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POVZETEK 

Medvrstniško nasilje lahko opredelimo kot nasilje, ki je ponavljajoče in se lahko dogaja dlje 

časa, z namenom škoditi drugemu. Zanj je značilno neravnovesje moči med nasilnežem in 

žrtvijo. Izraža se skozi različne oblike nasilja (telesno, verbalno, psihično, ekonomsko, spolno 

nasilje), ki se pogosto prepletajo. S problematiko medvrstniškega nasilja se v šolah srečujemo 

vsakodnevno.  

Za potrebe magistrskega dela smo izvedli raziskavo katere namen je bil ugotoviti, ali učenci 

9. razreda prekmurskih osnovnih šol prepoznavajo medvrstniško nasilje, kako pogosto in 

kakšne oblike nasilja učenci zaznavajo, kakšen je njihov pogled na ravnanje strokovnih 

delavcev šole pri zaznavi le-tega ter kako ocenjujejo pomembnost različnih aktivnosti, ki se 

uporabljajo na področju zmanjševanja in preprečevanja medvrstniškega nasilja. Pri izdelavi 

magistrskega dela smo kot raziskovalni pristop uporabili kvantitativno raziskavo. Vzorec 

raziskave je bil namenski, sestavljali so ga učenci in učenke 9. razreda šestih osnovnih šol v 

Prekmurju. V vzorec je bilo vključenih 131 učencev.  

Analiza rezultatov je pokazala, da učenci 9. razredov različnih osnovnih šol v Prekmurju 

prepoznavajo medvrstniško nasilje. Ugotovili smo, da dekleta nekoliko bolje prepoznavajo 

medvrstniško nasilje, prav tako tudi nekoliko bolje prepoznavajo značilnosti žrtev 

medvrstniškega nasilja kot fantje. Ugotovili smo tudi, da je delež učencev, ki so občasno žrtev 

medvrstniškega nasilja precejšen. Po mnenju učencev je oblika medvrstniškega nasilja, ki se 

najpogosteje pojavlja v šoli verbalno nasilje, pogosto pa se medvrstniško nasilje po njihovem 

mnenju pojavlja na hodnikih. Ugotavljamo, da se učenci ustrezno odzivajo na zaznano 

medvrstniško nasilje. Ugotovili smo, da se dekleta na zaznano medvrstniško nasilje odzovejo 

pogosteje in na bolj ustrezen način kot fantje. Prav tako smo ugotovili, da se po mnenju 

učencev, strokovni delavci šole ustrezno odzivajo na zaznano medvrstniško nasilje, in sicer ga 

zaznavajo, ga ne ignorirajo, ga poskušajo ustaviti ter tudi ustrezno ukrepajo. Ugotavljamo, da 

po mnenju učencev strokovni delavci šole pritožbe učencev jemljejo resno. Po mnenju 

učencev imajo različne aktivnosti, ki se uporabljajo na področju zmanjševanja in 

preprečevanja medvrstniškega nasilja, pomemben vpliv na zmanjševanje in preprečevanje le-

tega. 

Da bi bili v prihodnje rezultati še boljši je smiselno, da se oblikujejo in izvajajo učinkovite 

strategije, ki bi prispevale k še boljšemu prepoznavanju medvrstniškega nasilja med učenci ter 

k prizadevanju za preprečevanje oziroma zmanjšanje tovrstnega nasilja, zato smo s pomočjo 

ugotovitev iz raziskave ter pregleda literature oblikovali predloge za učence in strokovne 

delavce. Tako bi lahko v okviru rednega učnega programa pri predmetu gospodinjstvo izvedli 

učno uro na temo medvrstniškega nasilja, pri razrednih urah in v okviru rednega učnega 

programa bi se lahko uporabljala učna metoda kooperativnega učenja ali oblika skupinskega 

dela, pomembno je tudi izvajanje razrednih ur na temo medvrstniškega nasilja, izobešanje 

plakatov z informativno vsebino o medvrstniškem nasilju, pohvale pozitivnega vedenja, 

organiziranje delavnic o medvrstniškem nasilju in medosebnih odnosih, izvedba vsakoletnih 

raziskav o medvrstniškem nasilju na šoli, oblikovanje razrednih pravil ter povečanje nadzora 

strokovnih delavcev šole na hodnikih. Dobljeni rezultati raziskave so lahko v pomoč šolam 



 

 

 

pri načrtovanju dela in aktivnosti, da bo tako šola učencem prijazen, varen prostor z manj 

nasilja.  

Ključne besede: nasilje, šola, učenci, medvrstniško nasilje, prepoznavanje, obravnava, 

preprečevanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

Peer bullying can be defined as violence, which is reoccurring and can take place for a long 

time with the intention to hurt others. It is characterised by imbalance of power between the 

bully and the victim. In manifests in different forms of violence (physical, verbal, 

psychological, economic and sexual violence), which are intertwining. Schools are faced with 

peer bullying on a daily basis.  

For the purposes of the Master’s thesis, we performed a research to find out, if 9
th

 grade 

students of primary schools from Prekmurje are recognising peer bullying, how often and 

which forms of violence they are perceiving, their view on the measures of school 

professionals when becoming aware of peer bullying and how they assess the importance of 

different activities to reduce and prevent peer bulling. As the research approach in the 

Master’s thesis, we used a quantitative research. The research sample was purposive, 

composed of male and female 9
th

 grade students of six primary schools from Prekmurje. The 

sample consisted of 131 students.  

The analysis of results showed that 9
th

 grade students of different primary schools from 

Prekmurje recognize peer bullying. We found that girls recognize peer bullying a little better 

than boys, girls are also somewhat better in recognising the characteristics of victims of peer 

bullying than boys. We also found that the rate of students, who are sometimes victims of 

peer bullying, is significant. According to students, the most frequent form of peer bullying in 

the school is verbal bullying, according to them, peer bullying is often taking place in 

hallways. We found that students react properly to perceived peer bullying. We found that 

girls react more frequently and in a more appropriate way to perceived peer bullying than 

boys. We also found that, according to students, school professionals react properly to 

perceived peer bullying; they notice it, they do not ignore it, they try to stop it and take 

appropriate measures. We found that, according to students, school professionals take 

complaints of students seriously. According to students, different activities, used to reduce 

and prevent peer bullying, have an important influence on their reduction and prevention. 

For even better results in the future, it is reasonable to form and perform effective strategies, 

which would contribute to even better recognition of peer bullying among students and to the 

effort for the prevention or reduction of such violence, therefore we used the research findings 

and review of literature to provide suggestions for students and school professionals. This 

way we could within the framework of the regular teaching program for the subject 

Household perform and lesson on the subject of peer bullying. During classroom sessions and 

within the regular reaching program we could use the teaching method of cooperative learning 

or a form of group work. It is also important to carry out classroom sessions on the topic of 

peer bullying, to hang posters with informative content about peer bullying, to appraise good 

behaviour, to organize workshops about peer bullying and mutual relationships, to perform 

annual researches of peer bullying in schools, to form classroom rules and increase the 

supervision by school professionals in hallways. The obtained results of the research could be 

of help for schools in work- and activity planning in order for the school to be a friendly place 

for students with less violence.  



 

 

 

Key words: violence, schools, students, peer bullying, recognition, handling, prevention 
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UVOD 
 

Obdobje mladosti je čas raziskovanja in preizkušanja novih vedenj, med drugim tudi tveganih 

vedenj, kamor uvrščamo nasilje. Šola predstavlja prostor, kjer pogosto prihaja do nasilnih 

dejanj, zato je pomembno, da se šole zavedajo, da je to resen problem, ki je potreben ustrezne 

obravnave.  

Medvrstniško nasilje je ena izmed vrst nasilja, na katero se bomo osredotočili v magistrskem 

delu. Izraža se skozi različne oblike nasilja (telesno, verbalno, psihično, ekonomsko, spolno 

nasilje), ki se pogosto prepletajo. Pojavlja se vsakodnevno in je prisotno na vsaki šoli. 

Opredelimo ga lahko kot nasilje, ki je ponavljajoče in se lahko dogaja dlje časa, z namenom 

škoditi drugemu. Zanj je značilno neravnovesje moči med nasilnežem in žrtvijo. 

Otroci v družbi veljajo za najbolj nemočne člane, zato imajo strokovni delavci šole pri 

prepoznavanju, obravnavi in preprečevanju medvrstniškega nasilja zelo pomembno vlogo, saj 

ima vsaka oblika nasilja med vrstniki, za posameznika določene posledice. Medvrstniško 

nasilje tako lahko škodljivo vpliva na razvoj in dobro počutje mladostnikov, povzroči lahko 

fizično ali duševno škodo, vpliva lahko na zdravje, slabše rezultate v šoli ter na področju 

socialnih stikov. Zato je pomembno, da se strokovni delavci šole na nasilje ustrezno odzovejo 

in tako vplivajo na pogostost pojavljanja ter uspešnost spoprijemanja otrok z medvrstniškim 

nasiljem.  

Pomembno je, da se strokovni delavci šole zavedajo, da imajo velik vzgojni vpliv na učence, 

šola predstavlja namreč za domom, drugo najvplivnejše okolje, v katerem otrok preživi veliko 

časa z odraslimi, ki mu predstavljajo model. Otroke vrednote, ki jih ta okolja odsevajo, 

namreč oblikujejo za njihovo prihodnost. Šola lahko tako v pouk in druge dejavnosti vnaša 

vsebine in aktivnosti, s katerimi učence naredi občutljive za pojav medvrstniškega nasilja, jim 

omogoča usvajanje strategij reševanja konfliktov, daje možnost za pozitivno uveljavljanje, 

gradnjo pozitivne samopodobe, samospoštovanja, razvoj emocionalnih in socialnih 

kompetenc. 

Namen magistrskega dela je bil ugotoviti, ali učenci 9. razredov različnih osnovnih šol v 

Prekmurju prepoznavajo medvrstniško nasilje. Zanimalo nas je, kako se razlikuje 

prepoznavanje medvrstniškega nasilja glede na spol ter kako se razlikuje ukrepanje učencev v 

primeru zaznave medvrstniškega nasilja glede na spol. Prav tako nas je zanimalo, kako 

pogosto in kakšne oblike nasilja učenci zaznajo oziroma doživljajo in zakaj velikokrat 

zaznano nasilje zamolčijo. Zanimalo nas je tudi, ali učenci zaupajo strokovnim delavcem šole, 

se obračajo nanje ob pojavu medvrstniškega nasilja in kako vidijo vlogo strokovnih delavcev 

šole pri prepoznavanju, obravnavi in preprečevanju medvrstniškega nasilja ter kako 

ocenjujejo pomembnost različnih ukrepov, ki se uporabljajo na področju zmanjševanja in 

preprečevanja medvrstniškega nasilja.  

Na osnovi rezultatov raziskave lahko oblikujemo dodatna priporočila za ravnanje učencev pri 

soočanju z medvrstniškim nasiljem ter spodbujanje učencev in strokovnih delavcev k 

prizadevanju za preprečevanje oziroma zmanjšanje tovrstnega nasilja. Rezultati raziskave pa 



Vrbec, M. (2019). Prepoznavanje medvrstniškega nasilja med učenci 9. razreda osnovnih šol 

prekmurske regije (Magistrsko delo). Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

2 

 

bodo v pomoč šolam pri načrtovanju dela in aktivnosti, da bo šola učencem varen prostor z 

manj nasilja. Prav tako bomo oblikovali tudi primer učne ure, ki jo lahko v okviru rednega 

učnega programa pri predmetu gospodinjstvo izvedejo učitelji gospodinjstva in tako 

pripomorejo k prepoznavanju medvrstniškega nasilja med učenci ter ustreznemu ukrepanju 

učencev ob zaznavi le-tega.  
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TEORETIČNI DEL 

1 NASILJE 

1.1 OPREDELITEV IN VRSTE NASILJA 

Nasilje je v strokovni in znanstveni literaturi pogosto opredeljeno kot k cilju usmerjeno 

vedenje z namenom poškodbe oz. povzročitve škode (psihično ali fizično poškodovanje). Gre 

za rabo moči z namenom prestrašiti ali poškodovati druge, pri čemer se dejanja večkrat 

ponavljajo in trajajo dlje časa (Smernice za analizo, preprečevanje in obravnavo/obvladovanje 

nasilja v šolskem prostoru, 2004). Beseda nasilje je nedvoumno povezana s silo oziroma 

močjo (Zaviršek, 2004, v Lešnik Mugnaioni, Koren, Logaj in Brejc, 2009). Pri nasilju gre 

torej za zlorabo moči, gre namreč za namerno, zavestno, premišljeno, nadzorovano, 

ponavljajoče in predvidljivo dejanje, oseba z več moči želi osebo z manj moči kaznovati, 

poškodovati, jo nadzirati, izkoristiti, ponižati ali uničiti (Aničić, Horvat Svetičič, Horvat in 

Sušnik, 2015).  Lešnik Mugnaioni (2012, str. 149) pravi, da je nasilen vsak odnos, »kjer eden 

od subjektov zlorabi fizično, spolno, čustveno, materialno, socialno ali druge vrste moč, za 

dosego nekega cilja ali interesa in s tem drugega poškoduje oziroma nedovoljeno posega v 

njegove človeške pravice in dostojanstvo«. Je nekaj neprijetnega, čemur bi se najraje izognili, 

povzroča močno čustveno vznemirjenje, povezano z jezo, odporom ali strahom (Aničić idr., 

2002).  

Opredelimo lahko naslednje vrste nasilja, in sicer (Lešnik Mugnaioni, 2005): 

 nasilje v odnosu med učenci in učitelji/vzgojitelji,  

 nasilje v odnosu med učitelji/ vzgojitelji in starši,  

 nasilje nad otroki v družini in druge vrste nasilja v družini,  

 nasilje med vodstvom zavoda in preostalimi zaposlenimi,  

 nasilje med učitelji/vzgojitelji,  

 nasilje posameznika nad seboj,  

 institucionalno oz. strukturno nasilje organizacije nad njenimi člani ter 

 medvrstniško nasilje.  

Do zgoraj omenjenih vrst nasilja prihaja med posamezniki in posameznicami, formalnimi in 

neformalnimi skupinami v organizaciji ter posameznikom in različnimi skupinami znotraj 

organizacije. Vse naštete vrste nasilja pa se izražajo skozi različne oblike nasilja (npr. 

psihično, fizično, spolno nasilje …), ki se pogosto prepletajo (Lešnik Mugnaioni, 2005). Z 

izrazom oblike nasilja lahko pojasnimo, na kakšni stopnji in s katerimi sredstvi povzročitelj 

nasilje izvaja (Aničič idr., 2015). 

1.2 RAZLOGI ZA NASILNO VEDENJE OTROK 

Da bi razumeli zakaj pri učencih prihaja do pojava nasilja ter ob pojavu le-tega ustrezno 

ukrepali in ga znali preprečevati, moramo poznati vzroke, ki lahko privedejo do takega 

vedenja. Dejavniki, ki vplivajo na nasilno vedenje otroka so tako lahko (Davis idr., 2000, v 

Berčnik in Tašner, 2018):  
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1. Družinsko zasnovani – starši imajo malo nadzora nad otrokovimi dejavnostmi, nad 

tem, kje se otrok čez dan nahaja in kdo so njegovi prijatelji; primanjkuje oz. odsotne 

so meje dopustnega in nedopustnega vedenja; uporablja se stroga disciplina (telesno 

kaznovanje, agresivni čustveni izbruhi, pomanjkanje topline in pozornosti); posledica 

socialnih in drugih družinskih okoliščin (npr. brezposelnost, alkohol, droge, družinsko 

nasilje); vpliv stališč staršev do otrok; vpliv čustvenega odnosa staršev v zgodnjih 

letih otroštva.  

2. Šolsko zasnovani – previsoke ravni strpnosti do nasilnega vedenja ali neodzivanje 

nanje (npr. šola z neodzivanjem na večkratni pojav nasilja, dovoljuje nedopustno 

nasilje ter diskriminacijo učenca). 

3. Dejavniki lokalne skupnosti – visoka stopnja kriminala, nevarne soseske, pomanjkanje 

socialnega skladja med prebivalci, premalo zunajšolskih in rekreativnih dejavnosti za 

mlade, pomanjkanje stika med skupnostjo in šolo. 

4. Družbeni dejavniki – nasilje v medijih, računalniških igricah, filmih, risankah; 

družbena razdrobljenost; prikazovanje konceptov prav in narobe kot nekaj relativnega 

in ne kot nekaj natančno določenega. 

K družinsko zasnovanim dejavnikom, ki vplivajo na nasilno vedenje otrok, lahko dodamo, da 

glede na literaturo in ugotovitve različnih raziskovalcev, se pogosto vzrok problema nasilja 

nahaja v družini, in sicer lahko iščemo vzroke v nerazumevanju družinskih članov ter načinu 

vedenja staršev. Ker se otroci svojega vedenja naučijo v družini in če je tam prisotnega veliko 

fizičnega in psihičnega nasilja, se bo otrok tega vedenja naučil in ga kot vodilen vedenjski 

vzorec prenesel v druge odnose ter bo posledično tako vplivalo tudi na njegovo nasilno 

vedenje v šoli (Sanda, 2001). Pomembno vlogo pa ima tudi spol otroka, Olweus (1995) 

namreč ugotavlja, da ima odnos in stališča staršev do fanta pomemben vpliv na njegovo 

nasilno vedenje. Tako se na primer pogosto dogaja, da starši fante pohvalijo, če pokažejo 

nasilno vedenje, v nasprotju s tem pri dekletih tega ne odobravajo (Berčnik in Tašner, 2018). 

Na ta način je fantom nasilje predstavljeno kot primerno za reševanje konfliktov, dekleta pa se 

poslužujejo prikritega, posrednega reševanja konfliktov (Safron, 2007, v Berčnik in Tašner, 

2018). Uporaba prestrogega in telesnega kaznovanja pa lahko vodi do tega, da se otroci s tem 

naučijo, da je le na tak način možno doseči želene cilje ali pa pri otroku povzroča strah, ki pri 

ponavljanju fizičnega nasilja lahko vodi do tega, da bo otrok potencialna žrtev nasilja (Sanda, 

2001).  

Nasilno vedenje otrok je mnogokrat povezano tudi s problematičnimi socialnimi razmerami in 

z izgubo zaupanja v boljše pogoje življenja, ki bi jih posameznik lahko dosegel z boljšo 

izobrazbo. Če pomislimo na zgodbo Heinzova dilema, ki jo je Kohlberg uporabljal za 

proučevanje stopnje moralnega presojanja, naj bi se Heinz znašel v situaciji, ko za zdravila 

nima denarja in lahko bližnji osebi, ki je bolna, pomaga le tako, da iz lekarne ukrade zdravila. 

Heinz zaradi slabega socialnega položaja nima na razpolago ustrezne legalne izbire, mnogi 

teoretiki so to zgodbo zato označili kot tragično in ne moralno dilemo. Vsaj teoretično torej 

boljša poklicna usposobljenost, posamezniku omogoča izstopiti iz začaranega kroga tragičnih 

izbir (Kroflič, 2011).  



Vrbec, M. (2019). Prepoznavanje medvrstniškega nasilja med učenci 9. razreda osnovnih šol 

prekmurske regije (Magistrsko delo). Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

5 

 

Nobeden izmed teh dejavnikov pa najverjetneje ni glavni izvor nekega nasilnega vedenja 

otroka, ampak verjetneje več teh dejavnikov skupaj vpliva na nasilno vedenje.  

Agresivno vedenje otrok pa je najpogosteje usmerjeno proti enemu od štirih mogočih ciljev 

(želene posledice za otroke), in sicer pridobivanje pozornosti, prikaz moči, iskanje 

maščevanja ali pobeg z umikom. Pomembno je, da poznamo, kaj je cilj in razlog za nasilno 

vedenje otroka, saj mu bomo le tako lahko resnično pomagali (Balson, 1987, v Berčnik, 

2008). 

1.3 SKUPINE NAJPOGOSTEJE PODVRŽENE NASILJU  

Šola predstavlja okolje, kjer pogosto prihaja do nasilnih dejanj. Družbena neenakost in šibkost 

skupine, ki ji otrok pripada, lahko vpliva na njegov položaj, socialno vključenost, osebno 

moč, možnost za izobraževanje in uspešnost v šoli, kar takega otroka dela bolj izpostavljenega 

in šibkejšega od vrstnikov (Lešnik Mugnaioni idr., b. d.). Najpogosteje se nasilje izvaja nad 

učenci, ki prihajajo iz socialno in ekonomsko ogroženih družin, učenci s posebnimi potrebami 

(še posebej ranljiva skupina so učenci z izstopajočim vedenjem), nad učenci, ki prihajajo iz 

družinskih okolij z drugačnimi kulturnimi navadami, posebej še ko gre za slabo poznavanje 

učnega jezika ter nizko vrednotenje pomena šolske izobrazbe, do nasilja pa prihaja tudi zaradi 

neenakopravne obravnave spolov (Kroflič, 2011). Pomembno je, da šola poudarja odprtost, 

spoštovanje in empatijo do drugih (Pečjak, 2014). Pogoji za nasilje so namreč pogosto 

oblikovani v okolju, v katerega otrok pride, že pred njegovim prihodom, in sicer če 

pogledamo na primeru otroka priseljenca, so oblikovani s položajem priseljenske skupnosti in 

pripisi ter predsodki, ki jih v povezavi s to skupino ima okolje, zato ima šola pomembno 

vlogo pri sprejetju tega otroka, in sicer s tem, kako je predstavljen razredu, da se počuti 

dobrodošlega že od samega začetka, da šoli ne predstavlja dodatno delo, da strokovni delavci 

šole v njegovem prihodu ne vidijo problem ampak vrednost za šolsko skupnost in to ostalim 

učencem tako znajo tudi predstaviti (Razpotnik in Dekleva, 2015), tako lahko na primer pri 

pouku gospodinjstva namenimo praktično uro kuhanju tradicionalnih jedi, značilnih za 

državo, iz katere se je otrok preselil. 

Otroci s posebnimi potrebami, ki so prav tako ranljiva skupina, so pogosteje izpostavljeni 

nasilju, in sicer sta Smith in Sharp (1994, v Pečjak, 2014) ugotovila, da so razlogi za to učne 

oziroma druge težave, slabša socialna vključenost teh otrok v razred, za nekatere otroke z 

vedenjskimi težavami pa je značilno, da se pogosto tudi sami vedejo nasilno in se tako 

pojavljajo v vlogi nasilnežev in žrtev (Lešnik Mugnaioni idr., b. d.). Za učence s posebnimi 

potrebami, kot so na primer specifične učne težave, duševne motnje, invalidnost in čustvena 

oviranost, se uporabljajo metodične prilagoditve pouka in programi učne pomoči, za učence z 

izstopajočim vedenjem pa je pomembna predvsem skupnost, ki jih bo vključila in podprla v 

njihovi potrebi po pripadnosti. Šola namreč velikokrat, namesto da bi preprečevala  

izstopajoče vedenje, ga še dodatno spodbuja, na primer učenci z motnjo pozornosti ali 

hiperkinetično motnjo (ADHD), za katere so stalna pravila, ki veljajo v učilnici in 

neprekinjena pozornost med učno uro ovira, na katero se odzovejo z nemirom in motenjem 

pouka, so v okolju, kjer jim je omogočeno več gibanja in hitrejše menjavanje objektov 

pozornosti, lahko povsem nemoteči in sposobni sprejeti dogovorjena pravila (Kroflič, 2011). 
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Ukrepi in koncepti, ki se ukvarjajo z odpravo strukturnega nasilja v šolah pa so sistemi 

socialnih podpor za revne, kompenzacijski programi za učenje slovenščine kot drugega jezika 

okolja in zavzemanje za oblikovanje šole kot varne in vključujoče, torej inkluzivne skupnosti. 

Taka skupnost naj bi omogočila vsem mladostnikom, da so aktivno in enakovredno vključeni 

v procese odločanja, omogočanje heterogenih osebnih stikov, preko katerih lahko posameznik 

oblikuje identiteto ter prostor vzajemnega sodelovanja in medsebojne pomoči (Kroflič, 2011). 

Inkluzija je torej proces, ki odstranjuje ovire, omogoča uspešno učenje vseh učencev, se nikoli 

ne ustavi, zagotavlja pravičnost, enakopravnost in poudarja, da različnost naj ne bi bila težnja 

k drugačnemu obravnavanju oz. diskriminaciji. Problem današnjih šol je, da je preveč 

poudarka na tekmovanju, ni sodelovanja, zato je že v družini pomembno, da spodbujamo 

otroke k dajanju, medsebojni pomoči in da je to bolj pomembno, kot da prejemamo. 

V magistrskem delu se bomo osredotočili na medvrstniško nasilje. Izrazi, ki jih v literaturi 

pogosto zasledimo za medvrstniško nasilje, so »bullying«, vrstniško nasilje, v starejši 

literaturi tudi trpinčenje, ustrahovanje, šikaniranje, zlorabljanje, maltretiranje (Karajić in 

Klemenčič, 2016). Gre za različno poimenovanje istega pojava; v nadaljevanju bomo 

uporabljali izraz medvrstniško nasilje. 

2 MEDVRSTNIŠKO NASILJE 

2.1 OPREDELITEV MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA V ŠOLAH 

Prepoznavanje medvrstniškega nasilja je zelo pomemben vidik pri njegovem preprečevanju, 

zaznavi ter odzivanju nanj. Pomembno je, da se strokovni delavci šole nanj odzovejo in ga ne 

ignorirajo, saj s tem učencem sporočajo, da nasilnih vedenj ne odobravajo in so nezaželena. 

Za prepoznavanje medvrstniškega nasilja tako med učenci kot strokovnimi delavci šole je 

pomembno poznavanje značilnosti medvrstniškega nasilja, zato bomo v poglavju, ki sledi, 

opredelili medvrstniško nasilje in njegove oblike, navedli značilnosti oseb, ki so vpletene v 

medvrstniško nasilje ter navedli možne posledice nasilja med vrstniki.  

Vsako nasilje, do katerega pride v šoli, ne moremo opredeliti kot medvrstniško nasilje, saj so 

nasilna vedenja do katerih prihaja v šoli pogosto tudi rezultat prostovoljnega in namernega 

spopada vključenih, do katerih pride zaradi provokacij ali pa so le rezultat igranja ali zbadanja 

učencev (Pšunder in Kozmus, 2018). Medvrstniško nasilje pa tudi ni, ko gre za kriminalna 

vedenja in grobe igre, ki vključujejo borbo oziroma boj brez želje, povzročiti škodo drugemu 

(Pečjak, 2014).  

