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POVZETEK

Raziskave kažejo, da so otroci s posebnimi potrebami zaradi svoje drugačnosti velikokrat bolj
izpostavljeni medvrstniškemu nasilju. V magistrski nalogi smo se odločili raziskati pojav
medvrstniškega nasilja pri učencih z motnjo v duševnem razvoju v osnovnih šolah s
prilagojenim programom. Dotaknili smo se tudi teme preventive pred pojavom nasilja ter
kakšne ukrepe izvaja osnovna šola s prilagojenim programom pri pojavu nasilja. Prav
preventiva je izredno pomembna, da ne bi prišlo do pojava medvrstniškega nasilja.
V nalogi je predstavljeno, kako je opredeljen pojem medvrstniškega nasilja, vrste in oblike
medvrstniškega nasilja, dejavniki medvrstniškega nasilja, kdo so vpleteni v medvrstniško
nasilje ter njihove značilnosti. Predstavimo zmanjševanje pojava medvrstniškega nasilja, kjer
opišemo vlogo šolo, učiteljev, otrok in preventivne ter intervencijske programe v Sloveniji.
Poudarek v nalogi je na učencih s posebnimi potrebami ter pojavom medvrstniškega nasilja,
natančneje pri učencih z motnjo v duševnem razvoju.
V raziskavi smo se osredotočili na eno institucijo, in sicer osnovno šolo s prilagojenim
programom. Zanimalo nas je, kako pogost je pojav medvrstniškega nasilja, kako so učitelji
seznanjeni s problematiko medvrstniškega nasilja ter kakšni so njihovi ukrepi ter preventivne
dejavnosti pred pojavom nasilja.

Ključne besede: medvrstniško nasilje, otroci s posebnimi potrebami, otroci z motnjo v
duševnem razvoju, osnovna šola s prilagojenim programom.
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ABSTRACT

Researches show that because of their difference children with special needs are often more
exposed to peer violence. In the master’s thesis, we decided to analyse peer violence in
children with mental disorders in primary schools with an adapted programme. We also
discussed the subject of prevention of the occurrence of violence and identified the measures
used by the primary school with an adapted programme in the case of violence. Prevention is
extremely important to avoid the risk of peer violence.
The thesis presents the definition of peer violence, types and forms of peer violence, its
factors, the participants in peer violence and their characteristics. We present how to reduce
the occurrence of peer violence by describing the role of the school, teachers, children and
preventive and interventional programmes in Slovenia. The emphasis is on students with
special needs and peer violence – particularly in students with mental disorders.
In the research, we focused on one institution, namely the primary school with an adapted
programme. We wanted to find out the frequency of peer violence, the awareness of teachers
with this issue and the variation of their measures and preventive activities to avoid the risk
of violence.
Key words: peer violence, children with special needs, children with mental disorders,
primary school with an adapted programme.
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1

UVOD

Nasilje se dogaja vse okoli nas. Ob misli na samo besedo se marsikdo ne zaveda, kakšno težo
in posledice nosi v življenju posameznikov.
V nalogi smo se osredotočili na medvrstniško nasilje pri učencih z motnjo v duševnem razvoju
v osnovnih šolah s prilagojenim programom. Otroci z motnjo v duševnem razvoju so
velikokrat »lahka tarča« za svoje vrstnike, ker so »drugačni« in velikokrat tudi manj
samozavestni.
V nalogi bomo želeli izvedeti, katere oblike medvrstniškega nasilja in vzroke prepoznajo
učitelji na osnovnih šolah s prilagojenim programom pri učencih z motnjo v duševnem
razvoju. Zanima pa nas tudi, kakšne preventivne programe in ukrepe uporabljajo učitelji za
zmanjševanje medvrstniškega nasilja na njihovih šolah.
Da lahko odgovorimo na vsa ta vprašanja, bomo v teoretičnem delu najprej predstavili, kaj je
medvrstniško nasilje, kakšne oblike le-tega poznamo, kateri so dejavniki tveganja za pojav
nasilja, v kakšnih vlogah se lahko znajdejo učenci pri pojavu medvrstniškega nasilja ter
kakšne so njihove značilnosti. V drugem delu teoretičnega dela pa bomo predstavili
preventivne programe za zmanjšanje oziroma preprečevanje medvrstniškega nasilja. Učitelji
lahko z različnimi preventivnimi metodami in aktivnostmi vplivajo na zmanjševanje
medvrstniškega nasilja oziroma tudi na preprečitev le-tega. Na koncu se bomo dotaknili tudi
medvrstniškega nasilja in otrok s posebnimi potrebami ter otrok z motnjo v duševnem razvoju
in razjasnili, kaj predstavlja osnovna šola s prilagojenim programom.
Vemo, da je na temo medvrstniškega nasilja narejenih že veliko raziskav in napisanih veliko
knjig. Vendar je bila naša želja, da raziščemo, kakšno je stanje na osnovnih šolah s
prilagojenim programom ter kakšno vlogo imajo pri tem otroci z motnjo v duševnem razvoju.
Žal se velikokrat premalo zavedamo pomena, tako strokovni delavci kot tudi starši in vsi, ki
so vključeni v pedagoški proces, da prepoznamo in preprečimo že prve oblike tovrstnega
nasilja in pripomoremo k zmanjševanju ter tako vplivamo na dobrobit v osebnostni razvoj
13

posameznika s težavami. Zato smo se tudi odločili za to temo, saj želimo, da bi bili še bolj
ozaveščeni o problemu medvrstniškega nasilja ter skupaj preprečili že prve znake nasilja med
otroki. Izbrali smo si otroke z motnjo v duševnem razvoju, ker so tako vizualno kot
osebnostno velikokrat drugačni od svojih vrstnikov. Ti otroci so zelo ranljivi ali pa se zaradi
svoje nezavedne potencialne agresivne osebnosti velikokrat znajdejo v vlogi nasilneža.
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2

TEORETIČNI DEL

2.1

MEDVRSTNIŠKO NASILJE

2.1.1 Terminološka in vsebinska opredelitev medvrstniškega nasilja

V strokovni literaturi se pri obravnavi nasilja med mladimi pojavlja angleški izraz »bullying«.
Sama beseda lahko ima več naslednjih pomenov: trpinčenje, nasilje, zafrkavanje, zlorabljanje,
grožnje, mučenje ipd. (Osterman, 2002).
V nalogi bomo uporabljali izraz medvrstniško nasilje.
Dogša (1995, str. 5), prevajalka knjige Bullying at School, navaja avtorja Dana Olweusa, da
beseda bullying v angleškem jeziku pomeni nasilje in krutost močnejših do šibkejših, hkrati
pa nakazuje tudi kontinuiteto nasilnega dejanja. Namesto izraza bullying uporabljajo tudi
besedi victimization in abuse. Besede, ki pa bi s tem pomenom ustrezale v slovenskem jeziku,
so: viktimizacija, maltretiranje, trpinčenje, zlorabljanje, mučenje. V strokovni literaturi se
izraz bullying uporablja izključno v zvezi z mladino oziroma celo z mladino, ki se šola.
Medvrstniško nasilje je star pojav, vendar pa do 70. let preteklega stoletja ni bil predmet
preučevanja. Zanimanje za problem medvrstniškega nasilja se je najprej pojavilo v
skandinavskih državah. Leta 1982 so časopisi poročali o samomoru treh otrok, starih od 10
do 14 let. Otroci so bili žrtve hudega trpinčenja s strani svojih vrstnikov, in prav to je bil
razlog, da so storili samomor. Ta dogodek je dvignil veliko prahu, zato so šolske oblasti temu
posvetile večjo pozornost in ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je jeseni leta 1983 v
norveških osnovnih šolah uvedel nacionalni program proti medvrstniškemu nasilju med
učenci (Pečjak, 2014).
Medvrstniško nasilje je lahko pogosto prikrito, ker udeleženci o tem velikokrat molčijo,
odrasli pa žal pojav pogosto podcenjujejo in ga zato težje zaznajo. Odrasli od otrok
pričakujejo, da bodo probleme in težave med seboj rešili same.
Avtorji navajajo različne definicije medvrstniškega nasilja.
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Večinoma raziskovalci uporabljajo definicijo enega prvih raziskovalcev na tem področju
Dana Olweusa, ki pravi, da o medvrstniškem nasilju govorimo, kadar je žrtev v daljšem
časovnem obdobju večkrat izpostavljena agresivnemu vedenju oziroma negativnim dejanjem,
s strani njegovih vrstnikov (Pečjak, 2014).
Zabukovec Kerin (2002, str. 105) navaja, da lahko govorimo o medvrstniškem nasilju tudi,
kadar gre za enkraten dogodek, če je prisotna očitna razlika v telesni ali psihični moči med
nasilnežem in žrtvijo. O očitni razliki pa govorimo, kadar gre za neravnovesje moči. Se pravi,
da je nasilnež telesno močnejši in bolj uveljavljen v skupini. Žrtev je vedno šibkejša in zaradi
tega se težje ubrani napada. Namen medvrstniškega nasilja je prizadeti in prestrašiti žrtev,
nasilnež pa si poveča občutek moči.
Osterman (2002, str. 138) pravi, da medvrstniško nasilje pomeni na eni strani vedenje, ki
prestopa meje dovoljenega in se dogaja skrito v skupinah. Po drugi strani pa pomeni vedenje,
ki je na zapleten način pogojeno z individualnimi medosebnimi, skupinskimi, socialnimi in
političnimi dejavniki. Velikokrat je umeščeno v določen socialni sistem, ki takšno vedenje
omogoča oziroma ga lahko celo tudi spodbuja in nagrajuje.
Osterman (2002) v vseh različnih definicijah medvrstniškega nasilja najde skupne elemente
za pojem medvrstniškega nasilja:


Medvrstniško nasilje je dejanje, za katerega je značilno nesorazmerje moči med
nasilnežem in žrtvijo.



V medvrstniškem nasilju vedno nastopata dve glavni osebi, žrtev in nasilnež. Oba sta
lahko posameznika ali skupina.



Napadi lahko trajajo dlje časa. Tudi po več let, če jih nihče ne ustavi. V procesu nasilja
pa imajo zelo pomembno vlogo tudi opazovalci, saj dejanje opazujejo in velikokrat
ničesar ne storijo, da bi nasilje ustavili. Velikokrat opazovalci nasilja ne ustavijo, ker
se bojijo, da bodo tudi sami postali žrtve nasilja, v veliki meri pa opazovalci nasilje
tudi spodbujajo.

Sullivan (2011) opredeli, da gre pri medvrstniškem nasilju za:
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manipulativno vedenje,



agresivno vedenje,



zavestno vedenje,



ponavljajoče se vedenje,



izključevalno vedenje,



nasilje ene ali več oseb proti eni žrtvi, ki je šibkejša.

Različne definicije medvrstniškega nasilja imajo naslednje skupne elemente (Pečjak, 2014):


nasilnež ima namen škoditi vrstniku;



nasilje je ponavljajoče se in se dogaja dlje časa;



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



nasilnež ne pričakuje, da bo odkrit in da bo nosil posledice dejanja;



vključuje neravnovesje moči med žrtvijo in napadalcem;



žrtev ima zaradi nasilja psihične in fizične posledice;



v šoli je pogosto skrito strokovnim delavcem;



nasilje deluje tudi kot grožnja opazovalcem;



nasilneže je pogosto strah nasilnih dejanj drugih.

2.1.2 Oblike medvrstniškega nasilja
Oblike nasilja so različne. Slovenski in tuji avtorji razvrščajo medvrstniško nasilje v različne
kategorije. Najpogosteje pa jih delijo med fizične in psihične oblike.
Zabukovec Kerin (2002) vrstniško nasilje deli na štiri različne oblike nasilja:


verbalno nasilje (žaljivke, žaljivi vzdevki, razširjanje lažnih govoric, pisanje žaljivih
stvari po zidovih ipd.);



telesno nasilje (odrivanje, boksanje, brcanje, klofutanje, lasanje, pljuvanje, zapiranje
v omare, omejevanje gibanja ipd.);



psihično nasilje (izločanje, osamitev, grožnje, žaljive kretnje, ustrahovanje,
trpinčenje, nacionalizem, seksizem ipd.);
17



izsiljevanje ali ekonomsko nasilje (zahteva po denarju ali drugih materialnih dobrinah,
povzročitelj zahteva, da mu žrtev piše domačo nalogo, da ne pove o vandalizmu, ki
mu je bil priča, ipd.).

Košir (2013) medvrstniško nasilje deli na posredno medvrstniško nasilje in neposredno
medvrstniško nasilje. Neposredno vrstniško nasilje zajema fizično in verbalno nasilje in se
kaže kot zmerjanje, porivanje, udarjanje, brcanje, jemanje denarja, grožnje ipd. Posredno
medvrstniško nasilje pa je odnosno nasilje in se kaže z manipulacijo vrstniških odnosov z
namenom škodovati drugim. Vrstniku škodujemo s socialnim izključevanjem in širjenjem
govoric ali laži (Salmivalli in Peets, 2011, Sanders in Phye, 2004, v Košir, 2013).
Sullivan (2011) medvrstniško nasilje kategorizira hierarhično. Deli ga na dve širši obliki, in
sicer v prvo kategorijo vključuje fizično nasilje, ki je bolj škodljivo in psihično nasilje, ki je
manj škodljivo.
Fizično nasilje deli na:


pretepi s poškodbami,



odrivanje, lasanje,



namerno brcanje,



grizenje,



omejevanje gibanja,



namerno poškodovanje lastnine posameznika oz. uničevanje njegovih osebnih
predmetov,



prerivanje in potiskanje.

Psihično nasilje še drugače poimenuje tudi posredno nasilje ali agresija. Cilj psihičnega
nasilja je škoditi posamezniku, vendar brez fizičnih znakov. Psihično nasilje deli na verbalno
nasilje (grožnje, izsiljevanje denarja, razširjanje lažnih govoric, žaljivke in zmerjanje) in na
neverbalno nasilje (različne nesramne geste in pa manipulacija z odnosi, kjer nasilnež žrtev
socialno izključi) (Sullivan, 2011).
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Rigby (2008) nasilje deli na odkrito nasilje, prikrito nasilje in indirektnim vrstniškim nasiljem.
Prikrito nasilje je prepričevanje druge osebe, da žali in zlorablja tretjo osebo, širi zlonamerne
govorice, pošilja žaljiva sporočila, namerno in nepravično žrtev izključi iz skupine, jemanje
in skrivanje osebnih stvari, ponavljajoče se obračanje stran in zavračanje komunikacije z
žrtvijo.
V zadnjem času pa se pojavlja tudi elektronsko nasilje oziroma spletno nasilje, ki je dokaj
nova oblika medvrstniškega nasilja. Pri elektronskem nasilju gre za uporabo informacijske
tehnologije, in sicer preko elektronskih sporočil, blogov, spletnih strani, mobitelov, forumov
ipd.
Takšna elektronska sporočila lahko vključujejo:


žalitve (npr. »Ti si najgrša oseba na svetu.«);



grožnje (»Pazi se. Ko te dobim, bom …«);



negativna sporočila (npr. »Sovražim te.«);



krajo gesel za dostop;



objavljanje posnetkov s kočljivo vsebino, kjer so udeležene druge osebe.

Ker je v takšnih primerih nasilnež anonimnež, se lahko ta oblika nasilja razvija v večje
skrajnosti in je tukaj veliko težje ukrepati (Košir, 2013). Pečjak (2014) še poudarja, da zaradi
tega, ker nasilneža ni mogoče izslediti, lahko počne, kar želi, ne da bi pri tem čutil posledice
za svoje dejanje.
O spletnem nasilju govori tudi Pečjak (2014), ki ga deli na dve glavni obliki in sicer, spletno
nasilje po spletu (elektronska pošta, spletne klepetalnice ipd.) in pa spletno nasilje po
prenosnem telefonu.
Največja razlika med spletnim in tradicionalnim nasiljem je, da se vrstniki pri tradicionalnem
nasilju počutijo doma varne, pri spletnem nasilju pa to ni več mogoče. Mladostniki so vse več
časa povezani s svetovnim spletom in so za nasilneže »lahek plen«. Oblika spletnega nasilja
je tudi tako imenovan seksting, kjer nasilnež žrtvi pošilja seksualna sporočila, slike in video
posnetke. Vrstniki si lahko med seboj pošiljajo intimna sporočila, ki pa lahko na koncu
pristanejo na svetovnem spletu (Klančnik, 2013).
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Poznamo pa še eno specifično obliko medvrstniškega nasilja – spolno nasilje. Spolno nasilje
bi lahko uvrstili v tri kategorije, in sicer fizično nasilje (kadar gre za potiskanje in otipavanje),
psihološko ali verbalno nasilje (kadar nasilnež uporablja neprimerne izraze) in neverbalno
nasilje (ob uporabi neprimernih gest) (Pečjak, 2014).
Rigby (2008) opredeljuje še eno posebno specifično obliko medvrstniškega nasilja, in sicer
rasistično nasilje, ki je usmerjeno zoper žrtve zaradi njene pripadnosti.
Lešnik Mugnaioni s sodelavci (2009) so v svoji raziskavi ugotovili, da v največji meri
strokovni delavci v šolah zaznavajo verbalno (95 %) in psihološko nasilje (44,5 %).
Knafelc (2013) je v raziskavi med anketiranimi učenci ugotovila, da jih je skoraj 60 %
odgovorilo, da se norčujejo iz svojih vrstnikov, 46 %, da svoje vrstnike ponižuje, 36 % pa, da
se vrstnikom posmehujejo. 65 % učencev je odgovorilo, da so že vpili na svoje vrstnike, kar
kaže, da je v šolskem prostoru prisotnega veliko verbalnega nasilja. Iz raziskave je ugotovila,
da so najbolj prisotne psihične in verbalne oblike medvrstniškega nasilja, manj pa je fizičnega
nasilja.

2.1.3 Dejavniki tveganja za pojav medvrstniškega nasilja
Na medvrstniško nasilje vpliva sklop dejavnikov, ki vplivajo k pozitivnemu in negativnemu
vedenju posameznika. Menim, da je najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na razvoj otrokove
osebnosti, družina. Drug pomemben dejavnik, ki vpliva na razvoj otrokove osebnosti, so
otrokovi sovrstniki, s katerimi se otrok druži. Pomembno vlogo ima tudi šolski sistem. Dodala
pa bi še, da je tudi še en pomemben dejavnik, in sicer mediji, ki nam kažejo veliko
neprimernih sporočil.
2.1.3.1 Vloga šole
Največ vrstniškega nasilja se dogaja v osnovnih šolah, srednjih šolah, zavodih, mladinskih
domovih, vrtcih ipd., saj otroci velik del svojega časa preživijo ravno v šolah.
Na nasilno vedenje otroka lahko šola vpliva z naslednjimi dejavniki (Lampe in ostali, 2002,
v Bučar Ručman, 2004):


osebnost učitelja (strog, nerazumevajoč, popustljiv …);
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neugodno psihosocialno ozračje šole (velikost, red v šoli, število učencev v šoli …);



prevelika storilnostna naravnanost šole (spodbujanje tekmovalnosti, mnogi učenci
niso kos zahtevam učiteljev in šole ter zaradi neuspeha izgubljajo voljo do učenja in
vse to spodbuja nasilno vedenje);



odnosi med otroki (posmeh, trpinčenje, ustrahovanje, izsiljevanje …);



nezmožnost gibanja in drugačnega telesnega sproščanja (otroci, ki morajo veliko časa
preživeti v istem prostoru, ne sproščajo svoje napetosti s športom ipd.).

