002) pokazale, 
da je nizka stopnja empatije povezana z agresivnim vedenjem do živali in/ali ljudmi.  
 

Če so otroci priče agresivnemu vedenju do živali, lahko videno negativno vpliva na 
njihov emocionalni in moralni razvoj (Ascione, 2004). 

 
Agresivno vedenje je povezano tudi z različnimi dejavniki tveganja, kot so (Tremblay 
idr., 2004): 

 motnje vedenja, 

 hiperkinetična motnja, 

 motnje razpoloženja, 

 anksioznost, 

 kognitivne in senzorne motnje, 

 okolje (družina, socialno učenje), 

 somatske bolezni. 
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Motnje vedenja se lahko po lestvici DSM-5 (2013, v Gregorič Kumperšček, 2014) 

diagnosticirajo v primeru, da se v večji meri pojavljajo vsaj eno leto in niso pri 
posamezniku prisotne le občasno. Ravno tako morajo biti pri osebi prisotna vsaj tri od 

petnajstih meril v zadnjem letu, od teh vsaj eno v zadnjih šestih mesecih. Teh petnajst 
meril je razdeljenih v štiri kategorije: agresija do ljudi ali živali, uničevanje lastnine, 
sleparjenje ali tatvina in hude kršitve pravil. Osebe, ki jim diagnosticirajo motnje 

vedenja, kažejo nižje oziroma omejeno prosocialno vedenje, ki se odraža v 
pomanjkanju obžalovanja in empatije ter v pomanjkljivem čustvovanju. 

 
 

1.6 ZAKON O ZAŠČITI ŽIVALI  

 
 

V Združenih državah Amerike so se na začetku 18. stoletja začeli oblikovati zakoni, ki 
varujejo pravice živali. Ti niso imeli prave terminologije, temveč so se bolj ali manj 

osredotočali na neprimerno vedenje do domačih živali, ki so jih obravnavali kot last 
neke osebe in ne kot čuteča bitja. Henry Bergh je avtor zakonov, ki jih v Ameriki 
uporabljajo še danes. Nastali so v 19. stoletju, natančneje pa so bili opredeljeni v 

newyorškem statutu leta 1867, ki so ga z leti prevzele in modificirale tudi druge zvezne 
države. Danes je v večini ameriških zveznih držav kaznovana že neprimerna skrb za 

živali, kar vključuje neprimerno bivališče, prikrajšanje živali za vodo in hrano. Hujša 
dejanja so navadno kaznovana z enoletnim zaporom ali denarno kaznijo, največkrat 
pa z obojim. Velikokrat mora obsojenec tudi na terapijo in psihično evalvacijo (Holoyda 

in Newman, 2016). 
 
V Sloveniji je bil leta 1999 sprejet Zakon o zaščiti živali, ki se je z leti spreminjal z 

različnimi dopolnitvami. Zadnje spremembe so bile objavljene leta 2007, leta 2009 pa 
je v veljavo stopil tudi Pravilnik o ravnanju s hišnimi živalmi  (2009). Zakon o zaščiti 

živali vsebuje splošne določbe: zaščito živali, kjer je podrobneje opredeljena reja in 
prevoz živali, ravnanje z bolnimi in s poškodovanimi živalmi, poskusi na živalih, zakol 
in usmrtitev živali, ugrizi in šolanje psov. V nadaljevanju je opredeljena skrb za 

zapuščene živali, opredeljena so društva na področju zaščite živali, ki delujejo v 
javnem interesu, strokovni svet za zaščito živali, nadzorstvo, kazenske, prehodne in 

končne določbe.  
 
Nekatera prepovedana ravnanja, ki jih določa 15. člen Zakona o zaščiti živali (2007), 

so: 

 zbadanje, stiskanje, natezanje živali ali delov telesa živali, obešanje, udarjanje,  

potapljanje ali drugačno dušenje živali, metanje, suvanje, namerno povoženje 
živali in spolna zloraba živali; 

 izpostavljanje živali ognju, vročim, jedkim ali strupenim sredstvom ter drugim 
fizikalnim ali kemičnim snovem; 

 prisilno hranjenje, izvzeti so primeri zaradi zdravstvenih ali 

znanstvenoraziskovalnih namenov; 

 streljanje živali; 

 obmetavanje s petardami ali drugimi pirotehničnimi sredstvi, obmetavanje s 
kamenjem ali drugimi predmeti; nastavljanje pasti; 

 organiziranje borb živali ali spodbujanje ter šolanje živali za borbo z drugo 
živaljo; 
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 vzreja, vzgoja in šolanje na način in s pripomočki, ki živali povzročajo bolečine 

ali škodijo njenemu zdravju; 

 preganjanje živali s strašenjem, z nepotrebnim pregonom; 

 namerna trajna ali začasna zapustitev živali; 

 krmljenje živali s snovjo, ki ji povzroča trpljenje, poškodbe ali smrt. 

 
Pravilnik o zaščiti hišnih živali (2009) določa minimalne pogoje za zaščito le-teh. 4. 

člen določa naloge skrbnika hišne živali, ki so: 

 skrbnik živali mora storiti vse potrebno, da zagotovi dobro počutje živali, ki je v 
njegovi oskrbi in mora preprečiti vzroke, ki bi živali lahko povzročili bolečino, 

poškodbe, bolezni ali motnje v njenem obnašanju; 

 zagotoviti kakovostno in količinsko ustrezno hrano in vodo; 

 ustrezno gibanje glede na vrsto živali; 

 ukrepe, ki preprečijo pobeg živali; 

 ustrezne bivalne pogoje. 
 

V nadaljevanju Pravilnika o zaščiti hišnih ljubljenčkov je opredeljen tudi prevoz hišnih 
živali, kjer je zapisano: 

 hišna žival mora biti pri prevozu zavarovana pred izpadom ali pobegom iz 

prevoznega sredstva ter zaščitena pred vročino, soncem, mrazom ali 
padavinami; 

 hišnih živali ni dovoljeno puščati samih oziroma v vozilih, razen v primeru, da 
se zagotovi zračenje primerno letnemu času. 

 

Pravilnik o zaščiti hišnih ljubljenčkov tudi podrobneje opredeljuje prehrano, nego, 
mladiče, bivalni prostor, privez, pesjak za pse in prehrano, nego, mladiče, bivalni 

prostor ter namestitev v kletko za mačke. Zakon prepoveduje oddajo pasjih mladičev 
pred dopolnjenim osmim tednom starosti, oddajo mačjih mladičev pa ne pred 
dvanajstim tednom starosti.  

 
 

1.7 VZGOJNO IZOBRAŽEVALNE INSTITUCIJE IN AGRESIVNO 
VEDENJE DO ŽIVALI  

 
 
Organizacije za preprečevanje mučenja živali so se zgodovinsko osredotočale na 

izobraževanje mladih kot eno najbolj plodnih poti za zagotovitev dobrega odnosa do 
živali in s tem povezanega njihovega dobrega počutja. Trud, namenjen učenju otrok 

prijaznega, odgovornega in sočutnega ravnanja z živalmi , se je izvajal v različnih 
oblikah, vendar je poznan tudi pod imenom vzgoja za človeka (angl. »humane 
education«) (Ascione, 2004).  

 
Vzgojno-izobraževalne institucije imajo pomembno vlogo pri razvoju otroka, saj 

nekateri otroci vstopijo v vrtec že z 11. mesecem starosti. V vrtcu preživijo tudi do 8 ur 
svojega dneva, kar pomeni, da se mnogo stvari naučijo tudi v tem času. Vzgoja in 
izobraževanje, prilagojena otrokovi razvojni stopnji, mnogokrat poteka skozi igro. 

Otroci se spoznavajo z različnimi ljudmi, novimi prostori, drugačnim načinom 
komunikacije, avtonomnostjo, ne nazadnje tudi z novim okoljem in živalmi, ki so tam 
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prisotne. Vzgojitelji in drugi strokovni delavci na šoli so v tem razvojnem obdobju prvi 

na vertikalni lestvici vzgojno-izobraževalnih institucij, ki imajo možnost in priložnost 
otroku zagotoviti pozitivne izkušnje z naravo in živalmi . Ravno tako lahko poskušajo 

odpraviti morebitne strahove ter predsodke, ki so jih otroci pridobili že doma. V kurikulu 
za vrtce je temu namenjen sklop pod naslovom Narava. V njem je narava opredeljena 
kot posebno področje, s poudarkom na pridobivanju izkušenj z živimi bitji in veselju v 

otrokovem raziskovanju ter odkrivanju. Cilji, ki naj bi jih otrok usvojil, so povezani s 
spoznavanjem in primerjanjem žive ter nežive narave in kar živa bitja (kot tudi on sam) 

potrebujejo za življenje. Pri tem je zelo pomembna vloga odraslih, saj otroci mnogokrat 
prevzamejo odnos vzgojiteljev, staršev in drugih pomembnih odraslih do narave in 
živih bitij, ki v njej živijo (Bahovec idr., 1999). 

 
Z vstopom v osnovno šolo se učenci v prvem triletju pri predmetu Spoznavanje okolja 

srečajo z odnosom do narave in živih bitij v njej. V učnem načrtu tega predmeta ni cilja, 
ki bi se neposredno navezoval na odnos do živali in kako je z njimi treba ravnati (Kolar, 
Krnel in Velkavrh, 2011).  

 
V četrtem in petem razredu se učenci z odnosom do okolja srečajo pri predmetu 

Naravoslovje in tehnika, kjer je omenjena tematika vključena v ostale cilje indirektno  – 
kot razvijanje odgovornega odnosa do okolja, odnosa ljudi do onesnaževanja vode, 
prsti in zraka in kritičnega odnosa do posegov v naravo (Vodopivec, Papotnik, 

Gostinčar Blagotinšek, Skribe Dimec in Balon, 2011).  
 

Z vstopom na predmetno stopnjo se učenci z odnosom do okolja in narave srečajo pri 
predmetu Naravoslovje, in sicer v šestem in sedmem razredu, v zadnjih dveh letih 
osnovnošolskega izobraževanja pa pri predmetu Biologija. Pri obeh predmetih učni 

načrt ne predpisuje, da se učenci seznanijo s pojmom mučenja živali, z neprimernim 
ravnanjem do živali, s problematiko mučenja živali in podobno (Skvač idr., 2011; Vilhar 

idr., 2011). 
 
Učni načrt je v vseh letih osnovnošolskega izobraževanja zasnovan tako, da se 

primeren odnos do narave in organizmov, ki živijo v njej, vključuje posredno v 
obravnavane cilje, ki jih učenci usvajajo. Učenci bi se lahko z mučenjem živali spoznali  

tudi v okviru predmeta Državljanska in domovinska vzgoja ter etika, ki med drugim 
učencem predstavi človekove in otrokove pravice ter zakonodajo na tem področju 
(Karba, idr., 2011). 

 
V eni izmed raziskav v Združenih državah Amerike so ugotovili, da so živali zelo 

pogosto prisotne tudi v razredih, predvsem na nižji stopnji. Kar ena četrtina učiteljev 
razrednega pouka v zvezni državi Indiana je imela živali, skoraj 50 odstotkov teh 
učiteljev pa je imelo obiske živali v razredih. Ti učitelji so poročali, da so živali, kot so 

ribe, zajci, hrčki, skakači dober model za učenje otrok odgovornosti . Otrokom 
predstavljajo tudi zadovoljstvo in sodelujejo pri njihovem dobrem psihološkem počutju, 

ne nazadnje živali v razredu pripomorejo k boljši razredni klimi (Melson in Fine, 2015). 
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1.8 POMEN EMPATIJE PRI ODNOSU DO OKOLJA IN ŽIVALI 

 
 

Identifikacija, empatija in spoštovanje so karakteristike, ki so ključne pri preprečevanju 
nasilja in agresivnega vedenja (Ascione, 2004). Empatija je sposobnost razumevanja 

drugih ljudi, sočustvovati z njimi in se odzivati z zaskrbljenostjo, s prijaznostjo in skrbjo, 
ko ljudje občutijo bolečino in trpljenje. Evolucijsko gledano se je empatija razvila pri 
sesalcih, saj je oskrba med člani promovirala prilagodljive odzive glede na potrebe 

sorodnikov, sodelovanja in delitve virov med člani znotraj skupine. Značilnosti, kot sta 
sposobnost razumevanja namena drugih in odzivati se s čustvi, je temelj družbenih 

interakcij pri številnih živalskih vrstah. Pri ljudeh so se te sposobnosti razširile izven 
neposrednega sorodstvenega kroga, kar nam omogoča, da skrbimo za neznance in 
sočustvujemo z zgodbami ljudi, ki jih nismo nikoli srečali. Ta osnovna sposobnost pri 

ljudeh se zdi univerzalna, a kljub temu obstajajo individualne razlike v sposobnosti in 
namenih empatije z drugimi ljudmi (Stern in Cassidy, 2017). Empatija je kompleksno 

čustvo, s katerim se otrok ne rodi, temveč se izoblikuje v odnosu z drugimi ljudmi 
(Smrtnik Vitulić, 2007), kar pomeni, da je naučena sposobnost (Signal in Taylor, 2005). 
Kljub temu si raziskave na tem področju niso enotne, saj so nekateri raziskovalci 

mnenja, da je empatija relativno stabilna osebnostna lastnost (Dally in Morton, 2003) 
oziroma kombinacija empatije in osebnostnih lastnosti v povezavi z izkušnjami (Signal 

in Taylor, 2007). 
 
Goleman (2006) meni, da je empatija ena izmed komponent čustvene inteligence, ki 

je po mnenju mnogih ljudi enako pomembna ali celo pomembnejša od naših 
inteligenčnih sposobnosti. 
 

V otroštvu je nizka stopnja empatije povezana z nizkimi vrstniškimi odnosi, s 
sovražnostjo in z nasilništvom. V mladostništvu se lahko odraža v agresiji in 

antisocialnem vedenju (Lovett in Sheffield, 2007, v Stern in Cassidy, 2017), v odraslosti 
pa tudi v hujših oblikah, kot so zlorabe otrok, nasilje in osebnostne motnje (psihopati) 
(Rodriguez, 2013, v Stern in Cassidy, 2017). 

 
Empatija naj bi bila ključna komponenta prosocialnega vedenja, ki združuje prijaznost, 

pomoč, sodelovanje, nesebičnost pri naših odnosih z drugimi ljudmi.  V osnovi pomeni 
skrb do sebe in do drugih. Otroci najverjetneje usvajajo te lastnosti z lastnimi 
izkušnjami, ko občutijo skrb s strani družine, skupnosti in družbe (Ascione, 2004).  

 
Veliko raziskav na področju vpliva živali na otroka in oblikovanje empatije kaže na to, 

da sta spremenljivki pozitivno povezani, kar pomeni, da imajo otroci, ki imajo radi živali , 
tudi višjo stopnjo empatije. Dally in Morton (2003) sta v eni izmed raziskav ugotovila, 
da na prosocialne veščine, vključno z empatijo, vpliva odnos med otrokom in živaljo in 

ne le prisotnost živali v življenju otroka.  
 

Raziskave, ki so želele kvalificirati faktorje, ki vplivajo na odnos do živali, lahko v večji  
meri razdelimo na dve kategoriji, in sicer demografske in osebnostne spremenljivke. 
Demografske spremenljivke so: religija, politična ali etična ideologija, spol, starost in 

rasa. Vpliv osebnostnih spremenljivk ni dodobra raziskan in opredeljen, kljub temu pa 
so raziskave na področju odnosa do živali uspele povezati  nasilno vedenje do ljudi 

in/ali živali ter pomanjkanje empatije, pri čemer je slednja osrednji faktor pri pojavljanju 
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agresije do živali ali ljudi. Ena izmed raziskav, ki jo je opravil Davis leta 1980, je 

pokazala, da so študentje, ki so dosegli več točk na vprašalniku za merjenje empatije, 
dosegli tudi več točk pri vprašalniku, ki je meril odnos do živali, kar pomeni, da so imeli 

ti študentje boljši odnos do živali in njihovega dobrega počutja. Raziskava, ki sta jo 
opravili Signal in Taylor (2007), je pokazala, da so anketirani, ki so bili del skupnosti  
za zaščito živali, imeli boljši odnos do ravnanja z živalmi in višjo raven empatije kot 

anketirani iz splošne skupnosti. Te ugotovitve so pokazale, da obstaja povezava med 
odnosom do živali in empatijo. Nadalje sta preverili tudi vpliv spola na povezavo med 

odnosom do živali in empatijo in ugotovili, da so ženske dosegle boljše rezultate na 
obeh vprašalnikih kot moški. Kljub temu pa so imeli moški iz skupnosti za zaščito živali  
v vseh primerih višje rezultate na obeh merjenih vprašalnikih kot tisti iz splošne 

skupnosti, ne glede na spol.  
 

