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POVZETEK 

Magistrsko delo obravnava medvrstniško nasilje v osnovni šoli in se osredotoča na vidik 
učenca. Zaključenih je že kar nekaj raziskav, ki se nanašajo na nasilje v šolah, in rezultati so 
pokazali, da veliko šol poroča, da je nasilje postalo resen problem. Nasilju smo lahko priča 
povsod. Lahko se izvaja na ulicah, v domovih in tudi v šoli. Cilj naloge je povečati občutljivost 
pedagoških delavcev v šolah, staršev in raziskovalcev za pojav nasilja. S povečano 
občutljivostjo lahko nudimo otrokom šolo kot varen prostor, v katerem se bodo učenci lahko 
osebnostno razvijali, ter pripomoremo k izboljšanju šolskega okolja za učence. 

V empiričnem delu sem raziskala, kako učenci opredeljujejo nasilje, kakšna ravnanja v primeru 
nasilja poznajo, kako vidijo vlogo učitelja v primeru nasilja in kakšni so njihovi predlogi za 
zmanjševanje nasilja. Raziskava je temeljila na individualnih intervjujih z osmimi učenci 
osnovnih šol iz osrednje slovenske regije.  Za tovrstno raziskavo sem se odločila, ker temelji 
na subjektivnih pripovedih učencev in ponuja podrobnejši pogled na izkušnje učencev v šolah. 
Učenci so zaupali, da imajo pozitiven odnos z učitelji ter jim v večini zaupajo v primerih nasilja, 
prav tako pa so povedali, da je nasilje v šoli pogost pojav. 

KLJUČNE BESEDE: medvrstniško nasilje, nasilje skozi oči učenca, vloge učencev in učiteljic 
v nasilnih situacijah in preprečevanje le-teh, odnos učiteljica – učenec, učenec kot sogovornik 

 

  



 
 

ABSTRACT 

The master thesis deals with peer violence in elementary school and focuses on the aspect of 
the student. A number of studies have been completed relating to school violence and the results 
have shown that many schools report that violence has become a serious problem at their school. 
We can witness violence everywhere. It can be done on the streets, in homes, and also at school. 
However, in many cases, children are quiet. In this case, I find it only important to ask why. Do 
children not trust adults and why, adults have often disappointed children, did not take them 
seriously ... The goal of the task is to increase the sensitivity of pedagogical workers in schools, 
parents and researchers for the phenomenon of this violence. With increased sensitivity, we can 
offer children a school as a safe space in which students can personally develop and contribute 
to improving the school environment for pupils. 

In empirical work, I investigated how pupils define violence, what behaviour in the case of 
violence they know, how they see the role of teacher in the case of violence, and what are their 
proposals for reducing violence. The research was based on individual interviews with eight 
elementary school students from the central Slovenian region. I decided for this kind of research 
because it is based on the subjective narratives of the students and offers a more detailed view 
of the pupils' experiences in schools. 

KEY WORDS: peer violence, violence through the pupil's eyes, the role of pupils and teachers 
in violent situations and their prevention, teacher-student relationship, pupil as a speaker 
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I. UVOD 

Odnosi z vrstniki so lahko vir veselja, podpore in zadovoljstva v šoli, žal pa lahko 
predstavljajo tudi vir stiske in izjemno bolečo izkušnjo. Medvrstniško nasilje v šolah je 
težava, ki se pojavlja v vseh šolah po svetu. Kmalu po vstopu v šolo se lahko učenci srečajo 
z različnimi oblikami medvrstniškega nasilja. Srečajo se s telesnim nasiljem (brcanje, 
odrivanje, lasanje itd.), besednim nasiljem (žaljivke, širjenje lažnih govoric, žaljivi 
vzdevki), psihično nasilje (izločanje, osamitev, grožnje, ustrahovanje) ter izsiljevanje ali 
ekonomsko nasilje (zahteva po denarju, drugih materialnih dobrinah). Najhujša oblika 
nasilja pa je prav gotovo psihično nasilje. Zavedati se moramo, da so posledice tega nasilja 
lahko tudi hujše od fizičnega nasilja in da je to za nekoga, ki je še v procesu razvoja in še 
nima izoblikovane osebnosti, resna težava (Erb, 2004). Na temo nasilja imamo na voljo 
veliko raziskav. Zaradi vse večjega medvrstniškega nasilja je smiselno še dodatno poudariti 
pravice otroka in njegovo fizično ter psihično varnost.  

Izhajam iz predpostavke, da so učenci tisti, ki imajo prvoosebne izkušnje dogajanja v 
razredu in na šolskih hodnikih, zato me zanima, kakšna so njihova doživljanja in odzivi. 
Zanima me, kaj se zgodi, ko so učenci tiho in ne zaupajo vrstniškega nasilja učiteljicam. 
Morda ne vedo, kaj storiti v primeru nasilja, ali pa zgolj nočejo biti t. i. ''tožibaba''.  
Velikokrat pa se zgodi, da se nasilje zgodi pred očmi odraslih oseb (učiteljic, staršev in 
ostalih strokovnih sodelavcev) pa tisto dejanje ni zaznano kot nasilje. Zelo pomembno je 
tudi, da smo pozorni na provokacije. Nasilna oseba pogosto skozi provokacijo doseže odziv 
žrtve oziroma odziv izzove. V primeru, da to namerno spregledamo, se provokacije 
stopnjujejo (Muršič, 2016). »Otroci se o čustvih najintenzivneje učijo ravno v situacijah, v 
katerih jih tudi sami doživljajo in jih izražajo. Zato ni vseeno, kako se na otrokova čustva 
odzivamo odrasli.« (Smrtnik Vitulić, 2011, str. 26) Pomembno je, da odrasle osebe otroku 
nudijo oporo in občutek varnosti ter ga večkrat vključijo v raziskovanje. Otrokov oziroma 
učenčev glas moramo slišati in ga upoštevati (Čačinovič Vogrinčič, 2013). 

Nasilje v družini in v vzgojno-izobraževalnih zavodih je kot družbeni problem v pomembni 
meri odraz slabih oziroma poslabšanih pogojev vsakdanjega življenja ljudi. Družina, šola 
in vrtec se lahko vzpostavijo kot prostori, ki s svojimi značilnostmi vsaj malo »kljubujejo« 
nasilju siceršnje družbe in jo s tem spreminjajo (Muršič, 2012). Te ustanove so lahko zelo 
pomemben dejavnik pri preprečevanju nasilja nad otroki in nasilja otrok. 

Po Olweusu (1999) je temeljna demokratična pravica otroka, da se v šoli počuti varnega, da 
so mu prihranjena zatiranje in ponavljajoča se namerna ponižanja, ki so sestavni del 
medvrstniškega nasilja.  

V teoretičnem delu so najprej opredeljeni pojmi nasilje, trpinčenje, agresivnost ipd. Nato so 
predstavljene tudi nekatere ključne teoretične podlage za razumevanje obravnavane 
tematike. V empiričnem delu pa je poudarek na učencih in njihovem pogledu na 
obravnavano tematiko oziroma dogajanje v šoli. Zaključek kvalitativne metodologije pa 
združuje spoznanja teoretičnega in empiričnega dela, povezana v smiselno celoto, kar nam 
nudi razširjen pogled na medvrstniško nasilje v šoli. 
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II. TEORETIČNI DEL 
 

1. OPREDELITEV MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA 

Habbe (2000) trdi, da se otroci od prvega dne, ko se pridružijo vrstnikom v vrtcu, na igrišču in 
kasneje v šoli, učijo sodelovanja in uveljavljanja. V takšnih skupinah se vedno najdejo šibkejši 
posamezniki, ki hitro pristanejo v podrejenem položaju drznejšim posameznikom, ki veljajo za 
močnejše. Na svoji vlogi tako eni kot drugi gradijo svoj odnos do vrstnikov in odraslih: prvi 
vzbujajo pozornost z nemočjo, drugi pa s predrznim vedenjem. Bolj kot ta delitev pa skrb 
vzbuja nasilje, ki ni povezano le z uveljavljanjem, temveč tudi sproščanjem frustracij in 
ustvarjanjem dobrega počutja. V takšnem primeru ne gre le za močnejše in šibkejše, temveč 
tudi za nasilneže in žrtve. 

Mnogi raziskovalci pri opredelitvi medvrstniškega nasilja uporabljajo definicijo prvega 
sistematičnega raziskovalca tega področja Dana Olweusa (1993), ki pravi, da o medvrstniškem 
nasilju govorimo, kadar je neki učenec v daljšem časovnem obdobju večkrat izpostavljen 
agresivnemu vedenju oz. negativnim dejanjem, ki jih je povzročil njegov vrstnik ali skupina 
vrstnikov. Vedenj, ki bi bila sama po sebi nasilna, ni. O tem, ali je neko ravnanje nasilno ali ne, 
se vselej odloča glede na izbrane vrednote in norme. Nasilnost ni objektivna lastnost nekega 
ravnanja (Muršič, Milivojević, Lešnik Mugnaioni, 2010). 

Medvrstniško nasilje je torej agresivno vedenje, ki je namerno (ne naključno ali posledica igre) 
in vključuje neravnovesje moči. Pogosto se nasilje dogaja stalno. Če povzamemo elemente 
medvrstniškega nasilja iz različnih opredelitev, ima medvrstniško nasilje te skupne elemente: 

 je tisto nasilje, ki je ponavljajoče in se lahko dogaja dlje časa; 

 ima namen škoditi drugemu; 

 ima različne pojavne oblike (lahko je verbalno, psihično ali fizično …); 

 vključuje neravnovesje moči med žrtvijo in napadalcem (fizične ali psihične 
nemoči); 

 je pogosto skrito avtoriteti v šoli (učiteljem); 

 nasilneži ne pričakujejo, da bodo razkriti in da bodo trpeli posledice za svoja dejanja; 

 nasilneže je pogosto strah nasilnih dejanj drugih; 

 za žrtve ima tako nasilje fizične in psihične posledice; 

 nasilje deluje kot grožnja ne samo na žrtev, pač pa tudi na tiste, ki so priče temu 
nasilju, torej opazovalce (Pečjak, 2014). 

Nekatere sodobne definicije medvrstniškega nasilja se nekoliko razlikujejo, vendar vse 
poudarjajo tri ključne značilnosti medvrstniškega nasilja, zajete že v izvirni opredelitvi (Sanders 
in Phye, 2004): 

 negativna dejanja so namerno povzročena; 

 ta sovražna dejanja do žrtve se ponavljajo; 

 med nasilneži in žrtvijo obstaja neravnovesje moči (psihične ali fizične) (Košir, 2013). 
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Nasilje je socialni konstrukt, zato je pomembno razumevanje različnih pogledov na oblike 
nasilja, opredelitve in od tod prihajajoče možne rešitve. Kaj je nasilje, je odvisno od naše 
konceptualizacije, našega pripisovanja pomena in presojanja na podlagi naših vrednot (Muršič, 
2012). Po Habbe (2000) je nasilno vedenje kot sproščanje odvečne energije. Po mnenju 
nekaterih strokovnjakov so učenci v šolah postali predvsem pasivni poslušalci in zapisovalni 
razlag. Med odmori pa svojo mladostno energijo sproščajo na neprimeren način, kot je nasilno 
vedenje. To energijo bi bilo koristneje usmeriti v miselno dejavnost učencev pri drugačnem 
načinu šolskega dela. Muršič (idr., 2010) pravijo, da o nasilju govorimo le, ko gre za zlorabe 
sile oziroma moči – ko človek v odnosu do sočloveka ravna tako, da krši njegove človekove 
pravice, njegove objektivne legitimne interese. Nasilni čustveni odziv ima vedno svojo logiko 
in smisel, tudi ko je posameznik razumel situacijo, v kateri je ravnal nasilno, zakaj mu je bila 
pomembna in kaj je skušal z nasiljem doseči. Nasilno vedenje lahko razumemo, kar pa ne 
pomeni, da ga sprejemamo oziroma odobravamo (prav tam). 

2. TIPOLOGIZIRANJE MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA 

Medvrstniško nasilje lahko izvaja posameznik (nasilnež) ali skupina. Tudi tarča nasilje je lahko 
posameznik (žrtev) ali pa skupina. Empirične raziskave kažejo, da gre v večini primerov za 
medvrstniško nasilje nad posameznikom, trpinči pa ga skupina dveh do treh učencev (Pečjak, 
2014). 

2.1.KLASIFIKACIJA MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA  

Na prvi pogled je včasih težko oceniti, ali opaženo vedenje učencev predstavlja medvrstniško 
nasilje ali ne. Določene oblike medvrstniškega nasilja lahko ostanejo spregledane, lahko pa se 
tudi zgodi, da na podlagi opaženega vedenje reagiramo in sklepamo prehitro (Košir, 2013). 

Raziskovalci medvrstniško nasilje razvrščajo v različne kategorije, Olweus (1993) razlikuje 
med: 

 neposrednim medvrstniškim nasiljem, pri katerem gre za odkrit in očiten napad na 
drugo osebo, in 

 posrednim nasiljem, kot npr. socialna osamitev in izključitev iz skupine. 

Sullivan (2011) pojavne oblike nasilja kategorizira hierarhično. Navaja dve širši kategoriji 
medvrstniškega nasilja, in sicer fizično in psihično nasilje. Fizično nasilje naj bi po njegovem 
vključevalo pretepe s poškodbami, namerno brcanje, odrivanje/lasanje, omejevanje gibanja, 
grizenje, prerivanje/potiskanje, namerno poškodovanje lastnine posameznika oz. uničevanje 
njegovih osebnih predmetov. Psihično nasilje pa pomeni napad na posameznikovo 
»notranjost«. Cilj je škoditi posamezniku, ki je tarča napada, vendar pogosto brez fizičnih 
znakov. Zato nekateri menijo, da je tako nasilje manj škodljivo. Sullivan (2011) psihično nasilje 
deli na verbalno nasilje in neverbalno nasilje.  

Med verbalno nasilje uvršča:  

 žaljivke in zmerljivke s spolno in socialno vsebino, 

 razširjanje lažnih, neresničnih govoric, 
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 hujskanje prijateljev, 

 grožnje, povezane z izsiljevanjem za denar, 

 druge oblike verbalnega ponižanje, kot so opazke, spakovanje ipd. 

Med neverbalne oblike pa uvršča: 

 neposredno neverbalno nasilje, kot so npr. različne nesramne geste; 

 posredno neverbalno nasilje, ki je bolj zahrbtno, subtilno in vključuje manipulacijo z 
odnosi, kot npr. namensko socialno izključevanje – osamitev, ignoriranje. Tako nasilje 
imenujemo tudi odnosno in relacijsko nasilje. 

Po Pečjak (2014) nekateri avtorji (Olweus, Smith, Sullivan) navajajo še dve specifični obliki 
nasilja, in sicer spolno in spletno nasilje. Prva specifična oblika je spolno nasilje, kot npr. 
otipavanje in spolno nadlegovanje, ki bi ga lahko uvrstili med fizično nasilje (če gre za 
otipavanje), ter psihološko nasilje – verbalno (ob uporabi neprimernih izrazov) ali neverbalno 
(ob uporabi neprimernih gest). Tudi drugi (npr. Bučar Ručman, 2004) k medvrstniškemu nasilju 
prištevajo spolno nasilje in poudarjajo, da takšna nadlegovanja (npr. otipavanje, slačenje itd.) 
velikokrat ostajajo prikrita in se o njih ne govori, medtem ko nekateri (npr. Ančić et al., 2002) 
temu nasprotujejo zaradi specifičnih okoliščin spolnega nasilja, kot so vloga (družbenih) 
spolov, specifične posledice za žrtev, spolno specifična socializacija itd. Aftab (2006) pa 
poroča, da je neposredno nasilje lahko tudi spletno nasilje, in sicer v primeru, ko je sporočilo 
nasilneža preneseno neposredno k žrtvi. 

Druga specifična oblika nasilja je spletno ali cyber nasilje, ki je zaradi socialnih omrežij danes 
čedalje bolj pristno. P. Aftab (2006) poroča, da je lahko posredno nasilje tudi spletno nasilje, 
za katerega je značilno, da nasilnež naščuva svoje pomagače, da nadlegujejo žrtev po spletu. 
Ta oblika spada k psihičnemu nasilju in ima lahko verbalno in neverbalno pojavno obliko (npr. 
širjenje groženj), njegov namen pa je ponižati ali osmešiti drugega. Značilno se pojavlja v obliki 
negativnih sporočil, groženj, žalitev, nadlegovanja, širjenja laži o drugih itd. (Sanders in Phye, 
2004 v Košir, 2013). Zaradi specifičnih okoliščin takega nasilja, značilnimi za virtualni prostor 
(anonimnost povzročitelja, pomanjkanje nadzora s strani odraslih, skoraj neskončno občinstvo, 
dosegljivost in izpostavljenost žrtve, prostor in čas nista omejena itd.), sodi spletno nasilje v 
posebno skupino nasilnih dejanj, ki jih težko odkrijemo in še težje preprečimo (Košir, 2013, 
Pečjak, 2014). Tudi Berger (2007) navaja pomembnost spletnega nasilja, kot obliko 
medvstniškega nasilja, kamor umešča širjenje govoric po spletu ali pošiljanje žaljivih 
telefonskih sporočil. 

Bašič (2004 v Ručman-Bučar, 2004) navaja tudi naslednje oblike nasilja, do katerih so prišli v 
okviru projekta Varna šola in so jih šolarji sami izpostavili: 

 Nasilje vrstnikov v lastnih razredih (pljuvanje, ščipanje, žaljenje, zmerjanje, prerivanje 
po hodnikih, zafrkavanje, obtoževanje, fizično nasilje, izolacija s strani vrstnikov). 

 Navedli so problem ločevanja po narodnosti in žaljenje na nacionalni ravni. 

 Izsiljevanje. 

 Na šoli je prisotno veliko nasilnih iger med otroci, pri katerih prihaja do fizičnih bolečin. 
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 Deklice so izpostavljene predvsem psihičnemu in spolnemu nasilju; odrasli jim 
odgovarjajo, da je to del odraščanja. 

 Kot problem so navedli, da učitelji in učiteljice ne ukrepajo vedno, ko jim učenci in 
učenke povedo, da se jim dogaja nasilje v šoli. 

Opazimo lahko, da se mišljenja in kategorizacije različnih raziskovalcev med seboj razlikujejo, 
vendar ponekod tudi močno prekrivajo.  

3. PREVAJANJE STRUKTURNEGA NASILJA V MEDOSEBNO 

»O nasilju, krogu nasilja, povezanosti med nasiljem v družini in šoli ne kaže govoriti kot o 
pojavih, ki že vnaprej objektivno obstajajo in ki naj jih le še odkrijemo, pojasnimo in se z njimi 
spoprimemo.« (Muršič, 2012, str. 7) Takšno opredmetenje, pravi Muršič (prav tam), na 
področju družboslovja ne bi bilo ustrezno ter bi pomenilo naše odtujevanje z napačnim 
domnevanjem, da obravnavana tematika obstaja neodvisno od nas.  

Kaj je nasilje, je odvisno od naše konceptualizacije in našega pripisovanja pomena ter 
presojanja na podlagi referenčnih vrednot. Opredelitev pojma nasilje je tista, s katero nasilje 
kot pojav šele ustvarimo, proces našega definiranja nasilja pa neizogibno predpostavlja naše 
subjektivno opredeljevanje glede na vrednotno-normativno perspektivo, ki smo jo izbrali (prav 
tam). Zavedati se je potrebno, da nasilje ni nekaj objektivnega in absolutnega, temveč je vselej 
posledica naših interpretacij in vrednot, ki vedno upoštevajo tudi interakcijski, situacijski, ožji 
socialni in širši družbeni kontekst posameznikovega nasilnega ravnanja. Nasilje je povezano s 
celotno družbo, vendar ga ne smemo razlagati kot zlo, ki je kar od nekod prišlo in je v vseh 
svojih vidikih le slabo, se pa avtorji strinjajo, da nasilje praviloma predstavlja način prilagoditve 
ljudi na pogoje svojega življenja in da je razlago nasilja treba začeti prav pri teh pogojih 
(Dekleva, 1996, v Muršič, 2012).  

Medosebno nasilje je vedno in povsod bilo ter je in še bo. Ko sprejmemo to dejstvo, lahko 
začnemo tovrstno nasilje obravnavati kot nezaželeno. Pri tem pa je potrebno vzdržati kritično 
razdaljo do tistih (npr. medijsko navdihnjenih) laičnih prikazovanj nasilja, ki izpostavljajo zgolj 
najbolj ekstremne primere ter z njimi nasilje in njihove povzročitelje posplošeno dramatizirajo, 
katastrofirajo in demonizirajo. Za celovito razumevanje in obravnavanje in preprečevanje 
nasilnega ravnanja je potrebno postaviti sporno ravnanje v kontekst (prav tam). 

Strukturno nasilje je vtkano v temelje delovanja naše družbe in zagotavlja reprodukcijo 
družbenega sistema, njegove ideologije in temeljnih družbenoekonomskih odnosov (Lešnik 
Mugnaioni, 2009). Med oblike strukturnega nasilja štejemo npr. nasilje heteronomnega dela, 
nasilje razdeljevanja dohodka, nasilje medijsko-propagandnega sistema, nasilje zakonske zveze 
(družine in spolne morale) in številne oblike diskriminacije na podlagi spola, starosti, rase, 
narodnosti, razredne pripadnosti ali drugih okoliščin (Kanduč, 1999, v Muršič, 2002). Lešnik 
Mugnioni (2009) navaja različne mehanizme, skozi katere se oblike strukturnega nasilja 
manifestirajo, npr. skozi ideološke aparate države, pravo, temeljne institucije v družbi, 
vladajočo ideologijo itd. 

»Sistemsko nasilje med ljudmi poraja nasilne medosebne odnose.« (Muršič, 2012, str. 10) 
Lešnik Mugnioni (2012) se strinja in hkrati poudarja, da se strukturno nasilje manifestira v 
neposrednem medosebnem nasilju, kar velja tudi za šolo. Ti dve obliki nasilja naj bi bili 
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imanentno povezani, kar pomeni: če želimo zmanjšati strukturno nasilje, je treba opozoriti na 
njegovo neposredno prisotnost v medosebnih odnosih in jo preprečevati in obratno – če želimo 
zmanjšati medosebno nasilje, je treba opozarjati na strukturne družbene pogoje, ki generirajo 
medosebno nasilje (Lampe, 2017). 

Elementi družbenega, ki opredeljujejo, kaj je v določenem družbenem kontekstu izstopajoče in 
moteče, so pričakovanja, norme in pravila v šoli. Od mladih se torej pričakuje zadovoljevanje 
teh normativov in vedenjskih strategij, ki so v skladu z zahtevami družbe (Kobolt, 2010). 
Klemenčič (2012, v Lampe, 2017) nadaljuje, da nekateri učenci kot odgovor na neskladje med 
željami, pričakovanji šole in lastnimi zmožnostmi izberejo neustrezno, celo nasilno vedenje in 
s tem opiše, kako se institucionalno nasilje transformira v medosebno. Lešnik Mugnaioni (2016, 
prav tam) navaja, da so v šolskih prostorih za doživljanje medosebnega nasilja posebej ogroženi 
otroci, ki pripadajo ranljivim družbenim skupinam. Otroci, ki so pripadniki drugačnih etičnih 
in verskih skupin, učenci s posebnimi potrebami, učenci iz socialno ogroženih skupin in 
istospolno usmerjeni učenci, so najpogosteje tarča nasilja. Razpotnik in Dekleva (2015) 
opozarjata na to, da so predsodki, na podlagi katerih so nekateri učenci trpinčeni, pogosto 
preslikava predsodkov, ki so razširjeni v širši javnosti. Odpira se torej vprašanje: »Ali s tem, ko 
določene lastnosti ali družbene skupine obravnavamo kot drugačne, nezaželene in 
drugorazredne, kot strokovnjaki, starši, državljani, legitimiramo tovrstno nasilje, se pravi tiho 
pristajamo nanj, ga dopuščamo?« (prav tam, str. 224) Potrebno se je torej vprašati, ali mi kot 
odrasli ljudje to tiho podpiramo in hkrati nasilje izvajamo, vendar ga izvajamo na veliko bolj 
prefinjen način kot otroci. 

4. PRISTOPI K MEDVRSTNIŠKEMU NASILJU 

Vsako medvrstniško nasilje se zgodi znotraj določenega konteksta, ki psihološko, socialno, 
kulturno in/ali družbeno uokvirja ta odnos in tako nasilje omogoča, spodbuja, dovoljuje in 
normalizira (Lešnik Mugnaioni, 2012). Avtorica (prav tam) navaja, da se je v povezavi tega 
konteksta z nasiljem v šoli razvilo več pristopov in jih poimenuje kar kontekstualizacija nasilja 
v šoli, ki pa se med seboj razlikujejo glede na izhodišče. V pedagoškem delu se glede na 
naravnanost izhodišča upoštevajo predvsem: 

 Psihološka teoretična izhodišča (teorije učenja, teorije frustracije, psihoanalitični 
koncepti itd.), ki v ospredje postavljajo individuuma s svojimi psihičnimi dispozicijami, 
kognitivnimi in emocionalnimi potrebami, načinom doživljanja in oblikami 
predelovanja. 

 Sociološka teoretična izhodišča (teorija etiketiranja, teorija anomalije, teorija subkulture 
itd.), ki se navezujejo na socialno okolje in na družbene ter socialnokulturne pogoje za 
razlago nasilja in izpeljavo ukrepov za njegovo prepričanje. 

Psihološki pristop – Medvrstniško nasilje v šoli je dogajanje, ki je pomembno povezano z 
osebnostnimi lastnostmi v proces vpletenih oseb, kot so npr. psihološke strukture osebnosti, 
medosebne komunikacije, vedenjski vzorci, čustveni odzivi, biološki, psihološki in socialni 
dejavniki (Pušnik, 1999). Skozi ta pristop raziskovalci največ pozornosti namenjajo 
psihološkim značilnostim oseb (Krall, 2003). Psihološki pristopi so usmerjeni k razumevanju 
čustev, reakcij, dejanj, odnosov med vpletenimi subjekti (Lešnik Mugnaioni, 2012) in v 
svetovalno delo s tistimi, ki doživljajo nasilje in tistimi, ki se vedejo nasilno, s ciljem 
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spremembe vedenja v psihološki strukturi njihove osebnosti (Lines, 2006, v Lešnik Mugnaioni, 
2012). Za tovrstne pristope pa je prav tako značilna individualizacija medvrstniškega nasilja in 
obravnavanje le-tega kot samostojnega problema, izvzetega iz družbenega konteksta (Hrženjak 
in Humer, 2012, v Lešnik Mugnaioni, 2012). 

Psihosocialni pristop – Lampe (2017) v svoji magistrski nalogi povzame psihosocialni pristop 
po Deklevi (2002), ki trdi, da ta pristop izhaja iz značilnosti medosebnih procesov v skupini 
ter značilnosti strukturiranja odnosov med podskupinami in skupinami v okviru organizacije, 
npr. šole. Pristopi, ki integrirajo psihološka in sociološka teoretična izhodišča, poudarjajo 
pogoje v neposrednem interakcijskem okolju razreda (npr. kakšna je v razredu reakcija na 
nasilno vedenje) in pogoje življenja v šoli (npr. kakšna je socialna klima) (Krall, 2003, prav 
tam). 

Intersekcionalni pristop – Izhodišče tega pristopa reflektira načine, kako mlade, njihovo 
življenje in vedenje pomembno določajo strukturne kategorije oziroma »makro značilnosti« 
družbe, kot so npr. spol, seksualnost, razred, verska, etična in narodnostna pripadnost, pa tudi 
ostale družbene razlike (npr. starost). Vse te kategorije pa na nek način predstavljajo ranljivost 
individuuma za vpletenost v proces nasilja, tako na strani tistih, ki nasilje doživljajo, kot na 
strani tistih, ki nasilje povzročajo. Intersekcionalni pristop poskuša obravnavati medosebno 
nasilje tako, da se prvotno ukvarja s strukturnim nasiljem (Lešnik Mugnaioni, 2012). 

Socialnoekološki model – na nek način zajema usmerjenost vseh treh že omenjenih pristopov 
ter vedno poteka v nekem socialnem kontekstu, ki ga sestavljajo posameznik, družina, šola in 
širše družbeno okolje (Lim in Hoot 2015, v Lampe 2017). Tudi Muršič (2012) razlaga, da je 
medvrstniško nasilje kompleksna socialna realnost, ki je pogojena z dejavniki z različnih 
ravni, od mikro- do makroravni družbe, zato je pomembno, da pri obravnavi nasilja ne 
obravnavamo samo učencev, temveč celoten kontekst. 

4.1. DINAMIKA MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA 

Ko raziskovalci poročajo o medvrstniškem nasilju, največkrat pojmujejo to obliko kot diadični 
proces ena na ena, to je en nasilnež, ena žrtev. Vendar pa tako nasilje ni izoliran proces, temveč 
poteka v širšem socialnem kontekstu (Sutton in Smuth, 1999, v Pečjak, 2014).  

Vsakdo se lahko znajde v konfliktnem položaju, zato je pomembno, da ponudimo priložnost za 
pogovor o tem, kaj se je zgodilo, kako so bili prizadeti, kako se počutijo in kaj hočejo storiti, 
da popravijo škodo (Hopkins, 2003). Zelo pomembna je vloga šole, učiteljev ter njenih 
strokovnih delavcev, saj so to odrasle osebe, ki z otroki preživijo veliko časa. Potrebno je biti 
pozoren na znake, ki kažejo na morebitno nasilje, in jih jemati resno. Šola mora posodobiti svoj 
sistem identificiranja problematičnih učencev, saj najbolj problematični niso vedno tisti, ki so 
navzven agresivni in ta negativna čustva pokažejo. Po tragičnih dogodkih na šolah so odkrili, 
da so najbolj problematični učenci tisti, ki jih z lahkoto prezremo, dokler ne uporabijo nasilja z 
namenom, da preprečijo svojo anonimnost. V tem trenutku so že ponotranjili nasilje do te točke, 
da je eksplozija nasilja rezultat (Bender, Shubert, Mclauglin, 2001). Šola je institucija, ideološki 
aparat države, ki jo določajo preplet odnosov in interakcij med učenci, strokovnimi delavci, 
vodstvom šole, starši in širšim družbenim okoljem. Muršič (2012) trdi, da je nasilje med vrstniki 
potrebno razumeti kot institucionalno nasilje same šole in strukturno nasilje v družbi, v kateri 
živimo. To pomeni, da je medvrstniško nasilje v šoli umeščeno v širše družbene kontekste, pod 
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vplivom katerih nastaja in nanje pomembno povratno vpliva. Muršič (2012) se strinja, da je 
nasilje v šoli kompleksna in vzajemno povezana družbena problematika. 

Z različnimi teoretični izhodišči pa želijo raziskovalci pojasniti, zakaj se posamezniki sploh 
odločijo za medvrstniško nasilje. Takšno nasilje je močno povezano z dejavniki socialne 
kognicije in dejavniki okolja. Pri razumevanju tega vedenja se je potrebno zavedati sledečih 
dejstev: (1) prvič se običajno agresivno vedenje pojavi zgodaj v življenju, to vedenje pa je 
pomemben napovednik za poznejše agresivno vedenje v življenju ali celo agresivnost 
potomcev. (2) Agresivno vedenje je največkrat posledica interakcije več dejavnikov, vključno 
z dednimi predispozicijami, interakcijo dednih dejavnikov z okoljem, poškodbami centralnega 
živčnega sistema, zgodnjimi težavami s temperamentom in pozornostjo, nasilja v družini, 
slabega starševstva, neustreznega kaznovanja itd. (3) Zadnje dejstvo poudari ključno vlogo 
zgodnjega učenja in procesov socializacije pri razvoju agresivnega vedenja. Takšno vedenje se 
najpogosteje pojavi pri otrocih, ki odraščajo v okolju, ki je izpostavljeno agresivnosti oziroma 
agresivnim modelom. V takšnih okoliščinah se posamezniki učijo, da je agresivnost 
sprejemljiva.  

Za razumevanje, zakaj prihaja do medvrstniškega nasilja, Pečjak (2014) navaja tri teorije 
razvoja.  

Teorija socialno informacijskega procesiranja – se je pojavila v 80. letih 20. stoletja in v skladu 
z njo prevladujeta dva splošna modela pojasnjevanja agresivnega vedenja. Prvi model temelji 
na učenju z opazovanjem, avtorja Huesmana (1988), drugi model pa temelji na zaznavah in 
atribucijah, avtorjev Dodga (1986) ter Cricka in Dodga (1994). 

Teorija uma – ne temelji na socialni nekompetentnosti, temveč pravi, da je njihovo nasilno 
vedenje posledica »superiorne« teorije uma. Ta teorija je povezala kognitivno in socialno 
področje posameznikovega delovanja. Teorija temelji na posameznikovi sposobnosti 
utemeljevanja vzrokov za lastna mentalna stanja. Za razvoj sposobnosti so pomembne 
predšolske izkušnje otroka v okviru družine in kasneje skupine vrstnikov. Številne študije 
namreč kažejo, da učenci nasilneži pogosto izhajajo iz družin s slabšimi medsebojnimi odnosi, 
avtoritarno starševsko vzgojo ali dominantnimi sorojenci (Cowie, Smith in Boulton, 1994, v 
Pečjak, 2014). Sutton (2011) predpostavlja, da so posamezniki z dobro razvito teorijo uma bolj 
dovzetni za razumevanje občutij drugih in empatijo. Po njegovem mnenju ima nasilnež dobro 
razvite sposobnosti teorije uma, kar mu omogoča dobro razumevanje mentalnih stanj drugih ter 
predvidevanje njihovih vedenj. Ta sposobnost učencu nasilnežu omogoča manipuliranje z 
umom drugih.  

Teorija moralnega razvoja – pogosto študije ne vključujejo povezave med medvrstniškim 
nasiljem ter dimenzijo moralnega presojanja, kot so npr. poštenost in dobro počutje 
posameznika. Ena od teorij moralnega razvoja je Restov štirikomponentni model moralnosti 
(Rest, 1983, v Pečjak, 2014). Izhaja iz Piagetove teorije kognitivnega (1932) in Kohlbergove 
teorije moralnega razvoja (1969) in vključuje štiri ločene vidike moralnega razumevanja: 

 Moralna občutljivost, kjer se posameznik zaveda, da obstaja moralni problem. 

 Moralna presoja, kjer se posameznik odločni za moralno aktivnost. 
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 Moralna motivacija (učenec stoji za lastnimi moralnimi vrednotami in upošteva moralne 
aktivnosti). 

 Moralni značaj (učenec uporablja moralne aktivnosti in jim sledi). 
Med posamezniki obstajajo razlike v moralnem razumevanju zaradi razlik v kognitivnem 
razvoju, saj ima moralni razvoj močno kognitivno komponento (prav tam). 

Pri medvrstniškem nasilju lahko govorimo o vsaj treh vlogah: vloga nasilneža, žrtve in vloga 
opazovalcev. Poznavanje značilnosti učencev, ki so nosilci posameznih vlog, je pomembno, saj 
lahko tako hitreje prepoznamo posameznike in se spoprimemo z medvrstniškim nasiljem. 
Tipologijo medvrstniškega nasilja in udeležencev v njem bom v nadaljevanju povzemala 
predvsem po Pečjak (2014), ki sodi med bolj psihološko-teoretične avtorje. 