Omeniti je treba, da je v šoli tudi veliko prostorov, ki omogočajo, da se nasilneži lahko znašajo
nad žrtvami (stranišča, jedilnice, hodniki, garderobe, igrišče …). Tudi prosti čas je dejavnik,
ki učencem omogoča trpinčenje drugih, saj se skoraj vsa nasilna dejanja dogajajo ravno med
odmori, ko učitelji niso prisotni v razredu. K nasilju v šolskem prostoru pa vpliva tudi odziv
šole na nasilne dogodke (Lešnik Mugnaioni in sodelavci, 2009).
2.1.3.2 Vloga družine
Družina je najpomembnejši dejavnik, ki bistveno vpliva na razvoj otrokove osebnosti in ravno
starši so tisti, ki naj bi otroka naučili določene vrednote in stališča.
Študije družinskih razmer, ki so jih izvajali različni avtorji, potrjujejo, da ima družina velik
pomen pri razvoju nasilnega vedenja posameznika, seveda pa je treba upoštevati tudi
individualne lastnosti posameznika ter socialne dejavnike (Pušnik, 1999).
Filipčič (2012) navaja, da so otroci, ki imajo izkušnjo z nasiljem v družini, dvakrat pogosteje
udeleženi v medvrstniškem nasilju.
Nasilnež je velikokrat tisti, ki je bil od staršev pogosto deležen nasilnih vzgojnih prijemov.
Družina po nekem delujočem vzorcu spodbuja nasilje (kot izkušnja) in nasilnost (kot
vedenjska lastnost) s prenašanjem nasilnih vzorcev na otroka (Dekleva, 2002). Agresivnost
je lahko velikokrat posledica telesnega kaznovanja otrok s strani staršev (Bitenc, 1999, v
Bučar Ručman, 2004).
Avtorji opozarjajo na problem prestroge vzgoje posameznika, saj če so starši preveč strogi do
otroka in ga preveč kontrolirajo, se pri otroku razvije občutek negotovosti, nesposobnosti za
sodelovanje, agresivnost ter ljubosumnost. V družini ima velik vpliv tudi kaznovanje, saj so
učinki kazni velikokrat bolj škodljivi kot koristni, sploh če je kaznovanje poniževalno in
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pretirano. Kazen na otroka deluje kot frustracija in sili otroka k obrambi. Tudi kazen vodi v
agresivnost otroka (Pušnik, 1999).
2.1.3.3 Vloga vrstnikov
Otrok kot posameznik si z leti veča svoj krog ljudi. Najprej se druži z družino, vrstniki, sošolci
in s časom je krog ljudi vse večji. Zdaj je tudi družba tista, ki ima velik vpliv na posameznika.
Mladostnik je pripravljen, da bi bil sprejet v družbo storiti marsikaj ter da ne bi bil izločen,
saj je otrok drugače osamljen in s tem tudi nesrečen. Posameznik zaradi priljubljenosti v svoji
generaciji počne tudi stvari, ki so jih mogoče starši naučili, da niso primerne. Lahko se začne
z manjšimi krajami, ropi, tatvinami, pretepi, vlomi, nasiljem itd. (Bučar Ručman, 2004).
Želja po priljubljenosti pa je le eden izmed dejavnikov, lahko jih naštejemo še kar nekaj, ki
pa se seveda razlikujejo od posameznika do posameznika. Tomori (2000) potrjuje, da si
večina posameznikov izbira družbo, ki ima vrednote in življenjska navodila v skladu s tistimi,
ob katerih je odraščal. Mladostnik, ki ni nagnjen k nasilju in ki nasilja ni navajen, se bo kmalu
znašel v situaciji, ki se mu bo zdela nespremenljiva in se bo iz družbe tudi odmaknil.
Košir (2015) navaja, da ima vrstniška skupina ključno vlogo pri pojavljanju in vzdrževanju
medvrstniškega nasilja, saj imajo vrstniki moč, da delujejo preventivno ali pa nasilje
spodbujajo. Izvajalci imajo motiv, da pri izvajanju nasilja na svojo stran pridobijo prav svoje
vrstnike, in če večina razreda nasilja ne odobrava ter to jasno tudi sporoča, nasilnež nima več
moči za izvajanje nasilja.
Vpliv vrstnikov je lahko tako pozitiven kot negativen, saj je socialno vedenje med vrstniki
vzajemen proces. Učenci oziroma otroci lahko na vrstnike vplivajo in so hkrati tudi pod
njihovim vplivom (Košir, 2011).

2.1.3.4 Mediji
V današnjem času smo večinoma časa izpostavljeni dobi, ko prevladuje tehnologija. Svoj
prosti čas preživljamo ob gledanju televizije, ob računalniku in internetu. In prav tukaj smo
vsi izpostavljeni prikazovanju nasilja, saj ga lahko vidimo na televiziji, internetu, ob igranju
igrice na računalniku itd. (Bučar Ručman, 2004).
Raziskave so pokazale, da imajo mediji, ki prikazujejo nasilje prav tako velik vpliv, kot je
vpliv za razvoj nasilja v realnem življenju (Globočnik, 1996, v Bučar Ručman, 2004).
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Petrovec (2003, v Bučar Ručman, 2004) navaja izsledke že raziskane raziskave, ki oblikuje
naslednje ugotovitve ob povezavi medijev in nasilja:


nasilje, ki se dogaja na javnih mestih, lahko vpliva na nasilna kazniva dejanja;



gledanje nasilja je povezano z naraščanjem agresivnosti;



nekateri posamezniki poskušajo posnemati nasilje, ki ga vidijo po medijih;



razmerje med opazovanjem nasilnih prizorov in nasilnim vedenjem je dvosmerno, saj
agresivni ljudje pogosteje gledajo agresivne prizore in ljudje, ki opazujejo nasilno
vedenje, so velikokrat tudi nasilnega vedenja;



otroci in mladostniki so najbolj dovzetni za učinkovanje nasilnih prizorov;



ne moremo trditi, da na agresivnost posameznika v tem primeru vplivajo samo mediji,
lahko je povezano tudi z drugimi dejavniki, kot so na primer nasilje in zloraba v
družinskem krogu, družinske razmere, revščina, vzgoja ipd.

2.1.4 Značilnosti vpletenih v medvrstniško nasilje
Medvrstniško nasilje ni izoliran proces, ampak poteka v širšem socialnem kontekstu. Nasilje
ne poteka samo med žrtvijo in nasilnežem, vanj so vključeni tudi opazovalci v različnih
vlogah (ne vpleten opazovalec, podpornik, branilec, pasivni branilec, pasivni podpornik,
podpornik, posnemovalec). Nasilnež in žrtev imata tudi nekaj skupnih značilnosti. Oba imata
težave z odnosi, probleme s samopodobo in emocionalne probleme, razlikujeta pa se o tem
kakšen je njihov socialni položaj v razredu (Pečjak, 2014).
2.1.4.1 Žrtev
Prepoznamo lahko nekaj splošnih značilnosti učencev, ki bi lahko bile žrtve medvrstniškega
nasilja. Večinoma je podredljivih oziroma pasivnih žrtev. Za dečke predvsem velja, da so
velikokrat telesno šibkejši od svojih vrstnikov, lahko imajo telesno tesnobnost (bojijo se
poškodb, so neuspešni pri športu in športnih igrah). Žrtve so velikokrat previdne, mirne,
občutljive, pasivne, zadržane, hitro se začnejo jokati, so nesrečne, žalostne, tesnobne. Imajo
občutek manjvrednosti ter o sebi imajo slabo podobo. Imajo občutek, da niso uspešne,
počutijo se neumne, ponižane in neprivlačne. Pogosto se bolje razumejo z odraslimi osebami
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kot vrstniki. Med svojimi vrstniki se težje uveljavljajo in so v šoli velikokrat osamljene ter
nimajo niti enega dobrega prijatelja. Osebe, ki so trpinčene, imajo po navadi do nasilja
odklonilen odnos. Svojim vrstnikom dajejo občutek, da se ne bodo branili v primeru napada
(Olweus, 1995).
Olweus (1995) opisuje še eno kategorijo žrtev, in sicer izzivalne žrtve. Ti učenci v večji meri
kažejo kombinacijo agresivnosti in tesnobnosti. Pri trpinčenju izzivalne žrtve velja, da pri
nadlegovanju sodeluje večja skupina nasilnežev ali cel razred. Podobno kot pri pasivnih
žrtvah tudi za izzivalne žrtve velja, da so telesno šibkejši, žalostni, razdražljivi, negotovi,
imajo slabo samopodobo. Vendar ti otroci so lahko vročekrvni, in ko jih nekdo napade, se
poskušajo braniti, čeprav velikokrat pri tem niso uspešni. Velikokrat kažejo znake
hiperaktivnosti, nezbranosti ter so na splošno agresivni in ustvarjajo napetost pri drugih
ljudeh. Odrasli in učitelji jih večinoma odklanjajo. Sami pa velikokrat poskušajo trpinčiti še
šibkejše od sebe in se znajdejo v vlogi nasilneža.
Žrtve različno odreagirajo na nasilje, ki ga doživljajo. Določena skupina otrok pasivno
odreagira. Žrtev nasilneža ignorira ali odide iz situacije ter se z dejanjem ne sooči. Druga
skupina otrok poišče pomoč in se na nasilje aktivno odziva. Otroci, ki se lahko znajdejo tudi
v vlogi nasilneža, pa na situacijo reagirajo agresivno, in sicer z verbalno ali fizično
agresivnostjo (Pečjak, 2014).
Ali bo otrok žrtev ponavljajočega se medvrstniškega nasilja, je odvisna tudi njegova reakcija.
Če nasilnež vidi, da žrtev reagira na nasilno dejanje z jokom ter pokaže strah, se bo nasilnež
s svojim dejanjem zadovoljil in bo dejanje ponovil.
Znaki, ki kažejo, da je nekdo žrtev
Otroci, ki so lahko žrtve medvrstniškega nasilja, lahko kažejo veliko znakov, ki jih ne smemo
spregledati. Znake razdelimo na primarne in sekundarne. Primarni znaki so neposredni in so
bolj povezani z nasiljem. Tudi sekundarni znaki pogosto kažejo na nasilje, vendar povezava
ni tako močna (Olweus, 1995).
Primarni znaki so:
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Imajo otekline, ureznine, poškodbe, strgana oblačila, ki jih ni mogoče razložiti kot, da
so posledica nasilja. Otroci domov prihajajo z raztrganimi oblačili, s poškodovanimi
knjigami ipd.



Denar, knjige ali druge stvari je nasilnež vzel ali poškodoval.



Nasilnež žrtev poriva, suva, nadira, tepe, brca in žrtev se pri tem ne more braniti.



Nasilnež se z žrtvijo neprijazno in porogljivo norčuje in posmehuje.

Sekundarni znaki:


Otroci so pogosto sami in izolirani od vrstnikov med odmori in časom kosila. V času
odmora poskušajo ostati v bližini učiteljev in drugih odraslih oseb.



Pri skupinskih igrah so žrtve po navadi vedno same.



Ko morajo govoriti pred razredom, imajo težave in dajejo vtis tesnobnosti in
negotovosti.



Učni uspeh postopoma ali nenadno pada.



Velikokrat so žalosti in nesrečni, potlačeni. Kažejo nepričakovane spremembe
razpoloženja z razdražljivostjo in nenadnimi čustvenimi izbruhi.



Sošolcev in prijateljev po šoli ne pripeljejo domov in se le redkokdaj igrajo na otroških
igriščih. Žrtve po navadi nimajo niti enega dobrega prijatelja, s katerimi bi preživeli
svoj prosti čas.



Prijatelji jih ne povabijo na zabave, rojstne dneve ipd.



Zjutraj se obnašajo, kot bi se bali šole, ne želijo v šolo, nimajo teka pri zajtrku in
zjutraj jih velikokrat boli glava ali trebuh.



Ko gredo v šolo in iz nje lahko izbirajo daljše in nesmiselne poti.



Imajo nemiren spanec, hude sanje, lahko tudi jočejo v spanju.



Velikokrat želijo dodaten denar od družine ali pa ga kradejo samo za to, da bi ustregli
nasilnežu.

Osterman (2002) dodaja še:
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Otroka je strah pred temo, fizičnimi stiki z drugimi otroki, nenavadnimi glasovi. Imajo
polno različnih strahov.



Postanejo pozabljivi, živčni, raztreseni in začnejo gristi nohte in pojavljajo se nervozni
tiki.



Žrtve velikokrat spreminjajo vedenje oziroma razpoloženje. Pojavljajo se nenadni
izbruhi razburjenosti in žaljivke.

Ugotovili so, da imajo dečki, ki so žrtve medvrstniškega nasilja, boljši odnos s starši, v večini
primerov z mamo. Tak odnos je lahko tudi žal preveč zaščitniški, saj so žrtve nasilje tudi
otroci, ki izhajajo iz preveč zaščitniških družin. (Pečjak, 2014).
2.1.4.2 Nasilnež
Značilnost, ki najbolje opiše nasilneža, je agresivnost, ki je kombinirano s telesno močjo.
Vendar pa nasilneži niso nasilni samo do svojih vrstnikov, ampak tudi do odraslih – učiteljev
in staršev. Zato se jih velikokrat bojijo tudi odrasli. Pri odraslih se nasilnež vedno dobro
znajde, kadar se more rešiti iz kakšne težke situacije. Nasilneži imajo do nasilja zelo pozitiven
odnos. So zelo impulzivni, uživajo v nadziranju drugih, vedno morajo imeti občutek nadmoči
nad drugimi ter uživajo v tem, ko se jim drugi podrejajo. Do svojih žrtev žal ne čutijo nobene
empatije. Psihologi in psihiatri menijo, da nasilneži v resnici trpijo za tesnobo in negotovostjo,
vendar pa ne trpijo zaradi nizkega samospoštovanja (Olweus, 1995).
Psihični izvor nasilnega vedenja izhaja tudi iz družinskega okolja in vzgoje. Nasilnež je do
okolja razvil sovražnost. Pri svojih dejanjih pa se jim gre tudi za korist. Z grožnjami žrtve
izsiljujejo za denar, cigarete, pivo ipd. in na ta način dobijo za svoje vedenje nagrado in ugled
(Olweus, 1995).
Nasilneži so lahko od svojih žrtev telesno močnejši in so uspešni pri telesni vzgoji, športu in
pretepih. Pred ostalimi vrstniki se radi širokoustijo s svojo namišljeno večvrednostjo. So
vročekrvni, impulzivni in imajo nizko frustracijsko toleranco. S težavo se podrejajo pravilom
in si poskušajo pridobiti prednost z goljufanjem. Njihov šolski uspeh je vedno slabši, saj do
šole razvijejo negativen odnos (Olweus, 1995).
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V primerjavi z vrstniki že začnejo zelo zgodaj z antisocialnim vedenjem (kraje, popivanje,
vandalizem ipd.). Žal je veliko takšnih mladostnikov, ki so trpinčili svoje vrstnike, tudi
kasneje zašlo v kriminal ali alkoholizem (Olweus, 1995).
Govorimo lahko o dveh vrstah nasilnežev. Kadar je agresivnost nasilneža posledica jeze in
obrambna reakcija na frustracijo govorimo o reaktivnih nasilnežih. V primerih, kjer si
nasilnež napačno razlaga določeno situacijo se nanjo odzove sovražno in napadalno, saj s tem
poskuša zaščititi sebe (Carmodeca s sod, 2003, v Pečjak, 2014). V drugo skupino uvrščamo
proaktivne nasilneže. Svojo agresivnost uporabljajo zato, ker poskušajo doseči neki cilj. Po
navadi je ta cilj zadovoljiti svojo potrebo po premoči nad žrtvijo. Ker nasilnež svojo
agresivnost uporablja tudi kot instrument pri doseganju cilja, jih lahko imenujemo tudi
instrumentalni nasilneži (Pečjak, 2014).
Pušnikova (1999) je v svoji raziskavi ugotovila, da nasilneži živijo v neugodnih družinskih
razmerah, kjer se počutijo nesprejete. Do svojih staršev imajo negativen odnos, saj so starši
pogosto strogi in jih kaznujejo ali pa so po pri ukrepih nedosledni. V šolskem okolju se hitro
znajdejo in od vrstnikov zahtevajo, da se jim prilagodijo. Za svoja negativna dejanja nimajo
občutka krivda. Svojim vrstnikom, ki potrebujejo pomoč, ne bodo pomagali.
2.1.4.3 Opazovalec
Opazovalci imajo ogromno vlogo pri zmanjševanju nasilja. Vsakič, kadar se posmehujemo
ali samo opazujemo nasilje in pri tem ničesar ne ukrenemo, spodbujamo tako vedenje in
povečujemo možnost ponavljanja.
Opazovalce delimo po njihovem vedenju ter po tem, kakšno vlogo imajo pri nasilnem dejanju
(Pečjak, 2014):


Opazovalci kot podporniki nasilneža (aktivni in pasivni spodbujevalci): Aktivni
podporniki nasilneža spodbujajo z raznimi pripombami k napadalnemu dejanju,
pasivni spodbujevalci pa se dejanju in žrtvi smejijo in s tem še bolj spodbujajo
napadalca.



Opazovalci kot posnemovalec nasilneža, se nasilnežu pridružijo pri izvajanju nasilju.
Opazovalca lahko pritegne, ko zazna, da je nasilnež z nasiljem prišel do nagrade
(denar, mobitel ...).
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Nevpleteni opazovalci, ki nasilje samo opazujejo, vanj pa ne posegajo, saj ne vedo,
kaj storiti, ali pa se bojijo da bodo tudi sami žrtve nasilja.



Opazovalci kot branilci žrtve, pri čemer aktivni branilci žrtev poskušajo braniti in
ustaviti nasilje. Pasivni branilci pa zapustijo kraj nasilja in ga ne zaustavijo.

2.1.5 Preprečevanje pojava medvrstniškega nasilja
2.1.5.1 Vloga šole in učiteljev pri zmanjševanju medvrstniškega nasilja
»Temeljna demokratična pravica otroka je, da se počuti v šoli varnega, da so mu prihranjena
zatiranja in ponavljajoča se, namerna ponižanja, ki so sestavni del medvrstniškega nasilja.
(Olweus, 1999; cit. po Pečjak, 2014 str. 8).«
Vsaka šola naj bi bila odgovorna za varnost učencev in skrbela za preprečitev pojava
medvrstniškega nasilja. Šola ima ogromno možnosti za odkrivanje in preprečevanje
medvrstniškega nasilja. Na preprečitev nasilja najbolj vpliva pripravljenost in sposobnost
učiteljev ter delovanje celotnega šolskega sistema, ki ga podpirajo tudi starši. Pomembno je,
da šola oblikuje lastno strategijo za preprečitev nasilja, kjer je naloga šola, da učence ozavešča
o resnosti problema nasilja ter, da na šoli poteka jasno oblikovan šolski red (Verbnik
Dobnikar, 2002). Šola mora postaviti jasna pravila ter razvijati šolsko klimo, ki nasilnega
vedenja ne dovoli oziroma posamezniku ne ponudi možnosti za uporabo nasilnih vedenj
(Pušnik, 1999). Ker se medvrstniško nasilje dogaja predvsem v bližini šole ali v času šolskega
pouka, naj bi v šoli in neposredni bližini šole vedno bili nadzorni dežurni učitelji, ki izvajajo
nadzor nad učenci. Šola lahko za zmanjševanje nasilja poskrbi tudi z ustrezno ureditvijo
prostora, vključevanjem otrok v interesne dejavnosti ter izvajanjem preventivnih programov
za učence (Verbnik Dobnikar, 2002).
Olweus (1995) navaja tudi šolski dan, ki bi bil namenjen problemu nasilja med učenci, kjer
bi bil cilj izdelava splošnega dolgoročnega načrta za ukrepe znotraj šole. Šola naj bi imela
kontaktni telefon, kamor lahko učenci ali starši pokličejo ob pojavu nasilja. Pri preprečitvi je
tudi zelo pomembno tesno sodelovanje staršev in šole. Učitelji se lahko združujejo v time,
kjer se redno srečujejo ter si izmenjujejo izkušnje. Pomembno pa je tudi izobraževanje
učiteljev in staršev.
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Velik pomen pri zmanjševanju nasilja ima tudi učitelj. Učitelj naj bi v razredu spodbujal dobre
odnose med učenci, medosebno pomoč, naj bi zaznaval stike med učenci in poskrbel za
vključitev izoliranih učencev v skupino. V razredu je treba poskrbeti za dobro razredno klimo,
kjer se učenci naučijo socialnih spretnosti in veščin (Verbnik Dobnikar, 2002).
Učitelj naj bi izvajal razredne ure, kjer bi z učenci skupaj izdelal oddelčna pravila ter določil
sankcije ob kršitvi teh pravil. Ne smemo pozabiti tudi na pohvale za želeno vedenje učenca.
Pomembno je, da v pedagoško delo vključimo tudi sankcije, ki povzročajo nelagodje učenca.
Sankcijo prilagodimo spolu, starosti in osebnosti učenca. Pri razrednih urah se posvetimo tudi
medosebnim odnosom med učenci in učitelji ter k spodbujanju pozitivne naravnanosti k
medsebojni pomoči in skupinskemu učenju (Olweus, 1995).
Bučar Ručman (2004) navaja, da imajo pri preprečevanju nasilja tudi vrstniki. Šola lahko
uvede prostovoljce v obliki vrstniškega svetovanja. Mladi svoje težave pogosto najprej
zaupajo prav svojim vrstnikom, šele nato staršem in učiteljem.