Paul (2000, v Dally in Morton, 2003) je ugotovil, da obstaja pozitivna povezanost med 
empatijo do ljudi in empatijo do živali. Odrasli, ki so v otroštvu imeli žival oziroma so 
žival imeli v času raziskave, so pokazali višjo stopnjo empatije kot tisti, ki  živali niso 

nikoli imeli. Z drugimi besedami je mogoče domnevati, da ljudje, ki so empatični do 
hišnih ljubljenčkov, na splošno kažejo višjo stopnjo empatije tako do hišnih ljubljenčkov 

kot do divjih živali, ljudi in tudi izmišljenih likov.  
 
Starši, učitelji, strokovni delavci na šoli in vsi drugi odrasli, ki opazijo otroka, da se 

neprimerno obnaša do živali, bi morali ukrepati in tovrstnih ravnanj ne bi smeli prezreti . 
Ascione (2004) pravi, da je ključ do uspešnega odpravljanja agresivnega vedenja do 

živali razumevanje motivov, ki se za tovrstnimi vedenji pojavljajo. Pri dojenčkih in 
predšolskih otrocih so akti agresivnega vedenja do živali lahko posledica raziskovanja 
okolice, pri starejših otrocih in mladostnikih pa tudi posledica osebnostnih motenj ali  

drugih družbeno nesprejemljivih dejanj. Kljub temu da je odpravljanje in prepoznavanje 
neprimernih vedenj do živali zelo pomembno, lahko veliko naredimo s preventivnimi 

ukrepi, kot so ozaveščanje otrok in učencev o primernem in neprimernem odnosu do 
živali. Otroke učimo o skrbi za živali in o interakcijah z njimi in tako preprečimo 
potencialna nagnjenja k agresivnemu vedenju do njih. 

 
Glavne ugotovitve iz raziskav na področju agresivnega vedenja do živali so pokazale 

naslednje: 

 Agresivno vedenje do živali v otroštvu je dober indikator za kasnejša agresivna 
vedenja do ljudi (Ascione, 2004; Holoyda in Newman, 2016). 

 Pomanjkanje empatije pri ljudeh je povezano z nasilnim vedenjem do živali in/ali 
ljudi (Signal in Taylor, 2007). 

 Agresivno vedenje do živali s strani otroka lahko nakazuje na prisotnost zlorab 
v družinskem okolju (Bright idr., 2017). 

 Odrasli, ki so nasilni do živali, imajo višji potencial, da postanejo agresivni in 
nasilni do svojih otrok (Ascione, 1993; Kellert in Felthous, 1985). 
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2 EMPIRIČNI DEL 

 

2.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 
 

Mučenje živali je, tako kot drugje po svetu, prisotno in problematično tudi v Sloveniji . 
Primere le-tega lahko vsakodnevno zasledimo v medijih, npr. neustrezne razmere, v 
katerih živijo psi, strašenje in mučenje hišnih ljubljenčkov s pomočjo pirotehničnih 

izdelkov, zapuščeni mačji mladiči v gozdu, pasje borbe … Glavni namen in problem 
magistrskega dela je dobiti vpogled v problematiko agresivnega vedenja otrok do živali  

v Sloveniji. Raziskave na področju neprimernega vedenja in mučenja živali se v tujini  
opravljajo že desetletja, medtem ko v Sloveniji raziskav prav s tega področja ni. 
Mučenje živali v otroštvu in adolescenci predstavlja potencialni kazalnik za kasnejše 

agresivno vedenje do ljudi, kar je na začetku 60. let prejšnjega stoletja prepoznal dr. 
John Macdonald (Holoyda in Newman, 2016). Bright idr. (2018) so ugotovili, da imajo 

otroci, ki mučijo živali, nižjo senzibilnost do nasilja, nižjo stopnjo empatije in 
pomanjkanje navezanosti. Tapia (1971, v Holoyda in Newman, 2016) pravi, da pri teh 
otrocih in mladostnikih pogosteje zasledimo vrsto drugih neprimernih vedenj, kot so 

pretepanje, kraje, ustrahovanje drugih in destruktivnost. Vprašanje, zakaj otroci, 
mladostniki in ne nazadnje odrasli mučijo živali, ne ponuja enostavnega odgovora. 

Mnogokrat se ob tem vprašanju pojavijo še druga vprašanja. Ascione (2005) pravi, da 
je razumevanje motivov za mučenje živali ključnega pomena pri preprečevanju in 
zdravljenju neprimernega vedenja do živali pri otrocih in mladostnikih. Motivi za 

mučenje živali so lahko tudi razvojno pogojeni. Pri dojenčkih in predšolskih otrocih se 
zlorabe živali največkrat pojavijo zaradi radovednosti in raziskovanja, pri šolskih otrocih 

pa so povezane s psihološkimi motnjami. Mladostniki mučenje živali mnogokrat 
izvajajo pod vplivom alkohola in drugih prepovedanih substanc, zaradi vrstniškega 
pritiska ali kot del drugih družbeno nesprejemljivih dejavnosti (Ascione 1997, v Ascione 

2004). Bright idr. (2018) so ugotovili, da se agresivno vedenje pri otrocih pojavi tudi kot 
posledica posnemanja dejanj drugih. To se sklada s teorijo socialnega učenja, ki 

pojasni, »kako« in »zakaj« se otroci vključujejo v različne oblike vedenja (Hensley idr., 
2012).  
 

Osnovne šole so vzgojno-izobraževalne institucije, kar pomeni, da imajo pomembno 
vlogo tudi pri razvoju otroka. Učni načrt za osnovno šolo se problematike o 

neprimernem odnosu do živali neposredno ne dotika, vendar je vključen v predmetnik 
(predvsem naravoslovnih predmetov) v indirektni obliki kot odnos do okolja in živali, ki 
v njem živijo (Karba idr., 2011; Kolar idr., 2011; Skvarč idr., 2011; Vilhar idr., 2011; 

Vodopivec idr., 2011).  
 

Magistrsko delo na področju agresivnega vedenja otrok do živali bo učiteljem in drugim 
odraslim pripomoglo k lažjemu prepoznavanju učenčevih agresivnih aktov do živali , 
problematičnosti mučenja živali s strani otrok, mladostnikov ali drugih odraslih. 

Ponudilo bo tudi različne možnosti za ukrepanje in preprečevanje tovrstnih dejanj, ki 
bi se lahko ob neprepoznavanju ali ignoriranju, potencirala tudi na agresivno vedenje 

do drugih ljudi. 
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2.2 CILJI RAZISKAVE 

 
 

Cilji, ki smo si jih zastavili v empiričnem delu magistrskega dela, so: 

 ugotoviti, ali se pri osnovnošolcih pojavlja agresivno vedenje do živali,  

 ugotoviti, ali so osnovnošolci priča agresivnemu vedenju do živali v ožjem 
družinskem okolju, 

 ugotoviti, ali osnovnošolci zaznavajo problematiko mučenja živali v medijih, 

 ugotoviti, kakšne so prepoznavne vedenjske značilnosti učencev, ki so 
agresivni do živali, in kakšni so motivi za tovrstna dejanja, 

 ugotoviti, ali se učenci seznanijo s problematiko mučenja živali v okviru šolskih 
predmetov, 

 ugotoviti, ali učitelji zaznavajo in prepoznavajo agresivno vedenje do živali pri 
svojih učencih in kako omenjeno problematiko vključujejo v svoj pouk.  

 
 

2.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 
 

Raziskovalna vprašanja, ki izhajajo iz raziskovalnega problema, so: 
 

 Kako pogosto se med učenci osnovnih šol pojavlja agresivno vedenje do živali?  

 Kako pogosto so učenci priča agresivnemu vedenju nad živalmi v družinskem 
okolju? 

 Kako pogosto učenci zaznavajo agresivno vedenje do živali v medijih? 

 Kakšne so prepoznavne vedenjske značilnosti učencev, ki so agresivni do 

živali, po mnenju njihovih vrstnikov? 

 Pri katerih predmetih in kolikokrat se učenci v okviru pouka srečajo s tematiko 

agresivnega vedenja do živali? 

 Kako učitelji vključujejo problematiko agresivnega vedenja do živali v pouk?  
 

 

2.4 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

 
 

2.4.1 RAZISKOVALNA METODA 

 
Pri raziskovanju smo uporabili deskriptivno raziskovalno metodo, raziskava je bila 
kvantitativna, izvedena je bila tehnika anketiranja.  

 
 

2.4.2 VZOREC  

 
Način vzorčenja je bil neslučajnostni in namenski. V raziskavo sem vključila dva 
vzorca, in sicer vzorec učencev iz sedmega, osmega in devetega razreda iz osnovnih 

šol na Dolenjskem in vzorec učiteljev iz osnovnih šol vzorca učencev. 
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2.4.2.1 Vzorec učencev 

V raziskavi je sodelovalo 342 učencev, ki so v šolskem letu 2017/2018 obiskovali tretje 
triletje osnovne šole. 140 učencev (41,1 %) je obiskovalo sedmi razred, 92 učencev 
(27,0 %) je obiskovalo osmi razred in 109 učencev (32,0 %) je bilo v devetem razredu, 

kar je prikazano na grafu 1. 
 

 
Graf 1: Število sodelujočih učence, glede na obiskovan razred  

127 učencev (37,4 %) je bilo starih 13 let, 102 učenca (30,0 %) sta bila stara 14 let. 63 

učencev (18,5 %) je bilo starih 12 let, 47 učencev (13,8 %) pa 15 let. Le en učenec je 
bil star 16 let, kar predstavlja 0,3 % celotnega vzorca. Skupno je v raziskavi sodelovalo 

216 deklet (63,5 %) in 124 fantov (36,5 %), kar je razvidno z grafa 2. V celotnem vzorcu 
je bilo 34,6 % (115) nadarjenih učencev in 65,4 % (217) učencev, ki niso bili 
identificirani kot nadarjeni učenci. 

 

 
Graf 2: Število sodelujočih učencev, glede na spol  

V vzorcu je imelo vsaj eno domačo žival 306 učencev (89,8 %), ena desetina učencev 
(35) domače živali nikoli ni imelo. Najpogostejša hišna ljubljenčka, ki so ju učenci imeli 

doma, sta bila pes (70,59 %) in mačka (67,32 %). 17,32 % učencev je doma imelo 
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zajca. Četrta najpogostejša žival, ki so jo učenci imeli, je bil papagaj (15,03 %). 0,65 % 

učencev se je izrazilo bolj specifično, saj so napisali, da so doma imeli kanarčka.  
14,71 % učencev je doma imela hrčka, 14,05 % učencev ribe, 22 učencev (7,19 %) pa 

morskega prašička. 2,61 % učencev je zapisala, da so doma imeli zlate ribice, en 
učenec, kar predstavlja 0,33 %, je doma imel morske ribe. Od domačih živali so učenci 
najpogosteje imeli konje (5,88 %), kokoši (5,56 %), krave (2,61 %), prašiče (2,61 %) in 

koze (2,29 %). Dva učenca (0,65 %) sta imela ovce, trije učenci (0,98 %) bika in štirje 
učenci (1,31 %) race. Od plazilcev so bile najpogostejše želve (7,84 %), sledil je kuščar 

(1,31 %), dva učenca (0,65 %) sta imela želvo rumenovratko in en učenec (0,33 %) 
kačo. Ostale živali, ki so bile prisotne pri enem učencu, so bile polh, vrana in vietnamski 
prašič. Paličnjaki, veverica, prepelica in podgana so bili prisotni pri dveh učencih.   

 

2.4.2.2 Vzorec učiteljev 
Anketni vprašalnik je izpolnilo 50 učiteljev od prvega do devetega razreda in 5 

strokovnih delavcev na šoli (svetovalno delo, dodatna strokovna pomoč), ki so jih 
obiskovali anketirani učenci. Večina anketiranih je bila žensk (90,09 %), 9,1 % vzorca 

pa je bilo moških. Malo manj kot tretjina učiteljev (30,5 %) je v času raziskave  
poučevalo v prvem triletju, približno ena četrtina učiteljev (24,7 %) v drugem triletju in 
slaba polovica učiteljev (44,8 %) v tretjem triletju osnovne šole. Glede na šolske 

predmete na predmetni stopnji sta anketni vprašalnik rešila po dva učitelja, ki poučujeta 
naslednje predmete: angleščino, biologijo, gospodinjstvo, naravoslovje in fiziko. Po en 

učitelj je poučeval naslednje predmete: zgodovino, domovinsko in državljansko kulturo 
ter etiko, geografijo, kemijo, glasbeno umetnost, nemščino, slovenščino in šport. 
Največ anketiranih učiteljev (4) je poučevalo matematiko. 

 
Povprečna starost anketiranih učiteljev je bila 44,98 leta. Največ sodelujočih učiteljev 
je bilo starih med 36 in 40 let (20,00 %), sledili so učitelji v starostni skupini od 51 do 

55 let (18,18 %). Najmanj anketiranih učiteljev je bilo v starostni skupini od 61 do 65 
let (3,64 %). V starostni skupini od 26 do 30 let in od 41 do 45 let je bil enak delež 

sodelujočih, in sicer v vsaki skupini 9,09 %.  
 

 
Graf 3: Število anketiranih učiteljev glede na njihovo starost 
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Povprečna delovna doba anketiranih učiteljev in strokovnih delavcev je bila 21,20 leta.  

Največ anketiranih je imelo delovno dobo od 6 do 10 let (18,18 %) in od 26 do 30 let 
(18,18 %). Najmanj anketiranih je imelo od 1 do 5 in od 21 do 25 let delovne dobe, kar 

v vsaki skupini predstavlja 7,27 %. 
 

 
Graf 4: Število anketiranih učiteljev glede na leta delovne dobe 

Večina anketiranih učiteljev (92,7 %) je imela domačo žival, štirje učitelji (7,3 %) le-te 

niso nikoli imeli. Domača žival, ki je bila pri anketiranih najpogostejša, je bila mačka 
(58,18 %), sledili so pes (56,36 %) in ribe (21,82 %). Nekateri učitelji so zapisali bolj 
specifično, in sicer zlate ribice (5,45 %). Med okrasnimi pticami je bil najpogostejši 

papagaj (16,36 %), sledil je kanarček (3,64 %). Nimfo in skobčevko sta imela dva 
anketirana. Od domačih živali je bil najpogostejši zajec (18,18 %), sledile so kokoši 

(12,73 %) in prašiči (5,45 %). Krave sta imela doma dva anketirana učitelja (3,64 %), 
en učitelj je imel ovce (1,82 %), drugi purane (1,82 %) in tretji race (1,82 %). Med 
glodavci je bil najpogostejši hrček, in sicer pri sedmih učiteljih (12,73 %). Sledil je 

morski prašiček (9,09 %), dva učitelja (3,64 %) sta imela činčilo. Degu in skakač sta 
bila prisotna pri enem anketiranem. En anketirani učitelj (1,82 %) je doma imel 

predstavnika plazilcev – želvo in bradato agamo. Tudi paličnjak je bil prisoten pri enem 
anketiranem (1,82 %).  
 

 

2.4.3 OPIS INSTRUMENTA 

 

Podatke za empirični del smo pridobili s pomočjo dveh anketnih vprašalnikov. En 
vprašalnik je bil za učence, drugi za učitelje. Vprašalnika sta se razlikovala le v 
nekaterih delih. 