Značilnosti žrtve  

Olweus (1995) je na podlagi raziskav pokazal dokaj jasno sliko tipičnih žrtev, tako fantov kot 
deklet. Tipična žrtev je telesno šibkejša. Poleg šibkejše strukture imajo dekleta tudi slabšo 
splošno koordinacijo. Po Košir (2013) nasilje nad posameznikom poveča njegovo ranljivost in 
anksioznost. 

Besag (1989) navaja rezultate številnih raziskav medvrstniškega nasilja in ugotavlja, da tipične 
žrtve kažejo več tesnobnosti in negotovosti kot drugi učenci. Za njih je značilno, da so veliko 
bolj previdne, občutljive, sramežljive, zaprte vase in mirne. Kadar so napadene, pogosto 
reagirajo z jokom, nemočno jezo ali umikom. Imajo slabo samopodobo, zdi se jim, da so 
neuspešne, neumne, počutijo se neprivlačne, ponižane in zapuščene. Sčasoma začnejo nasilje 
sprejemati kot nekaj, kar si zaslužijo. Žrtve so v šoli osamljene, zavrnjene, včasih tudi izolirane. 
S svojim vedenjem ne napadajo, ne razumejo, zakaj so trpinčene, in ne vedo, kako naj se vedejo, 
da bi bile sprejete. Med vrstniki se težko uveljavljajo. Pogosto se bolje razumejo z odraslimi, 
dobro se počutijo med domačimi in imajo z njimi dobre odnose.  

Olweus (1997 v Pečjak, 2014), navaja, da so žrtve negotove, anksiozne in polne različnih 
strahov. Prepričani so, da ne morejo nadzorovati svojega okolja, imajo nizko samopodobo in 
samospoštovanje. Prav tako imajo slabo razvite socialne spretnosti. So sramežljivi, tihi, 
prepričani, da se drugi bolje znajdejo v različnih situacijah in le izjemoma oziroma nikoli ne 
prosijo za pomoč. Žrtve izhajajo iz družine s preveč zaščitniškimi starši, se sramujejo in skrivajo 
lastno trpljenje ter sebe krivijo za svoj položaj. Za vedenje žrtev je značilno, da večino stvari 
počnejo sami, iščejo bližino odraslih, se bojijo odhoda v šolo, so telesno šibkejši in manjši kot 
vrstniki, izogibajo se socialnim odnosom, so podredljivi in pasivni ter spremenljivega 
razpoloženja (npr. značilni izbruhi jeze).  

Poleg pasivnih žrtev poznamo še izzivalne žrtve, za katere je značilna kombinacija tesnobe in 
nasilnega vedenja. Ti učenci imajo težave z zbranostjo, hiperaktivnostjo, zanje je značilno na 
burno reagirajo že na nizke dražljaje, se skušajo braniti, vendar neuspešno. Nekateri poskušajo 
trpinčiti šibkejše učence. 

Kristančič (2002) v kontekstu povečanja senzibilnosti staršev in učiteljev za prepoznavanje 
žrtev medvrstniškega nasilja dodaja še naslednje vedenjske značilnosti učenca žrtve: 

 tak učenec slabo spi, 
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 je živčen, pozabljiv in raztresen,  

 pri njem je opaziti nenadne spremembe osebnosti, 

 prisotne so psihosomatske bolezni, 

 prosi za nerazumljive vsote denarja, 

 noče v šolo ali po določeni poti v šolo, izostaja iz šole. 

Besagova (1989) razdeli vlogo žrtve na dva tipa, in sicer žrtveni kozel in lažna žrtev. Pri 
žrtvenem kozlu otroci prevzamejo vlogo žrtve z namenom, da ga skupina sprejme. Največkrat 
igrajo razrednega klovna ali pa se pridružijo skupini, v kateri se počutijo varne pred drugimi 
nasilneži. Lažne žrtve pa so otroci, ki se neprestano obračajo k učitelju s tožarjenjem drugih v 
razredu. Namen teh tožarjenj je pridobiti učiteljevo pozornost. 

Vsi avtorji navajajo, da žrtev doživlja tesnobo, strahove prav tako, pa lahko prepoznamo žrtev 
tudi po vedenju (npr. spremembe v obnašanju, slabše socialne spretnosti in iskanje bližine 
odraslih).  

Značilnosti nasilneža 

»Nasilneži so posamezniki, ki prevzamejo takšne akcije in vzorce vedenja, ki drugim ljudem 
povzročajo težave in skrbi, torej gre za učence, ki trpinčijo druge učence.« (Bučar-Ručman, 
2004, str. 11) 

Najbolj opazna značilnost nasilneža je agresivnost. Pogosto so agresivni tudi do odraslih, 
učiteljev in staršev. Do žrtev ne čutijo empatije, pogosto imajo pozitivno samopodobo (Olweus, 
1995). Sanders in Phye (2004, v Košir 2013) navajata, da so nasilni učenci pogosto 
kontroverzni, njihovo vedenje pa predstavlja kombinacijo agresivnih in prosocialnih strategij, 
ki jih uporabljajo za dosego ciljev. Po Pečjak (2014) pri nasilnežu prevladuje želja po 
dominantnosti in izkazovanju moči. Ima nizko samospoštovanje, čeprav nekatere raziskave 
kažejo na povprečno ali celo dobro samopodobo. Nasilnež ima težave z medosebnimi odnosi, 
je nesposoben kontrolirati jezo in je žrtev fizičnega ali čustvenega zlorabljanja doma. Starši v 
tem primeru predstavljajo slab model učinkovitega ravnanja z drugimi in reševanja problemov 
ter uporabljajo nedosledne vzgojne pristope. Ostale naj bi kontroliral skozi verbalne napade ali 
fizične dejavnosti. Hitro postane jezen in maščevalen, kadar njegove želje niso upoštevane, je 
žaljiv do drugih, jih ponižuje, lomi in kvari tuje stvari/predmete ter se z lahkoto opraviči žrtvi 
in krivi druge za nastali položaj. Učitelj lahko posameznika vidi kot prijetnega ali motečega, do 
vrstnikov pa je bolj krut. Prav tako ima slabše učne spretnosti in ocene kot ostali vrstniki. Pušnik 
(1999) ugotavlja, da so nasilneži pogosto kljubovalni in agresivni do odraslih, veliko časa 
preživijo na cesti, med vrstniki, starši jih ne nadzorujejo, so samosvoji, neodvisni in velikokrat 
v konfliktu.  

Raziskave so pokazale, da so nasilneži povprečno ali podpovprečno priljubljeni. Pogosto so 
obkroženi s skupino dveh ali treh prijateljev, ki jim nudijo podporo. Nasilneži, ki trpinčijo 
druge, bodo najverjetneje kasneje zašli v kriminal in alkoholizem (Loeber in dishion, 1983; 
Magnusson idr., v Olweus, 1995). Po Sullivan (2011) so nasilneži tako kot žrtve bolj dovzetni 
za duševne motnje in druge bolezni. 

Zelo pogosta psihološka delitev agresivnosti govori o dveh vrstah nasilnežev: 
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 proaktivni nasilneži, ki uporabljajo agresivnost, da nekaj dosežejo. Za takega nasilneža  
velja, da je mrtvo hladen, ko izvaja nasilje, agresivnost pa uporablja kot instrument za 
dosego cilja, zato lahko govorimo tudi o instrumentalni agresivnosti oziroma 
instrumentalnih nasilnežih.  

 Reaktivni nasilneži – njihova agresivnost je posledica jeze in obrambna reakcija na 
frustracijo. Tak posameznik oziroma nasilnež si pogosto narobe razlaga socialno 
situacijo in svojim vrstnikom pripisuje sovražne namere. Z namenom, da bi zaščitil 
sebe, se nanje odzove sovražno in agresivno. Po Crick in Dodge (1994) si reaktivni 
nasilneži napačno razlagajo vedenje in reakcije drugih učencev (kot sovražne), zato tudi 
sovražno oziroma agresivno reagirajo nanje. 

Lastnosti nosilcev obeh vlog  

Po Kisovec (1997) je to skupina otrok, ki so v nekaterem primeru nasilneži, v drugem pa žrtve. 
Prevzemajo torej dvojno vlogo. Olweus (1995) navaja, da je v svojih raziskavah našel 1,6 % 
otrok, ki so bili nosilci obeh vlog. Ugotovil je, da so ti otroci pogosto žrtve pritiskov doma, 
nasilni pa so do mlajših in občutljivejših otrok. Pušnik (1999) navaja, da je skupina nosilcev 
obeh vlog posebna kategorija. K njihovim lastnostim dodaja tudi življenje v manj ugodnih 
razmerah, izražanje nezadovoljstva ter negativen odnos do šole in učiteljev. Od skupine žrtev 
se močno razlikuje v agresivnosti in družbenih razmerah. Od skupine nasilnežev pa se razlikuje 
v čustvih, samopodobi in odnosu do šole. Učenci, ki so nosilci obeh vlog, dosegajo v telesni 
agresivnosti višje rezultate kot čisti nasilneži. So vedno pripravljeni na pretep, v njih je veliko 
sumničavosti in sovražnosti. Pogosto so zelo napeti, imajo občutke strahu, osamljenosti in 
manjvrednosti.  

»Stephenson in Smith ugotavljata, da so taki otroci fizično močni in sposobni postaviti se zase. 
Vedno so pripravljeni na pretep in fizično obračunavanje. Imajo veliko težav pri kontroliranju 
svojih impulzov, razpoloženj in fantazij. So napeti, imajo občutek strahu, osamljenosti in 
manjvrednosti. Pri sklepanju prijateljstev imajo težave, raje so sami kot z vrstniki. Učenci z 
dvojno vlogo so še manj priljubljeni med vrstniki kot nasilneži. Do ljudi so nezaupljivi, v stikih 
z vrstniki pa zelo previdni. Trpinčijo eno ali dve leti mlajše otroke, ker se tako počutijo bolj 
gotove, v odnosih s svojimi vrstniki ali v družinskem okolju pa imajo sami vlogo žrtve.« (Besag, 
1989, str. 29) 

Opazovalci  

Obstaja še zadnja skupina vrstnikov, vpletena v medvrstniško nasilje, in sicer opazovalci. Zanje 
je značilno, da ne prevzemajo nobene od omenjenih vlog. Vendar tudi to skupino delimo na 
tiste, ki nasilje le opazujejo, tiste, ki se žrtvam smejijo, in tiste, ki skušajo žrtev potolažiti ali jo 
celo braniti pred nasilnimi vrstniki. Značilnosti pripadnikov te skupine so: v družini in v šoli se 
dobro počutijo, do šole in učiteljev imajo pozitiven odnos, radi se učijo, zaupajo v svoje 
sposobnosti. Redko občutijo strah in napetost, do ljudi so dokaj odprti, prijazni, potrpežljivi in 
ne izražajo agresivnega vedenja. Njihova razpoloženja so velikokrat stabilna, čustva izražajo 
okoliščinam primerno. V okolju se dobro znajdejo in prilagodijo, pri vzpostavljanju stikov 
nimajo težav (Pušnik, 1999). Salmivalli (2011, v Pečjak, 2014) poudarja, da opazovalci s svojim 
odzivom na medvrstniško nasilje lahko pomembno vplivajo na njegovo pogostost v razredu. Za 
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učence od 9. do 11. leta je značilno, da če se opazovalci postavijo v bran žrtvi, je to povezano 
s pomembno manjšo pojavnostjo nasilja v razredu, kot če bi opazovalci spodbujali nasilneža k 
nasilju. Ta ugotovitev navaja sklep, da je medvrstniško nasilje skupinski pojav. Ta pojav ne 
vključuje zgolj diadnega odnosa med nasilnežem in žrtvijo, temveč vključuje tudi opazovalce, 
ki imajo lahko pomembno vlogo v takšni situaciji. 

Ker pa se opazovalci lahko različno vedejo v svoji vlogi, lahko govorimo o več vlogah 
opazovalcev: 

 Posnemovalec nasilneža na učence deluje kot model, zato se mu drugi pridružijo v 
izzivanju nasilja. Po navadi nasilneži delujejo kot model za negotove in odvisne učence, 
ki potrebujejo samopotrjevanje in med vrstniki nimajo visokega socialnega statusa. 
Temu pravimo »socialna nalezljivost«. Ko opazovalec vidi, da je nasilnež za agresivno 
vedenje nagrajen (z več spoštovanja, denarja …), ali pa če pri nasilju sodeluje več 
učencev, se zniža stopnja odgovornosti vsakega posameznika. 

 Podporniki nasilneža (aktivni in pasivni spodbujevalci) pomagajo nasilnežu z 
različnimi pripombami oziroma spodbudami. Drugi pa se žrtvam smejijo in s tem dajejo 
potuho nasilnežu.  

 Nevpleteni (ignoranti) nasilje le opazujejo in vanj ne posegajo. Nekateri ne vedo, kaj 
storiti, drugi se bojijo, da bi nasilneži preusmerili nasilje tudi nanje, tretji pa se bojijo, 
da bi celotno situacijo le še poslabšali. Tudi Košir (2013) trdi, da opazovalci običajno 
ostanejo pasivni, ker ne vedo, kaj storiti; bojijo se nasilnežev ali jih je strah, da bodo 
storili kaj narobe in zadevo le še poslabšali. 

 Branilci žrtve (pasivni in aktivni) na različne načine (predvsem na neverbalne) 
pokažejo, da jim nasilje ni všeč, vendar žrtve ne branijo in nasilja ne zaustavijo. Pasivni 
branilci žrtve zapustijo kraj nasilja in zanikajo, da se je nasilje sploh dogajalo. Aktivni 
branilci pa so zagovorniki žrtve in skušajo zaustaviti nasilje, žrtev potolažiti, jo braniti 
ali prositi odrasle za pomoč (Caravita Di Blasio in Salmivalli, 2009, Gini, Pozzoli in 
Hauser, 2011 v Pečjak, 2014). 

»Pri reševanju medvrstniškega nasilja pa je pomembno videti celotno sliko in njegovo 
kompleksnost. Zato prepričanja, kot so npr. 'enkrat nasilnež, vedno nasilnež' in 'enkrat žrtev, 
vedno žrtev' niso konstruktivna, saj izhajajo iz predpostavke, da gre za fiksne psihološke 
značilnosti posameznikov, ki jih determinirajo v eni ali drugi vlogi. Vendar ni tako.« Pečjak, 
2014, str. 67) Pomembno je, da se zavedamo, da je (1) vsaka situacija specifična in zahteva 
specifične rešitve. (2) Prav tako se v svojem življenju pojavljamo v vseh vlogah: včasih v vlogi 
žrtve, včasih v vlogi nasilneža ali opazovalca. Vendar se moramo zavedati, da če smo v neki 
situaciji žrtev ali nasilnež, to ne pomeni, da smo žrtev ali nasilnež na splošno. (3) Tipiziranje 
učencev kot nasilnežev ali žrtev ima lahko negativne posledice zanje, zato je pomembno, da se 
bolj kot s tipiziranjem ukvarjamo z rešitvami. (4) Ključno je osebam omogočiti spremembo 
vedenja. Pomembno je, da pri tem dobijo koristno povratno informacijo in nasvet – kaj v bodoče 
narediti drugače (prav tam). Tudi Krall (2003) je do takšnih opredelitev kritičen, ker naj bi 
celostno dinamiko medvrstniškega nasilja zreducirale na odnos med omenjenimi subjekti, 
zanemarjale pa naj bi strukturne in socialnokulturne okoliščine za razvoj nasilnega vedenja, v 
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katerem poteka (prav tam), kot so npr. strukturne kategorije spola, etičnosti in razreda (Hrženjak 
in Humer, 2010). 

5. PREPRIČANJA O MEDVRSTNIŠKEM NASILJU 

»Nasilje povzročajo predvsem revnejši otroci.«  

Splošno prepričanje je, da nasilje povzročajo predvsem otroci iz revnejših družin, pri čemer 
otroci, ki hodijo v cerkev, niso nasilni. Vendar pa Habbe (2000) opozarja, da je nasilje posledica 
neobvladovanja negativnih čustev, zato je pojav nasilja odvisen predvsem od kulture 
otrokovega družinskega okolja in manj od socialnega položaja družine. Nedavna raziskava je 
pokazala, da, v nasprotju s splošnim prepričanjem, verni učenci pri nasilju, opijanju in uživanju 
mamil ne odstopajo bistveno od svojih vrstnikov, temveč so celo nekoliko bolj depresivni in 
pesimistično razpoloženi.  

»Izpostavljeni edinci in otroci z enim staršem.«  

Po Habbe (2000) nekateri strokovnjaki menijo, da so otroci edinci skupina, posebno nagnjena 
k nasilju. Zanje je značilno, da odraščajo kot najpomembnejša oseba v družini, zato ob pretirani 
starševski skrbi pogosto nimajo možnosti uriti nekaterih pomembnih sposobnosti za druženje s 
svojimi vrstniki. Ker se najpogosteje družijo le z odraslimi, prevzamejo njihove navade in se 
tudi sami pričnejo vesti kot odrasli. Druga izpostavljena skupina so otroci ločenih staršev, 
ovdovelih in otroci, rojeni v izvenzakonski skupnosti, ki živijo le z enim staršem. V primerih, 
ko so odrasli primorani sami skrbeti za enega ali več otrok, starši običajno nimajo dovolj časa 
za kakovostno vzgojo. V enostarševskih družinah se pojavljata pretirano razvajanje ali 
zanemarjanje otrok. V obeh primerih so otroci prikrajšani za izkušnje, ki jih najbolj potrebujejo: 
samostojnost, določeno mero svobode, red, disciplino itd. (prav tam). To je seveda nevarna 
podlaga za stereotipizacijo, saj na posameznika vplivajo tudi drugi dejavniki, ki sem jih že 
izpostavila. To pomeni, da tako kompleksnih stvari ne moremo poenostaviti.  

 »Nasilja ne ustvarja revščina, temveč socialne razlike.«  

Nasilno vedenje ni odvisno od višine dohodka, izobrazbe staršev in življenjskega standarda 
družine. Po mnenju Habbeja (2000) se nasilni učenci pojavljajo v vseh družbenih razredih, 
čeprav prevladuje mnenje, da jih je največ med revnimi. Psihologi pojasnjujejo, da otroci v 
revnejših družinah sicer odraščajo v težjih življenjskih razmerah, a vseeno razvijajo 
samoobrambne mehanizme pred stresom in si gradijo samospoštovanje. To jim omogoča 
normalni čustveni razvoj, s katerim se lahko izognejo prestopništvu. Za otroke je pomembno 
predvsem, da odraščajo v kulturno zdravem okolju, vključeni v družbene dejavnosti, izlete, 
krožke itd. Na žalost pa veliko tekmovanja med učence prinesejo tudi materialne dobrine, kot 
so oblačila, računalniki, igrice itd. Problem se pojavi, ko otroci v šolo prinašajo žepne 
računalniške igrice ter z njimi vzbujajo zavist in nasilno vedenje do svojih vrstnikov. 

»Kakšna vzgoja ustvarja nasilne otroke?« 

Izsledki raziskav kažejo, da nanj vplivajo predvsem štirje poglavitni dejavniki. Če je otrok 
izpostavljen pomanjkanju topline in pozornosti, obstaja večje tveganje, da bo kasneje nasilen 
in sovražen do drugih. Verjetnost za porast nasilja je večje tudi, če so starši preveč strpni do 
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otrok in jim ne postavijo jasne meje dovoljenega nasilnega vedenja do bratov, sester, vrstnikov 
in odraslih. Naslednji pomemben dejavnik je tudi uporaba moči kot vzgojne metode: telesno 
kaznovanje ali agresivni čustveni izbruhi prav tako vodijo v nasilno vedenje otrok. Zadnji, po 
mnenju strokovnjakov malo manj pomemben dejavnik, pa je otrokov temperament. Otrok z 
aktivnim in vročekrvnim temperamentom ima večje možnosti, da se bo razvil v nasilnega 
mladostnika, kot otrok z običajnim ali mirnejšim temperamentom (Habbe, 2000). 

»Najslabša usluga našemu otroku je, če ga v prostem času prepustimo samega sebi, namesto 
da bi ga usmerjali k sprostitvi. Ta bi pomagala obvladati stres, ki se v njem nabira med 
delovnim dnem.« (Habbe, 2000, str.12) 

Pri ljudeh vseh starosti se tudi v sodobnem življenju stalno izmenjujeta jeza in strah, zato smo 
pod stresom. Zmanjšamo ga le tako, da dušo in telo spodbudimo k sprostitvi in nakopičeno 
energijo sprostimo s telesno dejavnostjo, s pogovori in družabnostjo. Najboljše je izmenjavanje 
vseh treh načinov, najslabše pa je nenehno zadrževanje nakopičene energije, kar sčasoma 
povzroči različne telesne ali duševne bolezni. Starši morajo poskrbeti, da otroci v prostem času 
sprostijo čim več energije, ki se v njih čez dan nakopiči.  

6. AGRESIVNOST IN AGRESIVNO VEDENJE 

 »Agresivnost v najširšem pojmu je vsak aktivni pristop k okolju in izraža prvotni pomen besede 
»aggredi« – približevati se, pristopiti. Zajema vse oblike gibanja, nekatera čustva, kot sta jeza 
in bes, in tudi telesno nasilje nad drugimi.« (Pušnik, 1999, str. 24) 

Agresivnost poimenujejo kot instinkt, nagon, izvor energije, čustvo, način prisile, reakcija na 
frustracijo. Kadar se nanaša na trenutno situacijo, uporabljamo izraz »agresija«, medtem ko 
»agresivnost« pomeni trajno značilnost posameznika (Lamovec, 1978). Vsak pojav 
agresivnosti v šoli še ne predstavlja medvrstniškega nasilja, je pa medvrstniško nasilje vrsta 
agresivnega vedenja (Košir, 2013). Wineman in Redl (1984 v Vec, 1993) pravita, da agresivni 
otroci delujejo na izraznem nivoju in svojo napetost eksternalizirajo v spopadu z zunanjim 
svetom.  

Poznamo dve prevladujoči teoriji agresivnosti. Model frustracijske agresivnosti govori o 
zunanjih provokacijah notranjih vzgibov. Agresivnost je po tej teoriji sovražna reakcija na 
frustracijo. Takšna agresivnost pa izvira iz posameznikovih nezadovoljenih potreb, tako 
bioloških, psiholoških kot tudi socialnih. Nezadovoljene potrebe v posamezniku ustvarijo 
napetost. Pri tej obliki agresivnosti gre torej za sproščanje te napetosti, ki nastaja v 
posamezniku. Frustracijska agresivnost je nevarna, ko postane razdiralna. 

Teorija socialnega učenja poudarja vzajemni vpliv danih ali trenutnih socialnih okoliščin s 
predhodnimi izkušnjami ali učenjem. Agresija je instrumentalno vedenje, ki je kontrolirano z 
zunanjimi nagradami. Instrumentalna agresivnost služi doseganju različnih zunanjih ciljev in 
tako predstavlja sredstvo za doseganje le teh. Zanjo je značilno, da nima biološke podlage, je 
povsem rezultat učenja, ki se odvija v določenih socialnih razmerah. Različni obrambni 
mehanizmu povzročajo, da se zdi agresivnost upravičena ali morda celo zaželena (Pušnik, 
1999).  
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Pri obeh modelih je torej končni produkt agresija, vendar je izvor agresije različen. Pri modelu 
frustracijske agresivnosti agresija izhaja iz nezadovoljstva posameznika in je ne kontrolira, 
medtem ko je v teoriji socialnega učenja agresija zgolj instrument za pridobivanje nečesa, na 
podlagi predhodnih izkušenj. Ta prav tako ni genetsko pogojena.  

Pušnik (1999) deli agresivnost na dve vrsti, in sicer: (1) afektivna in instrumentalna agresivnost: 
za afektivno je značilno avtomatično vzburjenje, močna jeza, napadalnost, obrambna reakcija 
na grožnjo in občutenje olajšanja, ko mine. Za instrumentalno pa je značilna majhna aktivacija, 
hladnokrvnost, načrtovana usmerjenost. (2) Reaktivna in proaktivna agresivnost: reaktivna 
agresija se pri otrocih kaže v hitri jezi in nekontroliranosti. Dogaja se v kontekstu visoko 
konfliktnih odnosov in negativnih čustev. Proaktivna agresija pa se kaže v pridobivanju koristi, 
bullyingu, dominiranju nad vrstniki.  

V vsakdanjem življenju srečamo nešteto oblik agresivnosti. Med pasivne oblike prikrite 
agresivnosti prištevamo pozabljanje, napačno razumevanje, zamujanje, odlaganje izvršitve 
dogovorjenih dejanj v nedogled. Ena od pojavnih oblik prikrite agresivnosti je tudi 
intelektualizacija. Oseba s tako značilnostjo uporablja besede z namenom, da prikrije čustva in 
ustvari razdaljo med seboj in drugimi. Do drugih je pretirano kritična, razlaga in analizira, pri 
tem ostaja hladna in neprizadeta (Lamovec, 1978). Prikrita agresija (Brajša, 1993) se pojavlja 
tudi v šolah. Prikrito agresijo uporabljajo tudi učitelji – kadar moralizirajo, govorijo nejasno, 
frustrirajo, vzbujajo občutek krivde itd.  

»Ko učitelj uporablja učenčeve šibke točke, da bi dosegel vzgojne in disciplinske cilje, zlorablja 
učenčevo šibkost, in to je prikrita oblika agresije.« (Pušnik, 1999, str. 26) 

Po Brajši (1993) je med najbolj škodljivimi oblikami prikrite agresije v šoli zlorabljanje 
učenčeve šibkosti. 

Robbins (1989) razlikuje pasivno, agresivno in asertivno vedenje. Pasivno vedenje je ogibanje 
konfliktom in želja zadovoljiti druge. Agresivno vedenje je energično dominirajoče, 
osredotočeno na sebe, brez posluha za druge ljudi. Asertivno vedenje pa je razkrivanje svojih 
idej in čustev ob vztrajanju pri svojih pravicah. Označujeta ga vztrajnost in občutljivost za 
potrebe drugih. Asertivnost je pravzaprav agresivnost brez prizadevanja škode drugim.  

Vendar pa agresivnost ni zmeraj negativna. Bach in Deutsch (1970) razlikujeta agresijo, ki 
združuje in agresijo, ki ločuje ali konstruktivno in destruktivno agresijo. Konstruktivna agresija 
je tista, v kateri prevladuje medsebojno informiranje, medsebojno spoštovanje in ohranjanje 
kontaktibilnosti. Konstruktivna agresija širi naša spoznanja in je potrebna za razvijanje 
možganskih sposobnosti, širjenje zaznavanja, poglablja kontakt med učiteljem in učencem, zato 
bi morala v šolah prevladovati (Brajša, 1993). 

Kepler (1934, v Lukežič, 2005) je ugotovil, da se agresivnost do staršev in vrstnikov do osmega 
leta povečuje. Od osmega leta do adolescence se veča v odnosu do vrstnikov, manjša pa v 
odnosu do staršev. Če je proces učenja postopen, nevsiljiv, bo otrok kazal malo negativizma. 
Pri prevelikih zahtevah za otroka in celo nasilju nad otrokom, pa se otrok upre.  
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Tudi pri vstopu v šolo prihaja do novih zahtev v stiku z vrstniki. Prav tako so tu pričakovanja 
staršev o uspešnosti njihovega otroka kot učenca. Vse to so nove zahteve, ki v otroku vzbujajo 
agresivne težnje in odzive. Ko utrdi svoj položaj v skupini, se agresivnost zmanjša. 

Med oblike agresivnost štejemo tudi negativizem, ki se lahko kaže v pasivnem odporu do zahtev 
staršev, ko se otrok na zahteve staršev ne odzove, jih presliši ali trmasto vztraja pri svojem. 
Nekoč so psihologi menili, da je negativizem razvojna značilnost in zato neizbežen. Vendar 
tega pojava danes ne poimenujemo več kot nujno posledico zorenja, temveč kot posledico 
neustreznega socialnega učenja. Če je proces učenja postopen, nevsiljiv, bo otrok na ta način 
kazal malo negativizma (Pušnik, 1999). 

Pušnik (1999) pa obenem opozarja, da vsakega neželenega vedenja ne moremo označiti kot 
medvrstniško nasilje. V šolskem okolišu je potrebno ločiti vedenja, ki jih uvrščamo v sklop 
medvrstniškega nasilja in so kriminalna oziroma kazniva, od tistih, ki niso ne eno ne drugo. 
Med kazniva, kriminalna dejanja štejemo tista agresivna vedenja, ki imajo lahko tudi značilnosti 
medvrstniškega nasilja (so ponavljajoča, vključujejo nasilje in zlorabo moči) ter zaradi 
intenzivnosti in resnosti presegajo okvire. Taka vedenja so npr. resni napadi drugega z orožjem 
ali nevarnim predmetom, večje kraje, grožnje s povzročitvijo hudih telesnih poškodb ali smrti, 
spolno nasilje nad drugim. Takšna vedenja zato niso več v pristojnosti šole, ampak so potrebna 
obravnave zunanjih institucij – policije, sodišč itd. 

Kaj torej spada k medvrstniškem nasilju? Učenci se pogosto igrajo grobe igre, ki vključujejo 
borbe (fizični stik). To še posebej velja za fante. Učenci se med seboj prav tako dražijo z imeni. 
Po Pušniku (1999) vedenje med medvrstniško nasilje ne spada, če: 

 gre za po moči enakovredne otroke in mladostnike (med njimi ni neravnovesja moči – 
niti fizičnega niti psihičnega), 

 to vedenje ni ponavljajoče, 

 ne želijo namerno povzročiti škode drugemu. 

Ne glede na to, da takšno vedenje ne spada k medvrstniškemu nasilju, je potrebno tako vedenje 
zaustaviti. Pomembno je, da se učitelj zaveda, da se učencem nasilnežem zdi to nasilje zabavno 
in ga razumejo kot boj med enakovrednimi posamezniki, zato diskreditirajo žrtev, uveljavljajo 
svojo moč in ohranjajo skrivnostnost, ki obdaja medvrstniško nasilje.  

7. TRPINČENJE IN USTRAHOVANJE 

»Avtorji bullying (trpinčenje) definirajo kot dolgotrajnejšo in ponavljajočo se zlorabo moči nad 
šibkejšim vrstnikom, kar vodi v njegovo vse večjo ustrahovanost, podrejenost, ponižanost ter 
poškodbe. Sistematično nasilje v žrtvi krepi strah, nemoč, obupanost in krivdo, kajti nasilju se 
sama ne zmore zoperstaviti. Zloraba moči je lahko fizična, verbalna, čustveno-psihološka ali 
socialna s strani enega vrstnika ali pa skupine vrstnikov.« (Lešnik Mugnaioni in Klemenčič, 
2014) V Sloveniji so raziskovalci »bullying« različno prevajali, in sicer kot medvrstniško in 
vrstniško nasilje, ustrahovanje, trpinčenje, zlorabljanje, šikaniranje, maltretiranje, tiraniziranje, 
nagajanje (Osterman in Zabukovec Kerin 2002, v Lešnik Mugnaioni in Klemenčič, 2014). 
Najbolj se je uveljavil termin vrstniško nasilje, ki je vključeval oblike nasilja, kot so: 
zasmehovanje, dajanja vzdevkov, trpinčenje in poškodovanje vrstnikov (prav tam). Pri nas se 
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uporabljata dva prevoda besede »bullying«, in sicer ustrahovanje in trpinčenje. Pri obravnavi 
trpinčenja naletimo na velike težave, saj je te pojave je namreč zelo težko definirati in meriti. 
Obstajajo različne opredelitve izraza »bullying«, ki poudarjajo različne vidike nasilja, a imajo 
te opredelitve tudi mnogo skupnega. Skupna značilnost definicij je ta, da se ne omejujejo le na 
telesno nasilje, temveč omenjajo, da ima nasilje lahko verbalno, psihično in socialno obliko 
(Pušnik, 1999). 

Angleška beseda »bullying« je bila že v starejši literaturi definirana kot trpinčenje med učenci. 
V novejši literaturi pa uporabljamo zanjo izraz medvstniško nasilje. V skandinavskih državah 
se kot sinonim za bullying uporablja izraz »mobbing«, Sullivan (2011) pa predlaga, da bi s tem 
izrazom označevali nasilje, kadar bi se skupina ljudi spravila na posameznika. Pri nas se izraz 
»mobbing« uporablja predvsem v povezavi z nasiljem na delovnem mestu. 

Vrstniško nasilje ni sinonim za bullying oziroma trpinčenje, saj vključuje druge vrste 
agresivnega vedenja in zlorabe moči, ki pa nimajo značaja sistematičnega trpinčenja vrstnikov. 
Potrebno je ločevati ta dva strokovna izraza in razumeti pomen obeh. Vrstniško nasilje 
definiramo kot vsak nedovoljen vstop v prostor telesne, čustvene, socialne, spolne, duhovne 
nedotakljivosti (Lešnik Mugnaioni in Klemenčič, 2014). 

8. DEJAVNIKI DOŽIVLJANJA IN VEDENJA, KI VPLIVAJO NA 
MEDVRSTNIŠKO NASILJE  

Dejavnike, ki vplivajo na duševnosti in obnašanje, že po tradiciji delimo v tri skupine: dednost, 
okolje in lastno dejavnost. Dedne zasnove delujejo kot možnosti/potenciali, ki so zapisani v 
naših genih. Osebnost je rezultat vplivov dednosti, okolja in samodejavnosti oziroma njihovega 
prepletanja (Zloković in Dobrnjič, 2007). 

Heery (2012, v Lešnik Mugnaioni, 2012) pa razlikuje štiri dejavnike, ki vplivajo na pojavnosti 
medvrstniškega nasilja: (1) biološka in osebna zgodovina (psihološka struktura osebnosti, 
starost, izobrazba, starost, materialni status, dohodek, težave v duševnem zdravju, pretekle 
izkušnje z nasiljem, vrednote itd.); (2) pomembni odnosi, ki jih ima oseba v družini in 
partnerskih odnosih, s prijatelji in vrstniki ter kakovost le-teh; (3) pripadnost skupnostim 
(šolski, lokalni, delovni idr.) in v njih zaznanim dejavnikom tveganja za nasilja; (4) širši 
družbeni kontekst (socialne razmere, kulturne norme, neenakost v družbi, zdravstveni, šolski in 
socialni sistem itd.). Krall (2003) pripomni, da je dejavnike, vzroke in medsebojne vplive 
kompleksnosti nasilja težko pregledno predstaviti. Tudi Pušnik (1999) dejavnike tveganja za 
pojavnost medvrstniškega nasilja deli na biološke (dednost, temperament, spol), psihološke 
(odnos med otrokom in starši, prestroge kazni …) in socialne (norme in klima v družbi, vpliv 
vrstnikov …). K zadnji (socialni) skupini pa šteje še šolske ogrožajoče dejavnike, kot so npr. 
neustrezna šolska klima, nejasna šolska pravila, učni neuspeh, nasilje med vrstniki (prav tam). 