2.1.5.2 Preventivni programi v Sloveniji
Preventivni programi
Vse programe, ki lahko na kakršen koli način delujejo kot preprečevanje pojavljanja
medvrstniškega nasilja ali zmanjšujejo rizične dejavnike za nasilje, imenujemo preventivni
programi. Pomembno je, da so programi preventivne vsebine in so vključeni v redno
dejavnost šole, so dejavnosti ko zbližujejo učenca in učitelja in se program izvede prilagojen
potrebam šole in njeni specifični problematiki (Pečjak, 2014).
Lešnik Mugnaioni, Koren, Logaj in Brejc (2009) naštevajo naslednje preventivne programe.
1. Mreža učečih se šol: Strategije za preprečevanje nasilja (Izvajalec: Šola za ravnatelje)
Ciljna skupina preventivnih delavnic so osnovne šole, srednje šole in vrtci, pri tem pa
sodelujejo razvojni timi sodelujočih vrtec in šol. Bistvo programa je usposobiti vrtce in šole
za samostojno delo in učinkovito iskanje zunanjih institucij ter strokovnih služb na področju
preprečevanja in obravnave nasilja. Oblike dela so izobraževalni seminarji, predavanja
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strokovnjakov za učitelje, starše in učence, delavnice, razredne ure, socialne igre, izdelava
plakatov ipd.
2. Nekomu je mar (Izvajalec: Zavod RS za šolstvo)
Ciljna skupina programa so vsi sodelujoči vzgojno izobraževalnega procesa (učitelji, učenci,
vodstvo šole, šolska svetovalna služba, starši). Namen programa je preprečevanje neustreznih
pojavov v šolskem okolju ter oblikovanje in izvajanje preventivnega programa za
zmanjševanje medvrstniškega nasilja.
3. Delavnice o vrstniškem nasilju in mirnem reševanju sporov (Izvajalec: Amnesty
international Slovenija)
Ciljna skupina delavnic so učenci osnovne in srednje šole. Cilj programa je ozaveščanje
učencev o nasilju ter o načinih mirnega reševanja sporov.
4. Preventivne delavnice o nasilju (Izvajalec: Društvo za nenasilno komunikacijo v
Ljubljani in Mariboru)
Ciljna skupina so učenci osnovnih in srednjih šol. Cilj programa je pomoč učencem oblikovati
lastne vrednote in stališča o nasilju. Program naj bi učence motiviral k razmišljanju in
razpravljanju o nasilju v družbi ter se učiti reševanja konfliktov. Oblike dela so voden pogovor
v skupini, refleksija v paru ter skupinah, igre vlog, izdelava plakatov, interakcijske in socialne
igre ter predavanja.
5. Predavanja za starše o nasilju (Izvajalec: Društvo za nenasilno komunikacijo v
Ljubljani in Mariboru)
Predavanj so namenjena staršem. Namen je informirati starše o dinamiki in posledicah nasilja,
o znakih nasilja, ki jih kažejo otroci, kadar preživljajo nasilje ter jih ozaveščati o njihovi vlogi
pri preprečevanju nasilja v oblikah predavanj z diskusijo.
6. Nasilje v šolah (Izvajalec: Ministrstvo za notranje zadeve – Policijska uprava
Ljubljana)
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Ciljana skupina so učenci osnovnih šol. Bistvo programa je preventivno delovanje vodij
policijskih okolišev v šolah, ozaveščanje o nasilju ter informiranje šol o vlogi policije v obliki
gledališke predstave in pogovor policista z učenci.
2.1.5.3 Ukrepi ob že storjenem medvrstniškem nasilju

Če želimo, da bodo učitelji uspešno ukrepali ob pojavu medvrstniškega nasilja, se morajo
najprej seznaniti s postopkom ravnanja. Sullivan (2011) je navedel postopek pristopa k
obravnavi medvrstniškega nasilja. Ko ugotovimo, da se pojavlja medvrstniško nasilje, je
najprej pomembno, da mirno ukrepamo in ga zaustavimo. Poskrbeti moramo za varnost žrtve,
z nasilnežem ne naredimo ničesar ter smo pri obravnavi nepristranski. V drugem koraku
izberemo informacije, naredimo zapis dogodka, pogovorimo se z žrtvijo ter z drugimi
vpletenimi. V tretjem koraku se odločimo o ustrezni intervenciji ter jo nato uporabimo. Če je
intervencija neuspešna izberemo novo. V šestem koraku spremljamo dogajanje in na koncu
zapišemo izvedbene korake ter poročilo, ki ga shranimo.
Eden najpomembnejših korakov je, da žrtev spodbujamo k temu, da spregovori o
medvrstniškem nasilju nekomu, ki lahko pomaga rešiti situacijo. Dejstvo je, da je dobro, da
ima žrtev vsaj enega prijatelja v šoli, ki mu bo pomagal pri reševanju situacije (Pečjak, 2014).
Učencem, ki so bile žrtve medvrstniškega nasilja, je treba nuditi pomoč, ki je lahko zelo
raznolika. Ko nudimo pomoč, je pomembno, da najprej v okviru svetovalnega pogovora žrtev
samo poslušamo ter ne silimo v učenca. Zabukovec Kerin (2002) poudarja, da je pomembno,
da damo otroku čas, da pove celotno zgodbo. Vedno mu moramo dati občutek, da mu
verjamemo. Zavedati se moramo, da učenec morda ne bo želel govoriti, saj ga bo strah
maščevanja nasilneža ali naše reakcije na njegovo situacijo. Žrtvi je treba povedati, da si
želimo slišati njegovo zgodbo, da ga bomo o vsem obveščali, vendar mu ob tem nikoli ne
smemo dajati praznih obljub, ki jih ne bi mogli izpolniti. Žrtvi je treba dati čas za njegove
občutke. Lahko mu pomagamo tudi z osebnim pristopom, kjer mu povemo našo zgodbo o
nasilju (Verbnik Dobnikar, 2002). Učencu, ki je bil žrtev nasilja, nikoli ne smemo dati
občutka, da je prav on kriv za nasilja. Tudi učenci, ki na kakršen koli način izstopajo, se imajo
v šoli pravico počutiti varne. Ko učenec spregovori, je dobro, da ga vključimo v individualni
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ali skupinski trening veščin, kjer se nauči kako se postaviti zase, kako se naj odzove v primeru
nasilja ter kje in kako naj poišče pomoč. Učencu vedno pomagamo le toliko, kot je to
potrebno (Košir, 2013). Žrtvi damo možnost, da sama predlaga možne rešitve, s katerimi bi
se nasilje ustavilo, saj otroci začutijo veliko moč, ko sami rešijo težavo in iz te moči raste
zaupanje vase (Verbnik Dobnikar, 2002).
Vsak, ki se pogovarja z otrokom, ki se je znašel v vlogi nasilneža, mora najprej svoje
negativne občutke do tega otroka ozavestiti ter načrtno poskušati razumeti tudi njegovo
perspektivo. (Košir, 2013).
Verbnik Dobnikar (2002, str. 57) navaja nekaj vprašanj, kako se pogovoriti z učencem, ki se
je znašel v vlogi nasilneža:


Kaj si s svojim vedenjem želel doseči?



Si na tak način to dosegel? Bi lahko to storil tudi kako drugače?



Kaj misliš, da si s tem povzročil drugemu?



Kako si se ti takrat počutil?



Kako se počutiš sedaj?



Kaj meniš o tem, kar si naredil?



Kaj lahko narediš v zvezi s tem?



Imaš kakšen predlog, kako bi lahko stvari popravil in povrnil škodo?

Skiba in sodelavci (2011) navajajo še konkretnejše ukrepe, ki jih lahko izvaja šola:


šolski pripor,



obvladovanje jeze (razni tečaji …),



individualni načrt za spremembo vedenja (ocenjevanje vedenja),



restitucija (vzgojni ukrep, ki ponudi možnost popravka napačnega dejanja),



začasna premestitev v alternativne oblike in izobraževanja,



sodelovanje zunanjih strokovnih služb (centri za mentalno zdravje, policija …).
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2.1.6 Raziskave na področju medvrstniškega nasilja v Sloveniji

V Sloveniji sta bila začetnika raziskovanja medvrstniškega nasilja Dekleva in Pušnik. Oba
raziskovalca sta pri svojem raziskovanju izhajala iz Olweusovega vprašalnika, ki meri vse
oblike medvrstniškega nasilja (Pečjak, 2014).
Dekleva je v svojo raziskavo vključil 1382 učencev osnovnih šol iz Ljubljane. Avtor je
ugotovil, da je bilo od tega 45 % učencev že trpinčenih, 20 % pa jih je trpinčenje doživelo
več kot dvakrat. 5 % učencev je trpinčenje doživljajo skoraj vsak dan.
Pušnik (1998, v Pečjak, 2014) je v svoji raziskavi ugotovila, da je največ medvrstniškega
nasilja v poklicnih šolah, kot pa v srednjih strokovnih šolah in gimnazijah. Iz obeh raziskav
lahko ugotovimo tudi, da se več medvrstniškega nasilja izvaja v osnovnih šolah kot na
srednjih šolah.
Tudi Dijaška organizacija Slovenije je leta 2009 opravila raziskavo o nasilju v slovenskih
srednjih šolah. V raziskavi je sodelovalo 600 dijakov prvega in tretjega letnika iz slovenskih
šol. Skoraj 50 % dijakov je navedlo, da so bili vsaj enkrat trpinčeni. Največkrat so doživeli
verbalno nasilje (opravljanje s strani sošolcev), psihično nasilje (ignoriranjem s strani
sošolcev), vsaj enkrat mesečno pa s fizičnim nasiljem (pretepi, pljuvanje, brcanje) (Pečjak,
2014, str. 44−45).
Nacionalni inštitut za javno zdravje je leta 2014 izvajal raziskavo Z zdravjem povezana
vedenja v šolskem obdobju med mladostniki v Sloveniji. V svoji raziskavi so zajeli tudi
nasilje med mladostniki. Ugotovili so, da je 8,9 % mladostnikov v preteklih nekaj mesecih
vsaj dvakrat mesečno sodelovalo pri trpinčenju drugih. Vsaj enkrat v nekaj preteklih mesecih
se je v vlogi žrtve znašlo 22,1 % mladostnikov. V vseh primerih je bilo več fantov kot deklet
(Jeriček Klanšek et al., 2015).
V eni izmed slovenskih šol so raziskovalci leta 2015 izvedli anonimni vprašalnik v okviru
šolskega sprejemanja stališč učencev. Zastavili so tudi nekaj vprašanj na temo nasilja. V
vzorcu je sodelovalo 256 otrok na razredni šoli (prvi razredi niso bili vključeni) ter 210 otrok
predmetne stopnje. Zanimivo je dejstvo, da so prvič anketo izvajali leta 2010 in takrat je
nasilje zaznalo dve tretjini otrok, zdaj so medvrstniško nasilje zaznali vsi otroci, ki so bili
vključeni v anketo. 62 % otrok je navedlo, da so jih sošolci že zmerjali ali žalili. 72 % otrok
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je že doživelo fizično nasilje s strani sošolcev. 42 % otrok je odgovorilo, da še nikoli niso
izvajali fizičnega nasilja, 32 % jih je zatrdilo, da so fizično nasilje izvedli samo enkrat, 26 %
učencev pa je nasilje izvajalo večkrat (Josipovič, Smolič, 2016).
Tudi Pšunder in Cvek (2013) navajata raziskavo, ki je bila opravljena med septembrom 2011
in marcem 2012. V raziskavi so želeli tudi ugotoviti, kako pogosto so se anketiranci doživeli
medvrstniško nasilje v vlogi žrtve, kje in kdaj so doživeli medvrstniško nasilje in katere oblike
nasilja, so doživeli. V vzorec je bilo vključenih 518 učencev petega, sedmega in devetega
razreda. 24,1 % učencev je že bilo žrtev medvrstniškega nasilja. 54,1 % učencev je nasilje
doživelo v šoli. Najpogostejše oblike nasilja, ki jih anketiranci doživljajo, so besedno nasilje
(zmerjanje), psihično nasilje (zasmehovanje) ter fizično nasilje (potiskanje, brcanje in
pretepanje).

2.2 OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI

2.2.1 Kdo so otroci s posebnimi potrebami?
Med otroke s posebnimi potrebami štejemo otroke, katerega so intelektualne sposobnosti
šibkejše (lažja, zmerna, težja duševna motnja), slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni
otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci s čustvenimi in
vedenjskimi motnjami, otroci z avtističnimi motnjami, dolgotrajno bolni otroci, otroci z
govorno jezikovno motnjo in gibalno ovirani otroci (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami, 2011).

2.2.2 Motnja v duševnem razvoju
Motnja v duševnem razvoju se pojavi pred osemnajstim letom. Zanjo je značilna pomembna
omejitev intelektualnega delovanja in prilagojenega vedenja. Motnja v duševnem razvoju se
kaže v pojmovnih, socialnih in praktičnih spretnostih prilagajanja (Jurišić, b. l.).
Zavedati se moramo, da osebe z motnjami v duševnem razvoju niso bolne ter da se motnje ne
da pozdraviti z zdravili. Osebe imajo znižane sposobnosti za učenje, imajo slabši motorični
in jezikovni razvoj, pogosto imajo tudi težave na socialnem področju in pri komunikaciji.
Njihove sposobnosti so lahko trajno poškodovane.
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Osebe z motnjo v duševnem razvoju imajo potrebe kot ostali ljudi, saj so želijo varnosti,
socialnih stikov in topline ter možnosti po samostojnem življenju in zaposlitvi. Z
izobraževanjem lahko podpiramo razvoj oseb z motnjami v duševnem razvoju in v neki meri
izboljšamo njihove značilnosti in sposobnosti za samostojno življenje. Potrebujejo podporo,
ki je prilagojena njihovim potrebam.
Velikokrat vzroki za pojav motnje v duševnem razvoju niso znani. Do pojava pa lahko pride
tudi zaradi genetskih ali zunanjih dejavnikov, kot so pomanjkanje kisika med nosečnostjo ali
porodom ter razne infekcije. Poškodbe so trajne in se jih ne, da pozdraviti (Jurišić, b. l.).
Glede na stopnjo motnje v duševnem razvoju ločimo naslednje kategorije otroke z motnjo v
duševnem razvoju (Kriteriji motenj otrok s posebnimi potrebami, 2015, str. 6−7):


Otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju − otroci imajo znižane sposobnosti za
učenje in usvajanje splošnih znanj. Znižane imajo sposobnosti za organizacijo,
načrtovanje, odločanje in izvedbo dejavnosti ter uporabljajo preprostejši jezik. Pri
presojanju in odzivanju v socialnih okoliščinah so nezreli. Ob metodičnih, časovnih
ter vsebinskih prilagoditvah v učnem procesu lahko dosežejo temeljna šolska znanja,
ki pa ne zadostujejo minimalnim standardom znanja. Usposabljajo se za manj
zahtevno poklicno delovno mesto in samostojno življenje.
Večina si jih ustvari tudi svojo družino, prijatelje ter preživljajo svoj prosti čas kot vsi
drugi (Jurišić, b. l.).



Otroci z zmerno motnjo v duševnem razvoju − otroci imajo posamezne sposobnosti
različno razvite. V učnem procesu lahko usvojijo osnove branja, pisanja in računanja,
na drugih področjih (gibalnih, likovnih, glasbenih) pa so lahko uspešnejši. Pri učenju
potrebujejo prilagoditve in konkretna ponazorila. Pri sporočanju lahko potrebujejo
podporno ali nadomestno komunikacijo. Podporo potrebujejo tudi pri vključevanju v
socialno okolje. Usposobijo se lahko za enostavna opravila.



Otroci s težjo motnjo v duševnem razvoju − otroci se lahko usposobijo za
najenostavnejša opravila. Razumejo enostavna navodila. Sposobni so sporočati svoje
potrebe in želje. Pri komunikaciji lahko uporabijo podporno ali nadomestno

35

komunikacijo. Potrebujejo varstvo in vodenje, tudi pri skrbi zase potrebujejo pomoč
drugih. Pogosto imajo tudi gibalne težave ter druge razvojne motnje in bolezni.


Otroci s težko motnjo v duševnem razvoju − otroci se lahko usposobijo le za
sodelovanje pri posameznih aktivnostih. Razumevanje in upoštevanje navodil je zelo
slabo. Redko se sporazumevajo ter razvijejo osnove govora. razvijejo osnove govora
in sporazumevanja. Potrebujejo stalno nego, varstvo, pomoč in vodenje. Omejeni so
v gibanju, velikokrat imajo tudi težke dodatne motnje in bolezni.

Osebam z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju država prizna status invalidne
osebe in jim zagotovi različne oblike pomoči. Večinoma so vključeni v zaposlitev pod
posebnimi pogoji (varstveno delovni center, delavnice). Za njih so organiziranje tudi različne
oblike bivanja: manjše stanovanjske in bivalne skupnosti, zavodi in varstveno delovni centri
(Jurišić, b. l.).

2.3 OSNOVNA ŠOLA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM
Prvi zavodi in šole s prilagojenim programom so bili pri nas ustanovljeni zelo hitro, in sicer
že pred prvo svetovno vojno. Leta 1911 se je na Prulah v Ljubljani odprl prvi posebni oddelek
za otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju, dve leti kasneje pa še v Mariboru. Že te šole so
bile namenjene otrokom, ki niso zmogli programa redne osnovne šole. Danes pa so v osnovne
šole s prilagojenim programom usmerjeni otroci, za katere strokovna komisija na podlagi
otrokove diagnostike in daljšega spremljanja ugotovi, da se bodo otroci razvijali in lažje v
napredovalih v razmerah, ki nam jih lahko zagotovi osnovna šola s prilagojenim programom
(Schmidt, 2001).
V osnovne šole s prilagojenim programom so vključeni otroci z resnejšimi in kombiniranimi
motnjami ter izrazitimi učnimi težavami, otroci s senzomotoričnimi motnjami (gluhi in slepi
otroci). Otroci s senzomotoričnimi motnjami so deležni specialnih znanj in specialnega
treninga za vsakdanje življenje ter imajo prilagoditve učnih in drugih pripomočkov. Pouk je
razdeljen na homogene skupine glede na razvojne dosežke otrok. Razredi so majhni,
povprečno število otrok se giblje med devet in petnajst otrok, lahko tudi manj. V razredih z
manj otroki sta možni večja diferenciacija in individualizacija, večja je intenzivnost
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poučevanja. V homogenih oddelkih prevladujejo metodično-didaktični principi, metoda
majhnih korakov, samostojno delo, konkretizacija ter bližina druge osebe. Učni program je
skromen in prilagojen sposobnostim, raznolikim potrebam ter tempu učencev. Osnovna šola
s prilagojenim programom vključuje tudi pripravo na življenje ter teme poklicnega
izobraževanja.
Cilj programa osnovne šole s prilagojenim programom je oblikovanje pozitivnega in
odgovornega odnosa učencev do dela, usposabljanje za večjo ekonomsko in socialno
samostojnost ter uspešno življenje v družbi (Ulaga, 1994, v Schmidt, 2001).