Prvi sistematični raziskovalec medvrstniškega nasilja Olweus (1995), pravi, da gre za 

medvrstniško nasilje, »kadar je neki učenec v daljšem časovnem obdobju večkrat izpostavljen 

agresivnemu vedenju oz. negativnim dejanjem, ki jih je povzročil njegov sovrstnik ali skupina 

učencev« (str. 11). Kot negativna dejanja lahko opredelimo namerne poškodbe ali 

povzročanje neugodja s fizičnimi sredstvi, z besedami (zafrkavanje, poniževanje, žaljenje), 

porivanje, zbadanje, brcanje in tepež. Negativna dejanja pa niso nujno povezana s telesnim 

dotikom ali besedami, tudi spakovanje in uporabo vulgarnih ali agresivnih kretenj ali pa 

namerno izključitev iz skupine lahko opredelimo kot negativno dejanje (Olweus, 1995). 

Značilnost pravega medvrstniškega nasilja je v neravnovesju moči, namenskem povzročanju 
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negativnih posledic (Olweus in Limber, 2010) in ustrahovanju, ki se ponavlja in se lahko 

stopnjuje in postaja čedalje hujše. O medvrstniškem nasilju lahko govorimo, kadar nekdo, ki 

ravna, kot da je močnejši, odvzame pravice vrstniku (Razpotnik in Dekleva, 2015). Gre za 

zavestno, namerno in ponavljajoče se agresivno, manipulativno in/ali izključitveno vedenje 

enega ali več učencev proti enemu učencu ali skupini učencev, ki so fizično, psihično ali 

socialno šibkejši (Pečjak in Pirc, 2017). Medvrstniško nasilje bi lahko definirali tudi kot vsak 

nedovoljen poseg v prostor telesne, čustvene, socialne, spolne ali duševne nedotakljivosti 

vrstnika (Klemenčič in Lešnik Mugnaioni, 2014, v Karajić in Klemenčič, 2016). 

Različni raziskovalci medvrstniško nasilje opredeljujejo različno, vendar pa imajo opredelitve 

veliko skupnih značilnosti, ki jih povzema Pečjak (2014): 

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

 njegov namen je škoditi drugemu; 

 pojavlja se v različnih oblikah (verbalno, fizično, psihično …); 

 zanj je značilno neravnovesje moči med nasilnežem in žrtvijo; 

 je velikokrat skrito strokovnim delavcem v šoli; 

 nasilneži ne pričakujejo razkritja in da bodo deležni posledic za svoja dejanja; 

 nasilneži imajo velikokrat strah pred nasilnimi dejanji drugih; 

 predstavlja grožnjo ne samo žrtvi, ampak tudi za opazovalce medvrstniškega nasilja. 

V omenjenih opredelitvah medvrstniškega nasilja, je govora o nasilju, ki je ponavljajoče in 

traja dlje časa, a tudi enkraten dogodek v obliki hujšega nadlegovanja, lahko v nekaterih 

okoliščinah obravnavamo kot medvrstniško nasilje (Pečjak, 2014), in sicer v primeru, če je 

vidna očitna razlika v telesni ali psihični moči med žrtvijo in nasilnežem, ki nista v 

prijateljskem odnosu (Aničić idr., 2002). 

Medvrstniško nasilje lahko izvaja posameznik ali skupina, tarča nasilja pa je lahko prav tako 

posameznik ali pa skupina učencev (Pečjak, 2014). Glavne vloge, ki jih imajo učenci pri 

pojavu medvrstniškega nasilja, so sledeče: nasilnež, žrtev in opazovalec nasilja med vrstniki. 

V nadaljevanju jih bomo podrobneje predstavili.  

2.2 OBLIKE MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA 

Medvrstniško nasilje lahko zavzema zelo različne oblike, ki jih lahko umestimo v pet skupin, 

in sicer (Smernice za analizo, preprečevanje in obravnavo/obvladovanje nasilja v šolskem 

prostoru, 2004; Zabukovec Kerin, 2002):  

 telesno ali fizično nasilje (brcanje, porivanje, lasanje …),  

 verbalno nasilje (žaljivke, zmerljivke, širjenje lažnih govoric …),  

 psihično nasilje (socialna izključitev, osamitev, stigmatizacija …),  

 ekonomsko nasilje ali izsiljevanje (zahteva po denarju ali drugih materialnih dobrinah, 

uničenje osebne lastnine …) ter  

 spolno nasilje (otipavanje, zalezovanje, namigovanje na spolnost …).  
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V zadnjem času pa je vse bolj aktualna oblika medvrstniškega nasilja tudi spletno nasilje, ki 

se zaradi tehnološkega razvoja močno povečuje. Pri spletnem nasilju gre za namerno in 

ponavljajoče se nadlegovanje in/ali ustrahovanje preko spleta, mobilnih telefonov ter druge 

informacijsko – komunikacijske tehnologije, kot je na primer objava škodljivih, neresničnih 

sporočil ali fotografij, privzemanje druge identitete z namenom osramotitve in škodovanja 

ipd. (Lešnik Mugnaioni, Klemenčič, Filipčič, Rustja in Novakovič, b. d.). Pečjak (2014) 

ugotavlja, da so žrtve spletnega nasilja pogosto tudi žrtve drugih oblik medvrstniškega nasilja. 

Rezultati raziskave »Pojavne oblike nasilja v šolah, njegova zaznava, obravnava in 

preprečevanje« (Lešnik Mugnaioni idr., 2009), ki je bila izvedena na 27 slovenskih osnovnih 

šolah, so pokazali, da je na šolah največ verbalnega in psihičnega nasilja, manj pa fizičnega 

nasilja, kar 57 % anketirancev namreč pogosto oziroma zelo pogosto zaznava verbalno 

nasilje, 32,9 % anketirancev psihično nasilje, 14,6 % anketirancev pa fizično nasilje. 

Presenetljivo velik delež anketirancev, in sicer kar 17,3 %, pa občasno zaznava spolno nasilje 

(Lešnik Mugnaioni idr., 2009). 

Pušnik (2012) ugotavlja, da se različne oblike medvrstniškega nasilja med sabo prepletajo, 

tako na primer spletno nasilje vključuje tako verbalno kot psihično nasilje, prav tako tudi 

širjenje lažnih govoric vključuje tako verbalno kot psihično nasilje.  

Olweus (1995) medvrstniško nasilje deli na neposredno in posredno. Kot neposredno 

medvrstniško nasilje opredeljuje tiste oblike nasilja, kjer gre za odkrit, očiten in viden napad 

na žrtev (Olweus, 1995). Javnost opozarja predvsem na te oblike nasilja med vrstniki, 

premalo pa smo pozorni na tiste oblike medvrstniškega nasilja, ki so prikrite in jih Olweus 

(1995) opredeljuje kot posredno nasilje, pri katerem navaja, da gre za socialno osamitev in 

izključitev iz skupine. 

Oblike nasilja med vrstniki so najpogosteje odkrite, pogosto pa se zgodi tudi, da so prikrite in 

se izvajajo tako, da jih avtoritete ne bi odkrile (Razpotnik in Dekleva, 2015). Zato je 

pomembno, da strokovni delavci šole medvrstniško nasilje zaznavajo, ga ne ignorirajo, se 

nanj ustrezno odzovejo in ga tudi ustrezno obravnavajo. 

2.3 ZNAČILNOSTI ŽRTEV MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA 

Kot žrtev medvrstniškega nasilja lahko opredelimo otroka, ki je dlje časa izpostavljen 

nasilnemu vedenju in zlorabi moči s strani vrstnika ali skupine vrstnikov (Lešnik Mugnaioni 

idr., 2009, v Lešnik Mugnaioni idr., b. d.). Žrtve medvrstniškega nasilja pogosto prihajajo iz 

družin, kjer se konflikti rešujejo konstruktivno. Tako nasilja niso vajeni in se nanj ne znajo 

odzvati. Žrtve so lahko tudi otroci s posebnimi potrebami, ranljivejši pa so tudi otroci, ki se od 

nasilnežev razlikujejo po rasi, narodnosti ali veroizpovedi (Zabukovec Kerin, 2002).  

Poznamo več tipov žrtev medvrstniškega nasilja, in sicer (Sanda, 2001): 

 Pasivne žrtve – to so otroci, ki jih navdaja tesnoba in se počutijo ogrožene, njihova 

samopodoba je slaba, počutijo se nezaželene, neprivlačne, pogosto so v zadregi in jih 

je sram. V razredu so ti otroci osamljeni, fizično pa so šibkejši, ob napadu ostanejo 

nemočni. 
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 Provokativne žrtve – to so žrtve, ki s svojim vedenjem izzivajo druge učence (npr. 

nemirnost, nasilnost do mlajših učencev …). 

 Odvisne žrtve – zaradi velike želje po sprejetosti v skupini se pridružujejo močnejšim 

učencem. Občutek varnosti si želijo povečati z nasilnimi vedenji. 

Besag (1989, v Polak, Smrtnik Vitulić in Vošnjak, 2011) omenja še dva tipa učencev, ki so v 

vlogi žrtve, in sicer: 

 žrtveni kozel – to so otroci, ki prevzamejo vlogo žrtve zato, da jih skupina sprejme, 

ponavadi imajo vlogo razrednega klovna; 

 lažna žrtev – to so otroci, ki pri učitelju iščejo pozornost s tožarjenjem svojih 

vrstnikov. 

Žrtve medvrstniškega nasilja zaradi čustvenih stisk, ki spremljajo nasilje med vrstniki, o 

svojih težavah težko spregovorijo, zato je pomembno, da dobro poznamo znake, ki kažejo na 

to, da je učenec žrtev medvrstniškega nasilja (Polak idr., 2011). Pri večini žrtev 

medvrstniškega nasilja lahko opazimo naslednje značilnosti (Olweus, 1995; Pečjak, 2014; 

Zabukovec Kerin, 2002):  

 neopravičeno izostajajo od pouka, poslabša se jim učni uspeh; 

 v šoli so pogosto osamljeni in izolirani od vrstnikov; 

 izgubljajo šolske potrebščine, njihove stvari so poškodovane; 

 kažejo nepričakovane spremembe razpoloženja z razdražljivostjo in nenadnimi 

čustvenimi izbruhi; 

 imajo slabo samopodobo in nizko samospoštovanje; 

 imajo nepojasnjene modrice in druge poškodbe; 

 imajo slabo razvite socialne spretnosti; 

 skrivajo lastno trpljenje, sebe krivijo za svoj položaj; 

 so previdni, občutljivi, zadržani, pasivni, sramežljivi, podredljivi; 

 predvsem za dečke velja, da so telesno šibkejši od vrstnikov; 

 na šolskih izletih se zadržujejo vedno v bližini učitelja; 

 bojijo se prihajati v šolo, zamujajo k pouku; 

 bolje se razumejo z odraslimi kot z vrstniki. 

2.4 ZNAČILNOSTI NASILNEŽEV MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA 

Nasilnež je otrok, ki dlje časa izvaja nasilje nad vrstnikom ter zlorablja svojo fizično, 

psihično, spolno ali materialno moč (Pušnik, 2012). Najpogosteje je cilj nasilnežev 

zasledovanje visokega statusa in močnega, prevladujočega položaja med vrstniki (Salmivalli, 

2010). Olweus (1978, v Pečjak, 2014) govori o dveh vrstah nasilnežev: 

 Agresivni nasilneži – pogosto dajejo pobudo za nasilje, spodbujajo tudi druge 

nasilneže,  da sledijo njihovim navodilom. Do žrtev ne čutijo empatije in občutka 

krivde. Večina nasilnežev spada v to kategorijo. 
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 Anksiozni nasilneži – za takega nasilneža je značilno pomanjkanje zaupanja vase. 

Pogosto tak nasilnež sledi agresivnemu nasilnežu, ker tako zmanjša neustrezne 

predstave o sebi. 

Pri večini nasilnežev medvrstniškega nasilja lahko opazimo naslednje značilnosti (Olweus, 

1995; Polak idr., 2011): 

 pogosto so nasilni in kljubovalni tudi do odraslih; 

 imajo potrebo po obvladovanju in podrejanju drugih; 

 uveljavljajo se z močjo in grožnjami; 

 redko doživljajo krivdo; 

 imajo visoko samopodobo; 

 so grobi, se hitro razjezijo; 

 pogosto imajo dobro razvite vodstvene spretnosti; 

 so nesposobni kontrolirati jezo, so impulzivni; 

 ponavadi jih obkroža majhna skupina prijateljev, ki jih podpira; 

 so brez občutka krivde, neobčutljivi za trpljenje drugih; 

 težko se podrejajo pravilom. 

V vlogi nasilnežev se lahko znajdejo tako dekleta kot fantje, razlika je le v tem, da izvajajo 

nad žrtvami različne oblike medvrstniškega nasilja. Dekleta v vlogi nasilneža uporabljajo 

manj opazne, bolj prikrite oblike medvrstniškega nasilja, kot je na primer izključitev iz 

skupine, manipuliranje, širjenje govoric (Polak idr., 2011).  

Pogosto pa so lahko nasilneži tudi učenci s hudimi čustveno – vedenjskimi motnjami, ki 

vsakodnevno izvajajo nasilna dejanja nad vrstniki in onemogočajo normalen potek učne ure. 

Opozorila, prepovedi in navodila največkrat ne zaležejo. Nasilna dejanja teh učencev pogosto 

s svojo resnostjo presegajo okvire šolskega okolja, poleg poglobljene šolske obravnave 

zahtevajo tudi resno angažiranost staršev in ukrepanje zunanjih institucij (Kampjut, 2015). 

2.5 ZNAČILNOSTI OPAZOVALCEV MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA 

Skupino učencev, ki je pri nasilju med vrstniki udeležena kot priče, imenujemo opazovalci. 

Pepler in Craig (1995, v Pečjak, 2014) ugotavljata, da se v kar 85 %, medvrstniško nasilje 

pojavlja v navzočnosti opazovalcev. Najpogosteje imajo opazovalci lahko naslednje vloge 

(Pečjak, 2014): 

 posnemovalci nasilneža – učenci, ki se nasilnežu pridružijo pri izvajanju nasilja, saj 

jim deluje kot model, ki ga občudujejo; 

 podporniki nasilneža (aktivni in pasivni spodbujevalci) – aktivni spodbujevalci 

nasilnežu pomagajo s prigovarjanjem (npr. »Daj ga.«), pasivni pa se žrtvam smejijo in 

tako dajejo pobudo nasilnežu; 

 nevpleteni (ignoranti) – učenci, ki nasilje le opazujejo, a vanj ne posegajo, pri čemer 

so razlogi lahko različni (npr. ne vedo, kaj storiti, se bojijo, da bodo nasilneži 

preusmerili nasilje nanje); 
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 branilci žrtve (pasivni in aktivni) – pasivni branilci žrtve medvrstniškega nasilja ne 

odobravajo nasilja kar kažejo na neverbalen način, a nasilja ne zaustavijo ali branijo 

žrtve, kraj nasilja zapustijo ali pa so tihe priče dogajanju. Aktivi branilci pa nasilje 

skušajo zaustaviti, žrtev potolažiti, jo braniti pred nasilnežem ali pa prositi pomoč pri 

odraslih.  

Opazovalci lahko tako s svojim odzivom pomembno vplivajo na pogostost pojavljanja 

medvrstniškega nasilja (Pečjak, 2014). Ta skupina ima zato pri preprečevanju ali 

zmanjševanju medvrstniškega nasilja zelo pomembno vlogo.  

Razlogi, ki kažejo na to, zakaj opazovalci redko posežejo v situacijo medvrstniškega nasilja, 

so (Lešnik Mugnaioni idr., b. d.; Obermann, 2011, v Pečjak, 2014): 

 Vsako medvrstniško nasilje ima praviloma več opazovalcev, zaradi česar pride do 

razpršitve odgovornosti. Vsak od opazovalcev namreč pričakuje, da bodo drugi stopili 

v bran žrtvi. 

 Opazovalce zadrži pogosto tudi dejstvo, da nasilneži veljajo za priljubljene učence z 

veliko moči, zato potrebujejo veliko poguma, da bi se jim zoperstavili. 

 Stališča opazovalcev do žrtve nasilja so pogosto tudi manj pozitivna, zato se verjetnost 

poseganja v situacijo zmanjša. 

 Opazovalci pogosto ne posežejo tudi zaradi straha pred nasilneži, ker se ne želijo 

izpostavljati ali pa ker menijo, da to njihov problem. 

 Pogosto je razlog, da opazovalci ne posežejo v situacijo medvrstniškega nasilja tudi, 

ker ne zaupajo odraslim, da bodo nasilje ustavili. 

Raziskava Pergolizzija s sodelavci (2009, v Pečjak in Pirc, 2014) je pokazala, da kar 50 % 

učencev ne naredi nič, če so priče medvrstniškega nasilja. Pomembno je zato, da to skupino 

učencev spodbudimo k ukrepanju, saj je nasilje v kakršnikoli obliki nesprejemljivo. Pri tem je 

pomembno kako se odzove šola, saj če opazovalci vidijo, da šola poskuša vedno znova 

zaustaviti nasilje, bo to pozitivno vplivalo na to, da ga tudi opazovalci ne bodo odobravali in 

ga bodo poskušali zaustaviti ali pa bodo vsaj o njem poročali strokovnim delavcem šole 

(Pečjak in Pirc, 2014). 

2.6 POSLEDICE MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA 

Medvrstniško nasilje škodljivo vpliva na razvoj in dobro počutje mladostnikov, povzroči 

lahko fizično ali duševno škodo, vpliva lahko na njihovo zdravje, slabše rezultate v šoli ter na 

področju socialnih stikov (Koprivnikar, 2015). Otroci se na nasilje odzivajo različno, 

posledice, ki jih utrpijo, pa so lahko vidne ali pa prikrite. Otroci, ki so dalj časa podvrženi 

medvrstniškemu nasilju, sčasoma postanejo drugačni, kar se kaže v njihovem čustvovanju, 

vedenju, komunikaciji, socialnem vključevanju, reševanju konfliktov, velikokrat tudi v učnem 

uspehu (Lešnik Mugnaioni, 2010; Pšunder in Kozmus, 2018). Pogosto so posledice 

medvrstniškega nasilja tudi, da učenci postanejo preobčutljivi ali agresivni, nezaupljivi, 

anksiozni, nemotivirani za delo, imajo slabe učne dosežke, nizko samozavest, strah pred 

novimi situacijami, izogibajo se stika z vrstniki, izostajajo od pouka in imajo manjše 

samozaupanje. Nasilje med vrstniki tako pušča dolgotrajne posledice v duševnem razvoju 
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otrok (Lešnik Mugnaioni, 2010; Olweus in Limber, 2010). Otroci, ki so dlje časa žrtve 

medvrstniškega nasilja, pa lahko razvijejo tudi motnje hranjenja, se samopoškodujejo, imajo 

psihosomatske težave, postanejo depresivni ali samomorilni (Lešnik Mugnaioni, 2010).   

Medvrstniško nasilje pa ima posledice tudi za opazovalce nasilja, in sicer je bilo ugotovljeno, 

da opazovanje nasilja vpliva na mentalno zdravje opazovalcev in z večjo verjetnostjo lahko 

vodi do tega, da opazovalci v prihodnje postanejo nasilneži ali žrtve ( Pečjak in Pirc, 2014). 

Posledice medvrstniškega nasilja pa so odvisne od več dejavnikov, in sicer od značilnosti 

nasilja (intenzivnost nasilja, čas trajanja …), odziva okolice na nasilje, otrokovih osebnostnih 

značilnosti, odziva in podpore šole ter otrokove socialne mreže in drugih okoliščin. 

Pomembno je, da ob pojavu medvrstniškega nasilja ustrezno ukrepamo in tako otrokom 

zagotovimo varno okolje in omogočimo kakovostno življenje (Aničić idr., 2015).  

2.7 PREPOZNAVANJE IN OBRAVNAVA MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA V 

OSNOVNI ŠOLI 

Otroci v družbi veljajo za najbolj nemočne člane, zato imajo strokovni delavci šole pri 

prepoznavanju, obravnavi in preprečevanju medvrstniškega nasilja zelo pomembno vlogo. 

Temeljna demokratična pravica otroka namreč je, da se v šoli počuti varno ter da ni podvržen 

zatiranju in ponavljajočem ponižanju, ki so del medvrstniškega nasilja (Olweus, 1999, v 

Pečjak, 2014). 

Medvrstniško nasilje je vsakdanji pojav, prisoten na vsaki šoli, je posledica vrstniških 

odnosov (Kampjut, 2015). Kot je razvidno iz mednarodne raziskave Z zdravjem povezano 

vedenje v šolskem obdobju med mladostniki, HBSC (Health Behaviour in School-Aged 

Children) iz leta 2014, je bila več kot petina mladostnikov v Sloveniji (22,1 %) žrtev 

medvrstniškega nasilja vsaj enkrat v preteklih parih mesecih, prav tako je skoraj vsak deseti 

mladostnik (8,9 %) v preteklih parih mesecih vsaj dvakrat mesečno sodeloval pri 

medvrstniškem nasilju, delež je v obeh primerih pomembno višji med fanti kot med dekleti 

(Koprivnikar, 2015). 

Pri medvrstniškem nasilju se oblikuje specifična dinamika med vpletenimi v nasilje, kjer 

imajo žrtve, nasilneži in opazovalci svoje vloge, med njimi pa je prisoten določen odnos 

soodvisnosti. Brez zunanjega posredovanja odraslih praviloma ni možno prekiniti te nasilne 

dinamike ter tako ustaviti nasilja med vrstniki (Lešnik Mugnaioni idr., b. d.). Zato je treba 

uriti strokovne delavce šole, da bodo sposobni čim prej prepoznati medvrstniško nasilje in se 

z njim učinkovito spoprijeti (Sulliva, 2011, v Pečjak, 2014).  
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3 VZGOJNO DELOVANJE ŠOLE 

3.1 OPREDELITEV VZGOJNEGA DELOVANJA ŠOLE V ZAKONODAJI 

Vzgojno delovanje šole se izvaja v skladu z Zakonom o osnovni šoli (2016) ter na njegovi 

podlagi izdanih predpisov in aktov šole (Jurišić, 2018). 

Načine doseganja in uresničevanja ciljev in vrednot iz 2. člena Zakona o osnovni šoli (2016), 

šola določi z vzgojnim načrtom, pri tem upošteva potrebe in interese učencev ter posebnosti 

širšega okolja. Vzgojni načrt zajema vzgojne dejavnosti, ki so lahko proaktivne in 

preventivne, svetovanje, usmerjanje ter druge dejavnosti (npr. pohvale, priznanja, nagrade), 

šola z njimi razvija varno in spodbudno okolje ter učence nauči sodelovanja, reševanja 

konfliktov in ustrezne komunikacije. Vzgojni načrt pa zajema tudi oblike vzajemnega 

sodelovanja šole s starši. Pri njegovi pripravi sodelujejo strokovni delavci šole, učenci in 

starši. Del vzgojnega načrta predstavljajo tudi pravila šolskega reda, s katerimi šola 

natančneje opredeli dolžnosti in odgovornosti učencev, načine zagotavljanja varnosti, pravila 

obnašanja, in ravnanja, določi vzgojne ukrepe za kršitve pravil, opravičevanje odsotnosti ter 

sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev. Prav tako pri pripravi 

sodelujejo strokovni delavci šole, učenci in starši. Vzgojne ukrepe šola izvede, kadar učenec 

krši svoje dolžnosti, določene z zakonom ter drugimi predpisi in akti šole. Učencu se lahko 

tako na primer vzgojni opomin izreče takrat, kadar krši dolžnosti in odgovornosti, določene z 

zakonom, drugimi predpisi in akti šole, in ko vzgojni ukrepi ob predhodnih kršitvah niso 

dosegli namena. Takemu učencu mora šola najkasneje v 10 delovnih dneh od izrečenega 

opomina pripraviti individualizirani vzgojni načrt, v katerem opredeli konkretne vzgojne 

dejavnosti, postopke in vzgojne ukrepe, ki jih bo izvajala. Šola pa lahko učenca, ki mu je bil 

izrečen 3. vzgojni opomin, prešola na drugo šolo brez soglasja staršev v skladu s 54. členom 

Zakona o osnovni šoli (Jurišić, 2018).  

Pri oblikovanju vzgojnega načrta je treba upoštevati načela vzgojnega delovanja šole, ki 

predstavljajo ključno vodilo pri odločitvah strokovnih delavcev šole, kako bodo vzgojno 

ravnali v posameznih primerih, katere cilje si bodo na vzgojnem področju postavili, katere 

vzgojne dejavnosti bodo izvajali ter katere ukrepe bodo uporabljali. Za učence in njihove 

starše pa pomenijo razumevanje odločitev zaposlenih kot koristnega ravnanja v procesu 

vzgoje otroka v odgovornega, razmišljujočega, ustvarjalnega in kritičnega odraslega (Štraser, 

2012).             

Konflikti so neizogiben del vsakega družbenega prostora, tudi razreda oziroma šole, zato 

reagiranje v konfliktnih situacijah tvori jedro vzgoje in discipliniranja v šoli. V vzgoji se 

velikokrat srečamo s situacijami, ko moramo vzgajani osebi jasno pokazati, da je neko 

ravnanje neprimerno in ga ne odobravamo. Z uporabo kazni v vzgoji si sistematično 

prizadevamo za krepitev pozitivnih osebnostnih lastnosti in vrlin (Kroflič, 2011). Ampak ali 

je uporaba kazni res najustreznejši vzgojni ukrep, pogosto se namreč zgodi, da so formalni 

vzgojni ukrepi predvsem opozorilo staršem, da se morajo začeti ukvarjati s svojim otrokom. 

Večini učencev namreč vzgojni opomin nima nobenega pomena oziroma vpliva nanje ali 

njihovo nadaljnje izobraževanje, zato večinoma ne pripomorejo k temu, da bi svoje nasilno 
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vedenje opustili. Velikokrat pa imajo tako stališče tudi starši otrok in tako ne spodbujajo, 

otroke k temu, da bi z nasilnim vedenjem prenehali. 