Nekateri so prepričani, da so zgodnji kazalniki agresivnosti produkt bioloških oz. genetičnih 
dejavnikov, drugi verjamejo, da so za razvoj agresivnega vedenja pomembni spleti družinskih 
in bioloških dejavnikov (Pušnik, 1999). 
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8.1.VLOGA BIOLOŠKIH DEJAVNIKOV  

»S pojavom osebnostnih motenj so povezani biološki, psihološki in socialni faktorji. Kadar 
delujejo tako, da povzročajo pojav motenj, jih imenujemo rizični oziroma ogrožujoči faktorji. 
Če delujejo tako, da preprečujejo pojav motenj, jih imenujemo varovalni faktorji.« (Pušnik, 
1999, str. 11) Biološki faktorji so torej predispozicije za pojav motenj. Biološke značilnosti pa 
so posreden kazalnik dednosti, ki lahko odsevajo vzroke ali posledice psihopatologije, vendar 
njihova prisotnost kaže na dednost pri pojavu motnje (prav tam). 

Biološke dejavnike spoznamo preko značilnosti posameznikovega temperamenta. Ta oblikuje 
razvoj osebnosti od otroštva do odraslosti. Težavne oblike temperamenta zajemajo oblike 
vedenja, kot so pogostejše, intenzivno izkazovanje negativnih čustev, negativno odzivanje na 
nove situacije in neznane osebe, pogostejša ignoranca in neizpolnjevanje zahtev staršev itd. 
Takega otroka opozorila in prepovedi spodbudijo k odporu in je bolj občutljiv na stresorje. 
Otrok s težavnim temperamentom se velikokrat znajde v težavnih okoliščinah, njihove matere 
pa pogosto uporabljajo opozorila in prepovedi. V šoli je zelo moteč; učiteljeve zahteve, naj bo 
npr. pri miru ali tiho, so zanj zelo stresne. Spravljajo ga v stisko, zato postane še bolj nemiren 
(Pušnik, 1999). Kos (1985) navaja, da so otroci v sodobnem življenju izpostavljeni mnogim 
spremembam in da za nekatere sleherna novost predstavlja veliko obremenitev.  

Ugotovitve študije o razlikah med spoloma v agresivnosti, hiperaktivnosti in poštenosti so 
sledeče: fantje so bolj agresivni v stikih z vrstniki, večja agresivnost ima biološke osnove, 
hiperaktivnost je bolj značilna za fante, na agresivnost vplivajo tudi socialni dejavniki in 
socialno učenje in v (ne)poštenosti ni razlik med spoloma, so pa dekleta dosti prej priznala 
prekrške kot fantje. V raziskavi je dokazan vpliv bioloških faktorjev na osebnostne lastnosti, 
vendar ni dokazan vpliv na pojav motenj (Maccoby in Jacklin po Pepler, 1991 v Pušnik, 1999).  

Puberteta 

Habbe (2000) trdi, da je puberteta občutljivo obdobje za otroka. V tem času otroci oblikujejo 
samopodobo, so veliko bolj občutljivi ter težje obvladujejo vedenje. »Nasilnost v vedenju 
mladostnika je lahko občasna, izjemna ali pa stalna, kot znak premagovanja strahu, občutka 
zgroženosti, iskanja ugodja, pomanjkanja samospoštovanja ali kot trenutni odziv na občutek, 
da se mu je zgodila krivica.« Pomembno je, da skušamo otrokom stati ob strani, jim nuditi 
podporo ter razumevanje. Še bolj pomemben pa je osebni zgled. Razvoj in učenje otroka namreč 
v veliki meri temeljita na posnemanju staršev in drugih družinskih članov. Pomembno je 
zavedanje, da otroci opazujejo ter posnemajo ves čas, ne le, ko se odločimo, da bomo otroka 
naučili nekaj koristnega. 

Puberteta je neizogibno obdobje odraščanja v življenju vsakega dečka in deklice. V tem času 
se nekateri mladostniki razvijajo hitreje, drugi počasneje. Pomembnejše spremembe v puberteti, 
ki se pri dečkih pojavijo okoli enajstega leta, so spremembe spolnih organov, rast dlak, hitrejša 
telesna rast, razvoj mišic in sprememba glasu. Pri deklicah pa se puberteta pojavi okoli desetega 
leta z razvojem dojk, večjo poraščenostjo na določenih delih telesa ter mesečnim perilom. Poleg 
običajne pubertete pa poznamo tudi prezgodnjo in pozno puberteto, ki sta družinsko pogojeni 
in ju lahko spremljajo nekatere motnje vedenja. Mladostniki sovražijo fizične spremembe ter 
drugačnost, zato imajo precej slabo samopodobo in so tudi do okolice zelo kritični.  
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Predstavljajo si idole, ki jim želijo biti čimbolj podobni, zato so še bolj nesrečni in potrti, ko 
jim to ne uspe.  

Kot sem že omenila, potrebujejo v tem času veliko razumevanje ter potrpežljivosti odrasle 
osebe. Pomagamo jim lahko z nasveti, kako ravnati, da se bodo bolje počutili. Spodbujamo jih 
k dejavnostim, ki bodo krepile njihovo samozavest. Po potrebi jim svetujemo, da gredo k 
zdravniku, ki jim bo tudi strokovno pojasnil vzroke za nelagodno počutje in jim svetoval, kako 
težave omiliti (Habbe, 2000). Raziskovalci se ukvarjajo z razvojem otrok že nekaj časa in 
opažajo, da mlade generacije niso več vzgajane v skladu z jasno določenimi, družbeno 
sprejetimi pravili, temveč so oblikovane predvsem pod pritiskom družbe, v kateri živimo. 
Veliko staršev danes ne ve, kako naj bi vzgajali otroke. Je otroke dovoljeno kaznovati ali ne in 
kako naj jih kaznujemo, da bo kazen dosegla vzgojni učinek? Odraščajoči otroci potrebujejo 
vzor. Pri tem ljubeči, pošteni in skrbni starši s svojimi povprečnimi možnostmi za napredovanje 
v službi pogosto ne morejo biti kos otrokovim pričakovanjem, ki jih spodbujajo neustrezni 
junaki. Veliko staršev dela napako s tem, da svoje želje in neizpolnjene cilje prenaša na svoje 
otroke. S tem otrokom nalagajo psihično breme, saj jim lahko slab šolski uspeh pomeni 
katastrofo (prav tam). 

8.2.VLOGA PSIHOLOŠKIH DEJAVNIKOV  

Po Olweus (1995) psihični izvori nasilnega vedenja nakazujejo vsaj tri motive, ki se med seboj 
delno povezujejo: 

 Nasilneži imajo močno potrebo po moči in dominantnosti. Ti uživajo v nadziranju 
drugih in imajo veliko potrebo po tem, da se jim drugi podrejajo. 

 Družinska situacija in vzgoja – značilno je pomanjkanje ljubezni in spoštovanja otroka 
s strani staršev ter preostre kazni.  

 Koristi – nasilneži pogosto silijo žrtve, da jim dajo denar in ostale stvari (prav tam). 

Zgodnji izbruh osebnostnih motenj in njihovo trajanje sta podlagi dveh teoretičnih pristopov. 
Eden trdi, da je temperament izvor teh motenj, drugi pa daje poudarek psihološkim rizičnim 
faktorjem oziroma neugodnim izkušnjam v otroštvu (Pušnik, 1999). Ugotovitve raziskave, ki 
jo je izvedla Rutterjeva (1993, prav tam), ne potrjujejo pomena zgodnjih izkušenj: 

 ena sama negativna izkušnja ne povzroči motenj v primeru, da otrok po tem živi 
normalno in umirjeno življenje, 

 zgodnje negativne izkušnje ne zaznamujejo osebnosti dokončno, saj poznejše 
pozitivne omogočajo normalni razvoj, 

 negativne izkušnje vodijo v psihopatologijo le v primeru, da jih je več in se kopičijo, 

 osebe, ki so izpostavljene vplivu istih rizičnih faktorjev, razvijejo različne 
osebnostne motnje ali pa jih sploh ne razvijejo. 

»Psihološke vplive zgodnjih izkušenj je treba obravnavati v kontekstu njihove interakcije z 
biološkimi in socialnimi faktorji.« (Pušnik, 1999, str. 14). Med psihološke rizične faktorje, ki 
so povezane z motnjami osebnosti, spadajo: izguba ali ločitev staršev, patologija staršev in 
odnos med otrokom in starši (prav tam). 
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Različni avtorji pri vzrokih za agresivno vedenje poudarjajo različne rizične faktorje (po Pepler, 
1991, v Pušnik, 1999): nedosledna vzgoja, nesoglasje med starši, preostre kazni, zavračanje 
otroka, pomanjkanje kontrole staršev, antisocialno vedenje staršev ter posnemanje agresivnega 
vedenja staršev. 

8.3.OGROŽUJOČI IN VAROVALNI SOCIALNI DEJAVNIKI  

Pušnik (1999) definira norme kot predpise in standarde, ki jih določena skupina sprejema ter 
nam povedo, kako naj bi se ljudje vedli. Pomanjkanje jasnih norm in socialnih vlog je rizični 
faktor, saj je v primeru nejasnih pravil možnost za zlorabo le-teh veliko večja. Otrok potrebuje 
jasna pravila in norme, saj se tako lažje znajde, s tem pa jasne norme nanj delujejo kot varovalni 
faktor. Veliko razlik v rizičnih oziroma varovalnih faktorjih najdemo tudi v tradicionalni 
oziroma moderni družbi. Tradicionalna družba ima nizko stopnjo sprememb in ponuja več 
varovalnih faktorjev, za moderno družbo pa so značilne hitre spremembe in medgeneracijska 
nepovezanost, kar pomeni več rizičnih faktorjev.  

Socialni faktorji na družino vplivajo na različnih ravneh: 

 obstoj socialnih rizičnih faktorjev pospešuje neustrezno delovanje družine, 

 če družina neustrezno funkcionira, socialni rizični faktorji to še okrepijo, 

 varovalni socialni faktorji blažijo učinke neustreznega funkcioniranja družine (prav 
tam). 

V šoli pa med rizične dejavnike spada neustrezna šolska klima, nejasna šolska pravila, učni 
neuspeh, menjanje šole, izostajanje od pouka in izključitev iz šole (Pušnik, 1999).  

Orphinas in Horne (2006, v Košir, 2013) delita dejavnike tveganja in zaščitne dejavnike pri 
pojavu medvrstniškega nasilja na štiri ravni: 

 intrapersonalni, 

 na ravni družine in vrstniške skupine, 

 na ravni šolskega okolja, 

 na ravni skupnosti, kulture in medijev (Košir, 2013). 

Avtorici med dejavnike šolskega okolja štejeta naslednje: (1) neugodna šolska klima; (2) 
velikost šole – na večjih šolah je medvrstniškega nasilja več; (3) negativni odnosi med učitelji 
in učenci; (4) pomanjkljiv nadzor; (5) odsotnost utečenih postopkov v primeru trpinčenja na 
šoli; (6) odrasli na šoli so agresivni drug do drugega ter ponižujejo učence (prav tam). Šola 
mora učencem nuditi varno okolje in pozitivno naravnano šolsko klimo ter ničelno tolerirati 
nasilje znotraj nje. 

Različne raziskave kažejo, da ima vzgoja pomembno vlogo oziroma vpliv na nasilno vedenje 
otrok. Erb (2004) navaja sledeče dejavnike, ki vplivajo na pojav nasilja in so najpogosteje skriti 
znotraj družine: (1) čustveni odnos med staršem in otrokom; (2) doslednost pri vzgoji; (3) 
nadzor otrokovega vedenja; (4) vzgojne metode (uporaba moči, ostrost kazni) in (5) otrokov 
temperament. Habbe (2000) trdi, da nasilje ne obstaja samo po sebi, temveč je posledica 
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značilnosti življenja, brezobzirne tekmovalnosti za boljšo izobrazbo, delovno mesto, socialni 
položaj idr. Nasilje je tudi tesno povezano z revščino, kar je Habbe (2000) argumentiral s 
trditvijo, da revni otroci niso bolj nasilni, temveč imajo manj sistemskih dejavnikov, ki bi jih 
obvarovali pred doživljanjem nasilja. Nasilje je povezano z brezposelnostjo, nerešenimi 
mednarodnimi vprašanji in s političnimi spori. Tudi Kos (1985) poudarja pomemben vpliv 
družine in trdi, da je pri oceni normalnosti ali odklonskosti vselej potrebno ovrednotiti otrokovo 
odzivanje in vedenje ter njegov razvoj v sklopu družinskega in zunanjega okolja, v katerem je 
potekalo otrokovo življenje, in upoštevati trenutne življenjske situacije. Raziskava po Vec 
(1998, v Vec 2011), ki je bila narejena v enem od slovenskih vzgojnih zavodov, je med rizične 
dejavnike, ki lahko pripeljejo do razvoja vedenjskih motenj, uvrstila naslednje: (1) poklicna 
neuspešnost staršev; (2) zloraba alkohola, kadar je pri celotni družini opaziti pomanjkanje 
aktivnih interesov; (3) zatekanje v pasivnost ter lagodnost, če so družine v celoti nevključene 
ali celo konfliktne v socialnem okolju; (4) kadar obstaja konfliktnost in nestalnost v partnerskih 
odnosih ter (5) če starši uporabljajo vzgojo, ki bi jo lahko označili kot kaotično. 

Erb (1997) prav tako poudarja vpliv televizije, saj otroci do desetega leta verjamejo, da je vse, 
kar vidijo na televiziji, resnično, kar posledično oblikuje njihov pogled na svet. Poleg televizije 
pa na pojav nasilja vpliva tudi sodobna glasba (prav tam). Nekatera besedila pesmi povzemajo 
vojno, nasilje, nekateri glasbeniki pa tudi spodbujajo nestrpnost do nekaterih družbenih skupin, 
npr. istospolno usmerjenih oseb ali priseljencev. Med glasbo in nasiljem obstaja vzročna 
povezava: plazovi tonov, topotajoči ritmi, zavijanje in predvsem glasnost sprožijo v človeškem 
telesu kemične procese, kar povzroči nekatere čustvene spremembe (Habbe, 2000). 

9. RAZISKAVE O MEDVRSTNIŠKEM NASILJU V ŠOLAH 

V slovenskih šolah na splošno še nimamo dovolj učinkovitih načinov spoprijemanja s pojavom 
nasilja v šoli, ki bi temeljil na znanstvenem raziskovanju. Naše šole doslej še niso imele 
uporabne empirične znanstvene podlage, ki bi bila osredotočena na čustvene razsežnosti nasilja 
(Filipčič in Muršič, 2010). 

Pušnik (1999) se sprašuje, ali so morda frustracije v šoli eden izmed vzrokov za izbruh 
nasilnega vedenja. Učenci lahko v šoli doživljajo veliko stresa zaradi sebe (svojega neuspeha), 
vrstnikov, učiteljev in nazadnje zaradi staršev. Agresivnost je ena izmed možnih reakcij na 
frustracije, predvsem tiste, ki jih zaznavamo kot neupravičene ali namerne. Agresivno vedenje 
pa je lahko tudi odziv na nezadovoljevanje potrebe po varnosti, ljubezni spoštovanju in 
potrditvi. Upravičeno se lahko vprašamo, kako na učence vplivajo pretirane zahteve učitelja ter 
nenapovedano ocenjevanje. Zaradi večinske uporabe frontalne oblike poučevanja se učenec v 
šoli znajde v vlogi pasivnega poslušalca, zapisovalca razlag, zato svojo energijo neustrezno 
sprošča med odmori. 

Rezultati že opravljenih raziskav pri nas (Dekleva, 1995; Pušnik, 1996,1998, v Pušnik, 2004) 
namreč kažejo, da se delež učencev, ki so že bili žrtev medvrstniškega nasilja v šoli, giblje med 
20 in 24 %. Učenčeva pripravljenost za pristop do učitelja v primeru štirih vrst nasilja (psihična, 
fizična, verbalna in uporaba orožja) je že bila raziskana. Ocenjevali so vpliv pozitivnega odnosa 
med učencem in učiteljem oziroma učiteljico in ali tak odnos vpliva na percepcijo učenca na 
učiteljevo sposobnost pomoči. Ugotovili so, da četudi učenec prihaja iz družine z neugodnimi 
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razmerami (npr. neustrezni odnosi med staršema in do otrok), bo med šolanjem spoznal učitelje, 
ki so lahko sicer osebnostno zelo različni, vendar pozitivno naravnani do svojih učencev. Z 
njimi vzpostavljajo pristne človeške odnose, ki učencu odpirajo drugačne izkušnje z odraslimi 
in mu lahko pomenijo tudi čustveno oporo (prav tam). 

Na Slovenskem je bila raziskava izpeljana leta 2012, vključevala je kar 1996 dijakov. Ugotovili 
so, da se več kot polovica dijakov po trpinčenju ne bi želela pogovoriti s šolskim svetovalnim 
delavcem (Kramer, Mesarič in Velkavrh, 2012). Podatki za Slovenijo kažejo, da je 8,9 % 
vprašanih mladostnikov sodelovalo pri trpinčenju drugih vsaj dvakrat mesečno v preteklih 
nekaj mesecih; 9,8 % mladostnikov se je pretepalo vsaj trikrat v zadnjih 12 mesecih; 22,1 % 
mladostnikov pa je bilo žrtev trpinčenja vsaj enkrat v preteklih mesecih (Jeriček Klajnšček in 
drugi, 2014). 

Turška študija, zajeta v članku (Yurtal, Artut, 2010), je temeljila na raziskavi nasilja v šoli na 
podlagi risb otrok. Otroke so prosili, da narišejo sliko o nasilni situaciji, za katero so slišali, ji 
bili priča ali jo izkusili. Učenci so narisali veliko slik, nekaj pa jih je prikazovalo učiteljevo 
nasilje nad otrokom. Po tragičnih streljanjih v Ameriki je veliko učencev povedalo, da so vedeli, 
da ima storilec težave in v kaj je bil vpleten, medtem ko učitelji in ravnatelj o tem niso vedeli 
nič (Bender, Shubert, Mclauglin, 2001).  

Pušnik (1999) je zajela bistvene ugotovitve raziskav, ki so bile opravljene po letu 1995 na 
Zavodu RS za šolstvo. Cilj raziskave, ki je bila izpeljana leta 1995, je bil ugotoviti obseg 
vrstniškega nasilja in tudi, kako se učenci in učitelji nanj odzivajo. Uporabljena je bila delno 
prirejena oblika Olweusovega vprašalnika.  

Osnovne ugotovitve te raziskave so bile: 

 V vseh starostnih skupinah je v vlogi žrtve in nasilneža več fantov kot deklet. Ta 
ugotovitev se ujema z ugotovitvami tujih avtorjev, ki trdijo, da so dečki v medosebnih 
odnosih bolj nepopustljivi in agresivnejši od deklic (Olweus, 1986, Mccoby, 1986, 
Besag, 1989, v Pušnik, 1999). Med dečki je več telesnega nasilja, medtem ko deklice 
uporabljajo bolj posredne oblike (obrekovanje, manipuliranje, izolacijo itd). Pojavlja se 
vprašanje, kakšen je vpliv spolno specifične socializacije. Maccoby in Jacklin (po 
Pepler, 1991, v Pušnik, 1999) sta naredili obsežnejšo študijo, kar se tiče razlik med 
spoloma v agresivnosti, in prišli do ugotovitve, da na agresivnost vplivajo socialni 
dejavniki in socialno učenje, kjer pripisujemo spoloma različno vlogo (prav tam). Od 
dečkov pričakujemo, da so se sposobni ubraniti in si pridobiti mesto v družbi, v kateri 
ima telesna agresivnost pomembno vlogo, za deklice pa se pretepanje ne spodobi in se 
dopuščajo zgolj posredne in verbalne oblike agresivnosti (Pušnik, 1999).  

 Žrtve in nasilneži imajo to vlogo pogosto več let. To je problem predvsem za tiste, ki so 
v vlogi žrtve več let, saj trpinčenje na njih pusti dolgotrajne posledice. Ni jih strah samo 
nasilneža, temveč tudi novih situacij, ker se težko znajdejo, prav tako se začnejo 
izogibati stikov z vrstniki, zniža pa se jim tudi zaupanje v lastne socialne spretnosti.  

 Nekateri učenci so nosilci obeh vlog. Olweus govori o posameznikih, ki prevzamejo 
obe vlogi – vlogo žrtve doma in vlogo nasilneža med vrstniki.  
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 Na pojav nasilja se odziva le malo učiteljev. Mnenje učencev je, da jih le 20 % priskoči 
na pomoč. Ob vprašanju, zakaj je tako, so ugotovili naslednje: (1) o pojavu ne vedo 
veliko, (2) nekateri ga ne jemljejo kot problem, (3) nekateri menijo, da so določene 
oblike nasilja pač normalne v tej dobi, (4) nekateri posežejo le, če so razredniki tistemu, 
ki je vpleten v nasilje in (5) nekateri bi pomagali, a ne vedo, kaj naj v danem trenutku 
storijo (Pušnik, 1999). 

10. OTROK KOT SOGOVORNIK V PROCESU RAZUMEVANJA 
MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA 

Pogled na zgodovino odnosov med odraslimi in otroki v zahodni kulturi kaže, da so imeli 
odrasli o otrocih vrsto predsodkov, ki smo jih sicer do današnjega dne v večini odpravili, a 
hkrati dodali nove. Odrasli pogosto zaznavamo otroke kot ranljive, podrejene in povsem ali 
skoraj povsem odvisne od nas, zato velikokrat spregledamo kompleksnost in dinamičnost 
odnosov, ki jih imajo otroci z odraslimi, kar vključuje neredko obrnjene vloge skrbi za drugega 
(Šugman Bohinc, 2013). Kar ugotavlja C. D. Clark (2011, v Šugman Bohinc, 2013), je, da nam 
otroci postanejo razumljivi, če ustrezno pristopimo k njim in jim omogočimo izraziti njihov 
pogled, njihov glas. Clark (prav tam) opozarja, da moramo biti pri izvajanju raziskav, ki se 
tičejo otrok, zelo previdni, saj tudi na otroka usmerjeni raziskovalci niso še popolnoma prevzeli 
pristopa »čim manj vplivanja odraslih«. Velikokrat se namreč zgodi, da raziskovalci že samo s 
svojim načinom obnašanja narekujejo potek raziskave. 

Kako se pridružiti otroku in slišati ter upoštevati njegov glas, je lahko za odrasle poseben izziv. 
To ni nekaj, kar bi bilo domače, vsakdanje, nekaj, na čemer bi lahko gradili glede na lastne 
izkušnje iz otroštva. Naša družba je bila vedno urejena tako, da pogosto presliši glas otrok, kljub 
dejstvu, da je že v 12. členu Konvencije o otrokovih pravicah, ki jo je leta 1989 sprejela 
generalna skupščina Združenih narodov, zapisano, da ima otrok pravico, da je slišan. Potrebno 
je sprejeti izziv in  odpreti prostor za otrokov glas, naučiti se slišati, kar nam pripoveduje, naučiti 
vključiti se v otrokovo perspektivo in soustvarjati želene izide (Kustec, 2013).  

Po mnenju Kustec (2013) odrasli premalokrat ustvarimo okoliščine, v katerih bi se lahko vsak 
otrok izražal na svoj način, povedal, kaj mu je všeč in kaj ne, se pohvalil z določenimi 
spretnostmi, ki so pri njem bolj razvite. Več pozornosti bi bilo potrebno posvetiti raziskovanju 
in odkrivanju otrokovega osebnega jezika, njegovega zaznavanja, dojemanja, interpretiranja, 
ravnanja ter učenja upoštevanja njegove perspektive. Prevečkrat gledamo na otroka kot na 
nekoga, ki je nemočen, ki s težavo ubesedi in pove, kaj misli. 

10.1. ZGODOVINA MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA 

Čeprav je medvrstniško nasilje med učenci star pojav, do 70. let preteklega stoletja ni bil 
predmet sistematičnega proučevanja. V evropskem prostoru se je zanimanje za problem 
medvrstniškega nasilja med učenci najprej pojavilo v skandinavskih državah – na Švedskem 
konec 60., na Norveškem pa v začetku 70. let. Šolske oblasti so večjo pozornost temu posvetile 
po letu 1982, ko so časopisi poročali o samomoru otrok, starih od 10 do 14 let, ki so samomor 
storili zaradi hudega trpinčenja s strani vrstnikov. Ta dogodek je dvignil ogromno prahu, zato 
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je ministrstvo za vzgojo in izobraževanje jeseni leta 1983 v norveških osnovnih šolah uvedlo 
nacionalni program proti medvrstniškemu nasilju med učenci (Pečjak, 2014). 

V času po letu 1990 so starši in pedagogi v Ameriki postajali vedno bolj zaskrbljeni glede 
varnosti v šoli. Šolski zločini so postajali čedalje bolj nasilni. Med letom 1990 je javnost za 
porast nasilja krivila spremembe v družini. V tem času se je namreč povečala vzgoja zgolj enega 
od staršev ter zaposlenost obeh staršev, kar je pomenilo premalo posvečanja mladim. Te 
spremembe pa so povezane tako s političnimi kot tudi z ekonomskimi spremembami. V tem 
času je bil olajšan tudi potek ločitve, kar je povečalo število enostarševskih družin. Možnosti, 
da družinski člani kvalitetno preživljajo prosti čas, so se zmanjševale (Yogan, 2000). 

Do leta 1992 se je zgodilo že več kot 211 šolskih smrti, ki so bile povezane z nasiljem (Wolf 
1998). Ko so bile žrtve in nasilneži identificirani kot belopolti otroci iz malih mest in srednjega 
družbenega razreda, je narod postal vznemirjen. Začeli so poudarjati varnost in načine 
preprečevanja nasilja v šoli, kot so npr. redni pregledi šol in njihovih varnostnih sistemov, 
meritve stopnje zločina in kontrola, postavitev detektorjev kovin, zaklenjeni šolski vhodi. Ne 
glede na vse varnostne ukrepe se je nasilje v šolah le še povečalo (Yogan, 2000). 

Šole so zelo zgodaj videli kot institucijo, ki je sposobna vplivati na posameznike. Šole so imele 
priložnost posredovati skupne norme ter vrednote posameznikom, ko je bil za to še čas (prav 
tam). 

V poznih 70. in zgodnjih 80. so izhajale knjige, ki so bile zelo kritične do izobraževalnega 
sistema, ki je ignoriral pravice in potrebe posameznikov ter sodil ljudi. Sredi 80. in v začetku 
90. je postalo pomembno vključevanje mladih v šolsko skupnost in spodbujanje poslušanja 
mladih. Sredi 90. pa je prišlo zavedanje čustvene inteligence in zavedanje pomembnosti o tem, 
da smo v stiku s čustvi in potrebami pri reševanju sporov (Goleman 1996; Rosenberg, 1999, v 
Hopkins, 2004). 

10.2. ODNOS ODRASLIH DO OTROK SKOZI ZGODOVINO IN DANES 

Odnosi odraslih do otrok in njihovega položaja v družbi so se skozi čas zelo spreminjali. 
Zgodovinski dokumenti dokazujejo, da je bil problem nasilja nad otroki prisoten v vseh 
civilizacijah (Aries, Radbill 1968, v Zloković in Dobrnjič, 2007). Pojem otroštvo je relativno 
nov, pojmuje pa relativno dolgo obdobje, v katerem otrok usvaja znanje in veščine, ki jih bo 
potreboval v odraslosti. Včasih je veljalo, da so otroci sposobni samostojno živeti v starosti 5 
do 6 let. V 16. stoletju so otroci v Angliji pravno odrasli postali pri desetih letih. Delo otrok, 
mlajših od devet let, je bilo z zakonom prepovedano leta 1833 (Beckett, 2003, prav tam). 

Skozi zgodovino oziroma podrobneje po koncu 2. sv. vojne se je odnos do otrok radikalno 
spremenil. Otrok je postal definiran kot oseba z lastnimi pravicami in kompleksnimi potrebami, 
ki jih je treba zadovoljiti, da se njegov potencial lahko razvija. Preventiva nasilja nad otroki je 
bila dolgo časa omejena le na ozko področje preprečevanja izključno najkrutejših oblik 
telesnega nasilja (Kemp, 1962, v Zloković in Dobrnjič, 2007). 

Mnoge negativne odnose lahko v začetni fazi razumemo kot vzgojne ukrepe, slučajen 
nesporazum ali pa nedolžno igro med otroki. Negativne in agresivne odnose lahko srečamo tudi 
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v družini, med brati in sestrami, pa tudi v skupinah otrok v šoli, na ulici ali celo v otroških vrtcih 
(prav tam). 

Zloković in Dobrnjič (2007) menita, da je zaščita otrok in pomoč otrokom problem družbe, ne 
samo posameznika. Če se izvaja nasilje nad otrokom, je veliko možnosti, da bo ta otrok izvajal 
nasilje v družini, med vrstniki ter v širšem socialnem okolju. 

10.3. SPREMINJANJE ODNOSA UČITELJ – UČENEC SKOZI ZGODOVINO 

Včasih je bila kaznovana vsaka nespodobnost, neposlušnost, lenoba ali kakšno drugo 
obnašanje, za katerega so menili, da je nezaželeno in asocialno. Klečanje, vezanje z verigami 
ali prisilno zamašena usta, to so bili vzgojni ukrepi, ki so bili obravnavani kot »normalni«. 
Nekateri prvi poskusi zatiranja okrutnega telesnega kaznovanja se pojavijo v 13. stoletju, toda 
šele v 15. in 16. stoletju odnos do otrok dobiva humanejše oblike. Med prvimi pedagogi, ki so 
nasprotovali telesnemu kaznovanju, je bil J. H. Pestalozzi, toda šele v sedemdesetih in 
osemdesetih se je telesno kaznovanje pričelo obravnavati kot nesprejemljivo (Zloković in 
Dobrnjič, 2007). 

»Telesno nasilje in agresivne stike z njimi poimenujemo kot nasilje in je po zakonu kaznivo 
dejanje.« (Zloković in Dobrnjič, 2007, str. 45) Avorici (prav tam) navajata, da je bilo včasih 
kaznovanje v šoli definirano kot prikrajšanje, nadomestilo, povzročanje neugodja ali bolečine 
(fizične/psihične), ki ga izvaja oseba na položaju – avtoriteta v odnosu do osebe, ki se ni držala 
postavljenih pravil. Pomembno je, da se vprašamo, kaj slabega povzročajo telesne kazni. S 
takšnimi dejanji učimo otroka, da je takšno vedenje dovoljeno, kar ima negativni vpliv na 
moralni, socialni in kognitivni razvoj.  

10.4. OTROK KOT SOGOVORNIK 

Pogovor med odraslim in otrokom velikokrat ne poteka tako, da bi se oba udeležena v pogovoru 
počutila videna, slišana in razumljena od sogovornika. Do tega prihaja, ker komunikacija med 
otrokom in odraslim navadno poteka tako, da odrasla oseba otroku zastavlja vprašanja, ta pa 
poskuša podati smiselne in zadovoljive odgovore. Pogovor večkrat poteka v smeri zasliševanja, 
moraliziranja in pridiganja, pri čemer ni prostora za otrokov pogled (Juul, 2010, v Akerman, 
2013). Zato je potrebno biti v pogovoru z otrokom potrpežljiv in odprt ter dati otroku vedeti, da 
nam je njegovo mnenje pomembno. 

Kot poudarja Žgavc (2000, v Akerman, 2013), je za uspešen pogovor med odraslim in otrokom 
potrebna uporaba jasnih ter neobtožujočih besed in izogibanje besedam prisile, ki jih 
nadomestimo z besedami izbire. Za pogovor je prav tako potrebna odprtost, sprotno 
povzemanje sporočenega, da preverimo, ali smo otrokove besede razumeli pravilno ter se tako 
izognili nesporazumom. Otrok pri izražanju svojih neugodnih čustev potrebuje pomoč. Pri takih 
pogovorim moramo uporabljati vprašanja, povezana z otrokovimi željami in občutki. 

Loreman (2009, v Čačinovič Vogrinčič, 2013) navaja, da smo odrasli zasedli in zakrili svet 
otrok, kot smo znali, razumeli in potrebovali. Pravi, da je potrebno otroštvo spoštovati, tega pa 
ne naredimo tako, da ga docela določimo in zapolnimo odrasli. Spoštovati otroka pomeni 
spoštovati njegove posebnosti, spoštovati kompleksnost otroških svetov, ki jih premalo 
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poznamo. Sodobni šoli nepoznavanje in nespoštovanje otroštva skupaj z nepripravljenostjo, da 
se lotimo dela skupaj z otroki in mladimi ljudmi, predstavlja veliko oviro za spremembe, ki jih 
potrebujemo za razumevanje šole in učenja skozi odnos med otroki in odraslimi. Qvortrup 
(1997, v Kodele, 2017) opozarja, da se moramo, ko govorimo o otroku kot kompetentnem bitju, 
ki aktivno participira pri oblikovanju za sebe pomembnih odločitev, vprašati, ali so otroci 
resnično tista skupina ljudi, ki zase lahko trdi, da je slišana. Večina odraslih bi se namreč 
strinjala, da imajo otroci več družbene moči, kot si jo zaslužijo, vendar je ta predstava večinoma 
le predstava odraslih (staršev in učiteljev), ne pa tudi otrok. Zaradi navedenega ni torej nič 
presenetljivega, da prihaja do upora otrok in včasih tudi do žaljivega odnosa otrok do odraslih, 
saj je to način izražanja nezadovoljstva (prav tam). 

Nedvomno je pomembno, da odrasli zaščitijo otroke pred nevarnostmi (zlorabe, nasilje ipd.), 
problem pa se pojavi, ko je ta zaščita pretirana. Qvortrup (1997, v Kodele, 2017) dodaja, da 
želijo odrasli v teh primerih zaščititi otroke z namenom, da bi zaščitili sebe oz. se zaščititi pred 
motnjami, ki bi jih otroci z izražanjem svojega pogleda, mnenja povzročili v socialnem redu 
odraslih. Otroka je potrebno prepoznati kot bitje, ki je zmožno ubesediti svoje doživljanje, 
primerno svoji razvojni stopnji, kar je eden izmed pedagoških konceptov, ki je vsekakor vplival 
na krepitev participacije otrok v šolskem prostoru. 

