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POVZETEK 

Nasilje je fenomen, ki je vedno bil in vedno bo prisoten. Poznamo več vrst nasilnega vedenja 

in eno izmed njih je tudi verbalno nasilje. Pojav verbalnega nasilja v različnih oblikah zaznamo 

že v predšolskem okolju in zelo pomembno je, da vzgojiteljice in vzgojitelji pri svojem delu 

uporabljajo ustrezne strategije za preprečevanje in razreševanje verbalnega vrstniškega nasilja. 

V diplomskem delu smo uporabili opisno ali deskriptivno metodo dela. Pregledali smo domačo 

in tujo strokovno literaturo. Prav tako smo uporabili metodo kompilacije in sinteze ter 

kvantitativno metodo, katere instrument je bil anketni vprašalnik. Ugotovili smo, da imajo 

vzgojitelji in vzgojiteljice ustrezen odnos do verbalnega nasilja. Zavedajo se pomena svoje 

vloge pri preprečevanju in razreševanju verbalnega nasilja. Prav tako smo ugotovili, da se 

verbalno nasilje v slovenskih vrtcih najpogosteje pojavlja v obliki posmehovanja in zbadanja, 

zmerjanje in grožnje pa so najmanj pogoste. Pri preprečevanju in razreševanju verbalnega 

nasilja pa je najpogosteje uporabljena strategija pogovor z vsemi otroki v skupini o tem, da 

nasilja ne dopuščamo, starše in druge strokovnjake pa v obravnavo vključijo šele, ko se drugi 

pristopi izkažejo kot neučinkoviti. Strokovnjaki s področja vzgoje in izobraževanja se vsekakor 

zavedajo problematike nasilja, čeprav je ta pojav bolj raziskan v šolskem kot v predšolskem 

okolju. Menimo, da bi bilo smiselno vključiti več vsebin o preprečevanju in razreševanju nasilja 

med otroki v programe izobraževanja vzgojiteljev in vzgojiteljic in tako krepiti njihove 

kompetence na tem področju. Zanimivo bi bilo izvesti longitudinalno študijo, kako se otroci, ki 

so že v vrtcu bolj problematični, vedejo kasneje v osnovni šoli in kako pogosta izpostavljenost 

nasilju vpliva na psihosocialni razvoj žrtve.  

Ključne besede: predšolski otrok, nasilje, verbalno nasilje, vrstniško nasilje, vloga vzgojitelja 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Violence is a phenomenon that has always been and will always be present. We know several 

types of violent behavior and one of them is verbal violence.  The occurrence of verbal violence 

in various forms is already percepted in preschool environment and it's very important that 

preschool teachers use appropriate strategiesat their work for preventing and resolving verbal 

peer violence. We used the descriptive method of work. We reviewed domestic and foreign 

professional literature. We also used the method of compilation and synthesis and the 

quantitative method, the instrument of which was the survey questionnaire. We figured out that 

preschool teachers have an appropriate attitude towards verbal violence. They are aware of the 

importance of their role in preventing and resolving verbal violence. We also figured out that 

verbal violence in Slovenian kindergartens most often occurs in the form of mockery and 

tounting, while the abusive language and threats are the least frequent. In preventing and 

resolving verbal violence, the most commonly used strategy is talking to all the children in the 

group that we don't allow violence and that they involve parents and other professionals only 

when other approaches proves as ineffective. Experts from educational field are certainly aware 

of the problematics ov violence, although this phenomenon is more explored in school than in 

the preschool environment. We think that would make sense to include more contents on 

preventing and resolving violence among children in the programs of education of preschool 

teachers thus strenghthing their competencies in this field. It would be interesting to make a 

longitudinal study of how children who were already more problematic in kindergarten behave 

later in elementary school and how frequent exposure to violence impacts on psycho-social 

development of the victim. 

Key words: preschool child, violence, verbal violence, peer violence, role of preschool teacher 
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UVOD 

Nasilje je družbeni fenomen, ki je vedno bil in vedno bo prisoten. Obstaja veliko različnih 

definicij, kaj vse spada pod nasilno vedenje. Z nasiljem se v medosebnih interakcijah pogosto 

srečujemo. Na nasilno vedenje vpliva več različnih dejavnikov, ki se med seboj pogosto 

prepletajo. 

Nasilje je prisotno tudi v vrtcu, ki sodi med vzgojno-izobraževalne institucije. Institucionalno 

nasilje je predmet številnih razprav različnih družboslovnih strok. Znotraj pedagoških krogov 

se je pojmovanje nasilja uveljavilo kot nasilna medosebna interakcija (Lešnik Mugnaioni, 

2012).  

Nedavno je pod pojem nasilja spadalo le fizično nasilje ter grožnje v povezavi z njim, v 

sodobnejši literaturi pa pod nasilje spadajo tudi številne druge oblike nasilnega vedenja: 

psihično, verbalno, socialno, ekonomsko, kibernetsko in spolno nasilje (Lešnik Mugnaioni, 

2012).  

Ko govorimo o pojavu nasilja v vrtcu, govorimo o pojavu vrstniškega nasilja, za katerega je 

značilna razlika v fizični ali psihični premoči vršilca nasilja nad žrtvijo in katerega osrednji 

namen je prizadeti ali prestrašiti žrtev z namenom utrjevanja moči nasilneža (Lepičnik 

Vodopivec, 2012). 

Vrtec ima kot vzgojno-izobraževalna institucija zelo pomembno vlogo tako pri preprečevanju 

kot tudi pri obravnavi vseh omenjenih oblik nasilnega vedenja. Pri prepoznavanju in obravnavi 

nasilnega vedenja imajo osrednjo vlogo odnosi med vzgojiteljicami in pomočnicami 

vzgojiteljice in otroki, klima v skupini ter ustreznost odziva vzgojiteljice in/ali pomočnice 

vzgojiteljice na otrokove težave (Popaja in Gregorič, 2012). 

V tem diplomskem delu bomo obravnavali pojav nasilja v vzgojno-izobraževalnih institucijah. 

Posebej se bomo osredotočili na pojav verbalnega nasilja v vrtcu, ki je hkrati osrednja tema 

tega diplomskega dela. 
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I. TEORETIČNI DEL 

1 NASILJE 

Upamo si trditi, da je nasilje dokaj kompleksen družbeni pojav. Čeprav se pojav nasilja preučuje 

že dlje časa, se še vedno pojavljajo vprašanja o ustrezni definiciji nasilja in o vsebinskih razlikah 

nasilnega vedenja. V domači in tuji znanstveni ter strokovni literaturi namreč ni možno priti do 

enotne definicije nasilja (Podreka, 2018).  

Munc (2010) opredeljuje nasilje kot naučen neustrezen vedenjski odgovor na občutke strahu ali 

jeze. Ko posameznik začuti, da sta njegova lastna integriteta in svoboda ogroženi, odreagira na 

nasilen način, ki je za druge škodljiv (Munc, 2010).  

Nasilje si lahko predstavljamo tudi kot nekakšen konflikt, ki nastane zaradi različnih vzrokov. 

Vzroki za nasilje so lahko: napačna presoja resničnosti,  pomanjkljivo poznavanje samega sebe, 

nezmožnost nadzorovanja čustev, ki so povezana s poznavanjem samega sebe, občutek tesnobe 

ter različni predsodki in pomanjkanje tolerance (Selič, 2012) 

Tako kot obstajajo različni vzroki za pojav konflikta, obstajajo tudi različne tehnike 

razreševanja konfliktnih situacij. Lahko odvrnemo pozornost in se pretvarjamo, da se nič ni 

zgodilo, lahko obdolžimo drugega in mu pripišemo krivdo za nastali spor, mu dejanje zamerimo 

in do njega postanemo nasilni, lahko pa poiščemo rešitev, ki bo ugodna za obe strani – da 

sklenemo kompromis, ki ga lahko dosežemo le tako, da vsak izmed udeležencev konfliktne 

situacije stopi korak nazaj in da poiščemo rešitev, ki ustreza vsem vpletenim (Semelin, 2000). 

Žal pa izsledki raziskav v zadnjem času kažejo, da je kljub poznavanju številnih veliko 

ustreznejših in sprejemljivejših tehnik ravno nasilje najpogosteje uporabljena oblika za 

razreševanje konfliktov (Blažic, 2006). 

Nasilje lahko opredelimo tudi kot k cilju usmerjeno vedenje z namenom poškodovanja oz. 

povzročitve škode, tako fizične, psihične kot tudi duševne. Pri nasilju gre za (zlo)rabo moči z 

namenom prestrašiti ali poškodovati druge ali sebe (Smernice za analizo, preprečevanje in 

obravnavo/obvladovanje nasilja v šolskem prostoru, 2004). 

Konvencija o otrokovih pravicah (1989) nasilje še podrobneje opredeli. Navaja, da pod pojem 

nasilje uvrščamo vse oblike fizičnega ali psihičnega nasilja, poškodovanja ali zlorabe, 

zanemarjanja ali malomarnega ravnanja, trpinčenja ali izkoriščanja, vključujoč spolne zlorabe, 
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medtem ko je otrok pod skrbništvom staršev, zakonitih skrbnikov ali katerekoli druge osebe, ki 

skrbi zanj. Običajno je doživeto kot nekaj neprijetnega, čemur bi se najraje izognili (Aničić idr. 

2002).  

D. Mugnaioni Lešnik (2005) nasilje razdeli na psihično ali duševno nasilje, verbalno ali 

besedno nasilje, fizično ali telesno nasilje, spolno nasilje in ekonomsko nasilje. Ravno ta široka 

definicija omogoča, da si nasilje lahko predstavljamo kot nedopustno vedenje posameznika, ki 

svojo moč izrablja in tako krši pravice drugega posameznika (Muršič in Filipčič, 2010 v Lešnik 

Mugnaioni, 2012). 

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) nasilje definira kot kakršno koli namensko uporabo 

moči in/ali groženj, usmerjenih k sebi, drugemu ali skupini ljudi, ki se kaže kot poškodba, smrt, 

psihološka škoda, manj-razvitost ali pomanjkanje (Definition and typology of violence, 2019).  

Nasilje lahko opredelimo tudi glede na prostor, kjer se nasilno vedenje pojavlja. Glede na 

prostor poznamo nasilje v šoli in nasilje nad ženskami in nad otroci v družini. Kar zadeva vidik 

vpletenih žrtev, povzročiteljev ali opazovalcev, poznamo nasilje v šoli ter nasilje nad otroci s 

posebnimi potrebami, spolno nasilje pa lahko opredelimo kot poseben vidik nasilja (Aničić idr. 

2002).  

1.1 POVZROČITELJI NASILJA 

Povzročitelji nasilja oz. nasilneži so posamezniki, ki prevzemajo določene akcije in vzorce 

vedenja, ki drugim ljudem povzročajo težave. Če govorimo konkretno o nasilju v vrtcu, so to 

otroci, ki trpinčijo druge otroke oz. nad njimi vršijo nasilje (Bučar - Ručman, 2004). Opisati 

»tipičnega« otroka, ki vrši nasilje nad vrstniki, je skoraj nemogoče, se pa večina avtoric in 

avtorjev, ki se ukvarjajo s preučevanjem nasilja, strinja, da imajo povzročitelji nekaj skupnih 

lastnosti: 

– so fizično močnejši od sovrstnikov, še posebej od žrtev; 

– so tudi sami žrtve ustrahovanja ali drugih vrst nasilja (najpogosteje v družini); 

– ne čutijo obžalovanja, kadar prizadenejo vrstnika ali vrstnico in so mnenja, da čustev ni 

dovoljeno kazati; 

– ne prevzemajo odgovornosti za svoja dejanja; 

– čutijo veliko potrebo po nadvladi, vedno morajo zmagati (Aničić idr. 2002, str. 111). 
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1.2 ŽRTVE 

Žrtve so tisti posamezniki, nad katerimi se nasilje vrši. Gre za osebe, ki so pogosto večkrat v 

daljšem časovnem obdobju izpostavljene nasilnemu vedenju oziroma negativnemu dejanju ene 

ali več oseb. Žrtev najlažje prepoznamo po prestrašenemu vedenju, običajno pa gre za negotove 

posameznike, ki se v primeru napada ali žalitve ne postavijo zase (Bučar - Ručman, 2004). V 

veliki večini so žrtve nasilja občutljive, nežne in inteligentne osebe, ki prihajajo iz družin, kjer 

konflikte rešujejo konstruktivno, brez nasilnih dejanj. Omenjene osebe posledično nasilja niso 

vajene  in niti ne vedo, kako naj nanj odgovorijo. Sprašujejo se, kaj so naredile narobe in za to, 

da doživljajo nasilje, pogosto krivijo sebe (Aničić idr. 2002). 

Nasilje se velikokrat vrši tudi nad posamezniki, ki kakor koli odstopajo od povprečja. Lahko 

so, kot omenjeno že v prejšnjem odstavku, izredno inteligentni, so na nekem področju zelo 

dobri (npr. odlični glasbeniki, športniki), lahko pa odstopajo zaradi videza (npr. nosijo očala).  

Zaznava se tudi, da imajo pri »izbiri žrtve« pomembno vlogo tudi socio-demografski dejavniki, 

kot so rasa, narodnost ali veroizpoved. Za vršilce nasilja pa »lahko žrtev« predstavljajo tudi 

otroci s posebnimi potrebami, čeprav te večina otrok zelo lepo sprejme (Aničić idr. 2002). 

Žrtve nasilja o svoji izkušnji stežka spregovorijo, zato je dobro poznati nekatere znake, ki lahko 

pomenijo, da je otrok žrtev (vrstniškega) nasilja. Pomembno je, da smo na otroke pozorni in da 

z njimi začnemo navezovati poglobljene stike (Aničić idr. 2002). 

1.3 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA NASILJE 

Različni avtorji navajajo različne dejavnike, ki vplivajo na pojavnost nasilja, prav vsi pa so si 

enotni pri naslednjih dejavnikih: družina, vrstniki, šola in mediji. 