Zavedati se moramo, da vzgojni ukrepi nimajo želenega učinka sami po sebi, učinkujejo glede 

na to, kakšne so bile okoliščine pred izrekom ukrepa, kakšni razlogi so vodili v ukrep, kako je 

učitelj vzgojni ukrep predstavil učencu in kako vzgojni ukrep dojamejo in interpretirajo starši 

učenca ter kako v zvezi s tem ravnajo. Vse to vpliva na to, kako bo vzgojni ukrep dojel 

učenec. Pomembno pa je tudi, da se šola zaveda, da je treba vzgojne ukrepe dosledno izrekati, 

saj če jih obide zaradi zapletenosti postopka ali potrebnega administrativnega dela, učencem 

sporoča, da so le orožje s katerim grozi, nikoli pa ga ne uporabi. S takim odnosom pa 

nezaželenega vedenja ne odpravimo ampak ga kvečjemu samo krepimo (Kovač Šebart in 

Krek, 2009). 

3.2 VLOGA IN RAVNANJE STROKOVNIH DELAVCEV OSNOVNE ŠOLE PRI 

PREPOZNAVANJU MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA  

Pogost problem je, da medvrstniško nasilje učitelji in ostali strokovni delavci šole le malokrat 

opazijo. Raziskava Olweusa (1995), je namreč pokazala, da je kar 60 % učencev predmetne 

stopnje mnenja, da učitelji skoraj nikoli ne skušajo ustaviti medvrstniškega nasilja, 85 % 

učencev predmetne stopnje pa meni, da se učitelji z njimi sploh ne pogovarjajo o 

medvrstniškem nasilju. Učitelji torej velikokrat storijo premalo, da bi preprečili nasilje, imajo 

premalo stikov z učenci, ki so povezani s problemom in se z njimi le malo pogovarjajo 

(Olweus, 1995). Pomanjkanje zaupanja v učiteljevo sposobnost uspešne intervencije ter 

prepričanje učencev, da je tožarjenje nekaj slabega, da se bo nasilje ponavljalo in posameznik 

ne more ničesar narediti, so ključni razlogi, zaradi katerih učenci pogosto ne seznanijo učitelja 

o medvrstniškem nasilju (Craig idr., 2001, v Pečjak, 2014). Raziskava Adaira s sodelavci 

(2000, v Pečjak, 2014) je namreč pokazala, da od 81 % učencev, ki so bili prisotni pri 

medvrstniškemu nasilju, jih je le 21 % o tem poročalo odrasli osebi. 

Pomembno je, da strokovni delavci šole medvrstniško nasilje zaznajo, da ne gredo mimo, kot 

da jih ne zadeva, da situacij ne interpretirajo napačno (npr. zamujanje učenca v razred je lahko 

tudi posledica tega, da so ga zadrževali nasilneži) in da pritožbe žrtev jemljejo resno 

(Lepičnik Vodopivec, 2012). Med nasilnežem in žrtvijo medvrstniškega nasilja se namreč 

praviloma razvije posebna dinamika, ki onemogoča, da bi žrtev uspela sama ustaviti nasilje, 

brez intervencije odraslih, še posebej, če je neravnovesje v moči med njima veliko. Z vsakim 

nasilnim dejanjem se namreč krivda, strah, nemoč, sram pri otroku, ki je žrtev medvrstniškega 

nasilja povečuje, kar mu onemogoča, da bi zmogel ukrepati zoper nasilje, njegova 

samopodoba je čedalje slabša, sam sebe krivi za nastalo situacijo. Pogosto se tak otrok o 

nasilju niti ne zaupa odraslim, saj ne verjame, da mu bodo lahko pomagali ali pa je že doživel 

minimalizacijo ali pa celo zanikanje nasilja pri vrstnikih ali odraslih, če je o izkušnji 

spregovoril (Lešnik Mugnaioni idr., b.d.). V raziskavah (Rigby in Bagshaw, 2003, v Posnic in 

Košir, 2016) so ugotovili, da imajo učenci odpor do tega, da bi strokovne delavce šole 

obvestili o medvrstniškem nasilju, saj verjamejo, da bi le-ti stanje samo še poslabšali. Če 

strokovni delavci šole medvrstniško nasilje zaznajo ali otrok, ki je žrtev nasilja vendarle 

poišče pomoč, je pomembno, da se nasilje ustavi, saj, če je ta priložnost zamujena otrok 



Vrbec, M. (2019). Prepoznavanje medvrstniškega nasilja med učenci 9. razreda osnovnih šol 

prekmurske regije (Magistrsko delo). Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

15 

 

ostane s svojo izkušnjo nasilja sam in pogosto ne vidi več izhoda. Razumevanje dinamike 

medvrstniškega nasilja je zato zelo pomembna za prepoznavanje in učinkovito spoprijemanje 

z nasiljem med vrstniki. Pogost odziv na nasilje med vrstniki namreč je, da se zaradi 

pomanjkljivega poznavanja njegove dinamike, poskuša odkriti in odpraviti primanjkljaje pri 

žrtvi, da bi se medvrstniško nasilje zmanjšalo ali ustavilo. A tak pristop pomeni le ukvarjanje 

s simptomi, ko žrtvi nasilja poskušamo pomagati povečati njeno kompetentnost in moč, za 

rešitev problema medvrstniškega nasilja pa je potrebno pogledati celotno sliko ter njegovo 

kompleksnost (Lešnik Mugnaioni idr., b. d.). 

Medvrstniško nasilje lahko strokovni delavci šole zaznajo na več načinov, in sicer lahko o 

nasilju spregovori žrtev sama, o nasilju jih lahko obvestijo njeni vrstniki, sodelavci ali starši, 

lahko pa so sami priča nasilju med vrstniki (Lešnik Mugnaioni idr., b. d.). Zaznava nasilja pa 

je odvisna predvsem od občutljivosti strokovnih delavcev šole do medvrstniškega nasilja, kar 

pomeni, da dogajanje opazijo, poslušajo in slišijo, prepoznajo klic na pomoč, prepoznajo 

različne oblike nasilja med vrstniki, prepoznajo lastnosti pojava samega in vpletenih (žrtev, 

nasilnež, opazovalci), da so pozorni na dejavnike, ki delujejo kot dejavniki tveganja ter da so 

pozorni na svoje vedenje, odzivanje in komunikacijo, da imajo interes po izobraževanju o 

pojavu medvrstniškega nasilja in da poiščejo pomoč, če sami ne znajo ali ne zmorejo 

pomagati (Pušnik, 2006, v Pečjak, 2014). Pogosto je vzrok, da strokovni delavci šole 

medvrstniškega nasilja ne zaznajo tudi to, ker se velikokrat dogaja v okolici šole, na poti v 

šolo in iz nje, še posebej nevarni prostori v šoli pa so jedilnica, telovadnica, toaletni prostori, 

šolsko igrišče, hodniki in garderobe, saj je nadzor učiteljev in ostalih strokovnih delavcev šole 

tam najmanjši, učenci so tako bolj prepuščeni sami sebi (Zabukovec Kerin, 2002). V 

raziskavah (Bauman in Del Rio, 2006; Byers idr., 2011; Craig, Henderson in Murphy, 2000; 

Duy, 2013; v Posinc in Košir, 2016) je bilo ugotovljeno, da je pripravljenost posredovanja 

učiteljev in ostalih strokovnih delavcev šole pogosto odvisna od stopnje zaznane resnosti 

nasilja in stopnje empatije do žrtve nasilja. Učitelji in ostali strokovni delavci šole namreč 

prikrite oblike medvrstniškega nasilja jemljejo manj resno kot odkrite oblike, prav tako so 

bolj empatični do žrtev odkritih oblik nasilja v primerjavi s prikritimi oblikami (Bauman in 

Del Rio, 2006; Byers idr., 2011; Craig, Henderson in Murphy, 2000; Duy, 2013; v Posinc in 

Košir, 2016). 

Velik delež učiteljev in ostalih strokovnih delavcev šole bi se najverjetneje strinjal z mislijo, 

da je ena najtežjih njihovih nalog, reševanje nasilnih situacij. Pogosto so vzroki neodzivanja 

na pojav medvrstniškega nasilja s strani učiteljev in ostalih strokovnih delavcev šole 

naslednji, in sicer se lahko bojijo nasilnih otrok, določena oblika nasilja se jim mogoče ne zdi 

nič posebnega in menijo, da lahko tak konflikt otroci rešijo sami, včasih ne vedo, kako bi 

reagirali, nekateri učitelji pa menijo, da je njihovo delo zgolj poučevanje in ne ukvarjanje s 

problemom nasilja med vrstniki (Verbnik Dobnikar, 2002). Včasih pa je vzrok neodzivanja 

tudi to, ker so prepričani, da so pripovedi učencev pretirane oziroma neresnične ali pa da je 

učenec napad izzval sam in se tako ne odzovejo primerno ali pa sploh ne ukrepajo, kar 

zmanjša verjetnost, da bodo učenci v prihodnje poročali o nasilju (Posnic in Košir, 2016). 

Vendar se morajo zavedati, da imajo velik vzgojni vpliv na učence, učencem namreč 

predstavljajo model, zato je pomembno, da se na nasilje ustrezno odzovejo. Pomembno je 
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torej, da ob pojavu medvrstniškega nasilja pravočasno, odločno in premišljeno ukrepajo ter 

nasilje tudi ustrezno obravnavajo (Verbnik Dobnikar, 2002). 

3.3 VLOGA IN RAVNANJE STROKOVNIH DELAVCEV OSNOVNE ŠOLE PRI 

OBRAVNAVI MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA 

Načela obravnave nasilja, ki veljajo tudi za medvrstniško nasilje in jih podaja Protokol ob 

zaznavi in za obravnavo medvrstniškega nasilja v vzgojno-izobraževalnih zavodih, so 

naslednja (Filipčič in Klemenčič, 2011; Lešnik Mugnaioni in Klemenčič, 2014; v Lešnik 

Mugnaioni idr., b. d.): 

 Ničelna toleranca do nasilja pomeni, da odločno preprečujemo vse oblike 

medvrstniškega nasilja. 

 Žrtvi verjamemo, kar nam pove in zaupa, le tako je namreč obravnava mogoča. 

 Nasilja ne sodimo po lastnih čustvih in izkušnjah, saj vsaka oseba individualno doživi, 

občuti in razume nasilno dejanje. 

 Za nasilje je odgovoren nasilnež, saj čeprav gre za otroke, je treba vztrajati na 

odgovornosti za njihova dejanja, če jih želimo naučiti, da bodo naslednjič izbrali 

drugo obliko vedenja. 

 Ne minimaliziramo nasilja, ker je doživljanje nasilja individualno. 

 Pri pogovoru z otrokom, ki je bil žrtev nasilja, mu ne obljubljamo, da se to ne bo več 

zgodilo, obljubimo le tisto, kar bomo sami zanj zagotovo storili. 

 Podpiramo žrtev pri iskanju izhoda iz nasilne situacije in tako gradimo zaupni odnos z 

otrokom. 

 Upoštevamo moč vpletenih subjektov, pozorni smo na zlorabo moči. 

 Ne soočamo žrtve nasilja in povzročitelja, saj žrtvi lahko povzroči dodatno škodo. 

 Ne prelagamo odgovornosti za ukrepanje na druge, saj prelaganje odgovornosti vodi 

do tega, da se problem prezre, kar pa pomeni, da se le-ta še bolj poveča in so posledice 

veliko večje. 

Ko strokovni delavec šole medvrstniško nasilje zazna je potrebna takojšnja intervencija, in 

sicer tako, da najprej zaščiti otroka, ki je žrtev nasilja, tako, da nasilju ni več izpostavljen, 

nato pa se načrtuje nadaljnje delo z žrtvijo, povzročiteljem in opazovalci nasilja (Lešnik 

Mugnaioni idr., b. d.). Šolska svetovalna služba nato na podlagi pridobljenih informacij prične 

z delom z žrtvijo, nasilnežem in starši ter skliče šolski tim, ki izdela načrt za pomoč žrtvi 

nasilja, v skladu s predpisi načrtuje vzgojno ukrepanje za nasilneža, načrtuje delo s starši, 

oddelkom, v katerega je vključena žrtev nasilja, nasilnež in opazovalci, načrtujejo tudi 

sodelovanje z zunanjimi organizacijami ter s primerom nasilja seznanijo vse strokovne 

delavce vzgojno- izobraževalnega zavoda (Lešnik Mugnaioni idr., b. d.). 
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Sistem ukrepanja ob pojavu medvrstniškega nasilja zajema naslednja področja (Pušnik, 1996): 

 odkrivanje vzrokov za pojav nasilja; 

 izvedba točno določenih in zapisanih ukrepov ter doslednost pri tem; 

 izvajanje programa dela z žrtvijo; 

 izvajanje programa dela z nasilnežem; 

 izvajanje programa dela z vsemi učenci, ki so vpleteni v nasilno dejanje; 

 izvajanje programa dela s starši in po potrebi vključevanje drugih institucij. 

Ob pojavu nasilja med vrstniki pa je pomembno ukrepati celovito, in sicer je treba izvesti tudi 

program dela, ki vključuje vse udeležence vsakdanjega šolskega procesa (vse strokovne 

delavce šole, učence in starše) (Habbe, 2000), saj je medvrstniško nasilje skupinski pojav in 

ne pojav, ki bi vključeval le diadni odnos med nasilnežem in žrtvijo (Pečjak in Pirc, 2014). 

Zavedati se moramo, da glede na raziskave večina problematičnih mladostnikov ostaja na 

nižjih ravneh moralnega presojanja, za kar je značilno zagovarjanje lastnih vidikov z uporabo 

agresije ter opravičevanje lastnega vedenja (Kroflič, 2011). Zato je pomembno, da v primeru, 

ko je učenec ali skupina učencev odgovorna za nasilje, šola ne dopusti, da učenec ali skupina 

učencev ravnanja šole razumejo kot, da je njihovo nasilje nekaj dovoljenega (Rečnik, 2015, v 

Krek, 2015). Šola vzgaja na osnovi zgleda. Njena dolžnost je, da vzpostaviti okolje, v katerem 

se učenci lahko razvijajo v avtonomna bitja, vendar tako, da iz svojega okolja privzemajo 

ustrezne vrednote, šola, ki dopušča boj za lastno preživetje v okolju nedopustnih vrednot in 

napačnih zgledov, pa tega ne omogoča (Krek, 2015). Otroka je zato treba seznaniti s 

posledicami njegovega neprimernega vedenja, spoznati mora namreč, da mu njegovo nasilno 

vedenje ne prinaša nobene koristi in je bolje, da ga spremeni (Verbnik Dobnikar, 2002). 

Reakcija šole na medvrstniško nasilje je zelo pomembna, s svojim odzivom mora namreč 

sporočati, da nasilja ne tolerira, v nasprotnem primeru namreč sporoča nasilnežem, da lahko z 

njim nadaljujejo, ne da bi bili kaznovani. Prav tako pa lahko šola, če se medvrstniškega 

nasilja v šoli ne zazna in vedno znova ne poskuša preprečiti, nasilnežem sporoča, da ga lahko 

izvajajo tudi drugje, in sicer na poti v šolo in iz nje, v nakupovalnih centrih ipd. Če pa se šola 

učinkovito spoprijema z nasiljem pa s tem prispeva k varnemu okolju v skupnosti in dobremu 

počutju otrok v šoli (Pečjak in Pirc, 2014). 

Zato je pomembno, da se vsi strokovni delavci šole zavedajo, da se otrok odziva na način, ki 

mu ga pripisujemo pomembni odrasli, dejstvo, da ga jemljemo za odgovornega ali 

neodgovornega ima zato močan vzgojni vpliv. Naša predpostavka, da ne more predvideti 

posledic svojega dejanja, v otroku tako povzroči občutek nemoči in potrebe po pomoči, 

nasprotna predpostavka pa utrjuje njegovo samopodobo odgovornega bitja, kazen mu v tem 

primeru sporoča, da njegovega dejanja ne odobravamo ter da verjamemo, da bi se bil zmožen 

v dani okoliščini odločiti pravilno (Kroflič, 2005, v Kovač Šebart in Krek, 2009). 

Sporočila, ki jih vodstvo šole in strokovni delavci šole dajo otrokom, staršem in okolju s hitro, 

strokovno in odločno obravnavo zaznanega nasilja so neprecenljiva ter najboljša možna 

zaščita pred njegovo ponovitvijo (Lešnik Mugnaioni idr., b. d.). 
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3.4 PREPREČEVANJE IN ZMANJŠEVANJE MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA V 

OSNOVNI ŠOLI 

3.4.1 PREVENTIVNI UKREPI ZA PREPREČEVANJE IN ZMANJŠEVANJE 

MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA V OSNOVNI ŠOLI 

V prejšnjem poglavju smo se posvetili pomenu prepoznavanja in ustreznega ukrepanja in 

obravnave ob pojavu nasilja med vrstniki, pomembno pa je, da šola nameni velik poudarek 

tudi preventivi in se tako trudi, da do medvrstniškega nasilja ne bo prišlo oziroma si 

prizadeva, da ga čim bolj zmanjša. Dolžnost šole je namreč zagotoviti varno okolje, v katerem 

lahko učitelji poučujejo, učenci pa se učijo (Shore 2005, v Posnic in Košir, 2016).  

Medvrstniško nasilje je v šolah prisotno že od nekdaj (Shore, 2005, v Posnic in Košir, 2016), 

je resen problem, saj je v njem udeleženih 30 do 40 % učencev, kot žrtve ali nasilneži, 60 do 

70 % učencev pa je  v vlogi opazovalcev (Olweus, 1993, v Pečjak, 2014), pomembno je, da to 

skupino učencev spodbudimo k sodelovanju pri preprečevanju nasilja (Pečjak, 2014), saj 

lahko imajo s svojim odzivom pomemben vpliv na preprečevanje oziroma zmanjševanje 

medvrstniškega nasilja. 

Šola ima pomembno preventivno vlogo, v pouk in druge dejavnosti lahko namreč vnaša 

vsebine in aktivnosti s katerimi učence naredi občutljive in dojemljive za pojav 

medvrstniškega nasilja, jim omogoča usvajanje strategij reševanja konfliktov, daje možnost za 

pozitivno uveljavljanje, gradnjo pozitivne samopodobe, samospoštovanja, razvoj 

emocionalnih in socialnih kompetenc, da bodo znali vzpostavljati in ohranjati vzajemno 

spoštovanje. Šola je prostor učenja medosebnih odnosov, kjer lahko vzdušje sprejemanja, 

doživljanja uspešnosti, medsebojne podpore, pozitivnih zgledov pomeni pomemben varovalni 

dejavnik pri preprečevanju nasilja med vrstniki (Pušnik, 2012).  

Učencem je treba nuditi pomoč pri ustreznem razvijanju socialnih in čustvenih zmožnosti, ki 

zmanjšujejo tveganje za njihovo vpletanje v medvrstniško nasilje. Treba jih je čustveno 

opismenjevati, kar pomeni, da šola učence spodbuja k prepoznavanju čustev pri sebi in 

drugih, razumevanju nastajanja čustev, nenasilnemu izražanju čustev, sprejemanju 

odgovornosti za lastna čustva, sposobnosti zavzemanja zase in druge, osebni prilagodljivosti 

in odpornosti. Kot ključno preventivno strategijo pa lahko omenimo izboljševanje celotne 

šolske skupnosti in šolske kulture, ki jo predstavlja sistem vrednot in prepričanj, ki jih šola 

zagovarja ter vključuje stališča strokovnih delavcev šole o naravi medsebojnih odnosov, 

stališča do odgovornosti in učenja ter mora voditi k enotnemu vzgojnemu delovanju vseh 

strokovnih delavcev šole. Vključevati mora jasne meje glede medvrstniškega nasilja oziroma 

kdaj pride do kršenja šolskih pravil (Kampjut, 2015). Raziskava Denny s sodelavci (2015, v 

Pečjak in Pirc, 2017) je namreč pokazala, da če bodo učenci vedeli, da morajo pravila 

medsebojnega vedenja spoštovati in bodo v primeru kršenja pravil morali prevzeti 

odgovornost, bodo številni nasilneži z nasilnimi vedenji prenehali.  

Šolska kultura določa razširjenost medvrstniškega nasilja in če ima šola nejasne meje, kdaj so 

šolska pravila kršena, ohlapna pravila glede nasilja, neopravičenega izostajanja, motenja 

pouka ter odvisna od učiteljevega osebnega pojmovanja resnosti problema, to pri učencih 



Vrbec, M. (2019). Prepoznavanje medvrstniškega nasilja med učenci 9. razreda osnovnih šol 

prekmurske regije (Magistrsko delo). Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

19 

 

okrepi neustrezne načine vedenja. Otrok tako pomanjkljivo oblikuje vrednote, izogibanje 

sprejemanju odgovornosti ali celo nasilna vedenja, pa mu postanejo sprejemljiv način 

uveljavljanja v življenju (Kampjut, 2015).  

Preventivno dejavnost za preprečevanje medvrstniškega nasilja, ki jo izvajajo na večini 

slovenskih osnovnih šol, predstavlja povečanje nadzora nad skupnimi prostori v šolah s 

pomočjo videonadzora, zaposlovanjem varnostnikov ali dežuranjem učiteljev v času 

odmorov, a šola se mora zavedati, da nadzor ne sme biti pretiran, saj lahko takšen nadzor 

poslabša klimo odnosov (Olweus, 1995). 

Pomembno pa je tudi, da šole občasno izvedejo tudi raziskave z anonimnim anketiranjem 

učencev o medvrstniškem nasilju in tako dobijo vpogled v razširjenost le-tega na šoli in temu 

prilagodijo tudi ukrepanje (Olweus, 1995). 

3.4.2 PRIMERI PROGRAMOV ZA PREPREČEVANJE IN ZMANJŠANJE 

MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA  

Preventivni programi so tisti programi, ki delujejo na preprečevanje pojavljanja 

medvrstniškega nasilja in/ali zmanjševanje dejavnikov tveganja za to nasilje. Mednje 

uvrščamo programe z naslednjimi cilji: povečanje občutljivosti za nasilje in spreminjanje 

stališč do nasilja, hitrejše prepoznavanje nasilja v medosebnih odnosih, usmerjanje šole k 

vzpostavitvi sistemskega preprečevanja medvrstniškega nasilja, zmanjševanje dejavnikov 

tveganja nasilja med vrstniki. Programi so usmerjeni k socialnemu vključevanju učencev, h 

krepitvi pozitivne samopodobe, k informiranju o pravicah učencev, k bolje razvitim socialnim 

spretnostim in k razvijanju ugodnejše socialne klime. Pri tem je pomembno, da so preventivne 

vsebine in oblike dela vključene v redno dejavnost šole (vzgojni načrt šole), da se aktivnosti 

načrtujejo na ravni oddelka, razreda ali cele šole, da so aktivnosti take, ki povezujejo učence 

in starše, da se program tako po vsebini kot oblikah prilagaja potrebam šole in njeni specifični 

problematiki. Kot primere preventivnih programov, ki se uporabljajo v Sloveniji, lahko 

navedemo Mreža učečih se šol, Delavnice o medvrstniškem nasilju in mirnem reševanju 

sporov ipd. (Pečjak, 2014).  

Celostni programi proti medvrstniškemu nasilju pa so praviloma učinkovitejši saj v 

oblikovanje in izvajanje programa vključujejo vse udeležence v vzgojno-izobraževalnem 

procesu (učenci, starši, vodstvo šole, vsi strokovni delavci šole), kar je pomembno, saj 

medvrstniško nasilje deluje na vse posameznike v šolskem okolju (Pečjak, 2014). Gre za 

pristop, ki se s preprečevanjem nasilja ukvarja, še preden pride do resnejših pojavov nasilnih 

dejanj (Lešnik Mugnaioni, 2012). V nadaljevanju bomo predstavili Olweusov in sodobnejši 

Sullivanov program, ki ju uvrščamo med celostne programe. 

Olweusov preventivni program preprečevanja nasilja se je v šolah razširil preko projekta 

Varna šola. Obsega tako preventivno delo kot reagiranje na pojave nasilja med učenci. 

Program sestavljajo naslednja načela, in sicer ustvariti šolsko okolje, kjer prevladujejo 

toplina, pozitivni interesi in vključenost odraslih; postavljanje meja in omejitve glede 

nesprejemljivega vedenja; ukrepe, ki sledijo prekoračitvi meja in kršitvi pravil, je treba 

dosledno uporabljati, ne smejo pa biti sovražne ali vključevati telesne kazni; dejavnost 
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učencev v šoli in zunaj nje mora biti nadzorovana, temeljno za uspešnost programa pa je tudi 

zavedanje problema in aktivno vključevanje učiteljev, drugega osebja šole, učencev in 

staršev. Šola pa lahko kot preventivno dejavnost izvaja tudi šolske dneve namenjene 

problemu nasilja med učenci, s čimer pripomore k večji ozaveščenosti o tem problemu in k 

razvijanju stališč in ustvarjanju pogojev, ki znižujejo stopnjo nasilja v šoli (Olweus, 1995). 

Drug primer celostnega programa je Sullivanov celostni program, ki ima šeststopenjski načrt 

pristopa k medvrstniškemu nasilju (Pečjak, 2014): 

1. oblikovanje pobude proti nasilju med vrstniki; 

2. oblikovanje šolske politike proti nasilju med vrstniki; 

3. razvoj programov s strani šolskega tima proti medvrstniškemu nasilju; 

4. predstavitev razvitih programov drugim šolam; 

5. uporaba teh programov na šoli; 

6. evalvacija in vzdrževanje programov proti nasilju med vrstniki. 

Obstajajo pa tudi programi, katerih namen ni ukvarjanje s preprečevanjem medvrstniškega 

nasilja, vplivajo pa na zmanjšanje le-tega, imenujemo jih intervencijski programi (Pečjak, 

2014). Kot primere dobre prakse intervencijskih programov, ki se uporabljajo v Sloveniji in 

so predstavljeni v  Smernicah za analizo, preprečevanje in obravnavo/obvladovanje nasilja v 

šolskem prostoru lahko navedemo naslednje projekte in dejavnosti: Zmanjševanje nasilja v 

osnovni šoli, Zdrava šola, Hura prosti čas, Telefon otrok in mladostnikov (TOM), Otroški 

parlament, Društvo za nenasilno komunikacijo, UNESCO šole itn. (Smernice za analizo, 

preprečevanje in obravnavo/obvladovanje nasilja v šolskem prostoru, 2004). 

Šole imajo na razpolago številne programe, a takega, ki bi povsem odpravil nasilje med 

vrstniki, ni, saj bo le-to vedno prisotno, lahko pa s pomočjo preventivnih, intervencijskih 

programov in ustreznih ukrepov zmanjšajo pogostost pojavljanja medvrstniškega nasilja. 