»Spoštovanje otroštva pomeni: 

- da otrokom zagotovimo temeljne življenjske potrebe, kot jih zapišeta Deklaracija 
Združenih narodov o otrokovih pravicah (1959) in Mednarodna konvencija Združenih 
narodov o otrokovih pravicah (1989); 

- spoštovati otrokov čas, še posebno sedanjost; 
- spoštovati otrokovo uživanje otroštva; 
- spoštovati otrokove odnose z drugimi; 
- spoštovati otrokov prispevek družini in različnost; 
- spoštovati in sprejeti otrokove spretnosti in sposobnosti.« (Čačinovič Vogrinčič, 2013 

str. 15) 
Učenčev glas moramo slišati, mu omogočiti izkušnjo, da se njegov glas sliši in upošteva. 
Pogosto se pri delu z otroki zdi, da nimajo dovolj širokega besednega zaklada, s katerim bi se 
jasno izrazili. »Ne vem« je najbolj pogost odgovor, za takim odgovorom pa je pogosto izkušnja 
nemoči, izkušnja, da njegove besede ne štejejo, včasih pa so tako globoko zakopane, da se zdi, 
da otrok ne more do njih. Zato moramo pogovore z učenci zastaviti drugače, saj učenci večkrat 
na drugačen način kot odrasli ustvarjajo pomene, nekateri so manj vešči jezika, diskurz odraslih 
jim je tuj, mnogo bolj kot mislimo, njihove predstave so drugačne in odraslim mnogokrat 
nerazumljive (prav tam). Učenci imajo drugačne izkušnje, poglede in znanje kot učitelji, kar 
moramo spoštovati. D. Gehart (2007, v Čačinovič Vogrinčič, 2013) govori o tem, kako 
pomembno je, da za pogovore zagotovimo prijazen prostor, v katerem se bo učenec dobro 
počutil in imel mir, da misli in raziskuje. Zelo pomembno je tudi, da otroku zagotovimo čas, v 
katerem bo zmogel ubesediti misli, mu ne skačemo v besedo in smo potrpežljivi. Gehartova 
(prav tam) nas, odrasle, vabi, da v odnosu do učenca prevzamemo držo »ne vedeti«, saj je v 
pogovoru z učencem še posebno pomembno, da mu ne bi vsilili svojih odgovorov, dobrih 
namenov prehitro, ne da bi počakali, da učenec sam pride s svojim, velikokrat prav čudežnim 
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razmišljanjem in razlagami. Na koncu pa nas pri delu z otroki vabi, da stopimo tudi na onstran 
besed, npr. uporabimo risbe, ples, igranje vlog, petje, uporabo igrač itd.  

V slovenskih šolah, pa tudi drugod, je še vedno najbolj običajno, da se učitelji in starši o otroku, 
pogovarjajo med sabo, z otrokom pa se pogovarja vsak posebej. Najpogosteje se pogovarjamo 
skupaj z otrokom, ko gre za prekrške v otrokovem vedenju (Bregar Golobič, 2013). 

10.5. VKLJUČEVANJE OTROK V NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE 
PREVENTIVNIH VSEBIN V ŠOLSKEM OKOLJU 

Šola ima pomembno vlogo v življenju otrok, saj v njej preživijo ogromno časa. V sodobnem 
družbenem kontekstu se mnogim tveganim okoliščinam ne moremo izogniti, zato je treba v 
preventivno delo v šolskem okolju poleg informiranja, kako preprečiti tveganje, nujno uvesti 
tudi strategije, kako ta tveganja zmanjšati ali vsaj obvladovati. Preventivne delavnice, ki so 
nastale v okviru projetka Soustvarjanje skupnostnih preventivnih projektov v šolskem okolju 
spadajo pod enega izmed programov, ki uči preprečevati in obvladati tveganja, povezana z 
(zlo)rabo drog in alkohola ter (ne)odgovornim ravnanjem z moderno tehnologijo v šoli in doma. 
Smisel tega projekta je, da se upošteva glas otrok tako, da ti aktivno sodelujejo pri oblikovanju 
in načrtovanju dejavnosti ter pri iskanju odgovorov za preprečevanje ali zmanjševanje tveganih 
vedenj (Kvaternik, Kodele, 2013). Ustvarjalna vključenost otrok v učenje vsebin, ki se nanašajo 
na preprečevanje in zmanjševanje tveganih okoliščin, je pomemben varovalni dejavnik pred 
razvojem tveganih okoliščin do te mere, da bi negativno vplivale na vsakdanje življenje (npr. 
poslabšanje zdravja, učnega uspeha, izključevanje iz šole ipd.).  

Ko razmišljamo o otrokovi participaciji, se nedvomno sprašujemo tudi o tem, zakaj je smiselno, 
da otroci participirajo v zadevah, ki se jih tičejo, kakšne koristi bodo otroci, pa tudi odrasli, 
imeli od tega. Sinclar (2000 v Mannion, 2010, str. 330) navaja več razlogov, zakaj naj odrasli 
spodbujajo otrokovo participacijo oziroma koristi, ki jih s tem pridobijo odrasli in otroci: 

 ker je to otrokova državljanska pravica, 

 ker je to zakonska zahteva, 

 ker na ta način izboljšamo storitve za otroke, 

 ker je to bolj demokratično in vodi do boljših odločitev, 

 ker na ta način zagotavljamo otrokom varnost in zaščito pred raznimi zlorabami, 

 ker na ta način razvijamo otrokove spretnosti, njegovo samoučinkovitost in 
izboljšujemo njegovo samopodobo, 

 ker otroci povedo veliko pomembnega, kar odraslim lahko pomaga pri sprejemanju 
odločitev v otrokovo korist. 

Številni avtorji navajajo, da mora vsak otrok dobiti izkušnjo participacije v zanj pomembnih 
zadevah, saj bo le tako lahko spoznal samega sebe in se posledično identificiral kot pomemben 
član družbe (Smith, 2010). Shier (2001) opredeljuje participacijo kot projekt, ki omogoča in 
podpira otroke, stare od 8 do 12 let, da kot posebni svetovalci organizatorjem umetniških, 
kulturnih in prostočasnih dejavnosti svetujejo, kako izboljšati kakovost storitev za otroke. 
Ponekod so otroci na šolah vse pogosteje vključeni v raziskave, opazovanje in različna 
posvetovanja. Kljub temu pa večina otrok še vedno ne participira v celotnem procesu odločanja. 
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Mediji še vedno raje prikazujejo otroke kot nemočne žrtve kot tiste, ki lahko pomembno 
vplivajo k razvoju družbe (Theis, 2010). Odrasli vse prepogosto podcenjujejo sposobnosti 
otrok, zato so otroci in njihova mnenja velikokrat preslišana, ker niso izražena na način, ki 
ustreza odraslim (prav tam). 

G. Lansdown (2001, v Kodele, 2017) navaja razloge, zakaj si otroci želijo participirati v zase 
pomembnih zadevah:  

 pridobijo nove veščine in izboljšajo samopodobo, 

 otresejo se občutka nemoči ali ga zmanjšujejo, 

 na ta način dobijo moč za boj proti zlorabam in zanemarjanju njihovih pravic, 

 zaradi prepogostega občutka, da jih odrasli ne razumejo, 

 zaradi prepričanja, da bo njihov prispevek vodil k boljšim odločitvam, 

 zaradi želje/pomembnosti, da se jih posluša, ko gre za odločanja o zanje pomembnih 
zadevah. 

Pomembno je, da odrasli, ki vodijo aktivnosti, ne manipulirajo z otroki in ti ne delajo zgolj po 
navodilih odraslih, ne da bi sploh razumeli, kaj je cilj določene aktivnosti. Hart (1992) kot 
primer manipulacije navaja situacije, kjer se odrasli posvetujejo z otroki, vendar njihovim 
idejam ne podajo nobene povratne informacije.  

Pečjak (2014) navaja, da so v veliko primerih otroci tiho oziroma je nasilje pogosto prikrito. 
Zato je čas, da se vprašamo, zakaj je tako, ali otroci ne zaupajo odraslim in zakaj. Izhajam iz 
predpostavke, da so učenci tisti, ki znajo zase najbolje opredeliti svoje doživljanje v razredu in 
na šolskih hodnikih, zato me zanima, kakšni so njihovi odzivi. Šugman Bohinc (2013) navaja, 
da se v zadnjem obdobju fokus raziskav o otrocih premika s pogovora o otroku na pogovor z 
otrokom. Avtorica argumentira, da je večina raziskav o otrocih ne temelji na doživljanju otrok, 
temveč na mnenju odraslih o otrocih. Iz tega sledi, da proučujemo večinoma konstrukte odraslih 
o otrocih in tako zavzemamo nadrejeno pozicijo, da odrasli znamo povedati bolje od otrok, 
namesto da bi bili njihovi spoštljivi sogovorniki in bi jim dali glas (Čačinovič Vogrinčič, 2008). 
Študij literature, še posebno literature o procesih pomoči, tudi potrdi, da smo skoraj vse, kar 
vemo o otrocih, raziskali odrasli sami, brez sodelovanja otrok (prav tam). Zato je pomembno, 
da se metodološka izvedba prilagodi razvojni stopnji otroka (Šugman Bohinc, 2013). Cilj 
pogovora z otrokom je torej, da otrok spregovori o svojem doživljanju, postane opazen in slišan 
kot individualno bitje.  

»Vključevanje otrok povečuje njihovo motivacijo, prispeva k izboljšanju njihove samopodobe, 
razvija refleksno mišljenje ter omogoča odraslim, da pogledajo probleme tudi z otrokovega 
zornega kota.« (Boyd in sod. 2006, v Kvaternik in Kodele, 2013, str. 171) Tudi Galla (2002) 
poudarja, da šolski strokovni delavci ne morejo pričakovati, da se bodo otroci vedli odgovorno, 
če bodo imeli občutek, da jih odrasli ne jemljemo resno (prav tam). Zato je potrebno razmisliti, 
zakaj je smiselno soustvarjati z otroki in jih vključevati v reševanje težav, še posebej tistih, ki 
se tičejo tudi njih. Od otrok lahko zvemo ogromno, le odpreti se moramo in se naučiti otroka 
resnično poslušati in razumeti.  
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10.6. OVIRE ZA PARTICIPACIJO OTROK 

G. Lansdown (2001, v Kodele, 2017) predstavi štiri argumente, ki jih odrasli najpogosteje 
uporabijo proti participaciji otrok. Prvi argument je, da otroci nimajo dovolj zmožnosti in 
izkušenj za participacijo, pri čemer številni avtorji (Hart, 1992; Lansdown, 2001, Čačinovič 
Vogrinčič, 2008) poudarjajo, da se morajo odrasli odpovedati dvomu o kompatibilnosti otrok, 
če želijo, da se participacija premakne na raven vsakdanje prakse. G. Lansdown (2010) pravi, 
da imajo otroci enako razvite zmožnosti na različnih področjih svojega življenja kot odrasli. Že 
majhni otroci znajo povedati, kaj in zakaj jim je v vrtcu všeč oziroma česa ne marajo. Naloga 
odraslih je, da otroke in njihove ideje podprejo ter jim zagotovijo pogoje za participacijo.  

Naslednji argument je, da se morajo otroci naučiti odgovornosti, še preden so jim priznane 
pravice, kar G. Lansdown (prav tam) zavrže z utemeljitvijo, da je eden izmed bolj učinkovitih 
načinov, kako spodbuditi otroke, da sprejmejo odgovornost, ta, da najprej spoštujemo njihove 
pravice. Otroke moramo spoštovati in jim dati priložnost, da so slišani. Eden izmed 
argumentov, zakaj ni priporočljivo vključevati otrok v participacijo, je tudi ta, da v primeru 
vključitve otroku odvzamemo otroštvo. Vendar pa otrok ne smemo vključevati v participacijo, 
če tega ne želijo, ampak jim zgolj podamo možnost oziroma pravico do participacije. Otroci že 
od zgodnjih let lahko sprejemajo odločitve in določene odgovornosti (npr. že zelo majhni otroci 
se lahko odločajo o tem, kakšno igrico bodo igrali in se pogajajo o pravilih). Četrti argument 
pa je, da participacija otrok vodi do pomanjkanja spoštovanja staršev. G. Lansdown (2010) 
pravi, da poslušanje otrok pomeni, da jih spoštujemo in jim pomagamo, da se naučijo spoštovati 
druge, in jih na tak način ne učimo, naj ignorirajo starše. Participacija otrok je pogojena z 
družbenimi pričakovanji in odporom odraslih. V številnih kulturah se pričakuje, da bodo otroci 
z bližini odraslih tiho. V tem primeru glas otrok predstavlja grožnjo obstoječemu sistemu 
(Kodele, 2017). 

11. MODEL SIVI 

V pomoč pri razumevanju dejavnikov, ki vplivajo na medvrstniško nasilje in nam omogočajo 
lažje razumevanje otrokove potrebe po pomoči, Vec (2011) predstavi model SIVI. 
»Najpogosteje je moteče vedenje povezano z več različnimi dejavniki, tako neposrednimi kot 
posrednimi, ki šele povezani v prepleteno, sovplivajočo mrežo lahko izzovejo moteče vedenje.« 
(Vec, 2011, str. 133) Poenostavljeno mišljenje nam v takšni situaciji ne koristi, saj preproste in 
hitre rešitve pri soočanju s problematiko ni. Seveda pa pri razumevanju problematike in pri 
načrtovanju pristopa potrebujemo določene modele, ki kompleksnost etioloških povezav 
predstavijo prek posameznih sklopov.   
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Slika 1: Model SIVI – temeljna psihološka ozadja motečega vedenja (Vec, 2011, 
str.133). 

Skupina 

Na moteče vedenje lahko skupina vpliva na več različnih načinov, v nekaterih lahko deluje kot 
samostojni dejavnik izvora motečega vedenja, še pogosteje pa, v povezavi s povsem 
individualnimi značilnostmi članov skupine in/ali z neustreznim vodenjem, moteče vedenje 
sooblikuje in sovzdržuje. Vec (2011) predstavi nekaj temeljnih elementov, ki lahko pri članih 
skupine delujejo kot izvor motečega vedenja: 

1. »Skupinske norme – delujejo kot izvor motečega vedenja, ko posameznik zaradi želje 
po integraciji v skupino začne sprejemati norme, ki niso v skladu z družbeno 
sprejemljivimi, zato postane njegovo vedenje v širšem okolju moteče. 

2. Kultura ravnanja s konflikti in problemskimi situacijami – je tesno povezana z normami 
skupine ter načinom spoprijemanja s težavami članov skupine. Motečega vedenja bo 
več, če se člani v skupini ne znajo »kulturno« spoprijemati s težavami in jih reševati na 
konstruktiven način. 

3. Siljenje skupine – mladostnik včasih nekatera vedenja sprejme v skupinskih situacijah 
(zaradi strahu pred posledicami odklonitve, bodisi zaradi pomena skupine bodisi obeta 
neko korist). V tem primeru posameznik ne »ponotranji« takšnega vedenja ter ga izvaja 
zgolj v skupini. 

4. Strukture (komunikacijska, struktura skupinskih vlog, socialnih moči ipd.) – Moteče 
vedenje lahko nastaja že pri samem oblikovanju strukture skupine, strukture vlog 
znotraj skupine in kadar so nejasni, nestabilni in neskladni interesi znotraj skupine. 

5. Faze razvoja skupine – vsaka skupina gre od svojega nastanka dalje skozi določene faze, 
ki se najpogosteje pojavljajo v značilnem zaporedju. Ena od faz, ki nastopi po fazi 
strukturiranja, je faza konfliktov. 

6. Cilji – z motečim vedenjem so povezani na različne načine, kjer pa je najbolj pomembno 
to, ali so cilji v skupini resnično zastavljeni kot skupinski cilji. Namreč, v skupini so 
različni posamezniki usmerjeni k istemu cilju, vendar to še ne pomeni nujno, da imajo 
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skupinski cilj. Vec (2008, v Vec, 2011) ugotavlja, da bi o pravih skupinskih ciljih lahko 
govorili le takrat, kadar je za doseganje cilja potrebna medsebojna aktivnost sodelovanje 
oziroma kooperacija.« (Vec, 2011, str.134) 

Individuum 

Vsak posameznik predstavlja nek sestavljen kompleksen sklop dejavnikov, ki izoblikuje osebno 
strukturo in se nanaša na polje genetskih, bioloških idr. predispozicij ter drugih dejavnikov. Ti 
pa lahko trajno zaznamujejo življenje oziroma delovanje posameznika (prav tam).  

1. Biološki, prirojeni dejavniki, genetske predispozicije – delimo jih na neposredne 
(genetska predispozicija za agresivno vedenje) in posredne (večina prirojenih 
dejavnikov, ki vplivajo na moteče vedenje šele v interakciji s socialnim okoljem). 

2. Čustveni razvoj z zametki osebnostne strukture – (1) nevrotične osebnostne strukture: 
otroci ne znajo izražati svojega mišljenja, običajno imajo občutek krivde, niso 
motivirani za delo in učenje in (2) disocialne osebnostne strukture: otroci nimajo 
občutkov krivde, agresivnost jim odgovarja, niso pretirano navezani na svoje starše in 
druge odrasle, jih odklanjajo ter nočejo izboljšati svojega vedenja. 

3. Reakcije na pretirano obremenilne situacije – čeprav otrok ali mladostnik ne izraža 
motečega vedenja, lahko v nekaterih situacijah (izsiljevanje, smrt v družini, ločitev ipd.) 
deluje manj zrelo, neodgovorno. 

Vodenje 

Vec (2011) poudarja, da individualni dejavniki delujejo tudi v kombinaciji z načinom vodenja. 
Vodenje mora biti prilagojeno starosti skupine in prilagajati dejavnosti glede na njihovo zrelost. 
V primeru, da bi dejavnosti presegale zmogljivosti članov v skupini ali pa je vodenje preveč 
avtoritarno, se lahko otroku tak voditelj »upre« in otrokovo vedenje postane moteče.  

Vec (2007, prav tam) podrobno opiše značilnosti demokratičnega vodenja, ki zmanjšajo 
verjetnost pojavljanja motečega vedenja: 

1. Princip realnosti sloni na odraslem, se pravi je on tisti, ki v prvi fazi presoja, komu 
kakšno vedenje v različnih situacijah dopuščati. 

2. Pravila in okviri naj bodo postavljeni čim bolj jasno. Pomembno je, da na začetku ne 
postavimo preveč meja naenkrat, sicer bo otrok težje upošteval pravila. Pravila morajo 
biti razumljiva, splošno znana ter sprejemljiva in utemeljena. 

3. Določeno mero motečega vedenja je treba dopuščati. Na otroke ne smemo takoj začeti 
izvajati pritiska in moralizirati vsakega dejanja, saj bomo s tem izzvali le še več agresije.  

4. Pomemben cilj je postopno privajanje vedno večjim zahtevam in pritiskom ter učenje 
sprejemljivih načinov izražanja čustev. 

5. Praktično je imeti na zalogi nekaj dejavnosti, s katerimi lahko pojav motečega vedenja 
preusmerimo ali pa ga poskušamo izpeljati na konstruktivnejši način. 

6. Več časa kot bomo namenili za komunikacijo in reševanje določenih težav, manjši bo 
pojav motečega vedenja. 

7. Agresivni odziv na odraslega največkrat ni usmerjen dejansko nanj, ampak na vse tisto, 
kar odrasli simbolizira otroku.  
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8. Odrasli se v svoji komunikaciji in dajanju sporočil otroku ne sme usmerjati na osebo, 
ampak na vedenje. 

9. Eden od pomembnih ciljev dela z otroki in mladostniki naj bo vzpostavitev in ohranjanje 
kontakta, ki pa ne sme postati sredstvo za dosego nekih ciljev, ampak mora biti cilj sam 
po sebi. 

10. Ne pričakujmo preveč. Odrasli s svojim delom na otrokovo vedenje res vplivajo, vendar 
na vedenje vpliva še vrsta drugih dejavnikov (vrstniki v šoli in na ulici, prijatelji, družina 
itd.). 

Institucija 

Pod terminom institucionalna ozadja motečega vedenja Vec (2011) navaja dejavnike, ki tvorijo 
kulturo ustanove na vseh njenih ravneh.  

Artefakti ali izdelki – vključujejo vse pojave, ki jih lahko vidimo, slišimo in občutimo. Vec 
(2011) po Lee (2007) povzame, da k izražanju motečega vedenja bistveno prispeva: (1) fizično 
okolje (šola naj bi nudila varno, udobno in prijazno okolje), (2) učni kontekst (učilnice bi morale 
delovati kot spodbudno okolje) in (3) ponudba dejavnosti zunaj razreda (možnost učenja in 
socialne aktivnosti zunaj razreda). 

Sprejeta prepričanja in vrednote – kar zajema: dobro vodenje, ki temelji na medsebojnem 
zaupanju; učinkovito vpeljevanje spreminjanja, ki temelji na sodelovalnem načrtovanju; 
pozitivna podporna naravnanost do otrok; razvojna naravnanost; temeljni pristop šole do 
zagotavljanja urejenega okolja; sodelovanje s starši, ki zagotavlja boljše funkcioniranje same 
šole idr. 

Osnovne predpostavke – imajo med posamezniki zelo majhno variabilnost, saj se potrjujejo z 
vedenjem. Schein (2004, v Vec, 2011) zapiše, da takrat, ko neka rešitev problema večkrat 
deluje, začne potrjevati določena prepričanja in vrednote, ki postanejo splošno sprejete. Za 
institucionalne dejavnike in za dejavnike vodenja velja, da so v načinu svojega vplivanja na 
moteče vedenje tesno povezani z individualnimi značilnostmi. Elias, Patrikakou in Weisberg 
(2007, v Vec 2011) menijo, da sodelovanje s starši ne bi smelo biti usmerjeno zgolj na 
izobraževalno področje, ampak tudi k razvoju socialno-emocionalnih kompetenc otroka. Tudi 
Davies (2002, prav tam) poudari, da mora biti program sodelovanja skrbno načrtovan ter mora 
upoštevati potrebe vseh udeležencev, izvajan pa mora biti konsistentno in zvesto, kar se lahko 
zgodi le, če ravnatelj prevzame vodilno vlogo. Šole napredujejo k boljšim dosežkom skoraj 
vedno, kadar ravnatelj pri doseganju ciljev partnerstva sprejme nekaj tveganj in prevzame 
iniciativo za izgradnjo boljše komunikacije in sodelovanje z družinami in skupnostjo.  

V modelu SIVI so torej predstavljena štiri temeljna področja: skupina, posameznik 
(individuum), vodenje in institucija, ki lahko vsak zase, najpogosteje pa povezano v 
kompleksno prepleteno celoto, skupaj delujejo kot ogrožujoči ali pa varovalni dejavniki razvoja 
motečega razvoja.  

11.1. SOCIALNI ODNOSI V RAZREDU 

Po rojstvu se začne dolgotrajen proces vraščanja v družbeno skupnost in kulturo, čemur 
pravimo socializacija. Ta proces se nato nadaljuje tudi ob vstopu v šolo, ko se začnejo 
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oblikovati socialni odnosi. Posameznik je v svojem življenju nenehno vpet v različne 
medsebojne odnose in interakcije z drugimi ljudmi. Posameznikova osebnost je po eni strani 
proizvod družbenih odnosov, po drugi strani pa nosilec in usmerjevalec teh odnosov. Ljudje se 
med seboj razlikujemo in individualne posebnosti posameznika vplivajo na to, kako vstopamo 
v interakcijo in medsebojne odnose (Lužar, 2006). 

Odnosi z vrstniki so v procesu socializacije ključnega pomena. Vstop v šolo pred otroka 
postavlja nove zahteve po prilagajanju. Tu se otrok sreča s sošolci, s katerimi navezuje stike, 
komunicira in se uveljavlja v medosebnih odnosih. Vsi sošolci v razredu pa niso otrokovi 
prijatelji (Smrtnik Vitulić, 2011).  

Ob soočanju z agresivim vedenjem je samo poznavanje in odpravljanje predvidenega vzroka 
pogostokrat nezadostno. Največkrat je motnja, kot je agresivno vedenje pri otroku, zgolj 
navzven izražena, njen vzrok pa se ne nahaja samo v otrokovi psihodinamiki, ampak navadno 
eksistira in se vzdržuje v značilnih interakcijah otroka in mladostnika s skupino, v kateri je 
nastal (najpogosteje družina) in celo v dinamiki vseh podsistemov, v katerih se mladostnik 
nahaja (vrstniki, šola, klubi itd.). Namen dela s skupinami je izboljšanje komunikacije in s tem 
medsebojnih odnosov (Vec, 1993). 

11.1.1. Socializacija 

Musek (1993) meni, da v tem procesu posameznik usvoji družbene vrednote, norme, pravila, 
pričakovanja in vloge. Za oblikovanje le-teh pa je potrebna določena mera socialne 
inteligentnosti. Ta vključuje zavedanje sebe in drugih, sposobnost interakcije in komunikacije 
z drugimi ljudmi ter določeno razumevanje njihovih mentalnih stanj (Warden in Christie, 2001). 
Poleg socializacije pa poteka tudi proces individualizacije. V tem procesu se razvija 
posameznikova osebnost, njegove posebne značilnosti, njegovi interesi, čustva, volja, 
miselnost, značaj in temperament, sposobnosti, znanja in spretnosti. Posameznik se uči 
spoznavati svoje družbeno okolje ter usvaja norme in pravila, ki veljajo v njegovi družbi in 
kulturi, ter jih postopno sprejme za svoje (Musek, 1993). Oba procesa sta vzajemno povezana. 
Razvijanje posameznikove osebnosti poteka le v družbi in v ugodni družbeni klimi in obratno 
(prav tam). 

11.1.2. Socialna kompetenca 

»Otroci, ki so izpostavljeni zavračanju oziroma neustreznim izkušnjam, razvijejo neustrezen/ 
nenormalen model odnosov med ljudmi, kar se pokaže kot socialna nekompetentnost.« (Pečjak, 
2014) Otroci že v zgodnjih letih potrebujejo ustrezen model, po katerem se bodo ravnali do 
konca svojega življenja. Socialna kompetentnost predstavlja koncept, ki ga avtorji povezujejo 
z uspešnostjo pri vzpostavljanju in vzdrževanju odnosov z vrstniki. Vendar socialno 
kompetentnost predstavlja več kot le nabor določenih vedenj, saj vključuje tudi sposobnosti 
posameznika, da vzpostavlja, se odziva in prilagaja svoje vedenje v dinamičnem kontekstu 
(Rubin in sod., 1998, v Košir, 2013). 

Camodece s sod. (2003) je ugotovil, da so tako nasilneži kot žrtve socialno manj kompetentni 
kot tisti, ki niso udeleženi v medvrstniškem nasilju. Randall (1997) pa poudarja, da nasilneži 
socialnih informacij ne procesirajo natančno. Kažejo t. i. »socialno slepoto«, kar pomeni, da 
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imajo primanjkljaj sposobnosti za razumevanje perspektive drugih. Nasilneži imajo torej 
pomanjkanje empatije. Nekatere študije kažejo, da je to posledica dejavnikov okolja.  

Pojmovanja sebe, ki jih ima posameznik, se oblikujejo na podlagi preteklih izkušenj v socialnih 
situacijah ter določajo način procesiranja informacij ter posledično vedenja v novih situacijah. 
Posamezniki, ki se zaznavajo kot socialno kompetentne, običajno težijo k procesiranju 
informacij in konstruiranju dogodkov na način, ki bo ohranjal pozitivno samozaznavo in 
občutja lastne vrednote (Taylor in Brown, 1988, v Košir, 2013). 

Učenci, ki se počutijo zavrnjeni s strani vrstnikov, se pogosteje zaznavajo kot manj socialno 
kompetentne ter poročajo o višji stopnji osamljenosti in nezadovoljstva. Rezultati raziskav 
kažejo, da je negativno samozaznavanje bolj značilno za neagresivne zavrnjene učence. Zdi se, 
da se agresivni zavrnjeni učenci pogosto ne zavedajo stopnje zavračanja s strani vrstnikov, 
precenjujejo stopnjo sprejetosti s strani vrstnikov ter lastno socialno kompetentnost (Boivin in 
Hymel, 1997; Hughes, Cavell in Grosman, 1997, v Košir, 2013). Rezultati raziskav po Zakriski 
in Coie (1996, v Košir, 2013) pa ne poudarjajo motnje socialne kompetence kot razlog, pač pa 
kot obrambno reakcijo, saj agresivni zavrnjeni dečki točno zaznavajo negativne oblike vedenja 
pri drugih učencih, pri sebi pa to vedenje spregledajo.  

11.1.3. Socialne igre kot instrument za izboljšanje medsebojnih odnosov, posledično 
preprečevanje medvrstniškega nasilja 

Socialne igre so eden izmed načinov, kako izboljšati medsebojne odnose v razredu, izboljšati 
razredno klimo ter vključevati bolj izolirane učence. Preko igre pridobivamo nove izkušnje, se 
zabavamo, sproščamo in se kaj novega tudi naučimo. Socialne igre so usmerjene v socialno 
učenje in so pomembno dopolnilo vzgojno-izobraževalnemu procesu. Svoj cilj pa dosežejo, če 
se o dogajanju med igro in po igri pogovarjamo; sprašujemo, kako so doživeli igro, kako so 
sprejeli ostale člane skupine, kako so se počutili itd. Socialne igre so vedno načrtovane, vodene 
in ustvarijo umetno situacijo, ki ima določen namen (Virk-Rode, Belak-Ožbolt, 1990). 

S socialnimi igrami razvijamo intelektualno, emocionalno in socialno plat otrokove osebnosti 
(prav tam). Schmidt (1992) navaja, da nam socialne igre omogočajo: (1) spoštovanje 
individualnosti in posebnosti posameznika, (2) osebnostno zorenje, (3) spoznavanje samega 
sebe, svojih potreb in čustev ter (4) izboljšanje komunikacije s seboj in drugimi. Socialne igre 
spreminjajo odnos do samega sebe in odnos med nami. Po Kuščar (1999) je socialna igra 
otrokovo delo, čeprav se z njo tudi sprosti in razvedri.  

S pomočjo socialnih iger učenci pridejo v medsebojni stik, se povežejo, osamljeni otroci pa 
lažje vzpostavijo stik z drugimi. Učenci postanejo bolj solidarni, med njimi pa se razvije 
medsebojna pomoč ter toleriranje različnosti. Pozitivna stran socialnih iger je tudi ta, da ima 
učitelj možnost z učenci vzpostaviti bolj enakopraven odnos in jih pri tem vsestransko spozna 
(Virk-Rode in Belak-Ožbolt, 1990). Vec (1993) poleg metod, kot so npr. interakcijske igre, igra 
vlog, prirejanje družabnih aktivnosti idr., vidi »vodenje usmerjenih razgovorov« kot metodo, 
kjer je veliko možnosti za predelovanje in reševanje konfliktov, s katerimi se srečujejo otroci 
in mladostniki. S pomočjo metod navadno opredeljujemo instrumentalne cilje, kar pomeni, da 
kljub prepletenosti obojega načeloma ločujemo grupo kot cilje in grupo kot sredstvo za 
doseganje določenih ciljev (Havelka, 1988, prav tam). 
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11.2. ODNOS UČITELJ–UČENEC 

Dovolj je en učitelj – en sam!-, da nas reši pred nami samimi in da pozabimo vse druge.« 
(Pennac, 2010, str. 246 v Košir, 2013) 

Po besedah Zalokar Divjak (2001) so odnosi tisti, ki nas osrečujejo, zato jih moramo ustvarjati 
in za njih skrbeti. Odnos učitelj–učenec se je skozi zgodovino do danes zelo spremenil. Učitelji 
in učiteljice so bili včasih zelo strogi, vzvišeni, učence so kaznovali s pretepanjem. Danes pa ta 
odnos stremi k zaupanju, vzajemnemu spoštovanju, poštenosti in vzgoji. Z željo, da nam učenec 
zaupa, je potrebno razviti zaupljiv odnos. Potrebno je pokazati, da nam učenec lahko zaupa, da 
upoštevamo njegova stališča in ga spoštujemo kot osebnost z individualnimi in osebnimi 
potrebami. S takšnim odnosom se učenec veliko lažje obrne na učiteljico v primeru stiske in 
težav. Zaupanje je pričakovanje osebe, ki se je zaupala, da bo ta oseba na podlagi morale ravnala 
zaupanja vredno. 

Odnos med učiteljem in učencem že desetletja predstavlja enega izmed osrednjih področij 
zanimanj raziskovalcev, ki so proučevali pričakovanja učiteljev in učencev drug do drugega, 
razredno disciplino in uravnavanje vedenja v razredu, prepričanja učiteljev o lastni 
učinkovitosti, učiteljevo podporo učencem iz rizičnih skupin ipd. (Pianta, Hamre in Stuhlman, 
2003, prav tam). Narava odnosa med učenci in učitelji in pomen, ki ga ima ta odnos za učence, 
se skozi leta šolanja spreminja. Howes in Hamilton (1992, prav tam) navajata, da je predvsem 
pri mlajših učencih učitelj skrbnik, ki je odgovoren za emocionalno in fizično blagostanje 
učenca v odsotnosti staršev. Učitelj namreč učencem zagotavlja varno osnovo, iz katere lahko 
raziskujejo svojo okolico ter spodbuja uspešno prilagojenost učencev na šolsko okolje.  

Pečjak in Košir (2002) navajata, da pozitiven odnos med učiteljem in učencem pozitivno vpliva 
na učenčevo sprejetost s strani vrstnikov. Izboljšanje kakovostnih odnosov med učitelji in 
učenci je povezano z nižanjem vedenjskih težav v celotni osnovni šoli.  

Dejstvo, da imajo dekleta in mlajši učenci bolj kakovosten odnos z učitelji, lahko pojasni, zakaj 
so ravno ti učenci bolj pripravljeni poiskati pomoč kot dečki in starejši učenci. Pripravljenost 
iskanja pomoči pa je prav tako odvisna od oblike nasilja. Višja pripravljenost je v primeru 
orožja, fizičnega nasilja, manjša pripravljenost pa v primeru verbalnega in socialnega nasilja. 

 »Odnosi, ki jih učenci v šoli vzpostavljajo z učitelji, ter odnosi, ki jih učenci vzpostavljajo s 
sošolci, pa niso vzajemno neodvisni. Običajno gre za pozitivno povezanost med obema 
sistemoma odnosov: učenci, ki oblikujejo bolj pozitivne odnose z učitelji, so bolje sprejeti s 
strani vrstniške skupine.« (Birch in Ladd, 1997; Chang in sod., 2004; White, Sherman in Jones, 
1996, v Košir, 2013, str. 117) To velja predvsem za učence v nižjih razredih oziroma za začetna 
leta šolanja. 

S spodbujanjem skupinskih procesov (npr. načina nastajanja norm, pravil in ostalih vedenjskih 
regulativov), upoštevanjem otrokovih osnovnih potreb preko nudenja prijetnih izkušenj z 
vrstniki in odraslimi ter zagotavljanjem ugodne klime, omogočamo vsakemu posameznemu 
otroku (Bregant, 1987 v Vec, 1993): 

1. »Jasno orientacijo o sebi, vrstnikih, odraslih, o medsebojnih odnosih in zahtevah – z 
verbalno in neverbalno komunikacijo in preko vzpostavljenih emocionalnih vezi. 
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2. Doživljanje pripadnosti in povezanosti s skupino – s tem, da se mu razvija potrebno 
zaupanje v ljudi, saj so pri otrocih, ki so imeli izkušnje iz skupin za igranje, ugotovili 
več iskanja bližine in lažje vzpostavljanje komunikacij med vrstniki. 

3. Občutke sprejetosti – otrokov najvažnejši spremljevalec je po Gordonu (1991) otrokovo 
občutje, da je ljubljen. Vendar je človek v to lahko prepričan šele, ko mu ostali to na 
nek način pokažejo. Sprejemanje otroka s strani odraslega da otroku občutek varnosti. 

4. Doživljanje lastne uspešnosti – s tem, da se otroku nudi priložnost in pomoč pri 
potrjevanju v raznih dejavnostih, kar vpliva na občutke sprejetosti, pripadnosti, varnosti 
itd.  