2.4

MEDVRSTNIŠKO

NASILJE

IN

OTROCI

S

POSEBNIMI

POTREBAMI

Otroci s posebnimi potrebami so velikokrat bolj izpostavljena skupina otrok med svojimi
vrstniki, saj se od njih razlikujejo in velikokrat potrebujejo drugačno izobraževalno podporo
(Pečjak, 2014).
Otroci s posebnimi potrebami zaradi različnih motenj drugače funkcionirajo na socialnem
področju. Kažejo se težave pri vedenju, čustvovanju in lahko postanejo družbeno izolirani
(Licardo, 2015).
Nasilje nad otroki s posebnimi potrebami zahteva posebno pozornost, saj so dosedanje
raziskave pokazale, da so otroci s posebnimi potrebami nasilju bolj izpostavljeni nasilju kot
njihovi vrstniki, ki nimajo motenj (Rose idr., 2011, v Licardo, 2015). Tudi Svetovna
zdravstvena organizacija je pridobila podatke, da je tveganje za pojav nasilja pri otrocih s
posebnimi potrebami trikrat višje, kot za vrstnike brez potreb (Licardo, 2015). Pojav nasilja
pri otrocih s posebnimi potrebami je lahko stalen in neposredno povezan zaradi njihove
motnje (Stephens-Villano, 2011, v Licardo, 2015).
Otroci s posebnimi potrebami pri pojavu nasilja lahko prevzemajo različne vloge. Pojavljajo
se lahko v vlogi žrtve, nasilneža in v vlogi žrtve ter nasilneža hkrati (Rose idr., 2011, v
Licardo, 2015).
Velikokrat se znajdejo v vlogi nasilneža, ker se v skupini svojih vrstnikov počutijo izolirane,
nepriljubljene in manjvredne. Zaradi tega občutka si želijo pridobiti pomembno mesto v
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skupini ter razvijejo nasilen odnos. Otrok postane nasilen tudi zato, ker se ob tem počuti bolj
varen (Vanček, 2002).
Velikokrat pa tudi zaradi svoje drugačnosti in nepriljubljenosti v skupini postanejo žrtve
nasilja (Vanček, 2002).
Otroci z gibalno oviranostjo so manj odzivni, se gibljejo počasi in so velikokrat nezmožni
fizične obrambe in zaradi tega so veliko bolj privlačni za nasilneže, ki nad njimi izvajajo
fizično ali psihično nasilje (Lindsay in McPherson, 2012, v Licardo, 2015). Otroci z
avtističnimi motnjami so značilni primanjkljaji v socialnih interakcijah, komunikaciji, kar
predstavlja velik dejavnik tveganja za nasilja in se pogosto znajdejo v vlogi žrtve (Attwod,
2007, v Licardo, 2015).

2.4.1 Razširjenost medvrstniškega nasilja pri otrocih s posebnimi potrebami v
Sloveniji

Na osnovni šoli s prilagojenim programom Glazija so izvajali raziskavo na temo
medvrstniško nasilje – razlike v pogledih staršev in njihovih otrok. V vzorec so vključili starše
in učence od 5. do 8. razreda osnovne šole. Vključenih je bilo 87 učencev (56 dečkov in 31
deklic) ter 65 staršev (od 41 dečkov in 24 deklic). V raziskavi so uporabili spremenjen
vprašalnik Mojce Pušnik. 75 % otrok je navedlo, da se bile žrtve besednega nasilja (38 % −
zafrkavanje, 19 % − vzdevki, 18 % − grožnje). Fizičnega nasilja v raziskavi niso zaznali
(Sanda, 2000).
Študentke Filozofske fakultete so opravljale pilotsko raziskavo, kjer so želele ugotoviti število
obravnavanih primerov nasilja nad otroki s posebnimi potrebami v rednih osnovnih šolah, v
osnovnih šolah s prilagojenim programom in v centrih za socialno delo v Sloveniji v enem
šolskem letu (2012/2013). Dotaknile so se tudi medvrstniškega nasilja. Pri raziskavi so
uporabile anketni vprašalnik, ki je bil poslan na vse osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim
programom in vse centre za socialno delo v državi. Podatki v rednih osnovnih šolah kažejo,
da je bilo največ primerov nasilja zabeleženih pri otrocih s primanjkljaji na posameznih
področjih učenja (39 %) ter pri otrocih z motnjami v vedenju in čustvovanja (27,98 %).
Najmanj pa je bilo zabeleženih pri gibalno oviranih otrocih (0,52 %), slepih in slabovidnih
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(1,55 %) in gluhih ter naglušnih (1,55 %). V osnovnih šolah s prilagojenim programom je
največ nasilja bilo zabeleženih pri otrocih z motnjo v duševnem razvoju (56,41 %). V rednih
osnovnih šolah se pojavlja največ čustvenega nasilja (48,19 %), kamor spada verbalno nasilje,
izsiljevanje ipd. Fizično nasilje se pojavlja v 35,75 % primerov. Socialno nasilje (izolacija,
ignoriranje ipd.) se pojavlja v 11,4 % primera. V osnovnih šolah s prilagojenim programom
je največ fizičnega (75,64 %) in psihološkega nasilja (24,36 %) (Licardo, 2015).

2.4.2 Medvrstniško nasilje in otroci z motnjo v duševnem razvoju

Otroci z motnjo v duševnem razvoju se zaradi svoje nizke samopodobe in ne zavedanja
nevarnosti, ki se jim lahko pripeti velikokrat znajdejo v vlogi žrtve (Licardo, 2015). Otroci z
motnjo v duševnem razvoju imajo tudi manj razvite socialne veščine in se težje prilagajo
okolju in družbi. Socialna percepcija, egocentrični komunikacijski vzorci in težave pri
reševanju problemov so vzorci pomanjkanja socialnih veščin (Jahoda, Pert in Tower, 2006).
McNamara (2013) navaja, da so ti otroci v večji meri v vlogi žrtve medvrstniškega nasilja
predvsem zaradi njihovih primanjkljajev na posameznih področjih:
− zaradi napačne razlage vidnih in slušnih sporočil ter obrazne mimike so pogosto
tarča posmehovanja;
− zaradi slabše pozornosti ne zmorejo slediti pogovoru med svojimi vrstniki;
− zaradi nezmožnosti slediti pravilom igre so večkrat izločeni iz igre vrstnikov;
− zaradi nižjih intelektualnih sposobnosti ne prepoznajo, da so žrtve medvrstniškega
nadlegovanja, kar njihovi vrstniki izkoristijo;
− zaradi slabše razvitih socialnih veščin so osamljeni in težje sklepajo prijateljstva;
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− zaradi težav na področju branja, pisanja in računanja ter na drugih
področjih učenja jih vrstniki izločajo iz skupinskih oblik dela v razredu;

Nauert (2015) navaja, da so nove raziskave pokazale, da so otroci z motnjo v
duševnem razvoju najpogosteje v vlogi nasilneža. Preučili so podatke Nacionalne
ankete o otrokovem zdravju leta 2007 v kateri je bilo vključenih skoraj 64.000
otrok. Ugotovili so, da so leta 2007 15,2 % otrok z motnjo v duševnem razvoju
identificirali v vlogi nasilneža. Na splošno so otroci z motnjo v duševnem razvoju
trikrat bolj verjetno ustrahovali druge otroke.
V Sloveniji je pojav medvrstniškega nasilja pri učencih z lažjo motnjo v duševnem
razvoju raziskoval Vališer (2006). V vzorec je vključil 128 učencev. V raziskavi je
51,2 % učencev odgovorilo, da še niso bile žrtve medvrstniškega nasilja ter 38,6
učenk, da so se že znašle v vlogi žrtve. Ugotovil je, da so bile deklice večkrat
trpinčene kot dečki.
V longitudinalni študiji Christensena, Fraynta, Camerona, Neecea in Bakerja (2012)
je sodelovalo 137 mater in enako število njihovih trinajstletnih otrok (46 otrok z
motnjo v duševnem razvoju ter 91 otrok brez motnje v duševnem razvoju). Učenci
z motnjo v duševnem razvoju so v primerjavi z njihovimi enako starimi vrstniki
brez motnje v duševnem razvoju v večjem odstotku odgovarjali, da so bili žrtve
medvrstniškega nasilja. Učenci z motnjo v duševnem razvoju so se v vlogi žrtve
pojavili v kar 61 %, medtem ko učenci brez motnje v duševnem razvoju v 41 %.
Učenci z motnjo v duševnem razvoju so bili v vlogi nasilneža manjkrat kot v vlogi
žrtve. Samo en učenec je odgovoril, da je bil povzročitelj nasilja.
Reiter in Lapidot-Lefler (2006) navajata izsledke izraelske raziskave, v katero je
bilo vključenih 186 učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Učenci so se šolali
na dveh šolah s prilagojenim programom. Raziskovalci so želeli ugotoviti, ali
obstaja razlika v obvladovanju socialnih veščin med tremi skupinami: žrtvami
medvrstniškega nasilja, povzročitelji medvrstniškega nasilja in tistimi, ki pripadajo
obema skupinama ter ugotoviti osebnostne razlike med dečki in deklicami. Med 92
učenci, ki so glede na osebnostne lastnosti najbolj zastopali posamezno skupino, je
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bilo 50 % nasilnežev, 18,5 % žrtev in 31,5 % obojih. Pri učencih nasilnežih se je
pokazala povezava s hiperaktivnostjo in vedenjskimi težavami, pri učencih žrtvah
pa povezava s čustvenimi težavami ter težavami v medosebnih odnosih.
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3

EMPIRIČNI DEL

3.1 NAMEN, PROBLEM IN CILJI RAZISKAVE
V magistrski nalogi smo se osredotočili predvsem na pojav medvrstniškega nasilja
pri učencih z motnjo v duševnem razvoju. Osnovni cilj naloge je ugotoviti, kakšni
so vzroki za pojav medvrstniškega nasilja pri učencih z motnjo v duševnem razvoju
ter v kakšni obliki se pojavlja nasilje. Zanima nas tudi, kako učitelji na osnovnih
šolah s prilagojenim programom pristopajo ob pojavu medvrstniškega nasilja ter ali
uporabljajo

kakšne

preventivne

programe

oziroma

ukrepe

ob

pojavu

medvrstniškega nasilja. Izvedeti smo želeli tudi, kako šola sodeluje s starši ob
pojavu medvrstniškega nasilja

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

3.2

Postavili smo si naslednja raziskovalna vprašanja:


Kaj so po mnenju učiteljev povodi za medvrstniško nasilje pri učencih z
motnjo v duševnem razvoju na osnovni šoli s prilagojenim programom?



Katere so najpogostejše oblike medvrstniškega nasilja med učenci z motnjo
v duševnem razvoju?



Kako učitelji na osnovnih šolah s prilagojenim programom pristopajo ob
pojavu medvrstniškega nasilja ter katere preventivne programe in ukrepe
uporabljajo pri obravnavi medvrstniškega nasilja?

3.3 METODOLOGIJA
Za zbiranje podatkov je bila uporabljena kvalitativna tehnika zbiranja podatkov.
Uporabili smo delno strukturiran intervju.

3.3.1 Raziskovalni vzorec
V raziskovalni vzorec je zajemal 7 učiteljev, ki poučujejo na osnovnih šolah s
prilagojenim programom. Učitelji poučujejo učence z motnjo v duševnem razvoju.
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UČITELJ A: ženski spol, poučuje 7. razred osnovne šole s prilagojenim programom
UČITELJ B: ženski spol, poučuje 9. razred osnovne šole s prilagojenim programom
UČITELJ C: ženski spol, poučuje 7. razred osnovne šole s prilagojenim programom
UČITELJ Č: ženski spol, poučuje 5. razred osnovne šole s prilagojenim programom
UČITELJ D: ženski spol, poučuje 8. razred osnovne šole s prilagojenim programom
UČITELJ E: ženski spol, poučuje 9. razred osnovne šole s prilagojenim programom
UČITELJ F: moški spol, poučuje 6. razred osnovne šole s prilagojenim programom

3.3.2 Raziskovalni instrument
Za izvedbo raziskave je bil uporabljen delno strukturiran intervju. Vprašanja so bila
oblikovana na podlagi pregleda literature. Intervju je potekal na podlagi vnaprej
postavljenega vprašalnika. Po potrebi smo zastavili dodatna vprašanja. Vprašanja
smo si v intervjuju postavili po različnih sklopih.
OPREDELITEV NASILJA
1. Kako bi opredelili medvrstniško nasilje?
KRAJ DOGAJANJA
2. Kdaj in kje se po vašem mnenju najpogosteje dogaja medvrstniško nasilje?
Menite, da je to v času pouka ali izven šole?
OBLIKE NASILJA
3. Katere so tiste oblike nasilje, ki jih najpogosteje opažate v šoli in so po
vašem mnenju najbolj razširjene (fizično, psihično, verbalno…)? Kaj pa pri
učencih z motnjo v duševnem razvoju?
ZNAČILNOSTI VPLETENIH V NASILJE
4. Kdo so po vašem mnenju učenci, ki jim lahko pripišete vloge žrtve,
nasilneža ali opazovalca? Kakšne so njihove značilnosti? Če govorimo o
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konkretnem primeru, pri učencih z motnjo v duševnem razvoju, se večkrat
pojavijo v vlogi žrtve, nasilneža ali opazovalca?
VZROKI ZA NASILJE
5. Kateri so po vašem mnenju ključni dejavniki, ki vplivajo na pojav nasilja
med učenci z motnjo v duševnem razvoju?
POGOSTOST POJAVA MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA
6. Ali menite, da se je medvrstniško nasilje v šolah zadnja leta povečalo ali
zmanjšalo? Kako pa je na vaši šoli? Čemu bi to pripisali? Kako pa je pri
učencih z motnjo v duševnem razvoju?
UKREPANJE
7. Ali imate na šoli zapisan oziroma oblikovan program, kako se ukrepa ob
medvrstniškem nasilju med učenci, oziroma načrt dela, kako ravnamo z
žrtvami in povzročitelji nasilja?
8. Ali imate nadzor na šoli med odmori, začetkom in koncem pouka? Zakaj
menite, da je nadzor potreben/nepotreben?
9. Kakšne postopke uporabljate, če se medvrstniško nasilje ponavlja ali
stopnjuje (podpis staršev, pisni opomin …)? Ali menite, da to deluje, da se
problem reši?
10. Ali menite, da ste učitelji na šolah dovolj dobro usposobljeni za ukrepanje
ob medvrstniškem nasilju?
SODELOVANJE S STARŠI
11. Ali o problemu medvrstniškega nasilja obvestite tudi starše? Kako starši
odreagirajo v takšnih primerih? Kako starši sodelujejo pri reševanju
problema? Ali se srečujete pri sodelovanju s starši s kakšnimi težavami?
IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV
12. Se kot učitelji izobražujete na področju medvrstniškega nasilja? Menite, da
imate dovolj znanja o tem?
PREVENTIVA
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13. Ali imate na šoli oblikovan program za preprečevanje in zmanjševanje
medvrstniškega nasilja?
14. Katere metode in oblike poučevanja uporabljate v razredu, kjer učence
ozaveščate o medvrstniškem nasilju in spopadanju z njimi?
15. Katere aktivnosti se izvajajo na ravni šole za preprečevanje medvrstniškega
nasilja in da boljše vplivajo na medosebne odnose med učenci?
16. Ali menite, da s temi aktivnostmi in metodami pomagate pri zmanjševanju
medvrstniškega nasilja?
17. Kaj pa bi bilo po vašem mnenju treba spremeniti ali izboljšati na vaši šoli
glede problema medvrstniškega nasilja?

3.3.3 Postopek zbiranja podatkov
Pri iskanju kandidatov smo najprej preko spleta poiskali osnovne šole s
prilagojenim programom v Sloveniji. Šole smo kontaktirali po elektronski pošti ter
na tak način pridobili ustrezen vzorec sodelujočih učiteljev. Učiteljem smo pred
začetkom intervjuja posredovali okvirni intervju ter jih seznanili z namenom in
ciljem raziskovalne naloge. Seznanili smo jih, da bodo pridobljeni podatki
uporabljeni izključno za namen raziskave.

3.3.4 Postopek obdelave podatkov
Pridobljene podatke smo obdelali po postopku kvalitativne analize. Pogovor smo
najprej posneli in ga nato prepisali. Intervju smo podrobno prebrali ter določili teme
in podteme kvalitativnega raziskovanja. Posamezni izjavi smo prepisali črko, ki
označuje intervju z učiteljem in zaporedno številko izjave učitelja. Zapise kodiranih
intervjujev smo priložili v prilogi 1.
Teme in podteme kvalitativnega raziskovanja so:


Prepoznavanje nasilja med učenci: opredelitev nasilja, oblike nasilja, kraj
izvajanja nasilja, značilnosti vpletenih v nasilje, vzroki za nasilje,
porast/zmanjšanje pojava nasilja.
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Ukrepanje in obravnava ob pojavu medvrstniškega nasilja: program
oziroma smernice za ukrepanje ob pojavu medvrstniškega nasilja, nadzor
učiteljev nad učenci v osnovni šoli s prilagojenim programom, sodelovanje
s starši, vzgojni ukrepi in učinkovitost le-teh ter ukrepanje ob pojavu
medvrstniškega nasilja, usposobljenost učiteljev, izobraževanje učiteljev.



Preventivno delovanje: preventivno oblikovan program na ravni šole,
metode in aktivnosti šole, učinkovitost aktivnosti za zmanjševanje
medvrstniškega nasilja, dejavniki šole, področja, ki jih je potrebno
spremeniti glede problema medvrstniškega nasilja.

Označene izjave smo uredili v tabeli pod vprašanji, ki so bila zastavljena. Izjavam
smo pripisali pojme znotraj že opredeljenih podtem in tem.
Na koncu smo pojme uredili hierarhično. Pojme, ki so bili pripisani izjavam, smo
uredili pod skupne podteme in teme. Posameznim pojmom smo pripisali oznako
izjave, ki je zapisana s črko in številko intervjuja.

3.4 REZULTATI
3.4.1 Prikazani rezultati odprtega kodiranja

1. Kako bi opredelili medvrstniško nasilje?
UČITELJ

IZJAVA

A1

Grobo

prijemanje,

objemanje,

potiskanje.

POJEM

TEMA

Različne oblike nasilje

Prepoznavanje

Skrivanje predmetov vedno istim učencem.

B1

nasilja

Ščuvanje drugih, da nekaj nekomu naredijo.

(opredelitev nasilja)

Medvrstniško nasilje je vsako agresivno ravnanje,

Agresivno ravnanje

ki ga lahko izvaja posameznik nad posameznikom

C1

nasilja

ali skupina nad posameznikom.

(opredelitev nasilja)

Neprimeren odnos med osebami, ki se kaže kot

Različne oblike nasilje

verbalno, fizično ali psihično nasilje.