3.4.3 SPOPRIJEMANJE Z MEDVRSTNIŠKIM NASILJEM V ŠOLSKEM 

PROSTORU 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je zaradi zagotavljanja varnosti otrok v šoli, 

imenovalo strokovno skupino za oblikovanje nacionalne strategije spoprijemanja z 

medvrstniškim nasiljem v šolah, ki je oblikovala dokument imenovan Smernice za analizo, 

preprečevanje in obravnavo/obvladovanje nasilja v šolskem prostoru. Smernice dajejo šolam 

sistemsko in strokovno podlago za učinkovito spoprijemanje in obvladovanje medvrstniškega 

nasilja v šolskem prostoru (Pečjak, 2014).  

Smernice tako predlagajo nekatera ključna načela spoprijemanja z nasiljem v šolskem 

prostoru, in sicer potreba po vnosu vsebin in kompetenc pomembnih za življenje v skupnosti; 

razvoj pozitivne socialne klime na šoli; kakovostno preživljanje prostega časa v šoli; 

vključenost v življenje na šoli ter sodelovanje učencev pri nastajanju hišnega reda; 

načrtovanje prostora v in ob šoli; skrb in odgovornost za ustvarjanje varnega šolskega 

prostora in odzivanje na pojave nasilja; strokovno izpopolnjevanje zaposlenih na šoli; 

sodelovanje z lokalnimi organi in nevladnimi organizacijami; vključevanje staršev v življenje 
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in delo šole ter vključevanje različnega gradiva za učitelje, učence in starše, saj to prispeva k 

prepoznavanju in ozaveščanju  o problematiki nasilja. V Smernicah pa so navedeni tudi 

predlagani ukrepi glede razvijanja novih oblik pomoči učencem, ki večkrat motijo pouk; 

dodatnih možnosti vzpostavljanja učiteljeve avtoritete; povečevanje socialne vključenosti 

učencev; omogočanja stalnega spremljanja dejavnosti na področju analize in preprečevanja 

nasilja v šolah; vključevanja staršev, učencev; zagotavljanja kakovostne ponudbe programov 

za usposabljanje učiteljev; razvijanje sodelovanja z raznimi institucijami in nevladnimi 

organizacijami ipd. (Smernice za analizo, preprečevanje in obravnavo/obvladovanje nasilja v 

šolskem prostoru, 2004). 

3.4.4 VLOGA IN RAVNANJE STROKOVNIH DELAVCEV OSNOVNE ŠOLE PRI 

PREPREČEVANJU IN ZMANJŠEVANJU MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA 

Otroci se v fazi odraščanja oblikujejo ob zgledu strokovnih delavcev šole, učencem namreč 

predstavljajo model ravnanja. Pri preprečevanju medvrstniškega nasilja v šolah imajo zato 

ključno vlogo vsi strokovni delavci šole, pomanjkanje njihovega posredovanja lahko namreč 

vodi do tega, da se negativna dejanja nasilnežev ter občutek nemoči žrtev nasilja okrepi 

(Yoon, 2004, v Posnic in Košir, 2016), nasilnež pa lahko začne izvajati nasilje tudi drugje, in 

sicer na poti v šolo in iz nje, v nakupovalnih centrih ipd. (Pečjak in Pirc, 2014). 

Vloga vseh strokovnih delavcev na šoli je tako, da zagotovijo spoštovanje osnovnih skupnih 

vrednot in pravil, kot je na primer, da šola ne dopušča nasilja, da nihče ne sme biti 

diskriminiran, nepravično obravnavan ali izključen iz skupnosti. Da bi lahko zagotovila te 

temelje etike in vzgoje, se v družbi, v kateri imajo starši nasprotujoče si predstave o tem, kaj 

je »dobra vzgoja«, šola nikakor ne sme postaviti v položaj, da bi popuščala ali se podrejala 

komu samo zato, ker je določen učenec nasilen ali ker je skupina staršev vplivnejša. 

Popuščanje nasilju, postavljanje samega sebe v podrejen, neavtoritativen položaj v razmerju 

do učencev, želja po ugajanju ne glede na veljavni skupni normativni okvir lahko vodijo le v 

nestrokovne odločitve in ravnanja, ki vodijo v takšno vzgojno delovanje šole, ki ne sledi 

skupnemu vrednotnemu okviru človekovih pravic in dolžnosti, kar pomeni, da vzgojno 

delovanje strokovnih delavcev na šoli ne daje ustreznega zgleda učencem (Krek, 2015).  

Prav tako je zelo pomembna pri preprečevanju medvrstniškega nasilja tudi vloga učitelja. 

Učitelj mora zaznati potrebe skupine ter uporabljati različne načine in metode dela, s katerimi 

poskuša vplivati na razvoj dobrih odnosov v skupini, spodbujati medsebojno pomoč in 

sodelovalno učenje, kar naj bi bili najboljši načini preprečevanja nasilja med vrstniki. 

Pomembno je, da je učitelj pozoren na razvoj socialnih odnosov v razredu ter na to kako 

posamezni učenci reagirajo v določenih situacijah, pri tem je pomembno, da učitelj nameni 

veliko časa razvijanju prosocialnega vedenja in pravočasno ter ustrezno reagira na pojav 

nasilnega vedenja pri otroku. Naloga učitelja je, da predvideva situacije, ki lahko sprožijo 

nasilno vedenje pri učencih in znižuje pretirano napetost, ter odstranjuje potencialne izvore za 

pojav nasilnega vedenja (Verbnik Dobnikar, 2002). Prav tako je pomembno, da učitelj v vlogi 

razrednika učence uči tudi nenasilnega reševanja konfliktov in se z njimi pogovarja o 

problematiki medvrstniškega nasilja, kar lahko izvede v sklopu razrednih ur, pri tem se lahko 

poslužuje igre vlog, uporabe odlomkov iz knjig za mladostnike o medvrstniškem nasilju ali 
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ogleda filmov s problematiko medvrstniškega nasilja in tako vpliva na vedenje otrok (Pajk, 

1999). S tem lahko razrednik doseže, da se učenci, ki so večkrat nasilni, začnejo zavedati 

stopnje škode in trpljenja, ki ju s svojim vedenjem povzročajo vrstnikom. Velik del razrednih 

ur lahko učitelj nameni tudi medosebnim odnosom v oddelku, učenju socialnih spretnosti, 

ravnanju v konfliktnih situacijah in pogovoru o otrokovih pravicah in dolžnostih. 

Priporočljivo je, da na razredne ure razrednik občasno povabi tudi šolskega psihologa, 

šolskega svetovalnega delavca in zunanje sodelavce (policisti, center za socialno delo …). 

Zelo pomembna pa je tudi pohvala učenčevega želenega vedenja; strokovni delavci šole lahko 

namreč s pohvalami in prijazno pozornostjo, zelo vplivajo na vedenje učencev. Učenci pa 

tako tudi lažje sprejemajo kritiko nezaželenega vedenja in se skušajo spremeniti, če imajo 

občutek, da jih učitelj ceni in spoštuje (Olweus, 1995).  

Učitelj lahko prispeva k boljšem sprejemanju in bolj pozitivni naravnanosti do drugih, večji 

pripravljenosti za medsebojno pomoč ter manjši količini predsodkov do pripadnikov drugih 

ras ali narodnosti tudi s kooperativnim učenjem. Gre za učno metodo, kjer poteka učenje v 

obliki skupinskega dela in je vsak član skupine odgovoren, da se drugi člani skupine naučijo 

zahtevano nalogo (Olweus, 1995). Pomembno pa je tudi, da vsak učitelj oblikuje v skladu s 

šolskimi pravili tudi razredna pravila, s katerimi prepreči moteče vedenje v razredu. Ta 

pravila so učinkovita, ko so razumljiva, obsegajo vedenje, ki ga lahko opazujemo in merimo, 

oblikovana pozitivno (npr. namesto pravila »Ne klepetaj.« raje uporabimo »Poslušaj, ko drugi 

govorijo.«) in skladna s pričakovanimi (Jurišić, 2018). Pomembno je, da učenci sodelujejo pri 

oblikovanju razrednih pravil; s tem se namreč poveča verjetnost, da jih bodo upoštevali 

(Olweus, 1995).  

Vloga in ravnanje strokovnih delavcev osnovne šole je pri preprečevanju in zmanjševanju 

medvrstniškega nasilja torej zelo pomembna; imajo namreč pomembno vlogo pri 

zagotavljanju varnega šolskega okolja v katerem se učenci lahko učijo.  
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EMPIRIČNI DEL 

4 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Medvrstniško nasilje je težava, ki jo zasledimo praktično v vseh šolah po svetu in ima 

negativen vpliv tako na zdravje kot psihološko stanje učencev. Glede na to, da rezultati 

raziskav kažejo, da ga strokovni delavci šole le malokrat opazijo, da se z učenci le redko 

pogovarjajo o medvrstniškem nasilju, da učencem primanjkuje zaupanja v učiteljevo 

sposobnost uspešne intervencije, zaradi česar jih pogosto ne seznanijo o medvrstniškem 

nasilju, nas je v magistrskem delu zanimalo, če učenci 9. razreda prekmurskih osnovnih šol 

prepoznavajo medvrstniško nasilje, kako pogosto in kakšne oblike nasilja učenci zaznajo 

oziroma doživljajo, zakaj velikokrat zaznano nasilje zamolčijo ter kakšen je njihov pogled na 

ravnanje strokovnih delavcev šole pri zaznavi le-tega.  

Rezultati raziskave bodo strokovnim delavcem šole služili pri načrtovanju dela in aktivnosti, 

da bo šola prostor, ki bo učencem prijazen, varen, z manj nasilja. Na osnovi rezultatov 

raziskave želimo oblikovati dodatna priporočila za ravnanje učencev pri soočenju z 

medvrstniškim nasiljem ter spodbujanje učencev in strokovnih delavcev k prizadevanju za 

preprečevanje oziroma zmanjšanje tovrstnega nasilja.  

4.1 CILJI RAZISKAVE 

Cilji naše raziskave so bili ugotoviti: 

 ali učenci 9. razreda prekmurskih osnovnih šol prepoznavajo nasilje med vrstniki v 

šoli in kako ukrepajo v primeru medvrstniškega nasilja,  

 kako učenci vidijo vlogo strokovnih delavcev šole pri prepoznavanju, obravnavi in 

preprečevanju medvrstniškega nasilja, 

 kako uspešne so po mnenju učencev aktivnosti, ki se uporabljajo na področju 

preprečevanja medvrstniškega nasilja, 

 ali učenci zaupajo strokovnim delavcem šole, se obračajo nanje ob pojavu 

medvrstniškega nasilja. 

4.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

V skladu s cilji magistrskega dela smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja:  

 

R 1: Ali se med učenkami in učenci pojavljajo razlike v prepoznavanju medvrstniškega 

nasilja? 

R 2: Katere so po mnenju učencev najpogostejše oblike medvrstniškega nasilja, ki se 

pojavljajo v šoli? 

R 3: Ali se med učenkami in učenci pojavljajo razlike v odzivanju na medvrstniško 

nasilje? 

R 4: Kako se po mnenju učencev odzivajo strokovni delavci šole na medvrstniško nasilje? 

R 5: Kako pomembne so po mnenju učencev različne aktivnosti, ki jih šola in strokovni 

delavci šole uporabljajo za preprečevanje oziroma zmanjšanje medvrstniškega 

nasilja? 
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4.3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP  

4.3.1 OPIS METODE IN INSTRUMENTA ZA ZBIRANJE PODATKOV 

Pri izdelavi magistrskega dela smo uporabili deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno 

metodo raziskovanja. Kot raziskovalni pristop je bila uporabljena kvantitativna raziskava.  

Tehnika za zbiranje podatkov je bila anketa, kot merski inštrument za zbiranje podatkov pa je 

bil uporabljen anketni vprašalnik (priloga 1), ki je bil sestavljen iz lestvic stališč, ocenjevalnih 

lestvic in vprašanj zaprtega in odprtega tipa, s katerimi smo ugotavljali stališča učencev o 

medvrstniškem nasilju in ugotavljali, kako učenci ukrepajo v primeru medvrstniškega nasilja, 

kako vidijo vlogo strokovnih delavcev šole pri prepoznavanju, obravnavi in preprečevanju 

medvrstniškega nasilja in kako uspešne so po njihovem mnenju aktivnosti, ki se uporabljajo 

na področju preprečevanja tovrstnega nasilja. Anketni vprašalnik je obsegal 11 vprašanj, 

oblikovan je bil na podlagi znanstvene in strokovne literature, ki je predstavljena v teoretičnih 

izhodiščih magistrskega dela. 

Veljavnost merskega instrumenta je bila preverjena tako, da smo se vprašali, ali bodo 

odgovori na vprašanja anketnega vprašalnika odgovarjali na zastavljena raziskovalna 

vprašanja. Objektivnost merskega instrumenta pa smo zagotovili z anonimnim zbiranjem 

podatkov.  

4.3.2 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

Zbiranje podatkov je potekalo z razdeljevanjem tiskanih anketnih vprašalnikov in je bilo 

anonimno, pridobljena so bila soglasja staršev za izpolnjevanje anketnega vprašalnika 

njihovih otrok (priloga 2). Anketne vprašalnike smo šolam razdelili osebno, anketiranje je 

potekalo spomladi 2019.  

4.3.3 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Rezultate, pridobljene z anketnimi vprašalniki, smo vnesli v računalniški program Microsoft 

Office Excel, pri statistični obdelavi pridobljenih podatkov raziskave pa smo uporabili 

statistični program SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Spremenljivke smo 

opisali s pomočjo opisne statistike (N – numerus, M – aritmetična sredina, SD – standardni 

odklon, Me – mediana, Mo – modus). S pomočjo Kolmogorov-Smirnov testa smo ugotovili, 

da podatki niso normalno porazdeljeni, zato smo izbirali med neparametričnimi testi. Glede 

na to, da smo imeli eno atributivno spremenljivko, ki nam razdeli vzorec na dve podskupini 

(moški, ženski) in eno numerično spremenljivko, smo izbrali Mann-Whitney test za 

ugotavljanje statistično pomembnih razlik. Statistična analiza podatkov je bila izvedena s 

pomočjo deskriptivne in inferenčne statistike. Rezultate smo predstavili opisno ter s pomočjo 

tabel in grafov.  

4.3.4 OPIS VZORCA 

Vzorec raziskave je bil namenski, sestavljali so ga učenci in učenke 9. razreda šestih osnovnih 

šol v Prekmurju. Od 150 anketnih vprašalnikov, ki smo jih razdelili šolam, smo dobili 

vrnjenih 131 (87,33 %) anketnih vprašalnikov.  
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V raziskavo je bilo torej vključenih 131 učencev 9. razreda. Kot je razvidno iz grafa 1, je 

anketni vprašalnik izpolnilo 61 oseb moškega spola (47,0 %) in 70 oseb ženskega spola (53,0 

%). 

 

Graf 1: Struktura vzorca glede na spol (% učencev) 

V nadaljevanju sledi splošna analiza rezultatov ter analiza glede na spol učencev. 

5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

5.1 PREPOZNAVANJE MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA MED UČENCI 

Najprej nas je zanimalo, ali se med učenkami in učenci pojavljajo razlike v prepoznavanju 

medvrstniškega nasilja (R 1). 

Anketirancem smo podali nekaj trditev o medvrstniškem nasilju ter ugotavljali njihova 

stališča do navedenih trditev. 

Tabela 1: Opisna statistika trditev o medvrstniškem nasilju, strinjanje z navedeno 

trditvijo glede na spol (1 – nikakor se ne strinjam, 5 – popolnoma se strinjam) 

TRDITVE 

Za medvrstniško nasilje gre: 

N 
M Me Mo SD 

Veljavni Manjkajoči 

Kadar je neki učenec v daljšem 

časovnem obdobju večkrat 

izpostavljen negativnim dejanjem 

(zafrkavanje, poniževanje, tepež 

…). 

Moški 61 0 3,95 4,00 4 1,102 

Ženski 70 0 4,27 4,50 5 0,947 

Skupaj 131 0 4,12 4,00 5 1,030 

Kadar negativna dejanja 

povzroča njegov sovrstnik ali 

skupina učencev. 

Moški 61 0 3,48 4,00 4 1,089 

Ženski 70 0 3,94 4,00 4 0,899 

Skupaj 131 0 3,73 4,00 4 1,016 

Kadar gre za neravnovesje moči. 
Moški 61 0 3,38 4,00 4 1,267 

Ženski 70 0 3,66 4,00 4 1,141 

Skupaj 131 0 3,53 4,00 4 1,205 

Pri namenskem povzročanju 

negativnih posledic. 

Moški 61 0 3,59 4,00 3 1,160 

Ženski 70 0 4,16 4,00 4 0,895 

Skupaj 131 0 3,89 4,00 5 1,062 

Legenda:  

M – povprečna vrednost je izračunana na osnovi 5-stopenjske Likertove lestvice (1 – nikakor se ne 

strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – niti se strinjam niti se ne strinjam, 4 – se strinjam, 5 – popolnoma se 

strinjam). 

47% 

53% 

Moški

Ženski
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Iz rezultatov strinjanja učencev s podanimi trditvami o medvrstniškem nasilju (tabela 1) lahko 

vidimo, da se dekleta najbolj strinjajo s trditvijo, da gre za medvrstniško nasilje »… kadar je 

neki učenec v daljšem časovnem obdobju večkrat izpostavljen negativnim dejanjem 

(zafrkavanje, poniževanje, tepež…)« (M = 4,27), najmanj pa se strinjajo s trditvijo »… kadar 

gre za neravnovesje moči« (M = 3,66). Fantje se prav tako kot dekleta najbolj strinjajo s 

trditvijo, da gre za medvrstniško nasilje »… kadar je neki učenec v daljšem časovnem 

obdobju večkrat izpostavljen negativnim dejanjem (zafrkavanje, poniževanje, tepež…).« (M = 

3,95), najmanj pa se prav tako kot dekleta strinjajo s trditvijo »… kadar gre za neravnovesje 

moči.« (M = 3,38). Čeprav vse podane trditve predstavljajo medvrstniško nasilje (Olweus, 

1995; Olweus in Limber, 2010), so se stališča tako fantov kot deklet do posameznih trditev 

razlikovala, s posameznimi trditvami (npr. »… kadar je neki učenec v daljšem časovnem 

obdobju večkrat izpostavljen negativnim dejanjem (zafrkavanje, poniževanje, tepež …)«, »… 

pri namenskem povzročanju negativnih posledic«) so se namreč strinjali veliko bolj kot z 

ostalimi. Glede na rezultate predvidevamo, da učenci prepoznavajo medvrstniško nasilje, in 

sicer ga dekleta prepoznavajo nekoliko bolje, saj so bile pri dekletih povprečne vrednosti (M) 

pri vseh trditvah o medvrstniškem nasilju nekoliko višje kot pri fantih. Menimo, da so dekleta 

bolj občutljiva in dovzetna za vsebine in aktivnosti, ki jih šola vnaša v pouk in druge 

dejavnosti, z namenom prepoznavanja medvrstniškega nasilja ter preprečevanja oziroma 

zmanjševanja le-tega kot fantje.  

Tabela 2: Mann-Whitney test za ugotavljanje statistično pomembnih razlik med stopnjo 

strinjanja učencev in učenk s trditvami o medvrstniškem nasilju 

TRDITVE 

Za medvrstniško nasilje gre: 
�̅� U 𝜶 

Kadar je neki učenec v daljšem časovnem obdobju večkrat 

izpostavljen negativnim dejanjem (zafrkavanje, poniževanje, 

tepež …). 

Moški 59,95 
1766,000 0,067 

Ženski 71,27 

Kadar negativna dejanja povzroča njegov sovrstnik ali skupina 

učencev. 
Moški 57,26 

1602,000 0,010*
 

Ženski 73,61 

Kadar gre za neravnovesje moči. 
Moški 61,94 

1887,500 0,239 
Ženski 69,54 

Pri namenskem povzročanju negativnih posledic. 
Moški 55,98 

1524,000 0,003* 
Ženski 74,73 

Legenda:  

 U – vrednost Mann – Whitney testa, �̅�– srednji rang.    

* Statistično pomembna razlika (α ≤ 0,05) 

 

Primerjava strinjanja učencev s podanimi trditvami o medvrstniškem nasilju (tabela 2) glede 

na spol je pokazala, da se med fanti in dekleti pojavljajo statistično pomembne razlike v 

stopnji strinjanja s trditvijo, da gre za medvrstniško nasilje »… kadar negativna dejanja 

povzroča njegov sovrstnik ali skupina učencev« (U = 1602,000; 𝛼 = 0,010) in trditvijo, da gre 

za medvrstniško nasilje »… pri namenskem povzročanju negativnih posledic« (U = 1524,000; 

𝛼 = 0,003). Podatke lahko posplošimo na osnovno množico. S tveganjem 1,0 % trdimo, da bi 

se tudi v osnovni množici dekleta bolj strinjala s trditvijo, da gre za medvrstniško nasilje »… 

kadar negativna dejanja povzroča njegov sovrstnik ali skupina učencev« (R̅ = 73,61) kot 

fantje (R̅ = 57,26). Menimo, da se dekleta bolj kot fantje zavedajo, da gre za medvrstniško 
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nasilje, kot menita Pečjak in Pirc (2017), pri zavestnem, namernem in ponavljajočem se 

agresivnem, manipulativnem in/ali izključitvenem vedenju enega učenca ali skupine učencev 

proti enemu učencu ali skupini učencev, ki so fizično, psihično ali socialno šibkejši. Prav tako 

lahko s tveganjem 0,3 % trdimo, da bi se tudi v osnovni množici dekleta bolj strinjala s 

trditvijo, da gre za medvrstniško nasilje »… pri namenskem povzročanju negativnih posledic« 

(R̅ = 74,73) kot fantje (R̅ = 55,98). Menimo, da fantje pogosteje kot dekleta nasilje, do 

katerega pride v šoli, opredelijo kot rezultat prostovoljnega in namernega spopada vključenih 

ali rezultat igranja in ne kot medvrstniško nasilje.  

V nadaljevanju smo anketirancem podali nekaj trditev o nasilnežih in žrtvah medvrstniškega 

nasilja. Zanimalo nas je, ali učenci prepoznajo žrtve medvrstniškega nasilja. Naštete trditve, 

ki so opisovale žrtev medvrstniškega nasilja, so (Olweus, 1995; Pečjak, 2014; Zabukovec 

Kerin, 2002): so pasivne, podredljive, sramežljive, zadržane. 

Tabela 3: Opisna statistika trditev o žrtvah medvrstniškega nasilja, strinjanje z 

navedeno trditvijo glede na spol (1 – nikakor se ne strinjam, 5 – popolnoma se strinjam) 

TRDITVE 

Žrtve medvrstniškega nasilja: 

N 
M Me Mo SD 

Veljavni Manjkajoči 

So pasivne. 

Moški 60 1 3,13 3,00 3 0,911 

Ženski 69 1 3,41 4,00 4 1,005 

Skupaj 129 2 3,28 3,00 3 0,968 

Imajo potrebo po podrejanju 

drugih. 

Moški 61 0 3,34 3,00 3 0,998 

Ženski 70 0 2,93 3,00 4 1,300 

Skupaj 131 0 3,12 3,00 4 1,183 

Se uveljavljajo s telesno močjo in 

grožnjami. 

Moški 61 0 3,18 3,00 3 1,232 

Ženski 69 1 2,93 3,00 2 1,354 

Skupaj 130 1 3,05 3,00 3 1,299 

So podredljive. 

Moški 60 1 3,35 3,00 3 0,936 

Ženski 68 2 3,71 4,00 4 1,008 

Skupaj 128 3 3,54 4,00 3 0,987 

So sramežljive. 

Moški 61 0 3,41 3,00 3 0,938 

Ženski 70 0 3,74 4,00 4 1,086 

Skupaj 131 0 3,59 4,00 4 1,029 

Se težko podrejajo pravilom. 

Moški 58 3 2,66 3,00 3 0,965 

Ženski 61 9 2,49 3,00 3 0,906 

Skupaj 119 12 2,57 3,00 3 0,935 

Imajo pozitivno samopodobo. 

Moški 61 0 2,82 3,00 3 1,162 

Ženski 69 1 2,22 2,00 2 0,998 

Skupaj 130 1 2,50 2,50 3 1,115 

Se hitro razjezijo. 

Moški 61 0 3,07 3,00 3 1,093 

Ženski 70 0 3,07 3,00 3 1,231 

Skupaj 131 0 3,07 3,00 3 1,165 

So zadržane. 

Moški 61 0 3,57 4,00 3 0,939 

Ženski 70 0 3,69 4,00 4 1,198 

Skupaj 131 0 3,63 4,00 4 1,083 

So nasprotovalne in agresivne do 

odraslih. 

Moški 61 0 2,95 3,00 3 1,175 

Ženski 69 1 2,88 3,00 3 1,278 

Skupaj 130 1 2,92 3,00 3 1,227 

Legenda:  

M – povprečna vrednost je izračunana na osnovi 5-stopenjske Likertove lestvice (1 – nikakor se ne 

strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – niti se strinjam niti se ne strinjam, 4 – se strinjam, 5 – popolnoma se 

strinjam). 
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Iz rezultatov strinjanja učencev s podanimi trditvami o žrtvah medvrstniškega nasilja (tabela 

3) lahko vidimo, da se dekleta najbolj strinjajo s trditvijo, da so žrtve medvrstniškega nasilja 

»… sramežljive« (M = 3,74), najmanj pa se strinjajo s trditvijo, da »… imajo pozitivno 

samopodobo« (M = 2,22), kar tudi ni značilnost žrtev, ampak nasilnežev medvrstniškega 

nasilja. Fantje se najbolj strinjajo s trditvijo, da so žrtve medvrstniškega nasilja »… zadržane« 

(M = 3,57), najmanj pa se strinjajo s trditvijo, da »… se težko podrejajo pravilom« (M = 

2,66), kar prav tako ni značilnost žrtev ampak nasilnežev medvrstniškega nasilja. Prav tako 

lahko iz rezultatov vidimo tudi, da so povprečne vrednosti (M) trditev, ki niso opisovale žrtev 

medvrstniškega nasilja, ampak značilnosti nasilnežev (potreba po podrejanju drugih, 

uveljavljanje s telesno močjo in grožnjami, težko podrejanje pravilom, pozitivna samopodoba, 

hitra razjezitev, nasprotovalnost in agresivnost do odraslih), bile pri dekletih nižje kot pri 

fantih. Sklepamo lahko torej, da dekleta nekoliko bolje prepoznavajo žrtve medvrstniškega 

nasilja kot fantje. Menimo, da se dekleta bolj kot fantje zavedajo dejstva, da so žrtve 

medvrstniškega nasilja fizično in psihično šibkejše, zato je zanje značilno, kot menijo Olweus 

(1995), Pečjak (2014) in Zabukovec Kerin (2002), da so pasivne, podredljive, sramežljive, 

zadržane, imajo slabo samopodobo, v šoli so pogosto osamljeni, bolje se razumejo z 

odraslimi, kot z vrstniki in so telesno šibkejši. 