5. Zaščito pred zavajanem in pretiranimi obremenitvami – tako, da preprečimo ponovno 
doživljanje malodušnosti in pasivnosti, vendar pri tem pazimo, da ne izoliramo otroka 
oziroma ga postavimo v socialni vakuum.  

6. Postopno in sistematično privajanje zahtevam življenja in dela – kar pomeni učenje 
socialne realnosti. Ego se mora razviti preko nivojev svojega otroškega obdobja, pri 
čemer se fantazije, ki so vezane na osnovne potrebe in prepovedi, v skupini predelajo 
drugače kot v individualni terapiji.« (prav tam, str. 3,4) 

Pomembnost odnosa učitelj–učenec je v zadnjih letih v teoretičnem in empiričnih izrazih 
naraščala. Odnos učitelj–učenec ima pomembne kratko- in dolgoročne vplive na številne vidike 
življenja učencev (npr. kognitivni, afektivni, socialni in vedenjski razvoj). Ti odnosi oblikujejo 
učenčeve socialne sposobnosti, odnose z vrstniki in odraslimi, pripomorejo k šolski 
prilagoditvi, vplivajo na šolski uspeh, učne sposobnosti ter cilje. Pozitivna interakcija je 
pomemben preventivni dejavnik, zlasti za ogrožene otroke (Noam in Hermann, 2002). Pozitivni 
odnosi zagotavljajo varno osnovo za učenje in razvoj ter delujejo kot dejavnik odpornosti, ki 
preprečuje različne dejavnike tveganja (Noam, Warner, in Van Dyken, 2001, Wentzel, 1998, 
2002). Takšni odnosi so pomembni tudi za krepitev učenčevega dobrega počutja v šoli in 
akademski uspeh (Hamre in Pianta, 2005, Pianta, 1999; Wentzel, 2002), zato trenutna študija 
sega čez raziskave na pripravljenost, da poiščejo pomoč za reševanje nasilja.  

Primarna hipoteza te študije je, da odnos učitelj–učenec nudi pozitiven in pomemben prispevek 
k pripravljenosti iskanja pomoči. Pripravljenost je posledica močnega, pozitivnega odnosa s 
potencialnim učiteljem in učenčevo dojemanje njegove sposobnosti nudenja pomoči. Prav tako 
pa takšna tesna povezanost med učencem in učiteljem zmanjša občutke stiske in manjvrednosti, 
ki zavirajo pripravljenost iskanja pomoči.  

Študija je torej namenjena: (1) pripravljenosti učencev, da poiščejo pomoč pri razredniku (2) 
raziskati vlogo odnosa učitelj–učenec in kako ta vpliva na učenčevo dojemanje učitelja in 
njegovo zmogljivost reševanja problema, (3) proučiti, ali odnos učitelj–učenec nudi povezavo 
s percepcijo učiteljeve sposobnosti nudenja pomoči in učenčeve pripravljenosti iskanja pomoči.  

Najpomembnejša ugotovitev študije je, da je kakovostno razmerje med učenci in razrednimi 
učitelji pomembno za pripravljenost iskanja pomoči. Za večino ljudi je iskanje pomoči znak 
nesposobnosti in vključuje priznanje neuspeha. Ljudje pogosto zanikajo, da potrebujejo pomoč, 
zato se izogibajo iskanju pomoči, čeprav to pomeni dolgotrajno trpljenje (Yablon, 2010). 
Pomembno je, da ljudje ustvarimo dobre, pozitivne in močne medsebojne odnose.  
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Veščine in vrednote po Hopkins (2003), potrebne za sodelovanje v teh postopkih in posegih, 
so: 

 Ostati nepristranski in ne presojati dejanja. 

 Upoštevati perspektivo vseh vpletenih. 

 Aktivno in empatično poslušanje. 

 Razvijati odnos z udeleženci. 

 Ustvarjalno spraševanje, nuditi toplino. 

 Sočutje. 

 Potrpežljivost. 

 Spodbujati udeležence, da pridejo do rešitve sami, ne uveljavljati svoje ideje. 

Vse te vrednote in veščine so oblikovane z namenom, da se spoštuje temeljni etos, ki zajema 
vrednote, kot so spoštovanje, odprtost, strpnost, poštenost itd. Pomembno je, da etos podpira 
večja skupina ljudi oziroma je v etos vključena tudi šolska skupnost (prav tam).  

Hamre in Pianta (2006 v Košir, 2013) navajata naslednje strategije, ki lahko pomagajo učitelju 
izboljšati odnos z učenci: 

 vključevanje v pogovore z učenci: izražanje zanimanja zanje in za njihovo življenje 
izven šole, pri tem je pomembno, da je zanimanje pristno, kar učitelj pokaže s tem, da 
posluša, si zapomni informacije in izraža zanimanje za povedano tudi v prihodnje; 

 biti na razpolago učencem, ki preživljajo težke čase: učenec mora vedeti, da jim je 
učitelj na razpolago za pogovor in tudi določiti čas, ko jim je na razpolago; 

 upoštevanje perspektiv in idej učencev pri pouku: aktivno vključevanje vseh učencev 
ter upoštevanje njihovih predlogov oziroma mnenj; 

 uporaba strategij uravnavanja vedenja, ki jasno sporočajo tako pričakovanja učitelja kot 
tudi njegovo skrb za učence: učiteljevo spoprijemanje z neprimernim vedenjem v šoli 
predstavlja odlično priložnost za razvijanje podpornih odnosov v razredu, pri čemer je 
pomembno, da učitelj (1) zagotavlja jasne meje, s katerimi lahko učenec uravnava lastno 
vedenje, (2) se na kršenje mej/pravil odzove na pričakovan in pravičen način; (3) 
ustvarja priložnosti za pozitivne povratne informacije učencem o njihovem vedenju; (4) 
ob vsem navedenem izraža skrb in spoštovanje do učencev. 

11.2.1. Dimenzije odnosa med učiteljem in učencem 

V devetdesetih letih so različni avtorji na podlagi poročanj s strani učiteljev in učencev 
opredelili različne dimenzije odnosa med učiteljem in učencem. Linch in Cicchetti (1992 v 
Košir, 2013) navajata pet vzorcev odnosov med učiteljem in učencem: optimalen, prikrajšan, 
nezavzet, zmeden in povprečen. Ti se razlikujejo glede na dve dimenziji – emocionalno 
kvaliteto odnosa in glede na učenčevo iskanje psihološke bližine. Nekateri drugi avtorji (npr. 
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Pianta, Steinberg in Rollins (1995) so odnose med učenci in učitelji ugotavljali na podlagi 
poročanj učiteljev o njihovih odnosih z učenci. Analize ugotovitev, ki so jih pridobili z lestvico 
odnosa učitelj–učenec, kažejo na tri neodvisne faktorje odnosa učitelj–učenec:  

- Bližina: odraža stopnjo topline in odprte komunikacije med učiteljem in učencem. Kaže 
se npr. v tem, koliko se učenec upa približati učitelju, spregovoriti o svojih občutjih in 
izkušnjah in uporabiti učitelja kot vir opore in tolažbe, kadar je vznemirjen. Topel odnos 
lahko spodbuja pozitivna občutja in stališča do šole, še posebej pri mlajših učencih. 

- Odvisnost: dimenzija, ki je tesno povezana z učenčevo uspešno prilagoditvijo na šolo. 
Kaže se kot nesamostojnost učencev in odvisnost od potrditev s strani učitelja. Sčasoma 
naj bi ta odvisnost padala in se povečevala bližina med učiteljem in učencem. 

- Konfliktnost: dejavnik, ki deluje kot stresor in negativno deluje na učinkovito šolsko 
prilagojenost. Kaže se kot visoka stopnja konfliktov med učiteljem in učencem (prav 
tam). 

12. POMOČ VPLETENIM V NASILNI DOGODEK 

Če se vprašamo, zakaj o medvrstniškem nasilju vemo tako malo oziroma zakaj je nasilje tako 
pogosto prikrito, lahko po Pečjak (2014) najdemo številne razlage: 

 nasilneži in žrtve molčijo (iz različnih razlogov); 

 zdi se, da odrasli ta pojav pogosto podcenjujejo, ga minimalizirajo; 

 odrasli tega pojava pogosto ne zaznajo več let in stiske učencev ne interpretirajo 
pravilno; 

 v mnogih kulturah se od otrok in mladostnikov pričakuje, da sami rešujejo take težave; 

 žrtev se pogosto počuti osramočena, ponižana, noče priznati sebi in drugim, da je 
socialno manj iznajdljiva, da se ne zna braniti; 

 starši se sramujejo otrok, ki niso uspešni v socialnih stiskah in postanejo žrtev 
medvstniškega nasilja. 

Po Pečjak (2014) avtorji izpostavljajo štiri tipične načine reagiranja na medvrstniško nasilje: 

 pasiven, slab odziv: prisoten je pri večjem delu skupine žrtev in vključuje ignoriranje 
nasilneža ali odhod iz situacije. Tukaj obstaja majhna verjetnost za uporabo drugih, 
aktivnejših strategij spoprijemanja; 

 aktiven odziv v smislu iskanja pomoči: pogosteje kot srednješolci se na ta način odzivajo 
osnovnošolci in pogosteje dekleta kot fantje. Dekleta poimenujejo iskanje pomoči kot 
strategijo zaustavitve nasilja;  

 agresiven odnos: tak odziv je značilen za otroke, ki so občasno tudi v vlogi nasilnežev. 
Obstaja pa razlika v tej strategiji glede na spol, in sicer pri dekletih je v tak odziv 
vključena predvsem verbalna agresivnost, medtem ko pri fantih vključuje tudi fizične 
oblike agresivnosti; 

 nediferenciran odziv. 

Pri načrtovanju pomoči je potrebno najprej raziskati, zakaj do zavračanja prihaja. V grobem 
lahko dejavnike zavračanja razdelimo v dve skupini: (1) vedenja, ki jih zavrnjeni učenec 
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načeloma lahko nadzira in so za skupino praviloma moteča (npr. agresivno vedenje, infantilno 
vedenje, odsotnost socialnih veščin); (2) značilnosti učencev, ki jih učenec praviloma ne more 
nadzirati (fizične posebnosti, posebne potrebe, socialnoekonomski položaj učenčeve družine, 
etnična pripadnost). Ukrepi so znotraj teh dveh skupin popolnoma različni. V prvi skupini je 
potrebno predvsem delo z zavrnjenim učencem oziroma žrtvijo, v drugi skupini pa je potrebno 
postopno spreminjanje stališč in predsodkov skupine, ki zavrača določenega učenca (Košir, 
2013). 

Pomoč učencem, ki so žrtve medvrstniškega nasilja 

Hopkins (2003) navaja, da je potrebno pokazati žrtvi, da ima nekoga, ki zna empatično poslušati 
(mediator). Zelo pomembno je tudi, da dobi priložnost, da dobi odgovor, zakaj se je zgodil 
določen napad ter priložnost povedati nasilnežu, kako je dogodek nanjo vplival. Potrebno je 
dati žrtvi informacijo o tem, kaj se dogaja v njenem primeru. Oseba, ki se je znašla v vlogi 
žrtve, prav tako potrebuje priložnost vprašati nasilneža, kako bi to popravil, priložnost, da dobi 
opravičilo ter priložnost pomagati nasilnežu. Pomembno je, da se nasilneža spozna v situaciji, 
v kateri so nemočni.  

Bistvenega pomena je, da v nobenem primeru ne krivimo učenca, ki je bil žrtev nasilja. 
Pomembno je tudi, da nismo preveč zaščitniški do žrtve, saj se mora učenec sam naučiti 
spoprijemanja s problematičnimi situacijami. Učenca je smiselno vključiti v individualni ali 
skupinski trening socialnih veščin in ga naučiti, kako se postaviti zase in kako poiskati pomoč 
(Košir, 2013). 

Pomoč učencem, ki so bili nasilni 

Zavedati se je potrebno, da niso le žrtve tiste, ki potrebujejo pomoč. Velikokrat namreč 
spregledamo dejstvo, da v nekaterih primerih tudi nasilnež potrebuje pomoč in da z nudenjem 
pomoči preprečimo možnost nadaljevanja nasilnega vedenja. Za nasilneža je pomembno, da 
prevzame odgovornost in se sooči s svojimi dejanji s poslušanjem in dojemanjem škode, ki jo 
je povzročil žrtvam. Prav tako potrebuje priložnost, da se pokaže v boljši luči, z odgovarjanjem 
na vprašanja, z opravičilom in dejanji, s katerimi se lahko odkupi za storjeno škodo (Hopkins, 
2003). 

»Jeza je čustvo, ki tako pri odraslih kot pri otrocih nastane, ko verjamejo, da nekdo ali nekaj 
neupravičeno ogroža njihove pomembne želje.« (Smrtnik Vitulić, 2011, str. 27) V medosebnih 
odnosih jezo kažemo tako, da ne dovolimo, da nas nekdo ovira pri uresničevanju naših ciljev. 
Jeza je čustvo, s katerim sporočamo svoje »meje« in izražamo »skrb zase« v odnosih z drugimi. 
Izražanje jeze je lahko koristno le v primeru, če so načini izražanja socialno sprejemljivi. Pri 
delu z otroki je pomembno veliko pozornosti posvetiti predvsem izražanju jeze in jih naučiti 
socialno sprejemljivih odzivov v situacijah, ko doživljajo »ogroženost«. Razumeti morajo, da 
fizično obračunavanje z drugimi in uničevanje predmetov nista ustrezna načina izražanja jeze, 
zato ju ne odobravamo (prav tam). 

Verbnik Dobnikar (2002, v Košir, 2013) opozarja, da je pri delu z učenci nasilneži potrebno 
jasno ločevati med vedenjem in bitjem, obsodimo lahko njegovo vedenje, ne njega osebno. Le 
takšno pojmovanje omogoča spoštljiv odnos do teh učencev. Smrtnik Vitulić (2011) navaja, da 



40 
 

je otroka, ki jezo izraža z nasiljem, najprej potrebno zaustaviti, pomiriti in pred njegovim 
početjem zaščititi prisotne. Z otrokom se pogovorimo šele, ko se pomiri in ga spodbudimo, da 
nam s svojimi besedami opiše potek dogajanja in spregovori o tem, kaj je ob tem doživljal in 
kako je izrazil jezo. Pogovor z otrokom ne sme biti »moraliziranje«, ampak pomoč, da sam 
razmišlja o svojem vedenju in mu jasno sporočimo, da nasilen način izražanja ni pravi način 
izražanja jeze. V primeru, da je bilo več otrok vpletenih v nasilje, jih lahko vključimo in 
ponudimo priložnost, da se tudi ostali izrazijo, kako so se počutili (prav tam). 

Reaktivnim nasilnežem je potrebno pomagati doseči nadzor agresivnosti, nuditi pomoč pri 
prepoznavanju telesnih znakov, ki kažejo jezo, sovražnost ter jih nato usmerjati v tehnike 
samokontrole in strategije konstruktivnega reševanja problemov (Crick in Dodge, 1994, v 
Pečjak, 2014). 

Hopkins (2003) navaja, da je potrebno prispevati k: 

 nastanku šol (varno mesto), 

 zmanjševanju izključenosti in potrebe po vključenosti, 

 ustvarjanju kulturne inkluzije in občutka pripadnosti, 

 dvigu morale in samospoštovanja, 

 povečevanju zavedanja, 

 zmanjševanju ustrahovanja, 

 zmanjševanju izčrpanosti osebja. 

V pristopu h kršiteljem in obravnavi neprimernega vedenja Hopkins (2003) predlaga štiri 
ključna vprašanja: 

 Kaj se je zgodilo? 

 Kdo je bil prizadet in kako? 

 Kako lahko popravimo škodo? 

 Kaj smo se naučili in kako bomo ravnali naslednjič? 

V tem pristopu je poudarek na množini, torej kaj lahko mi skupaj naredimo. Ta pristop je 
popolnoma drugačen od tradicionalnega, ki se sprašuje: 

 Kaj se je zgodilo: 

 Kdo je kriv? 

 Kaj je primerna kazen? 

Kaj potrebuje žrtev po storjeni škodi? 

 Nekoga, ki ga bo poslušal. 

 Čas, da se pomiri. 

 Priložnost vprašati se – zakaj jaz? Kaj sem storil, da sem si zaslužil to? 

 Vpletena oseba mora razumeti vpliv na žrtev. 

 Iskreno opravičilo. 

 Urediti stvari, če je to mogoče. 

 Zagotovilo, da se to ne bo ponovilo. 
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Kaj potrebuje nasilnež po nasilnem dejanju? 

 Čas za razmislek. 

 Nekoga, ki ga bo poslušal. 

 Priložnost razložiti, zakaj je to storil. 

 Priložnost, da se opraviči. 

 Zagotovilo, da se zadeva obravnava in lahko gre korak naprej. 

 Upanje, da ni zamere. 

Vsakdo se lahko znajde v konfliktnem položaju, zato je pomembno, da ponudimo priložnost za 
pogovor o tem, kaj se je zgodilo, za pojasnilo, kako so bili prizadeti ter za opisovanje, kako se 
počutijo in kaj hočejo storiti, da popravijo škodo.  

12.1. UČITELJEVA VLOGA V MEDVRSTNIŠKEM NASILJU 

Po raziskavi, ki je bila izpeljana leta 1995 in je zajemala kar 20 osnovnih, 21 srednjih šol ter 4 
dijaške domove, je velik del anketiranih učencev izjavilo, da so odrasli navzoči, ko se trpinčenje 
odvija, a tega ne jemljejo resno. Podrobnejših podatkov o raziskavi ni bilo dostopnih (Pušnik, 
1995, v Pušnik, 1999). S tem žrtvi ob trpinčenju ne pomagajo. Prav tako se učitelji in ostali 
strokovni delavci o tem pojavu redko pogovarjajo z učenci. Učitelj je najpogosteje z učenci v 
razredu, zato mora delovati preventivno in se v primeru nasilja ustrezno odzvati.  

 »Strokovni delavci morajo biti seznanjeni s to pojavno obliko nasilja in z osebnostnimi 
lastnostmi tistih, ki so vpleteni v nasilje« (Pušnik, 1999, str. 97) Tukaj so mišljene lastnosti 
nasilnežev, žrtve in nosilci obeh vlog. Takšno znanje pa lahko pridobimo z izobraževanjem, saj 
je poleg prepoznavanja potrebno tudi znanje za pravilno ukrepanje.  

Pušnik (1999) navaja, da so najpogostejše oblike, ki jih učitelj uporablja pri trpinčenju učencev 
klofutanje, vlečenje za lase ali ušesa, javno besedno ponižanje, zanemarjanja otrokovih potreb, 
odklanjanje pomoči, osamitve, neangažiran odnos do otroka, žalitve, kričanje, grožnje za 
obvladovanje razreda, dovoljevanje, da nekateri učenci trpinčijo druge, kazenske domače 
naloge, dodatne naloge, zastavljanje nerealnih učnih ciljev glede na starost in razred, metanje 
učnih pripomočkov v učence in telesne kazni. Med duševno trpinčenje pa spadajo tudi oblike 
prikrite agresije, npr. ko učitelj komunicira paradoksno, kadar je nejasen, kontradiktoren, kadar 
učence bega in frustrira s svojo nedorečenostjo in nerazumljivostjo, kadar moralizira in brez 
potrebe zbuja v učencu občutek krivde.  

Vloga učitelja ob starših, ki trpinčijo otroka zaradi šole, je pomembna. Vključuje seznanjanje 
staršev z otrokovimi težavami in pomoč otroku. Pomembno je izobraževati učitelje in ostale 
strokovne delavce o ukrepih v primeru nasilja v šoli. Dekleva (1995) navaja, da obstajata dve 
vrsti odzivanja na medvrstniško nasilje: spregledovanja (»ignoriranje«) in kaznivo reagiranje.  

Odziv, ki ga Dekleva (1995) imenuje ignoriranje, je najlažja in najpogostejša oblika odziva na 
medvrstniško nasilje. Ta odziv krepita mnenji, da je iskanje pomoči pri odraslih (»špecanje«) 
znak pomanjkljive vrstniške solidarnosti ali nezrelosti ter da se morajo otroci sami naučiti 
obrambe v vrstniških kontekstih. Večina otrok se uspešno socializira, vendar se za manj zrele 
otroke lahko spontana vrstniška socializacija sprevrže v katastrofo z dolgoročnimi posledicami.  
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V primeru kršitve je potrebno ukrepati, ukrepanje pa je odvisno od vsakega primera posebej. 
Po Razpotnik in Dekleva (2015) je potrebno ukrepati na vseh ravneh: potrebna sta pogovor in 
podpora učencu, ki je v vlogi žrtve, ter njegovi družini; treba mu je sporočiti, kako pomembno 
je, da je spregovoril o tem, kaj se mu dogaja in mu podrobno prisluhniti; potreben je pogovor z 
opazovalci, pričami. Priče so navadno v kontekstu medvrstniškega nasilja zelo številčne. 
Pomemben pa je tudi pogovor in podpora storilcem. Potrebno jim je pokazati, kako lahko 
izražajo svoje potrebe na način, ki ni škodljiv in boleč drugim. Razred mora biti za učenca 
prostor, kjer se lahko pogovarja, čuti zaupljivo vzdušje ter povezanost. V takšni razredni klimi 
bodo mladi prej spregovorili o svojih težavah, preden bo prepozno za mirno reševanje težav.  

Najpogostejša oblika pomoči učencem z neustreznimi vzorci vedenja v socialnih odnosih so 
treningi socialnih veščin. Pri tovrstnem načrtovanju je pomembno, da poleg učitelja sodeluje 
tudi šolski svetovalni delavec. Bierman (2004, v Košir, 2013) navaja naslednje smernice pri 
načrtovanju treningov socialnih veščin: 

 Pomembno je, da se treningi osredotočajo na določena vedenja. Učinkoviteje je uriti 
manj konkretnih vedenj, kot več presplošnih vedenj. 

 Treningi so učinkovitejši, če vanje vključimo vrstnike. 

 Pri agresivnih učencih je poleg treninga pomembno tudi sankcioniranje neprimernega 
vedenja.  

 Potrebno si je zastaviti realna pričakovanja.  

12.2. STRATEGIJE REŠEVANJA KONFLIKTNE SITUACIJE 

Hopkins (2003) kot eno izmed strategij za reševanje težav navaja restorativni pristop. Za 
povečanje kompleksnosti reševanja lahko težavo identificiramo s pomočjo: 

 obnovitvenih vprašanj, 

 obnovitvene razprave v težavnih razmerah, 

 mediacije, 

 žrtev/storilec mediacije, 

 skupinskega reševanja in reševanja problemov v krogih, 

 obnovitvene konference, 

 konference v družinskem krogu. 

Obnovitvena vprašanja – opisuje način poslušanja, ki omogoča poslušalcu, da pritegne čustva 
pripovedovalca v sklopu njegovega pripovedovanja. 

Obnovitvena razprava v težavnih razmerah – namen te je uravnavati komunikacijo med obema 
stranema tako, da komunikacija potekla gladko in obe strani dobita priložnost izraziti svoja 
čustva. 

Mediacija – proces, ki vključuje nevtralno tretjo osebo (znano kot mediator), ki ima vlogo 
podpirati vse v konfliktu in poskrbeti, da pridejo do vzajemnega dogovora, sporazuma in načina 
napredovanja. Mediacija je lahko uporabljena tudi z večjim številom ljudi. 
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Žrtev/storilec mediacija – postopek se bistveno razlikuje od prejšnjega, saj je v tem primeru 
ena oseba sprejela odgovornost za škodo, povzročeno drugim. Ključen del tega postopka je 
zagotoviti, da se dogodek ne ponovi in žrtev ne postane ponovno žrtev. Vloga mediatorja pa je 
ostati fleksibilen in vzeti v obzir, da je lahko bil storilec tudi sam žrtev.  

Skupinsko reševanje in reševanje problemov v krogih – uporabno, kadar obstaja problem, ki se 
tiče skupine oziroma problem vpliva na celotno skupino. Naloga povezovalca je, da poskrbi za 
nemoten potek postopka, vendar poskrbi tudi, da se skupina počuti varno. 

Obnovitvene konference – podobno kot  pri mediaciji žrtve in storilca imajo tudi tukaj priložnost 
vključiti ljudi, ki so priznali, da so povzročili škodo. Srečajo se z oškodovanimi, ki si želijo 
razumeti perspektivo storilcev. Takšno srečanje vključuje več kot dve osebi in mediatorja. 
Obnovitvena konferenca se od reševanja v krogu razlikuje v tem, da je ena oseba priznala 
povzročeno škodo. 

Konferenca v družinskem krogu – uporabna, kadar je potreben načrt za zagotavljanje podpore 
otroka ali njegove družine pri spremembah. Družina se skliče na nevtralnem mestu, konferenco 
vodijo usposobljeni in neodvisni koordinatorji. Srečanje poteka v treh fazah. Začne se z 
izmenjavo informacij med strokovnjaki in družinskimi člani ter z zagotavljanjem možnosti za 
nadaljnjo pomoč. Nato ima družina zasebnost in ponujen čas za razpravljanje o tem, kako bi 
prišli do načrta in kako ponuditi pomoč otroku. Ob koncu srečanja pa se koordinator in 
strokovnjaki vrnejo, posnamejo načrt družine in pomagajo do uresničitve, sodelujejo pri 
nadzoru in pregledu. Ta proces odločanja družine gradi na občutku odgovornosti, ustvarja 
občutek lastništva in motivira udeležene za izvedbo (Hotlon, 2002 v Hopkins, 2003). 

13. VLOGA ŠOLE  

»Izhajajoč iz zavedanja nenehnega medsebojnega vpliva med ljudmi, soustvarjanja odnosov in 
s tem dvopolne odgovornosti (obeh, ki sta v odnosu) za kakovost in posledice odnosov, bi za 
pedagoško polje /…/ veljalo: kulturo, klimo, odnose oblikujemo vsi, ki neposredno ali posredno 
v vsakodnevnem življenju delujemo.« (Kobolt, 2011, str. 158) Šola mora učencu nuditi takšno 
šolsko klimo, v kateri najde svoj »prostor pod soncem šole« vsak učenec, da vsak najde 
področje, na katerem lahko participira, najde in vzdržuje smisel v prizadevanju za šolski uspeh. 
Šola je vpeta v ožje in širše socialno okolje in nanjo vplivajo starši otrok, skupnost, v kateri 
deluje šola, šolska politika idr., zato je še posebej pomembno posvetiti pozornost področju 
sodelovanja in kakovosti odnosov v skupnostih. Pomembno je, da razvija ustrezno klimo, ki bo 
preprečevala nasilje v šoli, saj ima veliko vlogo pri preprečevanju medvrstniškega nasilja 
(Kobolt, 2010). Šola ima zaradi vsakdanjega stika z učenci, znanja ter izkušenj nedvomno 
veliko možnost za odkrivanje in preprečevanja trpinčenja ter za ukrepanje in nudenje pomoči 
trpinčenemu otroku. Razpotnik in Dekleva (2015) navajata, da pravočasno odzivanje ne more 
biti »varnostno vprašanje«. Mladi se na represivne odgovore na svoja nesprejemljiva dejanja 
pogosto odzovejo tako, da začnejo nasilje izražati tam, kjer se jim zdi, da so prosti nadzora.  

»Za preprečevanje medvrstniškega nasilja je ključno, da ima šola opredeljene postopke za 
ukrepanje v primeru medvrstniškega nasilja ter da učencem posreduje jasno sporočilo, da 
medvrstniško nasilje ni sprejemljivo.« (Košir, 2013, str.89) Sanders in Phye (2004, prav tam) 
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priporočata, da šola oblikuje svoj program za preprečevanje tovrstnega nasilja in navajata 
naslednje ključne značilnosti dobrega programa: 

 vključuje otroke, vse zaposlene v šoli in starše; 

 je občutljiv na razvojne potrebe otrok; 

 vključuje naslednje komponente: (1) razvijanje pozitivne šolske in razredne klime; (2) 
skupno oblikovanje jasnega stališča do nasilja; (3) razvijanje socialne kompetentnosti 
otrok; 

 vključuje evalvacijo. 

Po Rupar (2003) je šola kompleksen in odprt socialni sistem. V šoli so ljudje v nekem socialnem 
odnosu, ki ima svojo strukturo, vrednote, cilje, pravila, strategije in metode.  

Šola je lahko tudi vzrok za trpinčenje otroka doma (Kos Mikuš, 1991, Pušnik, 1999). Otrok je 
za svoj neuspeh ali neustrezno vedenje v šoli doma kaznovan. Otroci se doma lahko zaradi 
stvari, ki se zgodijo v šoli, soočajo s poniževanjem, zmerjanjem, grožnjami staršev itd. V tem 
primeru se mora učitelj zavedati pomembnosti svoje vloge pri poročanju ocen in vedenja 
staršem.  

Vsaka šola bi morala oblikovati heterogene skupine, te skupine bi morale biti aktivne vsaj eno 
leto in vključiti učence, tudi tiste bolj problematične, za katere sklepamo, da so raje izolirani. 
Da bi pospešili razvoj takih skupin, bi bilo potrebno zmanjšati velikost nekaterih šol. Raziskave 
so pokazale, da so učenci na manjših šolah čutili večjo povezanost s šolsko skupnost kot učenci 
z večjih šol. Šole lahko modelirajo boljšo, manj nasilno skupnost in družbo. Ne morejo vplivati 
na starševstvo, soseske ali medije, lahko pa preko interakcij z vsakim učencem pomagajo k 
boljši skupnosti (Yogan, 2000). 

Vec (1993) navaja, da je za uspešno delo s skupinami, v katere so vključeni agresivni otroci, 
odločilnega pomena realnost zastavljenih ciljev, kar pomeni usmerjenost v optimalne 
spremembe, se pravi tiste delne posege, ki so glede na objektivno možnost realno še dosegljivi.  

13.1. NASVETI ZA VARNOST OTROK V ŠOLAH 

Nasilje posameznika obravnavamo kot obliko neželenega vedenja, ki se pojavlja v kontekstu 
šole. Potrebno je vzpostaviti čustveno pismeno šolo, ki bi prepoznavala motive za nasilje in se 
odzivala na ravni motivov (Milivojević, 2010). Razumevanje dinamike medvrstniškega nasilja 
v VIZ je pomembno za zaznavanje in prepoznavanje nasilja, predvsem pa zato, da se z njim 
lahko učinkovito spoprijemamo. Pri pojavu medvrstniškega nasilja je namreč potrebno videti 
celotno sliko in njegovo kompleksnost (Pečjak, 2014). 

Po Pušnik (1996) bi vse predloge za zmanjševanje in preprečevanje vrstniškega nasilja lahko 
razdelili v tri večje sklope. Šola mora imeti razvit sistem preprečevanja nasilja, ki vključuje 
sistem vrednot, poučevanje mladih o človekovih pravicah, pozitivno organizacijsko strukturo 
šole in naravnanost šolske klime. Poleg razvitega sistema pa je potrebno oblikovati takšno 
klimo, ki ne bo dopuščala nasilja ter imeti pripravljene ukrepe v primerih nasilja (Pušnik, 1996). 
Na voljo je tudi Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode (2010), 
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ki usmerja dejanja učiteljev in ostalih strokovnih sodelavcev na šoli v primeru nasilja. Pravilnik 
določa ravnanje zaposlenih v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih in zasebnih vzgojno-
izobraževalnih zavodih, ki izvajajo javno veljavni program. Uporaben je v primeru zaznave 
nasilja nad otrokom v družini, kot oblika pomoči otroku, ki je žrtev nasilja v VIZ, ter pri 
sodelovanju VIZ z državnimi organi, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb v primeru 
nasilja nad otrokom v družini. Pravilnik usmerja zaposlene v vzgojno-izobraževalnih zavodih 
v ravnanju ob zaznavi nasilja, nudenju pomoči in pri sodelovanju z drugimi organi.  

Vsak, ki v šoli dela z mladimi, potrebuje vizijo, predanost in realizem. Brez vizije in obveze 
lahko posameznik hitro popusti pritiskom in novim zahtevam. Brez realizma pa lahko hitro 
pride do zaostajanj v novih izzivih (Hopkins, 2003). Zaposleni v šoli so stalnica, generacije 
učencev in staršev se nenehno menjavajo, zato je pomembno, da imajo zaposleni še posebno 
izobraževanje. Cilj namreč ni samo neposredno aktivno delovanje proti nasilju, temveč tudi 
popravljanje odnosa, ko nastanejo konflikti, razvijanje pogajalskih veščin, solidarnosti z 
mediacijo, razvijanje čustvene pismenosti in čustvene inteligence. Tudi s starši je potrebno 
govoriti o čustvih, povezanih z nasiljem, ter jim posredovati ustrezne informacije, da se bodo 
naučili, kako razumeti nasilje in kako se nanj odzvati (Milivojević, 2010). 

V zadnjem času se na področju vzgoje in izobraževanja nasilju namenja vedno več pozornosti. 
Veliko je raziskav in projektov, ki se ukvarjajo z zmanjševanjem nasilja med otroki v šolskem 
prostoru (Olweus, 1995). Vprašanje pa je, kako se spopasti z agresivnim vedenjem otrok. 
Raziskave so pokazale, da vzgojni načrti vplivajo na zmanjševanje nasilja med otroki, saj 
predvidevajo učenje nadzorovanja jeze, kontrole impulzivnosti in spodbujanje empatičnega 
življenja. Pomemben del pa še vedno ostajajo intervencije takoj, ko nasilje, neželeno vedenje 
ali konflikt zaznamo. Učitelji pogosto ne vedo, katere pristope oziroma ukrepe se uporabi v 
takšnih situacijah (Rigby, 2002). 

Kot je bilo že omenjeno, je potrebno ponovno poudariti, da se je pri reševanju medvrstniškega 
nasilja potrebno zavedati, da je vsaka situacija specifična. V vsaki situaciji se otrok lahko pojavi 
v drugačni vlogi (npr. v vlogi žrtve, nasilneža ali opazovalca). Pečjak (2014) prav tako poudarja 
negativni vpliv t. i. tipiziranja otrok kot žrtve ali nasilneža, česar se mora zavedati in upoštevati 
tudi učitelj.  

13.2. POSLEDICE MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA 

Posledice medvrstniškega nasilja, še posebno, če je dolgotrajno in se celo stopnjuje, so 
mnogovrstne. Najbolj pa seveda škodi otroku, ki je tarča nasilja oziroma žrtev. Otroci velikokrat 
ne zmorejo povedati, da preživljajo nasilje v šoli, saj jih je strah, ne zaupajo odraslim, da jih 
bodo zaščitili, bojijo se, da jim ne bi verjeli ali da bi se jim povzročitelji maščevali. Znaki in 
vedenja, ki se pokažejo pri otroku, ki je žrtev nasilja, so zelo podobni znakom, ki jih opazimo 
v primeru, če otrok doživlja nasilje v družini (Lešnik Mugnaioni in Klemenčič, 2014).  