1.3.1 Družina 

Družina predstavlja osnovno celico družbe. Primarna socializacija otrok poteka v družini, ki 

pomembno vpliva na razvoj otrokove percepcije. Naloga staršev je, da pri otroku jasno 

vzpostavijo zavedanje, kaj velja v družbi za sprejemljivo in kaj ne ter katere so ustrezne poti 

reševanja problemov. Družina je običajno tudi tista, ki otroku omogoča, da se zave lastne 

vrednosti ter pridobi zaupanje v ljudi in svet okoli sebe. Večina opravljenih raziskav je 

pokazala, da so storilci nasilnih dejanj ali pa njihove žrtve pogosteje tisti, ki so bili doma deležni 

pogostejših nasilnih vzgojnih prijemov. Učinki kazni otrokom namreč večkrat škodijo kot 

koristijo, predvsem zato, ker je način kaznovanja neustrezen (prepogosto oz. ponižujoče 
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kaznovanje). Glede na ugotovitve opravljenih raziskav lahko oblikujemo tri skupine staršev 

nasilnih otrok: starši, ki otroku ne izkazujejo dovolj ljubezni in ga ne spoštujejo, starši, ki dajejo 

otroku preveč svobode oz. so otroku ne predstavljajo avtoritete, in starši, ki otroka vzgajajo 

grobo, kaznovalno in kjer kot sredstvo za reševanje konfliktov uporabljajo nasilje (Bučar -

Ručman, 2004). 

1.3.2 Vrstniki 

Vpliv staršev se med odraščanjem začne zmanjševati. Družba postane tista, ki ima v obdobju 

mladosti vedno večji vpliv na posameznika. Člani skupine vrstnikov oblikujejo svoja stališča 

in vrednote, hkrati pa lahko oblikujejo tudi skupne predsodke in podobne obrambne 

mehanizme, ki pa pogosto niso v skladu z uveljavljenimi družbenimi normami. V obdobju 

adolescence je doživljanje lastne vrednosti veliko bolj povezano z oceno in mnenjem vrstnikov 

kot pa odraslih. Posledično so mladostniki pripravljeni storiti marsikaj, da jih vrstniki 

sprejmejo, poleg sprejetosti pa je velikega pomena tudi priljubljenost med vrstniki. Ravno želja 

po priljubljenosti pogosto predstavlja dejavnik tveganja, da se mladi znajdejo v družbi nasilnih 

vrstnikov, v smislu, da posnemajo njihovo vedenje in dejanja, da bi postali tudi oni priljubljeni. 

(Bučar - Ručman, 2004). Omenjene predpostavke pa seveda ne veljajo za vse mladostnike, kar 

navaja tudi M. Tomori, ki ugotavlja, da si večina mladostnikov izbira družbo, ki ima oblikovan 

sistem vrednot in stališč, ki so v skladu s tistimi vrednotami in prepričanji, ob katerih je 

mladostnik odraščal. (Tomori, v Bučar - Ručman, 2004). 

1.3.3 Šola 

Otroci velik del dneva preživijo v šoli, zato je šola zanje praktično »drugi dom«.  Posledično 

lahko sklepamo, da v šoli preživet čas pomembno vpliva na posameznikovo vedenje. Šola je 

namreč institucija, ki na nek način stalno povzroča tekmovalnost med otroki, kar pa posledično 

ustvarja tudi priložnosti za agresivno vedenje. Na nasilno vedenje otrok poleg tekmovalnosti, 

ki je, kot smo že omenili, v šoli stalno prisotna (npr. »tekmovanje«, kdo bo imel v razredu boljše 

ocene), v šolskem okolju vplivajo tudi naslednji dejavniki: neugodne psihosocialne razmere v 

šoli, učiteljeva osebnost, slabi medsebojni odnosi med otroki, pomanjkanje priložnosti za 

gibanje in prevelika storilnostna naravnanost šole. Čeprav lahko šola vpliva na nasilno vedenje 

otrok, pa predstavlja za večino otrok še vedno institucijo, v kateri se otroci počutijo varne in 

sprejete, kar vsekakor pozitivno vpliva na njihov razvoj (Bučar - Ručman, 2004). 
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1.3.4 Mediji 

Mladi dandanes večino prostega časa preživijo ob gledanju televizije, igranju računalniških 

igric, poslušanju glasbe, pogovarjanju po telefonu, ipd. Sodobna tehnologija je v njihovem 

vsakdanu vedno bolj prisotna. Ko uporabljajo mobilni telefon, tablico ali osebni računalnik, so 

zelo pogosto izpostavljeni prikazovanju nasilja. Nasilje namreč lahko vidijo praktično v vsaki 

informativni oddaji, filmu, spletnih vsebinah, računalniških igricah ipd. Vedno pogosteje se 

nasilni prizori pojavljajo že v risankah, ki jih gledajo tudi najmlajši, zato je povsem na mestu 

vprašanje, ali stalna izpostavljenost nasilju vpliva na vedenje otrok in mladostnikov. Bučar -

Ručman v svojem delu navaja študijo M. Brown (2003), ki je oblikovala naslednje ugotovitve 

o povezanosti medijev in nasilja (Brown, 2003, v Bučar - Ručman, 2004, str. 150–153): 

– gledanje nasilja je povezano z naraščanjem agresivnosti, z zmanjšanjem občutljivosti za 

nasilje in z naraščanjem strahu pred kriminaliteto;  

– nasilje v javnih medijih pogosto vpliva na nasilna kazniva dejanja, vendar to nasilje ni 

edini razlog (obstajajo namreč tudi številni drugi dejavniki, ki vplivajo na pojav 

nasilnega vedenja); 

– določeni ljudje so bolj izpostavljeni temu, da posnemajo nasilno vedenje, ki ga vidijo 

na televiziji ali na videu. 

Poleg naštetih je avtorica oblikovala tudi sklepno ugotovitev, da ni povsem jasno, ali ima 

prisotnost nasilja v javnih občilih enakovreden vpliv na pojav nasilnega vedenja v družbi kot 

nekateri drugi dejavniki, npr. razmere v družini – nasilje in zlorabe v družinskem krogu, vpliv 

staršev, revščine, vzgoje, prisotnost rasističnega vedenja ali zloraba psihoaktivnih substanc. 

(Brown, 2003, v Bučar - Ručman, 2004). Vsekakor pa lahko predpostavljamo, da mnenja in 

ugotovitve strokovnjakov o vplivu medijev na pojav nasilnega vedenja nikoli ne bodo povsem 

enotna.  

2 VERBALNO NASILJE 

Verbalno nasilje, ki je tudi eden izmed elementov psihičnega nasilja, sodi med eno najbolj 

razširjenih oblik nasilja. Verbalno nasilje je velikokrat spregledano, saj na prvi pogled deluje 

precej nenevarno in je precej običajno in pogosto (Munc, 2010). Nekateri avtorji verbalno 

nasilje definirajo kot vedenje, ki napada človekovo samopodobo in integriteto, da bi pri 

posamezniku povzročilo duševno bolečino (Žigon, 2010). A. Hosner (2013, str. 29) je v svojem 

delu zapisala: »Če bi moral izbirati med telesnim in besednim nasiljem, bi raje izbral telesno. 
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Za udarci ostanejo sledi, zato se ljudem vsaj smiliš. Besedno trpinčenje pa te spravlja ob pamet. 

Prizadetost se ne vidi in ni nikomur mar. Telesne poškodbe se celijo hitreje kot posledice 

žalitev.«  

Pomembno je zavedanje, da žaljivke, zmerjanje, poniževanjem in podcenjevanjem lahko 

pomembno vplivajo na otrokovo življenje, saj se na ta način otroku sporoča same negativne 

stvari, ki pomembno vplivajo na razvoj otrokove samopodobe in na občutek lastne vrednosti 

(Forward, 2001). 

Pojavnost verbalnega nasilja, predvsem maltretiranja, je povezana tudi s socio-ekonomskim 

statusom otroka. Verbalno nasilje je pogosteje prisotno predvsem v družinah, katerih člani so 

med seboj manj povezani in so kot skupnosti slabše organizirane, hkrati pa se tudi soočajo s 

slabšim socio-ekonomskim statusom. Smiselno je izpostaviti predvsem vpliv nezaposlenosti 

staršev. Na pojavnost maltretiranja pri otrocih pa v negativnem smislu vpliva tudi soseska ter 

pogoste selitve (Ben - Arieh, 2010). 

2.1 OBLIKE VERBALNEGA NASILJA 

Različni avtorji različno definirajo pojem verbalnega nasilja in različno opredelijo, katere 

oblike verbalnega nasilja poznamo. Munc (2010, str. 333–335) verbalno nasilje razdeli v 5 

večjih skupin, in sicer na vzdevke, kričanje, posmehovanje in grožnje: 

– Vzdevki: V največjem obsegu se pojavljajo med otroki in mladostniki, se pa pojavljajo 

tudi v službenem okolju in v družini. Lahko so popolnoma neškodljivi (okrajšave imen, 

priimkov ipd.), lahko pa so oblikovani tako, da namerno izpostavljajo določene lastnosti 

posameznika (npr. fizičen izgled, določene hibe). Pri vrednotenju škodljivosti vzdevkov 

na posameznika moramo upoštevati, kako posameznik dojema dodeljeni vzdevek 

(nekaterih se vzdevki bolj dotaknejo, drugih manj), pa tudi celoten socialni kontekst. 

– Kričanje: Spada med eno najpogostejših oblik verbalnega nasilja, za katerega so 

značilni povišani toni glasu, ki jih pogosto spremlja jezne in grozeče grimase na obrazu.  

– Žaljivke: Z žaljivkami posameznika očitno slabšalno ocenjujemo in mu dodeljujemo 

nizkotne osebnostne lastnosti (pri otrocih so najpogosteje vezane na fizičen izgled). 

– Posmehovanje: Je prav tako najpogosteje prisotno v šolskem prostoru. Gre za 

skupinsko izpostavljanje določene lastnosti posameznika ali okoliščin, v katerih se ta 

nahaja, ki postane predmet posmeha. Za posameznika je posmehovanje lahko izredno 

boleče, predvsem v najstniškem obdobju. Veliko oseb si posmehovanje, ki so ga bili 

deležni predvsem v šolskem okolju, zapomni za vse življenje. 
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– Grožnje: So težja oblika verbalnega nasilja. Lahko so prikrite ali neposredne, vedno pa  

vključujejo omembo tistega, kar namerava storilec storiti žrtvi (»ubil te bom«, »tako te 

bom obdelal, da te nihče ne bo prepoznal« ipd.) (Munc, 2010). 

Ena izmed najpodrobneje opisanih opredelitev verbalnega nasilja pa je Evansova razdelitev, ki 

verbalno nasilje razdeli na 15 tipov, in sicer: prikrivanje, verbalno nasilje v obliki šal, 

trivializacija, obsojanje in kritiziranje, zatiranje, preusmerjanje, klicanje po imenu, izločevanje, 

podcenjevanje, obtoževanje in pripisovanje krivde, spodkopavanje, pozabljanje, ukazovanje, 

zahtevanje, zanikanje, zmerjanje in grožnje (Skubic, 2018).  

2.2 VRSTNIŠKO NASILJE 

Kot smo že večkrat omenili, je verbalno nasilje zelo pogosto tudi v vrtcih in šolah. Lahko 

trdimo, da verbalno nasilje med otroki sodi k pojavu vrstniškega nasilja. Vrstniško nasilje kot 

tako je velikokrat bolj obsežno in okrutno, kot si uspemo predstavljati. Ker pa vrstniško nasilje 

ogroža zdrav razvoj otrok in mladostnikov, predstavlja globalni problem za družbo (Bilić, 

2013). 

V strokovni literaturi se je za pojem »vrstniško nasilje« na mednarodni ravni ustalila beseda 

»bullying«, ki je angleško-kitajskega izvora, ni pa je mogoče dobesedno prevesti v slovenski 

jezik. Različni avtorji različno definirajo pojav vrstniškega nasilja, v vseh pa lahko najdemo 

skupne elemente vrstniškega nasilja. V vsakem nasilju sta namreč prisotna nasilnež in žrtev, 

med katerima je značilno nesorazmerje moči, nasilni izpadi pa lahko trajajo tudi po več 

mesecev. Za vrstniško nasilje lahko trdimo, da gre za pojav, ki je v veliki meri vedno bil in 

vedno bo prisoten v odnosih med vrstnikih (Kristančič, 2002). 

Aničić in sodelavci (2002, str. 105) navajajo naslednjo definicijo vrstniškega nasilja: 

»Vrstniško nasilje je namerna, ponavljajoča se uporaba fizičnega, psihičnega ali ekonomskega 

nasilja povzročitelja nad drugim otrokom ali mladim podobne ali enake starosti«.  

Pojav vrstniškega nasilja se bolj izrazito zaznava predvsem v različnih vzgojno-izobraževalnih 

institucijah (šole, vrtci ipd.), kjer se družijo mlade generacije. Tudi vrstniško nasilje ima več 

različnih dimenzij. Ločimo namreč: 

– fizično nasilje (odrivanje, brcanje, boksanje, lasanje ipd.); 
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– verbalno nasilje (žaljivke, žaljivi vzdevki, razširjanje lažnih govoric, pisanje žaljivih 

stvari); 

– psihično nasilje (izločanje, osamitev, grožnje, ustrahovanje ipd.); 

– izsiljevanje ali ekonomsko nasilje (zahteva po denarju ali drugih materialnih dobrinah) 

(Aničić, idr., 2002, str. 106).  

S psihološkega vidika je nasilje lahko izrazno (namenjeno sproščanju, je neposredna posledica 

frustracije) ali instrumentalno (namenjeno pridobitvi neke koristi). Prav tako gre lahko za 

trenuten odziv ali za naučen in stalen vzorec vedenja posameznika (Kac in Hrga, 2000).  

Pri razumevanju vrstniškega nasilja je povsem umestno vprašanje, ali so storilci in žrtve 

vrstniškega nasilja otroci s točno določenimi osebnostnimi lastnostmi ali pa bi se v eni ali drugi 

vlogi lahko znašli prav vsi otroci, ne glede na njihove osebnostne značilnosti (Kac in Hrga, 

2000). Zopet so mnenja in ugotovitve deljene, saj nekateri avtorji poudarjajo značilne lastnosti 

ustrahovalcev, spet drugi pa trdijo, da gre v večini primerov za otroke, ki skoraj ne poznajo 

občutka krivde in tudi niso sposobni razviti empatije in sočutja do drugih, spet tretji pa trdijo, 

da v nasilnem vedenju lahko sodeluje vsakdo (Dekleva, 1996, v Kac in Hrga, 2000). 