 
Oba anketna vprašalnika smo zastavili sami, saj v Sloveniji ni raziskav, narejenih na 

temo agresivnega vedenja otrok do živali, predvsem z vidika neprimernega ravnanja z 
njimi. Kljub temu smo si pri sestavljanju anketnega vprašalnika pomagali z 
raziskavami, ki so na omenjeno tematiko narejene v tujini, predvsem v Združenih 

državah Amerike (»The Children and Animals Assessment Instrument (CAAI)« 
avtorjev Ascione, Thompson in Black (1997) in »The Children and Animals Inventory 

0

2

4

6

8

10

12

1–5 6–10 11–15 16–20 21–25 26–30 31–35 36–40

ƒ

Delovna doba učiteljev v letih



Bobnar, K. (2018). Agresivno vedenje otrok  do živali, magistrsko delo.  

35 
 

(CAI) avtorjev Dadds idr. (2004)). Anketni vprašalnik so učenci izpolnjevali v tiskani 

obliki, medtem ko je bil anketni vprašalnik za učitelje pripravljen v elektronski obliki. 
 

2.4.3.1 Anketni vprašalnik za učence 
V uvodnem delu smo učencem predstavili namen raziskave in navodilo za 
izpolnjevanje anketnega vprašalnika, pri čemer smo poudarili samostojno 

izpolnjevanje in anonimnost njihovih odgovorov. Po uvodnem delu smo učence 
spraševali o neodvisnih spremenljivkah – o spolu, razredu, dopolnjeni starosti, 
nadarjenosti in domačih živalih. Vprašalnik je vseboval pet sklopov (skupaj 18 

vprašanj). Prvo vprašanje je bilo sestavljeno iz dveh delov, in sicer prvi del zaprtega 
tipa, z enim možnim odgovorom, kjer smo učence spraševali po tem, kako zelo imajo 

radi živali – sploh ne, nekaj srednjega, zelo. Drugi del je bil odprtega tipa, kjer so učenci 
zapisali svojo najljubšo žival. Sledil je prvi sklop vprašanj (2–12), ki je bil prirejen po 
delno strukturiranih intervjujih »The Children and Animals Assessment Instrument 

(CAAI)« avtorjev Ascione, Thompson in Black (1997) in »The Children and Animals 
Inventory (CAI) avtorjev Dadds idr. (2004). Vseboval je vprašanja zaprtega tipa z enim 

možnim odgovorom – nikoli, malokrat, velikokrat, ki so se nanašala na to, ali so kdaj 
učenci na kakršen koli način škodovali živali (npr. ali so jo udarili, ji niso pustili spati ali 
jesti, se jim je zdelo zabavno gledati trpeče živali). Sledila so vprašanja, ki so učence 

spraševala po tem, ali so kdaj videli odraslo osebo, tudi starše, da bi na kakršen koli 
način škodovali živali. Drugi sklop vprašanj (13–14) je bil tudi zaprtega tipa z več 

možnimi odgovori.  Učence je spraševal po vedenjskih karakteristikah učenca (v 
razredu ima največ moči, je nesramen do drugih sošolcev, moti pouk), ki so ga opazili, 
da neprimerno ravna z živalmi in kakšni so po njihovem mnenju motivi (zanimanje, 

izkazovanje moči, prenos negativnih čustev na žival) za neprimerno ravnanje vrstnika. 
Tretji sklop je zajemal 15. vprašanje, ki je bilo ravno tako zaprtega tipa z več možnimi 
odgovori. V tem delu smo učence spraševali po odmevnih medijskih primerih, ki so bili 

povezani z mučenjem živali (otroci so psa polili z lepilom, pasje borbe, tekmovalni hrti  
v Španiji, odvzem 77 psov vzrediteljici …). Četrti sklop je vseboval 16. vprašanje, ki je 

bilo ravno tako zaprtega tipa z enim možnim odgovorom. V tem delu smo želeli  
ugotoviti, kako senzibilni in proaktivni so učenci do neprimernega vedenja do živali  
(sesalci, ptiči, plazilci), ki bi ga lahko opazili pri vrstniku, odrasli osebi ali mlajšemu 

otroku. Zadnji, peti sklop, je zajemal 17. vprašanje, ki je bilo odprtega tipa. V tem delu 
smo želeli izvedeti, ali so se učenci v okviru pouka (pri katerem predmetu) srečali s 

pojmom mučenje živali in kaj so o tej temi izvedeli. Na koncu je tudi možnost, da so 
učenci sporočili še kaj, kar jih v anketnem vprašalniku nismo spraševali.  
 

2.4.3.2 Anketni vprašalnik za učitelje 
V uvodnem delu smo se učiteljem predstavili, zapisali namen empirične raziskave, 
navodila za izpolnjevanje in poudarili anonimnost anketirancev. Sledil je sklop, v 

katerem smo učitelje spraševali po neodvisnih spremenljivkah – po spolu, razredu ali 
predmetnem področju poučevanja, starosti, letih delovne dobe in ali so kdaj imeli 

domačo žival. Vprašalnik je bil podobno zastavljen kot pri učencih in je vseboval pet 
sklopov. Prvi sklop (vprašanja od 1 do 7) je bil sestavljen iz vprašanj zaprtega tipa z 
enim možnim odgovorom – nikoli, malokrat, velikokrat. V tem delu smo učitelje 

spraševali po tem, ali so kdaj slišali učence, da bi se pogovarjali o svojih izkušnjah z 
neprimernim vedenjem do živali – brcanje, kamenjanje, pretepanje, preprečevanje 

spanja ali hranjenja, ali o tem, da so učenci poročali o tem, da so tovrstna dejanja 
opazili pri odrasli osebi – starših. Sedmo vprašanje je bilo odprtega tipa. Učitelji so 
morali zapisati, do katerih živali so se učenci neprimerno vedli – ali so jih pri tem opazili 
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ali le slišali o tem govoriti. Drugi sklop vprašanj (8–11) se je navezoval na učiteljevo 

ukrepanje, če so učenca slišali govoriti o svojih izkušnjah z mučenjem živali , ali pa se 
je učenec v okviru pouka neprimerno vedel do živali. Tudi ta sklop je bil sestavljen iz 

vprašanj zaprtega tipa z enim možnim odgovorom. Tretji sklop vprašanj (12–13) je bil 
zaprtega tipa z več možnimi odgovori, kjer smo učitelje spraševali po vedenjskih 
značilnostih učencev (največ moči v razredu, nesramen do drugih, moti pouk), k i so jih 

opazili, da se nespoštljivo vedejo do živali. Trinajsto vprašanje v tem sklopu se je 
nanašalo na učiteljevo mnenje, zakaj se je učenec neprimerno vedel do živali – 

zanimanje, zabava, izkazovanje moči. Četrti sklop je vseboval 14. vprašanje, ki je bilo 
zaprtega tipa z več možnimi odgovori. Učitelje smo spraševali po tem, ali so kdaj 
zasledili, da bi se učenci pogovarjali o primerih mučenja živali, ki jih lahko zasledimo v 

medijih. Predzadnji sklop vprašanj (15. vprašanje) je bilo zaprtega tipa z enim možnim 
odgovorom, in sicer učiteljevo najverjetnejše ravnanje v opisanih situacijah (kaj bi 

naredili, če bi učenec na travniku uničil vsako mravljišče, hvaljenje učenca z agresivnim 
dresiranjem psa, metanje kamenja v vrabce). Učitelji so izbirali med petimi možnostmi , 
in sicer, da ne bi storili nič in nasprotje tega, da bi učencu ravnanje preprečili, se z njim 

pogovorili in o tem obvestili starše. Učitelji so lahko izbrali tudi odgovor drugo, kjer so 
zapisali, če bi ukrepali na drugačen način. Zadnji sklop je zajemal vprašanja odprtega 

tipa, kjer so učitelji zapisali, ali so se z učenci v okviru pouka (pri katerem predmetu), 
pogovarjali o tematiki mučenja živali. Zapisati so morali, kaj so učencem o tej 
problematiki predstavili in ali so mnenja, da bi se morali o tej temi pogovarjati še več 

ali manj. Na koncu smo tudi učiteljem dali možnost, da so zapisali, dodali, kar jih v 
samem anketnem vprašalniku nismo spraševali. 

 
 

2.4.4 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

 

Raziskovalne podatke smo pridobili s pomočjo anketnih vprašalnikov za učitelje in 
učence. Raziskavo smo začeli izvajati na začetku meseca aprila 2018 in jo zaključi l i  

junija 2018. V prvem koraku smo se dogovorili z ravnatelji treh osnovnih šol iz 
Dolenjske regije, ki so sprejele sodelovanje v raziskavi. Vsak ravnatelj nam je dodelil 
kontaktnega učitelja, s katerim smo se v nadaljevanju dogovarjali za izvedbo same 

raziskave. Sprva smo morali pridobiti soglasja staršev za sodelovanje v raziskavi, jih 
odnesti kontaktnim učiteljem, ki so soglasja razdelili med učence sedmega, osmega in 

devetega razreda. Odzivnost staršev je bila v prvi osnovni šoli 31,52 %, v drugi 
58,77 % in v tretji osnovni šoli 43,16 %. Le-to nas je močno presenetilo, saj smo bili 
prepričani, da bodo starši dovolili otrokom sodelovati v raziskavi. Po pogovoru s 

kontaktnimi učitelji smo izvedeli, da mnogi učenci soglasij staršem niso odnesli, saj so 
bila vrnjena le tista soglasja staršev, ki so učencem sodelovanje v raziskavi dovolili. 

Kontaktni učitelji so nam povedali, da so bila vrnjena soglasja predvsem od tistih 
učencev, ki so vestni tudi pri pouku in drugih obšolskih dejavnostih. Tisti učenci, ki so 
bolj problematični, soglasij staršem niso odnesli, zato tudi v raziskavi niso mogli 

sodelovati. Vsi učenci, ki so vrnili podpisana soglasja staršev za sodelovanje v 
raziskavi, so nato izpolnili svoj anketni vprašalnik, ki smo jih predhodno odnesli  

kontaktnim učiteljem. Ti so za vsak sodelujoči razred določili učitelja, ki je učence 
nadzoroval pri izpolnjevanju anketnega vprašalnika, saj je bil ta način veliko 
enostavnejši za izvedbo, kot če bi bili pri vseh razredih prisotni mi. Ker smo v prvih treh 

osnovnih šolah pridobili le tretjino potrebnih anketnih vprašalnikov, smo konec meseca 
aprila 2018 poslali prošnjo za sodelovanje v raziskavi še na deset osnovnih šol iz 

Dolenjske regije. Ena osnovna šola je našo prošnjo zavrnila, saj so v šolskem letu 
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2017/2018 sodelovali v mnogih raziskavah (tako diplomskih, magistrskih in drugih) in 

niso imeli časa sodelovati tudi v naši. Tri osnovne šole so se odzvale pozitivno na 
sodelovanje v raziskavi, od ostalih poslanih prošenj odgovora nismo dobili. Tudi v teh 

osnovnih šolah so nam ravnatelji dodelili kontaktnega učitelja, s katerim smo se 
dogovarjali za izvedbo raziskave. Učitelji so tudi v teh osnovnih šolah učencem razdelili  
soglasja za starše. Odzivnost staršev je bila v četrti in šesti osnovni šoli podobna kot 

v prvih treh, in sicer v četrti 38,00 % in v šesti 13,50 %. V tej smo dobili vrnjene anketne 
vprašalnike le od sedmega razreda. V peti osnovni šoli je bila odzivnost, v primerjavi z 

drugimi, najvišja, in sicer 67,00 %. Tako smo pridobila skupno 342 anketnih 
vprašalnikov od 360, kar smo si predhodno zastavili. Vsaki osnovni šoli, ki je potrdila 
sodelovanje v raziskavi, smo poslali spletni anketni vprašalnik, ki je bil namenjen vsem 

učiteljem na šoli. Ravnatelji so povezavo do njega poslali učiteljem ali pa ga dali v 
spletno zbornico, če so jo imeli. Na vseh osnovnih šolah, ki so v raziskavi sodelovale, 

je zaposlenih 284 učiteljev in drugih strokovnih delavcev. Pravilno izpolnjenih anketnih 
vprašalnikov je bilo skupno 55, kar predstavlja 19,36-odstotno odzivnost. 
 

Vse zbrane anketne vprašalnike učencev smo vnesli sprva v program Excel. Številčne 
odgovore smo kasneje obdelali s programom SPSS, kjer smo izračunali frekvence (f) 

in odstotke (f (%)). Opisne odgovore smo analizirali kvalitativno, izvedli smo vsebinsko 
analizo na podlagi odprtega kodiranja. Enak postopek smo uporabili pri analizi  
anketnih vprašalnikov učiteljev.  

 
 

2.5 REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

 
 

V nadaljevanju bomo predstavili in interpretirali rezultate anketnega vprašalnika za 
učence po vrstnem redu raziskovalnih vprašanj, nato pa na enak način tudi za učitelje. 

 
 

2.5.1 IZKUŠNJE IN MNENJA UČENCEV O PROBLEMATIKI AGRESIVNEGA 

VEDENJA DO ŽIVALI  

 
Na začetku anketnega vprašalnika smo želeli izvedeti, kako radi imajo učenci živali in 

katera žival jim je najljubša. Iz grafa 4 je razvidno, da ima kar tri četrtine učencev 
(78,30 %) zelo rada živali, slaba petina (19,60 %) ima živali srednje rado in 2,00 % 

učencev je zapisalo, da živali ne mara.  
 

 
Graf 5: Odgovori učencev na vprašanje »Kako rad imaš živali?«  
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Večina anketiranih učencev je zapisala svojo najljubšo žival. 6 učencev (1,79 %) na to 

vprašanje ni odgovorilo, 3 učenci so napisali, da najljubše živali nimajo, dvema 
učencema so najljubše vse živali. Skoraj polovici anketiranih učencev je najljubša žival 

pes (48,51 %), sledila je mačka z 18,15 % in konj z 10,12 %. Zajec je bil najljubša žival 
pri 7 učencih (2,08 %), panda pri 6 učencih (1,79 %) in delfin pri 5 (1,49 %). 4 učenci 
(1,19 %) so se odločili za hrčka in tigra. Gepard, opica in volk so bile najljubše živali  

pri 3 učencih (0,89 %). Za naslednje živali sta se odločila po dva učenca (0,60 %) – 
koala, komodoški varan, leopard, pingvin, prašič in veverica. Najljubše živali, ki jih je 

navedel po en učenec (0,30 %), so bile – afriški slon, snežni tiger, dihur, kača, kenguru, 
lenivec, mačji panda, medved, morski prašiček, orel, orka, papiga, pav, pelikan, polž, 
ptica, snežni leopard, sokol selec, sova, škorpijon in želva.  

 
Večino naštetih živali lahko uvrstimo med sesalce, sledijo ptice in plazilci. Izjema sta 

učenca, ki sta si kot najljubšo žival izbrala nevretenčarja – polža in škorpijona. 
Raziskave na področju priljubljenosti živalskih vrst so pokazale, da so ljudem sesalci 
privlačni, medtem ko so jim plazilci in nevretenčarji, predvsem kače, pajki, ribe in žabe, 

neprivlačni (Carr, 2016, Torkar, Praprotnik, Bajd, 2007). Lindemann Matthies (2005) 
pravi, da so neprivlačne živali tiste, ki so v evolucijski zgodovini človeka predstavljale 

nevarnost. Small (2012) kot razlog za nepriljubljenost navaja tudi to, da se te živali  
preveč razlikujejo od nas (ljudi). Na splošno imamo ljudje raje živali, ki jim lažje 
pripišemo človeške karakteristike in so po konstituciji in vedenju podobne nam, kar je 

poznano pod pojmom antropomorfizem (Bjerke, Ødegårdstuen in Kaltenborn, 1998; 
Carr, 2016, Lindemann Matthies, 2005). Nadalje Lindemann Matthies (2005) pri 

priljubljenosti živalskih vrst poudarja vpliv kulturnih dejavnikov, trenutnih modnih 
trendov. Torkar idr. (2007) dodajajo dejavnike navezanosti, inteligentnosti in videza pri 
priljubljenosti določene živali. V raziskavi, ki so jo naredili Bjerke idr. (1998), so 

ugotovili, da so učencem in študentom bolj pri srcu udomačene živali, kot so psi, 
mačke, konji, zajci, kot pa divje živali. Do podobnih ugotovitev so prišli tudi Torkar idr. 