Tabela 4: Mann-Whitney test za ugotavljanje statistično pomembnih razlik med stopnjo 

strinjanja učencev in učenk s trditvami o žrtvah medvrstniškega nasilja 

TRDITVE 

Žrtve medvrstniškega nasilja: 
�̅� U 𝜶 

So pasivne. 
Moški 58,05 

1653,000 0,038* 
Ženski 71,04 

Imajo potrebo po podrejanju drugih. 
Moški 72,26 

1753,000 0,068 
Ženski 60,54 

Se uveljavljajo s telesno močjo in grožnjami. 
Moški 69,35 

1869,500 0,262 
Ženski 62,09 

So podredljive. 
Moški 56,84 

1580,500 0,021* 
Ženski 71,26 

So sramežljive. 
Moški 58,57 

1681,500 0,028* 
Ženski 72,48 

Se težko podrejajo pravilom. 
Moški 62,38 

1631,000 0,435 
Ženski 57,74 

Imajo pozitivno samopodobo. 
Moški 75,74 

1480,000 0,002* 
Ženski 56,45 

Se hitro razjezijo. 
Moški 65,55 

2107,500 0,896 
Ženski 66,39 

So zadržane. 
Moški 62,13 

1899,000 0,257 
Ženski 69,37 

So nasprotovalne in agresivne do odraslih. 
Moški 66,75 

2028,500 0,714 
Ženski 64,40 

Legenda:  

 U – vrednost Mann – Whitney testa, �̅�– srednji rang.    

* Statistično pomembna razlika (α ≤ 0,05) 

 

Primerjava strinjanja učencev s podanimi trditvami o žrtvah medvrstniškega nasilja (tabela 4) 

glede na spol je pokazala, da se med fanti in dekleti pojavljajo statistično pomembne razlike v 

stopnji strinjanja s trditvijo, da so žrtve medvrstniškega nasilja »… pasivne« (U = 1653,000; 
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𝛼 = 0,038), trditvijo, da so žrtve medvrstniškega nasilja »… podredljive« (U = 1580,500; 𝛼 = 

0,021), trditvijo, da »… so sramežljive« (U = 1681,500; 𝛼 = 0,028) in trditvijo, da »… imajo 

pozitivno samopodobo« (U = 1480,000; 𝛼 = 0,002). Podatke lahko posplošimo na osnovno 

množico. S tveganjem 3,8 % trdimo, da bi se tudi v osnovni množici dekleta bolj strinjala s 

trditvijo, da so žrtve medvrstniškega nasilja »… pasivne« (R̅ = 71,04) kot fantje (R̅ = 58,05). 

Prav tako lahko s tveganjem 2,1 % trdimo, da bi se tudi v osnovni množici dekleta bolj 

strinjala s trditvijo, da so žrtve medvrstniškega nasilja »… podredljive« (R̅ = 71,26) kot fantje 

(R̅ = 56,84). S tveganjem 2,8 % trdimo, da bi se tudi v osnovni množici dekleta bolj strinjala s 

trditvijo, da so žrtve medvrstniškega nasilja »… sramežljive« (R̅ = 72,48) kot fantje (R̅ = 

58,57). S tveganjem 0,2 % pa trdimo, da bi se tudi v osnovni množici fantje bolj strinjali s 

trditvijo, da za žrtve medvrstniškega nasilja velja, da »… imajo pozitivno samopodobo« (R̅ = 

75,74) kot dekleta (R̅ = 56,45). Glede na to, da so se dekleta s trditvami, ki opisujejo žrtev 

medvrstniškega nasilja (so pasivne, podredljive, sramežljive) bolj strinjala kot fantje ter da so 

se fantje s trditvijo, ki opisuje nasilneža medvrstniškega nasilja (imajo pozitivno 

samopodobo), bolj strinjali kot dekleta, menimo, da so dekleta bolj ozaveščena o značilnostih 

žrtev medvrstniškega nasilja. 

5.2 OBLIKE MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA V ŠOLI 

Nato nas je zanimalo katere so po mnenju učencev najpogostejše oblike medvrstniškega 

nasilja, ki se pojavljajo v šoli (R 2). 

Najprej smo želeli ugotoviti, ali so bili učenci že kdaj žrtev medvrstniškega nasilja, in sicer so 

lahko izbirali med odgovori: dnevno, tedensko, vsaj 1-krat v preteklih nekaj mesecih, vsaj 1-

krat letno in nikoli. 

 

Graf 2: Pogostost biti žrtev medvrstniškega nasilja med učenci 
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Rezultati, ki jih prikazuje graf 2, kažejo, da več kot polovica (50,4 %) anketiranih učencev še 

nikoli ni bila žrtev medvrstniškega nasilja. Vsaj 1-krat letno je bilo žrtev medvrstniškega 

nasilja 19,8 % učencev, prav tako je bilo vsaj 1-krat v preteklih nekaj mesecih žrtev 

medvrstniškega nasilja 19,8 % učencev, kar je nekoliko manj, kot je bilo ugotovljeno v 

mednarodni raziskavi »Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju med mladostniki« iz 

leta 2014, kjer so rezultati raziskave pokazali, da je bilo žrtev medvrstniškega nasilja vsaj 

enkrat v preteklih parih mesecih 22,1% mladostnikov (Koprivnikar, 2015). Delež učencev, ki 

so tedensko žrtev nasilja znaša 5,3 %, delež učencev, ki so dnevno žrtev nasilja pa je nekoliko 

manjši in znaša 4,6 %. Iz rezultatov ugotavljamo, da je delež učencev, ki so občasno žrtev 

medvrstniškega nasilja precejšen, saj znaša skoraj polovico vseh anketiranih učencev.  

 

 

Graf 3: Mnenje učencev o pogostosti pojavljanja posameznih oblik medvrstniškega 

nasilja v šoli glede na spol 
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po mnenju deklet (12,9 %) pojavlja pogosteje kot po mnenju fantov (6,6 %). Glede na 

rezultate mnenja fantov in deklet o pogostosti pojavljanja posameznih oblik nasilja med 

vrstniki v šoli sklepamo, da dekleta pogosteje izvajajo prikrite oblike medvrstniškega nasilja, 

kot je na primer psihično in spletno nasilje, fantje pa odkrite oblike medvrstniškega nasilja, in 

sicer fizično nasilje. 

Zanimalo nas je tudi, na katerih mestih glede na oceno učencev najpogosteje prihaja do 

medvrstniškega nasilja, zato smo učencem navedli nekaj mest v šoli in izven šole, ki smo jih 

zasledili v literaturi (Zabukovec Kerin, 2002) ter jih prosili, da ustrezno ocenijo pogostost 

pojavljanja medvrstniškega nasilja na navedenih mestih. 

Tabela 5: Ocena učencev o pogostosti pojavljanja medvrstniškega nasilja na posameznih 

mestih  

 
Nikoli Redko Občasno Pogosto 

Zelo 

pogosto 
Skupaj 

f % f % f % f % f % f % 

V učilnici, ko 

učitelj ni prisoten 
9 6,9 28 21,4 47 35,9 33 25,2 14 10,7 131 100 

V učilnici, ko je 

učitelj prisoten 
43 32,8 66 50,4 14 10,7 6 4,6 2 1,5 131 100 

V toaletnih 

prostorih 
34 26,0 29 22,1 32 24,4 24 18,3 12 9,2 131 100 

V telovadnici 27 20,6 43 32,8 39 29,8 19 14,5 3 2,3 131 100 

Na poti v šolo in 

iz šole 
38 29,0 32 24,4 32 24,4 19 14,5 10 7,6 131 100 

V jedilnici 34 26,0 41 31,3 43 32,8 9 6,9 4 3,1 131 100 

Na hodniku 4 3,1 16 12,2 42 32,1 45 34,4 24 18,3 131 100 

V garderobah 18 13,7 35 26,7 25 19,1 34 26,0 19 14,5 131 100 

V okolici šole 14 10,7 32 24,4 34 26,0 32 24,4 19 14,5 131 100 

 

Iz tabele 5 je razvidno, da se glede na oceno učencev medvrstniško nasilje najredkeje pojavlja 

v učilnici, ko je učitelj prisoten. Kar 50,4 % učencev je ocenilo, da se medvrstniško nasilje 

redko pojavlja, ko je učitelj prisoten v učilnici. Kot naslednje mesto, kjer se pojavlja 

medvrstniško nasilje, so učenci ocenili učilnico, ko učitelj ni prisoten, kar 35,9 % učencev je 

ocenilo, da se medvrstniško nasilje v učilnici, ko učitelj ni prisoten, pojavlja občasno, 25,2 % 

učencev pa je ocenilo, da pogosto. Sklepamo, da prisotnost učiteljev in ostalih strokovnih 

delavcev šole zmanjša pogostost pojavljanja medvrstniškega nasilja. Tudi Smernice za 

analizo, preprečevanje in obravnavo/obvladovanje nasilja v šolskem prostoru (2004) 

opozarjajo na to, da se je treba z nasiljem v šolskem prostoru spoprijeti, in sicer poudarjajo 

pomembnost prisotnosti strokovnih delavcev šole med odmori na hodnikih, v jedilnici, 

garderobah, v okolici šole itn. ter njihovo stalno odzivnost na morebitni pojav medvrstniškega 

nasilja, le tako se lahko namreč zagotovi varno šolsko okolje. Kot naslednje mesto, kjer se 

pojavlja medvrstniško nasilje, so učenci ocenili hodnik; kar 34,4 % učencev je ocenilo, da se 

medvrstniško nasilje na hodniku pojavlja pogosto. Sklepamo, da je to posledica manjšega 

nadzora učiteljev in ostalih strokovnih delavcev šole v času odmorov, ko so učenci na 

hodnikih, učenci so namreč bolj prepuščeni sami sebi. Za jedilnico največji delež učencev 

(32,8 %) ocenjuje, da se občasno pojavlja medvrstniško nasilje, prav tako tudi za okolico šole 
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največji delež učencev (26,0 %) ocenjuje, da se medvrstniško nasilje tam pojavlja občasno. 

Glede na oceno največjega deleža učencev se v telovadnici (32,8 %) in v garderobah (26,7 %) 

redko pojavlja medvrstniško nasilje. Nikoli pa se glede na oceno največjega deleža učencev 

medvrstniško nasilje ne pojavlja v toaletnih prostorih (26,0 %) ter na poti v šolo in iz šole 

(29,0 %). Glede na rezultate sklepamo, da se na mestih, kjer je nadzor strokovnih delavcev 

šole manjši, pogosteje pojavlja medvrstniško nasilje.  

5.3 ODZIVANJE UČENCEV IN UČENK NA MEDVRSTNIŠKO NASILJE 

Zanimalo nas je tudi, ali se med učenkami in učenci pojavljajo razlike v odzivanju na 

medvrstniško nasilje (R 3). 

Anketirancem smo podali različne možne odzive v primeru zaznave medvrstniškega nasilja 

ter glede na njihovo oceno ugotavljali, kako bi se ob zaznavi medvrstniškega nasilja odzvali 

glede na spol.  

Tabela 6: Opisna statistika odzivov učencev v primeru zaznave medvrstniškega nasilja, 

ocene posameznega odziva učencev glede na spol (1 – nikoli, 5 – zelo pogosto) 

ODZIVI NA MEDVRSTNIŠKO 

NASILJE 

N 
M Me Mo SD 

Veljavni Manjkajoči 

O njem poročam odrasli osebi na 

šoli. 

Moški 61 0 2,75 3,00 3 1,260 

Ženski 69 1 3,32 3,00 4 1,050 

Skupaj 130 1 3,05 3,00 3 1,183 

Nikomur ne povem, saj strokovni 

delavci šole niso sposobni ukrepati 

v primeru nasilja. 

Moški 61 0 2,30 2,00 2 1,160 

Ženski 70 0 2,07 2,00 1 1,289 

Skupaj 131 0 2,18 2,00 1 1,231 

O njem poročam vrstniku. 

Moški 61 0 2,98 3,00 3 1,118 

Ženski 68 2 3,56 4,00 3 1,084 

Skupaj 129 2 3,29 3,00 3 1,133 

Nagovarjam nasilneža, da preneha. 

Moški 58 3 2,71 3,00 2 1,243 

Ženski 69 1 3,32 3,00 4 1,144 

Skupaj 127 4 3,04 3,00 3 1,224 

Nikomur ne povem, saj bom 

drugače še jaz žrtev nasilja. 

Moški 60 1 1,83 1,50 1 1,028 

Ženski 69 1 1,87 1,00 1 1,149 

Skupaj 129 2 1,85 1,00 1 1,090 

Nikomur ne povem, nasilje se bo 

ponavljalo, saj posameznik ne 

more ničesar narediti. 

Moški 61 0 2,05 2,00 2 1,023 

Ženski 70 0 1,70 1,00 1 0,998 

Skupaj 131 0 1,86 2,00 1 1,021 

Nasilje ignoriram. 

Moški 61 0 2,30 2,00 1 1,188 

Ženski 70 0 1,74 1,00 1 1,073 

Skupaj 131 0 2,00 2,00 1 1,157 

Se ne vmešavam, ostanem 

opazovalec. 

Moški 61 0 2,66 3,00 2 1,078 

Ženski 70 0 2,37 2,00 2 1,132 

Skupaj 131 0 2,50 2,00 2 1,112 

Pomagam žrtvi nasilja tako, da se 

zavzamem fizično. 

Moški 61 0 2,34 2,00 1 1,353 

Ženski 68 2 1,81 1,00 1 1,096 

Skupaj 129 2 2,06 2,00 1 1,248 

 

 

Tabela 6 se nadaljuje. 
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Nadaljevanje tabele 6. 

 

Vzpodbujam udeležence v nasilju. 

Moški 61 0 1,70 1,00 1 1,174 

Ženski 69 1 1,09 1,00 1 0,411 

Skupaj 130 1 1,38 1,00 1 0,909 

Nasilnežem se pridružim. 

Moški 60 1 1,67 1,00 1 1,084 

Ženski 70 0 1,07 1,00 1 0,310 

Skupaj 130 1 1,35 1,00 1 0,823 

Nikomur ne povem, saj je 

tožarjenje nekaj slabega. 

Moški 61 0 1,93 2,00 1 0,964 

Ženski 70 0 1,63 1,00 1 0,904 

Skupaj 131 0 1,77 1,00 1 0,941 

Legenda:  

M – povprečna vrednost je izračunana na osnovi 5-stopenjske ocenjevalne lestvice (1 – nikoli, 2 – redko, 3 

– občasno, 4 – pogosto, 5 – zelo pogosto). 
 

Iz rezultatov ocen učencev o podanih odzivih učencev v primeru zaznave medvrstniškega 

nasilja (tabela 6) je razvidno, da glede na oceno deklet, bi se ob zaznavi medvrstniškega 

nasilja najpogosteje odzvale tako, da bi o njem poročale vrstniku (M = 3,56), sledi odziv »O 

njem poročam odrasli osebi na šoli« (M = 3,32) in »Nagovarjam nasilneža, da preneha« (M = 

3,32), najredkeje pa bi se odzvale tako, da bi se nasilnežem pridružile (M = 1,07). Fantje bi se 

prav tako kot dekleta najpogosteje odzvali tako, da bi o njem poročali vrstniku (M = 2,98), 

sledi odziv »O njem poročam odrasli osebi na šoli« (M = 2,75), najredkeje pa bi se prav tako 

kot dekleta odzvali tako, da bi se nasilnežem pridružili (M = 1,67). Glede na rezultate 

predvidevamo, da se učenci ustrezno odzivajo na zaznano medvrstniško nasilje, saj so bile 

povprečne vrednosti (M) ocen neustreznih odzivov (npr. »Nasilje ignoriram«, »Spodbujam 

udeležence v nasilju«, »Nasilnežem se pridružim«, »Nikomur ne povem, saj je tožarjenje 

nekaj slabega« …) manjše od 3,00. Sklepamo, da se dekleta na zaznano medvrstniško nasilje 

odzovejo pogosteje in na bolj ustrezen način kot fantje, saj so bile pri dekletih povprečne 

vrednosti (M) ocen neustreznih odzivov nekoliko nižje kot pri fantih. Glede na rezultate 

menimo, da imajo dekleta večje zaupanje v uspešnost intervencije strokovnih delavcev šole 

kot fantje, tako fantje kot dekleta pa se bodo pogosteje odzvali tako, da bodo o zaznanem 

medvrstniškem nasilju poročali vrstniku kot strokovnemu delavcu šole. 

 

V nadaljevanju nas je zanimalo, kako pogosto se učenci v primeru, da zaznajo medvrstniško 

nasilje, odzovejo na podani način (tabela 7).  
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Tabela 7: Ocena učencev o podanih odzivih učencev v primeru zaznave medvrstniškega 

nasilja 

ODZIVI NA 

MEDVRSTNIŠKO 

NASILJE 

Nikoli Redko Občasno Pogosto 
Zelo 

pogosto 
Skupaj 

f % f % f % f % f % f % 

O njem poročam 

odrasli osebi na šoli. 
16 12,3 25 19,2 39 30,0 36 27,7 14 10,8 130 100 

Nikomur ne povem, 

saj strokovni delavci 

šole niso sposobni 

ukrepati v primeru 

nasilja. 

49 37,4 40 30,5 22 16,8 10 7,6 10 7,6 131 100 

O njem poročam 

vrstniku. 
9 7,0 21 16,3 44 34,1 34 26,4 21 16,3 129 100 

Nagovarjam 

nasilneža, da 

preneha. 

16 12,6 28 22,0 34 26,8 33 26,0 16 12,6 127 100 

Nikomur ne povem, 

saj bom drugače še 

jaz žrtev nasilja. 

65 50,4 34 26,4 20 15,5 4 3,1 6 4,7 129 100 

Nikomur ne povem, 

nasilje se bo 

ponavljalo, saj 

posameznik ne more 

ničesar narediti. 

61 46,6 39 29,8 24 18,3 2 1,5 5 3,8 131 100 

Nasilje ignoriram. 59 45,0 35 26,7 21 16,0 10 7,6 6 4,6 131 100 

Se ne vmešavam, 

ostanem opazovalec. 
22 16,8 54 41,2 31 23,7 15 11,5 9 6,9 131 100 

Pomagam žrtvi 

nasilja tako, da se 

zavzamem fizično. 

58 45,0 34 26,4 17 13,2 11 8,5 9 7,0 129 100 

Spodbujam 

udeležence v nasilju. 
105 80,8 11 8,5 8 6,2 2 1,5 4 3,1 130 100 

Nasilnežem se 

pridružim. 
104 80,0 14 10,8 8 6,2 1 0,8 3 2,3 130 100 

Nikomur ne povem, 

saj je tožarjenje nekaj 

slabega. 

66 50,4 38 29,0 19 14,5 7 5,3 1 0,8 131 100 

 

Iz tabele 7 je razvidno, da se glede na oceno učencev o podanih odzivih učencev v primeru 

zaznave medvrstniškega nasilja največji delež učencev (37,4 %) nikoli ne odzove tako, da 

nikomur ne bi povedal, v prepričanju, da strokovni delavci šole niso sposobni ukrepati v 

primeru nasilja. V nasprotju s tem je raziskava Olweusa (1995), pokazala, da kar 60 % 

učencev predmetne stopnje ocenjuje, da učitelji skoraj nikoli ne skušajo ustaviti 

medvrstniškega nasilja. Sklepamo, da anketirani učenci zaupajo v učiteljevo sposobnost 

uspešne intervencije ter niso mnenja, da je tožarjenje nekaj slabega in da se bo nasilje 

ponavljalo, saj posameznik ne more ničesar narediti, največji delež učencev je pri teh trditvah 

namreč izbral odgovor, da se nikoli ne odzovejo tako. Glede na ugotovitve raziskave Craig s 

sodelavci (2001, v Pečjak, 2014) so bili namreč našteti odzivi učencev, ključni razlogi, zaradi 

katerih učenci pogosto ne seznanijo učitelja o zaznanem medvrstniškem nasilju. Kar 38,5 % 

anketiranih učencev je ocenilo, da se pogosto oziroma zelo pogosto na zaznano medvrstniško 

nasilje odzovejo tako, da o njem poročajo odrasli osebi na šoli, kar je nekoliko več, kot so to 
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ugotovili v raziskavi Adaira s sodelavci (2000, v Pečjak, 2014), in sicer so ugotovili, da je le 

21 % učencev o zaznanem medvrstniškem nasilju poročalo odrasli osebi na šoli. Sklepamo, da 

večji delež učencev nima odpora do tega, da bi strokovne delavce šole obvestil o zaznanem 

medvrstniškem nasilju, je pa delež učencev, ki o zaznanem medvrstniškem nasilju poročajo 

vrstniku še vseeno nekoliko večji, in sicer je kar 42,7 % učencev ocenilo, da se pogosto 

oziroma zelo pogosto na zaznano medvrstniško nasilje odzovejo tako, da o njem poročajo 

vrstniku.  

Pečjak (2014) navaja štiri vloge, ki jih lahko imajo najpogosteje opazovalci medvrstniškega 

nasilja. Prva vloga opazovalcev je, da so lahko posnemovalci nasilneža. Glede na rezultate 

raziskave (tabela 7) največji delež učencev (80,0 %) ocenjuje, da se nikoli ne odzove tako, da 

bi se nasilnežem pridružil. Naslednja vloga opazovalcev je, da so lahko podporniki nasilneža. 

Glede na rezultate raziskave (tabela 7) največji delež učencev (80,8 %) ocenjuje, da se nikoli 

ne odzove tako, da bi spodbujal udeležence v nasilju. Naslednja vloga opazovalcev, ki jo 

navaja Pečjak (2014) je, da so lahko nevpleteni, in sicer glede na rezultate raziskave (tabela 7) 

največji delež učencev (41,2 %) ocenjuje, da se redko odzove tako, da se ne vmešavajo in 

ostanejo opazovalci, kar je nekoliko manj kot so ugotovili v raziskavi  Pergolizzija s sodelavci 

(2009, v Pečjak in Pirc, 2014), in sicer so ugotovili, da kar 50,0 % učencev ne naredi nič, če 

so opazovalci medvrstniškega nasilja. Rezultati naše raziskave (tabela 7) so pokazali tudi, da 

50,4 % učencev ocenjuje, da se nikoli ne odzovejo tako, da nikomur ne bi povedali o 

zaznanem nasilju, zaradi strahu, da bodo drugače še oni žrtev nasilja. Naslednja vloga 

opazovalcev, ki jo navaja Pečjak (2014) je, da so lahko branilci žrtve, in sicer se glede na 

rezultate raziskave (tabela 7) največji delež učencev (26,8 %) občasno odzove tako, da 

nagovarja nasilneža, da preneha, kar 45,0 % učencev pa nikoli ne pomagam žrtvi nasilja tako, 

da bi se zavzelo fizično. Iz rezultatov sklepamo, da večji delež anketiranih učencev, če se 

znajde v vlogi opazovalcev, se odzove z ukrepanjem (npr. o zaznanem nasilju poročajo 

strokovnim delavcem šole, nagovarjajo nasilneža da preneha …).  

Tabela 8: Mann-Whitneyjev test za ugotavljanje statistično pomembnih razlik med 

ocenami učencev in učenk z odzivi na medvrstniško nasilje 

ODZIVI NA MEDVRSTNIŠKO NASILJE �̅� U 𝜶 

O njem poročam odrasli osebi na šoli. 
Moški 56,43 

1551,000 0,008* 
Ženski 73,52 

Nikomur ne povem, saj strokovni delavci šole niso sposobni 

ukrepati v primeru nasilja. 

Moški 71,32 
1810,500 0,117 

Ženski 61,36 

O njem poročam vrstniku. 
Moški 55,22 

1477,500 0,004* 
Ženski 73,77 

Nagovarjam nasilneža, da preneha. 
Moški 54,09 

1426,500 0,004* 
Ženski 72,33 

Nikomur ne povem, saj bom drugače še jaz žrtev nasilja. 
Moški 65,27 

2054,000 0,935 
Ženski 64,77 

Nikomur ne povem, nasilje se bo ponavljalo, saj 

posameznik ne more ničesar narediti. 

Moški 73,89 
1653,500 0,017* 

Ženski 59,12 

 

 

Tabela 8 se nadaljuje. 
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Nadaljevanje tabele 8. 
 

Nasilje ignoriram. 
Moški 76,00 

1525,000 0,003* 
Ženski 57,29 

Se ne vmešavam, ostanem opazovalec. 
Moški 71,87 

1777,000 0,083 
Ženski 60,89 

Pomagam žrtvi nasilja tako, da se zavzamem fizično. 
Moški 72,99 

1586,500 0,015* 
Ženski 57,83 

Spodbujam udeležence v nasilju. 
Moški 75,60 

1488,500 0,000* 
Ženski 56,57 

Nasilnežem se pridružim. 
Moški 76,55 

1437,000 0,000* 
Ženski 56,03 

Nikomur ne povem, saj je tožarjenje nekaj slabega. 
Moški 72,97 

1710,000 0,033* 
Ženski 59,93 

Legenda:  

 U – vrednost Mann – Whitney testa, �̅�– srednji rang.    

* Statistično pomembna razlika (α ≤ 0,05) 
 

Primerjava ocen učencev o podanih odzivih učencev v primeru zaznave medvrstniškega 

nasilja (tabela 8) glede na spol, je pokazala, da se med dekleti in fanti pojavljajo statistično 

pomembne razlike v oceni pri naslednjih odzivih, in sicer »O njem poročam odrasli osebi na 

šoli« (U = 1551,000; 𝛼 = 0,008), »O njem poročam vrstniku« (U = 1477,500; 𝛼 = 0,004), 

»Nagovarjam nasilneža, da preneha« (U = 1426,500; 𝛼 = 0,004), »Nikomur ne povem, nasilje 

se bo ponavljalo, saj posameznik ne more ničesar narediti« (U = 1653,500; 𝛼 = 0,017), 

»Nasilje ignoriram« (U = 1525,000; 𝛼 = 0,003), »Pomagam žrtvi nasilja tako, da se 

zavzamem fizično« (U = 1586,500; 𝛼 = 0,015), »Spodbujam udeležence v nasilju« (U = 

1488,500; 𝛼 = 0,000), »Nasilnežem se pridružim« (U = 1437,000, 𝛼 = 0,000) ter v oceni pri 

odzivu »Nikomur ne povem, saj je tožarjenje nekaj slabega« (U = 1710,000; 𝛼 = 0,033). 