Če povzamemo ključne ugotovitve, so tendence po nasilnem vedenju torej odraz družbene 

klime, odnosov v družini, vpliva vzornikov in različnih subkultur ter njihovih vrednot ter 

posledica čustvenih motenj, obrambnega vedenja ter značajskih lastnosti pri otroku, Če 

omenjenim dejavnikom dodamo še samozadostnost, egocentričnost, socialno izoliranost, 

konflikte z vzgojitelji in s starši, zavrtost ter slabe delovne navade, je verjetnost za pojav 

nasilnega vedenja še toliko večja (Kac in Hrga, 2000). 

3 POSLEDICE VERBALNEGA NASILJA 

Vsaka izkušnja nasilja pušča veliko škodo na telesnem, duševnem in čustvenem razvoju otroka. 

Načini, kako se otroci odzivajo na nasilje, in posledice pa se med otroki razlikujejo. Pri 

nekaterih otrocih so posledice nasilja vidne in opazne, medtem ko so pri drugih posledice bolj 

prikrite in jih ni mogoče (takoj) zaznati. Strokovnjaki opozarjajo, da je pri vrednotenju posledic 

izkušnje nasilja potrebno upoštevati kontekst razvojnega obdobja, v katerem se otrok trenutno 

nahaja, njegovo delovanje v preteklosti in sedanjosti, pa tudi druge elemente, ki pomembno 

vplivajo na otroka, ki izkusi nasilje (družinske okoliščine ipd.) (Štirn, 2014). 
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Posledice izkušnje nasilja in zlorabe pa se kažejo tudi pri razvoju otrokovih možganov. Izkušnja 

nasilja namreč negativno vpliva na dozorevanje možganov, kar se kaže kot težave pri učenju in 

pomnjenju (Štirn, 2014). Izkušnja nasilja, pa naj si bo fizično, čustveno ali spolno nasilje, pa ne 

vpliva negativno le na kognitivne funkcije, pač pa tudi na nevrobiološki razvoj možganov. 

Teicher (2000) navaja 4 glavne komponente sprememb na možganih pri otrocih z izkušnjo 

nasilja: limbična razdražljivost, pomanjkljiv razvoj in diferenciacija leve hemisfere možganov, 

pomanjkljivo povezovanje leve in desne hemisfere ter nenormalna aktivnost vzdolžnega dela 

malih možganov. Avtor navaja, da je pri zlorabljenih otrocih prisotno nenormalno 

elektromagnetno valovanje leve hemisfere možganov, zaznava se slabši razvoj leve hemisfere, 

prizadet je hipokampus, ki igra pomembno vlogo pri pomnjenju in čustvovanju, kalozni korpus 

je manjši kot pri vrstnikih, ki niso izkusili nasilja, zaznavajo pa se tudi spremembe v 

hormonskem ravnovesju.  

Ko govorimo o hipokampusu in spominu, je pomembno omeniti tudi to, da travmatična izkušnja 

pri nekom povzroči izjemno slikovit in nazoren spomin, pri nekom drugem pa popolno blokado. 

Nekateri posamezniki izkušnjo nasilja lahko zares podrobno opišejo, drugi pa se je sploh ne 

spomnijo. Obstaja tudi možnost, da posameznik ne bo znal ubesediti izkušnje nasilja. 

Hipokampus se pri otrocih razvije med drugim in tretjim letom starosti, kar hkrati pomeni, da 

se v tem obdobju tudi intenzivneje razvija otrokov spomin (Štirn, 2014). 

Kakršna koli oblika nasilja, ki ga je otrok deležen v otroštvu, pomembno vpliva na 

funkcioniranje tudi v kasnejšem življenju. Posledice se kažejo predvsem v veliki pojavnosti 

anksioznosti, depresije, posttravmatskega stresnega sindroma, asocialnosti ter zlorabi drog in 

alkohola. Mlajši kot so otroci, večje je tveganje, da ne bodo dosegli pomembnih mejnikov v  

življenju, predvsem zmožnost samokontrole, pa tudi tveganje, da se bo se v kasnejšem obdobju 

pojavila psihopatologija ter čustveni distres. Prav tako zgodnejša izkušnja zlorabe oz. 

maltretiranja vpliva na slabšo samopodobo, zmožnost prilagoditve predvsem v obdobju 

adolescence ter slabše zmožnosti za opravljanje osnovnih vsakodnevnih opravil. Če 

povzamemo vse ugotovitve, lahko trdimo, da sta zgodnejša zloraba in psihološke težave v 

odraslosti medsebojno povezana (Kaplow in Widom, 2007). 

Tudi Poljak (2017) opozarja, da nasilje pušča posledice tako na kognitivni kot tudi na čustveni 

in vedenjski ravni, ki poleg pogostih zlorab psihoaktivnih substanc opozarja tudi na prezgodnjo 

spolno aktivnost mladih in pojav motenj spanja, hranjenja, halucinacij in agresivnega vedenja, 

ki sodijo v sklop duševnih posledic izkušnje nasilja. 
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Številne raziskave kažejo, da obstaja povezava med izkušnjo nasilja in pojavnostjo 

psihopatološke simptomatike. Tveganje za razvoj duševnih bolezni je namreč pri otrocih, ki 

izhajajo iz družin, v katerih je bilo nasilje prisotno, znatno višje kot pri otrocih, kjer so konflikte 

reševali brez nasilja. Pomembno pa je izpostaviti, da izkušnja nasilja ni predispozicija in edini 

vzrok za pojav duševnih motenj pri posamezniku, lahko pa pomembno prispeva k temu pojavu 

(Zver Makovec, 2019). 

Kristančič (2002) pravi, da se posledice nasilja med seboj prepletajo in pogosto vplivajo na 

otrokov celostni razvoj, katerega lahko ovirajo ali celo uničijo. Kolikšne in kakšne posledice 

izkušnja nasilja pusti pri otroku, pa je odvisno od časa trajanja, intenzivnosti, pogostosti in 

oblike zlorabe, otrokovih individualnih osebnostnih lastnosti, morebitnih drugih težav pri 

otroku, pa tudi otrokovih sposobnosti za soočanje s stresnimi situacijami. Z ustreznim odzivom 

okolice in pristojnih institucij ter nudenjem podpore zlorabljenemu otroku lahko zmanjšamo 

oz. omilimo posledice zlorabe (Poljak, 2017). A. Mikuš Kos (1996, str. 76) navaja, da poleg 

omenjenih dejavnikov na posledice zlorabe vplivajo še starost in razvojno obdobje otroka, 

odnos med otrokom in vršilcem nasilja, odziva družine na razkritje zlorabe ter dosegljivost in 

kakovost strokovne pomoči, ki so jo otrok in družina deležni. 

Pri obravnavi otroka, ki je žrtev nasilja, se moramo zavedati, da zloraba pri otroku poruši 

občutek varnosti in zaupanja. Predstave otroka o sebi, o drugih ljudeh in o svetu se zaradi tega 

lahko bistveno spremenijo. Ekstremen odziv ni nič nenavadnega – nekateri otroci so zelo 

vznemirjeni in preplavljeni s čustvi, nekateri pa so popolnoma čustveno otopeli (Štirn, 2014). 

Pogosto težko zaupajo tako sami sebi kot tudi ljudem okoli sebe. Pojavljajo se težave z 

navezovanjem stikov z drugimi, pa tudi pri izražanju in sprejemanju naklonjenosti. Otroci z 

izkušnjo nasilja se znajdejo v stiski, saj občutijo željo in potrebo po bližini, hkrati pa jih je ravno 

tega najbolj strah. Navzven delujejo zelo odprto, v resnici pa so umaknjeni v svoj svet. Lahko 

rečemo, da bijejo bitko sami s seboj, ki jo, če gledamo z vidika odnosov, žal pogosto izgubljajo, 

saj so ravno zaradi prisotnosti dveh popolnoma nasprotnih želja in potreb velikokrat prizadeti. 

(Štirn, 2014). 

Navkljub številnim raziskavam s tega področja pa je zelo malo zanesljivih podatkov o otrocih, 

ki so izkusili nasilje ali pa so bili zanemarjeni. Dokazov, da neustrezno ravnanja z otrokom 

pušča trajne posledice v odraslem življenju, je namreč zelo malo. Ni namreč veliko značilnih 

povezav med izkušnjo nasilja v otroštvu in kasnejšim funkcioniranjem v odraslem obdobju. 
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Odrasli, ki so v otroštvu doživljali nasilje ali so bili zanemarjeni, se težko in z grenkim 

priokusom spominjajo svojega otroštva in tudi težje zaupajo ljudem (Mikuš Kos, 1996). 

4 STRATEGIJE ZA PREPREČEVANJE VERBALNEGA 

NASILJA 

V evropskih državah, med katere sodi tudi Slovenija, se zavedajo problematike vrstniškega 

nasilja v predšolskem in šolskem obdobju. Dejavnosti so lahko usmerjene v preprečevanje 

nasilja ali razreševanje nasilnega vedenja. Lahko torej rečemo, da poznamo preventivne ukrepe 

in ukrepe za obravnavo nasilja. 

Preventivni ukrepi so tisti, ki na kakršen koli način preventivno delujejo na pojav nasilja. S 

preventivnimi ukrepi si prizadevamo omiliti oz. zmanjšati dejavnike tveganja, pri otrocih 

povečati občutljivost za nasilje, spremeniti njihov odnos do nasilja ter jih poučiti, kako 

prepoznavajo nasilje in kako pomembna je hitra obravnava nasilnega vedenja (Mugnaioni 

Lešnik, Koren, Logaj in Brejc, 2009). 

Preventiva lahko poteka na več različnih načinov. Pomembno je, da se otroke poučuje o 

izgradnji samospoštovanja, pozitivne samopodobe, nenasilnega reševanja sporov in konfliktov 

in nenasilnega izražanja svojih želja, čustev, občutkov in potreb. Razviti je potrebno ustrezne 

vzgojno-izobraževalne pristope, s katerimi otroke učimo samostojnega reševanja konfliktnih 

situacij brez uporabe nasilja, prepoznavanja lastnih čustev in obvladovanje teh čustev v 

vsakodnevnih interakcijah z vrstniki (Lešnik Mugnaioni, Klemenčič, Filipčič, Rustja in 

Novakovič, 2015). 

Zelo pomembno je tudi, da otroke in mladostnike poučimo o značilnosti in različne oblike 

nasilja, kako ga prepoznavamo in kakšne so posledice nasilnega vedenja. Hkrati jim moramo 

predstaviti načine pomoči, ki so otrokom z izkušnjo nasilja na voljo, komu lahko povejo za 

nasilje in kaj se jim dogaja ter kdo vse jim lahko pomaga (Lešnik Mugnaioni, Klemenčič, 

Filipčič, Rustja in Novakovič, 2015). Zelo ustrezne za osveščanje predšolskih otrok so 

delavnice, katerih cilj je prispevati k zmanjševanju vrstniškega nasilja. Osrednji namen teh 

delavnic oblikovanje klime v vrtcu, ki bo otrokom omogočala nenasilno vedenje in 

komunikacijo (Popaja in Gregorič, 2012) 

Kot pedagoški delavci se moramo pri svojem delu veliko ukvarjati s preprečevanjem 

vrstniškega nasilja. Zavedati se moramo, da imajo na otroka, njegovo življenje in vedenje velik 
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vpliv naslednji dejavniki: spol, vera, jezik, kultura, socialni status ter razredna pripadnost. Ti 

dejavniki so poleg individualnih značilnosti otroka ključni za razumevanje nasilja med otroki 

in mladostniki (Lešnik Mugnaioni, Klemenčič, Filipčič, Rustja in Novakovič, 2015). 

Verbalno nasilje najbolj enostavno preprečujemo tako, da skrbimo za razvoj ustrezne 

komunikacije. Pomembno je, da se že v vrtcih oblikuje pozitivna in spoštljiva klima. Zavedati 

se moramo, da je zavedanje pri tem osrednjega pomena. Če se otrok namreč neke situacije zave 

in jo tudi utrdi, bo lažje razumel ne le stanje, pač pa tudi čustva, ki se ob tem pojavljajo. Zaradi 

tega si bo v prihodnjih podobnih situacijah bolj prizadeval, da bo njegovo izražanje manj 

impulzivno in predvsem bolj primerno (Words matter: Send a positive message at school, 

2015). 

Kot smo že omenili, je pri preprečevanju verbalnega nasilja ključno tudi uspešno obvladovanje 

čustev. V vzgojno-izobraževalnih institucijah namreč otroci doživijo veliko različnih čustev, ki 

jih občutijo v najrazličnejših situacijah. Pojavljajo se v različnih vlogah in ob tem doživljajo 

čustva, ki jih nekateri težko nadzorujejo. Posledično se izražajo impulzivno, kar vodi v nasilje, 

nadlegovanje ali celo kruto ravnanje. Otroke moramo poučiti, kateri so ustrezni načini izražanja 

čustev in tehnik, ki jim bodo pomagale pri obvladovanju čustev (Words matter: Send a positive 

message at school, 2015). 

Za pozitivno klimo pa ni dovolj le nadzorovanje čustev in skrb za ustrezno komunikacijo. 

Aktivno poslušanje je za predšolske otroke še nekoliko prezahtevno, vendar moramo otrok 

kljub temu navajati k temu, da ko nekdo govori, se mu prisluhne in se ga posluša, da pove, kar 

želi povedati. Hkrati jim na ta način pomagamo razviti empatijo do vrstnikov (prijatelju/-ici 

veliko pomeni, če mu/ji prisluhnemo) (Words matter: Send a positive message at school, 2015).  

Pri oblikovanju strategij za preprečevanju nasilja imajo vzgojiteljice pomembno vlogo, saj 

najbolje poznajo otroke v svoji skupini. Obravnavo tematike nasilja in pristope izbirajo glede 

na otrokovo starost in razvojno stopnjo. Obstajajo pa osnovne smernice, ki vzgojiteljem 

pomagajo pri oblikovanju strategij za preprečevanje nasilja. Te so: 

– da imamo ničelno toleranco do nasilja, 

– da se zavedamo, da je doživljanje nasilja individualno,  

– da nasilja ne minimaliziramo,  

– da nasilja ne sodimo po lastnih načelih in prepričanjih, 

– da nasilja ne gradiramo, 
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– da pri opredeljevanju nasilnega odnosa najprej definiramo moč (oz. zlorabo moči) vseh 

vpletenih subjektov, 

– da ukrepamo ob vsakem nasilnem dejanju, 

– da zahtevamo odgovornost za vsako storjeno nasilno dejanje, 

– da ne poskušamo del krivde za pojav nasilja naprtiti žrtvi, 

– da je najboljša preventiva učinkovito in senzibilno obravnavanje nasilnih dejanj, 

– da je odgovornost za konflikt na vseh vpletenih, odgovornost za samo nasilno dejanje 

pa na njegovem povzročitelju, 

– da je izzivanje nasilja v glavi osebe, ki se čuti izzvanega, 

– da si tako žrtev kot tudi vršilec nasilja zaslužita pravično obravnavo, ki temelji na 

spoštovanju človekovega dostojanstva in prevzemanju odgovornosti za strojena dejanja 

(Mugnaioni Lešnik, 2005). 