(2007), kjer so študentje označili psa za najljubšo žival, sledili so mačka, konj in delfin.  
 
Graf 6 prikazuje, koliko učencev je videlo svoje vrstnike ali prijatelje, da bi na kakršen 

koli način škodovali živali. 47,80 % učencev je zapisalo, da so to videli malokrat, 
44,90 % ni nikoli videlo učenca pri tovrstnem dejanju in 7,30 % (25 učencev) je to pri 

vrstniku ali prijatelju opazilo velikokrat.  
 

 
Graf 6: Odstotki neprimernega vedenja do živali pri vrstnikih, kot so ga opazili učenci  
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Naslednja vprašanja so se navezovala na učenčeve lastne izkušnje z neprimernim 

vedenjem do živali. Na grafu 7 lahko vidimo, da večina anketiranih učencev (83,90 %) 
meni, da ni nikoli škodovala živali, dobra desetina učencev (14,00 %) je živali  

škodovala malokrat in 7 učencev (2,00 %) se je do živali neprimerno vedlo velikokrat.  
 

 
Graf 7: Prikaz učenčevih lastnih izkušenj z neprimernim vedenjem do živali  

55 učencev, ki so odgovorili z malokrat in velikokrat, so morali tudi zapisati, na kakšen 

način so živalim škodovali in kateri vrsti živali so škodovali. Skupno so zapisali 88 vrst 
živali, ki so jim škodovali na različne načine, kar je razvidno iz grafa 8. Največ primerov 
(50) je bilo iz skupine žuželk, in sicer mravlje, muhe, komarji, ose, kobilice in 8 primerov 

iz skupine pajkovcev (pajek). Tudi primerov iz skupine sesalcev je bilo veliko, in sicer 
kar 27 primerov, kjer so prevladovale mačke, psi in tudi krava ter zajec. Na grafu 5 so 

pod kategorijo drugo štete ribe in deževnik. Sprva bomo podrobneje predstavili primere 
iz skupine žuželk in pajkovcev, nato pa še sesalce. 10 učencev je odgovorilo, da so 
ubili komarja, 7 učencev je ubilo muho, 6 učencev pajka in 3 učenci oso, dva učenca 

sta slednjo pohodila. Dva učenca sta zapisala, da sta ubila mrčes. En učenec je pohodil 
deževnika. Ravno tako so štirje učenci zapisali, da so ubili mravljo, pet pa jo je 

pohodilo. Učenec je tudi navedel, da je škodoval žuželkam tako, da jih je posesal. Dva 
učenca sta navedla neprimerno ravnanje z mravljiščem, in sicer da sta ga namerno 
podrla. En učenec je škodoval ribam, medtem ko jim je čistil akvarij. Med vretenčar ji  

so učenci škodovali živalim iz skupine sesalcev, izjema je en učenec, ki je ubil 
predstavnika iz skupine plazilcev – slepca. Iz razreda sesalcev so mačkam škodovali  

v šestnajstih primerih. Le-tem so škodovali na različne načine, in sicer – »mačko prijel 
za rep in jo vrtel okoli«, »brcnil sem jo«, »vrgel sem jo po stopnicah«, »v vodo sem ji 
dal kredo«, »zalivala sem jo z vodo«, »potrobila sem, da se je ustrašila«. Trije učenci 

so napisali, da so mačko udarili, dva učenca sta jo pozabila nahraniti, en učenec jo je 
plašil, drugi nepazljivo nosil in tretji jo je vrgel. Do psa se je neprimerno vedlo osem 

učencev. Dva učenca sta zapisala, da sta ga udarila, druga dva pa, da sta ga udarila 
po gobcu. V psa sta vrgla kamen dva učenca, eden ga je povozil s kolesom. En učenec 
je zapisal, da ga je namerno plašil. En učenec je udaril po gobcu kravo, drugemu je na 

tla padel zajec.  
 

nikoli malokrat velikokrat



Bobnar, K. (2018). Agresivno vedenje otrok  do živali, magistrsko delo.  

40 
 

  
Graf 8: Najpogostejši razredi živali, ki so jim učenci škodovali 

Naslednja štiri vprašanja so se ravno tako navezovala na učenčeve izkušnje z 

nespoštljivim vedenjem do živali – poškodovanje živali z brcanjem, vlečenjem za rep 
ali dlako, kamenjanje; preprečevanje spanja in namerno odvzemanje hrane; gledanje 
trpečih živali; udarec živali z roko, palico ali pasom. Iz grafa 9 je razvidno, da večina 

učencev nima izkušenj z omenjenimi načini mučenja živali. Najbolj izstopa sedmo 
vprašanje, kjer je dobra petina učencev (21,4 %) odgovorila, da so žival udarili z roko, 

palico ali pasom malokrat, pri čemer je manj kot odstotek učencev (trije učenci) 
odgovorilo, da so to naredili velikokrat. Odgovori na četrto, peto in šesto vprašanje so 
podobni, in sicer večina učencev ni nikoli na omenjene načine škodovala živalim: 30 

učencev (8,80 %) je malokrat poškodovala žival z brcanjem, vlečenjem za rep, 
kamenjanjem, trije učenci (0,90 %) pa so to naredili velikokrat. 92,7 % anketiranih 

učencev ni nikoli živali namerno vzela hrane med hranjenjem ali pa ji ni dovolila spati. 
25 učencev (7,3 %) je to naredilo malokrat, medtem ko ni noben učenec obkrožil 
odgovora velikokrat. Podobno je bilo tudi pri šestem vprašanju, kjer so morali učenci 

zapisati, ali se jim je kdaj zdelo zabavno gledati trpeče živali. Nekaj več kot 95 % 
(96,5 %) je zapisalo, da se jim to nikoli ni zdelo zabavno. Kljub temu pa je 12 učencev 

(3,50 %) odgovorilo, da so trpeče živali malokrat obravnavali kot zabavo ali so v njem 
uživali.  
 

 

Graf 9: Učenčevi odgovori v odstotkih glede na nekatere načine mučenja živali  
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Učenci lahko neprimerno vedenje do živali zaznavajo in opazujejo tudi v družinskem 

okolju, pri svoji mami ali očetu, pri bratih ali sestrah, pri starih starših in pri drugih 
pomembnih odraslih. Graf 10 prikazuje učenčeve odgovore od 8. do 12. vprašanja, ki 

zajemajo učenčevo zaznavanje neprimernega vedenja odraslih oseb do živali . 
Odstotek učencev, ki niso nikoli (48,7 %) in ki so malokrat videli (47,2 %) odraslo 
osebo, ki bi na kakršenkoli način škodovala živali, je zelo podobna. 14 učencev (4,10 

%) je velikokrat videlo odraslo osebo, ki je škodovala živali. Na splošno večina učencev 
ni videla, da bi oče (86,50 %) ali mama (93,50 %) namerno škodovala živali. Kljub temu 

je 42 učencev (12,40 %) malokrat videlo očeta in 18 učencev (5,3 %) videlo mamo pri 
namernem škodovanju živali. Tako očeta kot mamo so videli po štirje učenci, kar 
posamezno predstavlja 1,2 %. V anketnem vprašalniku se je enajsto vprašanje 

navezovalo na pobijanje mačjih mladičev s strani ožjih družinskih članov. Ponovno 
večina učencev (92,50 %) ni tovrstnega dejanja nikoli opazila, 21 učencev (6,20 %) je 

to videla malokrat in en učenec (0,30 %) je bil priča pobijanju mladičev velikokrat. Pri 
naslednjem vprašanju smo od učencev želeli izvedeti, ali so že kdaj videli koga, ki bi v 
poletnih mesecih pustil psa ali mačko v vročem avtomobilu. Nekaj več kot polovica 

anketiranih (55,40 %) je odgovorila, da tega niso videli nikoli, 38,10 % jih je odgovorilo 
z malokrat in 22 učencev (6,50 %) je odgovorilo, da so to videli velikokrat.  

 

 

Graf 10: Prikaz odstotka učenčevih odgovorov glede na opažanja neprimernega ravnanja z živalmi pri odraslih 
osebah 

Za učence, ki se neprimerno vedejo do živali, so pogoste tudi druge prepoznavne 
vedenjske karakteristike. Iz grafa 11 je razvidno, da nekaj več kot 50 odstotkov 

anketiranih učencev (51,17 %) pri vrstnikih, ki so jih opazili, da mučijo živali, zasledijo , 
da so nesramni do drugih sošolcev in jih zmerjajo. Približno ena tretjina učencev 

(33,92) je mnenja, da ti učenci motijo pouk ali/in pri njem ne sodelujejo. 47 učencev 
(13,74 %) pa je odgovorilo, da imajo ti učenci v razredu največ moči. Malo manj kot 15 
odstotkov, kar predstavlja 50 anketiranih učencev, je zapisalo svoja opažanja pod 

opcijo drugo. Najpogostejši odgovor, kar pri petnajstih učencih, je bil, da takega učenca 
niso nikoli opazili, zato na to vprašanje ne vedo odgovora. Drugi odgovori so se 

nanašali na osebnostne karakteristike, preference do živalskih vrst, zlorabe alkohola 
in drugih substanc ter drugo. Med osebnostne karakteristike, ki so jih navedli učenci , 
so: »dela se pametnega«, »je aroganten«, »je zaprt in ne kaže čustev«, »vedno ima 

prav in postavlja pravila«, »se zafrkava«, »se baha«. Nekaj odgovorov se je 
navezovalo na to, da vrstniki mučijo nekatere živali, ker jih ne marajo – »ne mara živali , 
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govoril je, da jo bo poškodoval«, »ne mara mrčesa, žuželk«, »ne prenese pogovora o 

živalih«, »ne mara jih, če zagleda psa, ga brcne«, »sovraži svojega ljubljenčka«. Dva 
učenca sta navedla, da gre za vrstnika, ki je odvisnik od substanc, drugi je napisal, da 

je alkoholik.  
 
Drugi odgovori, ki so jih učenci navedli, so: »drugačen od nas«, »je čuden«, »je 

nesramen, nima srca«, »je neumen«, »je poreden«, »ko se pogovarjamo o okolju in 
živalih, daje neprimerne pripombe«, »ni pravilno vzgojen najstnik«, »normalen 

učenec«, »pretepa sovrstnike«, »rad ima samo kmečka dela in domačo jed«.  
 

  
Graf 11: Prikaz odstotka učenčevih odgovorov glede na opažene značilnosti učencev, ki se neprimerno vedejo do 

živali 

Prepoznavanje motivov za neprimerno vedenje do živali je glavna naloga, če želimo v 
prihodnje tovrstna dejanja preprečiti. Od učencev smo želeli izvedeti, kaj je po 

njihovem mnenju razlog, da je vrstnik mučil žival, kar je predstavljeno na grafu 12. Dva 
odgovora sta si bila blizu. 43,86 % učencev je izbralo odgovor »z mučenjem živali  

izkazuje svojo moč«, 42,40 % učencev pa je izbralo odgovor »svoja negativna čustva 
prenese na žival«. 125 učencev (36,55 %) je izbralo odgovor »rad gleda, kako živali  
trpijo«. Slaba četrtina anketiranih učencev (24,27 %) je izbrala odgovor »zaradi 

zanimanja, kako bo žival na mučenje odreagirala«. Ta značilnost je po navedbah 
raziskovalcev značilna za mlajše otroke, ki še raziskujejo okolico, nimajo jasno 

postavljenih okvirjev, kaj je prav in kaj je narobe. Tudi pri dojenčkih se lahko mučenje 
pojavi zaradi gibanja ali krikov živali, ki jih spuščajo trpeče živali (Ascione, 2004; Kellert 
in Felthous, 1985). 

 
Malo manj kot desetina učencev (34) je zapisala tudi svoj odgovor. 6 učencev je tako 

kot pri prejšnjem vprašanju zapisalo, da odgovora ne vedo, ker niso nikoli videli 
vrstnika ali sošolca, ki bi na kakršenkoli način mučil živali. Dva učenca sta zapisala, da 
»jih muči, ker se jih boji«, drugi je napisal »ker se mu nekatere živali gnusijo«. To je 

povezano z napisanim drugega učenca, ki je zapisal »ne mara mrčesa, žuželk«. Štirje 
učenci so zapisali, da »muči živali, ker jih na splošno ne mara«. En učenec je zapisal 

»se ne zaveda trpljenja živali«. Pet učencev je mnenja, da je neprimerno vedenje do 
živali povezano z discipliniranjem živali. Mučenje naj bi se uporabilo za »učenje reda«, 
»vljudnosti«, »kaj se sme in ne sme delati« ter »poslušnosti«. To se po našem mnenju 
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navezuje predvsem na hišne ljubljenčke, kot sta pes in mačka. Nekateri odgovori 

učencev so povezani z motivom zabava ob mučenju živali – »bilo mu je dolgčas«, »se 
zabava«, »da bi drugi mislili, da je močan zaradi svojega početja«, »zdi se mu smešno, 

da žival trpi«, »da bi se drugi smejali in zabavali ob njegovem početju«, »misli, da je 
frajer, ker muči živali«, »želi izstopati«. Nekateri učenci so kot potencialni motiv navedli  
»težave doma«, »agresivnost« in »sovraži svoje življenje«.  

 

 
Graf 12: Odstotek učenčevih odgovorov glede na razlog, zakaj je vrstnik mučil žival i 

Primere mučenja živali lahko zasledimo tudi v medijih, kot so revije, televizija, spletne 
strani itd. Primeri mučenja živali, ki so črkovno označeni v grafu 13, so: 

– a) Otroci so psa polili z lepilom, ga vrgli v blato in se mu smejali. 
– b) Učenci ene izmed slovenskih gimnazij so mučili in pobili več kot 42 mačk. 

– c) Pasje borbe in tekmovalni hrti v Španiji. 
– č) Moški je pse izpostavil petardam in gledal, kako trpijo. 
– d) Starejša gospa je vsaj 3 leta redno obglavljala pse in mačke. 

– e) Vzrediteljici so odvzeli 77 psov in pasjih mladičev, ki so živeli v neustreznih 
razmerah. 

– f) Drugo. 
 
Izkazalo se je, da je od vseh teh primerov 57,60 % anketiranih učencev že slišalo za 

»pasje borbe in tekmovalne hrte v Španiji«. 41,52 % učencev je slišalo za primer 
»moškega, ki je pse namerno izpostavil pirotehničnim izdelkom in jih gledal, kako 

trpijo«. Malo več kot tretjina anketiranih pozna primer »vzrediteljice, ki so ji vzeli 77 
psov, ki so živeli v neustreznih razmerah«. Najmanj poznan jim je primer »učencev 
ene izmed slovenskih gimnazij, ki so pobili in mučili več kot 42 mačk«. To je morda 

posledica, ker gre za odmeven, vendar deset let star primer. Dobra desetina 
anketiranih pozna primer »otrok, ki so psa polili z lepilom« in primer »gospe, ki je nekaj 

let obglavljala pse in mačke«. Slabih 15 odstotkov učencev je zapisalo tudi druge 
primere, ki so jih zasledili v medijih. 7 učencev je zapisalo, da ne pozna nobenega 
navedenega primera. Najpogostejši prosti odgovor je bil »Romi (cigani) so skuhali , 

pojedli in/ali ubili psa«, saj je to napisalo kar 7 učencev. Največ odgovorov se je 
navezovalo na mučenje psov »namerno povozil psa«, »moški je psu odrezal vse 4 

noge in ušesa«, »moški je tepel psa z bejzbolskim kijem po vratu«, »družina se je 
preselila, psa pa pustila privezanega brez hrane«, »ljudje so psa pusti li tako dolgo v 
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neugodnih razmerah, da so ga pojedle bolhe«, »pasje mladiče so zavezali v vrečo in 

jih vrgli v reko«, »voznik je na zadnji polici pustil psa na soncu nekaj ur«, »hude 
razmere, v katerih so psi med kitajskim festivalom«. Trije primeri so se navezovali na 

mučenje mačk – »mačke pustili zmrzniti v vrečki«, »plašili so mačke«, »mačje mladiče 
vrgli v reko«. Ravno tako so trije učenci zapisali primere mučenja konjev – »spolno 
zlorabljanje konjev«, »neki moški je sestradane konje privezal na železnico«, »lastniku 

odvzeli konje zaradi neustreznih razmer«. Nekateri učenci so zapisali bolj splošno, in 
sicer, da »ljudje gledajo, kako živali trpijo, vendar jim ne pomagajo«, »pretepanje 

živali« in »žival odpeljejo v gozd, ali vržejo na cesto, kadar je zunaj zelo mrzlo«. En 
učenec je navedel primer ženske, ki je »zlila ribe v WC školjko in potegnila vodo«, 
drugi učenec primer, ko so »laboda posprejali s sprej barvami«. 