Podatke lahko posplošimo na osnovno množico. S tveganjem 0,8 % trdimo, da bi se tudi v 

osnovni množici dekleta pogosteje odzvala tako, da bi o zaznanem medvrstniškem nasilju 

poročala odrasli osebi na šoli (R̅ = 73,52) kot fantje (R̅ = 56,43). Prav tako lahko s tveganjem 

0,4 % trdimo, da bi se tudi v osnovni množici dekleta pogosteje odzvala tako, da bi o 

zaznanem medvrstniškem nasilju poročala vrstniku (R̅ = 73,77) kot fantje (R̅ = 55,22). S 

tveganjem 0,4 % trdimo, da bi se tudi v osnovni množici dekleta pogosteje odzvala tako, da bi 

ob zaznanem medvrstniškem nasilju nagovarjale nasilneža, da preneha (R̅ = 72,33) kot fantje 

(R̅ = 54,09). S tveganjem 1,7 % trdimo, da bi se tudi v osnovni množici fantje pogosteje 

odzvali tako, da o zaznanem medvrstniškem nasilju ne bi nikomur povedali, v prepričanju, da 

se bo nasilje ponavljalo, saj posameznik ne more ničesar narediti (R̅ = 73,89) kot dekleta (R̅ = 

59,12). S tveganjem 0,3 % trdimo, da bi se tudi v osnovni množici fantje pogosteje odzvali 

tako, da bi zaznano medvrstniško nasilje ignorirali (R̅ = 76,00) kot dekleta (R̅ = 57,29). Prav 

tako lahko s tveganjem 1,5 % trdimo, da bi se tudi v osnovni množici fantje pogosteje odzvali 

tako, da bi pomagali žrtvi nasilja tako, da bi se zavzeli fizično (R̅ = 72,99) kot dekleta (R̅ = 

57,83). S tveganjem, manjšim od 0,1 % trdimo, da bi se tudi v osnovni množici fantje 

pogosteje odzvali tako, da bi spodbujali udeležence v nasilju (R̅ = 75,60) kot dekleta (R̅ = 

56,57). Prav tako lahko s tveganjem, manjšim od 0,1 % trdimo, da bi se tudi v osnovni 

množici fantje pogosteje odzvali tako, da bi se nasilnežem pridružili (R̅ = 76,55) kot dekleta 

(R̅ = 56,03). S tveganjem 3,3 % pa lahko trdimo, da bi se tudi v osnovni množici fantje 

pogosteje odzvali tako, da nikomur ne bi povedali o zaznanem medvrstniškem nasilju, v 
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prepričanju, da je tožarjenje nekaj slabega (R̅ = 72,97) kot dekleta (R̅ = 59,93). Glede na to, da 

bi se dekleta pogosteje kot fantje odzvala z ustreznimi odzivi (o zaznanem medvrstniškem 

nasilju bi poročale odrasli osebi na šoli, o zaznanem medvrstniškem nasilju bi poročale 

vrstniku, nagovarjale bi nasilneža, da preneha) ter da bi se fantje pogosteje odzvali z 

neustreznimi odzivi kot dekleta (o zaznanem medvrstniškem nasilju ne bi nikomur povedali, v 

prepričanju, da se bo nasilje ponavljalo, saj posameznik ne more ničesar narediti; zaznano 

medvrstniško nasilje bi ignorirali; spodbujali bi udeležence v nasilju; nasilnežem bi se 

pridružili; nikomur ne bi povedali o zaznanem medvrstniškem nasilju, v prepričanju, da je 

tožarjenje nekaj slabega) menimo, da si dekleta bolj kot fantje prizadevajo za ustrezen način 

odzivanja na pojav medvrstniškega nasilja. 

5.4 ODZIVANJE STROKOVNIH DELAVCEV ŠOLE NA MEDVRSTNIŠKO 

NASILJE 

Nato nas je zanimalo, kako se po mnenju učencev odzivajo strokovni delavci šole na 

medvrstniško nasilje (R 4).  

Anketirancem smo podali različne možne odzive strokovnih delavcev šole, v primeru zaznave 

medvrstniškega nasilja ter glede na njihovo oceno ugotavljali, kako bi se po mnenju učencev 

strokovni delavci šole ob zaznavi medvrstniškega nasilja odzvali. 

Tabela 9: Opisna statistika odzivov strokovnih delavcev šole v primeru zaznave 

medvrstniškega nasilja, ocene posameznega odziva glede na mnenje učencev (1 – nikoli, 

5 – zelo pogosto) 

ODZIVI NA MEDVRSTNIŠKO 

NASILJE 

N 
M Me Mo SD 

Veljavni Manjkajoči 

Strokovni delavci šole v primeru 

nasilja med vrstniki ne ukrepajo. 
130 1 2,32 2,00 2 1,135 

Organizira se pogovor z vsemi, ki so 

sodelovali pri nasilju. 
131 0 3,92 4,00 4 1,005 

Učenec/-ka, ki se vede nasilno je 

kaznovan/-a. 
129 2 3,38 4,00 4 1,167 

Učenec/-ka, ki je žrtev nasilja, dobi 

pomoč ter zaščito strokovnega delavca 

šole. 

131 0 3,08 3,00 4 1,209 

Strokovni delavci šole medvrstniškega 

nasilja ne opazijo. 
131 0 2,73 3,00 3 1,115 

Strokovni delavci šole se ne 

vmešavajo, medvrstniško nasilje 

ignorirajo. 

130 1 1,85 1,00 1 1,110 

Strokovni delavci šole rečejo, da naj 

učenci problem rešijo sami. 
130 1 2,18 2,00 2 1,089 

Strokovni delavci šole poskušajo 

ustaviti medvrstniško nasilje. 
129 2 3,81 4,00 4 1,061 

Strokovni delavci šole nasilje 

sprejemajo kot normalno, saj menijo, 

da  je biti žrtev medvrstniškega nasilja 

del odraščanja. 

130 1 1,82 1,00 1 1,045 

Strokovni delavci šole pritožbe 

učencev jemljejo resno. 
129 2 3,53 4,00 4 1,083 

Legenda:  

M – povprečna vrednost je izračunana na osnovi 5-stopenjske ocenjevalne lestvice (1 – nikoli, 2 – redko, 3 

– občasno, 4 – pogosto, 5 – zelo pogosto). 
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Iz rezultatov ocen učencev o podanih odzivih strokovnih delavcev šole, v primeru zaznave 

medvrstniškega nasilja (tabela 9) je razvidno, da glede na oceno učencev, bi se po njihovem 

mnenju strokovni delavci šole, ob zaznavi medvrstniškega nasilja, najpogosteje odzvali tako, 

da bi se organiziral pogovor z vsemi, ki so sodelovali pri nasilju (M = 3,92), kar kot 

pomembno ob pojavu nasilja med vrstniki izpostavlja tudi Habbe (2000), in sicer navaja, da je 

potrebno izvesti program dela, ki vključuje vse udeležence vsakdanjega šolskega procesa (vse 

strokovne delavce šole, učence in starše). Glede na oceno učencev sledi odziv, da strokovni 

delavci šole poskušajo ustaviti medvrstniško nasilje (M = 3,81), najredkeje pa bi se po mnenju 

učencev strokovni delavci šole odzvali tako, da bi nasilje sprejemali kot normalno, saj menijo, 

da je biti žrtev medvrstniškega nasilja del odraščanja (M = 1,82). Po mnenju Posnic in Košir 

(2016) je pogosto vzrok neodzivanja strokovnih delavcev šole na medvrstniško nasilje, ker so 

prepričani, da so pripovedi učencev neresnične in se tako ne odzovejo primerno ali pa sploh 

ne ukrepajo, v nasprotju s tem smo glede na rezultate raziskave ugotovili, da po mnenju 

učencev strokovni delavci šole pritožbe učencev jemljejo resno (M = 3,53). Pogosto je glede 

na literaturo (Verbnik Dobnikar, 2002) vzrok neodzivanja na pojav medvrstniškega nasilja s 

strani strokovnih delavcev šole tudi to, da so mnenja, da lahko konflikt otroci rešijo sami, 

nekateri učitelji pa menijo tudi, da je njihovo delo le poučevanje in ne ukvarjanje s 

problemom medvrstniškega nasilja. Če pogledamo rezultate raziskave, lahko ugotovimo, da 

se po mnenju učencev strokovni delavci šole redko odzovejo tako, da učencem rečejo, da naj 

problem rešijo sami (M = 2,18) ali, da se ne vmešavajo in medvrstniško nasilje ignorirajo (M 

= 1,85). Glede na rezultate predvidevamo, da se po mnenju učencev, strokovni delavci šole 

ustrezno odzivajo na zaznano medvrstniško nasilje, saj so bile povprečne vrednosti (M) ocen 

neustreznih odzivov (npr. »Strokovni delavci šole v primeru nasilja med vrstniki ne 

ukrepajo«, »Strokovni delavci šole se ne vmešavajo, medvrstniško nasilje ignorirajo«, 

»Strokovni delavci šole rečejo, da naj učenci problem rešijo sami« …) manjše od 3,00. Glede 

na rezultate sklepamo, da po mnenju učencev, strokovni delavci šole medvrstniško nasilje 

zaznavajo, ga ne ignorirajo, ga poskušajo ustaviti ter tudi ustrezno ukrepajo (npr. učenec/-ka, 

ki je žrtev nasilja, dobi pomoč ter zaščito strokovnega delavca šole; učenec/-ka, ki se vede 

nasilno je kaznovan/-a; organizira se pogovor z vsemi, ki so sodelovali pri nasilju).  

5.5 POMEMBNOST AKTIVNOSTI, KI SE UPORABLJAJO ZA PREPREČEVANJE 

OZIROMA ZMANJŠANJE MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA 

 

Zanimalo nas je tudi, kako pomembne so po mnenju učencev različne aktivnosti, ki jih šola in 

strokovni delavci šole uporabljajo za preprečevanje oziroma zmanjšanje medvrstniškega 

nasilja (R 5). 

Najprej smo želeli ugotoviti, ali se pri razrednih urah pogovarjajo o problematiki 

medvrstniškega nasilja. Rezultati odgovorov učencev so prikazani na grafu 4.  
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Graf 4: Obravnava problematike medvrstniškega nasilja pri razrednih urah (% 

učencev) 

Na podlagi odgovorov učencev, ki jih prikazuje graf 4, lahko ugotovimo, da so pri večini 

učencev (82,4 %) pri razrednih urah obravnavali problematiko medvrstniškega nasilja. Tudi 

Pajk (1999) izpostavlja pomen obravnave problematike medvrstniškega nasilja pri razrednih 

urah, saj meni, da lahko tako učitelj vpliva na vedenje učencev. 

Nato smo učence, ki so na vprašanje, ali se pri razrednih urah pogovarjate o problematiki 

medvrstniškega nasilja, katerega odgovori učencev so prikazani na grafu 4, odgovorili z DA, 

prosili, da odgovorijo še na vprašanje, kako pogosto naštete osebe pomagajo pri izvedbi 

razrednih ur na to temo. Zanimalo nas je, kako pogosto naštete osebe, navedene v tabeli 10, 

glede na oceno učencev, pomagajo pri izvedbi razrednih ur na temo medvrstniškega nasilja.  

Tabela 10: Opisna statistika mnenja učencev o pogostosti pomoči navedenih oseb pri 

izvedbi razrednih ur na temo medvrstniškega nasilja, ocene pogostosti pomoči 

posamezne osebe glede na mnenje učencev (1 – nikoli, 5 – zelo pogosto) 

 
N 

M Me Mo SD 
Veljavni Manjkajoči 

Šolska svetovalna služba ali šolski 

psiholog 
108 23 3,22 3,00 4 1,062 

Zunanji sodelavci (policist, center za 

socialno delo ...) 
108 23 2,10 2,00 2 0,937 

Učenci (igra vlog, priprava posnetkov 

na temo medvrstniškega nasilja …) 
108 23 2,32 2,00 2 1,151 

Legenda:  

M – povprečna vrednost je izračunana na osnovi 5-stopenjske ocenjevalne lestvice (1 – nikoli, 2 – redko, 3 

– občasno, 4 – pogosto, 5 – zelo pogosto). 

 

Rezultati ocen učencev o pogostosti pomoči posamezne osebe pri izvedbi razrednih ur na 

temo medvrstniškega nasilja (tabela 10) kažejo, da glede na oceno učencev, po njihovem 

mnenju pri izvedbi razrednih ur na temo medvrstniškega nasilja, najpogosteje pomaga šolska 

svetovalna služba ali šolski psiholog (M = 3,22), sledijo učenci sami, z igro vlog, pripravo 

82,4 

17,6 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

DA NE

D
el

ež
 a

n
k

et
ir

a
n

ih
 u

če
n

ce
v

 (
%

) 



Vrbec, M. (2019). Prepoznavanje medvrstniškega nasilja med učenci 9. razreda osnovnih šol 

prekmurske regije (Magistrsko delo). Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

40 

 

posnetkov na to temo … (M = 2,32), najredkeje pa pri izvedbi razrednih ur na temo 

medvrstniškega nasilja pomagajo zunanji sodelavci, kot so na primer policisti, center za 

socialno delo … (M = 2,10). Tudi avtorja Pajk (1999) in Olweus (1995) poudarjata pomen 

sodelovanja naštetih oseb pri izvedbi razrednih ur, saj menita, da lahko učitelj tako doseže, da 

se učenci, ki so pogosto nasilni, začnejo zavedati stopnje škode in trpljenja, ki ju povzročajo s 

svojim vedenjem vrstnikom. 

 

Zanimalo nas je tudi, kako pogosto se naštete teme, ki smo jih zasledili v literaturi (Olweus, 

1995; Jurišić, 2018), navedene v tabeli 11, glede na oceno učencev, obravnavajo pri izvedbi 

razrednih ur. Vse teme imajo namreč pomemben vpliv na zmanjševanje in preprečevanje 

nasilja med vrstniki.  

Tabela 11: Opisna statistika mnenja učencev o pogostosti obravnave naštetih tem pri 

izvedbi razrednih ur, ocene pogostosti obravnave posameznih tem glede na mnenje 

učencev (1 – nikoli, 5 – zelo pogosto) 

 
N 

M Me Mo SD 
Veljavni Manjkajoči 

Medosebni odnosi 131 0 3,39 3,00 3 0,941 

Učenje socialnih spretnosti 130 1 2,79 3,00 3 0,978 

Otrokove pravice in dolžnosti 131 0 3,25 3,00 3 0,971 

Razredna pravila 131 0 3,43 3,00 3 1,060 

Ravnanje v konfliktnih situacijah 131 0 3,05 3,00 3 1,105 

Legenda:  

M – povprečna vrednost je izračunana na osnovi 5-stopenjske ocenjevalne lestvice (1 – nikoli, 2 – redko, 3 

– občasno, 4 – pogosto, 5 – zelo pogosto). 

 

Kot je razvidno iz tabele 11, rezultati ocen učencev o pogostosti obravnave posamezne teme 

pri izvedbi razrednih ur kažejo, da glede na oceno učencev, po njihovem mnenju, pri izvedbi 

razrednih ur najpogosteje obravnavajo razredna pravila (M = 3,43), kar izpostavlja tudi Jurišić 

(2018), in sicer navaja, da je pomembno, da vsak učitelj oblikuje v skladu s šolskimi pravili 

tudi razredna pravila, s katerimi prepreči moteče vedenje v razredu. Glede na oceno učencev, 

sledi po pogostosti obravnava medosebnih odnosov pri izvedbi razrednih ur (M = 3,39), nato 

sledi obravnava otrokovih pravic in dolžnosti (M = 3,25), nato obravnava ravnanja v 

konfliktnih situacijah (M = 3,05), najredkeje pa se glede na oceno učencev, pri izvedbi 

razrednih ur učijo o socialnih spretnostih (M = 2,79). Tudi Olweus (1995) predlaga, da velik 

delež razrednih ur učitelj nameni medosebnim odnosom v oddelku, učenju socialnih 

spretnosti, ravnanju v konfliktnih situacijah in pogovoru o otrokovih pravicah in dolžnostih.  

 

Zanimalo nas je še kako pomembni se glede na oceno učencev, učencem zdijo ukrepi za 

preprečevanje in zmanjševanje medvrstniškega nasilja, ki smo jih zasledili v literaturi (Jurišić, 

2018; Olweus, 1995; Pajk, 1999; Pečjak, 2014), našteti v tabeli 12. 
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Tabela 12: Opisna statistika mnenja učencev o pomembnosti naštetih ukrepov za 

zmanjševanje in preprečevanje medvrstniškega nasilja, ocene pomembnosti posameznih 

ukrepov glede na mnenje učencev (1 – nepomembno, 5 – zelo pomembno) 

 
N 

M Me Mo SD 
Veljavni Manjkajoči 

Pogovori na temo medvrstniškega 

nasilja. 
131 0 3,92 4,00 4 0,877 

Nadzor med odmori in v času kosila. 131 0 3,71 4,00 4 0,998 

Vzgojni ukrepi (npr. opomin). 131 0 3,85 4,00 5 1,144 

Raziskave šole o medvrstniškem 

nasilju s pomočjo anketnih 

vprašalnikov. 

131 0 3,27 3,00 3 1,082 

Šolski dan namenjen problemu 

medvrstniškega nasilja. 
131 0 3,23 3,00 3 1,225 

Razredna pravila proti 

medvrstniškemu nasilju. 
131 0 3,66 4,00 4 1,051 

Razredne ure namenjene problemu 

medvrstniškega nasilja. 
129 2 3,53 4,00 4 0,993 

Predavanja in delavnice, namenjene 

problemu medvrstniškega nasilja, 

namenjene učencem, staršem in 

strokovnim delavcem šole. 

131 0 3,50 4,00 4 1,139 

Pohvale pozitivnega vedenja. 131 0 3,90 4,00 5 1,163 

Legenda:  

M – povprečna vrednost je izračunana na osnovi 5-stopenjske ocenjevalne lestvice (1 – nepomembno, 2 – 

malo pomembno, 3 – niti pomembno niti nepomembno, 4 – pomembno, 5 – zelo pomembno). 

 

Rezultati ocen učencev o pomembnosti naštetih ukrepov za zmanjševanje in preprečevanje 

medvrstniškega nasilja (tabela 12) kažejo, da so glede na oceno učencev, po njihovem 

mnenju, najpomembnejši ukrepi za zmanjševanje in preprečevanje medvrstniškega nasilja, 

pogovori na temo medvrstniškega nasilja (M = 3,92), presenetljivo glede na oceno učencev 

sledi ukrep pohvale pozitivnega vedenja (M = 3,90). Pomembnost tega ukrepa je izpostavil 

tudi Olweus (1995), meni namreč, da lahko strokovni delavci šole s pohvalami zelo vplivajo 

na vedenje učencev, učenci pa tudi lažje sprejemajo kritiko nezaželenega vedenja in se 

skušajo spremeniti, če imajo občutek, da jih učitelj ceni in spoštuje. Najmanj pomembna 

ukrepa za zmanjševanje in preprečevanje medvrstniškega nasilja, glede na oceno učencev sta  

raziskave šole o medvrstniškem nasilju s pomočjo anketnih vprašalnikov (M = 3,27) in 

izvedba šolskega dneva namenjenega problemu medvrstniškega nasilja (M = 3,23). V 

nasprotju s tem Olweus (1995) meni, da šola z izvedbo šolskega dneva, namenjenega 

problemu nasilja med vrstniki, pripomore k večji ozaveščenosti o tem problemu in k 

razvijanju stališč in oblikovanju  pogojev, ki znižujejo stopnjo nasilja v šoli. Glede na 

rezultate predvidevamo, da so po mnenju učencev vsi našteti ukrepi za preprečevanje in 

zmanjševanje nasilja med vrstniki pomembni, saj so bile povprečne vrednosti (M) ocen 

učencev vseh naštetih ukrepov večje od 3,00. Glede na rezultate sklepamo, da imajo po 

mnenju učencev, vsi našteti ukrepi pomemben vpliv na zmanjševanje in preprečevanje 

medvrstniškega nasilja. 
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6 OBRAVNAVA TEME MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA PRI 

POUKU GOSPODINJSTVA 

Pomembno vlogo pri preprečevanju in zmanjševanju medvrstniškega nasilja, kot smo 

ugotovili na podlagi znanstvene in strokovne literature, predstavljene v teoretičnih izhodiščih 

magistrskega dela in iz rezultatov raziskave, imajo tudi učitelji. Njihova naloga namreč ni le 

posredovati učne snovi, ampak otroke tudi vzgajati in ustvariti prostor učenja medosebnih 

odnosov.  

V okviru rednega učnega programa pri predmetu gospodinjstvo lahko tudi učitelji 

gospodinjstva otroke ozaveščajo o problematiki medvrstniškega nasilja, in sicer lahko to temo 

obravnavajo v okviru modula ekonomika gospodinjstva, operativna učna cilja: razumejo 

pojme pripadnost, varnost, zaščita ter razumejo pomen dobrih medsebojnih odnosov. Predlog 

izvedbe učne ure na temo medvrstniškega nasilja je podan v prilogi 3. 

Pri učni uri katere predlog izvedbe je podan v prilogi 3, bi na začetku prikazali posnetek o 

medvrstniškem nasilju ter učence spodbudili k razmišljanju o tem, kaj bo tema učne ure. 

Učence bi nato vprašali, kaj medvrstniško nasilje je, ter nato povzeli oziroma razložili. Nato 

bi učencem podali navodila za delo v skupinah ter jih razdelili v heterogene skupine s po 4 

učenci. S pomočjo tabličnih računalnikov bi vsaka izmed skupin morala s pomočjo povezav, 

ki bi ju našli v spletni učilnici predmeta, izdelati plakat na katerem bi morali predstaviti 

naslednje: opredelitev medvrstniškega nasilja, oblike medvrstniškega nasilja, značilnosti žrtev 

medvrstniškega nasilja, značilnosti nasilnežev medvrstniškega nasilja, posledice 

medvrstniškega nasilja ter ravnanje v primeru, da si opazovalec oz. žrtev medvrstniškega 

nasilja. V vsaki izmed skupin bi po določenem času določili enega člana, ki bi na kratko 

predstavil eno izmed točk predstavljenih na plakatu. Nato bi z mečkanjem papirja 

demonstrirali povzročanje nasilja. Za zaključek učne ure bi na projekciji prikazali učencem še 

nekaj končnih misli o medvrstniškem nasilju, ki bi jim jih razdelili tudi natisnjene, da si jih 

prilepijo v zvezek.  

Z izvedbo dela v obliki skupinskega dela pri predlagani učni uri bi zagotovili, da morajo 

učenci za uspešno izvedbo naloge sodelovati, s tako obliko dela pa lahko, tako kot ugotavlja 

tudi Olweus (1995), pripomoremo k razvoju dobrih odnosov v skupini ter spodbujamo 

medsebojno pomoč, spoštovanje in empatijo do drugih, prispevamo k boljšemu sprejemanju 

in bolj pozitivni naravnanosti do drugih ter manjši količini predsodkov do pripadnikov drugih 

ras ali narodnosti.  

Plakate, ki bi jih izdelali učenci pri skupinskem delu, v okviru učne ure pri predmetu 

gospodinjstvo, bi lahko izobesili na šolskih hodnikih in tako pripomogli k prepoznavanju 

medvrstniškega nasilja ter ustreznemu ukrepanju ob zaznavi ali doživljanju le-tega tudi pri 

ostalih učencih šole. 
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7 RAZPRAVA 

 

Medvrstniško nasilje je pojav, ki ga v šolah pogosto zasledimo in ima škodljiv vpliv na razvoj 

in dobro počutje mladostnikov, povzroči lahko fizično ali duševno škodo, vpliva lahko na 

njihovo zdravje ter slabše rezultate v šoli. Otroci velik del svojega časa preživijo v šoli, zato 

je pomembno, da se tudi v šoli počutijo varne in sprejete.  

Z raziskavo, izvedeno v okviru magistrskega dela, smo želeli ugotoviti, ali učenci 9. razredov 

različnih osnovnih šol v Prekmurju prepoznavajo medvrstniško nasilje in kako ukrepajo v 

primeru zaznave le-tega ter kako se razlikujeta prepoznavanje medvrstniškega nasilja in 

ukrepanje učencev v primeru zaznave medvrstniškega nasilja glede na spol. Ugotoviti smo 

želeli tudi, kako pogosto in kakšne oblike medvrstniškega nasilja učenci zaznavajo oziroma 

doživljajo in zakaj velikokrat zaznano nasilje zamolčijo. Zanimalo nas je, kako učenci vidijo 

vlogo strokovnih delavcev šole pri prepoznavanju, obravnavi in preprečevanju 

medvrstniškega nasilja ter ali jim zaupajo, se obračajo nanje ob pojavu nasilja med vrstniki. 

Zanimalo nas je tudi, kako učenci ocenjujejo pomembnost različnih aktivnosti, ki se 

uporabljajo na področju zmanjševanja in preprečevanja medvrstniškega nasilja. 

Rezultati so pokazali, da tako fantje kot dekleta prepoznavajo medvrstniško nasilje, kar lahko 

sklepamo na podlagi rezultatov strinjanja učencev s trditvami, ki so bile podane o 

medvrstniškem nasilju, povprečne vrednosti (M) strinjanja s trditvami so bile namreč večje od 

3,00. Učenci se torej s posameznimi trditvami strinjajo oziroma popolnoma strinjajo. Čeprav 

so vse podane trditve opisovale medvrstniško nasilje, so se stališča tako fantov kot deklet do 

posameznih trditev razlikovala. Na raziskovalno vprašanje, ali se med učenkami in učenci 

pojavljajo razlike v prepoznavanju medvrstniškega nasilja, lahko odgovorimo, da dekleta 

nekoliko bolje prepoznavajo medvrstniško nasilje, saj so bile pri dekletih povprečne vrednosti 

(M) pri vseh trditvah o medvrstniškem nasilju nekoliko višje kot pri fantih. Glede na rezultate 

primerjave strinjanja učencev s trditvami o medvrstniškem nasilju menimo, da se dekleta bolj 

kot fantje zavedajo, da gre za medvrstniško nasilje pri zavestnem, namernem in 

ponavljajočem se nasilnem vedenju enega učenca ali skupine učencev proti enemu učencu ali 

skupini učencev ter fantje pogosteje kot dekleta, nasilje do katerega pride v šoli opredelijo kot 

rezultat prostovoljnega in namernega spopada vključenih ali rezultat igranja in ne kot 

medvrstniško nasilje. Prav tako lahko na podlagi rezultatov prepoznavanja značilnosti žrtev 

medvrstniškega nasilja vidimo, da so bile povprečne vrednosti (M) trditev, ki niso opisovale 

žrtev medvrstniškega nasilja, ampak značilnosti nasilnežev (potreba po podrejanju drugih, 

uveljavljanje s telesno močjo in grožnjami, težko podrejanje pravilom, pozitivna samopodoba, 

hitra razjezitev, nasprotovalnost in agresivnost do odraslih), pri dekletih nekoliko nižje kot pri 

fantih. Tudi primerjava strinjanja učencev s trditvami, ki opisujejo žrtev medvrstniškega 

nasilja je pokazala, da so se dekleta s trditvami, ki opisujejo žrtev medvrstniškega nasilja (so 

pasivne, podredljive, sramežljive) bolj strinjala kot fantje, zato sklepamo, da dekleta nekoliko 

bolje prepoznavajo žrtve medvrstniškega nasilja kot fantje. 