Prepoznavanje
nasilja

(opredelitev nasilja)
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Prepoznavanje

Č1

Medvrstniško nasilje je lahko fizično (udarci,

Različne oblike nasilje

odrivanje, spotikanje, ščipanje …) ali duševno
(zmerjanje, izločanje iz igre, poniževanje, siljenje

Prepoznavanje
nasilja

(opredelitev nasilja)

v nekaj, česar nekdo noče).
Nasilje, ki se povečuje med vrstniki.

D1

Nasilje med vrstniki

Prepoznavanje
nasilja

(Opredelitev nasilja)
E1

Kot vedenje, ki rani drugega in posega v

Vedenje,

dostojanstvo drugega na kakršen koli način.

drugega

ki

rani

Prepoznavanje
nasilja

(opredelitev nasilja)
F1

Agresivno ravnanje med vrstniki.

Agresivno ravnanje

Prepoznavanje
nasilja

(opredelitev nasilja)

2. Kdaj in kje se po vašem mnenju najpogosteje dogaja medvrstniško nasilje?
Menite, da je to v času pouka ali izven šole?
UČITELJ

IZJAVA

POJEM

TEMA

A2

V času pouka predvsem med odmori, ko se

Izven pouka

Prepoznavanje

učenci selijo iz razreda v razred.

nasilja
(kraj izvajanja nasilja)

B2

Fizično medvrstniško nasilje se večkrat dogaja

Izven pouka

izven šole, po pouku

Prepoznavanje
nasilja

(kraj izvajanja nasilja)
B3

psihičnega ali verbalnega nasilja pa se dosti

Izven pouka

zaznava tudi v času pouka, med odmori

Prepoznavanje
nasilja

(kraj izvajanja nasilja)
C2

V času daljših odmorov in zadrževanju v šoli ali

Izven pouka

okolici le te po pouku.

Prepoznavanje
nasilja

(kraj izvajanja nasilja)
C3

Najpogosteje

se

dogaja

v

popoldanskih

Izven pouka

druženjih na zbirnih lokacijah mladostnikov.

Prepoznavanje
nasilja

(kraj izvajanja nasilja)
Č2

Menim, da izven šole.

Izven šole

Prepoznavanje
nasilja
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(kraj izvajanja nasilja)
Izven šole

D2

Izven šole

Prepoznavanje
nasilja

(kraj izvajanja nasilja)
E2

Izven pouka (odmori, pred in po pouku)

Izven pouka

Prepoznavanje
nasilja

(kraj izvajanja nasilja)
Začne se že pred poukom, se dogaja med

F2

Ves čas

Prepoznavanje

poukom in se nadaljuje tudi po pouku

nasilja
(kraj izvajanja nasilja)

3. Katere so tiste oblike nasilje, ki jih najpogosteje opažate v šoli in so po vašem
mnenju najbolj razširjene (fizično, psihično, verbalno …)? Kaj pa pri učencih
z motnjo v duševnem razvoju?
UČITELJ

IZJAVA

POJEM

TEMA

A3

Največ je verbalnega nasilja, ki se stopnjuje

Verbalno nasilje

Prepoznavanje

glede na višino razreda, ki ga učenci

A4

nasilja

obiskujejo.

(oblike nasilja)

Fizičnega nasilja je manj.

Manj fizičnega nasilja

Prepoznavanje
nasilja

(oblike nasilja)
B4

Sama opažam pri otrocih z motnjo v

Verbalno nasilje

Prepoznavanje

duševnem razvoju največ verbalnega nasilja.

nasilja
(oblike nasilja)

C4

Največ je verbalnega nasilja na račun

Verbalno nasilje

Prepoznavanje

zbadanja in nacionalne pripadnosti.

nasilja
(oblike nasilja)

C5

Občasno

tudi

pride

do

fizičnega

obračunavanja.

Občasno

tudi

nasilje

fizično

Prepoznavanje
nasilja

(oblike nasilja)
Č3

Menim, da je najbolj razširjeno duševno.

Psihično nasilje

Prepoznavanje
nasilja

(oblike nasilja)
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Č4

V praksi je prisotnega veliko fizičnega

Fizično nasilje

Prepoznavanje

nasilja predvsem pri mlajših otrocih in pri

nasilja

starejših otrocih, ki imajo težjo ali težko

D3

motnjo v duševnem razvoju.

(oblike nasilja)

Psihično nasilje

Psihično nasilje

Prepoznavanje
nasilja

(oblike nasilja)
Vse našteto je prisotno.

E3

Vse je prisotno

Prepoznavanje
nasilja

(oblike nasilja)
E4

Med dekleti bolj verbalno

Verbalno

nasilje

med

dekleti

Prepoznavanje
nasilja

(oblike nasilja)
med fanti fizično nasilje

E5

Fizično nasilje med fanti

Prepoznavanje
nasilja

(oblike nasilja)
F3

Fizično nasilje ima začetke s psihičnim

Fizično

oziroma verbalnim nasiljem. Zato sta te dve

nasilje

in

verbalno

Prepoznavanje
nasilja

obliki najpogostejši.
(oblike nasilja)

4. Kdo so po vašem mnenju učencu, ki jim lahko pripišete vloge žrtve, nasilneža
ali opazovalca? Kakšne so njihove značilnosti? Če govorimo o konkretnem
primeru pri učencih z motnjo v duševnem razvoju − se večkrat pojavijo v vlogi
žrtve, nasilneža ali opazovalca?
UČITELJ

IZJAVA

POJEM

TEMA

A5

Nasilneži so pri nas po navadi otroci, ki imajo

Nasilnež – šibkejša

Prepoznavanje nasilja

šibkejšo samopodobo in se na takšen način

samopodoba

želijo potrditi.
(značilnosti
vpletenih)
A6

Po navadi tudi zunaj šole nimajo neke

Nasilnež – ne more se

pomembnejše vloge, ne morejo se potrditi in

nikjer potrditi

uveljaviti.

49

Prepoznavanje nasilja

(značilnosti
vpletenih)
B5

Mislim, da se otroci z motnjo v duševnem

Vse vloge

Prepoznavanje nasilja

razvoju pojavljajo v vseh vlogah.
(značilnosti
vpletenih)
C6

Tisti, ki so iz okolja, kjer se dogaja veliko

Nasilnež – nasilje v

nasilja − imajo vzorce od doma.

družini

Prepoznavanje nasilja

(značilnosti
vpletenih)
C7

Nasilnež – priseljenec

Velikokrat tudi otroci priseljencev.

Prepoznavanje nasilja

(značilnosti
vpletenih)
Č5

Mislim, da se otroci z motnjo v duševnem

Vse vloge

Prepoznavanje nasilja

razvoju pojavljajo v vseh vlogah.
(značilnosti
vpletenih)
D4

Otroci z motnjo v duševnem razvoju so lahko

Vse vloge

Prepoznavanje nasilja

vse troje.
(značilnosti
vpletenih)
E6

Prevzemajo vse tri vloge.

Vse vloge

Prepoznavanje nasilja

(značilnosti
vpletenih)
E7

Odvisno od osebnostne strukture, zgodnjih

Različni dejavniki

Prepoznavanje nasilja

izkušenj od doma, prejšnje šole …
(značilnosti
vpletenih)
F4

Otroci z motnjo v duševnem razvoju se

Žrtev – šibkejši otroci

največkrat znajdejo v vlogi žrtve, ker so
šibkejši in drugačni.

(značilnosti
vpletenih)
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Prepoznavanje nasilja

5. Kateri so po vašem mnenju ključni dejavniki, ki vplivajo na pojav nasilja med
učenci z motnjo v duševnem razvoju?
UČITELJ

IZJAVA

POJEM

TEMA

A7

Nizka samopodoba, neuspešnost

Osebnost otroka

Prepoznavanje nasilja

na več področjih, nerazumevanje
določenih

pojmov,

funkcioniranja,

B6

splošnega

Neuspeh otroka

nerazumevanje

jezika

(vzroki za nasilje)

Vzgoja, socialne razmere …

Neurejene družinske

Prepoznavanje nasilja

razmere

(vzroki za nasilje)
B7

Otrok,

ki

se

v

primarnem,

domačem okolju ne počuti varno,

Neurejene družinske

Prepoznavanje nasilja

razmere

sprejeto, je odrinjen, so doma

C8

finančne težave.

(vzroki za nasilje)

Samopodoba, vzorci iz družine.

Osebnost otroka

Prepoznavanje nasilja

Vzorci iz družine

(Vzroki za nasilje)
Č6

Težave zaradi pomanjkljivih in
neustreznih

socialnih

Težave

Prepoznavanje nasilja

veščin

(reševanje sporov)
Č7

Osebnost otroka

(vzroki za nasilje)

zaradi

neustrezne

Osebnost otroka

Prepoznavanje nasilja

komunikacije, ker ne znajo ali ne
zmorejo izraziti svojega mnenja

D5

na ustrezen način

(vzroki za nasilje)

Zunanje okolje, način življenja,

Osebnost otroka

izguba

pristnih

medsebojnih

odnosov
E8

Občutek

Prepoznavanje nasilja

(vzroki za nasilje)
sprejetosti,

vrednosti,

Vzorci iz družine

varnosti, ki izvira iz zgodnjega
otroštva.

(vzrok za nasilje)
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Prepoznavanje nasilja

Družina in vzgoja.

F5

Vzorci iz družine

Prepoznavanje nasilja

(vzrok za nasilje)

6. Ali menite, da se je medvrstniško nasilje v šolah zadnja leta povečalo ali
zmanjšalo? Kako pa je na vaši šoli? Čemu bi to pripisali? Kako pa je pri učencih
z motnjo v duševnem razvoju?
UČITELJ

IZJAVA

POJEM

TEMA

A8

Menim, da se je medvrstniško

Več – dopušča šola

Prepoznavanje nasilja

nasilje zadnja leta povečalo. Zato
ker učenci poznajo samo svoje
pravice ne pa svojih dolžnosti, kar

B8

jim dopušča šolski sistem.

(pojav nasilja)

Mislim,

Več

da

se

je

povečalo

Prepoznavanje nasilja

predvsem spletno nasilje, ko si
otroci, ki so najraje anonimni,
predajajo

predvsem

verbalno

(pojav nasilja)

nasilje.
B9

Pri otrocih z motnjo v duševnem

Ne vem

Prepoznavanje nasilja

razvoju ne morem oceniti ali je
medvrstniško nasilje v porastu, saj
nimam toliko delovnih izkušenj,

C9

da bi imela s čim primerjati.

(pojav nasilja)

Mislim, da ni več nasilja.

Enako

Prepoznavanje nasilja

(pojav nasilja)
Č7

Ne vem.

Ne vem

Prepoznavanje nasilja

(pojav nasilja)
D6

Pojav medvrstniškega nasilja se je

Več – priseljenci

Prepoznavanje nasilja

povečal. Eden izmed razlogov so
priseljenci iz albansko govorečega
okolja, ki izhajajo iz drugega

E9

kulturnega prostora.

(pojav nasilja)

Ne opažam bistvene razlike.

Enako
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Prepoznavanje nasilja

(pojav nasilja)
Ne

F6

opažam

bistvene

razlike.

Enako

Prepoznavanje nasilja

Nasilje bo vedno prisotno.
(pojav nasilja)

7. Ali imate na šoli zapisan oziroma oblikovan program, kako se ukrepa ob
medvrstniškem nasilju med učenci, oziroma načrt dela, kako ravnamo z žrtvami
in povzročitelji nasilja?
UČITELJ

IZJAVA

POJEM

TEMA

A9

Imamo Vzgojni načrt in Pravila

Vzgojni načrt in Pravila

Ukrepanje ob pojavu

šolskega reda, kjer je zapisano,

šolskega reda

nasilja

kako se ravna ob pojavu nasilja ali
česar koli drugega.

(program/smernice za
ukrepanje ob pojavu
nasilja)

B10

Ne.

Ne.

Ukrepanje ob pojavu
nasilja

(program/smernice za
ukrepanje ob pojavu
nasilja)
C10

Nimamo posebnega programa.

Ne.

Ukrepanje ob pojavu
nasilja

(program/smernice za
ukrepanje ob pojavu
nasilja)
Č8

Pravila šolskega reda

To imamo opredeljeno v Pravilih
šolskega reda.

Ukrepanje ob pojavu
nasilja

(program/smernice za
ukrepanje ob pojavu
nasilja)
D7

Protokol ravnanja pri nasilju
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Protokol ravnanja pri

Ukrepanje ob pojavu

nasilju

nasilja

(program/smernice za
ukrepanje ob pojavu
nasilja)
E10

Pravzaprav ne.

Ne.

Ukrepanje ob pojavu
nasilja

(program/smernice za
ukrepanje ob pojavu
nasilja)
E11

Imamo vzgojni načrt, ki pa je

Vzgojni načrt

precej individualiziran.

Ukrepanje ob pojavu
nasilja

(program/smernice za
ukrepanje ob pojavu
nasilja)
F7

Da. Protokol ob ravnanju pri

Protokol ravnanja pri

Ukrepanje ob pojavu

medvrstniškem nasilju.

nasilju

nasilja

(program/smernice za
ukrepanje ob pojavu
nasilja)

8. Ali imate nadzor na šoli med odmori, začetkom in koncem pouka? Zakaj
menite, da je nadzor potreben / nepotreben?
UČITELJ

IZJAVA

POJEM

TEMA

A10

Nadzor imamo pred in po pouku

Imamo.

Ukrepanje ob pojavu

ter med vsemi odmori − dežurstva
(nadzor na šoli)

učiteljev.
A11

Tako

preprečimo

nasilja

marsikateri

Preprečitev nasilja

dogodek med učenci.

Ukrepanje ob pojavu
nasilja

(nadzor na šoli)
B11

Nadzor na šoli je določen in poteka

Nadzor je določen

usklajeno.

Ukrepanje ob pojavu
nasilja

(nadzor na šoli)
B12

Med glavnimi odmori z vsakim
razredom malica 1 učitelj, med 5minutnimi odmori pa smo po
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Imamo.

Ukrepanje ob pojavu
nasilja

hodnikih

vsak

dan

določeni

(nadzor na šoli)

učitelji, ki izvajamo nadzor.
B13

Zadeva

se

je

izkazala

za

Učinkovito

učinkovito, tako da bo tako

C11

Ukrepanje ob pojavu
nasilja

potekala tudi v nadaljnje.

(nadzor na šoli)

Da, imamo organizirana dežurstva

Imamo.

med vsemi odmori.

Ukrepanje ob pojavu
nasilja

(nadzor na šoli)
C12

Zaradi

birokratskih

zahtev

Birokratske zadeve

ministrstva in samo-zavarovanja
Č9

Ukrepanje ob pojavu
nasilja

pred morebitnimi tožbami staršev.

(nadzor na šoli)

Imamo nadzor tako med odmor,

Imamo.

kot tudi pred in po začetku pouka.

Ukrepanje ob pojavu
nasilja

(nadzor na šoli)
Č10

Nadzor je izredno pomemben, saj

Odgovornost

smo mi v tem času, ko so v šoli,

D8

Ukrepanje ob pojavu
nasilja

odgovorni za njih.

(nadzor na šoli)

Imamo nadzor.

Imamo.

Ukrepanje ob pojavu
nasilja

(nadzor na šoli)
E12

Imamo

nadzor,

dežurstva

Imamo.

učiteljev.

Ukrepanje ob pojavu
nasilja

(nadzor na šoli)
E13

Da bi preprečili težave, reagirali

Preprečitev nasilja

po potrebi.

Ukrepanje ob pojavu
nasilja

(nadzor na šoli)
F8

Imamo.

Imamo.

Ukrepanje ob pojavu
nasilja

(nadzor na šoli)
F9

Nasilje na šoli se je zaradi tega

Zmanjšanje nasilja

zmanjšalo.

Ukrepanje ob pojavu
nasilja

(nadzor na šoli)

9. Kakšne postopke uporabljate, če se medvrstniško nasilje ponavlja ali stopnjuje
(podpis staršev, pisni opomin …)? Ali menite, da to deluje, da se problem reši?
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UČITELJ

IZJAVA

POJEM

TEMA

A12

Najprej je seveda treba obvestiti

Obvestimo starše

Ukrepanje ob pojavu

starše, jih pokličemo takoj.

nasilja
(ukrepanje,

vzgojni

ukrepi

in

učinkovitost)
A13

Opravimo razgovor z učencem.

Razgovor z učencem

Ukrepanje ob pojavu
nasilja

(ukrepanje,

vzgojni

ukrepi

in

učinkovitost)
A14

Če je dejanje tako hudo in v

Vzgojni opomin

Ukrepanje ob pojavu

nasprotju z Vzgojnim načrtom in

nasilja

Pravili šolskega reda, se poda
predlog za vzgojni opomin, ki ga

(ukrepanje,

potrdi učiteljski zbor.

ukrepi

vzgojni
in

učinkovitost)
A15

Nato se vzgojni opomin predstavi

Predstavitev ukrepov

Ukrepanje ob pojavu

staršem, ga podpišejo, skupaj z

staršem

nasilja

individualnim

vzgojnim

načrtom.

(ukrepanje,

vzgojni

ukrepi

in

učinkovitost)
A16

Pri nas to deluje, saj učenci vedo,

Učinkovito

Ukrepanje ob pojavu

da če zberejo tri opomine, sledi

nasilja

možnost prešolanja, česar pa si

(ukrepanje,

ne želijo.

ukrepi

vzgojni
in

učinkovitost)
B14

Naprej se z nasilnežem pogovori

Pogovor

razredničarka, nato psihologinja

strokovnimi delavci

s

Ukrepanje ob pojavu
nasilja

ali tudi socialna delavka.
(ukrepanje,
ukrepi

vzgojni
in

učinkovitost)
B15

Poskusi se odkriti, od kod izvira

Izvor nasilja

nasilje, posledica česa je.

Ukrepanje ob pojavu
nasilja
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(ukrepanje,

vzgojni

ukrepi

in

učinkovitost)
B16

Sledi pogovor s starši.

Obvestimo starše

Ukrepanje ob pojavu
nasilja

(ukrepanje,
ukrepi

vzgojni
in

učinkovitost)
B17

Nato

se

obiski

psihologinji

pri

šolski

nadaljujejo,

Obiski

pri

šolski

psihologinji

Ukrepanje ob pojavu
nasilja

predvsem, če se ugotovi, da to na
učena pozitivno vpliva.

(ukrepanje,
ukrepi

vzgojni
in

učinkovitost)
B18

Če se vedenje nadaljuje, se izreče

Različni

ustni opomin, pisni opomin,

ukrepi

vzgojni

Ukrepanje ob pojavu
nasilja

opomin pred izključitvijo ali
predlog za prešolanje v zavode za
otroke s čustveno-vedenjskimi
motnjami.
(ukrepanje,
ukrepi

vzgojni
in

učinkovitost)
B19

Načeloma

imamo

kar

nekaj

Učinkovito

Ukrepanje ob pojavu

primerov, ko se ta zgoraj opisana
praksa izkazala za učinkovito.

nasilja
(ukrepanje,
ukrepi

vzgojni
in

učinkovitost)
C12

Rešujemo najprej z mediacijo in

Različni

restitucijo

ukrepi

(ukrepanje,
ukrepi
učinkovitost)
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vzgojni

Ukrepanje ob pojavu
nasilja

vzgojni
in

C13

Nato z vzgojnimi kaznimi (v

Različni

obliki vključevanju nasilnežev v

ukrepi

vzgojni

Ukrepanje ob pojavu
nasilja

razne pomoči drugim).
(ukrepanje,

vzgojni

ukrepi

in

učinkovitost)
C14

Nn

nazadnje

z

vzgojnimi

Vzgojni opomin

Ukrepanje ob pojavu

opomini.

nasilja
(ukrepanje,

vzgojni

ukrepi

in

učinkovitost)
C15

Pri nekaterih otrocih ja.