5 TAKOJŠNJA OBRAVNAVA NASILJA 

Otrokom, ki so žrtve vrstniškega nasilja, je potrebno nuditi predvsem psihosocialno pomoč. 

Omogočiti jim moramo, da se umaknejo v varen prostor. Starše moramo informirati in 

izobraziti o področju zakonodaje in pravne pomoči na področju preprečevanja in obravnave 

vrstniškega nasilja (Mugnaioni Lešnik, Koren, Logaj, Brejc, 2009). 

Bistvena je takojšnja intervencija ob prepoznavi nasilja v vzgojno-izobraževalnih institucijah. 

Strokovni delavec mora izvesti vse ukrepe za zaščito žrtve. Če je potrebno, mora poklicati nujno 

medicinsko pomoč in o nasilnem dogodku obvestiti starše otroka. Z otrokom, ki je bil žrtev 

nasilnega vedenja, se je potrebno pogovoriti in mu nuditi čustveno oporo. V vrtcu je o dogodku 

treba obvestiti vzgojiteljico skupine, v kateri je otrok (če se je nasilje zgodilo v času njene 

odsotnosti), svetovalno službo in tudi ravnatelja vrtca (Lešnik Mugnaioni, Klemenčič, Filipčič, 

Rustja in Novakovič, 2015). 

Ukrepe ob prepoznanem nasilju v vrtcu lahko razdelimo na takojšnjo intervencijo in na 

procesno intervencijo. Takojšnja intervencija zajema takojšnjo ustavitev nasilnega vedenja in 

zaščito žrtve nasilja in je v pristojnosti osebe, ki je nasilje zaznala. Procesna intervencija zajema 

delo z otrokom, ki je bil žrtev nasilja, v katerega so vključeni strokovni delavci glede na 

pristojnosti in kompetence. Prav tako zajema delo z vršilcem nasilja in s celotno skupino, v 

kateri se otroka nahajata. V kolikor se otroka nahajata v različnih skupinah, je potrebno nasilje 

obravnavati v obeh skupinah. Če ocenimo, da je potrebno, v tej fazi vključimo tudi druge 
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službe, pristojne za obravnavo nasilja (center za socialno delo, policija ipd.) (Lešnik Mugnaioni, 

Klemenčič, Filipčič, Rustja in Novakovič, 2015). 

Omenjene intervencije se nanašajo na delo z otroki. V sklopu procesne intervencije se izvaja 

tudi delo v timu, v katerega naj bojo vključeni ravnatelj vrtca, v kolikor pa spada vrtec 

organizacijsko pod osnovno šolo, pa vodja vrtca (še bolje je, da vključimo tudi ravnatelja 

osnovne šole, če mu obveznosti to dopuščajo), svetovalno službo ter vzgojiteljici skupin, v 

kateri se otroka nahajata. (Lešnik Mugnaioni, Klemenčič, Filipčič, Rustja in Novakovič, 2015). 

V kolikor imamo možnost, je še bolje, če skličemo izredni aktiv in se celoten strokovni tim 

pogovori o dogodku.  

Priporoča se, da se z otrokom, ki je žrtev nasilja, pogovori oseba, ki ima na tem področju več 

kompetenc (npr. svetovalni delavec, psiholog). Ko govorimo z žrtvijo nasilja, moramo otroku 

verjeti, da je žrtev nasilja, da ravnanje, ki ga je bil deležen, ni pravilno in ga hkrati razbremeniti 

krivde. Veliko otrok, ki so žrtve nasilja, namreč krivdo pripisuje sebi in ne povzročitelju nasilja. 

Dovolimo mu tudi, da izrazi vsa svoja čustva, občutke in doživljanje (Lešnik Mugnaioni, 

Klemenčič, Filipčič, Rustja in Novakovič, 2015). 

Tudi za pogovor z vršilcem nasilja se priporoča, da ga opravi svetovalni delavec ali psiholog 

ob prisotnosti ravnatelja oz. vodje vrtca. S pogovorom želimo doseči, da povzročitelj prevzame 

odgovornost za svoje dejanje. Pogovor se zapiše, obvesti se starše in po potrebi tudi center za 

socialno delo ali policijo. Delo s povzročiteljem nasilja je namreč edina pot, s katero lahko 

dosežemo spremembo vedenja in tako preprečimo, da bi se nasilno vedenje ponovilo (Lešnik 

Mugnaioni, Klemenčič, Filipčič, Rustja in Novakovič, 2015). 

6 VLOGA VZGOJITELJEV IN DRUGIH DELAVCEV VRTCA 

V OBRAVNAVI IN PREPREČEVANJU VERBALNEGA 

NASILJA 

Ugotovitve raziskav kažejo, da se praksa obravnave nasilja med vzgojno-izobraževalnimi 

ustanovami razlikuje. Obravnava nasilja v vrtcu običajno vključuje vzgojiteljico, pomočnico in 

svetovalno delavko. Ravnatelja in vodjo vrtca se v obravnavo vključi le ob hujših primerih 

vrstniškega nasilja (Popaja in Gregorič, 2012). 

Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice ter vsi drugi strokovni delavci v vrtcu se morajo 

zavedati svoje vloge v preprečevanju vrstniškega nasilja. V kolikor zaznajo nasilje, se morajo 
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nanj odzvati tudi drugi zaposleni v vrtcu (kuharice, čistilke, hišnik ipd.). Bistvenega pomena je, 

da nasilnega vedenja ne spregledamo. Nekateri zaposleni v vrtcih se izogibajo kakršnega koli 

vpletanja v vedenje otrok, češ, saj ne delajo nič nenavadnega ali saj otrok ne spada v mojo 

skupino, kar je zelo nestrokovno. Situacije si lahko tudi napačno interpretirajo ali besed žrtev 

nasilja ne jemljejo dovolj resno. Na žalost se ne zavedajo, da s tovrstnimi dejanji dajejo podporo 

vršilcem nasilja, žrtev še dodatno prizadenejo in povzročijo, da žrtev izgubi zaupanje v 

avtoriteto zaposlenih in da se ravno zaradi tega otroci ne zatekajo več po pomoč k vzgojiteljicam 

in pomočnicam vzgojiteljic (Popaja in Gregorič, 2012). 

Strokovni delavci v vzgojno-izobraževalnih institucijah se zavedajo posledic vrstniškega nasilja 

in to tematiko jemljejo precej resno (pogosta obravnava nasilja na strokovnih srečanjih, 

izobraževanjih, aktivih ipd.). Vsak vrtec ima poleg vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice še 

dodatno strokovno osebje, konkretno gre po navadi za svetovalno službo. Če vrtec 

organizacijsko spada pod osnovno šolo, mora biti osnovna šola tista, ki vrtcu omogoča storitve 

svetovalne službe. Velikega pomena za obravnavo vrstniškega nasilja v vrtcu je sodelovanje 

med vzgojiteljicami, pomočnicami in svetovalno službo. Ravno svetovalna služba je tista, ki je 

za razreševanje vrstniškega nasilja bolj usposobljena in ima več strokovnega znanja na tem 

področju. Osrednji cilj svetovalnih delavcev je optimalni razvoj otroka, ne glede na otrokov 

spol, rasno in versko pripadnost ter telesne in duševne zmožnosti (Javornik Krečič in Kovše, 

2012). 

Podobno kot v šolah se tudi v vrtcih vse bolj uveljavlja t. i. intersekcionalni pristop k 

proučevanju nasilja. Moramo se zavedati, da poleg individualnih psiho-socialnih lastnosti 

posmameznika določajo tudi pripadnost različnim družbenim skupinam in že omenjeni socio-

demografski dejavniki. Ta koncept je še posebej potrebno upoštevati v družbah, kjer je socialna, 

ekonomska in družbena neenakost zelo izrazita in v družbah, kjer je prisotno veliko 

diskriminacije, marginalizacije, privilegiranosti in deprivilegiranosti. Upoštevanje omenjenih 

dejavnikov je namreč ključnega pomena pri oblikovanju strategij za preprečevanje vrstniškega 

nasilja (Lešnik Mugnaioni, 2012). 

Vzgojiteljice (in pomočnice vzgojiteljice) imajo osrednjo vlogo pri prepoznavanju nasilja v 

vrtcu. Pomembno je namreč, da smo pozorni ne le na nasilno vedenje, kateremu smo bili priča, 

temveč tudi na druge znake, ki lahko nakazujejo na to, da je otrok žrtev nasilnega vedenja. 

Veliko lahko razberemo iz otrokovega vedenja. Najpogostejše spremembe, ki se pri vedenju 

žrtev nasilnih dejanj pojavljajo, so spremembe v odnosu do vrtca, spremembe v odnosu do 
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vrstnikov, vzgojiteljic ter družine, fizične poškodbe, poslabšanje zdravstvenega in 

psihosomatskega stanja ter poškodovana osebna lastnina. Če pri otroku prepoznamo kakršne 

koli omenjene spremembe v vedenju, moramo ustrezno ukrepati v skladu z našimi 

kompetencami (Lešnik Mugnaioni, Klemenčič, Filipčič, Rustja in Novakovič, 2015). 

Osredotočiti pa se ne smemo le na žrtve, ampak tudi na povzročitelje nasilja, saj je nasilno 

vedenje v skupini nujno potrebno zaustaviti. Tudi pri vršilcih nasilja lahko zaznavamo 

spremembe v vedenju. Vršilci nasilja so pogosto agresivni (tudi do odraslih), impulzivni, imajo 

močno željo in potrebo po dominaciji in nadvladi, niso sposobni empatije, so izrazito 

(ne)samozavestni ter težko upoštevajo dogovorjena pravila. Praktično so prisotni skoraj v vseh 

pretepih in prerivanjih, ki se pojavijo v skupini, pogosto se v njih tudi poškodujejo (Lešnik 

Mugnaioni, Klemenčič, Filipčič, Rustja in Novakovič, 2015). 

V vrtcih se različne oblike verbalnega nasilja pogosto pojavljajo. J. Lepičnik Vodopivec (2012), 

ki je raziskovala zaznave vzgojiteljev in učiteljev v povezavi z vrstniškim nasiljem, navaja, da 

se verbalno nasilje v vrtcu v največji meri pojavlja v obliki groženj, žaljivk, dodeljevanja 

žaljivih vzdevkov in širjenja lažnih govoric. Zaskrbljujoče je, da je verbalno nasilje po 

pogostosti praktično takoj za fizičnim nasiljem, ki se najpogosteje pojavlja v obliki lasanja, 

klofutanja in brcanja ter za psihičnim nasiljem v obliki izsiljevanja.  

Temeljni cilj obravnave konkretno verbalnega nasilja v vrtcu je, da otrokom predstavimo, kaj 

vse sodi pod pojem verbalno nasilje, katere so nesramne pripombe, kakšna je pozitivna verbalna 

komunikacija, kako njihove pripombe vplivajo na vrstnike (nesramne pripombe lahko njegove 

vrstnike zelo prizadenejo) in  jih usmerjati v izgradnjo prijazne klime v skupini, ki vključuje 

tudi spoštljivo verbalno komuniciranje (Words matter: Send a positive message at school, 

2015). 

Pri obravnavi nasilja morajo vzgojiteljice poskrbeti, da je vrtec za otroka varovalni dejavnik; 

če nam otrok zaupa, kaj se mu je zgodilo oz. se mu dogaja, ohranjamo ta »status« zaupnika, 

načrtujemo delo skupaj z vzgojiteljskim zborom, da otroku zagotovimo ustrezno podporo in da 

ustrezno načrtujemo delo v oddelku/skupini (Lešnik Mugnaioni, Klemenčič, Filipčič, Rustja in 

Novakovič, 2015). 

Zelo pomembno je, da imajo vzgojiteljice zares ničelno toleranco do nasilja in da so pozorne 

na sleherno nasilno vedenje otroka oz. na katere koli znake, ki kažejo, da je otrok žrtev nasilja. 

Poleg pomočnic vzgojiteljice so vzgojiteljice pogosto edina odrasla oseba v skupini in so dolžne 
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skrbeti za nenasilno reševanje morebitnih konfliktov in za takojšnje razreševanje nasilnih 

vedenj. Pri svojem delu se morajo vzgojiteljice zavedati, da vzgajajo tudi z zgledom, zato 

morajo biti pozorne, da uporabljajo spoštljivo komunikacijo pri interakciji z ljudmi, bodisi z 

otroki bodisi s sodelavci ali starši.  

S tem poglavjem sklenemo teoretični del diplomskega dela. Sledi empirični del. 
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II. EMPIRIČNI DEL 

7 OPREDELITEV PROBLEMA 

S pregledom in analizo literature smo ugotovili, da je verbalno nasilje v vrtcih prisotno in da ga 

velikokrat niti ne prepoznamo, bodisi ker nimamo znanja o tem, kaj vse pomeni pojem verbalno 

nasilje, bodisi ker nanj nismo dovolj pozorni. Reakcije na verbalno nasilje so odvisne tudi od 

subjektivnih interpretacij vzgojiteljic in vzgojiteljev ter njihovih stališč do verbalnega nasilja. 

Prav tako vzgojiteljice in vzgojitelji uporabljajo različne pristope k obravnavi verbalnega 

nasilja.  

Vse skupaj smo želeli preveriti tudi v praksi, zato smo se odločili, da v sklopu diplomskega 

dela izvedemo tudi kvantitativno raziskavo o odnosu vzgojiteljev in vzgojiteljic do verbalnega 

nasilja, o oblikah verbalnega nasilja, s katerimi se najpogosteje srečujejo, in o tem, kakšne 

pristope uporabljajo pri svojem delu, ko se soočajo s pojavom verbalnega nasilja med otroki. 