 

 
Graf 13: Odstotek učenčevih odgovorov glede na nekaj medijskih primerov mučenja živali 

Od učencev smo želeli izvedeti tudi njihovo najverjetnejše ravnanje v določenih 
situacijah, kjer je prisotno neprimerno ravnanje z živalmi. Graf 14 prikazuje pet različnih 

primerov mučenja živali in najverjetnejše ravnanje učencev v posameznih primerih. V 
nadaljevanju bomo predstavili učenčeve odgovore glede na posamezno situacijo.  

 
 
PRIMER 1: V bližini šole opaziš mlajšega otroka, ki za rep vleče mačko in jo brca.  

 
Prvi in drugi primer se med seboj razlikujeta v tem, kdo se neprimerno vede do živali . 

V tem primeru se neprimerno do živali vede mlajši otrok, v naslednjem, drugem, pa 
vrstnik. Večina učencev (58,50 %) bi odšla do mlajšega otroka in mu preprečila, da bi 
še naprej mučil mačko. 28,6 % učencev bi otroka le opozorilo, da tega ne sme početi. 

7,4 % učencev bi odšlo po pomoč k odrasli osebi, ki bi otroku preprečila, da bi še naprej 
mučil žival. 6 učencev, kar predstavlja 1,8 % vseh odgovorov, bi šlo naprej in ne bi nič 

naredilo. 11 učencev (3,1 %) je zapisalo svoje najverjetnejše ravnanje v tej situaciji. Ti 
odgovori so vsebovali elemente nasilnega vedenja do druge osebe, in sicer – »dal bi 
mu klofuto in rekel, da tega ne sme delati«, »klofutnila bi ga«, »preprečil bi mu mučenje 

in mu primazal eno vzgojno klofuto«, dva učenca sta zapisala »pretepel bi ga do 
nezavesti«, »šel bi do njega in bi njega enkrat brcnil, mačko pa vrnil lastniku«, »prišel 

bi do njega in ga udaril, da bi videl, kako se počuti žival«.  
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PRIMER 2: V bližini šole opaziš sošolca, ki želi mački za rep privezati pločevinke. 

 
V primerjavi s prvim primerom, kjer se je mlajši otrok neprimerno vedel do mačke, je v 

tem primeru to počel vrstnik oziroma sošolec. Tudi v tem primeru je večina učencev 
odgovorila (54,90 %), da bi šla do sošolca in mu preprečila, da bi še naprej mučil 
mačko. 23,10 % učencev, bi (kot v primeru zgoraj) sošolca opozorilo, da tega ne sme 

početi. Še enkrat več učencev (16,70 %) (kot pri primeru ena) bi odšlo po pomoč k 
odrasli osebi, ki bi sošolcu preprečila nadaljnje mučenje živali. Manj kot dva odstotka 

anketiranih učencev (1,90 %) bi to dejanje spregledalo in ne bi naredilo nič. Tudi v tem 
primeru je 11 učencev (3,10 %) zapisalo svoje najverjetnejše ravnanje v tej situaciji. 
Pet učencev bi uporabilo nasilje – »klofutnila bi ga«, »mučenje bi preprečil in mu 

primazal eno vzgojno klofuto«, »pločevinko bi privezala na njega«, »pretepel bi ga«, 
»prišel bi do njega in ga udaril, da bi videl kako se počuti žival«. Dva učenca bi se 

sošolcu smejala. En učenec bi odreagiral glede na to, kateri sošolec bi mučil žival. En 
učenec bi poklical psihologinjo, druga učenka »bi ga vprašala, če je neumen, mu 
odvzela mačko in povedala njegovim staršem«.  

 
PRIMER 3: V parku opaziš odraslo osebo, ki brca in kriči na psa, privezanega za drevo.  

 
Pri tem primeru smo želeli ugotoviti, kako pripravljeni so bili pomagati učenci živali, če 
se je do nje neprimerno vedla odrasla oseba. Polovica učencev (50,00 %) bi se v tem 

primeru, kot je razvidno iz grafa 11, obrnila po pomoč odrasle osebe, ki bi osebi 
preprečila, da še naprej muči psa. Malo manj kot petina učencev (19,70 %) bi šla do 

odrasle osebe in ji preprečila, da še naprej muči žival. Podoben odstotek učencev 
(17,50 %) bi odraslo osebo le opozoril, da njeno početje ni ustrezno. V primerjavi s 
prvim in drugim primerom bi v tem primeru 5,9 % anketiranih učencev dejanje odrasle 

osebe spregledalo in ne bi naredilo nič. 22 učencev (6,90 %) je zapisalo svoje 
najverjetnejše ravnanje v tej situaciji. 6 učencev bi se obrnilo po pomoč policije. Osem 

učencev bi za preprečitev dejanj odrasle osebe uporabilo nasilje – »naredil bi mu isto«, 
»kričala/nadrla bi osebo«, »udarila bi ga«, »odrinila bi jo stran«, »prišel bi do njega in 
ga udaril, da bi videl, kako se počuti žival«, »rekla bi, naj ga ne brca in kriči na psa, ker 

mu ni nič storil«. En učenec je zapisal, da »če bi bila ženska, bi ji to preprečil, če bi bil 
moški, bi šel po pomoč odrasle osebe«. Dva učenca sta zapisala, »da bi odšla do 

odrasle osebe, mu mučenje preprečila, odvzela psa in nato odšla po pomoč odrasle 
osebe«. 
 

PRIMER 4: Na robu gozda opaziš mlajšega otroka, ki meče kamenje v vrabce. 
 

Ta primer je podoben prvemu primeru, kjer imamo ponovno mlajšega otroka, vendar 
se le-ta neprimerno vede do ptice (vrabca) in ne do sesalca (mačka). Odgovori 
učencev se v primerjavi s prvim primerom razlikujejo. Približno enak odstotek učencev 

bi otroka opozoril, da tega ne sme početi (41,90 %) ali bi odšel do otroka in mu preprečil 
mučenje (44,30 %). V prvem primeru se je za odgovor »opozoril bi otroka, da tega ne 

sme početi«, odločilo skoraj 10 odstotkov manj učencev, dejanje pa bi poskušalo 
preprečiti približno 15 odstotkov več učencev. Kar trikrat več učencev (6,10 %) kot v 
prvem primeru ne bi naredilo ničesar. 6 učencev (1,8 %) je zapisalo svoje 

najverjetnejše ravnanje v tej situaciji – »kamen bi vrgel v njega«, »poklical bi njegove 
starše«, »pridružil bi se mu«, »skalo bi vrgel v otroka«, »rekel bi mu, da če se mu lahko 

pridružim, ker so pač vrabci in jih ne maram«. En učenec je zapisal »sploh ne zadaneš 
ptiča, to bi vedel, če ne bi bil skos za računalnikom«. 
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PRIMER 5: Na poti iz šole opaziš starejšega prijatelja, ki s palico tepe žival, slepca. 

 
Tudi ta primer je podoben drugemu primeru, kjer imamo ponovno vrstnika, vendar le-

ta neprimerno ravna s plazilcem (slepcem). V drugem primeru je vrstnik mučil sesalca, 
in sicer mačko. V primerjavi z ostalimi štirimi primeri so tu odgovori učencev bolj 
porazdeljeni, kar je razvidno iz grafa 14 Največ učencev (37,70 %) bi prijatelja 

opozorilo, da njegovo početje ni ustrezno. Skoraj ena tretjina učencev (30,60 %) bi 
dejanje prijatelja poskušalo preprečiti. 16,70 % učencev bi odšlo po pomoč odrasle 

osebe, ki bi prijatelju preprečila nadaljnje mučenje živali. 39 učencev (12,00 %) bi šlo 
naprej in ne bi naredilo ničesar. V primerjavi s prejšnjimi primeri bi največ učencev 
»pogledalo stran« ravno v tem primeru. Trije učenci so odgovorili, da bi »prijatelju 

pomagali, ker ne marajo kač«. En učenec bi se temu dejanju smejal, drugi bi ga celo 
pohvalil. Ena učenka bi mu rekla, »da je prestar za te stvari in naj pusti bogo žival pri 

miru«. 
 

 
Graf 14: Prikaz odstotka učenčevih odgovorov glede na njihovo ravnanje v različnih situacijah neprimernega 

vedenja do živali 

Učenci se o odnosu z živalmi srečujejo tudi v vzgojno-izobraževalnih institucijah, in 
sicer v okviru različnih predmetov, razrednih ur, obšolskih in zunajšolski dejavnosti . 

Graf 15 prikazuje šolske predmete, v okviru katerih so se srečali s tematiko primernega 
in neprimernega odnosa do živali. Največ učencev je odgovorilo pri predme tu 

naravoslovje (71 učencev), sledila je biologija (53 učencev). V okviru obeh predmetov 
so izvedeli o pravicah živali, primerih mučenja živali, odnosu do mučenja živali , 
posledicah mučenja živali tako zanje kot za povzročitelje le-tega.  

 
Pravice živali: 

 »živali imajo pravico do življenja, premikanja in razmnoževanja«, 

 »tudi živali imajo čustva«, 

 »tudi živali so živa bitja«, 

 »živali je treba spoštovati, se do njih lepo obnašati, in jim ne smemo škodovati«, 
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 »živali so pomembne«, 

 »živali potrebujejo ljubezen, zaščito, svobodo, topel dom, nego«. 
 

Primeri mučenja živali: 

 »pasje dirke (hrti), pasje borbe«, 

 »konjske dirke«, 

 »petelinje borbe«, 

 »da mečejo muce skozi okno, da vidijo, če pristanejo na nogah«, 

 »uporaba živali za eksperimente, poskuse«, 

 »služenje z mučenjem živali«, 

 »pse so imeli več časa zaprte v kletkah; mučili živali; jim rezali noge; jih več 

tednov pustili zaprte v avtu«, 

 »gledali smo slike mučenja živali«. 
 

Pri odnosu do mučenja živali so izvedeli, da je to velik problem, ki se vse pogosteje 
pojavlja v svetu. Gre za grdo, kruto, neprimerno, celo neumno početje ljudi, ki ima za 

živali hude posledice (poškodbe, smrt). Učenci so izvedeli, da je mučenje živali  
kaznovano in prepovedano. Nekateri učenci so zapisali, da »mučenje živali škodi tudi 
človeku« in da živali mučimo tudi posredno zaradi vse večjega vpliva, ki ga imamo na 

naravo ter okolje (onesnaževanje, izsekavanje gozdov, ogrožanje živalskih vrst). En 
učenec je zapisal, da »živali tudi mučijo druge živali za hrano« in da »živali mučenje 

škoduje in nas lahko pri tem početju tudi napadejo«. En učenec je v okviru predmeta 
spoznavanje okolja izvedel, da je živali prepovedano mučiti . 
 

Deset učencev je zapisalo, da so se o tematiki neprimernega odnosa do živali  
pogovarjali tudi pri predmetu domovinska in državljanska kultura ter etika, kjer so 

izvedeli, »da ni etično, lepo ali pravično do živali, da izvajaš fizično nasilje« ; »če imamo 
težave, se ne smemo izživljati na živali, ki niso nič krive, in da moramo problem rešiti 
s pogovorom«. Podobno kot pri predmetu naravoslovje in biologija so učenci izvedeli , 

da mučenje povzroča živalim bolečino, živali pri tem trpijo, »da nekateri služijo z 
mučenjem živali – pasje borbe« in da se »mučenje živali vse pogosteje dogaja«. 

 
Dva učenca sta zapisala, da sta se o omenjeni problematiki srečala pri predmetu 
geografija – »nekateri ljudje mučijo živali«, druga dva pri predmetu kemija – »mučenje 

živali je grdo« in »živali ne smemo mučiti«. En učenec je izpostavil primer ravnanja z 
živalmi na kmetijah in v klavnicah, za kar je izvedel pri predmetu gospodinjstvo. Da je 

mučenje živali prepovedano in se vse pogosteje pojavlja, je nekaj učencev izvedelo 
tudi pri predmetih zgodovina, slovenščina in angleščina. Pri angleščini je učenec 
zapisal, da so se o mučenju živali pogovarjali v povezavi s tradicijo. Devet učencev je 

zapisalo, da so se o tematiki neprimernega odnosa do živali pogovarjali v okviru 
razredne ure, kjer so izvedeli podobne stvari, kot so zapisane že zgoraj. En učenec je 

zapisal »pogovarjali smo se o novici psa, ki so ga ubili«, učenka pa je zapisala, da je 
»neka starejša gospa  ubijala mačke«. Učenci so izvedeli tudi, kaj lahko naredijo 
in na koga se lahko obrnejo, če izvejo o primeru mučenja živali. Osem učencev je o 

mučenju živali izvedelo pri predavanju o petardah, predvsem o vplivu pirotehničnih 
izdelkov na živali – »petarde škodujejo živalim, ker so glasne«, »da je to škodljivo, 

živali trpijo, pobegnejo«, »da ne smemo spuščati petarde v bližini živali«, »da nekateri  
lastniki namerno prižgejo petarde v bližini hišnih ljubljenčkov« in »živali so zelo 
prestrašene ob glasnem poku«. En učenec je zapisal, da so se o mučenju živali  

pogovarjali v okviru izbirnega predmeta okoljska vzgoja, kjer je izvedel, »kaj storiti, če 
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kdo muči živali«. 31 učencev je zapisalo, da se o problematiki mučenja živali niso 

srečali pri nobenem predmetu, drugi so zapisali, da so se o tem pogovarjali le doma 
ali pa so o tem izvedeli iz medijev, predvsem televizijskih programov – »ljudje živali  

zaprejo in njihovo kožo/krzno prodajo na trgu po visoki ceni«, »osebe, ki mučijo živali , 
imajo motnje, psihične probleme in vse temačne občutke prenesejo na žival«. 
 

Iz učenčevih zapisov lahko zaključimo, da je tematiko o neprimernem odnosu do živali  
mogoče vključiti v različne šolske predmete, kjer je poudarek na naravoslovnih 

predmetih. Znotraj vsakega predmeta lahko najdemo priložnost, kjer učencem 
predstavimo problematiko mučenja živali tako z vidika ljudi kot živali. 
 