Pri nekaterih otrocih

Ukrepanje ob pojavu

je učinkovito

nasilja

(ukrepanje,

vzgojni

ukrepi

in

učinkovitost)
C16

Pri drugih je potrebno prešolanje

Ne deluje – prešolanje

Ukrepanje ob pojavu

v zavode.

v zavod

nasilja

(ukrepanje,

vzgojni

ukrepi

in

učinkovitost)
Č11

Če

se

medvrstniško

nasilje

Po

navodilih,

ponavlja, postopamo tako, kot

zapisanih v Pravilniku

imamo

šolskega reda

zapisano

v

Pravilih

Ukrepanje ob pojavu
nasilja

šolskega reda, ki je pravni akt.
(ukrepanje,
ukrepi

vzgojni
in

učinkovitost)
D9

Restitucija, mediacija, družbeno

Različni

koristno delo, vzgojni opomini

ukrepi

(ukrepanje,
ukrepi
učinkovitost)
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vzgojni

Ukrepanje ob pojavu
nasilja

vzgojni
in

D10

Problem se rešuje samo delno.

Učinkovito

samo

delno

Ukrepanje ob pojavu
nasilja

(ukrepanje,

vzgojni

ukrepi

in

učinkovitost)
E14

Odvisno od otroka.

Ukrepi

odvisni

od

otroka

(ukrepanje,

Ukrepanje ob pojavu
nasilja

vzgojni

ukrepi

in

učinkovitost)
E15

Pogosto je učinkovito, saj učenec

Pogosto učinkovito

Ukrepanje ob pojavu

spozna, da so meje in posledice.

nasilja
(ukrepanje,

vzgojni

ukrepi

in

učinkovitost)
F10

Najprej pogovor z žrtvijo in

Pogovor

nasilnežem, ob prisotnosti njunih

prisotnosti skrbnikov

ob

Ukrepanje ob pojavu
nasilja

skrbnikov.
(ukrepanje,

vzgojni

ukrepi

in

učinkovitost)
F11

Kasneje vzgojni ukrepi (opomin,

Različni

ukor …)

ukrepi

(ukrepanje,

vzgojni

Ukrepanje ob pojavu
nasilja

vzgojni

ukrepi

in

učinkovitost)
F12

Deluje, vendar je treba te ukrepe

Učinkovito – potrebno

Ukrepanje ob pojavu

upoštevati tudi doma.

sodelovanje staršev

nasilja
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(ukrepanje,

vzgojni

ukrepi

in

učinkovitost)

10. Ali menite, da ste učitelji na šolah dovolj dobro usposobljeni za ukrepanje ob
medvrstniškem nasilju?
UČITELJ

IZJAVA

POJEM

TEMA

A17

Menim, da smo, je pa

Da

Ukrepanje ob pojavu

res, da se še vedno kaj
novega naučimo.

nasilja
(usposobljenost
učiteljev)

B20

Ne.

Ne

Ukrepanje ob pojavu
nasilja

(usposobljenost
učiteljev)
C17

Večina da.

Da

Ukrepanje ob pojavu
nasilja

(usposobljenost
učiteljev)
Č12

Menim, da ne.

Ne

Ukrepanje ob pojavu
nasilja

(usposobljenost
učiteljev)
D11

Ne.

Ne

Ukrepanje ob pojavu
nasilja

(usposobljenost
učiteljev)
E16

Niti ne.

Ne

Ukrepanje ob pojavu
nasilja

(usposobljenost
učiteljev)
E17

Manjka nam orodij, ki
so

poznana

učinkovita.

Pomanjkanje veščin

kot

Ukrepanje ob pojavu
nasilja

(usposobljenost
učiteljev)
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F13

Niti ne.

Ne

Ukrepanje ob pojavu
nasilja

(usposobljenost
učiteljev)

11. Ali o problemu medvrstniškega nasilja obvestite tudi starše? Kako starši
odreagirajo v takšnih primerih? Kako starši sodelujejo pri reševanju problema?
Ali se srečujete pri sodelovanju s starši s kakšnimi težavami?
UČITELJ

IZJAVA

POJEM

TEMA

A18

Starši so vedno o vsem

So obveščeni

Ukrepanje ob pojavu

obveščeni.

nasilja
(sodelovanje s starši)

A19

Sodelujejo

pri

Sodelujejo

Ukrepanje ob pojavu

reševanju problema.

nasilja
(sodelovanje s starši)

A20

Odreagirajo

zelo

različno.

Različen

odziv

staršev

Ukrepanje ob pojavu
nasilja

(sodelovanje s starši)
A21

Nekateri

delujejo

zaščitniško do svojih

Zaščitniški odnos do

Ukrepanje ob pojavu

otroka

nasilja

otrok.
(sodelovanje s starši)
A22

Drugi se strinjajo in

Določeni

sodelujejo s šolo pri

sodelujejo

starši

Ukrepanje ob pojavu
nasilja

nadaljnjih ukrepih.
(sodelovanje s starši)
B21

Starši so lahko zelo

Določeni sodelujejo.

sodelovalni, se z nami
in

Ukrepanje ob pojavu
nasilja

intervencijami

strinjajo ali pa ravno

(sodelovanje s starši)

obratno.
B22

Se dogaja, da ščitijo

Zaščitniški odnos do

Ukrepanje ob pojavu

otroke ne glede na vse

otroka

nasilja

in jim dajejo potuho,
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morda tudi zato, ker ne
znajo, ne vedo, kako
sploh odreagirati.
(sodelovanje s starši)
C18

Seveda

obvestimo

So obveščeni

Ukrepanje ob pojavu

starše vseh vpletenih,

C19

nasilja

saj je dolžnost učitelja.

(sodelovanje s starši)

Starši, ki se čutijo

Različen

sposobni,

staršev

primerno

odnos

Ukrepanje ob pojavu
nasilja

sodelujejo drugi pač
(sodelovanje s starši)

ne.
Č13

O

problemu

So obveščeni

Ukrepanje ob pojavu

medvrstniškega nasilja
(ponavljajočega) starše

nasilja
(sodelovanje s starši)

obvestimo.
Č14

Določeni

starši

so

pripravljeni sodelovati,

Določeni

starši

sodelujejo

Ukrepanje ob pojavu
nasilja

kar seveda tudi vodi v
navadno

Č15

rešitev

problema

(sodelovanje s starši)

Vendar takih staršev ni

Malo

veliko.

sodelujejo

staršev,

ki

Ukrepanje ob pojavu
nasilja

(sodelovanje s starši)
D12

Starše obvestimo

So obveščeni

Ukrepanje ob pojavu
nasilja

(sodelovanje s starši)
D13

Načeloma sodelujejo

sodelujejo

Ukrepanje ob pojavu
nasilja

(sodelovanje s starši)
E18

Starše obvestimo, ko se
neželeno

So obveščeni

Ukrepanje ob pojavu

vedenje

ponavlja in ustvarja

nasilja
(sodelovanje s starši)

stisko.
E19

Reagirajo različno.

Različen
staršev
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odziv

Ukrepanje ob pojavu
nasilja

(sodelovanje s starši)
E20

Eni pretirano ščitijo

Zaščitniški odnos do

Ukrepanje ob pojavu

otroka,

otroka

nasilja

vedno

opravičujejo

njegovo

neprimerno vedenje, se
celo

opravičujejo

namesto njega – mu ne
predajo odgovornosti

E21

za njegova ravnanja.

(sodelovanje s starši)

Nekateri straši dobro

Določeni sodelujejo

sodelujejo, se trudijo.

Ukrepanje ob pojavu
nasilja

(sodelovanje s starši)
F14

Jih

obvestimo

vključujemo

in
v

Ukrepanje ob pojavu
nasilja

(sodelovanje s starši)

obravnavo.
F15

So obveščeni.

Najpogosteje

so

Zaščitniški odnos do

Ukrepanje ob pojavu

otroka

nasilja

začudeni

in

ne

verjamejo,

da

so

njihovi otroci sposobni
(sodelovanje s starši)

izvajati nasilje.

12. Se kot učitelji izobražujete na področju medvrstniškega nasilja? Menite, da
imate dovolj znanja o tem?
UČITELJ

IZJAVA

POJEM

TEMA

A23

Posebnega

Nimamo izobraževanj.

Ukrepanje ob pojavu

izobraževanja

nisem

nasilja.
(izobraževanje

imela.

učiteljev)
A24

Imam pa znanje.

Imam znanje.

Ukrepanje ob pojavu
nasilja.

(izobraževanje
učiteljev)
B23

Glede na to, da sem
letos

študentka

Imam znanje.

Ukrepanje ob pojavu
nasilja.

defektološke
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dokvalifikacije, imam
trenutno

kar

nekaj

svežega

znanja

o

strategijah in pomoči
otrokom,
nasilneži

ki

so

ali

žrtve

nasilja, saj smo na to
temo
lepo

poslušali
število

kar

ur

in

izvajali seminarje oz.
vaje

C19

na

temo

(izobraževanje

agresivnih otrok./

učiteljev)

Da, s strani šole so

Imamo izobraževanja

organizirani seminarji

Ukrepanje ob pojavu
nasilja.

(izobraževanje

in delavnice.

učiteljev)
Č16

Nimamo izobraževanj.

Ne.

Ukrepanje ob pojavu
nasilja.

(izobraževanje
učiteljev)
D14

Nimamo izobraževanj.

Ne

Ukrepanje ob pojavu
nasilja.

(izobraževanje
učiteljev)
D15

Tudi znanja nimamo

Nimamo dovolj znanja

dovolj

Ukrepanje ob pojavu
nasilja.

(izobraževanje
učiteljev)
E22

Nimamo izobraževanj.

Niti ne.

Ukrepanje ob pojavu
nasilja.

(izobraževanje
učiteljev)
E23

Manjka nam veščin.

Manjka nam veščin

Ukrepanje ob pojavu
nasilja.

(izobraževanje
učiteljev)
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F16

Imamo izobraževanja

Da.

Ukrepanje ob pojavu
nasilja.

(izobraževanje
učiteljev)
F17

Najpogosteje

v

pogovoru s šolskimi

Najpogosteje pogovor

Ukrepanje ob pojavu

s sodelavci

nasilja.

kolegi.
(izobraževanje
učiteljev)
F18

Znanja

ni

nikoli

Nimamo dovolj znanja

preveč, mislim, da ga

Ukrepanje ob pojavu
nasilja.

(izobraževanje

nimamo dovolj.

učiteljev)

13. Ali imate na šoli oblikovan program za preprečevanje in zmanjševanje
medvrstniškega nasilja?
UČITELJ

IZJAVA

A25

Natanko

tako

POJEM

TEMA

Nimamo.

Preventivno

imenovan program ne
vem, da bi imeli.

delovanje
(preventivno
oblikovan program na
ravni šole)

B24

Nimamo.

Nimamo.

Preventivno
delovanje

(preventivno
oblikovan program na
ravni šole)
C20

Organizirane so razne
delavnice

Imamo – delavnice

tekom

delovanje

šolskega leta. (obisk
policistov, delavnice
v

okviru

oddelčne

skupnosti,
vključevanje
svetovalne
šole…

(preventivno
službe

Preventivno

oblikovan program na
ravni šole)
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Č17

Ne.

Nimamo.

Preventivno
delovanje

(preventivno
oblikovan program na
ravni šole)
D16

Ne.

Nimamo.

Preventivno
delovanje

(preventivno
oblikovan program na
ravni šole)
E24

Jaz ne vem za nek
točno

Ne vem

določen

program.

Preventivno
delovanje

(preventivno
oblikovan program na
ravni šole)

F19

Ne.

Nimamo.

Preventivno
delovanje

(preventivno
oblikovan program na
ravni šole)

14. Katere metode in oblike poučevanja uporabljate v razredu, kjer učence
ozaveščate o medvrstniškem nasilju in spopadanju z njimi?
UČITELJ

IZJAVA

POJEM

TEMA

A26

Soočenje vključenih,

Pogovor

Preventivno

pogovor, delavnice na
to temo, socialne igre.

delovanje
Delavnice

Socialne igre

(metode/aktivnosti na
ravni razreda)
B25

Ogled filmov na to
tematiko,

Ogled filmov

razredne

igra, pogovor, okrogla

Preventivno
delovanje

Razredne igre

miza …
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Pogovor

Okrogla miza

(metode/aktivnosti na
ravni razreda)
C21

Predvsem igra vlog,
razne

Igra vlog

Preventivno

izobraževalne

zgodbice,

mladinski

delovanje
Izobraževalne zgodbice

filmi na to temo.
Ogled filmov

(metode/aktivnosti na
ravni razreda)
Č18

Pogovor,

Pogovor

demonstracija
vlog,

Preventivno

(igra
ogled

delovanje
Igra vlog

posnetkov),
zavedanje čustev ob
doživljanju

Ogled filmov

nasilja,

obisk

svetovalne

Obisk

službe

v

službe

času

svetovalne

oddelčne skupnosti in
socialnega učenja.

(metode/aktivnosti na
ravni razreda)

D17

Delavnice,

socialne

Delavnice

igre

Preventivno
delovanje

Socialne igre

(metode/aktivnosti na
ravni razreda)
E25

Pogovor,
izbranih
kvizi

ogled

Pogovor

posnetkov,

Preventivno
delovanje

Ogled filmov
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Kvizi

(metode/aktivnosti na
ravni razreda)
F20

Predvsem
predstavitvi

na
kakšne

Predstavitev na realni

Preventivno

zgodbi

delovanje

podobne zgodbe iz

F21

preteklosti in raznih

(metode/aktivnosti na

primerih.

ravni razreda)

Damo jim možnost

Pogovor

Preventivno

tudi raznih vprašanj-

delovanje

lahko tudi anonimno

(metode/aktivnosti na

oziroma na samem.

ravni razreda)

15. Katere aktivnosti se izvajajo na ravni šole za preprečevanje medvrstniškega
nasilja in da boljše vplivajo na medosebne odnose med učenci?
UČITELJ

IZJAVA

POJEM

TEMA

A27

Projekti na to temo,

Projekti

Preventivno

delavnice, ki jih izvaja
socialna delavka.

delovanje
Delavnice
(metode na ravni šole)

B26

Delavnice z izbrano

Delavnice

Preventivno

tematiko.

delovanje
(metode na ravni šole)

C22

Organizirana

Skupinska predavanja

skupinska predavanja.
Medsebojno druženje

Preventivno
delovanje

Medsebojna druženja

na raznih kulturnih
dogodkih,

Športno

organiziranje športno-

delavnice

družabne

družabnih dejavnosti,
delavnice o različnih

Delavnice o različnih

kulturnih okoljih.

kulturnih okoljih
(metode na ravni šole)
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Č19

Medvrstniška pomoč

Medvrstniška pomoč

Preventivno
delovanje

(metode na ravni šole)
D18

Delavnice

Delavnice

Preventivno
delovanje

(metode na ravni šole)
E26

Mladinske delavnice,

Delavnice

delavnice o nasilju v
času

razredne

ure,

občasni razgovori v

Preventivno
delovanje

Razgovori v okviru
dni dejavnosti.

okviru dni dejavnosti.
(metode na ravni šole)
F22

Delavnice.

Delavnice

Preventivno
delovanje

(metode na ravni šole)

16. Ali menite, da s temi aktivnostmi in metodami pomagate pri zmanjševanju
medvrstniškega nasilja?
UČITELJ

IZJAVA

POJEM

TEMA

A28

Menim, da, saj je

Da

Preventivno

nasilja manj oz. se ne

B27

delovanje

ponavlja.

(učinkovitost metod)

Nekaterim sigurno.

Občasno

Preventivno
delovanje

(učinkovitost metod)
C23

Da, mislim, da se to

Da

otrok in nas dotakne.

Preventivno
delovanje

(učinkovitost metod)
C24

Č20

Če

se

to

dovolj

ponavlja

pridobijo

nek

pozitiven

nov

Pridobitev

Preventivno

pozitivnega vzorca

delovanje

vedenjski vzorec.

(učinkovitost metod)

Da.

Da.

Preventivno
delovanje

(učinkovitost metod)
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D19

Da.

Da.

Preventivno
delovanje

(učinkovitost metod)
E27

Seveda.

Da.

Preventivno
delovanje

(učinkovitost metod)
F23

Seveda.

Da.

Preventivno
delovanje

(učinkovitost metod)

17. Kaj pa bi bilo po vašem mnenju treba spremeniti ali izboljšati na vaši šoli glede
problema medvrstniškega nasilja?
UČITELJ

IZJAVA

POJEM

TEMA

A29

Bolj bi bilo treba

Spremenitev celotnega

Preventivno

spremeniti cel šolski

šolskega sistema

delovanje

sistem.
(predlogi
izboljšanje

za
glede

problema
medvrstniškega
nasilja)
B28

Potrebovali bi kotiček
za

Kotiček za sproščanje

sproščanje,

Preventivno
delovanje

umirjanje (soba z boks

(predlogi

vrečo, na kateri lahko

izboljšanje

otrok sprosti nabrano

problema

napetost).

medvrstniškega

za
glede

nasilja)
B29

Še več izobraževanja

Več

strokovnih

strokovnih delavcev in

delavcev

in staršev na to temo.

izobraževanja

staršev.

(predlogi
izboljšanje
problema
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za
glede

Preventivno
delovanje

medvrstniškega
nasilja)
B30

Deljenje izkušenj in

Delitev

strategij

strategij

preprečevanja

in

ukrepanja

–

izkušenj

in

Preventivno
delovanje

Supervizorji

supervizorji,
intravizije.

Intravizije

(predlogi

za

izboljšanje

glede

problema
medvrstniškega
nasilja)
C25

Več

celostnih

obravnav,

Več

celostnih

ki

obravnav

spreminjanje širšega

(predlogi

okolja

izboljšanje

Preventivno
delovanje

vključujejo
(družina,

za

sorodniki, izvenšolski

problema

vrstniki …) otrok, ki

medvrstniškega

se kakorkoli srečujejo

nasilja)

glede

z obliko nasilja.
Č21

Še več medsebojne

Več

medsebojne

komunikacije, boljša

komunikacije

Preventivno
delovanje

komunikacija s starši.
Boljša komunikacija s
starši

(predlogi
izboljšanje

za
glede

problema
medvrstniškega
nasilja)
Č22

Pri učencih s težjo ali

Boljša komunikacija s

Preventivno

težko

starši.

delovanje

motnjo

v

duševnem razvoju pa
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menim, da bi morali s

(predlogi

starši

izboljšanje

izboljšati

komunikacijo

D20

in

za
glede

problema

zahtevati tudi pomoč z

medvrstniškega

njihove strani.

nasilja)

Izobraževanje

Izobraževanje

Preventivno

učiteljev

učiteljev

delovanje

(predlogi

za

izboljšanje

glede

problema
medvrstniškega
nasilja)
E28

Naučiti se učinkovitih

Naučiti se učinkovitih

Preventivno

orodij, jih poenoteno

orodij

delovanje

uporabljati

in

dosledno reagirati na

(predlogi

pojave nasilja.

izboljšanje

za
glede

problema
medvrstniškega
nasilja)
F24

Predvsem je treba več

Več

vključevanja

skrbnikov otrok

in

vključevanja

Preventivno
delovanje

zanimanja prikazati s
strani

skrbnikov

otrok.