8 CILJI 

Cilji empiričnega dela diplomskega dela so: 

– izvesti raziskavo o verbalnem nasilju med otroki v vrtcu, s katero želimo ugotoviti, ali 

se verbalno nasilje med otroki v vrtcu sploh pojavlja, in če se, v kakšni obliki in 

kolikšnem obsegu je prisotno;  

– ugotoviti, kakšna je usposobljenost strokovnih delavcev za preprečevanje vseh vrst 

nasilja (predvsem pa verbalnega) v vrtcu; 

– analizirati rezultate izvedene raziskave in jih primerjati z ugotovitvami drugih raziskav. 

9 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

RV 1: V kolikšni meri se v slovenskih vrtcih pojavlja verbalno nasilje? 

Želimo ugotoviti, ali se verbalno nasilje v slovenskih vrtcih sploh pojavlja in če se, ali je ta 

oblika nasilja med predšolskimi otroki pogosta. 

RV 2: Kakšen je odnos vzgojiteljic/vzgojiteljev do verbalnega nasilja? 

Zanima nas, ali imajo vzgojiteljice in vzgojitelji ničelno toleranco do nasilja in ali se zavedajo 

pomena preprečevanja in takojšnjega razreševanja verbalnega nasilja ter posledic, ki jih 

verbalno nasilje pušča pri otrocih. 
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RV 3: V kakšnih oblikah se v verbalno nasilje v slovenskih vrtcih pojavlja? 

Želimo identificirati najpogostejše oblike verbalnega nasilja, s katerimi se vzgojiteljice in 

vzgojitelji srečujejo v svojem delovnem okolju. 

RV 4: Kakšne strategije uporabljajo vzgojiteljice/vzgojitelji pri preprečevanju in 

razreševanju verbalnega vrstniškega nasilja v vrtcu? 

Zanima nas, katere strategije vzgojiteljice in vzgojitelji pri svojem delu najpogosteje 

uporabljajo in katere so osrednje smernice, ki jih upoštevajo pri oblikovanju strategij. 

10 METODA  

V empiričnem delu diplomskega dela bosta uporabljeni kvantitativna metoda dela ter metoda 

sinteze. 

10.1 VZOREC 

Vzorec zajema 50 vzgojiteljic in vzgojiteljev različnih slovenskih vrtcev (tako javnih kot tudi 

zasebnih), ki delajo v različnih starostnih skupinah otrok in imajo različno delovno dobo oz. 

izkušnje. 

10.2 INSTRUMENT 

Vprašalnik sestavljajo vprašanja o demografskih podatkih anketirancev ter trije sklopi. Prvi 

sklop je sestavljen iz 10 trditev in se nanaša na odnos vzgojiteljev in vzgojiteljic do verbalnega 

nasilja. Trditve vrednotimo z lestvico Likertovega tipa (1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne 

strinjam, 3 – ne morem se odločiti, 4 – se strinjam, 5 – se popolnoma strinjam). Drugi sklop 

sestavlja 5 oblik verbalnega nasilja, za katere so anketiranci opredelili, kako pogosto jih 

zasledijo med otroki. Tudi tu se oblike vrednotijo z lestvico Likertovega tipa (1 – nikoli, 2 – 

skoraj nikoli, 3 – občasno, 4 – pogosto, 5 – zelo pogosto). Tretji sklop pa sestavlja 5 strategij 

za razreševanje verbalnega nasilja, kjer so anketiranci zopet morali opredeliti, kako pogosto  se 

jih pri svojem delu poslužujejo. Vrednotimo jih enako kot drugi sklop. 

10.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Anketne vprašalnike smo razdelili 50 vzgojiteljicam in vzgojiteljem različnih vrtcev v gorenjski 

in osrednjeslovenski regiji, ki so zaposleni v različnih starostnih skupinah in imajo različno 

dolgo delovno dobo oz. pridobljene delovne izkušnje. Anketne vprašalnike smo razdelili 

meseca februarja.  
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10.4 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Pridobljene podatke smo statistično analizirali v programu SPSS in jih predstavili opisno ter v 

obliki tabel in grafov.  

11 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Naš anketni vprašalnik je bil torej sestavljen iz vprašanj o demografskih podatkov ter treh 

sklopov vprašanj oz. trditev. 

Najprej nas je zanimala struktura anketirancev po spolu. Kot prikazuje tabela 1, je bil v 

raziskavo vključen 1 moški, kar predstavlja 2 % vseh anketirancev. Večina zajetih v raziskavo 

je ženskega spola, imamo namreč kar 49 anketirank, kar znaša 98 % celotnega vzorca. V 

raziskavo je bilo vključenih 50 anketirancev. 

Spol 

 Frekvenca Odstotek 

Veljaven 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

Veljavni moški 1 2,0 2,0 2,0 

ženski 49 98,0 98,0 100,0 

Skupaj 50 100,0 100,0  

Tabela 1: Struktura anketirancev po spolu 

Zanimala nas je tudi starostna struktura anketirancev. Kot je razvidno iz tabele 2 in histograma 

1, je starostna struktura zelo dinamična, namreč najmlajši anketiranec je star 23 let, najstarejši 

pa 59 let. Povprečna starost anketirancev je 40,6 leta, blizu pa je tudi srednja vrednost oz. 

mediana ter modus oz. najpogostejša vrednost, ki znaša 40 let. Standardni odklon znaša nekaj 

manj kot 11, kar prav tako nakazuje na razpršenost podatkov. Veliko o starostni strukturi nam 

povedo tudi kvartili. 25 % vseh anketirancev je mlajših od 31,75 leta, polovica (50 %) je mlajših 

od 40 let, 75 % anketirancev pa je mlajših od 51,25 leta. 
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Statistika 

Starost   

N Veljavni 50 

Manjkajoči 0 

Povprečje 40,60 

Mediana 40,00 

Modus 40 

Standardni odklon 10,990 

Varianca 120,776 

Minimum 23 

Maksimum 59 

Kvartili 25 31,75 

50 40,00 

75 51,25 

Tabela 2: Starostna struktura anketirancev 

 

 
Histogram 1: Starostna struktura anketirancev 

Graf 1 prikazuje strukturo anketirancev glede na regijo. V anketo je bilo vključenih enako 

število anketirancev z gorenjske in osrednjeslovenske regije. Glede na skupnih 50 anketirancev 

to znaša 25 anketirancev (50 %) z gorenjske in 25 anketirancev z osrednjeslovenske regije 

(enako 50 %).  
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Graf 1: Struktura anketirancev glede na regijo 

Želeli smo ugotoviti tudi, v katerih starostnih skupinah delajo anketiranci. V 1. starostni skupini 

dela 21 anketirancev (42 %), v 2. starostni skupini pa 29 anketirancev (58 %), kar prikazuje 

tabela 3. Ugotavljamo, da je glede starostnih skupin, v katerih delajo, struktura anketirancev 

dokaj uravnotežena, česar pred izvedbo raziskave nismo pričakovali. 

 

Starostna skupina 

 Frekvenca Odstotek 

Veljaven 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

Veljavni 1. starostna skupina 21 42,0 42,0 42,0 

2. starostna skupina 29 58,0 58,0 100,0 

Skupaj 50 100,0 100,0  

Tabela 3: Starostne skupine, v katerih delajo anketiranci 

Poleg tega, v kateri starostni skupini delajo, nas je zanimalo tudi, koliko delovne dobe oz. 

delovnih izkušenj imajo. Iz tabele 4 je lahko razberemo, da ima kar 32 anketirancev do 20 let 

delovne dobe (skupno 64 %). Skoraj četrtina (24 %) pa ima 31 let delovnih izkušenj ali več. 
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Delovna doba oz. izkušnje 

 Frekvenca Odstotek 

Veljaven 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

Veljavni do 10 let 15 30,0 30,0 30,0 

od 11 do 20 let 17 34,0 34,0 64,0 

od 21 do 30 let 6 12,0 12,0 76,0 

31 let in več 12 24,0 24,0 100,0 

Skupaj 50 100,0 100,0  

Tabela 4: Delovna doba oz. izkušnje anketirancev 

Osrednji del anketnega vprašalnika je bil sklop vprašanj oz. trditev, ki se nanašajo na odnos 

vzgojiteljev oz. vzgojiteljic do verbalnega nasilja. 

Prva trditev, za katero so anketiranci izrazili svoje strinjanje, je bila: »Verbalno nasilje je zelo 

pogosta oblika psihičnega nasilja.« Tabela 5 nam prikazuje opisno statistiko za omenjeno 

trditev. Povprečna vrednost strinjanja z omenjeno trditvijo je 3,72, mediana pa 4. Standardni 

odklon znaša 1,16, kar nakazuje na majhno razpršenost podatkov. Da se sploh ne strinja s to 

trditvijo, je odgovoril le en anketiranec, kar lahko razberemo iz tabele 6. Kar 18 anketirancev 

se s trditvijo strinja, 15 pa se jih popolnoma strinja, kar skupaj znaša kar 66 % vseh anketiranih. 

 
Statistika 

 

N Veljavni 50 

Manjkajoči 0 

Povprečje 3,72 

Mediana 4,00 

Modus 4 

Standardni odklon 1,161 

Varianca 1,349 

Minimum 1 

Maksimum 5 

Kvartili 25 3,00 

50 4,00 

75 5,00 

Tabela 5: Verbalno nasilje kot pogosta oblika psihičnega nasilja (opisna statistika) 

 
  



25 
 

Verbalno nasilje je zelo pogosta oblika psihičnega nasilja. 

 Frekvenca Odstotek 

Veljaven 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

Veljavni sploh se ne strinjam 1 2,0 2,0 2,0 

se ne strinjam 10 20,0 20,0 22,0 

ne morem se odločiti 6 12,0 12,0 34,0 

se strinjam 18 36,0 36,0 70,0 

se popolnoma strinjam 15 30,0 30,0 100,0 

Skupaj 50 100,0 100,0  

Tabela 6: Verbalno nasilje kot pogosta oblika psihičnega nasilja (odgovori) 

Druga trditev, za katero so anketiranci izrazili svoje strinjanje, je bila: »Med predšolskimi otroki 

je verbalno nasilje prisotno.« Kot je razvidno iz tabele 7, je povprečna vrednost 3,82, mediana 

pa je 4. Da se s trditvijo ne strinja, je odgovorilo 6 anketirancev, kar lahko razberemo iz tabele 

8. Kar 31 anketirancev se s trditvijo strinja, kar predstavlja 62 % vseh anketirancev, le 8 

anketirancev pa se s trditvijo popolnoma strinja. 

Statistika 

N Veljavni 50 

Manjkajoči 0 

Povprečje 3,82 

Mediana 4,00 

Modus 4 

Standardni odklon ,850 

Varianca ,722 

Minimum 2 

Maksimum 5 

Kvartili 25 4,00 

50 4,00 

75 4,00 

Tabela 7: Prisotnost verbalnega nasilja med predšolskimi otroki (opisna statistika) 

Med predšolskimi otroki je verbalno nasilje prisotno. 

 Frekvenca Odstotek 

Veljaven 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

Veljavni se ne strinjam 6 12,0 12,0 12,0 

ne morem se odločiti 5 10,0 10,0 22,0 

se strinjam 31 62,0 62,0 84,0 

se popolnoma strinjam 8 16,0 16,0 100,0 

Skupaj 50 100,0 100,0  

Tabela 8: Prisotnost verbalnega nasilja med predšolskimi otroki (odgovori) 
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Pri trditvi, da je naloga vzgojiteljic, da med otroki prepoznavajo pojav verbalnega nasilja, je 

povprečje odgovorov 4,82, mediana pa je 5, kar je razvidno iz tabele 9. Prav tako lahko 

razberemo, da je standardni odklon manjši od 1, kar nakazuje na izredno majhno razpršenost 

podatkov.  Le 1 anketiranec se o trditvi ne more odločiti, medtem ko se 7 anketirancev s trditvijo 

strinja, 42 anketirancev pa se s trditvijo popolnoma strinja, kar skupaj znaša kar 98 % 

anketirancev, ki se s trditvijo strinjajo oz. se popolnoma strinjajo. Rezultati torej kažejo, da se 

vzgojiteljice oz. vzgojitelji zavedajo pomena svoje vloge pri preprečevanju pojava verbalnega 

nasilja med otroki. 

Statistika 

N Veljavni 50 

Manjkajoči 0 

Povprečje 4,82 

Mediana 5,00 

Modus 5 

Standardni odklon ,438 

Varianca ,191 

Minimum 3 

Maksimum 5 

Kvartili 25 5,00 

50 5,00 

75 5,00 

Tabela 9: Prepoznavanje pojava verbalnega nasilja med otroki kot naloga vzgojiteljic (opisna 

statistika) 

Naloga vzgojiteljic je, da med otroki prepoznavajo pojav verbalnega nasilja. 

 Frekvenca Odstotek 

Veljaven 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

Veljavni ne morem se odločiti 1 2,0 2,0 2,0 

se strinjam 7 14,0 14,0 16,0 

se popolnoma strinjam 42 84,0 84,0 100,0 

Skupaj 50 100,0 100,0  

Tabela 10: Prepoznavanje pojava verbalnega nasilja med otroki kot naloga vzgojiteljic (odgovori) 

Naslednja trditev govori o ustreznem ukrepanju vzgojiteljic ob pojavu verbalnega nasilja med 

predšolskimi otroki. Minimalna izbrana vrednost pri tej trditvi je 4, maksimalna pa 5, kar je 

razvidno iz tabele 11. Iz tabele 12 razberemo, da se s trditvijo strinja 10 % anketirancev, kar 45 

anketirancev pa se s trditvijo popolnoma strinja, kar predstavlja preostalih 90 % anketirancev. 

Glede na takšno strinjanje s trditvijo si upamo trditi, da se vzgojiteljice oz. vzgojitelji poleg 

zavedanja o vlogi pri preprečevanju verbalnega nasilja močno zavedajo tudi pomena ustreznega 

ukrepanja, ko med otroki zaznajo pojav verbalnega vrstniškega nasilja.  
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Statistika 

N Veljavni 50 

Manjkajoči 0 

Povprečje 4,90 

Mediana 5,00 

Modus 5 

Standardni odklon ,303 

Varianca ,092 

Minimum 4 

Maksimum 5 

Kvartili 25 5,00 

50 5,00 

75 5,00 

Tabela 11: Ustrezno ukrepanje vzgojiteljice ob pojavu verbalnega nasilja med predšolskimi otroki 

(opisna statistika) 

Vzgojiteljica mora ob prepoznanem pojavu verbalnega nasilja med predšolskimi otroki ustrezno 

ukrepati. 