Ugotovili smo tudi, da glede na rezultate raziskave več kot polovica anketiranih učencev, in 

sicer 50,4 % učencev, še nikoli ni bila žrtev medvrstniškega nasilja. Vsaj 1-krat v preteklih 
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nekaj mesecih pa je bilo žrtev medvrstniškega nasilja 19,8 % učencev, kar je nekoliko manj, 

kot je bilo ugotovljeno v mednarodni raziskavi »Z zdravjem povezana vedenja v šolskem 

obdobju med mladostniki« iz leta 2014, kjer so rezultati raziskave pokazali, da je bilo žrtev 

medvrstniškega nasilja vsaj enkrat v preteklih nekaj mesecih 22,1 % mladostnikov.  

Pri raziskovalnem vprašanju, katere so po mnenju učencev najpogostejše oblike 

medvrstniškega nasilja, ki se pojavljajo v šoli, smo menili, da bo po mnenju učencev oblika 

medvrstniškega nasilja, ki se najpogosteje pojavlja v šoli verbalno nasilje, to so potrdili tudi 

rezultati raziskave. Prav tako so tudi v raziskavi »Pojavne oblike nasilja v šolah, njegova 

zaznava, obravnava in preprečevanje« (Lešnik Mugnaioni idr., 2009), ki je bila izvedena na 

27 slovenskih osnovnih šolah, ugotovili, da je na šolah največ verbalnega nasilja. Tej obliki 

medvrstniškega nasilja po pogostosti pojavljanja v šoli glede na rezultate raziskave, po 

mnenju deklet sledi psihično nasilje, po mnenju fantov pa fizično nasilje, kar se sklada z 

ugotovitvami Safron (2007, v Berčnik in Tašner, 2018), ki meni, da je fantom nasilje pogosto 

predstavljeno kot primerno za reševanje konfliktov, zato pogosteje izvajajo fizično nasilje, 

dekleta pa pogosteje izvajajo prikrito, posredno reševanje konfliktov, torej psihično nasilje. 

Rezultati so pokazali tudi, da se ekonomsko nasilje po mnenju učencev na šoli ne pojavlja. 

Presenetljivo velik delež učencev, in sicer kar 15,3 %, pa občasno zaznava tudi spolno nasilje, 

kar pa je nekoliko manj, kot so to ugotovili v raziskavi »Pojavne oblike nasilja v šolah, 

njegova zaznava, obravnava in preprečevanje« (Lešnik Mugnaioni idr., 2009) (17,3 %).  

Rezultati ocen učencev o mestih v šoli in izven šole, ki smo jih zasledili v literaturi 

(Zabukovec Kerin, 2002), kjer najpogosteje prihaja do medvrstniškega nasilja, so pokazali, da 

se medvrstniško nasilje najredkeje pojavlja v učilnici, ko je učitelj prisoten, občasno pa se 

pojavlja v učilnici, ko učitelj ni prisoten. Sklepamo, da prisotnost strokovnih delavcev šole 

zmanjša pogostost pojavljanja medvrstniškega nasilja. Prav tako tudi Smernice za analizo, 

preprečevanje in obravnavo/obvladovanje nasilja v šolskem prostoru (2004) poudarjajo 

pomembnost prisotnosti strokovnih delavcev šole med odmori na hodnikih, v jedilnici, 

garderobah, v okolici šole itn. ter njihovo stalno odzivnost na morebitni pojav medvrstniškega 

nasilja. Kot mesto, kjer se pogosto pojavlja medvrstniško nasilje, so učenci ocenili hodnik. 

Sklepamo, da je to posledica manjšega nadzora strokovnih delavcev šole v času odmorov, 

učenci so namreč bolj prepuščeni sami sebi. Za jedilnico največji delež učencev ocenjuje, da 

se občasno pojavlja medvrstniško nasilje, prav tako tudi za okolico šole. Glede na oceno 

največjega deleža učencev se v telovadnici in v garderobah redko pojavlja medvrstniško 

nasilje. Nikoli pa se presenetljivo glede na oceno največjega deleža učencev, medvrstniško 

nasilje ne pojavlja v toaletnih prostorih ter na poti v šolo in iz šole. Sklepamo, da se na 

mestih, kjer je nadzor strokovnih delavcev šole manjši, pogosteje pojavlja medvrstniško 

nasilje. 

Prav tako so rezultati raziskave pokazali, da se glede na oceno učencev o podanih odzivih v 

primeru zaznave medvrstniškega nasilja, največji delež učencev (37,4 %) nikoli ne odzove 

tako, da nikomur ne bi povedal, v prepričanju, da strokovni delavci šole niso sposobni 

ukrepati v primeru nasilja. Raziskava Olweusa (1995) je v nasprotju s tem pokazala, da kar 60 

% učencev predmetne stopnje ocenjuje, da učitelji skoraj nikoli ne skušajo ustaviti 
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medvrstniškega nasilja. Sklepamo, da učenci zaupajo v sposobnost uspešne intervencije 

strokovnih delavcev šole. Ključni razlogi, zaradi katerih učenci pogosto ne seznanijo 

strokovnih delavcev šole o zaznanem medvrstniškem nasilju, so glede na ugotovitve raziskave 

Craig s sodelavci (2001, v Pečjak, 2014), da je tožarjenje nekaj slabega in da se bo nasilje 

ponavljalo, saj posameznik ne more ničesar narediti, rezultati naše raziskave so pokazali, da 

se največji delež učencev nikoli ne odzove tako. Glede na rezultate raziskave je kar 38,5 % 

anketiranih učencev ocenilo, da se pogosto oziroma zelo pogosto na zaznano medvrstniško 

nasilje odzovejo tako, da o njem poročajo odrasli osebi na šoli, kar je nekoliko več, kot so to 

ugotovili v raziskavi Adaira s sodelavci (2000, v Pečjak, 2014) (21 %). Sklepamo, da večji 

delež učencev nima odpora do tega, da bi strokovne delavce šole obvestil o zaznanem 

medvrstniškem nasilju, je pa delež učencev, ki o zaznanem medvrstniškem nasilju poročajo 

vrstniku še vseeno nekoliko večji. Rezultati naše raziskave o najpogostejših vlogah, ki jih 

lahko imajo opazovalci medvrstniškega nasilja, ki jih navaja Pečjak (2014) (lahko so 

posnemovalci nasilneža, podporniki nasilneža, nevpleteni, branilci žrtve), pa so pokazali, da 

največji delež učencev ocenjuje, da se nikoli ne odzove tako, da bi se nasilnežem pridružil ali 

da bi spodbujal udeležence v nasilju ali pa da nikomur ne bi povedali o zaznanem nasilju, 

zaradi strahu, da bodo drugače še oni žrtev nasilja. Rezultati raziskave so pokazali tudi, da se 

največji delež učencev občasno odzove tako, da nagovarja nasilneža, da preneha, skoraj 

polovica učencev pa nikoli ne pomaga žrtvi nasilja tako, da bi se zavzeli fizično. Iz rezultatov 

sklepamo, da večji delež učencev, če se znajde v vlogi opazovalcev, se odzove z ukrepanjem 

(npr. o zaznanem nasilju poročajo strokovnim delavcem šole, nagovarjajo nasilneža, da 

preneha …). 

Glede na rezultate raziskave predvidevamo, da se učenci ustrezno odzivajo na zaznano 

medvrstniško nasilje, saj so bile povprečne vrednosti (M) ocen neustreznih odzivov (npr. 

»Nasilje ignoriram.«, »Spodbujam udeležence v nasilju.«, »Nasilnežem se pridružim.«, 

»Nikomur ne povem, saj je tožarjenje nekaj slabega.«) manjše od 3,00. Učenci se torej redko 

oziroma nikoli ne odzovejo tako. Na raziskovalno vprašanje, ali se med učenkami in učenci 

pojavljajo razlike v odzivanju na medvrstniško nasilje, lahko na osnovi rezultatov 

odgovorimo, da se dekleta na zaznano medvrstniško nasilje odzovejo pogosteje in na bolj 

ustrezen način kot fantje, saj so bile pri dekletih povprečne vrednosti (M) ocen neustreznih 

odzivov nekoliko nižje kot pri fantih. Kot primer lahko navedemo odziv »Nasilnežem se 

pridružim.«, povprečna vrednost (M) tega odziva je bila namreč pri dekletih, 1,07, pri fantih 

pa 1,67, zato lahko sklepamo, da se fantje pogosteje odzovejo neustrezno na zaznano 

medvrstniško nasilje kot dekleta. Tudi primerjava ocen učencev o podanih odzivih v primeru 

zaznave medvrstniškega nasilja je pokazala, da bi se dekleta pogosteje kot fantje odzvala z 

ustreznimi odzivi (o zaznanem medvrstniškem nasilju bi poročale odrasli osebi na šoli, o 

zaznanem medvrstniškem nasilju bi poročale vrstniku, nagovarjale bi nasilneža, da preneha), 

zato sklepamo, da si dekleta bolj kot fantje prizadevajo za ustrezen način odzivanja na pojav 

medvrstniškega nasilja. 

Na osnovi rezultatov lahko na raziskovalno vprašanje, kako se po mnenju učencev odzivajo 

strokovni delavci šole na medvrstniško nasilje, odgovorimo, da se po mnenju učencev 

strokovni delavci šole na zaznano medvrstniško nasilje ustrezno odzivajo, saj so bile 
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povprečne vrednosti (M) ocen neustreznih odzivov (npr. »Strokovni delavci šole v primeru 

nasilja med vrstniki ne ukrepajo.«, »Strokovni delavci šole se ne vmešavajo, medvrstniško 

nasilje ignorirajo.«, »Strokovni delavci šole rečejo, da naj učenci problem rešijo sami.« …) 

manjše od 3,00. Po mnenju učencev se torej strokovni delavci šole redko oziroma nikoli ne 

odzovejo tako. Sklepamo, da po mnenju učencev strokovni delavci šole medvrstniško nasilje 

zaznavajo, ga ne ignorirajo, ga poskušajo ustaviti ter tudi ustrezno ukrepajo (npr. učenec/-ka, 

ki je žrtev nasilja, dobi pomoč ter zaščito strokovnega delavca šole; učenec/-ka, ki se vede 

nasilno je kaznovan/-a; organizira se pogovor z vsemi, ki so sodelovali pri nasilju). Iz 

rezultatov ocen učencev o podanih odzivih strokovnih delavcev šole v primeru zaznave 

medvrstniškega nasilja je razvidno, da bi se glede na oceno učencev po njihovem mnenju 

strokovni delavci šole ob zaznavi medvrstniškega nasilja najpogosteje odzvali tako, da bi se 

organiziral pogovor z vsemi, ki so sodelovali pri nasilju, kar kot pomembno ob pojavu nasilja 

med vrstniki izpostavlja tudi Habbe (2000). Glede na oceno učencev bi sledil odziv, da 

strokovni delavci šole poskušajo ustaviti medvrstniško nasilje. Glede na rezultate raziskave 

smo ugotovili tudi, da po mnenju učencev strokovni delavci šole pritožbe učencev jemljejo 

resno, v nasprotju s tem je po mnenju Posnic in Košir (2016) pogosto vzrok neodzivanja 

strokovnih delavcev šole na medvrstniško nasilje, ker so prepričani, da so pripovedi učencev 

neresnične. Če pogledamo rezultate raziskave, lahko ugotovimo tudi, da se po mnenju 

učencev strokovni delavci šole redko odzovejo tako, da učencem rečejo, da naj problem rešijo 

sami ali da se ne vmešavajo in medvrstniško nasilje ignorirajo, kar je glede na literaturo 

(Verbnik Dobnikar, 2002) pogosto vzrok neodzivanja na pojav medvrstniškega nasilja s strani 

strokovnih delavcev šole. 

Glede na rezultate raziskave smo ugotovili tudi, da so pri večini učencev pri razrednih urah 

obravnavali problematiko medvrstniškega nasilja. Pomen obravnave problematike 

medvrstniškega nasilja pri razrednih urah izpostavlja tudi Pajk (1999), saj meni, da lahko tako 

učitelj vpliva na vedenje učencev. Rezultati kažejo tudi, da glede na oceno učencev po 

njihovem mnenju pri izvedbi razrednih ur na temo medvrstniškega nasilja najpogosteje 

pomaga šolska svetovalna služba ali šolski psiholog, sledijo učenci sami, z igro vlog, pripravo 

posnetkov na to temo ipd., najredkeje pa pri izvedbi razrednih ur na temo medvrstniškega 

nasilja pomagajo zunanji sodelavci, kot so na primer policisti, center za socialno delo ipd. 

Prav tako tudi avtorja Pajk (1999) in Olweus (1995) izpostavljata pomen sodelovanja naštetih 

oseb pri izvedbi razrednih ur, saj menita, da lahko učitelj tako doseže, da se učenci, ki se 

pogosto vedejo nasilno, začnejo zavedati škode in trpljenja, ki ju povzročajo s svojim 

vedenjem vrstnikom. Vse oblike medvrstniškega nasilja so namreč za žrtev boleče in za sabo 

pustijo posledice; žrtev tako nikoli več ne bo enaka.  

Rezultati ocen učencev o pogostosti obravnave tem, kot so razredna pravila, medosebni 

odnosi, otrokove pravice in dolžnosti, ravnanje v konfliktnih situacijah ter socialne spretnosti 

pri izvedbi razrednih ur, ki smo jih zasledili v literaturi (Olweus, 1995; Jurišić, 2018), so 

pokazali, da se po mnenju učencev pri izvedbi razrednih ur najpogosteje obravnavajo razredna 

pravila. To izpostavlja tudi Jurišić (2018), in sicer navaja, da je pomembno, da vsak učitelj 

oblikuje v skladu s šolskimi pravili tudi razredna pravila, z njimi lahko namreč prepreči 

moteče vedenje v razredu. Glede na oceno učencev sledi po pogostosti obravnava medosebnih 



Vrbec, M. (2019). Prepoznavanje medvrstniškega nasilja med učenci 9. razreda osnovnih šol 

prekmurske regije (Magistrsko delo). Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

47 

 

odnosov pri izvedbi razrednih ur, nato sledi obravnava otrokovih pravic in dolžnosti, nato 

obravnava ravnanja v konfliktnih situacijah, najredkeje pa se glede na oceno učencev, pri 

izvedbi razrednih ur učijo o socialnih spretnostih. Tudi Olweus (1995) predlaga, da velik 

delež razrednih ur učitelj nameni obravnavi teh tem, saj je obravnava teh tem namreč 

pomembna z vidika zmanjševanje in preprečevanje nasilja med vrstniki.  

Na raziskovalno vprašanje, kako pomembne so po mnenju učencev različne aktivnosti, ki jih 

šola in strokovni delavci šole uporabljajo za preprečevanje oziroma zmanjšanje 

medvrstniškega nasilja, lahko na osnovi rezultatov odgovorimo, da so po mnenju učencev vsi 

našteti ukrepi za preprečevanje in zmanjševanje nasilja med vrstniki, ki smo jih zasledili v 

literaturi (Jurišić, 2018; Olweus, 1995; Pajk, 1999; Pečjak, 2014), pomembni, saj so bile 

povprečne vrednosti (M) ocen učencev, vseh naštetih ukrepov večje od 3,00. Glede na 

rezultate sklepamo, da imajo po mnenju učencev vsi našteti ukrepi pomemben vpliv na 

zmanjševanje in preprečevanje medvrstniškega nasilja. Rezultati ocen učencev o 

pomembnosti naštetih ukrepov za zmanjševanje in preprečevanje medvrstniškega nasilja 

kažejo, da so po njihovem mnenju najpomembnejši ukrepi za zmanjševanje in preprečevanje 

medvrstniškega nasilja, pogovori na temo medvrstniškega nasilja, presenetljivo glede na 

oceno učencev sledi ukrep pohvale pozitivnega vedenja, katerega pomembnost je izpostavil 

tudi Olweus (1995). Meni namreč, da lahko strokovni delavci šole s pohvalami pomembno 

vplivajo na vedenje učencev. Najmanj pomembna ukrepa za zmanjševanje in preprečevanje 

medvrstniškega nasilja, glede na oceno učencev pa sta raziskave šole o medvrstniškem nasilju 

s pomočjo anketnih vprašalnikov in izvedba šolskega dneva namenjenega problemu 

medvrstniškega nasilja. V nasprotju s tem Olweus (1995) meni, da šola z izvedbo šolskega 

dneva namenjenega problemu nasilja med vrstniki, pripomore k večji ozaveščenosti o tem 

problemu ter s tem pripomore k znižanju stopnje nasilja v šoli.  
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8 SKLEP 

 

Vzgojno delovanje šole kot institucije mora biti tako, da zagovarja ničelno toleranco do 

neprimernega vedenja, kar pomeni ukrepanje ob vseh oblikah takega vedenja. Ob pojavu 

medvrstniškega nasilja morajo zato strokovni delavci šole ustrezno ukrepati in tako otrokom 

zagotoviti varno okolje v katerem se lahko učijo. 

Da bi otroci čim bolj prepoznavali medvrstniško nasilje, jih je treba čim bolj ozaveščati o tem 

problemu. Šola naj zato nameni velik poudarek tudi preventivi, v pouk in druge dejavnosti 

lahko vnaša vsebine in aktivnosti, s katerimi učence naredi občutljive za pojav 

medvrstniškega nasilja in si tako prizadeva, da do medvrstniškega nasilja ne bo prišlo oziroma 

da ga čim bolj zmanjša. Pomembno je, da strokovni delavci šole z lastnim zgledom in nasveti 

spodbujajo otroke k ustreznemu odzivanju na pojav medvrstniškega nasilja, kar je pomemben 

varovalni dejavnik pri preprečevanju nasilja med vrstniki, pomembna pa je tudi podpora 

izvajanja aktivnosti v domačem okolju s strani staršev. Že Jan A. Komensky je namreč dejal: 

»Vzgoja, ki temelji zgolj na zahtevah in nasvetih, ne pa na zgledih, je slaba vzgoja.« Zato 

moramo otrokom privzgojiti odgovornost do ustreznega odzivanja na zaznano medvrstniško 

nasilje, hkrati pa moramo pri tem biti tudi sami dober model, po katerem se bodo lahko 

zgledovali. Prav tako mora biti šola tudi prostor učenja medosebnih odnosov, saj so ti izredno 

pomembni za zagotavljanje občutka varnosti in pripadnosti, medsebojne podpore ter 

pozitivnih zgledov.  

Rezultati raziskave, izvedene v okviru magistrskega dela, so tako pokazali, da učenci 9. 

razredov različnih osnovnih šol v Prekmurju prepoznavajo medvrstniško nasilje. Ugotovili 

smo, da se glede na spol pojavljajo razlike v prepoznavanju medvrstniškega nasilja. Dekleta 

namreč glede na rezultate nekoliko bolje prepoznavajo medvrstniško nasilje, prav tako tudi 

nekoliko bolje prepoznavajo značilnosti žrtev medvrstniškega nasilja kot fantje. Ugotovili 

smo tudi, da več kot polovica anketiranih učencev še nikoli ni bila žrtev medvrstniškega 

nasilja ter da je delež učencev, ki so občasno žrtev medvrstniškega nasilja, precejšen. Prav 

tako smo ugotovili, da je po mnenju učencev oblika medvrstniškega nasilja, ki se najpogosteje 

pojavlja v šoli, verbalno nasilje, po mnenju deklet sledi psihično nasilje, po mnenju fantov pa 

fizično nasilje. Ekonomsko nasilje se po mnenju učencev na šoli ne pojavlja, občasno pa 

učenci zaznavajo spolno nasilje. Ugotovili smo, da se po mnenju učencev pogosto pojavlja 

medvrstniško nasilje na hodniku, občasno se pojavlja v učilnici, ko učitelj ni prisoten, ter v 

jedilnici in okolici šole, redko se pojavlja v telovadnici in v garderobah, najredkeje se pojavlja 

v učilnici, ko je učitelj prisoten, nikoli pa se ne pojavlja v toaletnih prostorih ter na poti v šolo 

in iz šole. Glede na rezultate raziskave predvidevamo, da se učenci ustrezno odzivajo na 

zaznano medvrstniško nasilje, prav tako ugotavljamo, da učenci zaupajo v sposobnost uspešne 

intervencije strokovnih delavcev šole in da večji delež učencev nima odpora do tega, da bi 

strokovne delavce šole obvestil o zaznanem medvrstniškem nasilju, je pa delež učencev, ki o 

zaznanem medvrstniškem nasilju poročajo vrstniku še vseeno nekoliko večji. Ugotavljamo 

tudi, da večji delež učencev, če se znajde v vlogi opazovalcev, se odzove z ukrepanjem. 

Ugotovili smo, da se glede na spol pojavljajo razlike v ukrepanju učencev v primeru zaznave 

medvrstniškega nasilja, dekleta se namreč na zaznano medvrstniško nasilje odzovejo 
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pogosteje in na bolj ustrezen način kot fantje. Prav tako smo ugotovili, da se po mnenju 

učencev strokovni delavci šole ustrezno odzivajo na zaznano medvrstniško nasilje, in sicer ga 

zaznavajo, ga ne ignorirajo, ga poskušajo ustaviti ter tudi ustrezno ukrepajo. Ugotavljamo, da 

po mnenju učencev strokovni delavci šole pritožbe učencev jemljejo resno. Glede na rezultate 

raziskave smo ugotovili tudi, da so pri večini učencev pri razrednih urah obravnavali 

problematiko medvrstniškega nasilja. Ugotovili smo tudi, da imajo po mnenju učencev 

različne aktivnosti, ki se izvajajo na področju zmanjševanja in preprečevanja medvrstniškega 

nasilja, pomemben vpliv na zmanjševanje in preprečevanje le-tega. Ugotavljamo, da sta 

najmanj pomembna ukrepa glede na oceno učencev raziskave šole o medvrstniškem nasilju s 

pomočjo anketnih vprašalnikov in izvedba šolskega dneva, namenjenega problemu 

medvrstniškega nasilja, najpomembnejši ukrepi pa so po njihovem mnenju pogovori na temo 

medvrstniškega nasilja in pohvale pozitivnega vedenja. 

Da bi bili v prihodnje rezultati še boljši, je smiselno, da se oblikujejo in izvajajo učinkovite 

strategije, ki bi prispevale k še boljšemu prepoznavanju medvrstniškega nasilja ter 

spodbujanju ustreznega ukrepanja ob zaznavi ali doživljanju le-tega. S pomočjo ugotovitev iz 

raziskave ter pregleda literature smo oblikovali predloge za učence in strokovne delavce, ki bi 

vodili k še boljšemu prepoznavanju medvrstniškega nasilja med učenci ter k prizadevanju za 

preprečevanje oziroma zmanjšanje tovrstnega nasilja, in sicer: 

 Učna ura na temo medvrstniškega nasilja, ki jo lahko v okviru rednega učnega 

programa pri predmetu gospodinjstvo izvedejo učitelji gospodinjstva in tako dodatno 

pripomorejo k prepoznavanju medvrstniškega nasilja med učenci ter ustreznemu 

ukrepanju učencev ob zaznavi le-tega (primer učne ure podan v prilogi 3).  

 Uporaba učne metode kooperativnega učenja ali oblike skupinskega dela pri razrednih 

urah in v okviru rednega učnega programa, ki lahko pripomore k boljšem sprejemanju 

in bolj pozitivni naravnanosti do drugih, večji pripravljenosti za medsebojno pomoč 

ter manjši količini predsodkov do pripadnikov drugih ras ali narodnosti. 

 Razredna ura na temo medvrstniškega nasilja, kjer lahko učitelj povabi na primer 

policista, ki spregovori o primerih medvrstniškega nasilja v šolah in posledicah le-tega 

za učence. V okviru razrednih ur pa se lahko izvedejo tudi igre vlog, tako lahko 

dosežemo, da se učenci, ki so večkrat nasilni, začnejo zavedati škode in trpljenja, ki ju 

s svojim vedenjem povzročajo vrstnikom. Učitelj lahko izvede tudi igre na temo 

medvrstniškega nasilja, na primer učenci morajo kartice z značilnostmi žrtev in 

nasilnežev ustrezno razvrstiti. Poznavanje znakov, ki kažejo na to, da je učenec žrtev 

medvrstniškega nasilja, je namreč zelo pomembno, saj žrtve zaradi čustvenega napora, 

ki spremlja nasilje med vrstniki, o svojih težavah težko spregovorijo. 

 Izobešanje plakatov z informativno vsebino o medvrstniškem nasilju, ki bi jih izdelali 

učenci v okviru razrednih ur, delavnic ali rednega učnega programa. 

 Vsak učitelj naj bi v skladu s šolskimi pravili oblikoval skupaj z učenci tudi razredna 

pravila, saj lahko tako prepreči nasilno vedenje v razredu ter spodbuja strpnost in 

medsebojno razumevanje. 
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 Pohvale pozitivnega vedenja. S tem lahko strokovni delavci zelo vplivajo na vedenje 

učencev, učenci lažje sprejemajo kritiko nezaželenega vedenja in se skušajo 

spremeniti, če imajo občutek, da jih učitelj ceni in spoštuje. 

 Obravnava tem, kot so medosebni odnosi, učenje socialnih spretnosti, ravnanje v 

konfliktnih situacijah in pogovori o otrokovih pravicah in dolžnostih v okviru 

razrednih ur, ki vplivajo na zmanjševanje oziroma preprečevanje medvrstniškega 

nasilja. 

 Organiziranje delavnic o medvrstniškem nasilju na šoli, kjer bi otroci pridobili 

informacije o pomenu ustreznega odzivanja na pojav medvrstniškega nasilja. 