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

 ima modrice, odrgnine, vreznine ali druge poškodbe, ki jih ni mogoče pojasniti drugače, 
kot da so posledica nasilja;  
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 ima poškodovano šolsko opremo ali je celo nima, oblačila so raztrgana, popisana, 
domov pride brez oblačil, obutve;  

 je lačen po odmoru za malico oz. kosilo, saj so mu malico ali  

 denar zanjo vzeli. 

Spremenjen odnos do šole, sprememba vedenja v šoli: 

 boji se prihajati v šolo ali odhajati iz nje, spremeni svojo običajno pot, zato zamuja ali 
pa prihaja v šolo zelo zgodaj;  

 na šolskih izletih je vedno v bližini učiteljice ali učitelja in se od njiju noče oddaljiti; 
ne želi se udeležiti taborov, šole v naravi, ekskurzij, saj je tam 

 manj nadzora učiteljev in je bolj izpostavljen nasilju;  

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

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

 vse pogosteje izostaja od pouka zaradi slabega počutja;  

 začne neopravičeno izostajati od pouka;  

 preneha hoditi v šolo.« (prav tam, str. 42, 43) 

Pri učencu, ki je izpostavljen nasilju, se pojavijo tudi spremembe v komunikaciji in odnosih: v 
šoli je pogosto sam, nima prijateljev, je izoliran, starši poročajo, da je doma postal zadirčen in 
grob, staršem laže o dogajanju v šoli itd. Pri otroku – žrtvi pa se pojavljajo poleg vseh že 
omenjenih sprememb tudi slabše počutje, motnje oziroma na splošno poslabšanje zdravja 
(glavoboli, nespečnost, nočne more, slabša koncentracija, brez energije, utrujenost, depresija, 
samopoškodovanje ipd.). Žrtev postane nesrečna, prestrašena, pojavljajo se izbruhi jeze, 
občutki sramu, krivde zaradi lastne nemoči in ker se nasilju ne more zoperstaviti (Lešnik 
Mugnaioni, Klemenčič, 2014). 

Posledice vpletenosti v medvrstniško nasilje pa se ne pojavijo le pri žrtvah, temveč tudi pri 
nasilnežih oziroma pri povzročiteljih nasilja. »Nasilje »poškoduje« tudi povzročitelje, saj 
utrjuje agresivnost, nekonstruktivne načine reševanja konfliktov in spoprijemanja s problemi, 
kar jim kasneje v življenju v interakcijah povzroča le še dodatne težave.« (Lešnik Mugnaioni 
in Klemenčič, 2014, str. 44) Ti otroci so pogosteje udeleženi v pretepih zunaj šole in so tudi 
sami poškodovani. Velikokrat so kasneje v življenju obravnavani zaradi kriminalnih dejanj, 
nasilja v partnerskih odnosih in družini ter odvisnosti od alkohola in prepovedanih drog. 
Učencem – nasilnežem primanjkuje sočutja, spoštovanja, vedoželjnosti, pa tudi zaupanja, 
sramu in zaskrbljenosti (Muršič in Brvar, 2010, str. 24). 

Nasilje vpliva tudi na opazovalce, saj ustvarja ozračje strahu, zaostruje konflikte in poslabšuje 
odnose, vpliva na zadovoljstvo s šolo ter na učni uspeh (Pušnik, 2012, v Lešnik Mugnaioni in 
Klemenčič, 2014).  

Medvrstniško nasilje povzroča v šoli napeto ozračje, kar vpliva na občutek varnosti, na 
psihološko počutje in na učenje učencev (Olweus, 1994). Veliko učencev poroča o tihem 
trpljenju zaradi fizične in psihične bolečine ter zaradi neodkritega nasilnega vedenja, o 
ponižanju, stresu in o čustveni ranjenosti, nasilje pa v učencih največkrat zbuja strah (Bosworth 
idr., 1999, v Safran, 2007). Problem nastane, ko učenci raje trpijo, kot da nekomu povedo za ta 
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problem in ponotranjijo stisko zaradi strahu, da jih bodo odkrili nasilneži ali njegovi prijatelji. 
Žrtev tako lahko postane depresivna, anksiozna, primanjkuje ji samospoštovanja ali pa naredi 
celo samomor (Swearer idt., 2004, v Safran, 2007). Ponekod poročajo tudi, da lahko pri žrtvah 
pride tudi do diagnosticiranih bolezenskih stanj, kasneje, ko odrastejo, pa so lahko trpinčeni na 
delovnem mestu ali pa so deležni nasilja v partnerski zvezi (Garbarino in deLara, 2002, v 
Safran, 2007). 

14. VPLIV DRUŽINE NA NASILJE 

»Družina je prostor, kjer se otrok razvija telesno in intelektualno, kjer razvija svoje občutke, 
čustva in osebnost, socialne in moralne norme ter svoj vrednostni sistem, vrednote. Otrok v 
družini oblikuje in razvija svojo in družinsko identiteto.« (Zloković in Dobrnjič, 2007, str. 35) 
Otrok družino doživlja kot edinstveno, ker v njej deli svoje zadovoljstvo, skupen čas in 
probleme. Njegovo vedenje postane slika medosebnih odnosov v družini (prav tam).  

Vloga družine se v globalni družbi spreminja. Pojavlja se vprašanje, ali družina izgublja 
nekatere svoje temeljne naloge pri razvoju otrok. Poleg številnih vlog, ki jih ima družina v 
otrokovem razvoju, igrata čustvena varnost in starševska ljubezen najpomembnejšo vlogo pri 
intelektualnem, socialnem in telesnem spodbujanju otrokovega razvoja.  

»Pogosto slišana teza v zvezi s prenašanjem sovražnosti s staršev na otroke je, da otroci kričijo, 
kar starši šepetajo. Vendar pa se, kot že rečeno, ne gre ustaviti pri starših. Starši so vpeti v širše 
strukture, ki od njih zahtevajo, da prevzamejo vso odgovornost za prihodnost in uspeh svojih 
otrok (kar pripelje do absurda – izjava vodstva šole, velikokrat medijsko izpostavljena, v zvezi 
z opisovanim dogodkom, naj mati v odmorih varuje sina pred potencialno nasilnimi sošolci). 
Tezo, da se starši počutijo bolj kot v preteklosti odgovorne za dobrobit, uspeh in s šolanjem 
povezane odločitve lastnih otrok, potrjuje tudi nedavna raziskava o usmerjanju izobraževalnih 
prehodov v Evropi.« (Ule in Zidar, 2011, v Razpotnik, Dekleva, 2015, str. 224) 
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III. EMPIRIČNI DEL 

1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Nasilje učencem povzroča veliko trpljenja in psihološko škodo, zato moramo odrasli odgovorno 
sprejeti našo vlogo v tem pojavu. Namreč, po Mikuš Kos (1991) obstaja ogromno otrok, ki 
skrivajo resnico o tem, da jih vrstniki odklanjajo, in o tem neradi govorijo, kot da bi bilo to 
zanje sramotno. Pepler in Craig (1995, v Pečjak, 2014) ugotavljata, da se medvrstniško nasilje 
pojavlja v 85 % primerov ob navzočnosti drugih vrstnikov opazovalcev; bodisi so ti neposredno 
priča medvrstniškemu nasilju bodisi so le slišali o pojavljanju takega nasilja. Cunningham 
(2010) ugotavlja, da je raziskovanje medvrstniškega nasilja najučinkoviteje takrat, ko nastaja v 
sodelovanju z učenci. Ti imajo namreč neposredni vpogled v situacijo in kot vključeni ponujajo 
edinstveni vidik, ki omogoča širše razumevanje pojava. Namen moje raziskave je raziskati 
pojav medvrstniškega nasilja skozi oči učencev. Zanimajo me njihova mnenja in predlogi za 
izboljšavo. Med študijem in delom v šoli sem bila vseskozi priča različnim vrstam 
medvrstniškega nasilja med učenci, ki pa je v trenutkih delovalo kot nekaj popolnoma 
normalnega. To so potrdile izjave učiteljic in tudi učencev v smislu: »A že spet?« V nekaj 
primerih se je nasilje celo namenoma spregledalo, s pojasnilom navzočih, da se to dogaja 
velikokrat in da se bosta že umirila oziroma umirili. 

2. CILJ RAZISKAVE 

CILJ 1: Ugotoviti, kako intervjuvani učenci doživljajo medvrstniško nasilje. 

CILJ 2: Ugotoviti, katera ravnanja v medvrstniškem nasilju učenci največkrat prevzamejo. 

CILJ 3: Raziskati/spoznati stališča in mnenja učencev o medvrstniškem nasilju. 

CILJ 4: Raziskati/spoznati stališča in mnenja učencev o učitelju in njegovem soočanju z 
medvrstniškim nasiljem. 

CILJ 5: Raziskati, ali učenci vedo, kaj storiti v primeru medvrstniškega nasilja. 

CILJ 6: Raziskati vpliv odnosa med učiteljico/učiteljem in učencem in zaupanjem o 
medvrstniškem nasilju. 

CILJ 7: Dvigniti občutljivost za pojav medvrstniškega nasilja in dodati predloge učencev za 
učinkovitejše preprečevanje medvrstniškega nasilja. 

3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

RV 1: Kako učenci opredeljujejo nasilje? 

RV 2: Kakšna ravnanja v primeru nasilja poznajo učenci? 

RV 3: Katera ravnanja v primeru medvrstniškega nasilja so učenci že doživeli ter v kolikšni 
meri? 

RV 4: V katerih situacijah in kolikšni meri učenci zaupajo učiteljici/učitelju? 
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RV 5: Kako učenci vidijo vlogo učiteljice v primeru nasilja?  

RV 6: Kako prisotnost medvrstniškega nasilja vpliva na učenčevo počutje  razredu?  

RV 7: Kateri so predlogi učencev za zmanjševanje medvrstniškega nasilja? 

4. METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Raziskovalni pristop empiričnega dela magistrskega dela je kvalitativen. V raziskavi sem 
uporabila opisno in neeksperimentalno kavzalno metodo pedagoškega raziskovanja. Za 
tovrstno raziskavo sem se odločila, ker so me zanimala stališča, mnenje in izkušnje otrok. »S 
pojmom kvalitativna raziskava označujemo raziskavo, pri kateri sestavljajo izkustveno gradivo, 
zbrano v raziskovalnem procesu, besedni opisi ali pripovedi in v katerih je to gradivo tudi 
obdelano in analizirano besedno in brez uporabe merskih postopkov, ki dajo števila, in brez 
operacij nad števili.« (Mesec, 1998 v Vogrinc, 2008, str. 13) Poudarek kvalitativnega 
raziskovanja je proučevanje subjektivnih doživetij posameznika in ugotavljanje pomena, ki ga 
posameznik pripisuje posameznim dogodkom. Podatki so v raziskavi te vrste zbrani bolj v 
besedni in slikovni kot numerični obliki, pri čemer niso zanemarjeni niti subjektivni pogledi 
raziskovalca na proučevano situacijo. Raziskava teži k celostnemu in poglobljenemu 
spoznavanju pojavov, v  čim bolj naravnih razmerah in v kontekstu konkretnih okoliščin (prav 
tam). 

4.1.OPIS VZORCA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

V raziskavi je sodelovalo 8 učencev (4 fantje in 4 dekleta) 3. razreda osnovne šole iz osrednje 
slovenske regije. Učenci so vključeni v isti razred, ki je imel že v preteklosti veliko težav zaradi 
medvrstniškega nasilja. Izbira intervjuvanih učencev je temeljila na lastnem poznavanju otrok 
ter pogovoru s psihologinjo in strokovno delavko. Učence sem pred izvedbo raziskave 
poučevala tri mesece in jih imela priložnost zelo dobro spoznati ter si oblikovati nekatera 
spoznanja o njih ter njihovi participaciji v razredu. Opravila sem kvalitativno raziskavo, v kateri 
me je zanimalo otrokovo doživljanje in njegovi konstrukti doživetega in opaženega 
medvrstniškega nasilja. Raziskava je temeljila na osmih posamičnih intervjujih, kar mi je 
omogočilo omejen in ne posplošujoč vir ugotovitev. So pa ugotovitve v tem omejenem obsegu 
kontekstualno posplošljive. Način vzorčenja je temeljil na namenskemu neslučajnostnemu 
vzorčenju, pridobljen pa je bil s pomočjo pogovora, ki sem ga opravila s socialno delavko, 
psihologinjo in razredničarko. V svojo raziskavo sem namreč želela vključiti učence, ki so že 
imeli izkušnje z medvrstniškim nasiljem, ter učence, ki v takšni situaciji načeloma prevzemajo 
različne vloge.  

4.2.MERSKI INSTRUMENT IN POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Merski instrument predstavlja polstrukturirani intervju, ki je omogočil, da sem pridobila želene 
informacije, in hkrati pustil odprt prostor za vprašanja, ki sem jih prilagajala posameznim 
odgovorom. Na intervju sem se dobro pripravila in si konkretno opredelila cilje, ki sem jih 
želela z raziskavo doseči. Z učenci sem že pred začetkom raziskave vzpostavila določen odnos, 
ki je tudi v času poučevanja temeljil na medsebojnem spoštovanju in zaupanju. Polstrukturirani 
intervju mi je omogočil, da sem si v vlogi raziskovalke postavila cilje, ki sem jih z intervjujem 
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želela doseči, hkrati pa mi je dovoljeval postavljati vprašanja odprtega tipa ter dodatna 
vprašanja, ki sem jih oblikovala sproti, med potekom intervjuja (Sagadin, 1995, Drever, 1997, 
v Vogrinc, 2008). Odgovori učencev so bili ponekod nadvse odkriti in iskreni. Njihovi odgovori 
so izvirali iz lastnih izkušenj in doživljanj različnih situacij v razredu. Intervju z učenci je bil 
izveden individualno. Diskusijo med mano in učenci sem posnela s pomočjo diktafona, podatke 
prepisala in jih analizirala. Hkrati sem si intervjujem sproti delala zapiske, ki so mi še dodatno 
pomagali pri interpretaciji dobljenih odgovorov. Vprašanja so bila oblikovana preprosto, jasno 
in otrokom razumljivo. Temeljila so na podlagi zgodbe z naslovom Nihče, povzete po Erin 
Frankel (2017). Z zgodbo, ki se je izkazala kot odlična uvodna motivacija, sem otroke pripravila 
na pogovor o pojavu medvrstniškega nasilja ter nakazala smer pogovora, ki je sledil. Zgodba 
temelji na pripovedovanju dečka Tomaža o medvrstniškem nasilju. Pripoveduje, kako mu 
Klemen ves čas nagaja, je nesramen do njega, se mu posmehuje itd. Med pogovorom sem 
učencem vedno dala dovolj časa ter jih po potrebi spodbudila, da so izrazili svoja mnenja in jih 
tudi argumentirali. 

Pred začetkom raziskave sem se sestala z ravnateljem šole, o namenu le-te pa so bili obveščeni 
tudi starši učencev. Seznanila sem jih  s podrobnostmi raziskave in se po pridobitvi njihovega 
soglasja za sodelovanje otrok pri raziskavi dogovorila za datum zbiranja podatkov. Vsem 
intervjuvancem je bila zagotovljena anonimnost. Pogovori so za vse učence potekali pod 
enakimi pogoji v času pouka ali po pouku in individualno. Raziskava je potekala v maju 2018, 
pogovor je trajal približno 30 minut. 

4.3.POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Postopek obdelave podatkov sem začela s transkripcijo posnetih odgovorov učencev, s čimer 
sem ohranila avtentičnost pogovorov. Mestoma sem zaradi lažje berljivosti odstranila zgolj 
mašila. Osebam sem v prepisanem besedilu omogočila anonimnost ter uporabila raziskovalne 
šifre, kot so npr. U1, U2, U3 itd., pri čemer U1 pomeni prvi intervjuvani učenec.  

Nato sem podatke obdelala s kvalitativno vsebinsko analizo in jih odprto kodirala. Analize 
pridobljenih podatkov sem se lotila tako, da sem dobljene odgovore podrobno prebrala, izpisala 
pomembne izjave ter na podlagi dobljenih izjav in svojih zastavljenih raziskovalnih ciljev 
določila enote kodiranja. Kode sem grupirala v nadredne kode in kategorije ter odgovore 
argumentirala z utemeljeno teorijo. Zaradi boljše preglednosti ter razumevanja pridobljenih 
informacij sem prvi del empiričnega dela posvetila izjavam učencem, na podlagi katerih sem 
nato lahko ugotovitve posplošila in jih s teoretičnimi izhodišči tudi podkrepila. 

5. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

5.1. ANALIZA REZULTATOV PO RAZISKOVALNIH VPRAŠANJIH 

V nadaljevanju bodo navedeni točni odgovori učencev glede na raziskovalna vprašanja. Menim, 
da bom na tak način lahko ohranila avtentičnost otrokovih odgovorov ter jim resnično dala glas. 
Kot sem že omenila, želim, da moja raziskava temelji izključno na besedah intervjuvancev. 
Učenci imajo drugačne izkušnje kot odrasli in to moramo spoštovati. Med raziskavo sem 
ugotovila, da je zelo pomembno, da otroku damo čas, smo potrpežljivi, mu zagotovimo varen 
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prostor, kjer ga ne bo strah izraziti svojih misli in občutij. Tudi Gehartova (2007, v Čačinovič 
Vogrinčič, 2013) poudarja pomembnost omenjenih dejavnikov in njihov vpliv na avtentične 
odgovore učencev. 

RV 1: Kako učenci opredeljujejo nasilje? 

Definicije besede »nasilje« so bile med seboj zelo podobne. Večinoma so temeljile na fizičnem 
nasilju, kot je pretepanje in brcanje. Edina razlika, ki sem jo opazila, je, da so v definiranje tega 
pojma dekleta vključila tudi besedno nasilje. Dekleta so bolj izpostavila grožnje, manipulacijo 
in žaljenje drugih kot dečki. 

U1: »Ko se nekdo spravlja na nekoga, recimo, da govori grde besede, da ga žali, da ga začne 
tepst.« 

U2: »Ko nekoga v nekaj prisiliš, ko ga tepeš, ko se norčuješ iz nekoga, ga žališ, mu govoriš 
grde besede.« 

U3: »Da se tepeš, da govoriš kletvice, da govoriš grde besede o nekom, da nekoga v nekaj 
prisiliš, mu groziš, da ga boksneš, brcneš, udariš, porineš.« 

U4: »Ko nekoga udariš, pa mu rečeš grde besede (kletvice), če ga porineš, izzivaš, pa lahko si 
nasiln tut z besedami do nekoga, pa če nekomu ne dovoliš, da se z nekom igraš.« 

U5: »Pretepanje, kletvice so tudi nasilje, če ga brcneš.« 

U6: »Tako da, ko nekdo nekaj piše, pa prideš mimo, pa mu glavo potisneš v mizo. Pa enkrat sm 
enmu krožnik špagetov stresu/-la na glavo. Al pa da nekoga z glavo porineš v zid, ali pa ga 
udariš s palico, pa se tepeš z njim. Pa mu govoriš kletvice pa mu rečeš, da nej zgine izpred oči.« 

U7: »Nasilje je, ko nekoga udariš, ko nekoga brcneš, porivaš, groziš (tako k danes na primer k 
mi je sošolec vzel palico pa grozil, da bo udaril celo družino), da ga izzivaš, al pa da ga primeš 
za roko pa ga stran povlečeš, ga brcneš v trebuh, pocukaš za lase, pa tut da mu govoriš grde 
besede.« 

U8: »Nasilje je, ko človeka pretepaš, nagajaš, težiš, vzemaš stvari, pa da mu govoriš kletvice, 
ga žališ, govoriš laži o njem.« 

RV 2: Kakšna ravnanja v primeru nasilja poznajo učenci? 

Učenci so se identificirali z eno osebo iz knjige ter opisali to vlogo v primeru nasilja. Kar nekaj 
se jih je identificiralo s žrtvijo, večina z opazovalci, eden pa z nasilnežem.  

U1: »Prijateljica, ki pomaga, pa jst grem takoj povedat učiteljici, če komu nagajajo.«  

U2: »Enmu od teh prjatlov, k se včasih boji, včasih pa ne. K včasih si ne upa komu kej rečt, 
včasih pa ne.«  

U3: »Prijateljica, ki na koncu pomaga, pa podpre tistega, ki mu nagajajo.«  

U4: »Ne dela nasilja, ne nagaja, je priden, se ne tepe, ne govori grdih besed, ne žali drugih.« 

U5: »Prijazen, se ne pretepa, je nesramen do drugih.«  
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U6: »Jezn, rad se tepe, grd do drugih, pa nima prijateljev.«  

U7: »Pomaga prijatelju, ga podpira, reče unmu, ki nagaja, naj ga pusti pri miru, ga brani, pa 
ne samo pred tistim, ki nagaja, ampak pred vsemi.«  

U8: »Žalosten, jezen, prijazen, pa ne nagaja drugim, pa samo hoče, da bi ga ostali pustil pri 
miru.«  

Zakaj meniš, postane učenec/učenka nasilen oziroma nasilna? 

U1: »Ja, krivi so starši. Zato ker ga morajo naučit, da se tega ne počne in da se mora v šoli 
lepo obnašati, ker ni sam v razredu, in da ima učitelj velik učencev pa velik dela. Pa da mora 
pomagat sošolcem, ne nagajat, k hoče pozornost.« 

U2: »Starši mu morjo to razložit, da to ni v redu /…/ Zato ker se ubistvu on boji. Pa k so ga 
starši tko naučil, pa tko vzgojili.« 

U3: »Zato ker ga starši niso dobr vzgojil, tako kot pri psih, ker če ga lastniki dobro ne vzgojijo, 
potem rabi nagobčnik.« 

U4: »Ker je čist sam, pa nima prijateljev.« 

U5: »Ker so krivi starši. Ker se ne ukvarjajo z njim pa ga ne učijo. Pa je bil oči od K. skos samo 
na telefonu in rata jezn. Pa tko išče pozornost, ker k nagaja, ga vidjo.« 

U6: »Ker je skos jezn /…/ na vse. Pa ljubosumen, ker njegov prijatel zna nekaj, on pa tega ne 
zna.« 

U7: »Ker mu noben ni povedal, da je to narobe.« 

U8: »Zato ker on ubistvu nima prijateljev in je sam.« 

RV 3: Katera ravnanja v primeru medvrstniškega nasilja so učenci že doživeli ter v 
kolikšni meri? 

podvprašanja: Ali je bilo tudi tebe že kdaj strah priti v šolo? So ti v šoli že kdaj nagajali? Kako 
pogosto? Na kakšen način?  

U1: »Vedno, ko mi je nekdo nagajal, sem bila vedno še z nekom, nisem bila sama. Pa so govoril 
grde besede pa me je enkrat en sošolc brcnu pa porinu v steno. /…/ zdej skor nobenkrat več, k 
se že mal bol poznamo.« 

U2: »Ne spomnm se. Čeprou se spomn, da me je enkraten sošolc, k smo bili zunej, pošprical, 
pa včasih me tko k jst nekomu dovolim, da proba moja očala, pa pol mi jih kr nekdo drug vzame 
in jih daje na glavo, čeprou se lahko zlomijo. Pa včasih moja prjateljica skos odloča, kaj moram 
delati, kaj se bova igrali, pa ukazuje, kaj morajo drugi narediti. In reče, da če tega ne nardim, 
ne bo več moja prjatlca. Sam zdej mi ne nagajajo več tolk, so mi prej, k smo bli mlajši, bol.« 

U3: »Ja, trikrat so mi nagajal. Ker smo se skregale s prijateljicami, tko da so mi skos 
prisluškovale, k smo se igrale, pa grde besede so mi govorile, da sm tečna, pa grda.« 
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U4: »Mene nikol ni blo strah. Govorili so mi grde besede, da nič ne znam, da slabo govorim, 
pa enkrat so me udarl, pa odrinu me je enkrat en sošolc. /…/ Zdej mal manj, k smo že mal boljši 
prjatli.« 

U5: »Skor vsak dan. Tko, da me odrivajo al pa mi govorijo grde besede, pa me žaljo.« 

U6: »Ne. No, razn kdaj, k mi sošolc nagaja, ker me med poukom spravlja v smeh in se ne morem 
nehat smejat, in on to ve in potem je učiteljica jezna samo name, ker on pa lahko zadrži smeh. 
In potem namest, da bi njega kregal učitlca, mene krega.« 

U7: »Ja. Velikrat. /…/ K me nekdo udari al pa porine, k učitelca ne gleda. In pol ga jst nazaj 
udarm.« 

U8: »Žalil me je, pa začel tepst, pa sm ga nazaj udaril. Potem je pa učiteljica prišla, pa ga 
kaznuje. Skoraj vsak dan. Včasih so mi večkrat težil, zdej je bolš.« 

RV 4: V katerih situacijah in kolikšni meri učenci zaupajo učiteljici/učitelju?  

Podvprašanja: Ali poveš učiteljici, ko ti nekdo nagaja? Ali to storiš vsakič? Kdaj se pa odločiš, 
da tega ne boš storil oziroma storila? 

U1: »Ja. Pa ponavadi, če je kdo zravn mene.« 

U2: »Vedno, razen če se glih igram.« 

U3: »Čist vedno ne povem. Ker včasih se tudi jaz ne upam povedati in potem bi se ostali skregali 
z mano, men se pa ni luštn kregat z ostalimi.« 

U4: »Povem učiteljici. Čist vsakič.« 

U5: »Ne. Strah me je, ker ne vem kaj se bo potem z mano zgodilo. Če bo kdo jezn name, pa ne 
učiteljica, ampak tisti, ki bi ga zatožil. Pa bi potem tudi meni začeli nagajati.« 

U6: »Skor nikol. /…/ Ja, zato ker kdaj jst naredim kaj ponesreči in mi ni všeč, če se ona dere 
name in se potem razburim, ker mi itak ne vrjame.« 

U7: »Ne. Če se moj prijatelj pretepa, mu pomagam tko, da unga odrinem in pade po tleh, ne 
grem povedat učiteljici.« 

U8: »Grem takoj povedati učiteljici. Samo ne čist vsakič, samo če sm zaseden z ostalimi stvarmi, 
če na primer rišem al pa rešujem naloge. /…/ Včasih mi sošolci pot zaprejo, pa ne morem 
povedat učiteljici, al pa tisti, ki so se pretepali, pa ne morem it povedat učiteljici.« 

RV 5: Kako učenci vidijo vlogo učiteljice v primeru nasilja?  

Podvprašanja: Kaj stori učitelj v primeru nasilja? Ali vedno pomaga? Na kakšen način učitelj 
rešuje nasilje v razredu? Kakšen, meniš, mora biti učitelj, ki bo lahko preprečil nasilje? 

U1: »Vedno pomaga. /…/ Še njih vpraša, kaj se je zgodilo. Pa pol koga vn pošlje.« 

»Zelo strog, tak da se ga učenec boji.« 

U2: »Vedno pomaga, razn, če ji niso šli povedat. /…/ Ga pošlje ven, pošlje k ravnatelju.« 
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»Zelo strog, tko da se tko dere, da na glas govori, tak, da če nekaj ne narediš, potem na primer, 
če ne greš v kolono za kosilo, pa če reče prej učiteljica dvakrat ali trikrat, potem ga nadere.« 

U3: »Včasih ja, včasih ne. Ampak to sam, če ne ve. /…/ Ga pošlje k psihologinji al pa k 
ravnatelju. Pa vn iz razreda ga pošlje, pa se zunej pogovori z njim.« 

»Učitelj mora biti strog, pa ne sme dovoliti, da pride do tega. Lahko je prijazen, samo ko pa 
kdo nagaja, mora biti strog.« 

U4: »Vsakič. /…/ Pove staršem, jim da ukrep, dodatno nalogo, gre povedati ravnatelju, 
psihologinji, jih pošlje v drugi razred. Ali pa ko gremo na primer na mini golf, mora ostati v 
razredu.« 

»Vsak učitelj lahko ustavi nasilje.« 

U5: »Čist vsakič, sam če ne ve, potem ne. Ga pošlje ven iz razreda, al pa mu da vzgojni 
opomin.« 

U6: »Ne vedno. Drgač pa ga pošlje k ravnatelju al pa psihologinji.« 

U7: »Ja, vsakič. Ga pošlje ven iz razreda, da se pogovorita.« 

U8: »Vedno neki nardi, al je pa sam jezna na njega.« 

RV6: Kako medvrstniško nasilje vpliva na učenčevo počutje  razredu? 

Navodilo učiteljice pri naslednji nalogi: »Prosim, nariši se na lestvico, glede na to, kako se 
razumeš s sošolci in sošolkami. Če se narišeš na najnižjo stopničko, potem to pomeni, da se ne 
razumeš tako zelo dobro, če pa se narišeš na najvišjo stopničko, to pomeni, da se s sošolci 
razumeš zelo dobro.« 

 Glede tega, kako dobro se razumejo s sošolci, so se trije učenci uvrstili na 2. mesto:  

     

Obrazložitev:  

U2: »Ker če mi kdo ne nagaja, se počutim dobro, če pa mi kdo nagaja, se pa ne.«  

U5: »Ker se dobro razumem s fanti.«  

U4: »Ker se ne razumem z vsemi dobro. Najbolje se razumem le z mojimi prijateljicami«.  
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 Glede tega, kako dobro se razumejo s sošolci, sta se dva učenca uvrstila na sredino (3. 
stopnička):  

   

Obrazložitev: 

 U6: »Zato, ker enkrat se razumem, enkrat pa ne. Ni skos vse v redu.« 

 U1: »Zato, ker se s puncam ful dobr razumem, sam s fanti pa ne.« 

  

 Glede tega, kako dobro se razumejo s sošolci, se je en učenec uvrstil na 4. mesto: 

 

Obrazložitev:  

U3: »Zato, ker smo zdej zlo dobre prijateljice in se skor nč ne kregamo, tut če se ostali kregajo, 
se nočem umešavat in hočem bit z ostalimi prijateljica. Moraš se opravičiti pa bodo ostali tut 
prijazni do tebe!« 

 

 Glede tega, kako dobro se razumejo s sošolci, sta se dva učenca uvrstila na 5. mesto 
(najvišje): 
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Obrazložitev: 

U7: »Ker so mi danes posodili barvice pa flomastre, ker jih nisem imela, pa mi vedno kdo 
posodi stvari, pa jst tut pomagam nazaj njim, samo se zdaj ne spomnim, kaj sem pomagal.«  

U8: »Zato ker se z vsemi zelo dobro razumem.« – definiral se je kot žrtev, izpostavljen nasilju 
skoraj vsak dan, brez prijateljev …) 

 

RV 7: Kakšni so predlogi za zmanjševanje medvrstniškega nasilja s strani učencev? 

Podvprašanja: Kakšna šola bi morala biti, da bi bilo čim manj nasilja v njej? 

U1: »Ja, takšna šola, da bi se vsi lepo razumeli, pa ne bi imeli nobenih skrbi pa noben ne bi bil 
živčn.« 

U2: »Šola bi mogla bit taka pisana pa da je veliko igrač pa da se fantje igrajo posebej od punc.« 

U3: »Šola bi mogla bit taka, da rad prideš v šolo, takšna, kjer se vsi poznajo, pa so vedno dobre 
volje, da je veliko počitnic, malo naloge. Zato ker nekateri rabijo veliko igre.« 

U4: »Z vsemi si pomagaš, pomagati si moramo med sabo, bolje se moramo spoznati, se lepo 
pozdraviti, biti dobre volje.« 

U5: »Taka, da ti noben ne nagaja.« 

U6: »Šola bi mogla bit taka, da bi si med seboj radi pomagali pa se skos smejali, da ne bi bilo 
ocen pa da bi imeli več časa za igro.« 

U7: »Ja tko, da se ne smeš tepst, pa moraš biti prijazen do vseh pa se družiti z vsemi pa jim 
pomagat tako kot tebi vsi pomagajo moraš tudi ti njim. Pa da bi bile učiteljice tut prijazne pa 
dobre volje pa da bi imel več igre al pa kej tazga zanimivga.« 

U8: »Ja, vsi bi morali biti prijatelji pa ne bi smel nagajat drugim, pa tut učiteljici ne … pa 
ravnatelj pa učitelji bi se mogl skos smejat pa ne bit jezni.« 
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5.2.INTERPRETACIJA REZULTATOV PO RAZISKOVALNIH VPRAŠANJIH 

Ugotovitve raziskave so predstavljene po posameznih raziskovalnih vprašanjih. Prikaz 
ugotovitev bo vseboval veliko dobesednih navedkov intervjuvancev, kar je označeno z ležečo 
pisavo. Na koncu vsake kategorije bodo rezultati raziskave podkrepljeni s teoretičnimi izhodišči 
in lastnim razmišljanjem. 

RV 1: Kako učenci opredeljujejo nasilje? 

KATEGORIJA: OPREDELJEVANJE, DEFINIRANJE POJMA »NASILJE« S STRANI 
UČENCEV 

»KO SE TEPEŠ« 

Večina učencev je definirala besedo nasilje kot fizična dejanja, ki povzročajo škodo in slabo 
počutje drugemu, pri čemer gre za neposredno medvrstniško nasilje, ki ga Olweus (1993) 
razlaga kot odkrit in očiten napad na drugo osebo. U3 doda, da k neposrednem medvrstniškem 
nasilju spadajo tudi dejanja, kot so: »Da boksneš nekoga, brcneš, udariš, porineš.« U3 je vsa 
dejanja navajala sicer kot enkratna dejanja, vendar je kasneje v pogovoru povedala, da: »Nasilje 
je, če se ti dlje časa to dogaja«. Med fizično nasilje U6 uvršča tudi: »Tako da ko nekdo nekaj 
piše, pa prideš mimo pa mu glavo potisneš v mizo. Pa enkrat sm enmu krožnik špagetov stresu 
na glavo. Al pa da nekoga z glavo porineš v zid, ali pa ga udariš s palico pa se tepeš z njim.« 
U7 dodaja k fizičnim oblikam nasilja, tudi da »ga brcneš v trebuh, pocukaš za lase«. Tudi 
Sullivan (2011) med fizično nasilje uvršča brcanje, odrivanje/lasanje. K tem oblikam pa hkrati 
dodaja tudi namerno uničevanje posameznikovih osebnih predmetov. Uničevanju osebnih 
lastnin intervjuvani učenci niso namenili nobene pozornosti, bolj so se osredotočali na očitna 
in vidna nasilna dejanja. 

»NASILEN SI LAHKO Z BESEDAMI« 

Učenke U1, U2, U3 in U4 pojasnijo, da si lahko nasilen tudi verbalno. U1 trdi, da med verbalno 
nasilje spada: »Ko nekoga žališ,« U2 dodaja: »Ko se norčuješ iz nekoga, ga žališ, mu govoriš 
grde besede.« Naštete oblike nasilja spadajo med besedno oziroma verbalno nasilje. Sullivan 
(2011) uvršča verbalno nasilje med oblike psihičnega nasilja, kamor spadajo žaljivke, 
razširjanje lažnih in neresničnih govoric, hujskanje prijateljev, grožnje. Zanimiva ugotovitev 
tega dela raziskave pa je, da so verbalno nasilje izpostavila čisto vsa intervjuvana dekleta, od 
dečkov pa je izpostavil verbalno nasilje zgolj eden, in sicer U8: »Pa da mu govoriš kletvice, ga 
žališ, govoriš laži o njem.« To podpira tudi Pušnik (1999), ki poudarja vlogo spola pri 
dojemanju medvrstniškega nasilja in zapiše, da na agresivnost vplivajo tudi socialni dejavniki 
in socialno učenje. Od dečkov pričakujemo, da se bodo sposobni ubraniti pred napadom drugih, 
pri čemer ima telesna agresivnost pomembno vlogo. Za deklice pa se pretepanje ne spodobi, se 
pa dopuščajo bolj posredne verbalne oblike agresivnosti (prav tam). Kar podpira tudi moja 
raziskava, saj so popolnoma vse deklice izpostavile tovrstno obliko nasilja, večina dečkov pa 
omenjene oblike nasilja ne doživlja ali pa ji ne pripisuje pomembnosti. Večina dečkov ima v 
nasprotju z deklicami izkušnje s fizičnimi oblika nasilja. 