 

 Frekvenca Odstotek 

Veljaven 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

Veljavni se strinjam 5 10,0 10,0 10,0 

se popolnoma strinjam 45 90,0 90,0 100,0 

Skupaj 50 100,0 100,0  

Tabela 12: Ustrezno ukrepanje vzgojiteljice ob pojavu verbalnega nasilja med predšolskimi otroki 

(odgovori) 

Peta trditev, o kateri so anketiranci izražali svoje strinjanje, je bila: »Vzgojiteljica je 

kompetentna, da razreši pojav verbalnega nasilja med otroki.« Tabela 13 nam prikazuje opisno 

statistiko za omenjeno trditev. Povprečna vrednost strinjanja za omenjeno trditev je 4,42, 

mediana pa 5. Standardni odklon (0,758) nakazuje na majhno razpršenost podatkov. 1 

anketiranec se s trditvijo ne strinja, 5 anketirancev se o trditvi ne more odločiti, 16 anketirancev 

se s trditvijo strinja, 28 pa se popolnoma strinja, kar lahko razberemo iz tabele 14. Skupen delež 

anketirancev, ki se s trditvijo strinjajo in zelo strinjajo, je torej kar 88 %, kar pomeni, da se 

vzgojiteljice oz. vzgojitelji čutijo kompetentni za razreševanje verbalnega nasilja.  
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Statistika 

N Veljavni 50 

Manjkajoči 0 

Povprečje 4,42 

Mediana 5,00 

Modus 5 

Standardni odklon ,758 

Varianca ,575 

Minimum 2 

Maksimum 5 

Kvartili 25 4,00 

50 5,00 

75 5,00 

Tabela 13: Kompetentnost vzgojiteljic pri razreševanju verbalnega nasilja med otroki (opisna 

statistika) 

 

Vzgojiteljica je kompetentna, da sama razreši pojav verbalnega nasilja med otroki. 

 Frekvenca Odstotek 

Veljaven 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

Veljavni se ne strinjam 1 2,0 2,0 2,0 

ne morem se odločiti 5 10,0 10,0 12,0 

se strinjam 16 32,0 32,0 44,0 

se popolnoma strinjam 28 56,0 56,0 100,0 

Skupaj 50 100,0 100,0  

Tabela 14: Kompetentnost vzgojiteljice pri razreševanju verbalnega nasilja med otroki (odgovori) 

Iz tabele 15, ki se navezuje na trditev, da če pojava verbalnega nasilja ne razrešimo, lahko to 

zelo negativno vpliva na otroka, lahko razberemo, da je najmanjša izbrana vrednost 3, največja 

pa 5. Povprečna vrednost (4,66) pa nakazuje na veliko strinjanje z omenjeno trditvijo, kar lahko 

razberemo tudi iz tabele 16, kjer se skupno kar 96 % anketirancev strinja oz. zelo strinja z 

omenjeno trditvijo. 
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Statistika 

N Veljavni 50 

Manjkajoči 0 

Povprečje 4,66 

Mediana 5,00 

Modus 5 

Standardni odklon ,557 

Varianca ,311 

Minimum 3 

Maksimum 5 

Kvartili 25 4,00 

50 5,00 

75 5,00 

Tabela 15: Negativen vpliv nerazrešenega pojava verbalnega nasilja (opisna statistika) 

Če pojava verbalnega nasilja ne razrešimo, lahko to zelo negativno vpliva na otroka. 

 Frekvenca Odstotek 

Veljaven 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

Veljavni ne morem se odločiti 2 4,0 4,0 4,0 

se strinjam 13 26,0 26,0 30,0 

se popolnoma strinjam 35 70,0 70,0 100,0 

Skupaj 50 100,0 100,0  

Tabela 16: Negativen vpliv nerazrešenega pojava verbalnega nasilja (odgovori) 

Iz tabele 17, ki se navezuje na trditev, da mora vzgojiteljica pri razreševanju verbalnega nasilja 

uporabiti ustrezne strategije, lahko razberemo, da je povprečna vrednost še višja, in sicer 4,72, 

standardni odklon (0,497) pa je nižji. Da se o strinjanju s trditvijo ne more odločiti, je odgovoril 

le en anketiranec, kar lahko razberemo iz tabele 18. 12 anketirancev (24 %) se s trditvijo strinja, 

preostalih 37 anketirancev (74 %) pa se s trditvijo popolnoma strinja. Torej se vzgojiteljice oz. 

vzgojitelji zelo zavedajo pomena uporabe ustreznih strategij, kadar morajo ukrepati ob pojavu 

nasilnega vedenja med otroki. 
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Statistika 

N Veljavni 50 

Manjkajoči 0 

Povprečje 4,72 

Mediana 5,00 

Modus 5 

Standardni odklon ,497 

Varianca ,247 

Minimum 3 

Maksimum 5 

Kvartili 25 4,00 

50 5,00 

75 5,00 

Tabela 17: Uporaba ustreznih strategij pri razreševanju verbalnega nasilja (opisna statistika) 

 

Vzgojiteljica mora pri razreševanju verbalnega nasilja uporabiti ustrezne strategije. 

 Frekvenca Odstotek 

Veljaven 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

Veljavni ne morem se odločiti 1 2,0 2,0 2,0 

se strinjam 12 24,0 24,0 26,0 

se popolnoma strinjam 37 74,0 74,0 100,0 

Skupaj 50 100,0 100,0  

Tabela 18: Uporaba ustreznih strategij pri razreševanju verbalnega nasilja (odgovori) 

Osma trditev, o kateri so anketiranci izražali svoje strinjanje, je bila: »Pri razreševanju 

nasilnega vedenja je zelo pomembno, da imamo ničelno toleranco do nasilja«. Iz tabele 19 

lahko razberemo, da je povprečna vrednost enaka kot pri predhodni trditvi, torej 4,72, prav tako 

modus in mediana (5). Nekoliko drugačni pa so deleži posameznih odgovorov, na kar nakazuje 

nekoliko višji standardni odklon (0,573) in kar lahko razberemo tudi iz tabele 20. Z omenjeno 

trditvijo se ne strinja zgolj 1 anketiranec (2 %). 11 anketirancev (22 %) se jih strinja, 38 

anketirancev (76 %) pa se s trditvijo popolnoma strinja.  
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Statistika 

N Veljavni 50 

Manjkajoči 0 

Povprečje 4,72 

Mediana 5,00 

Modus 5 

Standardni odklon ,573 

Varianca ,328 

Minimum 2 

Maksimum 5 

Kvartili 25 4,75 

50 5,00 

75 5,00 

Tabela 19: Ničelna toleranca do nasilja ob razreševanju verbalnega nasilja (opisna statistika) 

Pri razreševanju nasilnega vedenja je zelo pomembno, da imamo ničelno toleranco do nasilja. 

 Frekvenca Odstotek 

Veljaven 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

Veljavni se ne strinjam 1 2,0 2,0 2,0 

se strinjam 11 22,0 22,0 24,0 

se popolnoma strinjam 38 76,0 76,0 100,0 

Skupaj 50 100,0 100,0  

Tabela 20: Ničelna toleranca do nasilja pri razreševanju verbalnega nasilja (odgovori) 

Tabela 21 se navezuje na trditev, da je pri razreševanju verbalnega nasilja pomembno, da 

prisluhnemo obema otrokoma: tako žrtvi nasilja kot tudi vršilcu nasilja. Povprečna vrednost 

pri tej trditvi je 4,9 in je hkrati najvišja povprečna vrednost odgovorov v celotni raziskavi. 5 

anketirancev (10 %) se s trditvijo strinja, kar 45 anketirancev (90 %) pa se s trditvijo popolnoma 

strinja, kar prikazuje tabela 22. Vzgojiteljice oz. vzgojitelji se torej zavedajo pomena prisluhniti 

obema udeleženima v nasilni situaciji. 
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Statistika 

N Veljavni 50 

Manjkajoči 0 

Povprečje 4,90 

Mediana 5,00 

Modus 5 

Standardni odklon ,303 

Varianca ,092 

Minimum 4 

Maksimum 5 

Kvartili 25 5,00 

50 5,00 

75 5,00 

Tabela 21: Pri razreševanju verbalnega nasilja je pomembno, da prisluhnemo obema otrokoma: 

tako žrtvi nasilja kot tudi vršilcu nasilja (opisna statistika) 

Pri razreševanju verbalnega nasilja je pomembno, da prisluhnemo obema otrokoma: tako žrtvi 

nasilja kot tudi vršilcu nasilja. 

 Frekvenca Odstotek 

Veljaven 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

Veljavni se strinjam 5 10,0 10,0 10,0 

se popolnoma strinjam 45 90,0 90,0 100,0 

Skupaj 50 100,0 100,0  

Tabela 22: Pri razreševanju verbalnega nasilja je pomembno, da prisluhnemo obema otrokoma: 

tako žrtvi nasilja kot tudi vršilcu nasilja (odgovori) 

Zadnja trditev, o kateri so anketiranci izražali svoje strinjanje, je bila: »Če smo zaznali, da 

posamezen otrok pogosto vrši verbalno nasilje nad vrstniki, je smiselno v obravnavo vključiti 

tudi starše in druge strokovnjake.« Iz tabele 23, ki vsebuje opisno statistiko za omenjeno trditev, 

lahko razberemo, da je povprečje vseh odgovorov 4,66. Pri tej trditvi je minimalna vrednost 1, 

maksimalna 5, iz česar lahko razberemo, da so bila strinjanja anketirancev različna. To potrjuje 

tudi nekoliko višji standardni odklon (0,717). 1 anketiranec se s trditvijo ni strinjal, prav tako 

se 1 anketiranec o svojem mnenju ni mogel odločiti, kar lahko razberemo iz tabele 24. 11 

anketirancev (22 %) se s trditvijo strinja, 37 anketirancev (74%) pa se s trditvijo popolnoma 

strinja. Skupen delež anketirancev, ki se strinjajo oz. se celo popolnoma strinjajo s smiselnostjo 

vključitve staršev in drugih strokovnjakov v obravnavo pri otrocih, ki verbalno nasilje pogosto 

vršijo, je 96 %. 
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Statistika 

N Veljavni 50 

Manjkajoči 0 

Povprečje 4,66 

Mediana 5,00 

Modus 5 

Standardni odklon ,717 

Varianca ,515 

Minimum 1 

Maksimum 5 

Kvartili 25 4,00 

50 5,00 

75 5,00 

Tabela 23: Vključevanje staršev in drugih strokovnjakov v obravnavo nasilja (opisna statistika) 

Če smo zaznali, da posamezen otrok pogosto vrši verbalno nasilje nad vrstniki, je smiselno 

v obravnavo vključiti tudi starše in druge strokovnjake. 

 Frekvenca Odstotek 

Veljaven 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

Veljavni sploh se ne strinjam 1 2,0 2,0 2,0 

ne morem se odločiti 1 2,0 2,0 4,0 

se strinjam 11 22,0 22,0 26,0 

se popolnoma strinjam 37 74,0 74,0 100,0 

Skupaj 50 100,0 100,0  

Tabela 24: Vključevanje staršev in drugih strokovnjakov v obravnavo nasilja (odgovori) 

Prvi sklop, ki se je navezoval na odnos vzgojiteljev in vzgojiteljic do pojava verbalnega nasilja, 

je prinesel v veliki meri pričakovane rezultate. Nekoliko so nas v negativnem smislu presenetili 

rezultati glede pogostosti pojava verbalnega nasilja kot oblike psihičnega nasilja ter prisotnosti 

verbalnega nasilja med predšolskimi otroki, saj smo pričakovali nekoliko večje strinjanje. Zelo 

pozitivno presenečeni pa smo bili nad ugotovitvijo, da se prav vsi udeleženci strinjajo, da je 

pomembno prisluhniti ne le žrtvi nasilja, pač pa tudi vršilcu.   

Želeli smo ugotoviti, kako pogosto se v vrtcu pojavljajo posamezne oblike verbalnega nasilja.  

Tabela 25 nam prikazuje opisno statistiko za naslednje oblike verbalnega nasilja: posmehovanje 

in zbadanje, zmerjanje in grožnje, ukazovanje in zahtevanje izvršitve določenega dejanja, 

kritiziranje ter izločanje iz družbe. Glede na povprečne vrednosti se najpogosteje verbalno 

nasilje pojavlja v obliki posmehovanja in zbadanja (3,04), sledita ukazovanje in zahtevanje 

izvršitve določenega dejanja ter izločanje iz družbe (2,94), zatem kritiziranje (2,54), najmanj 
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pogosto pa vzgojiteljice in vzgojitelji zaznavajo pojav zmerjanja in groženj (2,44). Standardni 

odklon je najvišji pri ukazovanju in zahtevanju izvršitve določenega dejanja (1,114), kar 

pomeni, da so bili podatki nekoliko bolj razpršeni kot pri kritiziranju (0,862), ki je hkrati tudi 

najmanjši standardni odklon med omenjenimi petimi oblikami verbalnega nasilja. 

 

Statistika 

 

Posmehovanje 

in zbadanje 

Zmerjanje in 

grožnje 

Ukazovanje in 

zahtevanje 

izvršitve 

določenega 

dejanja Kritiziranje 

Izločanje iz 

družbe 

N Veljavni 50 50 50 50 50 

Manjkajoči 0 0 0 0 0 

Povprečje 3,04 2,44 2,94 2,54 2,94 

Mediana 3,00 2,50 3,00 2,50 3,00 

Modus 4 3 3 2 2a 

Standardni odklon 1,087 ,907 1,114 ,862 1,096 

Varianca 1,182 ,823 1,241 ,743 1,200 

Minimum 1 1 1 1 1 

Maksimum 5 5 5 4 5 

Kvartili 25 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

50 3,00 2,50 3,00 2,50 3,00 

75 4,00 3,00 4,00 3,00 4,00 

a: Obstaja več modusov. Prikazana je najmanjša vrednost. 