 Organiziranje delavnic na temo medosebnih odnosov na šoli, kjer bi poudarili, da 

morajo odnosi med vrstniki temeljiti na sprejemanju, spoštovanju in medsebojni 

podpori. 

 Povečanje nadzora strokovnih delavcev šole na hodnikih, v jedilnicah in v okolici 

šole, saj se na teh mestih glede na rezultate raziskave pogosto oziroma občasno 

pojavlja medvrstniško nasilje. 

 Kljub dobrim rezultatom zaupanja učencev v sposobnost uspešne intervencije 

strokovnih delavcev šole in da večji delež učencev nima odpora do tega, da bi 

strokovne delavce šole obvestil o zaznanem medvrstniškem nasilju, je pomembno, da 

se strokovni delavci šole zavedajo, da morajo z učenci vzpostaviti zaupni odnos, da se 

morajo vedno odzvati na zaznano medvrstniško nasilje in ustrezno ukrepati in da 

morajo pritožbe žrtev vedno jemati resno.  

 Po našem mnenju je pomembno, da šola vsako leto izvaja raziskave o medvrstniškem 

nasilju na šoli s pomočjo anketnih vprašalnikov, čeprav je glede na rezultate raziskave 

po mnenju učencev to najmanj pomemben ukrep. S pomočjo raziskav lahko namreč 

šola dobi vpogled v mnenje učencev o varnosti na šoli, pogostosti doživljanja oziroma 

zaznave medvrstniškega nasilja na šoli, o stopnji zaupanja v sposobnost uspešne 

intervencije strokovnih delavcev šole, o učinkovitosti ukrepov šole za preprečevanje 

medvrstniškega nasilja ter pridobi predloge učencev, ki bi prispevali k preprečevanju 

oziroma zmanjšanju medvrstniškega nasilja.  

 Pomembno je tudi sodelovanje staršev, in sicer bi lahko skupaj z učenci bili prisotni na 

delavnicah na temo medvrstniškega nasilja v šoli. Pomembno za preprečevanje 

oziroma zmanjšanje medvrstniškega nasilja je namreč tudi, da starši doma s svojimi 

otroci govorijo o problemu medvrstniškega nasilja.  

Na osnovi rezultatov raziskave smo oblikovali tudi dodatna priporočila za ravnanje učencev 

pri soočanju z medvrstniškim nasiljem, in sicer so sledeča: 

 Povej o medvrstniškem nasilju, ki si ga zaznal ali ga doživljaš strokovnemu delavcu 

šole, ki mu zaupaš. 

 Medvrstniško nasilje se ne bo končalo samo od sebe, zato moraš ukrepati. 

 Na nasilje se nikoli ne odzivaj z nasiljem, saj to lahko vodi le do poslabšanja stanja. 

 Nasilno vedenje nikoli ni ustrezen način ravnanja v medosebnih odnosih. 

 Za nasilje nisi odgovoren ti, ampak tisti, ki ga povzroča. 
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 V primeru, da si opazovalec medvrstniškega nasilja, se odzovi z ukrepanjem in ga ne 

ignoriraj, poročaj strokovnemu delavcu šole. 

 Tožarjenje ni nekaj slabega, saj s tem pomagaš vrstniku, ki je žrtev medvrstniškega 

nasilja. 

 Vrstnika, ki ti spregovori o medvrstniškem nasilju, ki ga doživlja, jemlji resno in mu 

prisluhni. 

Menimo, da je medvrstniško nasilje tematika, ki je za vse strokovne delavce, ki delajo na 

področju vzgoje in izobraževanja zelo pomembna; medvrstniško nasilje je namreč 

vsakodnevni pojav prisoten na vsaki šoli. Zato je pomembno, da se bodoči učitelji v času 

izobraževanja seznanijo s tematiko o medvrstniškem nasilju. Prav tako je pomembno tudi, da 

šole posvetijo dovolj pozornosti ozaveščanju zaposlenih o tej temi, na primer z organizacijo 

delavnic ali predavanj. Učitelji so poleg tega, da poučujejo v šoli odgovorni tudi za vzgojo 

otrok, vzpostavljanje dobrih medsebojnih odnosov med učenci ter ustrezno odzivanje v 

primerih, ko zaznajo medvrstniško nasilje.  

Dobljeni rezultati raziskave so lahko v pomoč šolam pri načrtovanju dela in aktivnosti, da bo 

tako šola učencem prijaznejši in varnejši prostor z manj nasilja. Dobljeni rezultati pa so lahko 

tudi izhodišče za nadaljnjo raziskavo, s katero bi preučili zaznavanje medvrstniškega nasilja s 

strani strokovnih delavcev prekmurskih osnovnih šol in ugotavljali, ali med strokovnimi 

delavci in učenci 9. razredov obstajajo razlike pri prepoznavanju medvrstniškega nasilja med 

učenci in ukrepanju v primeru zaznave medvrstniškega nasilja; v zaznavi pogostosti in 

raznolikosti oblik medvrstniškega nasilja med učenci; v obravnavi in preprečevanju 

medvrstniškega nasilja; v mnenju o uspešnosti aktivnosti, ki se uporabljajo na področju 

preprečevanja medvrstniškega nasilja ter mnenju o stopnji zaupanja, ki jo učenci izkažejo do 

učiteljev ob pojavu medvrstniškega nasilja. Le tako bi lahko bili podatki še natančnejši in bi 

vodili k še boljšim izhodiščem, kako načrtovati delo in aktivnosti, da do medvrstniškega 

nasilja ne bi prihajalo oziroma bi se pojavljalo v čim manjšem obsegu. 
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PRILOGE 

9 PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Prepoznavanje medvrstniškega nasilja med učenci 9. razreda osnovnih šol prekmurske 

regije 

 

Pozdravljen/-a! 

 

Sem Melani Bernjak, študentka magistrskega študijskega programa Poučevanje smer 

predmetno poučevanje gospodinjstvo − kemija na Pedagoški fakulteti Univerzi v Ljubljani. V 

okviru magistrskega dela želim raziskati prepoznavanje medvrstniškega nasilja med učenci 9. 

razreda prekmurske regije in njihov pogled na ravnanje strokovnih delavcev šole ob zaznavi 

nasilja med vrstniki. Pred tabo je anketni vprašalnik, ki mi bo pomagal zbrati podatke, ki jih 

bom vključila v svojo raziskavo v magistrskem delu. Prosim te, da mi pomagaš in ga izpolniš. 

Anketni vprašalnik je anonimen, podatki pridobljeni z vprašalnikom pa bodo predstavljeni v 

skupni obliki in bodo uporabljeni izključno za potrebe moje raziskave v magistrskem delu. 

 

Hvala za tvoje sodelovanje! 

 

Navodilo: Odgovori na vsa vprašanja in označi izbrane odgovore, tako kot je navedeno pri 

posameznem vprašanju. 

 

 
 

 

1. Spol: (obkroži) 
 

a) Moški. 

b) Ženski. 
 

 

2. Označi strinjanje z naštetimi trditvami o medvrstniškem nasilju. 

 

 

 

 

 

Za medvrstniško nasilje gre:  

1 

Nikakor 

se ne 

strinjam 

2 

Se ne 

strinjam 

3 

Niti se 

strinjam 

niti se ne 

strinjam 

4 

Se 

strinjam 

5     

Popolnoma 

se strinjam                  

Kadar je neki učenec v daljšem časovnem 

obdobju večkrat izpostavljen negativnim 

dejanjem (zafrkavanje, poniževanje, tepež …). 

1 2 3 4 5 

Kadar negativna dejanja povzroča njegov 

sovrstnik ali skupina učencev. 
1 2 3 4 5 

Kadar gre za neravnovesje moči. 1 2 3 4 5 

Pri namenskem povzročanju negativnih 

posledic. 
1 2 3 4 5 
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3. Po čem bi prepoznal/-a, da je učenec žrtev medvrstniškega nasilja? Označi strinjanje 

z naštetimi trditvami.  

 

 

Žrtve medvrstniškega nasilja: 

1 

Nikakor 

se ne 

strinjam 

2 

Se ne 

strinjam 

3 

Niti se strinjam 

niti se ne 

strinjam 

4 

Se 

strinjam 

5     

Popolnoma 

se strinjam                  

So pasivne. 1 2 3 4 5 

Imajo potrebo po podrejanju 

drugih. 
1 2 3 4 5 

Se uveljavljajo s telesno močjo in 

grožnjami. 
1 2 3 4 5 

So podredljive. 1 2 3 4 5 

So sramežljive. 1 2 3 4 5 

Se težko podrejajo pravilom. 1 2 3 4 5 

Imajo pozitivno samopodobo. 1 2 3 4 5 

Se hitro razjezijo. 1 2 3 4 5 

So zadržane. 1 2 3 4 5 

So nasprotovalne in agresivne do 

odraslih. 
1 2 3 4 5 

 

4. Si bil/-a že kdaj žrtev medvrstniškega nasilja? Obkroži. 

a) Dnevno. 

b) Tedensko. 

c) Vsaj 1-krat v preteklih nekaj mesecih. 

d) Vsaj 1-krat letno. 

e) Nikoli. 
 

5. Katera izmed naštetih oblik medvrstniškega nasilja se najpogosteje pojavlja v vaši 

šoli? Obkroži en odgovor. 

a) Fizično nasilje (tepež, brcanje, spotikanje …). 

b) Spletno nasilje (poniževanje prek spleta, objavljanje nezaželenih slik …). 

c) Verbalno (zmerjanje, žaljenje …). 

d) Psihično nasilje (izločanje učenca iz skupine …). 

e) Ekonomsko nasilje (izsiljevanje za denar, osebne predmete …). 

f) Spolno nasilje (otipavanje …). 
 

6. Oceni, kako pogosto na navedenih mestih prihaja do medvrstniškega nasilja. Pri 

vsakem izmed navedenih mest izberi en odgovor in obkroži številko.   
 

 1 

Nikoli 

2 

Redko 

3 

Občasno 

4 

Pogosto 

5                     

Zelo pogosto 

V učilnici, ko učitelj ni prisoten 1 2 3 4 5 

V učilnici, ko je učitelj prisoten 1 2 3 4 5 

V toaletnih prostorih 1 2 3 4 5 

V telovadnici 1 2 3 4 5 

Na poti v šolo in iz šole 1 2 3 4 5 

V jedilnici 1 2 3 4 5 

Na hodniku 1 2 3 4 5 

V garderobah 1 2 3 4 5 

V okolici šole 1 2 3 4 5 

Drugo:____________________ 1 2 3 4 5 
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7. Kaj narediš v primeru, da opaziš medvrstniško nasilje? Pri vsaki izjavi izberi en 

odgovor in obkroži številko.   
 

 1 

Nikoli 

2 

Redko 

3 

Občasno 

4 

Pogosto 

5                     

Zelo 

pogosto 

O njem poročam odrasli osebi na šoli. 1 2 3 4 5 

Nikomur ne povem, saj strokovni delavci šole niso 

sposobni ukrepati v primeru nasilja. 
1 2 3 4 5 

O njem poročam vrstniku. 1 2 3 4 5 

Nagovarjam nasilneža, da preneha. 1 2 3 4 5 

Nikomur ne povem, saj bom drugače še jaz žrtev 

nasilja. 
1 2 3 4 5 

Nikomur ne povem, nasilje se bo ponavljalo, saj 

posameznik ne more ničesar narediti. 
1 2 3 4 5 

Nasilje ignoriram. 1 2 3 4 5 

Se ne vmešavam, ostanem opazovalec. 1 2 3 4 5 

Pomagam žrtvi nasilja tako, da se zavzamem fizično. 1 2 3 4 5 

Spodbujam udeležence v nasilju. 1 2 3 4 5 

Nasilnežem se pridružim. 1 2 3 4 5 

Nikomur ne povem, saj je tožarjenje nekaj slabega. 1 2 3 4 5 

Drugo:__________________________________ 1 2 3 4 5 
 

8. Oceni pogostost ravnanja učiteljev in ostalih strokovnih delavcev šole ob zaznavi in 

obravnavi medvrstniškega nasilja. Pri vsaki izjavi izberi en odgovor in obkroži številko. 
 

 1 

Nikoli 

2 

Redko 

3 

Občasno 

4 

Pogosto 

5                     

Zelo 

pogosto 

Strokovni delavci šole v primeru nasilja med vrstniki 

ne ukrepajo. 
1 2 3 4 5 

Organizira se pogovor z vsemi, ki so sodelovali pri 

nasilju. 
1 2 3 4 5 

Učenec/-ka, ki se vede nasilno je kaznovan/-a. 1 2 3 4 5 

Učenec/-ka, ki je žrtev nasilja, dobi pomoč ter zaščito 

strokovnega delavca šole. 
1 2 3 4 5 

Strokovni delavci šole medvrstniškega nasilja ne 

opazijo. 
1 2 3 4 5 

Strokovni delavci šole se ne vmešavajo, medvrstniško 

nasilje ignorirajo. 
1 2 3 4 5 

Strokovni delavci šole rečejo, da naj učenci problem 

rešijo sami. 
1 2 3 4 5 

Strokovni delavci šole poskušajo ustaviti medvrstniško 

nasilje. 
1 2 3 4 5 

Strokovni delavci šole nasilje sprejemajo kot 

normalno, saj menijo, da je biti žrtev medvrstniškega 

nasilja del odraščanja. 

1 2 3 4 5 

Strokovni delavci šole pritožbe učencev jemljejo resno. 1 2 3 4 5 

Drugo:__________________________________ 1 2 3 4 5 
 

9. Ali se pri razrednih urah pogovarjate o problematiki medvrstniškega nasilja? 

Obkroži. 
 

a) Da. 

b) Ne. 
 

Če si odgovoril/-a z DA, prosim, da odgovoriš še na vprašanje 9.1 na naslednji strani. 
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9.1 Kako pogosto naštete osebe pomagajo pri izvedbi razrednih ur na to temo? Pri 

posameznem odgovoru obkroži številko. 
 

 

 1 

Nikoli 

2 

Redko 

3 

Občasno 

4 

Pogosto 

5                     

Zelo pogosto 

Šolska svetovalna služba ali šolski psiholog 1 2 3 4 5 

Zunanji sodelavci (policist, center za socialno 

delo ...) 
1 2 3 4 5 

Učenci (igra vlog, priprava posnetkov na temo 

medvrstniškega nasilja …) 
1 2 3 4 5 

 

 

10. Kako pogosto obravnavate spodaj naštete teme pri izvedbi razrednih ur. Pri 

posameznem odgovoru obkroži številko. 
 
 

 1 

Nikoli 

2 

Redko 

3 

Občasno 

4 

Pogosto 

5                      

Zelo pogosto 

Medosebni odnosi 1 2 3 4 5 

Učenje socialnih spretnosti 1 2 3 4 5 

Otrokove pravice in dolžnosti 1 2 3 4 5 

Razredna pravila 1 2 3 4 5 

Ravnanje v konfliktnih situacijah 1 2 3 4 5 
 

 

11. Oceni, kako pomembni se ti zdijo našteti ukrepi za preprečevanje in zmanjševanje 

nasilja med vrstniki. Pri posameznem odgovoru obkroži številko. 
 
 

 1 

Nepomembno 

2 

Malo 

pomembno 

3 

Niti 

pomembno, 

niti 

nepomembno 

4 

Pomembno 

5                  

Zelo 

pomembno 

Pogovori na temo 

medvrstniškega nasilja. 
1 2 3 4 5 

Nadzor med odmori in v času 

kosila. 
1 2 3 4 5 

Vzgojni ukrepi (npr. opomin). 1 2 3 4 5 

Raziskave šole o medvrstniškem 

nasilju s pomočjo anketnih 

vprašalnikov. 

1 2 3 4 5 

Šolski dan namenjen problemu 

medvrstniškega nasilja. 
1 2 3 4 5 

Razredna pravila proti 

medvrstniškemu nasilju. 
1 2 3 4 5 

Razredne ure namenjene 

problemu medvrstniškega nasilja. 
1 2 3 4 5 

Predavanja in delavnice, 

namenjene problemu 

medvrstniškega nasilja 

namenjene učencem, staršem in 

strokovnim delavcem šole. 

1 2 3 4 5 

Pohvale pozitivnega vedenja. 1 2 3 4 5 

Drugo:____________________ 1 2 3 4 5 
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10 PRILOGA 2: SOGLASJE STARŠEV ZA IZPOLNJEVANJE 

ANKETNEGA VPRAŠALNIKA 

 

SOGLASJE STARŠEV ZA IZPOLNJEVANJE ANKETNEGA VPRAŠALNIKA: 

 

Prepoznavanje medvrstniškega nasilja med učenci 9. razreda osnovnih šol prekmurske 

regije 

 

Spoštovani starši! 

 

Sem Melani Bernjak, študentka magistrskega študijskega programa Poučevanje smer 

predmetno poučevanje gospodinjstvo - kemija na Pedagoški fakulteti Univerzi v Ljubljani. V 

okviru magistrskega dela želim raziskati prepoznavanje medvrstniškega nasilja med učenci 9. 

razreda prekmurske regije in njihov pogled na ravnanje strokovnih delavcev šole ob zaznavi 

nasilja med vrstniki. 

V raziskavo bo vključenih približno 100 otrok, in sicer otroci 9. razreda. Anketiranje bo 

anonimno, podatki, pridobljeni z vprašalnikom, pa bodo predstavljeni v skupni obliki in bodo 

uporabljeni izključno za potrebe moje raziskave v magistrskem delu. Vljudno Vas prosim, da 

dovolite, da Vaš otrok izpolnjuje anketni vprašalnik. Svoje strinjanje lahko potrdite s 

podpisom spodnjega soglasja, ki naj ga otrok vrne učitelju. Za morebitna vprašanja sem Vam 

na voljo na telefonski številki: 041 530 748. 

 

Za Vašo pomoč in dovoljenje se Vam iskreno zahvaljujem! 

 

 

 

SOGLASJE 

 

 

S svojim podpisom dovoljujem, da _____________________________________ (ime in 

priimek učenca/-ke) izpolnjuje anketni vprašalnik Prepoznavanje medvrstniškega nasilja med 

učenci 9. razreda osnovnih šol prekmurske regije. 

 

                                                                                           

                                                                                                 Podpis staršev:     

                                  

                                                                               ____________________________________                 
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11 PRILOGA 3: UČNA PRIPRAVA 

 

Datum: / Zap. št.: / 

Učitelj: Melani Vrbec Učna tema: Medsebojni odnosi 

Razred: 5.  Učna enota: Medvrstniško nasilje 

Operativni 

učni cilji: 

 razumejo pomen pojmov pripadnost, varnost, zaščita 

 razumejo pomen dobrih medsebojnih odnosov 

 so ozaveščeni o tem, kaj je medvrstniško nasilje in kakšne posledice ima 

 so ozaveščeni o tem, kako ravnajo v primeru, da so opazovalci oz. žrtve 

medvrstniškega nasilja 

Ključni novi 

pojmi: 

Medvrstniško nasilje, opazovalec, žrtev, nasilnež 

Učila in učni 

pripomočki: 

Bel list papirja za vsakega izmed učencev, plakati, flomastri, barvice, tablični 

računalniki, projektor, računalnik 

Učne oblike: Frontalna, skupinska 

Učne 

metode: 

Metoda razgovora, razlage, dela z gradivi, demonstracije 

 

Didaktična struktura učne ure (načrt izvedbe učne ure) 

 

Etape Časovnica Aktivnost učitelja   
Aktivnost 

učencev 

 

uv 

 

2 min 

- Pozdravim učence. 

- S pomočjo projekcije prikažem videoposnetek in 

učence spodbudim k razmišljanju o tem, kaj bo tema 

učne ure.  

(VIDEOPOSNETEK - do 43 s: 

https://www.youtube.com/watch?v 

=ZNUuTeL9KCY) 

- Prikažem naslov učne ure na PPT-projekciji:  

»Medvrstniško nasilje«. 

- Učenci se 

pripravljajo na 

spremljanje pri 

pouku. 

 

- Učenci 

ugotavljajo, kaj 

bo tema učne 

ure. 

nz 3 min 

- Učence vprašam, kaj je medvrstniško nasilje ter 

nato povzamem oziroma razložim: 

 je nasilje, ki je ponavljajoče in se lahko 

dogaja dlje časa; 

 povzroča ga učenec ali skupina učencev; 

 gre za namerno povzročanje škode drugemu; 

 značilno je neravnovesje moči med 

nasilnežem in žrtvijo; 

 izraža se skozi različne oblike nasilja 

(telesno, verbalno, psihično, ekonomsko, 

- Učenci 

odgovarjajo in 

spremljajo 

razlago.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZNUuTeL9KCY
https://www.youtube.com/watch?v=ZNUuTeL9KCY
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spolno nasilje), ki se pogosto prepletajo. 

 

nz 

 

28 min 

- Učencem podam navodila za delo v skupinah: 

 Vsaka izmed skupin izdela s pomočjo 

povezav, ki ju najdejo v spletni učilnici 

predmeta, plakat. POVEZAVI:  

o https://www.policija.si/svetujemo-

ozavescamo/policija-za-otroke/nasilje-

med-vrstniki 

o http://www.programneon.eu/kako-

govoriti-o-empatiji-in-kako-prepoznati-

znake-nasilja/  

 Na plakatu morajo predstaviti naslednje: 

1. Opredelitev medvrstniškega nasilja 

2. Oblike medvrstniškega nasilja 

3. Značilnosti žrtev medvrstniškega nasilja 

4. Značilnosti nasilnežev medvrstniškega 

nasilja 

5. Posledice medvrstniškega nasilja 

6. Ravnanje v primeru, da si opazovalec oz. 

žrtev medvrstniškega nasilja 

 

- Navodila za delo prikažem na PPT-projekciji. 

  

- Učence nato razdelim v heterogene skupine s po 4 

učenci. 

 

- Nato vsaki izmed skupin razdelim plakate, barvice, 

flomastre in tablične računalnike. 

- Učenci 

poslušajo 

navodila za delo 

v skupinah. 

 

- Učenci se 

razdelijo v 

skupine in s 

pomočjo gradiv 

na tabličnih 

računalnikih 

izdelajo plakate. 

nz 6 min 

- V vsaki izmed skupin določim enega člana, ki na 

kratko predstavi eno izmed zgoraj naštetih točk, ki 

morajo biti predstavljene na plakatu. 

- Učenci, ki jih 

učitelj določi, 

predstavljajo, 

ostali učenci 

poslušajo. 

 

pu 

 

5 min 

- Vsakemu izmed učencev dam prazen list papirja in 

jim povem, naj ga zmečkajo, nato jih prosim, da ga 

poravnajo tako, da bo čim bolj podoben prvotnemu 

stanju. Isto naredim tudi jaz. Ko učenci končajo z 

ravnanjem papirja, jih prosim, da si poravnan list 

papirja ogledajo in ga opišejo (npr. neuporaben, 

uničen, grd, brazgotinast …).  

 

- Nato učence vprašam, kaj smo z mečkanjem papirja 

želeli demonstrirati ter razložim, da povzročanje 

- Učenci 

izvajajo 

dejavnost po 

navodilu. 

 

- Učenci 

odgovarjajo na 

vprašanja in 

spremljajo 

razlago. 

https://www.policija.si/svetujemo-ozavescamo/policija-za-otroke/nasilje-med-vrstniki
https://www.policija.si/svetujemo-ozavescamo/policija-za-otroke/nasilje-med-vrstniki
https://www.policija.si/svetujemo-ozavescamo/policija-za-otroke/nasilje-med-vrstniki
http://www.programneon.eu/kako-govoriti-o-empatiji-in-kako-prepoznati-znake-nasilja/
http://www.programneon.eu/kako-govoriti-o-empatiji-in-kako-prepoznati-znake-nasilja/
http://www.programneon.eu/kako-govoriti-o-empatiji-in-kako-prepoznati-znake-nasilja/
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nasilja, pri čemer je papir predstavljal žrtev nasilja. 

Nato učencem povem, da so vse oblike 

medvrstniškega nasilja za žrtev boleče in za sabo 

pustijo posledice, žrtev tako nikoli več ne bo enaka, 

kar smo videli na primeru papirja.  

 

- Učence vprašam, kaj so posledice medvrstniškega 

nasilja ter nato povzamem, da so le-te lahko: da 

učenci postanejo agresivni, nezaupljivi, nemotivirani 

za delo, imajo slabe učne dosežke, nizko samozavest, 

strah pred novimi situacijami, izogibajo se stika z 

vrstniki, izostajajo od pouka, imajo manjše 

samozaupanje, lahko se razvijejo tudi motnje 

hranjenja, se samopoškodujejo, postanejo 

depresivni. 

 

- Dodam še, da so dobri medsebojni odnosi med 

vrstniki tako izredno pomembni za zagotavljanje 

občutka varnosti in pripadnosti. 

 

pu 

 

1 min 

- Na PPT-projekciji prikažem učencem še nekaj 

končnih misli, ki jim jih razdelim tudi natisnjene, da 

si jih prilepijo v zvezek, in sicer: 

 Nasilje ni sprejemljivo in ga ne smemo 

dovoliti. 

 Nasilje nikoli ni pravi način ravnanja v 

medsebojnih odnosih. 

 V primeru, da si opazovalec ali žrtev 

medvrstniškega nasilja povej nekomu, ki mu 

zaupaš. Ne bodi tiho!  

 Za nasilje je vedno odgovoren tisti, ki ga 

povzroča.  

 Pravico imaš, da se počutiš varno. 

 

- Plakate, ki so jih izdelali učenci, ob koncu ure 

izobesimo na šolskih hodnikih. 

- Učenci 

poslušajo ter na 

podlagi 

prebranega 

gradiva tudi 

sami podajo še 

kakšne 

predloge. 

nz – novo znanje, pu – ponavljanje in utrjevanje, uv – uvajanje 
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MEDVRSTNIŠKO NASILJE 

Lahko na naši šoli preprečimo medvrstniško nasilje? 

Tvoj odgovor:  _______ 

 

ZAPOMNI SI: 

Medvrstniško nasilje ni sprejemljivo in ga ne smemo dovoliti. 

 

Medvrstniško nasilje nikoli ni pravi način ravnanja v medsebojnih odnosih. 

 

V primeru, da si opazovalec ali žrtev medvrstniškega nasilja povej nekomu, ki 

mu zaupaš. NE BODI TIHO! 

 

Za medvrstniško nasilje je vedno odgovoren tisti, ki ga povzroča. 

 

Pravico imaš, da se počutiš varno. 