 
Graf 15: Prikaz učenčevih odgovorov, pri katerem šolskem  predmetu so se najpogosteje srečali s tematiko 

neprimernega odnosa do živali 

 

 

2.5.2 IZKUŠNJE IN MNENJA UČITELJEV O PROBLEMATIKI AGRESIVNEGA 
VEDENJA DO ŽIVALI  

 
Anketni vprašalnik za učitelje se je navezoval na njihovo prepoznavanje učenčevih 

ravnanj, s katerimi bi na kakršenkoli način škodovali živalim. Več kot polovica 
anketiranih učiteljev (56,40 %) je odgovorilo, da niso nikoli opazili, da bi učenec 
namerno škodoval živalim, 43,60 % učiteljev je odgovorilo, da so to opazili malokrat, 

kar je prikazano na grafu 16. Nihče od anketiranih ni neprimernega ravnanja do živali  
pri učencih opazil velikokrat. 
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Graf 16: Prikaz učiteljevih odgovorov glede na to, ali so v letih svojega poučevanja opazili učenca, ki b i namerno 

škodoval živalim  

Graf 17 prikazuje odgovore učiteljev glede opažanja neprimernih ravnanj učencev z 
živalmi. Drugo vprašanje se je nanašalo na to, ali so učitelji opazili, slišali, da bi kdo od 

učencev namerno poškodoval žival z brcanjem, vlečenjem za rep ali dlako, 
kamenjanjem. Večina učiteljev (72,70 %) tega pri učencih ni opazila, malokrat je to 

opazilo 27,30 % anketiranih učiteljev. Noben učitelj tega ni opazil velikokrat. Večina 
učiteljev (81,80 %) ni opazila, da bi se učenci nespoštljivo vedli do živali, tako da ji niso 
pustili spati ali so ji namerno vzeli hrano med hranjenjem. 18,2 % učiteljev je to dejanje 

opazilo pri učencih malokrat, nihče od anketiranih ni dejanja opazil velikokrat. Odgovori 
so bili podobni tudi pri četrtem vprašanju, in sicer 87,30 % anketiranih učiteljev ni nikoli 

slišalo učencev, da bi se pogovarjali o svojih izkušnjah s pobijanjem mačjih ali pasjih 
mladičev. Dobra desetina učiteljev (12,70 %) je zapisala, da so to slišali malokrat. 
Ponovno nihče od anketiranih ni zapisal, da bi to slišal velikokrat. Pri petem vprašanju 

je bil trend odgovarjanja podoben, in sicer 53 anketiranih učiteljev (96,40 %) ni nikoli 
slišalo, da bi se učenci pogovarjali o tem, kako so oni ali njihovi starši v poletnih 

mesecih pustili psa ali mačko v vročem avtomobilu. Od učencev sta to slišala dva 
anketirana (3,60 %), nihče od učiteljev ni tega slišal velikokrat.  
 

 
Graf 17: Odstotki učiteljevih odgovorov glede na opažanja učenčevih neprimernih ravnanj z živalmi  
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Glede na odgovore učiteljev so le-ti od učencev najpogosteje slišali, da so se 

neprimerno vedli do mačke, kar je navedlo 21 učiteljev – »neka učenka je povedala, 
da je dedek vsako pomlad in jesen vrgel mladičke mačke v Krko«, »mačka je dobila 

mladičke, potem pa so čez noč izginili«, »vlečenje muce za rep ali ušesa«. 15 učiteljev 
je kot drugo najpogostejšo žival navedlo psa – »pasje borbe«, »pustili so psa v vročem 
avtomobilu na soncu«, »odvzem hrane psu«. Trije učitelji so navedli konja, en učitelj 

pa kravo kot primere neprimernega vedenja učencev do živali. En učitelj je zapisal, da 
je učence slišal govoriti o prostoživečih živalih, in sicer – »učenci so pravili, da so slišali 

za mučenje žab, pobijanje kač«; redki so rekli, »da so take postopke gledali«. En učitelj 
je zapisal, da so »učenci metali polžje hišice in namerno pohodili žuželke«. 13 učiteljev 
je zapisalo, da niso nikoli slišali učencev govoriti o tem, kako so neprimerno ravnali z 

živalmi. 
 

Od učiteljev smo želeli izvedeli, kako ukrepajo v primerih, ko učence slišijo, da se 
pogovarjajo o svojih izkušnjah z mučenjem živali oziroma kaj naredijo, če pri tem 
dejanju opazijo učenca pri pouku. 50 anketiranih učiteljev (90,90 %) je zapisalo, da 

niso nikoli opazili učencev, da bi se pogovarjali o svojih izkušnjah z neprimernim 
ravnanjem z živalmi, 5 učiteljev (9,10 %) je to opazilo. Trije učitelji so nadaljnje zapisali, 

da so ukrepali tako, da so se s temi učenci pogovorili. Dva učitelja sta zapisala, da sta 
se z učenci pogovorila, o slišanem pa sta obvestila tudi učenčeve starše. Enak 
odstotek učiteljev je odgovoril na naslednje vprašanje, ali so kdaj pri pouku opazili, da 

bi se učenci nespoštljivo obnašali do živali. 90,90 % učiteljev tega ni nikoli opazilo, 
9,10 % anketiranih pa je že imelo tak primer pri učencu. Štirje učitelji so nato odgovorili,  

da so ravnanje učenca nemudoma prekinili in se z njim pogovorili. En učitelj je zapisal, 
da »običajno učenec ni upošteval navodil za delo z živalco – morda bal, imel odpor, 
nerodno prijel«. 

 
Na grafu 18 lahko vidimo, da je največji delež učiteljev (41,82 %) učencu, za katerega 

je opazil, da se neprimerno vede do živali, pripisal tudi to, da zmerja druge sošolce in 
je do njih nesramen. Petina učiteljev (20,00 %) je zapisala, da ti učenci motijo pouk in 
pri njem ne sodelujejo. Trije učitelji (5,45 %) pravi jo, da ima tak učenec v razredu 

največ moči. Malo manj kot polovica učiteljev (47,27 %) je izbrala odgovor drugo. 13 
učiteljev je nato zapisalo, da niso nikoli opazili učenca, ki bi se neprimerno vedel do 

živali, zato na to vprašanje ne morejo odgovoriti. Dva učitelja sta zapisala, da pri teh 
učencih ni nobenih drugih posebnosti. En učitelj je zapisal, da so ti učenci »bojazljivci «, 
drugi učitelj pa »to je učenec, ki navadno izhaja iz družine, kjer je prisotna agresija oz. 

slab zgled v odnosu do živih bitij« in tretji učitelj »priseljenec, druga vera«. 
 

 

Graf 18: Odstotki učiteljevih odgovorov glede na prepoznavne značilnosti učenca, pri katerem so opazili, da se 
neprimerno vede do živali 
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Iz grafa 19 lahko vidimo, da je 29 učiteljev (52,73 %) navedlo »prenos negativnih 

čustev na žival« kot najverjetnejši razlog, da se je učenec neprimerno vedel do živali . 
40,00 % učiteljev je mnenja, da je motiv »izkazovanje moči«, 10 učiteljev (18,18 %) je 

kot motiv izbralo »zaradi zanimanja, kako bo žival na mučenje odreagirala«. Malo manj 
kot desetina anketiranih učiteljev (9,09 %) je mnenja, da je učenec mučil žival, ker« 
rad gleda, kako le-te trpijo«. Dobra četrtina učiteljev (25,45 %) je izbrala odgovor drugo. 

7 učiteljev je zapisalo, da »nimajo izkušenj z učenci, ki bi se neprimerno vedli do živali«, 
zato na to vprašanje ne morejo odgovoriti. En učitelj je zapisal, da je ta učenec 

»musliman«. 
 

 
Graf 19: Odstotki učiteljevih odgovorov glede motivov neprimernega vedenja do živa li pri učencih 

Učenci veliko svojega prostega časa preživijo pred televizijo ali računalnikom, kjer 

imajo dostop do spletnih medijev. Ravno tako veliko stvari delijo s svojimi vrstniki  in 
prijatelji. Učitelji lahko tako učence slišijo, kako se pogovarjajo o tem, kaj so zasledili v 
medijih. Na grafu 20 je zapisanih nekaj primerov neprimernega ravnanja z živalmi , in 

sicer: 
– a) Otroci so psa polili z lepilom, ga vrgli v blato in se mu smejali. 

– b) Učenci ene izmed slovenskih gimnazij so mučili in pobili več kot 42 mačk. 
– c) Pasje borbe in tekmovalni hrti v Španiji. 
– č) Moški je pse izpostavil petardam in gledal, kako trpijo. 

– d) Starejša gospa je vsaj 3 leta redno obglavljala pse in mačke. 
– e) Vzrediteljici so odvzeli 77 psov in pasjih mladičev, ki so živeli v neustreznih 

razmerah. 
– f) Drugo. 

 

Najpogostejši odgovor je bil »Učenci ene izmed slovenskih gimnazij so mučili in pobili 
več kot 42 mačk«, in sicer pri 15 učiteljih (27,27 %). Enak odstotek učiteljev (10,91 %) 

je izbral odgovor »Moški je pse izpostavil petardam in gledal, kako trpijo« in 
»Vzrediteljici so odvzeli 77 psov in pasjih mladičev, ki so živeli v neustreznih 
razmerah«. Dva učitelja (3,64 %) sta slišala učence, ki so se pogovarjali o primeru 

»Otroci so psa polili z lepilom, ga vrgli v blato in se mu smejali«, en učitelj (1,82 %) pa 
je slišal primer o starejši gospe, ki je vsaj 3 leta redno obglavljala pse in mačke. 32 

učiteljev (58,18 %) je izbralo odgovor drugo, kjer je 15 učiteljev zapisalo, da se učenci 
niso pogovarjali o nobenem izmed naštetih primerov neprimernega ravnanja z živalmi. 
Trije učitelji so zapisali, da nimajo teh izkušenj. En učitelj je zapisal, da so se učenci 

pogovarjali o pasjih borbah v Sloveniji, drugi pa je pri učencih slišal pogovor o 
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»petelinjih borbah«. Tretji učitelj je zapisal, da so se učenci pogovarjali o filmu, ki je 

vseboval neprimerno ravnanje z živalmi. Le en učitelj je zapisal, da večino zapisanih 
primerov sam pozna, vendar pogovora o njih pri učencih ni zasledil. 

 

 
Graf 20: Odstotki učiteljevih odgovorov o slišanih medijskih primerih neprimernega vedenja do živali pri učencih  

Učitelje smo nato vprašali, kako bi odreagirali v treh namišljenih situacijah, ki bi se jim 
lahko pripetile v okviru pouka. Odgovori učiteljev za vse tri primere so predstavljeni v 

grafu 21. V nadaljevanju bomo predstavili odgovore učiteljev po posameznih primerih. 
 
PRIMER 1: Z učenci se odpravite na bližnji travnik. En učenec uniči vsako mravljišče, 

mimo katerega gre. Večina učiteljev (58,20 %) bi učencu preprečila njegovo ravnanje 
in se z njim pogovorila. 17 učiteljev (30,90 %) bi učencu preprečilo ravnanje, se z njim 

pogovorilo in o njegovem ravnanju obvestilo starše. Dobra desetina učiteljev (10,90 %) 
bi učenca le opozorilo, da njegovo ravnanje ni primerno. Nihče od anketiranih učiteljev 
ne bi ravnanja učenca prezrl. 

 
PRIMER 2: V bližini šole opazite učenca, ki meče kamne v vrabce. Polovica anketiranih 

(50,90 %) bi učencu preprečila tovrstno ravnanje in se z njim pogovorila. Dobra tretjina 
učiteljev (34,50 %) bi poleg preprečitve in pogovora, obvestila tudi starše o učenčevem 
ravnanju. 8 učiteljev (14,50 %) bi učenca le opozorilo, da tega ne sme početi. Nihče 

od učiteljev se ne bi pretvarjal, da učenčevega ravnanja ne opazi. 
 

PRIMER 3: Med odmorom slišite učenca, ki se hvali s svojim načinom dresiranja psa, 
ki vključuje brcanje, kričanje na psa in uporabo električne ovratnice za boljšo 
poslušnost. Dobra polovica učiteljev (52,70 %) bi učenca opozorila in se z njim 

pogovorila o primernem ravnanju z živalmi ter bi o slišanem obvestila tudi starše. 22 
učiteljev (40,00 %) bi učenca opozorilo in se z njim pogovorilo o njegovem ravnanju. 

Trije učitelji (5,50 %) bi učenca le opozorili, da tega ne sme početi. Nihče od učiteljev 
ne bi preslišal učenčevega ravnanja in ne bi naredil ničesar. En učitelj je izbral odgovor 
drugo in zapisal »pri razredni uri bi se pogovarjali o primernem ravnanju z živalmi, bolj 

specifično s psom«. 
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Graf 21: Odstotki učiteljevih odgovorov glede na njihovo najverjetnejše ravnanje v treh danih situacijah, ki 

vsebujejo neprimerno ravnanje do živali 

Učitelje smo tudi vprašali, ali so se z učenci kdaj pogovarjali o neprimernem vedenju 
do živali, pri katerem predmetu in kaj so učencem predstavili. Iz grafa 22 je razvidno, 

da sta se skoraj dve tretjini učiteljev (61,80 %) z učenci pogovarjali o neprimernem 
ravnanju z živalmi, 36,40 % učiteljev pa se s svojimi učenci o tem ni pogovarjalo. 

 

 
Graf 22: Prikaz učiteljevih odgovorov glede na to, ali so se z učenci v okviru pouka pogovarjali o neprimernem 

odnosu do živali 

Dobra petina anketiranih učiteljev (20,59 %) se je najpogosteje pogovarjala z učenci o 
neprimernem odnosu do živali pri razredni uri, ravno tako petina učiteljev (20,59 %) pri 
predmetu spoznavanje okolja. V okviru razredne ure so učitelji učencem predstavili  

teme: odnos do živali, spoštovanje do okolja, skrb za ptice v zimskem času, pirotehnika 
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in živali, kdaj se odločiti za hišnega ljubljenčka, predvsem v smislu odgovornosti. En 

učitelj je učencem predstavil primer »žival na verigi in brez vode«. Drugi učitelj je v 
sklopu razredne ure učencem predstavil »različne oblike nasilja, med njimi tudi 

neprimerno ravnanje z živalmi«. Učenci so nato predstavili svoje primere, ki so jih 
poznali in se potem o njih pogovorili ter povedali, »da je vsaka oblika nasilja 
nedopustna«. Pri spoznavanju okolja so učitelji učencem predstavili: življenje živali z 

ljudmi; živali so živa bitja, tako kot človek, da čutijo in imajo pravico do primernega 
življenja; pogovor o ustrezni skrbi za hišne ljubljenčke. Ena učiteljica je učence 

»opozorila, da morajo poskrbeti, da živali niso žejne, lačne, da živijo v primerni 
temperaturi (ne prevroče ali premrzlo), da vse živali niso hišni ljubljenčki in hočejo svoj 
mir«. Druga učiteljica je učencem predstavila, »kaj živali potrebujejo za življenje, kako 

skrbimo za določene živali, kako učenci skrbijo za svoje domače živali in hišne 
ljubljenčke, česa z določenimi živalmi ne smemo početi«. 6 učiteljev (17,65 %) je 

neprimeren odnos do živali predstavilo pri predmetu naravoslovje, enako število 
(17,65 %) pri predmetu biologija. V okviru obeh predmetov so učenci izvedeli: »da ima 
vsako bitje svojo vlogo v naravi, da je vsako bitje živo in da je z organizmi treba ravnati  

na spoštljiv način«; »posledice grdega ravnanja/mučenja, predstavljanje, da so oni v 
tej situaciji«; »kaj vse je nedopustno ravnanje z živaljo, kaj narediti, če učenec to 

zazna«. Ena učiteljica je zapisala: »Pri naravoslovju smo se med spoznavanje m 
določene živali spoznali z rokovanjem z živaljo (paličnjaki, želva, kača). Ob obisku 
Tačk pomagačk tudi o tem, kako se približamo psu, kako z njim ravnamo.« Pri biologiji 

je učiteljica učencem predstavila, da so živali živa bitja, ki čutijo, čustvujejo, da je tudi 
njim vroče, jih zebe, so lačne in so odvisne od svojega gospodarja. Le-ta je lahko slab 

ali dober, vendar se nad slabim gospodarjem ne morejo pritožiti. Ljudje, ki mučijo živali , 
bi morali biti strogo kaznovani, živali pa jim odvzete. 5 učiteljev (14,71 %) je učencem 
neprimerno ravnanje predstavilo v okviru predmeta naravoslovje in tehnika. To 

tematiko so vključili v pogovor o živalih, odnos in skrb do živali, odgovornost lastnika. 
Ena učiteljica je zapisala, da so prebrali članek o neprimernem ravnanju z živaljo in se 

nato o tem pogovorili. Štirje učitelji (11,76 %) so v okviru predmeta državljanska in 
domovinska kultura ter etika učencem predstavili etičnost in vrednote, pravice živali in 
primer namernega mučenja psov, mačk in zakaj tega ne smemo početi. Trije učitelji  