Tabela 25: Pogostost pojavljanja posameznih oblik verbalnega nasilja (opisna statistika) 

Da nikoli oz. skoraj nikoli ne zaznajo posmehovanja in zbadanja, se je skupno opredelilo 14 

anketirancev (28 %), kar prikazuje tabela 26. Iz omenjene tabele lahko razberemo tudi, da 

občasno to obliko zazna 16 anketirancev (32 %), medtem ko skupno 20 anketirancev (40 %) 

zazna posmehovanje in zbadanje pogosto oz. zelo pogosto. 
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Posmehovanje in zbadanje 

 Frekvenca Odstotek 

Veljaven 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

Veljavni nikoli 6 12,0 12,0 12,0 

skoraj nikoli 8 16,0 16,0 28,0 

občasno 16 32,0 32,0 60,0 

pogosto 18 36,0 36,0 96,0 

zelo pogosto 2 4,0 4,0 100,0 

Skupaj 50 100,0 100,0  

Tabela 26: Posmehovanje in zbadanje (odgovori) 

8 anketirancev nikoli ne zazna zmerjanja in groženj (tabela 27) med otroki, 17 jih ne zazna 

skoraj nikoli, kar skupno predstavlja 50 % anketirancev, ki nikoli oz. skoraj nikoli ne zaznajo 

zmerjanja in groženj. Občasno jih zazna 21 anketirancev (42 %), pogosto 3 in zelo pogosto 1, 

kar pomeni, da skupno 8 % anketiranih zmerjanje in grožnje zaznava pogosto oz. zelo pogosto.  

Zmerjanje in grožnje 

 Frekvenca Odstotek 

Veljaven 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

Veljavni nikoli 8 16,0 16,0 16,0 

skoraj nikoli 17 34,0 34,0 50,0 

občasno 21 42,0 42,0 92,0 

pogosto 3 6,0 6,0 98,0 

zelo pogosto 1 2,0 2,0 100,0 

Skupaj 50 100,0 100,0  

Tabela 27: Zmerjanje in grožnje (odgovori) 

Skupno se je 18 anketirancev (36 %) opredelilo, da ukazovanja in zahtevanja izvršitve 

določenega dejanja kot oblike vrstniškega nasilja nikoli oz. skoraj nikoli ne zaznava, 16 (32 %), 

da se pojavlja občasno, skupno 16 (32 %) anketirancev pa se je opredelilo, da se omenjena 

oblika nasilja pogosto oz. zelo pogosto pojavlja, kar je razvidno iz tabele 28.  

Ukazovanje in zahtevanje izvršitve določenega dejanja 

 Frekvenca Odstotek 

Veljaven 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

Veljavni nikoli 5 10,0 10,0 10,0 

skoraj nikoli 13 26,0 26,0 36,0 

občasno 16 32,0 32,0 68,0 

pogosto 12 24,0 24,0 92,0 

zelo pogosto 4 8,0 8,0 100,0 

Skupaj 50 100,0 100,0  

Tabela 28: Ukazovanje in zahtevanje izvršitve določenega dejanja (odgovori) 
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V povezavi s kritiziranjem (tabela 29) skupno 25 anketirancev (50 %) to obliko nasilja 

zaznava nikoli oz. skoraj nikoli, 18 (36 %) jih kritiziranje zaznava občasno, 7 (14 %) pa 

pogosto. 

 

Kritiziranje 

 Frekvenca Odstotek 

Veljaven 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

Veljavni nikoli 5 10,0 10,0 10,0 

skoraj nikoli 20 40,0 40,0 50,0 

občasno 18 36,0 36,0 86,0 

pogosto 7 14,0 14,0 100,0 

Skupaj 50 100,0 100,0  

Tabela 29: Kritiziranje (odgovori) 

4 anketiranci nikoli ne zaznavajo izločanja iz družbe (tabela 30) kot oblike nasilja med 

predšolskimi otroci, 15 jih te oblike ne zazna skoraj nikoli, kar skupaj znaša 38% vseh 

anketirancev.  Občasno izločanje iz družbe zazna 15 vprašanih (30%). Pogosto to obliko zazna 

12 vprašanih, zelo pogosto pa 4, kar pomeni, da predstavlja skupaj 32% anketirancev. 

Izločanje iz družbe 

 Frekvenca Odstotek 

Veljaven 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

Veljavni nikoli 4 8,0 8,0 8,0 

skoraj nikoli 15 30,0 30,0 38,0 

občasno 15 30,0 30,0 68,0 

pogosto 12 24,0 24,0 92,0 

zelo pogosto 4 8,0 8,0 100,0 

Skupaj 50 100,0 100,0  

Tabela 30: Izločanje iz družbe (odgovori) 

Zanimalo nas je tudi, katere strategije za razreševanje verbalnega nasilja najpogosteje 

uporabljajo vzgojitelji in vzgojiteljice v vrtcu. Če pogledamo tabelo 32, kjer je predstavljena 

opisna statistika za pet različnih strategij, jih glede na povprečne vrednosti lahko glede na 

pogostost razporedimo v naslednji vrstni red: pogovor z vsemi otroki v skupini o tem, da nasilja 

ne dopuščamo (4,34), pogovor posamično z žrtvijo in vršilcem (4,10), pogovor z vršilcem in 

žrtvijo hkrati (4,02), vključitev staršev vršilca nasilja (3,16) ter vključitev drugih strokovnjakov 

(2,68). Standardni odkloni so v ravno obratnem vrstnem redu, najmanjši je pri pogovoru z vsemi 

otroki v skupini glede nedopuščanja nasilja (0,798), največji pa pri vključitvi drugih 

strokovnjakov (1,186). 
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Statistika 

 

Pogovor 

posamično z 

žrtvijo in 

vršilcem. 

Pogovor z 

vršilcem in 

žrtvijo hkrati. 

Pogovor z vsemi 

otroki v skupini o 

tem, da nasilja 

ne dopuščamo. 

Vključitev 

staršev vršilca 

nasilja. 

Vključitev drugih 

strokovnjakov. 

N Veljavni 50 50 50 50 50 

Manjkajoči 0 0 0 0 0 

Povprečje 4,10 4,02 4,34 3,16 2,68 

Mediana 4,00 4,00 5,00 3,00 3,00 

Modus 4 4a 5 2a 3 

Standardni odklon ,839 ,915 ,798 1,167 1,186 

Varianca ,704 ,836 ,637 1,362 1,406 

Minimum 1 2 3 1 1 

Maksimum 5 5 5 5 5 

Kvartili 25 4,00 3,00 4,00 2,00 2,00 

50 4,00 4,00 5,00 3,00 3,00 

75 5,00 5,00 5,00 4,00 3,25 

a: Obstaja več modusov. Prikazana je najmanjša vrednost. 

Tabela 31: Strategije za razreševanje verbalnega nasilja (opisna statistika) 

Za pogovor posamično z žrtvijo in vršilcem se nikoli ne odloča 1 anketiranec (2 %), kar lahko 

razberemo iz tabele 33. Občasno se za ta pristop odloči 9 anketirancev (18 %), medtem ko se 

pogosto oz. zelo pogosto za pogovor skupno odloča 40 anketirancev (80 %). 

Pogovor posamično z žrtvijo in vršilcem. 

 Frekvenca Odstotek 

Veljaven 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

Veljavni nikoli 1 2,0 2,0 2,0 

občasno 9 18,0 18,0 20,0 

pogosto 23 46,0 46,0 66,0 

zelo pogosto 17 34,0 34,0 100,0 

Skupaj 50 100,0 100,0  

Tabela 32: Pogovor posamično z žrtvijo in vršilcem (odgovori) 

Za pogovor tako z žrtvijo in vršilcem hkrati (tabela 34) se skoraj nikoli ne odločijo 3 anketiranci 

(6 %), občasno 11 anketirancev (22 %), po 18 pa se jih za ta pristop odloči pogosto in zelo 

pogosto, kar skupaj pomeni 72 % anketirancev.  
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Pogovor z vršilcem in žrtvijo hkrati. 

 Frekvenca Odstotek 

Veljaven 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

Veljavni skoraj nikoli 3 6,0 6,0 6,0 

občasno 11 22,0 22,0 28,0 

pogosto 18 36,0 36,0 64,0 

zelo pogosto 18 36,0 36,0 100,0 

Skupaj 50 100,0 100,0  

Tabela 33: Pogovor z vršilcem in žrtvijo hkrati (odgovori) 

Najpogosteje uporabljena strategija je pogovor z vsemi skupini o tem, da nasilja ne dopuščamo, 

kar prikazuje tudi tabela 35. Občasno se za ta pristop odloča 10 anketiranih (20 %), pogosto 13 

anketirancev (26 %), 27 pa se jih za to metodo odloča zelo pogosto (54 %). 

 

Pogovor z vsemi otroki v skupini o tem, da nasilja ne dopuščamo. 

 Frekvenca Odstotek 

Veljaven 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

Veljavni občasno 10 20,0 20,0 20,0 

pogosto 13 26,0 26,0 46,0 

zelo pogosto 27 54,0 54,0 100,0 

Skupaj 50 100,0 100,0  

Tabela 34: Pogovor z vsemi otroki v skupini o tem, da nasilja ne dopuščamo (odgovori) 

Za vključitev staršev  vršilca nasilja v obravnavo se skupno nikoli ter skoraj nikoli ne odloči 17 

anketirancev (34 %), kar je razvidno iz tabele 36. 17 anketiranih (24 %) občasno vključi starše 

v obravnavo, skupno pa se jih 21 za ta pristop odloča pogosto oz. zelo pogosto, kar predstavlja 

42 %.  

Vključitev staršev vršilca nasilja. 

 Frekvenca Odstotek 

Veljaven 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

Veljavni nikoli 3 6,0 6,0 6,0 

skoraj nikoli 14 28,0 28,0 34,0 

občasno 12 24,0 24,0 58,0 

pogosto 14 28,0 28,0 86,0 

zelo pogosto 7 14,0 14,0 100,0 

Skupaj 50 100,0 100,0  

Tabela 35: Vključitev staršev vršilca dejanja (odgovori) 
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Najredkeje uporabljena strategija je vključitev drugih strokovnjakov (tabela 37), za katero se 

nikoli ne odloči 9 anketirancev, 14 pa skoraj nikoli, kar skupno predstavlja 46 % vseh 

anketirancev. Občasno v obravnavo vključi druge strokovnjake 15 anketirancev (30 %), skupno 

12 anketirancev (24 %) pa to strategijo pogosto oz. zelo pogosto uporablja. 

Vključitev drugih strokovnjakov. 

 Frekvenca Odstotek 

Veljaven 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

Veljavni nikoli 9 18,0 18,0 18,0 

skoraj nikoli 14 28,0 28,0 46,0 

občasno 15 30,0 30,0 76,0 

pogosto 8 16,0 16,0 92,0 

zelo pogosto 4 8,0 8,0 100,0 

Skupaj 50 100,0 100,0  

Tabela 36: Vključitev drugih strokovnjakov (odgovori) 

12 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

RV 1: V kolikšni meri se v slovenskih vrtcih pojavlja verbalno nasilje? 

Predpostavljali smo, da je verbalno nasilje pogosta oblika psihičnega nasilja, kar se je izkazalo 

kot pravilno. Namreč kar 66 % anketirancev se strditvijo strinja oz. se zelo strinja. Nekoliko 

nas je presenetilo, da se 22 % anketirancev sploh ne strinja oz. se ne strinja s trditvijo.  

Številni avtorji namreč navajajo, da je verbalno nasilje zelo pogosta oblika psihičnega nasilja. 

Predvidevamo, da se nekateri respondenti ne strinjajo s trditvijo, ker je verbalno nasilje 

velikokrat spregledano oz. se pojavlja tako pogosto, da ga niti ne zaznamo, kar potrjuje tudi 

Munc (2010). Verbalno nasilje napada posameznikovo integriteto in vpliva na njegovo 

samopodobo (Žigon, 2010). 

Prav tako smo predvidevali, da je med predšolskimi otroki verbalno nasilje prisotno. Kar 78 % 

anketirancev se s trditvijo strinja oz. se zelo strinja, kar naše predvidevanje potrjuje.  

Pojav verbalnega nasilja kot ene izmed oblik nasilnega vedenja je v vzgojno-izobraževalnih 

institucijah namreč precej pogost (Aničić idr. 2002). Na pojav vplivajo različni dejavniki, 

povezani s socialnim in ekonomskim stanjem otroka (Ben - Arieh, 2010), pa tudi socio-

demografski dejavniki (Lešnik Mugnaioni, 2012). Vsekakor gre za pojav, ki je vedno bil in 

vedno bo prisoten med vrstniki (Kristančič, 2002).  
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RV 2: Kakšen je odnos vzgojiteljic/vzgojiteljev do verbalnega nasilja? 

Vzgojiteljice in vzgojitelji imajo vsekakor osrednjo vlogo pri preprečevanju in razreševanju 

verbalnega nasilja med predšolskimi otroci. Ugotovili smo, da se kar 98 % anketiranih strinja 

oz. zelo strinja, da je prepoznavanje pojava verbalnega nasilja v vrtcu naloga vzgojiteljic oz. 

vzgojiteljev.  

Bistvena je namreč takojšnja intervencija in dolžnost vzgojiteljice je, da izvede vse ukrepe in 

žrtvi zagotovi pomoč in zaščito. Vrtec mora biti za otroka varovalni dejavnik, pozorni moramo 

biti, da ne izgubimo otrokovega zaupanja, kadar se nam otrok zaupa (Lešnik Mugnaioni, 

Klemenčič, Filipčič, Rustja in Novakovič, 2015). Pomembno je, da pojem verbalnega nasilja 

obravnavamo v skupini, se o tem pogovarjamo (kaj vse sodi pod verbalno nasilje) in da 

spodbujamo pozitivno komunikacijo (Words matter: Send a positive message at school, 2015). 

Vsi respondenti se strinjajo oz. se zelo strinjajo s tem, da morajo vzgojitelji oz. vzgojiteljice na 

verbalno nasilje ustrezno reagirati.  

Razreševanje vrstniškega nasilja lahko razdelimo v takojšnjo in procesno intervencijo. 

Takojšnja intervencija je v pristojnosti osebe, ki je nasilje zaznala, kar pomeni, da je nujna 

takojšnja prekinitev nasilnega vedenja. Nadalje je potrebno delo tako z žrtvijo kot vršilcem 

nasilja in s celotno skupino, v kateri sta otroka, kar imenujemo procesna intervencija (Lešnik 

Mugnaioni, Klemenčič, Filipčič, Rustja in Novakovič, 2015). V veliko pomoč nam je tudi 

svetovalna služba, ki ima s tega področja več strokovnih znanj (Javornik Krečič in Kovše, 

2012). 

88 % anketirancev se strinja oz. zelo strinja, da je vzgojiteljica oz. vzgojitelj kompetentna oz. 

kompetenten za razreševanje verbalnega nasilja med otroki.  