»KO NEKOGA V NEKAJ PRISILIŠ« 
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Med besedno ali verbalno nasilje Umek (2009) uvršča izločanje iz skupine, grožnje, 
ustrahovanje trpinčenje idr. Tudi U3 med verbalno nasilje uvršča: »Da govoriš grde besede o 
nekom, da nekoga v nekaj prisiliš,« pri čemer se ji pridružuje tudi U4: »Lahko si nasilen tut z 
besedami do nekoga pa če nekomu ne dovoliš, da se z nekom igraš.« Do nedavnega je bila 
večina študij osredotočena zgolj na fizična agresijo, zanemarjale pa so se odnosne oblike nasilja 
(Bosworth idr., 1999, v Safran, 2007). Zdaj pa so programi za preprečevanje nasilje v šoli 
namenjeni tudi preprečevanju bolj prikritih oblik vedenja (prav tam). 

Berger (2007) je opravil kategorizacijo na podlagi več kot tisoč prispevkov v bazi PsychINFO 
in navaja štiri kategorije medvrstniškega nasilja. Deli ga na fizično nasilje, kamor spada 
porivanje, brcanje, poškodovanje lastnine koga drugega; druga kategorija je odnosno/relacijsko 
nasilje (npr. manipuliranje z medosebnimi odnosi); verbalno nasilje (zbadljivke) in spletno 
nasilje. Tudi Smith in Sharp (1994) pravita, da k neposrednemu nasilju štejemo fizične oblike 
nasilja, kot so kraja, tepež, spotikanje ter verbalne oblike nasilja (npr. zmerjanje žaljenje, 
zbadanje) (prav tam). Intervjuvani učenci pri svojih letih še niso toliko izpostavljeni internetu 
in socialnim omrežjem, da bi lahko izpostavili tudi obstoj spletnega nasilja, vendar verjamem, 
da se zavedanje te vrste nasilja stopnjuje z leti.  

RV 2: Kakšna ravnanja v primeru nasilja poznajo učenci? 

KATEGORIJA: RAVNANJA V MEDVRSTNIŠKEM NASILJU, KI JIH UČENCI 
NAJVEČKRAT PREVZAMEJO 

»PRIJATELJICA, KI NA KONCU POMAGA« 

Tipologijo medvrstniškega nasilja in udeležencev v njem bom tudi v empiričnem delu 
povzemala predvsem po Pečjak (2014). Večina intervjuvanih učencev pravi, da prevzame vlogo 
t. i. opazovalca. To vlogo v medvrstniškem nasilju opišejo: »Prijateljica, ki na koncu pomaga, 
pa podpre tistega, ki mu nagajajo.« ali pa: »Pomaga prijatelju, ga podpira, reče unmu, ki 
nagaja, naj ga pusti pri miru, ga brani, pa ne samo pred tistim, ki nagaja, ampak pred vsemi.« 
Večina učencev je vlogo opazovalca opisala kot osebo, ki vedno pomaga, pove učiteljici in 
žrtev podpre pred nasilneži. Kot sem že omenila, avtorica Pušnik (1999) skupino opazovalcev 
deli na tiste: (1) ki nasilje le opazujejo, (2) tiste, ki se žrtvam smejijo, in tiste, (3) ki skušajo 
žrtvam pomagati ali jo celo braniti pred nasilneži.  

(1) Večina učencev niti pomislila ni, da bi opazovalec nasilje ignoriral, razen v nekaterih 
primerih. U2 kot razlog nevpletanja v nasilje navaja: »/…/ če se glih igram.« tudi U8 
navaja podoben razlog: »Če sm zaseden z ostalimi stvarmi, če na primer rišem al pa 
rešujem naloge.« Hkrati kot razlog za opazovanje navaja strah pred ostalimi učenci: 
»Včasih mi sošolci pot zaprejo, pa ne morem povedat učiteljici,« U5 se strinja, da se ni 
pametno vpletati v medvrstniško nasilje zaradi posledic oziroma strahu pred ostalimi 
učenci: »Če bo kdo jezn name /…/ pa bi potem tudi meni začeli nagajati.« Za nevpletene 
oziroma t. i. »ignorante« je značilno, da v nasilje ne posegajo in ga zgolj opazujejo. 
Razlogi za to so, da ne vedo, kaj storiti, bojijo se nasilnežev ali tega, da bi celotno 
situacijo zgolj poslabšali (Košir, 2013). Učenci, ki se odločijo za ignoriranje nasilja, kot 
razlog navajajo strah pred ostalimi učenci. Presenetila pa me je izjava dveh 
intervjuvanih učencev, da se ne morejo vpletati, saj ravno nekaj počnejo. Ali to pomeni, 
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da jim je vseeno ali je morda to obrambna vloga, da raje nadaljujejo z delom, da ne bi 
imeli na koncu oni težav oziroma da ne bi celotne situacije poslabšali.  

(2) U7 se je poistovetil z vlogo opazovalca: »Pomaga prijatelju, ga podpira, reče unmu, ki 
nagaja, naj ga pusti pri miru, ga brani, pa ne samo pred tistim, ki nagaja, ampak pred 
vsemi.« Vendar je kasneje v pogovoru priznal, da: »Če se moj prijatelj pretepa, mu 
pomagam tko, da unga odrinem in pade po tleh, ne grem povedat učiteljici.« Včasih je 
lahko težava, da učenec pomaga, kakor najbolje zna in želi. S tem pa lahko situacijo le 
še poslabša. S tem, ko želi nekdo reševati nasilje z nasiljem, s tem tudi on prevzame 
vlogo nasilneža. Takšna impulzivna dejanja pa velikokrat naredijo še večjo škodo in v 
otroku, ki je le želel pomagati, vendar je to storil na napačen način, vzbudijo občutek 
kride. Popp (2003) meni, da na izbiro vedenja močno vplivajo vrednote, ki so sprejete 
v skupini. Če na primer med prijatelji velja, da je konflikte vredno reševati z nasiljem, 
potem bodo naklonjeni nasilju v šoli (prav tam). Otrokom je potrebno ponuditi oziroma 
jih seznaniti z različnimi nenasilnimi strategijami reševanja konfliktov, ne zgolj 
nasilneža zatožiti učiteljici, za primere, ko učiteljice ni ali ko se nasilje dogaja zunaj 
šole. Ravno za takšne okoliščine bi bilo potrebno pripraviti učence in jih usposobiti za 
samostojno neagresivno reagiranje v takšnih situacijah. 

(3) Zadnja, že omenjena skupina opazovalcev po Pušnik (1999), pa je skupina, ki želi 
pomagati žrtvi. V to skupino sta se uvrstila dva učenca. U1 je sebe opisala: »Prijateljica 
/…/ pa jst grem takoj povedat učiteljici, če komu nagajajo.« U3 se strinja: »Prijateljica, 
ki na koncu pomagala, pa podpre tistega, ki mu nagajajo.« Intervjuvani učenki se 
strinjata, da je potrebno za kakršno koli nasilje takoj obvestiti učiteljico. Ko pa sem 
vprašala, kako bi pomagali v primeru odsotnosti učiteljice, sta bili malo v zadregi in 
nista vedeli točno, kako bi odgovorili. U3 je odgovorila: »Bi ga podprla pred ostalimi 
pa bi jim rekla, nej nehajo nagajat.« U4 pa ni imela točnega odgovora: »Ne vem … 
počakala bi učiteljico.« Kot sem že omenila, tukaj ni problem v tem, da učenci ne bi 
želeli pomagati, vendar v tem, da ne vedo, kako bi pomagali sošolcem.  

»HOČE, DA BI GA OSTALI PUSTIL PRI MIRU« 

Ena izmed tipičnih vlog, ki je prisotna v medvrstniškem nasilju, je vloga žrtve. Med 
intervjuvanimi učenci so se trije poistovetili z vlogo žrtve in to vlogo opisali. U4 pravi: »Ne 
dela nasilja, ne nagaja, je priden, se ne tepe, ne govori grdih besed, ne žali drugih.« U5 se mu 
pridruži: »Prijazen, se ne pretepa, ni nesramen do drugih.« U8 pa ponudi bolj poglobljen opis 
žrtve, s katero se je tudi sam poistovetil: »Žalosten, jezen, prijazen pa ne nagaja drugim pa 
samo hoče, da bi ga ostali pustil pri miru.« Učenci so žrtev opisali kot osebo, ki je vedno 
prijazna do ostalih, vendar te prijaznosti ne dobi nazaj. U8 je povedal, da je tudi sam zelo 
žalosten, a včasih tudi zelo jezen, »ker mi noben ne pomaga.« Besag (1989) navaja, da je za 
tipične žrtve značilno, da ob napadu reagirajo z jokom ali nemočno jezo. Po Košir (2013) so 
žrtve bolj ranljivi posamezniki in imajo težave z anksioznostjo. Najpogosteje so zavrnjeni s 
strani vrstnikov, so negotovi vase, telesno šibkejši in podredljivi (prav tam). U8, ki se je najbolj 
izrazito izpostavil kot žrtev, je med odmori velikokrat sam, kadar pa je v stiku z ostalimi učenci, 
zelo hitro pride do konflikta. Ostali učenci ga izzivajo in žalijo, takoj ko dobijo priložnost. Ko 
se želi braniti, se brani s fizičnim napadom na vrstnike in hkrati čuti, da je to njegova pravica. 
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Iz opisanega lahko razberemo, kakšna čustva doživlja učenec, ter njegovo tesnobo, ki jo čuti 
»skoraj vsak dan /…/ zdej je mal bolš.«  

Pušnik (1999) navaja, da se žrtve med vrstniki težko uveljavljajo, tako besedno kot telesno. 
Včasih otrok postane žrtev, ker na zunaj izkazuje kakšno posebnost, npr. nosi očala, je manjše 
rasti … Če je takšna stigmatizacija (»očalar«, »škrat«) prisotna dalj časa, otrok začne verjeti 
vzdevkom, trpi zaradi ponižanja, postaja prestrašen, vase zaprt. Dobi občutek nemoči in 
manjvrednosti. To pasivno sprejemanje in vdanost pa lahko vodi v duševno potrtost (prav tam). 
Tudi intervjuvani učenci so žrtev opisali kot osebo, ki se stežka fizično in verbalno brani ter 
hoče na nek način postati nevidna ostalim sošolcem v razredu, saj meni, da se ne zmore braniti 
pred ostalimi vrstniki, kar z leti le še povečuje njeno slabo samopodobo. 

 

»RAD SE TEPE /…/ KER JE JEZEN« 

Eden izmed intervjuvanih učencev se je identificiral kot nasilnež in tudi opisal to vlogo: »Jezn, 
rad se tepe, grd do drugih, pa nima prijateljev.« Po mnenju U6 nekdo postane nasilen, ker: 
»/…/ rad dela neumnosti. Pa zato, ker tega doma ne more.« Po njegovem mnenju je šola primer 
prostora, kjer lahko počne, kar želi, in ne upošteva pravil.  

Po Pečjak (2014) ima nasilnež težave pri kontroliranju jeze. Tudi U6 je povedal, da je za 
nasilneža značilno čustvo jeze ter dejstvo, da nima prijateljev, kar potrjuje značilnost, ki jih je 
navedla Pečjak (prav tam). Smrtnik Vitulić (2011) zapiše, da se jezi tisti, ki želi svet spremeniti 
v skladu s svojimi željami ter z jezo sporoča svoje »ego meje«. V srednjem otroštvu učenci 
doživljajo jezo ob dražljajih, kot so: omejevanje otrokovih želja, neuspehi, zasmehovanje, 
primerjanje z drugimi, pridiganje ipd. (prav tam).  

Eden od intervjuvanih učencev meni, da učenec postane nasilen, ker je »čist sam, pa nima 
prijateljev.« Hurlock (1956, v Mirtič 2012) ugotavlja, da bo otrok s strani skupine dobro sprejet 
in bo v njej imel nek določen položaj v primeru, da se bo v procesu socializacije naučil podrejati 
oblikam vedenja, ki jih družba odobrava. Pečjak (2014) navaja tudi, da ima nasilnež težave z 
medsebojnimi odnosi, kar ponovno podkrepi razmišljanje učencev in njihovo videnje nasilneža 
kot osebo brez prijateljev. U6 pa dodaja, da » je skos jezn. /…/ na vse. Pa ljubosumen, ker 
njegov prijatelj zna nekaj, on pa tega ne zna.« Smrtnik Vitulić (2011) razlaga, da je jeza čustvo, 
ki nastane, ko otrok ali odrasla oseba, verjame, da nekdo ali nekaj neupravičeno ogroža njihove 
pomembne želje. V tem primeru je potrebno skrb nameniti predvsem načinom izražanja jeze, 
ki bodo socialno sprejemljivi (prav tam). Tudi ljubosumje ima velik vpliv na otrokovo vedenje 
in je čustvo, ki lahko hitro izzove nesprejemljive oblike odziva. Otroku je potrebno podati jasno 
sporočilo, da fizično obračunavanje in uničevanje predmetov nista ustrezna načina izražanja 
negativnih čustev, zato ju ne odobravamo. 

Eden izmed razlogov, zakaj nekdo postane nasilen, pa je tudi ljubosumje: »Ker je ljubosumn, 
ker nekdo zna nekaj narediti, on pa ne, pa un ima prijatelje, on pa ne.« Tudi v raziskave Lampe 
(2017) so učenci kot enega izmed razlogov za medvrstniško nasilje navedli ljubosumje. N. G. 
Guerra, Williams in S. Sadek (2011, prav tam) so ugotovili, da je ljubosumje med otroki motiv 
za izvajanje nasilja, najbolj pa je prisoten med dekleti.  Zato se je vredno vprašati, kaj oziroma 
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kdo v otrocih zbuja takšna čustva. Ali je to zaradi šolskega sistema ter vedno višjih ciljev, ki 
jih mora otrok doseči, ali je mogoče zaradi učitelja/učiteljice. Problem je, da otroci v teh letih 
odreagirajo impulzivno, kar lahko zelo hitro vodi v nasilje.  

RV 3: Katera ravnanja v primeru medvrstniškega nasilja so učenci že doživeli ter v 
kolikšni meri? 

KATEGORIJA: RAVNANJA/VLOGE, KI JIH UČENCI NAJVEČKRAT 
PREVZAMEJO V MEDVRSTNIŠKEM NASILJU 

Z učenci sem se pogovarjala tudi o dečku iz knjige Nihče, ki ga je bilo strah priti v šolo. Povedali 
so mi, da jih nikoli ni bilo strah priti v šolo, kar pa še ni pomenilo, da jim nihče v razredu ni 
nikoli »nagajal«.  

»PA SO GOVORIL GRDE BESEDE« 

Šest intervjuvanih učencev mi je povedalo, da so v razredu že doživeli besedno nasilje. U1 trdi, 
da so ji že govorili grde besede, U2 pa je povedala: »/…/ Pa včasih moja prjateljica skos odloča, 
kaj moram delati, kaj se bova igrali, pa ukazuje, kaj morajo drugi narediti. In reče, da če tega 
ne nardim, ne bo več moja prjatlca.« Manipulacija in izsiljevanje, po Sullivan (2011), tudi 
spadata med posredno neverbalno nasilje, vključno z osamitvijo in ignoriranjem, kar 
imenujemo odnosno in relacijsko nasilje (prav tam). Večinoma so verbalnemu nasilju 
izpostavljena dekleta. Pušnik (1999) navaja, da je splošno znano, da so dečki bolj agresivni kot 
deklice, pri čemer imajo pomembno vlogo biološki dejavniki in učenje socialnih vlog, ki so 
vezane na spol. Za deklice se tako rekoč pretepanje ne spodobi, dopuščajo pa se verbalne in 
posredne oblike agresivnosti (socialna izolacija, opravljanje). Tudi v primeru moje raziskave se 
je izkazalo, da so verbalnem nasilju izpostavljene predvsem deklice s strani deklic. Zgolj dva 
intervjuvana dečka sta povedala, da sta tudi onadva že doživela verbalno nasilje. U4 trdi: »/…/ 
Govorili so mi grde besede, da nič ne znam, da slabo govorim,« U3 pa dodaja: »/…/ tko da so 
mi skos prisluškovale, k smo se igrale, pa grde besede so mi govorile, da sm tečna, pa grda.« 
U5 pove: »/…/ pa me žalijo«. Sullivan (2011) takšno vrsto nasilja umešča med verbalno nasilje, 
skupaj z žaljivkami in zmerljivkami s spolno in socialno vsebino.  

Ljudje so lahko agresivni, ne da bi bili fizično nasilni. Zmerjanje nekoga z debeluhom lahko 
prizadene bolj kot zaušnica. Porušena samopodoba se pogosteje težje vzpostavi kot fizična 
poškodba (Bučar – Ručman, 2004). Girard (1993) pravi, da je agresivnost neka »prvobitna 
danost človeške narave,« ki ima to specifično lastnosti, da se mora izraziti kot »želja po nasilju«. 
Značilnost »objektov nasilja« pa je predvsem v tem, da so medosebno zamenljivi in da je 
mogoča premestitev nasilja na druge, »sekundarne objekte« (Komel, 2012). 

»BRCNU PA PORINU V STENO« 

»Kulturne norme in vzgojna sporočila dajejo fantom in dekletom zelo različne napotke in 
možnosti za socialno vedenje, samopotrjevanje in izražanje stiske.« (Pušnik, 1999, str. 30) 
Dečkom že v samem začetku dajemo negativno sporočilo, ki spodbuja k doseganju 
samostojnosti in uveljavljanju s svojo močjo oziroma obvladovanjem okolja. Od intervjuvanih 
učencev je bila večina intervjuvanih učencev že izpostavljena fizičnemu nasilju. Večinoma so 
fizičnemu nasilju izpostavljeni fantje. U4 pove, da so ga v razredu že udarli in odrinili, U5 
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dodaja, da ga sošolci skoraj vsak dan odrivajo, U7 pove: »/…/ K me nekdo udari al pa porine, 
k učitelca ne gleda.« Eden izmed dečkov pove, da tudi njega skoraj vsak dan nekdo začne tepst 
in da »sm ga nazaj udaril.« Veliko je takšnih situacij, ko nekdo začne nagajati, ker pa učenec v 
tem primeru še zrel, da bi znal premisliti, takoj odreagira, reakcija pa je lahko napačna in 
situacijo še poslabša. Smrtnik Vitulić (2009) trdi, da mladostniki čustva doživljajo v drugačnih 
situacijah in imajo manjše sposobnosti za upravljanje z njimi. Izražajo jih načeloma bolj 
intenzivno in hitro prehajajo iz enega intenzivnega doživljanja čustev k drugemu (prav tam). 
Zgolj ena izmed intervjuvanih deklic je povedala: »me je enkrat en sošolc brcnu pa porinu v 
steno.« Kot sem že povedala, v večini deklice niso izpostavljene fizičnemu nasilju, še posebej 
ne s strani deklic.  

Opravljene raziskave (Dekleva, 1995; Grujičič, 2007; Olweus, 1995, 2003; Pšunder, 2005, v 
Pšunder, 2012) kažejo, da nasilje med mladimi predstavlja velik in resen problem. Nasilje med 
učenci narašča in postaja vse bolj zlonamerno in se namenoma uporablja za dosego ciljev (Erb, 
2004). Leta 2010 je bila opravljena raziskava na štirih partnerskih slovenskih šolah, na katerih 
so ankentirali 473 učencev in 178 zaposlenih. Cilj raziskave je bil ugotoviti, katera čustva 
anketiranci doživljajo v šoli, kakšne so njihove predstave o čustvih in nasilju, kako dojemajo 
šolo in širše socialno okolje, kakšne izkušnje imajo v zvezi z (vsakovrstnim) nasiljem v šoli in 
kako se na njihovi šoli spoprijemajo z medsebojnim nasiljem. Ugotovili so, da so najbolj 
zastopane oblike nedopustnega ravnanja besedni napad (vsaj enkrat doslej ga je doživela slaba 
polovica učencev), obrekovanje (vsak tretji), telesno nasilno ravnanje (skoraj vsak tretji), 
jemanje osebnih stvari (vsak četrti) in grožnje (vsak peti učenec). O izločanju iz družbe oziroma 
izolaciji poroča vsak sedmi učenec (Muršič in Brvar, 2010). Največjo skupino predstavljajo 
učenci, ki so že bili v vlogi nasilneža in žrtve, nekaj učencev je prav tako priznalo, da se do 
vrstnikov pogosto vede zelo nasilno (prav tam). Tudi intervjuvani učenci so poročali podobno 
ter izpostavili verbalno nasilje, obrekovanje, fizično nasilje, grožnje ter manipulacijo. Nihče od 
udeleženih učencev pa ni izpostavil pojava jemanja osebnih stvari v razredu. Predvidevam, da 
takšno ravnanje ni pretirano prisotno v razredu oziroma takšnega dejanja morda pri teh letih še 
ne opazijo. Vedeti moramo, da se učenci v tej starostni skupini šele učijo dobro prepoznavati 
in paziti na svoje materialne stvari. Velikokrat se zgodi, da po končanem pouku po tleh ležijo 
barvice, radirke in tudi zvezki. Z odraščanjem se tovrstne stvari izboljšujejo. 

»SKORAJ VSAK DAN« /…/ »ZDEJ SKOR NOBENKRAT VEČ« 

Kar me je presenetilo, je, da sta od vseh intervjuvanih učencev zgolj dva povedala, da sta nasilju 
izpostavljena »skoraj vsak dan« oziroma »velikokrat«. Vsi ostali intervjuvani učenci pa so 
povedali, da so imeli veliko več tovrstnih izkušenj v nižjih razredih, sedaj pa se stanje v razredu 
izboljšuje. Tega nihče ni pripisal vlogi učiteljice, temveč odraščanju in izoblikovanju 
medosebnih odnosov oziroma medosebnega poznavanja. U1 trdi, da zdaj skoraj nikoli več ni 
izpostavljena nasilju, ker »se že mal bol poznamo,« U4 se strinja, da »smo že mal boljši prjatli.« 
Tudi U2 dodaja: »Sam zdej mi ne nagajajo več tolk, so mi prej, k smo bli mlajši, bol.« Smrtnik 
Vitulić (1999) navaja, da vstop v šolo otrokom prinese nove zahteve v stikih z vrstniki, hkrati 
pa nanj vplivajo tudi starši s svojimi pričakovanji glede uspešnosti otroka kot učenca. Vse to so 
za otroka nove zahteve, ki v njem vzbujajo agresivnost. Če so zahteve za otroka prevelike, se 
upre. Intervjuvani učenci so zaupali, da je bilo nasilja veliko več v nižjih razredih in da se z leti 
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manjša. Izpostavili so tudi okrepljene medsebojne vezi: »Se bol poznamo«. Mlajši otroci ne 
razmišljajo o svojih čustvih in se zelo težko vživljajo v okolje.  

Dejstvo, da trpinčenje s starostjo upada, potrjuje tudi Pušnik (1999), ki trdi, da je največ nasilja 
med učenci 3. razredov osnovne šole. V višjih razredih tako upada število žrtev in nasilnežev. 
Med učenci 3. razredov je kar 40 % učencev priznalo, da trpinčijo vrstnike, med učenci 6. 
razredov je takih 30 %, med srednješolci pa le še 15 %. 

RV 4: V katerih situacijah in kolikšni meri učenci zaupajo učiteljici/učitelju? 

KATEGORIJA: VPLIV POZITIVNEGA ODNOSA MED UČITELJEM IN UČENCEM 
V POVEZAVI Z MEDVRSTNIŠKIM NASILJEM 

Kako pomemben je pozitiven odnos med učiteljem in učencem, sem v svojem magistrskem 
delu že omenila. Baker (1999, v Košir, 2013) razlaga, da učenci v odnosih z učitelji zelo cenijo 
učiteljevo sposobnost tvorjenja odnosov. Tisti učitelji, ki učencem nudijo emocionalno podporo 
in se zanimajo za njihovo življenje tudi izven šole, učencem omogočijo, da se v šolskem okolju 
počutijo varneje in udobneje (prav tam). Pozitiven odnos med učiteljem in učencem torej lahko 
močno pripomore k zaupanju učitelju glede medvrstniškega nasilja ter k preprečevanju le-tega 
na dolgi rok. Trije učenci so povedali, da gredo skoraj vsakič povedat učiteljici. Večina fantov 
je zaupala, da ne gredo skoraj nikoli povedat učiteljici. Prvi razlog je (1) nezaupanje v učiteljico 
in slabe izkušnje, (2) strah pred ostalimi sošolci in težavami, ki jih učenec lahko pridobi s tem, 
ko pove učiteljici, in (3) želja ostati zvesti prijatelju. 

Raziskave avtorjev Zak in Knack (2001, v Oskarsson, Svensson in Oberg, 2009) so pokazale, 
da zaupanje med dvema osebama poveča stabilnost, družba je bolj odprta, povečuje se 
ekonomski napredek in sproščajo se pozitivna čustva. Iz istega razloga menim, da je iz vidika 
pozitivnih čustev v razredu potrebno ustvariti točno tak odnos, ki bo učencem nudil stabilen 
razred. Prav tako verjamem, da je razred z zdravo klimo preventiva pred medvrstniškim 
nasiljem. 

»POVEM UČITELJICI /…/ VSAKIČ« 

Približno četrtina intervjuvanih učencev je povedala, da vsakič povejo učitelju, ko se v razredu 
izvaja nasilje. U4 trdi: »Povem učiteljici. Čist vsakič.« Učenec U1 pove, da gre vsakič povedat 
učiteljici, vendar veliko lažje, ko »je kdo zravn mene.« Tudi sama sem v razredu opazila, da si 
nekateri učenci iščejo oporo v sošolcu, kadar je potrebno stopiti v ospredje in narediti velik 
korak. Enako si razlagam soočanje z nasiljem. Učenec lažje pristopi k situaciji z nekom ob sebi, 
za katerega ve, da ga bo podprl, ko bo potrebno.  

Učenčeva pripravljenost za pristop do učitelja v primeru štirih vrst nasilja (psihična, fizična, 
verbalna in uporaba orožja) je že bila raziskana. Ocenjevali so vpliv pozitivnega odnosa med 
učencem in učiteljem ter ali tak odnos vpliva na percepcijo učenca na učiteljevo sposobnost 
pomoči. Dekleta in mlajši učenci so bili bolj pripravljeni iskati pomoč za vse vrste nasilja. 
Učitelji imajo pri tem zelo pomembno vlogo. Študija razkriva, da je ta odnos pomemben ne le  
za večjo pripravljenost učenca za iskanje pomoči, temveč tudi okrepi pomembnost pozitivnega 
odnosa med učitelji in učenci. Glede na prejšnje raziskave naj bi bili mlajši učenci bolj 
pripravljeni poiskati pomoč kot starejši učenci, dekleta pa bolj kot dečki (Pečjak in Košir, 
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2002). Moja raziskava podpre dejavnik spola glede pripravljenosti pristopiti do učitelja in ga 
obvestiti o dogajanju. Med vsemi intervjuvanimi učenci so skoraj vsa dekleta odgovorila 
pritrdilno, od dečkov pa je pritrdilo odgovoril zgolj eden. Ali to pomeni, da deklice hitreje 
razvijejo tesnejši in zaupljivejši odnos do učiteljev? Ali pa morda v tem spoznanju igrajo vlogo 
določeni stereotipi, kar se tiče nasilja ter dečkov? 

»SE GLIH IGRAM« 

Dva učence sta kot razlog, da ne uspeta povedati učitelju, navedla: »Razen, če se glih igram.« 
Tudi U8 se strinja: »Grem takoj povedati učiteljici. Samo ne čist vsakič, samo če sm zaseden z 
ostalimi stvarmi, če na primer rišem al pa rešujem naloge.« Ali to pomeni, da je učencema 
vseeno za nasilje, ki se odvija poleg njiju? Dvomim. Ali je potem razlog, da ju je strah? Oba 
učenca sta povedala, da učiteljici zaupata in da vesta, da bo vedno pomagala, torej krivda v 
odnosu med učiteljico in učencem ni prava. Ali pa je morda to le ''lažja'' pot pri soočanju z 
medvrstniškim nasiljem in si je raje zatisnemo oči pred realnim dogajanjem oziroma upamo, da 
bo situacijo rešil kdo drug?  

»NE UPAM POVEDAT« 

»Ljudje doživljajo strah, kadar verjamejo, da nimajo dovolj sposobnosti, da bi se spoprijeli z 
nastalo situacijo, saj naj bi presegala njihove sposobnosti.« (Milivojević, 1999, v Smrtnik 
Vitulić, 2011, str. 19) Otrok se med odraščanjem sooča za različnimi oblikami strahu. V 
srednjem otroštvu pa se pojavijo strahovi, ki so povezani z otrokovim lastnik položajem v 
skupini: neuspehom, osmešenjem, drugačnostjo. V tem obdobju je zanje značilno, da na strah 
odreagirajo s splošno motorično vzburjenostjo (tresenjem), agresivnostjo, namišljenimi 
bolečinami ali umikom. Vse več je tudi soočanja s socialnimi strahovi, npr. strahom pred 
norčevanjem, pred zavračanjem vrstnikov in pred socialno neadekvatnostjo (prav tam). U3 vidi 
kot oviro naslednje: »Včasih se tudi jaz ne upam povedati in potem bi se ostali skregali z mano, 
men se pa ni luštn kregat z ostalimi.« Tudi U5 se strinja in dodaja: »/…/ Strah me je, ker ne 
vem, kaj se bo potem z mano zgodilo. Če bo kdo jezn name, pa ne učiteljica, ampak tisti, ki bi 
ga zatožil. Pa bi potem tudi meni začeli nagajati.« V obeh primerih je intervjuvana učenca 
strah, kakšne posledice bo prinesla odločitev, da gre povedat učiteljici, ko pride do 
medvrstniškega nasilja. Strah ju je, da bodo nato nagajali njima oziroma da bodo s tako 
odločitvijo uničili obstoječe medosebne odnose in svoj položaj v razredu. Košir (2013) je takšno 
vrsto nasilja opisala kot posredno nasilje, ki je v tem primeru socialna osamitev oziroma 
izključitev iz skupine. In ravno strah pred tovrstnim nasiljem nekaterim učencem prepreči 
odločitev o obveščanju učiteljice. Eden izmed učencev je poročal tudi, da mu v primeru, ko 
hoče o dogajanju obvestiti učiteljico, fizično zaprejo pot: »Včasih mi sošolci pot zaprejo, pa ne 
morem povedat učiteljici, al pa tisti, ki so se pretepali, pa ne morem it povedat učiteljici.« Tudi 
takšno dejanje je vrsta nasilja oziroma ustrahovanja in manipulacije. Sullivan (2011) trdi, da 
naj bi kakršno koli omejevanje gibanja spadalo pod fizično nasilje.  

 »MI ITAK NE VERJAME« 

Zaupljiv odnos se razvije tako, da učitelj pokaže, da razume stisko otroka ter mu verjame. Tak 
odnos bo učencu omogočil lažjo pot do učitelja v primeru, ko želi zaupati svoje stiske in težave. 
U6 je zaupal, da z učiteljico nima odnosa, ki bi temeljil na zaupanju, z izjavo: »In potem namest, 
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da bi njega kregala učitlca, mene krega.« Učenec pove, da učiteljici ne zaupa, ker mu že večrat 
ni verjela, ko ji je zaupal dogajanje. Sedaj se je potrebno vprašati, zakaj je prišlo do tega. Kot 
sem že omenila, sem tudi sama učila učence, s katerimi sem opravljala intervjuje. Pred 
raziskavo sem se pogovarjala z njihovo učiteljico, psihologinjo in strokovno delavko. Trdim 
lahko, da otroke in njihov položaj v razredu dobro poznam. Učenec, ki pravi, da mu učiteljica 
»itak ne verjame«, je bil že večkrat vpleten v nasilje in je zaradi nasilja dobil tudi dva vzgojna 
opomina. Ali torej lahko trdimo, da mu učiteljica ne verjame zaradi preteklih izkušenj in 
predsodkov? In, ali je v redu, da subjektivno mišljenje oziroma pretekle izkušnje z določenim 
učencem vplivajo na nadaljnje mišljenje o učencu? To so vprašanja, na katera je zelo težko 
odgovoriti ter vprašanja, ki potrdijo sposobnost objektivnosti učitelja. Paterson (2000) trdi, da 
ima učitelj pravice, in ena izmed njih je, da dela napake in je človeški. Tudi učitelj je le človek, 
vendar mora biti njegovo delo kljub temu strokovno utemeljeno in neoporečno, saj bo le na ta 
način lahko preprečil kakršno koli krivico v razredu.  

RV5: Kako učenci vidijo vlogo učiteljice v primeru nasilja? 

KATEGORIJA: UČENČEVO VIDENJE UČITELJA IN NJEGOVEGA RAVNANJA V 
PRIMERU MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA 

»VEDNO POMAGA« 

Večina učencev je poročala, da učiteljica vedno, ko je seznanjena z neko nasilno situacijo, 
kaznuje učence. Na učitelja v razredu torej gledajo kot na osebo, ki ne bo spregledala nasilja in 
bo želela pomagati. So pa situacije, ko učiteljica ne vidi vsega dogajanja v razredu in hitro kaj 
spregleda. Soočanje z medvrstniškim nasiljem je tako odvisno od ostalih udeležencev, ki 
poročajo o dogajanju. U2 o učiteljici pove: »Vedno pomaga, razn, če ji niso šli povedat,« s tem 
se strinjata tudi U3 in U5, ki trdita: »Včasih ja, včasih ne. Ampak to sam, če ne ve,« in »čist 
vsakič, sam če ne ve, potem ne.« Le dva od intervjuvanih učencev trdita, da učiteljica ne pomaga 
vedno, vendar nista znala obrazložiti, zakaj tako menita. V teoretičnem delu sem že omenila 
raziskavo po Pušnik (1999), ki je ugotovila, da se na pojav nasilja odziva le malo učiteljev. 
Razlogi pa so bili sledeči: o pojavu niso vedeli veliko; nekateri učitelji ga niso jemali kot 
problem; drugi so bili mnenja, da so določene oblike nasilja v tej dobi normalne; v nasilje 
posegajo zgolj, če so razrednik vpletenim v nasilje; ne vedo, kaj storiti v danem trenutku (prav 
tam). Intervjuvani učenci ne zmorejo poglobljeno presoditi razlogov za nevmešavanje učitelja 
v nasilje in ga razlagajo z besedami: »Ne ve.« Ali to pomeni, da učitelj resnično ni vedel, kaj 
se je dogajalo, ali ni hotel vedeti oziroma videti? Intervjuvani učenci imajo torej predstavo o 
učitelju kot osebi, ki bo vedno pomagala, edini razlog za nevmešavanje je torej, da ni vedel/-a. 
Ostali razlogi, kot so npr., da učitelj ne ve, kaj storiti, ali noče pomagati za učence niso 
sprejemljivi. Pušnik (prav tam) razlaga, da je prvi korak, da zaznamo problem in ga nato 
poglobljeno raziščemo. Le tako bomo imeli možnost, da se pravilno lotimo reševanje problema 
medvrstniškega nasilja. Pomembno se je zavedati, da moramo pri reševanju začeti na samem 
začetku, pri čemer nam lahko ogromno pomagajo že opravljene raziskave različnih avtorjev.  