(8,82 %) so pri predmetu družba učencem predstavili strpnost. Ravno tako so trije 
učitelji učencem neprimerno ravnanje z živalmi predstavili pri predmetu slovenščina, 

kjer je učiteljica to tematiko vključila v obravnavo snovi Ovčar Runo. Tudi pri predmetu 
gospodinjstvo so trije učitelji predstavili »bivalno okolje za živali, odnos do živali in 
prehrana živali«. Ena učiteljica je zapisala: »Pri gospodinjstvu smo se pogovarjali o 

neustreznih življenjskih razmerah, v katerih živijo živali, ki jih gojijo z namenom 
človeške prehrane (kokoši, krave …), o transportu živali.« Pri predmetih šport, 

glasbena umetnost in tuji jezik je neprimerno ravnanje z živalmi predstavili po en učitelj, 
pri čemer je učitelj športa zapisal, da je učencem predstavil »glasnost pogovarjanja in 
preganjanja živali v gorah in gozdovih, odmetavanje odpadkov v naravi in s tem 

povezano obnašanje gozdnih živali«. Ravno tako so se učitelji z učenci o tej tematiki 
pogovarjali v okviru športnega ali naravoslovnega dneva – pravila vedenja v naravi (ne 

sme se uničevati mravljišč, ptičjih gnezd, ne povzročati hrupa), škodljiv vpliv petard na 
živali. Tudi svetovalna delavka se je z učenci pogovarjala v smeri, da je potrebno 
spoštovati vsa živa bitja. Ena učiteljica je zapisala, da je učence srečala z odnosom do 

živali v okviru mednarodnega projekta FLL, kjer so učenci izvedeli »življenje ljudi v 
sožitju z živalmi«. Trije učitelji so zapisali, da ni specifičnega predmeta , v okviru 

katerega bi učencem predstavili tematiko neprimernega odnosa do živali, vendar so 
se o tem pogovarjali takrat, ko je do neustreznega ravnanja prišlo. 
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Zadnje vprašanje na anketnem vprašalniku se je navezovalo na to, ali so učitelji  
mnenja, da bi se z učenci morali pogovarjati več o primernem in neprimernem odnosu 

do živali. Večina učiteljev (83,60 %) je odgovorila, da bi se z učenci lahko pogovarjali  
več o tej tematiki, 8 učiteljev (14,50 %) pa je mnenja, da se o tem ne bi bilo treba 
pogovarjati več. Le-ti so nato zapisali, da ne vidijo potrebe po pogovoru o tej tematiki, 

saj ne opazijo primerov mučenja živali na šoli. En učitelj je zapisal, da se o tem lahko 
pogovarjajo, ko je vsebina aktualna, drugi pa je zapisal, da imajo učenci po njegovem 

mnenju lep odnos do živali in se o neprimernem odnosu do njih ni treba pogovarjati . 
Tretji učitelj je zapisal: »To učenci vedo (tudi tisti, ki se neprimerno obnašajo, vedo, da 
ni to prav). To nalogo v večji meri opravijo starši, v šoli pa, kadar na to nanese situacija 

in pri razredni uri.« Učitelje, ki so odgovorili, da bi se o primernem odnosu do živali  
morali z učenci pogovarjati več, smo vprašali, pri katerem predmetu bi to vsebino 

najbolje predstavili. Učitelji so najpogosteje poudarili naravoslovne predmete, in sicer 
14 učiteljev je zapisalo predmet biologija, 8 učiteljev naravoslovje in tehnika, ravno 
tako 8 učiteljev naravoslovje, za spoznavanje okolje so se odločili 4 učitelji. 8 učiteljev 

je mnenja, da bi lahko več o tej tematiki povedali pri predmetu domovinska in 
državljanska kultura ter etika, 4 učitelji pa pri predmetu družba. 3 učitelji so izpostavili  

predmet geografija. 7 učiteljev bi to tematiko obravnavalo pri razredni uri, 8 učiteljev 
pa je mnenja, da bi lahko pri vsakem šolskem predmetu našli temo, ki bi jo lahko 
navezali na neprimerno ravnanje z živalmi. 
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3 RAZPRAVA IN SKLEP 

Namen magistrskega dela je bil dobiti vpogled v zaznavanje problematike mučenja 
živali med učenci osnovnih šol in kako le-to zaznavajo njihovi učitelji. Pri tem bi radi 

opozorili na to, da bi bili rezultati same raziskave najverjetneje drugačni, če bi anketni 
vprašalnik izpolnila večina učencev na izbranih šolah. Kljub temu je raziskava 

pokazala, da se agresivno vedenje do živali pojavlja tudi med osnovnošolci . Mučenje 
živali je prisotno tako s strani vrstnikov kot tudi v domačem okolju.  
 

Z empiričnim delom raziskave smo odgovorili na raziskovalna vprašanja: 
 
Kako pogosto se med učenci osnovnih šol pojavlja agresivno vedenje do živali? 
 

Podatki empirične raziskave so pokazali, da je 55,10 % učencev sedmega, osmega in 

devetega razreda opazilo prijatelja ali vrstnika, ki bi se malokrat ali velikokrat 
neprimerno vedel do živali. V odgovoru učiteljev je odstotek nekoliko nižji, vendar še 

vedno zelo visok, tj. 43,60 %.  
 
Anketirani učenci so zapisali tudi lastne izkušnje z neprimernim vedenjem do živali . 

Slaba petina učencev je zapisala, da so se do živali neprimerno vedli malokrat ali 
velikokrat. Newberry (2016) ugotavlja, da so študentje ene izmed fakultet v severni 

Angliji najpogosteje poškodovali psa, sledili so pajki, ptice, miši, kuščarji, zajci in konji. 
Rezultati empirične raziskave, ki smo jo izvedli, je pokazala podobno, pri čemer je 
vrstni red živali, ki so jih otroci najpogosteje zlorabili ali ubili, drugačen. Na prvem 

mestu so bile živali iz skupine žuželk, sledil je razred sesalcev. 
 

Večina učencev ni nikoli živali poškodovala z brcanjem, vlečenjem za rep, 
kamenjanjem; nikoli ni živali namerno udarila z roko, palico ali pasom. Večini učence v 
se ni nikoli zdelo zabavno gledati trpečih živali in večina učencev ni nikoli živali  

preprečevala spanca, ali da bi ji namerno vzela hrano med hranjenjem. Kljub temu pa 
je 33 učencev (9,70 %) žival poškodovalo z brcanjem, vlečenjem za rep ali dlako. 

Dobra petina učencev je malokrat žival udarila z roko, s pasom ali palico. Slednji način 
poškodovanja živali je Newberry (2016) opazil kar pri 97 % anketiranih študentov in je 
bil na prvem mestu pri povzročanju škode. Neprimerno vedenje do živali, ki je bilo pri 

učencih najpogostejše, je bil udarec (roka, palica, pas) živali, medtem ko so učitelji  
najpogosteje opazili učenca, ki je žival poškodoval z vlečenjem za rep, dlako, z 

brcanjem ali s kamenjanjem, in sicer pri dobri četrtini učencev. 
 
Kljub temu da rezultati raziskave kažejo na to, da večina učencev nima izkušenj z 

mučenjem živali, je pomembno razumeti, da se nekateri učenci, čeprav redki, do živali  
vedejo neprimerno, kar lahko kaže na pomanjkanje empatije (Signal in Taylor, 2007), 

vedenjske motnje (DSM-5, 2013, v Gregorič Kumperšček, 2014), težave v družinskem 
okolju (Bright idr., 2017) idr. Ne nazadnje dosedanje raziskave na tem področju kažejo, 
da bodo lahko ti otroci v mladostništvu ali odraslosti nasilni do drugih ljudi (Ascione, 

2004; Holoyda in Newman, 2016), zato je kontinuirano spremljanje problematike nujno 
potrebno. 
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Kako pogosto so učenci priča agresivnemu vedenju do živali v družinskem 

okolju? 
 

Približno polovica anketiranih učencev je opazila odraslo osebo, ki se je do živali vedla 
neprimerno malokrat ali velikokrat. Malo manj kot polovica anketiranih učencev ni nikoli 
opazila odrasle osebe, ki bi na kakršenkoli način škodovala živali. Učenci so pogosteje 

videli očeta, ki bi škodoval živali, kot pa mamo. Tudi pobijanje pasjih in mačjih mladičev 
s strani ožjih družinskih članov je videlo 21 učencev, pri čemer večina učiteljev ni nikoli 

slišala učencev, da bi se o tej temi pogovarjali. 
 
Dosedanje raziskave na področju agresivnega vedenja otrok do živali kažejo močno 

povezanost z agresivnim vzornikom v družinskem krogu (Dadds, Turner in McAloon, 
2002). Socializacija poteka sprva v družinskem krogu, kjer se otrok nauči določenih 

oblik vedenja. Če je pri tem prisotno neprimerno vedenje do živali, lahko otrok to 
vedenje sprejme kot nekaj normalnega (Ascione, 2004). Starši in drugi bližnji bi morali 
otroku predstaviti primerno rokovanje s hišnimi ljubljenčki in z drugimi živalmi. Učitelji  

pa bi morali biti pozorni na učence, ki jih opazijo, da se do živali vedejo neprimerno, 
saj lahko to kaže na zlorabe v družinskem okolju (Bright idr., 2018). 

 
 
Kako pogosto učenci zaznavajo agresivno vedenje do živali v medijih?  

 

Primer, za katerega je slišalo največ anketiranih učencev, so bile pasje borbe in 

tekmovalni hrti v Španiji. 41,52 % učencev je zasledilo primer izpostavitve psa 
pirotehničnim izdelkom. Nekaj več kot tretjina anketiranih pozna primer vzrediteljice, ki 
so ji odvzeli 77 psov, ki so živeli v neustreznih razmerah. Najmanj poznan je primer 

učencev ene izmed slovenskih gimnazij, ki so mučili in pobili več kot 42 mačk. To je 
morda povezano s tem, da gre za deset let star primer, ki se morda v medijih ne 

pojavlja več tako pogosto, vendar je vseeno zelo pretresljiv. Med prostimi odgovori se 
je najpogosteje pojavil primer Romi (cigani) so pojedli, skuhali, ubili psa. Ta primer je 
najverjetneje povezan z dolenjsko regijo, kjer je pereča tudi romska problematika.  

 
Zanimalo nas je tudi, ali učitelji pri svojih učencih kdaj zasledijo pogovore, ki so 

povezani s primeri mučenja živali na televiziji. Najpogostejši primer, ki so ga učitelji  
zasledili pri svojih učencih, je bil mučenje 42 mačk s strani učencev ene izmed 
slovenskih gimnazij. Kljub temu pa je bil ta primer najmanj poznan pri učencih. 

Sklepamo lahko, da učitelji niso dobro prebrali navodil, kjer je bilo zapisano, ali so 
učence kdaj slišali govoriti o teh primerih. Morda so izpolnjevali to vprašanje na podlagi 

tega, kar so slišali sami in ne pri učencih. Kot drugi morebitni razlog za te rezultate je 
ta, da učitelji ta primer poznajo in so zanj slišali in ga prepoznali pri učencih že prej kot 
druge primere, ki so se zgodili v novejši preteklosti. Slaba tretjina učiteljev je zapisala, 

da učencev niso slišali, da bi se pogovarjali o omenjenih primerih ali  katerihkoli drugih 
primerih, povezanih z mučenjem živali.  

 
 
Kakšne so prepoznavne vedenjske značilnosti učencev, ki so agresivni do živali, 

po mnenju njihovih vrstnikov? 
 

Dobra polovica anketiranih učencev je navedla, da so učenci, ki so jih opazili, da se 
neprimerno vedejo do živali, tudi nesramni do svojih sošolcev in jih zmerjajo. Dobra 
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tretjina učencev je odgovorila, da ti učenci radi motijo pouk in/ali pri njem ne sodelujejo. 

Najmanj pogost odgovor je bil, da ima tak učenec v razredu največ moči. Okoli 15 
odstotkov učencev je podalo tudi svoje odgovore, ki so se nanašali na osebnostne 

značilnosti, preference do živalskih vrst, zlorabe alkohola in drugih substanc idr. 
 
Parfitt in Alleyne (2017) sta ugotovila, da so anketirani, ki so mučili živali, kazali tudi 

nekatere značilne vedenjske (ilegalno vedenje in zloraba substanc) in psihološke 
faktorje, kot so impulzivnost, nizka regulacija jeze in druge osebnostne karakteristike. 

Pokazala se je povezanost med agresivnim vedenjem do živali in zlorabo nedovoljenih 
substanc, ravno tako z impulzivnostjo in nizko sposobnostjo regulacije jeze. Nadalje 
so ugotovili, da so introvertne osebe bolj verjetno podvržene mučenju živali, pri čemer 

sklepajo, da so ta vedenja njihov način izražanja. 
 

Odgovori učiteljev so bili podobni, saj je nekaj več kot 40 odstotkov učiteljev izbralo 
odgovor, da učenec, ki so ga opazili, da neprimerno ravna z živaljo, zmerja druge 
sošolce in je do njih nesramen. Četrtina učiteljev pravi, da ti učenci motijo pouk in pri 

njem ne sodelujejo. Malo manj kot polovica učiteljev je izbrala odgovor drugo, kjer je 
dobra petina anketiranih učiteljev zapisala, da na to vprašanje ne morejo odgovoriti, 

ker v letih svojega poučevanja niso nikoli opazili učenca, ki bi se neprimerno vedel do 
živali. Dva učitelja sta zapisala, da pri učencu, ki muči živali, ni opaziti nobenih drugih 
posebnosti. Tapia (1971) pravi, da otroci, ki so agresivni do živali, kažejo vrsto drugih 

vedenj, kot so pretepanje vrstnikov, destruktivnost. 
 

 
Pri katerih predmetih in kolikokrat se učenci v okviru pouka srečajo s tematiko 
agresivnega vedenja do živali? 

 

Učenci se najpogosteje srečajo s tematiko o neprimernem vedenju do živali pri 

naravoslovnih predmetih. Dobrih 40 odstotkov anketiranih učencev se je o tej 
problematiki pogovarjalo pri naravoslovju, tretjina učencev pri predmetu biologija. Tretji  
najpogostejši odgovor sta bila šolska predmeta državljanska in domovinska kultura ter 

etika in razredna ura. Kljub temu so učenci navedli tudi druge šolske predmete, kot so 
spoznavanje okolja, naravoslovje in tehnika, geografija, slovenščina, kemija, 

gospodinjstvo idr. Iz tega lahko sklepamo, da je neprimerno vedenje do živali mogoče 
vključiti v vsak šolski predmet, kljub temu pa se učenci s to temo najlažje srečajo pri 
naravoslovnih predmetih. Učenci so se v okviru teh predmetov srečali z različnimi 

tematikami, ki pokrivajo neprimerno vedenje do živali, in sicer: pravice živali in različni 
primeri mučenja živali, kjer so najpogosteje zapisali pasje borbe in dirke. Hkrati so 

izvedeli, da gre za problem, ki se, svetovno gledano, pojavlja vse pogosteje. Učenci 
se poleg obveznih in izbirnih šolskih predmetov s tematiko o neprimernem odnosu z 
živalmi srečajo tudi v okviru predavanj, kot so predavanja o pirotehničnih izdelkih.  

 
 

Kako učitelji vključujejo problematiko agresivnega vedenja do živali v pouk? 
 