V veliki večini primerov namreč  ni potrebno vključevati ravnatelja oz. vodje vrtca, saj se 

nasilno vedenje razrešuje v skupini ob prisotnosti vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice ter, 

če imamo možnost, svetovalne delavke (Popaja in Gregorič, 2012). 

Zavedajo se, da lahko nerazrešeno verbalno nasilje lahko zelo negativno vpliva na otroke, saj 

se razen 4 % anketirancev, ki se ne morejo odločiti, 96 % anketirancev strinja oz. zelo strinja s 

trditvijo. 

Vsaka izkušnja nasilja pri otroku vpliva tako na čustveni, duševni in telesni razvoj otroka (Štirn, 

2014). Posledice se kažejo tudi na kognitivnem področju, in sicer kot spremembe 

elektromagnetnega valovanja možganov ter slabših povezav med poloblama, ki se kažejo tudi 

kot motnje pomnjenja in čustvovanja (Teicher, 2000). Pri otrocih z izkušnjo nasilja se pogosto 

pojavljajo tudi duševne motnje v različnih oblikah in slabša samopodoba (Kaplow in Widom, 
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2007). Pogostejša je tudi zloraba psihoaktivnih substanc in prezgodnja spolna aktivnost (Poljak, 

2017). 

Presenetilo nas je, da se en anketiranec ne strinja s trditvijo, da je pri razreševanju nasilnega 

vedenja pomembno, da imamo ničelno toleranco do nasilja, preostali pa se strinjajo oz. zelo 

strinjajo.  

Ničelna toleranca do nasilja je namreč ena izmed osnovnih smernic, ki pomagajo vzgojiteljicam 

oz. vzgojiteljem pri oblikovanju strategij za preprečevanje nasilnega vedenja med predšolskimi 

otroci (Mugnaioni Lešnjak, 2005). 

RV 3: V kakšnih oblikah se v verbalno nasilje v slovenskih vrtcih pojavlja? 

Ugotovili smo, da se verbalno nasilje najpogosteje pojavlja v obliki posmehovanja in zbadanja, 

sledijo mu ukazovanje in zahtevanje izvršitve določenega dejanja, izločanje iz družbe in 

kritiziranje, najmanj pogosto pa vzgojiteljice in vzgojitelji zaznavajo pojav zmerjanja in 

groženj. 

Ena izmed oblik verbalnega nasilja, ki je v vrtcih pogosto prisotna, je tudi kričanje (Munc, 

2010). Iz Evansove opredelitve verbalnega nasilja pa je mogoče zaslediti tudi obtoževanje in 

obsojanje (Skubic, 2018). 

RV 4: Kakšne strategije uporabljajo vzgojiteljice oz. vzgojitelji pri preprečevanju in 

razreševanju verbalnega vrstniškega nasilja v vrtcu? 

Vzgojiteljice oz. vzgojitelji se najpogosteje odločajo za pogovor z vsemi otroki v skupini o tem, 

da nasilja ne dopuščamo. Tej metodi sledita pogovor posamično z žrtvijo in vršilcem ter 

pogovor z vršilcem in žrtvijo hkrati. Šele zatem se odločijo za vključitev staršev vršilca nasilja, 

najmanj pogosto pa za  vključitev drugih strokovnjakov v obravnavo nasilnega vedenja. 

Bistveno je, da se zavedamo problematike nasilja in da veliko truda vlagamo v preprečevanje 

nasilnega vedenja. Preventivni ukrepi vsebujejo zmanjšanje dejavnikov tveganja, povečanje 

občutljivosti na nasilje ter opozarjanje na čim hitrejšo obravnavo nasilja (Mugnaioni Lešnik, 

Koren, Logaj in Brejc, 2009). Z otroki je potrebno delati tudi na področju izgradnje pozitivne 

samopodobe, nenasilnega samoizražanja in samostojnega reševanja konfliktov brez nasilja 

(Lešnik Mugnaioni, Klemenčič, Filipčič, Rustja in Novakovič, 2015). Pri preprečevanju 

verbalnega nasilja je pomembno tudi, da se z otroki pogovorimo o pomenu spoštljive 

komunikacije, obvladovanju čustev ter razvoju empatije do vrstnikov (Words matter: Send a 

positive message at school, 2015). Kar zadeva strategije za razreševanje nasilnih vedenj, je 
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smiselno upoštevati osnovne smernice, ki jih je oblikovala D. Mugnaioni Lešnik (2005), in 

oblikovati strategije, ki se bodo glede na to, da so si posamezniki in skupine med seboj različni, 

izkazale kot učinkovite in uspešne.  

13 SKLEPNE UGOTOVITVE 

Ugotovili smo, da različni strokovnjaki in različne organizacije nekoliko drugače definirajo 

pojem nasilje. V veliki meri se razlike nanašajo predvsem na preučevano področje, in sicer  

strokovnjaki s področja vzgoje in izobraževanja izpostavljajo druge vidike nasilja kot npr. 

strokovnjaki s področja zdravstva, kar se nam zdi zelo pozitivno, saj lahko neko problematiko 

učinkoviteje rešujemo, če jo analiziramo z različnih zornih kotov. 

Problematiko verbalnega nasilja smo izpostavili, ker se nam je zdela zanimiva za preučevanje, 

predvsem, ker to področje ni tako zelo raziskano kot npr. fizično nasilje. Med branjem literature 

smo ugotovili, da je tudi psihično in spolno nasilje dokaj dobro raziskano. Čeprav je verbalno 

nasilje ena izmed oblik psihičnega nasilja, ni bilo posebej izpostavljeno in raziskano. 

Pojav verbalnega nasilja smo preučevali tudi nekoliko širše, in sicer z vidika nasilnega vedenja, 

kateri dejavniki vplivajo na nasilno vedenje, kakšne so karakteristike vršilcev in žrtev nasilja 

ter kako se posledice nasilja odražajo na razvoju otroka ter si tako oblikovali širšo sliko, kaj 

nasilno vedenje sploh je. Kasneje smo se osredotočili na pojav vrstniškega nasilja, značilnosti 

verbalnega nasilja, pomen hitrega razreševanja nasilnega vedenja, uporabo ustreznih strategij 

ter vlogo vzgojitelja, ki so hkrati tudi osrednje tematike, ki se nanašajo na našo obravnavano 

problematiko, ter na ta način smo osvetlili pojav verbalnega nasilja  

Med branjem literature smo ugotovili, da se strokovnjaki s področja vzgoje in izobraževanja 

zavedajo problematike nasilja v vzgojno-izobraževalnih institucijah, vendar je ta pojav bolj 

raziskan v šolskem kot v predšolskem okolju. Predpostavljamo, da zato, ker je nasilje v šolah 

bolj prisotno kot v vrtcih, radi pa bi izpostavili, da se predvsem v 2. starostni skupini nasilje ne 

pojavlja tako redko, kot bi pričakovali.  

Veseli nas, da je veliko prizadevanja in truda vloženega v preprečevanje nasilnega vedenja, saj 

na ta način lahko preprečimo veliko škode, povzročene predvsem na psihosocialnem področju 

razvoja otrok. Pri tem je ključnega pomena zavedanje, da ko je nasilje enkrat že izvršeno, se 

nastale škode ne da popraviti. 
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Če se navežemo konkretno še na našo raziskavo, si upamo trditi, da imajo vzgojiteljice oz. 

vzgojitelji ustrezen odnos do verbalnega nasilja, razen nekaterih posameznikov, ki smo jih 

izpostavili že v poglavju Rezultati in interpretacija. Prav tako si upamo trditi, da se zavedajo 

pomena problematike verbalnega nasilja in posledic, ki jih to prinaša. Vzgojiteljice oz. 

vzgojitelji se počutijo kompetentni za preprečevanje in razreševanje verbalnega nasilja med 

predšolskimi otroci, kar se je potrdilo tudi s tem, da si prizadevajo preprečevati oz. razrešiti 

nasilno vedenje in da v obravnavo starše in druge strokovnjake vključijo le, ko so izčrpane vse 

druge možnosti, ki so se na žalost izkazale za neučinkovite. 

V programe izobraževanja vzgojiteljic oz. vzgojiteljev bi bilo smiselno bolj vključiti tudi 

tematike s področja preprečevanja in razreševanja različnih oblik nasilnih vedenj ter 

prepoznavanja karakteristik potencialnih vršilcev in žrtev nasilja. Tako bi še utrdili 

kompetence, ki jih bodo vzgojiteljice oz. vzgojitelji pri svojem delu s predšolskimi otroki še 

kako potrebovali. Tovrstne vsebine za krepitev omenjenih kompetenc pa bi lahko vključili tudi 

na različna izobraževanja, ki se jih vzgojiteljice oz. vzgojitelji, ki so že zaposleni v vrtcih, 

udeležujejo. Menimo namreč, da tovrstnih znanj in informacij ni nikoli preveč, ker je nasilje 

pogosto prisotno že pri predšolskih otrocih. 

Pojavilo se nam je tudi vprašanje, ali se nasilno vedenje z razvojem otrok spreminja – 

osredotočili bi se na pojav verbalnega nasilja. Zanimivo bi bilo zvesti npr. longitudinalno 

študijo določenih skupin otrok in ugotoviti, ali se pri otrocih, ki vršijo nasilje, to z leti krepi in 

kako vpliva nasilno vedenje na psihosocialni razvoj tako vršilca kot žrtve. Predlagamo, da bi se 

raziskovanje začelo že v predšolskem obdobju in se nadaljevalo tudi kasneje v osnovni šoli. 

Zanimivo bi bilo raziskati, kako se otrok, ki je bil že v vrtcu nekoliko bolj problematičen, vede 

ob koncu osnovne šole in kakšno je stanje otroka, ki je bil pogosto žrtev nasilnih dejanj. 

Zavedamo pa se, da tovrstne raziskave zahtevajo veliko finančnih sredstev in tudi 

strokovnjakov, ki bi sodelovali v raziskavi. 

Diplomsko delo lahko sklenemo z mislijo, da je nasilje bolje preprečevati, kot pa odpravljati 

njegove posledice. Želimo si, da bi bil trud, vložen v preprečevanje nasilnega vedenja med 

predšolskimi otroci, bogato poplačan – z iskrenimi nasmehi na otroških obrazih in pristnimi 

prijateljskimi vezmi med otroki.   
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15 PRILOGE 

15.1 ANKETNI VPRAŠALNIK 

Spoštovani! 

Sem Manca Zupan, študentka dodatnega leta predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti Univerze 

v Ljubljani. V sklopu svojega diplomskega dela raziskujem pojav verbalnega nasilja med 

predšolskimi otroki. V ta namen sem izdelala anketni vprašalnik, ki je namenjen vzgojiteljicam 

in vzgojiteljem predšolskih otrok. Anketni vprašalnik je kratek in Vam ne bo vzel veliko časa. 

Vljudno ste naprošeni, da izpolnite anketo in mi s tem pomagate pri izdelavi diplomskega dela. 

Že vnaprej se Vam iskreno zahvaljujem in Vas lepo pozdravljam! 

SPOL:  

1 – moški 

2 – ženski 

STAROST:  

                  let 

REGIJA:  

1 – Gorenjska 

2 – Osrednjeslovenska 

STAROSTNA SKUPINA: 

1 – 1. starostna skupina  

2 – 2. starostna skupina  

DELOVNA DOBA oz. IZKUŠNJE: 

1 – do 10 let 

2 – od 11 do 20 let 

3 – od 21 do 30 let 

4 – 31 let in več 

 

 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

                  Obrnite! 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Prosimo, da označite, koliko se s posamezno trditvijo strinjate (1 – sploh se ne strinjam, 2 – se 

ne strinjam, 3 – ne morem se odločiti, 4 – se strinjam, 5 – se popolnoma strinjam). 

Verbalno nasilje je zelo pogosta oblika psihičnega nasilja. 1 2 3 4 5 

Med predšolskimi otroki je verbalno nasilje prisotno. 1 2 3 4 5 

Naloga vzgojiteljic je, da med otroki prepoznavajo pojav verbalnega 

nasilja. 

1 2 3 4 5 

Vzgojiteljica mora ob prepoznanem pojavu verbalnega nasilja med 

predšolskimi otroki ustrezno ukrepati. 

1 2 3 4 5 

Vzgojiteljica je kompetentna, da razreši pojav verbalnega nasilja med 

otroki. 

1 2 3 4 5 

Če pojava verbalnega nasilja ne razrešimo, lahko to zelo negativno vpliva 

na otroka. 

1 2 3 4 5 

Vzgojiteljica mora pri razreševanju verbalnega nasilja uporabiti ustrezne 

strategije. 

1 2 3 4 5 

Pri razreševanju nasilnega vedenja je zelo pomembno, da imamo ničelno 

toleranco do nasilja. 

1 2 3 4 5 

Pri razreševanju verbalnega nasilja je pomembno, da prisluhnemo obema 

otrokoma: tako žrtvi nasilja kot tudi vršilcu nasilja. 

1 2 3 4 5 

Če smo zaznali, da posamezen otrok pogosto vrši verbalno nasilje nad 

vrstniki, je smiselno v obravnavo vključiti tudi starše in druge 

strokovnjake. 

1 2 3 4 5 

 

Prosimo, da označite pogostost oblike verbalnega nasilja (1 – nikoli, 2 – skoraj nikoli, 3 – 

občasno, 4 – pogosto, 5 – zelo pogosto). 

Kako pogosto pri otrocih zasledite naslednje oblike verbalnega nasilja?  

a) Posmehovanje in zbadanje 1 2 3 4 5 

b) Zmerjanje in grožnje 1 2 3 4 5 

c) Ukazovanje in zahtevanje izvršitve določenega dejanja 1 2 3 4 5 

č)   Kritiziranje 1 2 3 4 5 

d) Izločanje iz družbe 1 2 3 4 5 
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Katere strategije za razreševanje verbalnega nasilja najpogosteje 

uporabljate? 

 

a) Pogovor posamično z žrtvijo in vršilcem. 1 2 3 4 5 

b) Pogovor z vršilcem in žrtvijo hkrati. 1 2 3 4 5 

c) Pogovor z vsemi otroki v skupini o tem, da nasilja ne dopuščamo. 1 2 3 4 5 

č)  Vključitev staršev vršilca nasilja. 1 2 3 4 5 

d) Vključitev drugih strokovnjakov. 1 2 3 4 5 

 

 