Po besedah Ministrstva za šolstvo (1994) so razredni učitelji tisti, ki so odgovorni za razred (kot 
skupino in individualno). Od njih se pričakuje, da komunicirajo z učenci, posredujejo med 
učenci in predmetnimi učitelji, se srečujejo s starši ter obiščejo učenčev dom, če je to potrebno. 
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Razredni učitelj bi moral biti povezan z otroki in poznati nekatere individualne specifike 
učenca. Na voljo pa ima tudi 1–3 ure na teden, ki so namenjene temu, da spozna učence, kot 
skupino in individualno. Prioriteta te študije je bila posvetiti se učenčevemu dojemanju in 
njegovemu odnosu z razrednikom in učiteljevo sposobnostjo nuditi pomoč v primeru nasilja 
(prav tam). Naloga učitelja je torej, da se z učenci čim bolj poveže, si pridobi njihovo zaupanje 
ter na ta način tudi spoštovanje. Potrebno je, da učenci začutijo toplino in varnost v odnosu z 
učiteljem, saj to pripomore ne le k boljšemu počutju učenca, temveč tudi h kakovostnejšemu 
opravljanju učiteljeve naloge.  

»GA POŠLJE IZ RAZREDA« 

Popolnoma vsi intervjuvani učenci so povedali, da po navadi učitelj v primeru nasilja nekoga 
pošlje iz razreda. U2 trdi, da je ena izmed strategij reševanje medvrstniškega nasilja, da učenca: 
»/…/ pošlje k ravnatelju.« U3 se strinja in doda še: »/…/ ga pošlje k psihologinji.« Tudi U4 se 
strinja z že omenjenim ter dodaja, da »jih pošlje v drugi razred.« Na mestu je torej, da se 
vprašamo, zakaj je tako. Ali je to edina strategija, ki jo učitelji poznajo? Ali pa je morda to 
najlažja strategija reševanje težav? Sama menim, da ni nič od tega. Tudi sama sem že uporabila 
omenjeni ukrep iz razloga, da lahko pouk za ostale učence poteka nemoteno. Z ''odstranitvijo'' 
učenca, ki je bil vpleten v nasilje, sem dala prednost učencem, ki so želeli imeti pouk. 
Vpletenemu učencu sem omogočila čas za pomiritev ter šele nato začela pogovor z njim. 
Menim, da je to lahko v določenih trenutkih najboljša strategija, saj sem opazila razliko in 
uspešnostjo pogovora z učencem, ki je ravno stopil iz nasilnih okoliščin, in z učencem, ki je 
imel več časa za razmislek o tem, kaj se je zgodilo, zakaj se je to zgodilo in kako bi lahko 
drugače ravnal. U3 trdi, da se učiteljica velikokrat tudi »zunej pogovori z njim.« Strinjam se z 
odločitvijo te učiteljice, saj reševanje težav pred celotnim razredom celotno situacijo in izkušnjo 
za vpletene le še poslabša in izzove občutek sramu pred ostalimi sošolci. Menim, da s takšno 
odločitvijo učitelj negativno vpliva na njegov odnos ne le z vpletenim učencem, temveč tudi z 
ostalimi. Nihče noče stati pred celotnim razredom in poslušati graje in negativne opombe o 
sebi. Ali poznamo še katero drugo strategijo reševanje težav kot kaznovanje? U4 trdi, da učitelj 
učenca kaznuje tako, da: »/…/ jim da ukrep, dodatno nalogo /…/.« U5 se strinja in pove, da 
učitelj kaznuje tudi z vzgojnim opominom. 

Kadar pa je neka situacija že tako resna, da ne moremo pogledati stran, in nimamo pravega 
znanja, kako odreagirati, pogosto uporabimo kazen. Velika večina raziskovalcev meni, da 
kaznovanje ne predstavlja rešitve problema. Kaznovanje kot reakcija na medvrstniško nasilje 
je pogosta v pedagoški praksi, ker je najbolj blizu tradicionalnemu pogledu ter predstavlja 
najlažjo pot. Pojavijo pa se nekatere težave: potrebno je poiskati storilce, velikokrat kaznovanje 
povečuje stiske in napetosti, ki jih spet sproščajo z nasiljem nad vrstniki, nenazadnje šola s 
kaznovanjem predstavi model kot odziv močnejšega (šola) nad šibkejšim (učenec). Ta model 
nato otroci lahko prenesejo v razred z različno močnimi učenci. Kaznovanje je problematično 
tudi zato, ker so v veliko primerih storilci tudi žrtve (Dekleva, 1995, str. 20 v Pšunder, 2012). 
Za oba – žrtev in nasilneža, je pomembno, da jima nudimo priložnost, da sta vpletena v 
odločanje o njihovih primerih. Potrebno je razpravljati o kaznivem dejanju, omogočiti žrtvam, 
da zastavljajo vprašanje storilcu in povedo, kaj pri vzpostavitvi varnega okolja sploh želijo. 
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Pozornost pa je potrebno posvetiti tudi vzrokom vedenja kršitelja in kako bi jih bilo najbolje 
obravnavati. 

Nihče od intervjuvanih učencev ni omenil, da bi se učiteljica začela dreti, žaliti, javno besedno 
poniževati ali celo groziti. To me je zelo presenetilo, saj se zavedam, da je kdaj zelo težko 
obvladovati čustva in se nadzorovati, kadar pride do medvrstniškega nasilja. Verjamem, da 
takšno dogajanje gane vsakogar in je težko ostati miren, zato mi je zelo všeč, da učenci ne 
opazijo čustev učiteljice, kar pomeni, da niso še dodatno izpostavljeni negativnim čustvom 
učiteljice. Skozi svoje izkušnje poučevanja sem dojela, da učenci hitro ocenijo, kakšne volje je 
učitelj, njegova volja pa povratno vpliva na učence. Zato menim, da je pomembno ostati 
objektiven in delati v dobro večji skupini učencev. 

»POVE STARŠEM« 

Eden izmed intervjuvanih učencev, U4, trdi, da učiteljica o neprimernemu obnašanju učenca 
obvesti tudi starše. Sodelovanje s starši je lahko v nekaterih primerih ključno za reševanje 
medvrstniškega nasilja, saj ima družina in vzgoja na otroka velik vpliv. Kako zelo pomembno 
je dobro sodelovanje s starši, izpostavlja tudi Pušnik (1999) in trdi, da dobro sodelovanje s starši 
in z ostalim šolskim osebjem pripomore k ugodnemu ozračju v šoli. Mikuš Kos (1991) trdi, da 
so odnosi med družino in učenčevim domom zelo pomembni za otrokovo duševno zdravje in 
kakovost življenja. Šola in dom lahko vzpostavita t. i. zdrav odnos, če dom in šola sodelujeta 
in večina domačega življenja ostaja šole prosta (prav tam). V tem primeru imajo pomembno 
vlogo učitelj in starši. Na obeh straneh je pomembno, da se zavedajo, kakšna je njihova naloga, 
ter delujejo v dobro otroka. Pergar-Kuščerjeva (1999) pripisuje velik pomen sodelovanju 
učiteljev s starši. Izpostavlja, da se morajo učitelji zavedati, da želijo vsi starši (izobraženi in 
manj izobraženi, komunikativni in zadržani) svojemu otroku najboljše, ne glede na to, kakšno 
je njihovo prepričanje. Pomembno je, da zna učitelj usmerjati in svetovati tistim staršem, ki ne 
vedo, kako bi svojemu otroku pomagali (prav tam). 

»Družina in šola sta mikroorganizma, odraz značilnosti širše družbe, obenem pa sta tudi 
dejavnika (idejnega in strukturnega) reproduciranja ali spreminjanja družbe.« (Pečar, 1991, v 
Muršič, 2012, str. 13) Šola torej sodi med prizorišča strukturnega in medosebnega odnosa, je 
institucija, ideološki aparat države, ki jo določajo odnosi in interakcije med učenci, strokovnimi 
delavci, vodstvom šole, starši in širšim družbenim okoljem. Muršič (2012) trdi, da se 
medosebno nasilje in institucionalno nasilje šole vselej porajata v kulturnem in strukturnem 
kontekstu obstoječe družbe. Na kulturne in strukturne določilnice medosebnega nasilja opozarja 
tudi Dekleva (1996, v Muršič, 2012), za katerega je vrstniško nasilje v veliki meri odraz obstoja, 
pomena in sprejemanja nasilja v lokalnih in globalnih socialnih okoljih. Odvisno je od tega, »v 
kolikšni meri družba omogoča posameznikom, da v njej z uporabo nasilnih sredstev najdejo 
svoj legitimni položaj« (prav tam, str. 12). 

»ZELO STROG, TAK, DA SE GA UČENEC BOJI« 

Prav tako so učenci zaupali svoje mnenje glede tega, kakšen mora biti učitelj, da lahko zaustavi 
nasilje. Popolnoma vsi učenci so učitelja, ki ima sposobnost ustaviti nasilje, opisali kot strogega 
in takšnega, da se ga otroci bojijo. Vse učence sem tudi vprašala, ali menijo, da je pri tem 
pomemben spol, in odgovori vseh učencev so bili, da to ne igra nobene vloge. Pa mora biti 
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učitelj res ves čas strog, hladen do vseh in zastrašujoč? Bi bilo resnično v redu, če bi se učitelja 
učenci bali? Moje mnenje je, da ne. Strinjam se, da se mora učitelj nekaterih pravil in okvirov, 
ki jih postavi v razredu, držati, vendar mora hkrati nekaj motečega vedenja dopustiti. S tem se 
strinja tudi Vec (2007, v Vec 2011), ki poudarja, da na otroke ne smemo takoj začeti izvajati 
pritiska, saj lahko s tem izzovemo še več agresije. Otroka ne sme biti strah priti v šolo, ampak 
mora biti šola prostor, kjer se učenec počuti varnega in brez pritiskov.  

Učitelj ima veliko vlogo pri preprečevanju medvrstniškega nasilja v šoli, kar pa ne pomeni, da 
pri tem ne sodelujejo ostali strokovni delavci šole in ravnatelj. Medsebojni odnos je dinamičen 
proces v paru ali skupini, ki določa obnašanje med osebami, ki sodelujejo. Medsebojni odnos 
se prav tako vzpostavlja med učiteljem in posameznim učencem ali razredom kot celoto 
(Bratanić, 1991). 

RV6: Kako prisotnost medvrstniškega nasilja vpliva na učenčevo počutje  razredu? 

KATEGORIJA: VPLIV MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA NA POČUTJE UČENCA V 
RAZREDU 

»SE DOBRO RAZUMEM LE S FANTI« 

Otroci imajo različno razvite socialne spretnosti za navezovanje stikov z vrstniki ter 
uveljavljanje sebe kot posameznika. Smrtnik Vitulić (2011) trdi, da otroci vse bolj realno 
ocenjujejo svoj položaj in popularnost v skupini vrstnikov, predvsem tako, da se neposredno 
primerjajo z drugimi. Dejstvo pa je, da vsi sošolci v razredu ne bodo otrokovi prijatelji. V prvih 
šolskih letih se med dekleti izoblikujejo veliko bolj tesna in zaupna prijateljstva kot pri fantih. 
Vrstniške skupine v šolskem obdobju vključujejo navadno od tri do devet vrstnikov, ki so 
najpogosteje istega spola (prav tam). Na to opozorita tudi učenec U5: »Ker se dobro razumem 
s fanti,« in učenka U4: »Ker se ne razumem z vsemi dobro. Najbolje se razumem le z mojimi 
prijateljicami.« Tudi intervjuvani učenci gradijo medosebne odnose na podlagi spola. Deklice 
se načeloma ne družijo s fanti in ne ustvarjajo nekih tesnejših odnosov z njimi, kakor tudi dečki 
ne z deklicami. Že omenjena U2 in U4 sta se uvrstila na drugo mesto na podlagi tega, kako 
dobro se počutita v razredu. Pridružuje se jima tudi U5, ki trdi, da je vse odvisno od prisotnosti 
nasilja v razredu: »Ker če mi kdo ne nagaja, se počutim dobro, če pa mi kdo nagaja, se pa ne.« 
Večina učencev se je umestila zelo nizko, to je drugo mesto od petih mest.   

»NI SKOS VSE V REDU« 

Nekaj se jih je umestilo na sredino s podobnimi razlogi kot že omenjeni. U6 trdi, da na počutje 
tudi pri njem vplivajo medosebni odnosi: »Zato ker enkrat se razumem, enkrat pa ne. Ni skos 
vse v redu.« U6 opozori, da počutja ne moremo posplošiti, saj na to vpliva veliko dejavnikov, 
ki so lahko vsak dan drugačni. U1 pa zopet potrdi vlogo spola: »Zato ker se s puncam ful dobr 
razumem, sam s fanti pa ne.« Zaveda se, da se ne razume z vsemi iz razredu, ker so v razredu 
tudi dečki. U3 pa navaja, da je vse odvisno od situacije. Namreč, ko se razume z vsemi in se 
skoraj nič ne krega, se počuti dobro: »Zato ker smo zdej zlo dobre prijateljice in se skor nč ne 
kregamo, tut če se ostali kregajo, se nočem umešavat in hočem bit z ostalimi prijateljica,«  in 
hkrati dodaja, da se je v razredu potrebno znati kdaj tudi opravičiti: »Moraš se opravičiti pa 
bodo ostali tut prijazni do tebe.« 
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»SE Z VSEMI DOBRO RAZUMEM?« 

Dva od intervjuvanih učencev sta se umestila na najvišje mesto z malo drugačno razlago. U7 je 
kot razlog za to odločitev navedel: »Ker so mi danes posodili barvice pa flomastre, ker jih nisem 
imel, pa mi vedno kdo posodi stvari pa jst tut pomagam nazaj njim, samo se zdaj ne spomnim, 
kaj sem pomagal.« Torej to pomeni, da se počuti v razredu ljubljenega in zaupa, da mu bodo 
sošolci pomagali. Hkrati pa sebe opisuje tudi kot osebo, ki bo pomagala drugim, ko bodo 
potrebovali pomoč. U8 pa trdi, da se zelo dobro počuti v razredu, ker »/…/ se z vsemi zelo dobro 
razumem.« Najbolj zanimivo je to, da sta se oba učenca, ki se v razredu zelo dobro počutita, 
predhodno v intervjuju opisala kot žrtev. U8 je opisal sebe v razredu kot »žalosten, jezen, 
prijazen, /…/ ne nagaja drugim, pa samo hoče, da bi ga ostali pustili pri miru.« Teoretične 
podlage za razlago učenčevega odgovora trenutno ne najdem, zato ta ugotovitev zaenkrat ostaja 
uganka. 

RV 7: Kakšni so predlogi za zmanjševanje medvrstniškega nasilja s strani učencev? 

KATEGORIJA: PREDLOGI UČENCEV ZA ZMANJŠEVANJE MEDVRSTNIŠKEGA 
NASILJA  

»SE LEPO POZDRAVITI, BITI DOBRE VOLJE« 

Pozitivno vzdušje v učilnici je močno odvisno od oblike razmerja, ki ga učitelj vzpostavi z 
učenci. Za pozitivno klimo je potrebno oblikovati odnose, ki bodo temeljili na vzajemnem 
spoštovanju in zaupanju. Večina intervjuvanih učencev je povedala, da so nasilju izpostavljeni 
skoraj vsak dan oziroma velikokrat. Šola naj bi otroku nudila varen socialen prostor, v katerem 
lahko pridobiva znanje in izkušnje na raznih področjih, vendar kako naj bi šola kot ustanova 
dosegala te cilje, če so učenci vsakodnevno izpostavljen nasilju? Nekateri predlogi 
intervjuvanih učencev za zmanjšanje medvrstniškega nasilja so bili, da bi v šoli morali delati 
predvsem na medsebojnih odnosih, kar pa ne velja nujno le za odnos učitelj–učenec. Kakšna bi 
morala biti šola, je povedala U4: »Z vsemi si pomagaš, pomagati si moramo med sabo, bolje se 
moramo spoznati, se lepo pozdraviti, biti dobre volje.« Zelo hitro se zgodi, da je nekdo v šoli 
slabe volje in to voljo širi naprej na ostale sodelavce ter učence. Bandura (1977 v Pušnik 1999) 
opozarja na dejstvo, da se učenci naučijo obnašanja s posnemanjem vzornikov, v tem primeru 
s posnemanjem učitelja kot njihovega modela. Najprej vlogo modela prevzamejo starši, nato 
vrstniki, pomembno vlogo v šoli pa imajo tudi učitelji (prav tam). Učitelj se mora zavedati, da 
otrok zelo hitro opazi stvari in je dovzeten za učenje tudi slabših oblik obnašanja. Tudi U8 
navaja, da je pomembna klima v šoli: »Ja vsi bi morali biti prijatelji pa ne bi smel nagajat 
drugim, pa tut učiteljici ne … pa ravnatelj pa učitelji bi se mogl skos smejat pa ne bit jezni.« 
Tudi U1 želi: »/…/ da bi se vsi lepo razumeli pa ne bi imeli nobenih skrbi pa noben ne bi bil 
živčn.« Šola oziroma vsi strokovni delavci v šoli morajo ustvariti takšno klimo, ki bo ugodna 
in prijetna za vse udeležence vzgojno-izobraževalnega procesa. Kar pomeni tudi, da v nobenem 
primeru ne bo dopuščala nasilja. U5 je predlagal, da bi morala biti šola takšna, da »ti noben ne 
nagaja.« Res je, šola bi morala biti ustanova, v kateri se otrok počuti varnega. Ker U5 pravi, da 
bi morala biti šola takšna, da »ti noben ne nagaja,« nam je lahko hitro jasno, da je ta učenec 
velikokrat izpostavljen nasilju. Čigava krivda je torej to? Ali to pomeni, da šola ne ustvarja 
takšne klime in kulture, ki trpinčenja ne dopušča? Je to krivda strokovnih delavcev v šoli ali 
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moramo gledati širšo sliko in potrditi, da ima šola v življenju učenca veliko vlogo ter hkrati 
opozoriti, da na učenca vplivajo tudi dejavniki zunaj šole?  

»DA NE BI BILO OCEN« 

V Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja (2005) je ocenjevanje znanja definirano kot 
ugotavljanje in vrednotenje doseženega znanja. Otroci hitro začnejo doživljati stres in s strahom 
pričakujejo, kako jih bodo drugi ocenili. Otroci čedalje večkrat poročajo o glavobolih in 
bolečinah v trebuhu, saj stres doživljajo na različne načine (Brobeck, 2007). Sklepam, da se je 
na podlagi izjav, kot so: »da ne bi bilo ocen« in »da bi imeli več časa za igro,« potrebno 
vprašati, ali smo otrokom naložili preveč obveznosti, nalog itd. Ali učencem postavljamo 
previsoke cilje in s tem povzročamo slabe občutke, slabo samopodobo, stres in je nasilje 
pravzaprav posledica naših previsokih pričakovanj? »Učiteljevi načini, kako obravnava učenca, 
kakšna stališča ima o njem in kaj od njega pričakuje, so izkušnje (informacije), iz katerih se 
oblikuje učenčeva samopodoba.« (Pušnik, 1999, str. 75) Torej, če otrok še ne bo bral primerno 
ciljem ter mu bo učitelj ves čas govoril, da slabo bere, si bo postopoma o sebi oblikoval sliko 
učenca, ki je slab bralec. Tako velja tudi za ostale stvari, npr. če učencu govorimo, da je 
malomaren, bo najverjetneje sebe opisal kot malomarnega ter se tako tudi obnašal (prav tam). 
Ali bi torej učenci potrebovali več igre, kot jim jo v šoli dovoljujemo, in bi s takšno spremembo 
lahko dosegli boljše počutje, boljše rezultate in večjo učno motivacijo? 

»KRIVI STARŠI« 

Med raziskavo me je najbolj presenetilo to, da je večina učencev na vprašanje, zakaj učenec 
postane nasilen, odgovorila, da so krivi starši. U1 trdi: »Ja krivi so starši. Zato ker ga morajo 
naučit, da se tega ne počne in da se mora v šoli lepo obnašati, ker ni sam v razredu, in da ima 
učitelj velik učencev pa velik dela. Pa da mora pomagat sošolcem, ne nagajat, k hoče 
pozornost.« U2 dodaja: »Starši mu morjo to razložit, da to ni v redu. /…/ Ker se ubistvu on boji. 
Pa k so ga starši tko naučil pa tko vzgojili.« O tem, da imajo starši v otrokovem življenju zelo 
pomembno vlogo, ni dvoma. Presenetilo pa me je, da se otroci tega zavedajo in ni niti eden od 
intervjuvanih učencev pripisal krivde kateremu koli strokovnemu delavcu. U5 dodaja, da je 
krivda na starših tudi iz razloga, ker »se ne ukvarjajo z njim pa ga ne učijo /.../ oči je samo na 
telefonu in rata jezn. Pa tko išče pozornost, ker, k nagaja, ga vidjo.« Mielke (1997) razlaga, da 
vedenjske vzorce otrok prevzame tudi od staršev ter da ima učenje po modelu veliko vlogo pri 
vedenjskem razvoju. Včasih so lahko družinske vezi zgolj ohlapne in je prisotnih veliko 
prepirov. V takšnem domu otroci niso deležni varnosti in jim niso postavljene meje (prav tam). 
Coloroso (1996) pravi, da moramo otroku pokazati, kaj je storil narobe, mu pojasniti, da mora 
problem razrešiti sam, ter mu pomagati najti načine reševanja problemov in hkrati pri tem 
ohranjati njegovo dostojanstvo. Otrok mora čutiti toplino in imeti v družini trdne odnose, ki 
bodo temeljili na medsebojnem zaupanju in toplini (prav tam). Res pa je, da je fraza »krivi so 
starši« dandanes zelo razširjena in obstaja možnost, da so jo otroci prevzeli od širše javnosti. 
Pripisovanje krivde staršem je postala zdravorazumska strategija tudi učiteljev. 

Ena izmed ugotovitev avtorice Pušnik (1999 in 2012 v Razpotnik in Dekleva, 2015) je, da je 
nasilje, ki ga (pogosto nepojasnjeno) izvajajo učenci v šoli, pogosto povezano z njihovimi 
izkušnjami iz domačega okolja. »Živimo torej v družbeni klimi, kjer se zdi, da je gledano 
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kratkoročno, mlade generacije najbolje pripraviti na svet, kjer ne bo prostora za vse, pač pa 
zgolj za tiste, ki bodo dovolj tako ali drugače »opremljeni« za tekmovanje za omejene vire.« 
(Razpotnik in Dekleva, 2015, str. 225) Pušnik (1999) ugotavlja, da je nasilje, ki ga izvajajo 
učenci v šoli, pogosto povezano z njihovimi izkušnjami iz domačega okolja. Otroci so pogosto 
izpostavljeni nasilju, vendar to pogosto ostaja neodkrito. Družina je vpeta v širše okolje in 
nasilje, ki se odvija znotraj nje, prav tako izvira iz širših kontekstov, ki jih v najbolj splošnem 
smislu opišejo izrazi neenakost, izkoriščanje in različne oblike gospostva. Tudi Zloković in 
Dobrnjič (2007) menita, da je družina primarna socializacijska skupina, ki postavlja otroku 
meje s svetom. Otrok, ki je vzgajan v nasilni družini, ima specifičen odnos do nasilja, saj živi 
v svetu, kjer je vrednotenje medosebnih odnosov drugačno. 

5.3.POTENCIAL IN OMEJITVE RAZISKAVE 

Glavna omejitev raziskave je, da njenih ugotovitev ne moremo posploševati na populacijo 
učencev vseh osnovnih šol, saj so bili podatki pridobljeni preko nenaključno izbranih 
udeležencev, kar nam ne zagotavlja reprezentativnosti vzorca. Prav tako je število vključenih 
učencev v raziskavo relativno majhno, kar prav tako vpliva na razširjenost stališč in mnenj 
učencev osnovne šole. Omejitev raziskave je tudi v različnih odgovorih na enaka vprašanja ter 
vlaganje energije v odnos z vključenimi učenci v primeru, da se želimo dotakniti občutljive 
teme, kot je medvrstniško nasilje. Pomembno je, da je otrok z raziskovalko oziroma 
raziskovalcem sproščen in ima občutek varnosti. K temu je močno pripomoglo dejstvo, da sem 
z vključenimi učenci preživela skoraj štiri mesece, jih poučevala in jih uspela zelo dobro 
spoznati, hkrati pa si nisem dovolila, da bi moje predhodno poznavanje učenca na kakršen koli 
način vplivalo na raziskavo. Vem, da sem izbrala prave učence, in jim bom vedno hvaležna, da 
so se mi zaupali in mi pomagali izvesti raziskavo. 

Kljub vsem omenjenim omejitvam oziroma slabostim raziskave menim, da so nekatera 
spoznanja zanimiva in uporabna za razumevanje ter preprečevanje medvrstniškega nasilja.  
Moje mnenje je, da je raziskava in pogovor o tematiki medvrstniškega nasilja dvignila 
občutljivost za pojav ter obenem spodbudila k učinkovitejšemu soočanju s tovrstnim nasiljem 
v šoli. Potencial moje raziskave vidim predvsem v tem, da  pripomore ne samo k razumevanju 
pojava, temveč nudi podlago za prepoznavanje motivov za nasilno vedenje. Raziskava nas 
spodbudi, da pri obravnavi nasilja ne gledamo toliko skozi svoje oči, temveč nam omogoča 
razumevanje medvrstniškega nasilja skozi oči učenca.  

IV. SKLEPNO RAZMIŠLJANJE 

Medvrstniško nasilje v šoli je pojav, s katerim se sooča skoraj vsaka šola. Že samo misel, da je 
na vsaki šoli najmanj en učenec, ki je na kakršen koli način vpleten v tovrsten pojav, me še 
dodatno spodbudi k temu, da dvignem občutljivost na čim več ustanovah. V šoli učenci oziroma 
otroci preživijo ogromno svojega časa, se izobražujejo in hkrati vzgajajo. To počnejo v stiku ne 
le z učitelji in ostalimi strokovnimi delavci, temveč tudi z vrstniki. Iz tega razloga je potrebno 
otroke čimprej naučiti strategij za reševanje medosebnih sporov s pomočjo komunikacije, in 
ostalih strategij, ki ne temeljijo na fizičnem nasilju. Učenci pri tem potrebujejo našo pomoč, saj 
pri teh letih še ne zmorejo zadržati svoje reakcije, pred dejanjem razmisliti in se umiriti. Tega 
se naučijo z leti in pod našim vodstvom.  
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Pri vsem tem pa ne smemo pozabiti vlogo staršev in ostalih članov družine, ki imajo primarno 
vlogo pri vzgoji otroka. Dom mora otroku predstavljati varen prostor, kjer se lahko sprosti in 
ni pod stresom. Najhuje za otroka je to, da je doma pod stresom, kar nato na različne (največkrat 
nedovoljene) načine pokaže v šoli. Pomembno je razumeti, da sta dom in šola povezana, zato 
se temu ne sme upirati noben starš, šola oziroma učitelj. Povezovanje obeh dejavnikov lahko 
učencu nudi pozitivno izkušnjo in varen prostor za izobraževanje in vzgojo. Naloga staršev je, 
da se zavedajo svojega vpliva na otroka in delajo v smeri, ki je dobra za otroka. Ne smejo pa 
zanemariti tudi vpliva šole, učitelja in vrstnikov, zato morajo čim več sodelovati s šolo. 

Kot sem že omenila, smo nasilju lahko priča povsod – tudi v šolah. Učenci so v večini 
medvrstniško nasilje definirali kot fizično nasilje, kot je brcanje, odrivanje itd. Nekaj pa jih je 
poudarilo pomembnost tudi verbalnega nasilja, ki lahko pusti velik pečat na otroku. Tudi besede 
bolijo, zato je prav, da o tem ozaveščamo tudi otroke. Med verbalno nasilje so učenci uvrščali 
kletvice, grožnje, norčevanje, širjenje laži ipd. Večinoma so verbalno nasilje izpostavila 
dekleta, kar podpira tudi Pušnik (1999), ki poudarja vlogo spola pri dojemanju pojava, kot je 
medvrstniško nasilje. Presenetilo me je tudi, da so učenci poudarili tudi manipulacijo in prisilo. 
Zavedajo se, kdaj nekdo manipulira in povedali, da so bili izpostavljeni tudi tovrstnim dejanjem 
sošolcev.  

V magistrski nalogi sem izpostavila predvsem vloge nasilneža, opazovalca in žrtve. Dejstvo, 
da se je večina učencev poistovetila z vlogo žrtve, je pretresljivo. Večine od njih pa sama (kot 
njihova bivša učiteljica) nikoli ne bi prepoznala kot žrtve. Ta ugotovitev mi je dala misliti, kaj 
bi še lahko storila drugače in kaj je tisto, kar sem pri nekaterih učencih spregledala. Kako bi kot 
učiteljica lahko videla medvrstniško nasilje, ki je ostalo skrito, čeprav se je dogajalo pred 
mojimi očmi? Želim si, da bi poznala odgovor. Obenem menim, da že zavedanje omenjene 
težave lahko prepreči več takšnega dogajanja v razredu in pritegne mojo pozornost v razredu 
tudi na bolj prikrite oblike nasilja. Nikoli si namreč nisem želela, da se učenec v mojem razredu 
ne bi počutil varnega. Vsak učenec v razredu je osebnost s svojimi značilnostmi; pomembno je, 
da se zavedamo, kako pomembno vlogo v njegovem življenju igramo učitelji in preostali 
strokovni delavci. Po besedah učencev sklepam, da se veliko nam nevidnega nasilja izvaja 
preko manipulacije v medosebnih odnosih, izsiljevanja ipd.  

Pozitivno me je presenetilo, da so skoraj vsi učenci povedali, da zaupajo učiteljici in menijo, da 
imajo z njo tesen odnos. Povedali so tudi, da v večini primerov učiteljica reagira na nasilje in 
ga skuša preprečiti. Učenci, ki o nasilju ne zaupajo učiteljici, so načeloma tisti, ki so z nasiljem 
začeli. Razlog t. i. »nasilnežev« za nezaupanje učiteljici je večkratno razočaranje. Iz svojih 
izkušenj vem, da se to zgodi v primeru učenca, ki je skoraj vsak dan vpleten v medvrstniško 
nasilje. Tu pri nas zelo hitro prevlada subjektivno mišljenje o učencu. Težko je ostati objektiven 
in verjeti učencu, ki po navadi kaže agresivno vedenje. Nekega dne bo lahko točno ta učenec v 
resnih težavah in bo na nas, da mu nudimo pomoč, ki jo potrebuje. Kako se torej kot učiteljica 
zadržati predsodkov o učencu in ga v danem trenutku gledati s popolnoma drugačnimi očmi in 
mu pomagati po najboljših močeh? Objektivnost je kljub trudu vseh učiteljev zelo težko 
obdržati, saj smo navsezadnje le ljudje z resničnimi čustvi in različnimi odnosi z vsakim 
individualnim bitjem – tudi učencem.  

»Edini učitelj, ki lahko prepreči nasilje, mora biti strog in tak, da se ga učenec boji.« To je 
mišljenje učencev, ki so bili vključeni v raziskavo. Vendar poznam ogromno primerov, v 



73 
 

katerih učitelj z učenci vzpostavi spoštljiv odnos ter odnos, ki temelji na zaupanju, ne na strahu 
in trepetu. Sama se z omenjeno trditvijo torej ne strinjam in menim, da bi učenci hitro spoznali, 
da bi takšen odnos lahko negativno vplival ne le na problematične učence v razredu, temveč na 
celotno razredno skupnost. Z negativno energijo bi tako vplivali tudi na »pridne« otroke v 
razredu. Po nepotrebnem bi v šoli vzpostavili slabo klimo, otroci se bi počutili nesproščene in 
nemotivirane, kar bi vplivalo na nadaljnje šolanje.  

Presenetilo me je tudi, da so učenci po eni strani trdili, da mora biti učitelj strog, vendar si po 
drugi strani želijo, da bi bila šola prijazna učencem, prostor, v katerem bi se vsi pozdravljali in 
bili dobre volje. Ali nam morda želijo vključeni učenci s tem kaj sporočiti? Smo morda učitelji 
pogosto slabe volje in to vpliva na počutje učencev, ali pa menimo, da učenci nekaterih stvari 
ne opazijo in jih podcenjujemo? Drugi predlog učencev za šolo brez medvrstniškega nasilje je 
bil, da ne bi bilo ocen. Vsi se strinjamo, da ocene velikokrat povzročajo nekaj stresa, vendar je 
dejstvo, da ta ''stres'' doživljajo že učenci v tretjem razredu, po mojem mnenju zaskrbljujoče. 
Kot sem že omenila v empiričnem delu, so ocene pomembne z vidika šole, vendar imajo kljub 
temu tudi močen vpliv na učenčevo samopodobo in položaj v razredu.  

Zelo sem hvaležna in ponosna na svojo raziskavo in njene ugotovitve, saj mi je odprla oči glede 
medvrstniškega nasilja in mi hkrati dala veliko teoretičnega znanja, ki ga bom zdaj znala 
uporabiti tudi v praksi. Vem, kakšna učiteljica želim postati, in vem, kakšno pot moram ubrati, 
da bom to dosegla.  
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VI. PRILOGE 

PRILOGA 1: SOGLASJE STARŠEV 
 

 SOGLASJE STARŠEV 

 

Pozdravljeni! 

Sem Patricija Rozman diplomirana profesorica in magistrska kandidatka na smeri razredni pouk 
Pedagoške fakultete v Ljubljani. V mesecu maju in juniju v okviru magistrske naloge izvajam 
raziskovalno prakso o medvrstniškem nasilju v šoli, v katero so vključeni Vaši otroci. Za 
izdelavo naloge bi izvedla pogovor z Vašim otrokom in ga z namenom zagotavljanja 
avtentičnega zapisa tudi posnela. Zvočni posnetki bodo anonimni, dosegljivi zgolj meni ter po 
prepisu pogovorov uničeni. Zapisi, ki bodo nastali po pogovoru bodo namenjeni za analizo 
rezultatov in ne bodo nikjer v celoti objavljeni. Imena in priimki učencev v delu ne bodo 
vključeni. 

Za sodelovanje se Vam že vnaprej lepo zahvaljujem. 

 

Ime in priimek učenca:                                                              Podpis staršev: 

 