(predlogi
izboljšanje

za
glede

problema
medvrstniškega
nasilja)

3.4.2 Hierarhično urejanje pojmov pod skupne teme in podteme
1. PREPOZNAVANJE NASILJA
OPREDELITEV NASILJA
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Različne oblike nasilja: A1, C1, Č1



Nasilje med vrstniki: D1



Vedenje, ki rani drugega: E1



Agresivno ravnanje: B1, F1

KRAJ IZVAJANJA NASILJA


Izven pouka: A2, B2, C2, C3, E2



Izven šole: Č2, D2



Ves čas: F2

OBLIKE NASILJA


Verbalno nasilje med dekleti: E4



Fizično nasilje med fanti: E5



Fizično in verbalno nasilje: F3



Verbalno nasilje: A3, B4, C4



Psihično nasilje: Č3, D3



Manj fizičnega nasilja: A4



Občasno tudi fizično nasilje: C5



Vse je prisotno: E3



Fizično nasilje: Č4

ZNAČILNOSTI VPLETENIH V NASILJE


Žrtve – šibkejši otroci: F4



Nasilneži – priseljenci: C7



Vse vloge: B5, Č5, D4, E6



Nasilneži – nasilje v družini: C6



Nasilneži – šibkejša samopodoba: A5



Nasilneži – se ne morejo nikjer potrditi: A6



Različni dejavniki: A7

VZROKI ZA NASILJE


Osebnost otroka: A7, C8, Č6, Č7, D5
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Neurejene družinske razmere: B6, B7



Vzorci iz družine: C8, E8, F5



Neuspeh otroka: A7

PORAST/ZMANJŠANJE POJAVA NASILJA


Več – dopušča šola: A8



Enako: C9, E9, F6



Ne vem: B9, Č7



Več: B8



Več – priseljenci: D6

2. UKREPANJE IN OBRAVNAVA OB POJAVU NASILJA
PROGRAM/SMERNICE ZA UKREPANJE OB POJAVU MEDVRSTNIŠKEGA
NASILJA


Vzgojni načrt in Pravila šolskega reda: A9



Ne: B10, C10, E10



Pravila šolskega reda: Č8



Protokol ravnanja pri nasilju: D7, F7



Individualiziran vzgojni načrt: E11

NADZOR UČITELJEV NAD UČENCI V OSNOVNI ŠOLI S PRILAGOJENIM
PROGRAMOM


Imamo: A10, B12, C11, Č9, D8, E12, F8



Preprečitev nasilja: A11, E13



Nadzor je določen: B11



Učinkovito: B13



Birokratske zadeve: C12



Odgovornost: Č10



Zmanjšanje nasilja: F9
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UKREPANJE

OB

POJAVU

MEDVRSTNIŠKEGA

NASILJA/VZGOJNI

UKREPI IN UČINKOVITOST


Obvestimo starše: A12, B16



Pogovor ob prisotnosti skrbnikov: F10



Razgovor z učencem: A13



Vzgojni opomin: A14, C14



Predstavitev ukrepov staršem: A15



Pogovor s strokovnimi delavci: B14



Izvor nasilja: B15



Obiski pri šolski psihologinji: B17



Različni vzgojni ukrepi: B18, C12, C13, D9, F11



Po navodilih, zapisanih v Pravilniku šolskega reda: Č11



Odvisno od otroka: E14



Učinkovito potrebno sodelovanje skrbnikov: F12



Učinkovito: A16, B19



Pri nekaterih otrocih učinkovito: C15



Učinkovito samo delno: D10



Pogosto učinkovito: E15



Ne deluje – prešolanje v zavod: C16

USPOSOBLJENOST UČITELJEV


Da: A17, C17



Ne: B20, Č12, D11, E16, F13



Pomanjkanje veščin: E17

SODELOVANJE S STARŠI


So obveščeni: A18, C18, Č13, D12, E18, F14



Sodelujejo: A19, D13



Različni odzivi staršev: A20, C19, E19



Določeni sodelujejo: A22, B21, Č14, E21



Zaščitniški odnos do otroka: A21, B22, E20, F15
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Malo staršev, ki sodelujejo:Č15

IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV


Nimamo izobraževanj: A23, Č16, D14, E22



Imamo izobraževanje: C19, F16



Najpogosteje pogovor s sodelavci: F17



Imamo znanje: A24, B23



Nimamo dovolj znanja: D15, F18



Manjka nam veščin: E23

3. PREVENTIVNO DELOVANJE
PREVENTIVNO OBLIKOVAN PROGRAM NA RAVNI ŠOLE


Nimamo: A25, B24, Č17, D16, F19



Imamo – delavnice: C20



Ne vem: E24

METODE AKTIVNOSTI NA RAVNI RAZREDA


Delavnice: A26, D17



Ogled filmov: B25, Č18



Okrogla miza: B25, Č18



Pogovori: A26, B25, Č18, D17, E25, F21



Socialne igre: A26, D17



Igra vlog: C21, Č18



Izobraževalne zgodbe: C21



Razredne igre: B25



Obisk svetovalne službe: Č18



Kvizi: E25



Predstavitev na realni zgodbi: F20

AKTIVNOSTI NA RAVNI ŠOLE


Projekti: A27



Delavnice: A27, B26, D18, E26, F22
76



Skupinska predavanja: C22



Medsebojna druženja: C22



Športno družabne delavnice: C22



Delavnice o različnih kulturnih okoljih: C22



Medvrstniška pomoč: Č19



Razgovor v okviru dni dejavnosti: E26

UČINKOVITOST METOD


Da: A28, C23, Č20, D19, E27, F23



Občasno: B27



Pridobitev pozitivnega vzorca: C24

PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE GLEDE PROBLEMA MEDVRSTNIŠKEGA
NASILJA


Spremenitev celotnega šolskega sistema: A29



Kotiček za sproščanje: B28



Več izobraževanj strokovnih delavcev in staršev: B29



Delitev izkušenj in strategij: B30



Supervizorji: B30



Intravizije: B30



Več celostnih obravnav: C25



Več medsebojne komunikacije: Č21



Boljša komunikacija s starši: Č21, Č22



Izobraževanje učiteljev: D20



Naučiti se učinkovitih orodij: E28



Več vključevanja skrbnikov otrok: F2

3.4.3 Odgovori na raziskovalna vprašanja
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Kaj so po mnenju učiteljev povodi za medvrstniško nasilje pri učencih z
motnjo v duševnem razvoju na osnovnih šolah s prilagojenim programom?
V okviru zastavljenega raziskovalnega vprašanja nas je zanimalo, katere vzroke
oziroma dejavnike prepoznajo učitelji na osnovnih šolah s prilagojenim programom
za pojav medvrstniškega nasilja pri učencih z motnjo v duševnem razvoju.
Ugotovili smo, da je največkrat vzrok za pojav medvrstniškega nasilja osebnost
otroka in družina. Učenci naj bi imeli že nasilne vzorce iz družine ali pa sami
izhajajo iz neurejenih družinskih razmer. Ti učenci imajo nizko samopodobo, imajo
težave pri reševanju sporov ter so velikokrat neuspešni. Eden izmed razlogov, ki ga
navajajo, je tudi neprimerna vzgoja otroka.
Katere so najpogostejše oblike medvrstniškega nasilja med učenci z motnjo v
duševnem razvoju?
Najpogostejša oblika medvrstniškega nasilja med učenci z motnjo v duševnem
razvoju je verbalno in psihično nasilje, ki se izvaja na račun zbadanja in nacionalne
pripadnosti. Učitelji navajajo, da na njihovih šolah fizičnega nasilja ni veliko ter da
ni dokaj pogost pojav. Glede na spol učenca je pri učencih več fizičnega nasilja,
medtem, ko pri deklicah več verbalnega nasilja. Verbalno nasilje naj bi se
stopnjevalo glede na višino razreda.
Kako učitelji na osnovnih šolah s prilagojenim programom pristopajo ob
pojavu medvrstniškega nasilja ter katere preventivne programe in ukrepe
uporabljajo pri obravnavi medvrstniškega nasilja?
Šole nimajo zapisane točno določnega programa, ki bi opredeljeval, kako učitelji
postopajo ob pojavu medvrstniškega nasilja. Določene šole imajo zapisane samo
nekatere smernice v Pravilih šolskega reda ali v Vzgojnem načrtu.
Učitelji ob pojavu medvrstniškega nasilja najpogosteje najprej obvestijo skrbnike.
V obravnavo vključijo tudi šolsko svetovalno delavko in psihologinjo. V samo
enem primeru strokovni delavci odkrivajo tudi, od kod izhaja vzrok nasilja. Učitelji
navajajo, da dogodek najprej rešujejo tudi z mediacijo in restitucijo.
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V primeru nadaljevanja nasilnega dejanja učiteljski zbor potrdi naslednje ukrepe:


ustni opomin,



pisni opomin pred izključitvijo,



predlog za prešolanje v vzgojne zavode,



družbeno koristno delo,



vključevanje nasilnežev v razne pomoči drugim.

Zanimala nas je tudi preventiva pred pojavom medvrstniškega nasilja na osnovnih
šolah s prilagojenim programom. Šole nimajo zapisanega točno določenega
programa, ki opredeljuje, kako preprečiti oziroma zmanjšati medvrstniško nasilje.
Tudi nadzor učiteljev na šoli je eden izmed pomembnih dejavnikov pri preventivi.
Vse šole izvajajo nadzor. Nadzor izvajajo pred in po pouku ter med vsemi odmori
ter je določen. Na eni izmed šol se je nadzor izkazal za učinkovit, ker se je zaradi
tega zmanjšalo nasilje na šoli.
Od učiteljev smo želeli izvedeti tudi metode in aktivnosti, ki jih izvajajo na ravni
razreda in šole in pozitivno vplivajo na zmanjševanje pojava medvrstniškega
nasilja. Učitelji na ravni razreda uporabljajo naslednje metode in aktivnosti:


metoda pogovora,



ogled filmov,



delavnice,



okrogle mize,



socialne igre,



igra vlog,



izobraževalne zgodbe,



kvizi,



predstavitev na realnih zgodbah.

Metode in aktivnosti, ki se izvajajo na ravni šole, so:


delavnice o različnih kulturnih okolji,



projekti,



skupinska predavanja,
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medvrstniška pomoč,



razgovori v okviru dni dejavnosti.

Metode in aktivnosti so učinkovite, učenci pridobijo pozitiven vzorec vedenja.

3.5 SKLEP
3.5.1 Povzetek rezultatov
Opredelitev medvrstniškega nasilja
Učitelji so medvrstniško nasilje opredelili kot nasilje, ki se povečuje med vrstniki,
vedenje, ki rani drugega in posega v dostojanstvo drugega na kakršenkoli način ter
agresivno ravnanje med vrstniki. Večina učiteljev je medvrstniško nasilje
opredelilo kot različne oblike nasilja (grobo prijemanje, potiskanje, skrivanje
predmetov vedno istim učencem, ščuvanje drugih, da nekaj nekomu naredijo,
fizično nasilje, duševno nasilje …). Iz zgoraj navedenih odgovorov lahko
opredelimo, da večina učiteljev ni podala bistvenih značilnosti, s katerimi bi
opredelili medvrstniško nasilje.

Kraj izvajanja nasilja
Na vprašanje, kje in kdaj se po mnenju učiteljev najpogosteje dogaja medvrstniško
nasilje, so vsi učitelji odgovorili, da izven pouka. Navajajo, da se nasilje izvaja
predvsem med odmori, ko se učenci selijo iz razreda v razred. Psihično nasilje se
zaznava tudi v času pouka oziroma med odmori. Fizično nasilje se dogaja
največkrat izven šole. Učitelj C navaja, da se medvrstniško nasilje dogaja, ko se
učenci zadržujejo po pouku oziroma v popoldanskem času na zbirnih lokacijah
mladostnikov. Le en učitelj je odgovoril, da se medvrstniško nasilje izvaja ves čas.
Odgovori učiteljev se tudi ujemajo z rezultati raziskave, ki sta jo izvajala Pšunder
in Cvek (2013), saj sta navedla, da je kar 54,1 % učencev nasilje doživelo v šoli.
Tudi Verbnik Dobnikar (2002) navaja, da se medvrstniško nasilje dogaja predvsem
v bližini šole ali v času šolskega pouka.
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Oblike nasilja
V nalogi smo si zastavili raziskovalno vprašanje, katere so najpogostejše oblike
medvrstniškega nasilja med učenci z motnjo v duševnem razvoju.
Ko smo se z učitelji pogovarjali o oblikah nasilja, smo ugotovili, da učitelji pri
učencih z motnjo v duševnem razvoju zaznavajo oziroma prepoznavajo največ
verbalnega nasilja. Verbalno nasilje naj bi se stopnjevalo glede na višino razreda.
Največ verbalnega nasilja je na račun zbadanja in nacionalne pripadnosti. Fizičnega
nasilja opažajo manj oziroma je prisotno občasno. Dva učitelja sta odgovorila, da
je največ psihičnega nasilja. En učitelj je odgovoril, da opazi vse oblike. Dobili pa
smo tudi odgovor, da pri učenkah opazijo več verbalnega nasilja, pri učencih pa
fizičnega nasilja. Samo eden izmed učiteljev je odgovoril, da je v praksi prisotnega
veliko fizičnega nasilja predvsem pri mlajših otrocih in pri starejših otrocih, ki
imajo težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju. Ostalih oblik nasilja učitelji ne
prepoznavajo ali pa ga ne opazijo. Tudi spletno in spolno nasilje je ena izmed oblik,
ki se pojavlja med vrstniki. Menim, da je zelo pomembno, da učitelji poznajo vse
oblike nasilja, ki se lahko pojavljajo med vrstniki, in da bi bilo potrebno učitelje o
tem ozaveščati ter jih opozarjati na vse možne oblike nasilja, ki lahko prizadenejo
učenca. Če primerjamo z dosedanjimi raziskavami, ki so temeljile na vseh učencih,
ne samo na učencih z motnjo v duševnem razvoju lahko primerjamo, da tudi različni
avtorji opozarjajo na to, da je med vrstniki največ verbalnega nasilja in psihičnega
nasilja, kar s svojimi raziskavami potrjujejo tudi Knafelc (2013), Lešnik Mugnaioni
s sodelavci (2009), Dijaška organizacija Slovenije (2009) ter Pšunder in Cvek
(2013). Tudi na Osnovni šoli s prilagojenim programom Glazija, ki jo obiskujejo
samo učenci z motnjo v duševnem razvoju, so izvajali raziskavo na temo
medvrstniškega nasilja. Rezultati potrjujejo naše rezultate, ki smo jih dobili z
odgovori učiteljev, da je na šoli največ verbalnega nasilja. Fizičnega nasilja niso
zaznali. Študentke Filozofske fakultete so v svoji raziskavi ugotovile, da je na
osnovnih šolah s prilagojenim programom največ fizičnega nasilja in psihološkega
nasilja.
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Značilnosti vpletenih
Zanimalo nas je, komu učitelji pripisujejo vlogo žrtve, nasilneža ali opazovalca ter
kakšne so značilnosti teh učencev. Najprej se bomo opredelili na učence z motnjo
v duševnem razvoju v vlogi nasilneža. Učitelji navajajo, da v takšni vlogi znajdejo
učenci, ki imajo šibkejšo samopodobo in se na takšen način želijo potrditi ter
uveljaviti zunaj šole. Eden izmed razlogov je tudi, da imajo učenci nasilne vzorce
od doma. V vlogi nasilneža se znajdejo tudi otroci priseljencev. Učitelj F je edini
odgovoril, da se učenci z motnjo v duševnem razvoju največkrat znajdejo v vlogi
žrtve, saj so šibkejši in drugačni. Učitelji Č, D in E pravijo, da učenci prevzemajo
vse tri vloge, s tem da učitelj E poudarja, da so dejavniki odvisni od osebnostne
strukture učenca in zgodnjih okoliščin doma.
Menimo, da naj bi vsak učitelj poznal značilnosti, ki jih je mogoče pripisati
nasilnežem in žrtvam, saj lahko tako prepozna potencialnega učenca, ki se lahko
znajde v vlogi žrtve ali nasilneža. To potrjuje tudi Zabukovec Kerin (2002), ki
navaja, da naj bi bil vsak učitelj pozoren na te značilnosti.