Slabi dve tretjini anketiranih učiteljev sta zapisali, da problematiko o neprimernem 

vedenju do živali vključujejo v pouk, medtem ko nekaj več kot tretjina učiteljev o tej 
tematiki svojim učencem ni predstavila ničesar. Predmeta, ki so ga učitelji najpogosteje 

izbrali za pogovor o primernem in neprimernem odnosu do živali , sta bila razredna ura 
in spoznavanje okolja. Sledili so naravoslovni predmeti: biologija, naravoslovje in 
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naravoslovje in tehnika. V okviru teh predmetov so učitelji učencem predstavili vlogo 

živih bitij v naravi, odnos do okolja, posledice mučenja živali  in rokovanje z živalmi. 
Večina snovi, ki so jo učitelji pokrili, se je posredno povezovala s tematiko mučenja 

živali. Večina učiteljev je učencem predstavila primeren odnos do živali in okolja. Dobra 
desetina anketiranih učiteljev je učencem predstavila pravice živali v okviru predmeta 
domovinska in državljanska kultura ter etika.  

 
Neprimerno ravnanje z živalmi s strani otrok, učencev in mladostnikov je v Sloveniji še 

dodobra neraziskano področje. V tujih državah že nekaj desetletij opravljajo raziskave 
na tem področju, z namenom ugotoviti, zakaj se posamezniki vključujejo v dejanja, s 
katerimi povzročajo škodo in/ali smrt živali. Namen raziskav, ki jih opravljajo, je tudi v 

tem, da bi neprimerno ravnanje z živalmi opazili hitreje in posameznikom, ki se v 
tovrstna dejanja vključujejo, mučenje živali preprečili. Hkrati rezultati raziskav dajejo 

odgovor na vprašanja, zakaj in kako osebe mučijo živali. To raziskovalcem tega 
področja omogoča, da razvijejo preventivne ukrepe, ki bi zmanjšali obseg mučenja 
živali. Ne nazadnje so ugotovitve na področju mučenja živali v otroštvu pokazale, da 

je to dober kazalnik za kasnejše nasilje nad drugimi ljudmi (Holoyda in Newman, 2016). 
Bright idr. (2018) so v raziskavi ugotovili, da je mučenje živali s strani otrok lahko 

pokazatelj družinskega nasilja, na kar bi morali biti učitelji in drugi strokovni delavc i na 
šoli še posebej pozorni. 
 

Raziskava, ki smo jo opravili na področju agresivnega vedenja otrok do živali, je prva 
v Sloveniji. Pri sami izvedbi raziskave so bile mnoge osnovne šole iz dolenjske regije 

neodzivne, morda zaradi občutljivosti tematike o neprimernem odnosu do živali. Pri 
raziskavi je bila po našem mnenju omejitev, in sicer da je na izbranih šolah anketni 
vprašalnik izpolnila v večini manj kot polovica učencev, kar pomeni, da učenci niso 

vrnili podpisanega soglasja za sodelovanje v raziskavi. Mnogi učenci, kot so povedali  
kontaktni učitelji, soglasja niso odnesli staršem, ali pa starši niso dovolili, da v raziskavi 

sodelujejo. Tako anketnega vprašalnika ni izpolnilo veliko učencev, ki so s strani 
učiteljev prepoznani kot problematični. Morda bi bili rezultati drugačni, če bi v raziskavi 
sodelovala večina učencev sedmega, osmega in devetega razreda osnovnih šol. Tako 

se morda ne bi izkazalo, da večina učencev nima izkušenj z neprimernim vedenjem 
do živali in da tovrstnih neprimernih vedenj ne opaža pri svojih vrstnikih, starših in 

drugih bližnjih.  
 
Na izoblikovanje učenčevega odnosa do okolja vplivajo mnogi dejavniki : starost, spol, 

bivalno okolje, etnična in verska pripadnost ter izobraževanje. Izobraževanje je po 
besedah Kellerta (1985) eden izmed najpomembnejših faktorjev, ki vplivajo na 

oblikovanje pozitivnega odnosa do okolja. Učitelji lahko tako na različne načine 
pripomorejo k temu, da učenci ustvarijo pozitivnejši in odgovornejši odnos do živali in 
njihovega okolja. Sami predstavljajo pozitiven model, ki ga učenci posnemajo (Myers, 

1998). Učencem lahko predstavijo različne živalske vrste, predvsem tiste, do katerih 
imajo učenci predsodke. Tako jim omogočijo, da z njimi rokujejo, s čimer lahko 

potencialno odpravijo strahove ali fobije (Tomažič, 2011). Strah je po navedbah 
Kellerta in Felthousa (1985) tudi eden izmed motivov, zakaj otroci in mladostniki mučijo 
živali. Učitelji, predvsem bioloških predmetov, bi morali učencem zagotoviti čim več 

stika z naravo, jih učiti v naravi in uporabljati živi material v razredu (Verčkovnik, 2000, 
v Tomažič in Razdevšek Pučko, 2011). S tem bi učencem omogočili lažje razumevanje 

zgradbe in delovanja organizmov ter odnosov med organizmi v okolju, s čimer bi učenci 
oblikovali primeren odnos do narave (Tomažič in Razdevšek Pučko, 2011). Tipper 
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(2011) ugotavlja, da pozitivne rezultate o odnosu do živali in okolja, dajeta tudi obisk 

živalskih vrtov in akvarijev. Predlaga tudi to, da učitelji skupaj z učenci v okolici šole , 
postavijo krmilnice za ptice, kjer lahko učenci opazujejo le-te. Vzgojitelji in učitelji , 

predvsem na razredni stopnji, bi lahko otrokom in učencem predstavili primerno 
ravnanje s hišnimi ljubljenčki, predvsem s psi in z mačkami. Mnogo otrok pri nižji  
starosti nezavedno ravna z živalmi na neprimeren način, kar je lahko posledica slabega 

starševskega nadzora ali nizkega znanja o pravilnem ravnanju z živalmi  (Ascione, 
2004). Učitelji bi lahko skupaj z učenci obiskali zavetišča za živali ali društva za zaščito 

živali, kjer bi se učenci seznanili z delovanjem teh organizacij, ne nazadnje pa tudi s 
posledicami mučenja živali (Signal in Taylor, 2007). Kot ena izmed možnosti za 
predstavitev primernega odnosa do živali in pomena živali, predvsem psov v življenju 

ljudi, je tudi predstavitev organizacij, ki uporabljajo pse v terapevtske namene (Melson 
in Fine, 2015). Učitelji bi morali pri svojem pouku spodbujati prosocialno vedenje in 

učencem omogočiti priložnosti, kjer bi razvijali empatijo do ljudi in živali (Ascione, 2004; 
Dally in Morton, 2003). Po pregledu literature bi predlagali, da učitelji predstavijo 
učencem tudi zakon o mučenju živali in se z njimi pogovarjajo o aktualnih tematikah, 

ki vključujejo neprimerno ravnanje z živalmi.  
 

Na področju raziskovanja agresivnega vedenja do živali je v Sloveniji mogoče narediti 
še veliko. Raziskali bi lahko denimo stopnjo senzibilnosti do mučenja živali ali vlogo 
empatije, primerjali bi, ali prihaja do odstopanj pri neprimernem vedenju otrok in 

učencev, ki izhajajo iz različnih družin. Bolj podrobno bi lahko preučili, kaj vpliva na to, 
da otroci in učenci mučijo živali, in ali tudi v Sloveniji velja, da otroci, ki so v otroštvu in 

mladostništvu agresivni do živali, kažejo v odraslosti nasilje do ljudi. 
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5 PRILOGE 

 

 Anketni vprašalnik za učence 
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VPRAŠALNIK ZA UČENCE O ODNOSU DO ŽIVALI 
 
Sem Katja Bobnar, študentka Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. V okviru 

magistrskega dela raziskujem vedenje otrok do živali, saj me zanima, kakšen odnos, 
dober ali slab, imajo učenci do živali. Neprimeren odnos učencev do živali je v Sloveniji  

slabo raziskan, kot bodočo učiteljico pa me ta tematika zelo zanima, saj verjamem, da 
bodo pridobljeni rezultati raziskave pripomogli k boljšemu poučevanju. V ta namen sem 
pripravila anketni vprašalnik, tebe pa prosim, da ga izpolniš.  
Navodilo: Natančno preberi spodnja vprašanja in za vsako vprašanje označi ustrezen 

odgovor glede na tvoje izkušnje. Odgovarjaj iskreno, kakor zares misliš. Ne obremenjuj 

se s tem, kaj bodo odgovorili drugi. Pravilnih in napačnih odgovorov ni, pomembno je 
le, da odgovarjaš samostojno, glede na svoje izkušnje. Na anketo se ni treba podpisati. 
Odgovore vseh sodelujočih učencev bomo združili in poskusili ugotoviti, kakšen odnos 

imate učenci do živali. Rezultate vam bomo predstavili do konca tega šolskega leta.  
 
Hvala za sodelovanje! 
___________________________________________________________________ 

Spol:      Ž      M 

Razred:    7.     8.     9. 

Dopolnjena starost:______ let 

Ali si identificiran kot nadarjen učenec?    Da    Ne 

Ali si imel kadarkoli domačo žival? Da (katero: ______________________)       Ne 

__________________________________________________________________ 

 
1. Obkroži, kako rad imaš živali? 
 

1. sploh ne 2. nekaj srednjega 3. zelo 
 

Katera žival ti je najljubša (napiši):_____________________________________ 
 
2. Nekateri otroci lahko uživajo v tem, da škodujejo živalim. Si kdaj videl prijatelja 

ali vrstnika, ki je na kakršenkoli način namerno škodoval živali? 
 

1. nikoli 2. malokrat 3. velikokrat 

 
3. Si kdaj na kakršenkoli način škodoval živali, ki si jo imel doma, ali katerikoli 
drugi živali? 

 

1. nikoli 2. malokrat 3. velikokrat 

 
Če si ji škodil, opiši, kako:______________________________________________. 
Kateri živali si škodoval? ______________________________________________. 

 
4. Si kdaj poškodoval žival (z brcanjem, vlečenjem za rep ali dlako, kamenjanjem 

…)? 

 

1. nikoli 2. malokrat 3. velikokrat 
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5. Si se kdaj nespoštljivo vedel do živali, na primer tako, da ji nisi pustil spati, si 

ji namerno vzel hrano med hranjenjem?  

 

1. nikoli 2. malokrat 3. velikokrat 

 
6. Se ti je kdaj zdelo zabavno (si užival), ko si videl trpeče živali?  

 

1. nikoli 2. malokrat 3. velikokrat 
 

7. Si kdaj žival udaril z roko, palico, pasom …? 

 

1. nikoli 2. malokrat 3. velikokrat 

 
8. Včasih tudi odrasli škodujejo živalim. Si kdaj videl odraslo osebo, ki bi 
namerno škodovala živali?  

 

1. nikoli 2. malokrat 3. velikokrat 

 
9. Si kdaj videl, da bi tvoj oče škodil živali? 

 

1. nikoli 2. malokrat 3. velikokrat 

 
10. Si kdaj videl, da bi tvoja mama škodovala živali? 

 

1. nikoli 2. malokrat 3. velikokrat 

 
11. Si kdaj videl očeta, mamo ali stare starše, da so namerno pobili mačje ali 
pasje mladiče? 

 

1. nikoli 2. malokrat 3. velikokrat 

 
12. Si kdaj videl, da bi nekdo v poletnih mesecih pustil psa ali mačko v vročem 

avtomobilu?  
 

1. nikoli 2. malokrat 3. velikokrat 

 
13. Obkroži, kaj je značilno za vrstnika, za katerega si opazil, da muči živali.  

Obkrožiš lahko več odgovorov. 
 

a)     V razredu ima največ moči. 

b)     Do drugih sošolcev je nesramen, jih zmerja. 

c)     Pri pouku ne sodeluje in moti pouk. 

č)    Drugo (napiši): 

 
14. Obkroži, kaj je po tvojem mnenju razlog, da je vrstnik mučil žival?  

Obkrožiš lahko več odgovorov. 
 

a)     Zaradi zanimanja, kako bo žival na mučenje odreagirala. 
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b)     Rad gleda, kako živali trpijo. 

c)     Z mučenjem živali izkazuje svojo moč. 

č)     Svoja negativna čustva prenese na žival. 

d)     Drugo (napiši):  

 

15. Novice o mučenju živali lahko zasledimo tudi v medijih, kot so televizija, 
časopis, internetne strani. Obkroži primere, ki si jih o mučenju živali zasledil v 

medijih. 

Obkrožiš lahko več odgovorov. 
 

a)      Otroci so psa polili z lepilom, ga vrgli v blato in se mu smejali. 

b)      Učenci ene izmed slovenskih gimnazij so mučili in pobili več kot 42 mačk. 

c)      Pasje borbe in tekmovalni hrti v Španiji. 

č)     Moški je pse izpostavil petardam in gledal, kako trpijo. 

d)     Starejša gospa je vsaj 3 leta redno obglavljala pse in mačke.  

e)      Vzrediteljici so odvzeli 77 psov in pasjih mladičev, ki so živeli v neustreznih 

razmerah. 

f)      Drugo (napiši):  

 

 
16. V nadaljevanju je opisanih pet primerov neprimernega vedenja do živali. Pri 
vsakem primeru obkroži samo EN odgovor, ki predstavlja tvoje najbolj verjetno 

vedenje v opisani situaciji.  

 
*V bližini šole opaziš mlajšega otroka, ki za rep vleče mačko in jo brca. Kaj bi 
naredil? 

 

a)       Nič, šel bi naprej. 

b)       Otroka bi opozoril, da tega ne sme početi. 

c)       Šel bi do otroka in mu preprečil, da bi še naprej mučil žival. 

č)       Šel bi po pomoč odrasle osebe, ki bi otroku preprečila, da bi še naprej mučil 

žival. 

d)      Drugo (napiši):  

 

 
*V bližini šole opaziš sošolca, ki želi mački za rep privezati pločevinke. Kaj bi 

naredil? 

 

a)       Nič, šel bi naprej. 

b)       Sošolca bi opozoril, da tega ne sme početi. 

c)       Šel bi do sošolca in mu preprečil, da bi še naprej mučil žival. 

č)       Šel bi po pomoč odrasle osebe, ki bi sošolcu preprečila, da bi še naprej mučil 

žival. 

d)      Drugo (napiši): 
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*V parku opaziš odraslo osebo, ki brca in kriči na psa, privezanega za drevo. Kaj 

bi naredil? 

 

a)       Nič, šel bi naprej. 

b)      Osebo bi opozoril, da tega ne sme početi. 

c)       Šel bi do osebe in mu preprečil, da bi še naprej mučila žival. 

č)       Šel bi po pomoč druge odrasle osebe, ki bi ji preprečila, da bi še naprej mučila 

žival. 

d)      Drugo (napiši): 

 

 
*Na robu gozda opaziš mlajšega otroka, ki meče kamenje v vrabce. Kaj bi 

naredil? 

 

a)       Nič, šel bi naprej. 

b)       Otroka bi opozoril, da tega ne sme početi. 

c)       Šel bi do otroka in mu preprečil, da bi še naprej mučil žival. 

č)       Šel bi po pomoč odrasle osebe, ki bi otroku preprečila, da bi še naprej mučil 

žival. 

d)       Drugo (napiši): 

 

 
*Na poti iz šole opaziš starejšega prijatelja, ki s palico tepe žival, slepca. Kaj bi 
naredil? 

 

a)       Nič, šel bi naprej. 

b)       Prijatelja bi opozoril, da tega ne sme početi. 

c)       Šel bi do prijatelja in mu preprečil, da bi še naprej mučil žival. 

č)       Šel bi po pomoč odrasle osebe, ki bi prijatelju preprečila, da bi še naprej mučil 

žival. 

d)       Drugo (napiši): 

 

 
17. Pri katerem predmetu si se srečal s tematiko o mučenju živali? 

 

Ime predmeta?  

Kaj si izvedel o mučenju 
živali? 

 
 

 
 

 
18. Bi nam želel sporočiti še kaj o mučenju živali, kar te nismo vprašali? 
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