Vzroki za nasilje
V okviru zastavljenega raziskovalnega vprašanja nas je zanimalo, katere vzroke
oziroma dejavnike prepoznajo učitelji na osnovnih šolah s prilagojenim programom
za pojav medvrstniškega nasilja pri učencih z motnjo v duševnem razvoju.
Pet učiteljev je odgovorilo, da je za pojav medvrstniškega nasilja največkrat vzrok
osebnost otroka. Učenci z motnjo v duševnem razvoju imajo nizko samopodobo, so
neuspešni, ne razumejo določenih pojmov, imajo težave pri reševanju sporov
oziroma imajo primanjkljaje pri socialnih veščinah. Eden izmed razlogov je tudi,
da otroci ne zmorejo ali ne znajo izraziti svojega mnenja na ustrezen način in so
neuspešni v komunikaciji.
Ostali odgovori se opredeljujejo na to, da je glavni vzrok za pojav medvrstniškega
nasilja družina. Učitelji odgovarjajo, da imajo učenci z motnjo v duševnem razvoju
že vzorce iz družine ali da izhajajo iz neurejenih družinskih razmer. To so otroci, ki
se v domačem okolju ne počutijo varne in sprejete in otroci, ki izhajajo iz družine s
finančnimi težavami. Kot vzrok so navedli tudi vzgojo otroka. Pušnik (1999)
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navaja, da študije, ki so jih izvajali različni avtorji, potrjujejo, da ima družina velik
vpliv pri razvoju nasilnega vedenja posameznika. Tudi Filipčič (2012) navaja, da
so otroci, ki imajo izkušnjo z nasiljem v družini, dvakrat pogosteje udeleženi v
medvrstniškem nasilju. Dekleva (2002) potrjuje, da je družina tista, ki negativne
vzorce prenaša na otroka.
Pojav medvrstniškega nasilja
Pri učiteljih smo želeli tudi preveriti, ali je pojav nasilja v porastu ali se zmanjšuje.
Trije učitelji so na vprašanje odgovorili, da se je medvrstniškega več kot prejšnja
leta. Učitelj A pravi, da je nasilja na šolah več, ker jim to dopušča šola sama. Učenci
poznajo svoje pravice, ne pa svojih dolžnosti, in ravno to jim dopušča šolski sistem.
Učitelj B navaja, da se je povečalo samo spletno nasilje, saj so otroci tam rajše
anonimni in predajajo predvsem verbalno nasilje. Učitelj D pa meni, da se je pojav
povečal, saj je na šoli veliko več otrok priseljencev albansko govorečega okolja, ki
izhajajo iz drugega kulturnega prostora. Trije učitelji so odgovorili, da je nasilja
enako kot prejšnja leta ter da bo nasilje vedno prisotno. Dva učitelja odgovora na
to vprašanje ne poznata.
Program/smernice za ukrepanje ob pojavu medvrstniškega nasilja
Od učiteljev smo želeli izvedeti, ali imajo šole oblikovan kakšen program, ki bi
zapisoval, kako postopati ob primeru pojava medvrstniškega nasilja. Zanimalo nas
je, ali imajo na šoli oblikovan celovit program ukrepanja v primeru nasilja. Pečjak
(2014) navaja, da je takšen program ključnega pomena za ukrepanje ob pojavu
nasilja.
Trije učitelji so odgovorili, da na šoli nimajo zapisanega programa, ki bi
opredeljeval, kako se postopa v primeru medvrstniškega nasilja. Ostali so
odgovorili, da imajo zapisano v Pravilih šolskega reda ali v Vzgojnem načrtu. Dva
učitelja sta odgovorila, da sledita Protokolu pri ravnanju pri nasilju. Želeli bi
predlagati, da bi bilo potrebno, da imajo vse vzgojno izobraževalne institucije
zapisan celovit program za ukrepanje ob pojavu nasilja, zapisan v vzgojnem načrtu
šole. Program naj bi imel zapisane vse udeležence šolskega procesa, odkrivanje
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vzrokov nasilja, dorečene ukrepe ob pojavu nasilja in programe z delom z žrtvijo in
nasilnežem (Pušnik, 1999).
Nadzor na šoli
Verbnik Dobnikar (2002) navaja, da se medvrstniško nasilje dogaja predvsem v
bližini šole ali v času šolskega pouka, in zaradi tega naj bi bili v času šole vedno
prisotni nadzorni učitelji. Tudi nas je zanimalo, ali imajo na šoli nadzor učiteljev
nad učenci. Izvedeli smo, da se na vseh šolah zvaja nadzor. Nadzor izvajajo pred in
po pouku ter med vsemi odmori ter je določen. Le en učitelj je odgovoril, da se je
nadzor izkazal za učinkovit, drugi pa da se je zaradi tega zmanjšalo nasilje na šoli.
Ko smo vprašali po vzrokih izvajanja nadzora, smo dobili odgovore, da nadzore
izvajajo zaradi birokratskih zadev ter, ker so odgovorni za učence na šoli. Menimo,
da se nadzor ne izvaja samo zaradi birokratskih zadev, ampak večinoma zato, da
med učenci preprečijo negativne dogodke. Samo en učitelj je odgovoril, da nadzor
izvajajo zaradi preprečitve nasilja med učenci.
Ukrepanje ob pojavu medvrstniškega nasilja
Učitelje smo povprašali, kako ukrepajo ob pojavu medvrstniškega nasilja, kakšne
ukrepe uporabljajo in ali menijo, da so učinkoviti.
Učitelj A in B navajata, da ob pojavu nasilja najprej obvestijo skrbnike. Učitelj A
postopek nadaljuje tako, da opravi razgovor z učencem in če je dejanje hudo in v
nasprotju z Vzgojnim načrtom in pravili šolskega reda, poda predlog za vzgojni
opomin, ki ga potrdi učiteljski zbor. Ko je vzgojni opomin potrjen, ga predstavijo
tudi skrbnikom. Učitelj B navaja, da se z učencem najprej pogovori razredničarka
in kasneje šolska psihologinja in tudi socialna delavka. Šola nato poskuša odkriti,
od kod izvira pojav nasilja, nato sledi pogovor s starši. Učenec nadaljuje obiske pri
šolski psihologinji. Če se vedenje nadaljuje, se izrečejo ustni opomin, pisni opomin,
opomin pred izključitvijo ali predlog za prešolanje v zavode za otroke s čustvenovedenjskimi motnjami. Tudi učitelj F navaja, da se najprej pogovorijo z žrtvijo in
nasilnežem in to ob prisotnosti njunih skrbnikov. Če se vedenje nadaljuje, sledijo
vzgojni ukrepi. Učitelja C in D navajata, da dogodek najprej rešujejo z mediacijo in
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restitucijo, kasneje začnejo z vzgojnimi ukrepi (družbeno koristno delo, vzgojni
opomini in v obliki vključevanja nasilnežev v razne pomoči drugim). Učitelj Č
odgovarja, da postopajo po navodilih, zapisanih v Pravilih šolskega reda.
Štirje učitelji so potrdili, da se je pristopanje k pojavu nasilja izkazalo za učinkovito,
saj učenci vedo, da če zberejo tri opomine, sledi prešolanje v zavod, česar pa si
učenci ne želijo. Učitelji so odgovorili tudi, da vzgojni ukrepi ne učinkujejo vedno
in da je potrebno tudi prešolanje v zavode. Učitelj F navaja, da ukrepi delujejo,
vendar le, če jih upoštevajo tudi skrbniki in pravilno pristopajo k pojavu nasilja.
Pomembno se nam zdi, da bi morali pri pojavu nasilnega dogodka, vsak najprej
poiskati razloge nasilja, kar pa je navedel samo en učitelj. Zabukovec Kerin (2002)
navaja, da je izrednega pomena pravilna obravnava v primeru nasilja. Žrtev je treba
seznaniti, kako naj se postavi zase, kako reagirati v primeru ponovnega napada ter
kako naj poišče pomoč, če se dogodek ponovi.
Menimo, da bi bilo pri učiteljih bolj preveriti tudi, kako poteka njihovo delo z
vpletenimi v nasilje.
Naslednjič bi učitelje lahko vprašali, kdo učencem izbere vzgojne ukrepe ter ali si
jih lahko izberejo sami. Zanimalo nas bi tudi, ali učencem izberejo ustrezne vzgojne
ukrepe, s katerimi učencu krepijo občutek odgovornosti ter ga spodbudijo k
razmisleku, kako bi lahko storjeno napako popravil.
Usposobljenost učiteljev/izobraževanje učiteljev
Pravilno ukrepanje ob pojavu medvrstniškega nasilja zahteva tudi ustrezno znanje,
zato smo želeli preveriti, ali imajo učitelji ustrezno znanje za ukrepanje in pravilno
obravnavo pri pojavu medvrstniškega nasilja. Zanimalo nas je, ali so učitelji na
šolah dovolj dobro usposobljeni za ukrepanje ob pojavu medvrstniškega nasilja in
ali se izobražujejo na področju medvrstniškega nasilja. Samo dva učitelja menita,
da sta dovolj dobro usposobljena za ukrepanje ob pojavu medvrstniškega nasilja.
Pet učiteljev se na tem področju ne počuti dovolj dobro usposobljenih. Tudi tukaj
samo dva učitelja navajata, da sta obiskovala izobraževanja učiteljev ter da imata
na področju medvrstniškega nasilja dovolj znanja. Vsi ostali učitelji navajajo, da
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nimajo nobenih izobraževanj. Učitelj E navaja, da jim manjkajo veščine. Učitelj F
pravi, da si znanje izmenja najpogosteje s pogovorom s sodelavci.
Predlagali bi, da šola organizira dovolj izobraževanj ter ker bi bili posledično
učitelji bolj usposobljeni za pravilno ukrepanje ob pojavu nasilja. Z izobraževanji
bi učitelji pridobili tudi ustrezna znanja, kako izvajati preventivo ter bi lahko
preprečili kakšen nasilen dogodek med vrstniki.
Sodelovanje s starši
Sodelovanje staršev in šole je ključnega pomena pri vzgoji in izobraževanju otroka.
Zanimalo nas je, kdaj šola o pojavu medvrstniškega nasilja obvesti starše, kako
odreagirajo v takšnih primerih ter ali starši sodelujejo pri reševanju problema. Tudi
Olweus (1995) poudarja, da je tesno sodelovanje s starši izrednega pomena. Starši
so ob pojavu nasilja vedno obveščeni. Učitelji navajajo, da starši sodelujejo, spet
drugi navajajo, da sodelujejo samo v določeni. Učitelj B pravi, da so lahko starši
zelo sodelovalni, se z intervencijami strinjajo ali pa je ravno obratno. Starši ob
pojavu odreagirajo zelo različno. Nekateri delujejo zaščitniški do svojih otrok ter
jim dajejo potuho, morda tudi zato, ker ne vedo, kako odreagirati ob pojavu nasilja.
To potrjuje tudi učitelj E, ki meni, da starši svojega otroka preveč ščitijo in vedno
opravičujejo njegovo neprimerno vedenje ter se tudi opravičujejo namesto otroka –
otroku ne predajo odgovornosti za svoja dejanja. Tudi učitelja F odgovarja, da so
starši najpogosteje začudeni in ne verjamemo, da so njihovi otroci sposobni izvajati
nasilje.
Preventivno oblikovan program na ravni šole
Še posebej pa smo želeli izvedeti, ali imajo šole zapisan kakšen program, ki
opredeljuje, kako preprečiti oziroma zmanjšati medvrstniško nasilje. Šest učiteljev
je odgovorilo, da na šoli nimajo zapisanega nobenega programa, ki bi opredeljeval,
kako zmanjšati medvrstniško nasilje. Dobili smo en odgovor, da imajo zapisan
program, in sicer delavnice, ki se izvajajo na šoli.

Metode in aktivnosti na ravni razreda
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Učitelje smo povprašali po metodah in aktivnostih, ki jih izvajajo na ravni razreda
in šole. Na ravni razreda učitelji največkrat uporabljajo metodo pogovora. Trije
učitelji so našteli ogled filmov na temo medvrstniškega nasilja. Po dva odgovora
smo dobili, da se udeležujejo delavnic, okroglih miz, socialnih iger in igre vlog. Le
po eden odgovor pa so navedli pri izobraževalnih zgodbah, razrednih igrah, obisku
svetovalne službe, kvizih in predstavitvah na realnih zgodbah.
V razredu je treba vedno poskrbeti za dobro razredno klimo, kjer se učenci naučijo
socialnih spretnosti in veščin (Verbnik Dobnikar, 2002). Menimo, da bi se učitelji
vedno morali držati tega in v razredu poskrbeti za dobro razredno klimo. Olweus
(1995) še navaja, da je treba na razrednih urah določiti pravila in sankcije ob kršitvi
le-teh in pohvale za želena vedenja učencev.
Metode in aktivnosti na ravni šole
Na ravni šole se največkrat poslužujejo različnih delavnic (pet odgovorov). Le po
en odgovor je bil pri projektih, skupinskih predavanjih, medsebojnih druženjih,
športno družabnih delavnicah, delavnicah o različnih kulturnih okoljih,
medvrstniški pomoči in razgovorih v okviru dni dejavnosti.
Če bi intervju izvajali še enkrat, nas bi zanimalo, ali šola poskrbi za ustrezno
ureditev prostora, s katero tudi lahko zmanjšamo medvrstniško nasilje.
Učinkovitost metod in aktivnosti
Učitelji odgovarjajo, da so metode in aktivnosti učinkovite in da učenci pridobijo
pozitiven vzorec vedenja.

3.5.2 PREDLOGI

Na podlagi dosedanjih spoznanj in empiričnih rezultatov raziskave ugotavljamo, da
je medvrstniško nasilje pri učencih z motnjo v duševnem razvoju pogosto in da so
otroci s posebnimi potrebami bolj izpostavljeni medvrstniškemu nasilju kot njihovi
vrstniki brez potreb. Učitelji, ki poučujejo v osnovnih šolah s prilagojenim
programom, bi morali biti pozorni na pojav nasilja in poznati značilnosti učencev z
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motnjo v duševnem razvoju, ki se lahko pojavijo v vlogi žrtve in povzročitelja
nasilnega dejanja. Učitelji navajajo, da so na področju medvrstniškega nasilja
premalo izobraženi in da nimajo potrebnega znanja, kako ukrepati ob pojavu
oziroma kako zmanjšati nasilje na šoli. Menimo, da bi vsaka izobraževalna
institucija

morala

učiteljem

ponuditi

potrebna

izobraževanja

na

temo

medvrstniškega nasilja ter jim priskrbeti ustrezno znanje, s katerim bi se učitelji
lahko brez strahu spoprijeli z nasiljem med vrstniki. Na šolah bi bilo treba
organizirati ustrezne delavnice in predavanja, s katerimi bi o medvrstniškem nasilju
ozaveščali vse strokovne delavce, učence in tudi starše. Organizirane delavnice bi
lahko učencem z motnjo v duševnem razvoju pomagale dvigniti njihovo
samozavest – kar je eden izmed vzrokov, zakaj se učenci z motnjo v duševnem
razvoju velikokrat znajdejo v vlogi žrtve. Učenci bi se naučili, kako se postaviti
zase, kako ukrepati ob pojavu nasilja ter na koga se lahko obrnejo ob pojavu
nasilnega dejanja.
Za učence bi lahko šola organizirala tečaje samoobrambe, prostor, kjer se lahko
učenci sprostijo, in prostor, kjer lahko sprostijo svojo jezo in frustracije (soba z
boksarsko vrečo).
Pušnikova (1999) navaja, da je pomen takojšnega in doslednega ukrepanja izredno
pomemben. Učenci, ki se znajdejo v vlogi žrtve ali nasilneža ob pojavu nasilja, ne
potrebujejo dodatne kazni, ki je lahko pogosto bolj škodljiva kot koristna.
Potrebujejo ustrezno strokovno pomoč vseh, ki jim lahko na kakršen koli način
pomagajo. Tudi tukaj učitelji potrebujejo dodatna izobraževanja, ki bi strokovne
delavce podučila o izbiri pravilne sankcije.
Namen naše raziskave je bil opozoriti tudi na dejstvo, da se otroci s posebnimi
potrebami in otroci z motnjo v duševnem razvoju lahko zelo hitro znajdejo v krogu
medvrstniškega nasilja. Vsi se moramo potruditi, da bi se nasilje zmanjšalo ter si
nehati zatiskati oči pred dejanji, ki se lahko dogajajo tik pred našimi očmi. Da lahko
vse to dosežemo, je potrebno prizadevanje vseh, ki so na kakršen koli način vpleteni
in lahko pripomorejo k ozaveščanju pred pojavom medvrstniškega nasilja. Treba pa
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je tudi pravilno ukrepati ter zagotoviti učencem ustrezne strokovnjake, ki jim lahko
nudijo pomoč.
Če bi raziskavo izvajali še enkrat, bi jo zagotovo nadgradili tako, da bi v raziskavo
vključili tudi učence z motnjo v duševnem razvoju ter vse zaposlene strokovne
delavce na osnovnih šolah s prilagojenim programom. Želeli bi izvedeti, kako
medvrstniško nasilje doživljajo učenci ter kolikokrat so se znašli v vlogi žrtve ali
nasilneža. Strokovne delavce (socialni delavec, ravnatelj …) bi povprašali, kakšna
je njihova naloga v primeru pojava medvrstniškega nasilja.
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PRILOGA
Priloga A: Kodirani intervjuji
Kodiranje intervjuja z učiteljem A
PREPOZNAVANJE NASILJA MED UČENCI
OPREDELITEV NASILJA
1. Kako bi opredelili medvrstniško nasilje?
/(A1) Grobo prijemanje, objemanje, potiskanje. Skrivanje predmetov vedno istim
učencem. Ščuvanje drugih, da nekaj nekomu naredijo./
KRAJ IZVAJANJA NASILJA
2. Kdaj in kje se po vašem mnenju najpogosteje dogaja medvrstniško nasilje?
Menite, da je to v času pouka ali izven šole?
/(A2) V času pouka predvsem med odmori, ko se učenci selijo iz razreda v
razred./
OBLIKE NASILJA
3. Katere so tiste oblike nasilje, ki jih najpogosteje opažate v šoli in so po vašem
mnenju najbolj razširjene (fizično, psihično, verbalno…)? Kaj pa pri učencih z
motnjo v duševnem razvoju?
/(A3) Največ je verbalnega nasilja, ki se stopnjuje glede na višino razreda, ki ga
učenci obiskujejo./(A4) Fizičnega nasilja je manj./
ZNAČILNOSTI VPLETENIH V NASILJE
4. Kdo so po vašem mnenju učencu, ki jim lahko pripišete vloge žrtve, nasilneža
ali opazovalca? Kakšne so njihove značilnosti? Če govorimo o konkretnem
primeru, pri učencih z motnjo v duševnem razvoju, se večkrat pojavijo v vlogi
žrtve, nasilneža ali opazovalca?

/(A5) Nasilneži so pri nas po navadi otroci, ki imajo šibkejšo samopodobo in se na
takšen način želijo potrditi./(A6) Po navadi tudi zunaj šole nimajo neke
pomembnejše vloge, ne morejo se potrditi in uveljaviti./
VZROKI ZA NASILJE
5. Kateri so po vašem mnenju ključni dejavniki, ki vplivajo na pojav nasilja med
učenci z motnjo v duševnem razvoju?
/(A7) Nizka samopodoba, neuspešnost na več področjih, nerazumevanje
določenih pojmov, splošnega funkcioniranja, nerazumevanje jezika./
POGOSTOST POJAVA MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA
6. Ali menite, da se je medvrstniško nasilje v šolah zadnja leta povečalo ali
zmanjšalo? Kako pa je na vaši šoli? Čemu bi to pripisali? Kako pa je pri otrocih
z motnjo v duševnem razvoju?
/(A8) Menim, da se je medvrstniško nasilje zadnja leta povečalo, zato ker učenci
poznajo samo svoje pravice ne pa svojih dolžnosti, kar jim dopušča šolski sistem./
UKREPANJE
7. Ali imate na šoli zapisan oziroma oblikovan program kako se ukrepa ob
medvrstniškem nasilju med učenci, oziroma načrt dela kako ravnamo z žrtvami
in povzročitelji nasilja?
/(A9) Imamo Vzgojni načrt in Pravila šolskega reda, kjer je zapisano kako se
ravna ob pojavu nasilja ali česar koli drugega./
8. Ali imate nadzor na šoli med odmori, začetkom in koncem pouka? Zakaj menite,
da je nadzor potreben / nepotreben?
/(A10) Nadzor imamo pred in po pouku ter med vsemi odmori-dežurstva
učiteljev./(A11) Tako preprečimo marsikateri dogodek med učenci./
9. Kakšne postopke uporabljate, če se medvrstniško nasilje ponavlja ali stopnjuje
(podpis staršev, pisni opomin…)? Ali menite, da to deluje, da se problem reši?
/(A12) Najprej je seveda potrebno obvestiti starše, jih pokličemo takoj./
(A13)Opravimo razgovor z učencem./ (A14)Če je dejanje tako hudo in v

nasprotju z Vzgojnim načrtom in Pravili šolskega reda, se poda predlog za vzgojni
opomin, ki ga potrdi učiteljski zbor./(A15) Nato se vzgojni opomin predstavi
staršem, ga podpišejo, skupaj z individualnim vzgojnim načrtom./(A16) Pri nas to
deluje, saj učenci vedo, da če zberejo tri opomine, sledi možnost prešolanja, kar
pa si ne želijo./
10. Ali menite, da ste učitelji na šolah dovolj dobro usposobljeni za ukrepanje ob
medvrstniškem nasilju?
/(A17) Menim da smo, je pa res da se še vedno kaj novega naučimo./
SODELOVANJE S STARŠI
11. Ali o problemu medvrstniškega nasilja obvestite tudi starše? Kako starši
odreagirajo v takšnih primerih? Kako starši sodelujejo pri reševanju
problema? Ali se srečujete pri sodelovanju s starši s kakšnimi težavami?
/(A18) Starši so vedno o vsem obveščeni. (A19) sodelujejo pri reševanju
problema./(A20) Odreagirajo zelo različno,/(A21) nekateri delujejo zaščitniško
do svojih otrok,/(A22) drugi se strinjajo in sodelujejo s šolo pri nadaljnjih
ukrepih./
IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV
12. Se kot učitelji izobražujete na področju medvrstniškega nasilja? Menite, da
imate dovolj znanja o tem?
/(A23)Posebnega izobraževanja nisem imela,/ (A24) imam pa znanje.
PREVENTIVA
13. Ali imate na šoli oblikovan program za preprečevanje in zmanjševanje
medvrstniškega nasilja?
/(A25) Natanko tako imenovan program, ne vem da bi imeli./
14. Katere metode in oblike poučevanja uporabljate v razredu, kjer učence
ozaveščate o medvrstniškem nasilju in spopadanju z njimi?
/(A26) Soočenje vključenih, pogovor, delavnice na to temo, socialne igre./

15. Katere aktivnosti se izvajajo na ravni šole za preprečevanje medvrstniškega
nasilja in da boljše vplivajo na medosebne odnose med učenci?
/(A27) Projekti na to temo, delavnice, ki jih izvaja socialna delavka./
16. Ali menite, da s temi aktivnostmi in metodami pomagate pri zmanjševanju
medvrstniškega nasilja?
/(A28) Menim da, saj je nasilja manj oz. se ne ponavlja./
17. Kaj pa bi bilo po vašem mnenju potrebno spremeniti ali izboljšati na vaši šoli
glede problema medvrstniškega nasilja?
/(A29) Bolj bi bilo potrebno spremeniti cel šolski sistem./
Kodiranje intervjuja z učiteljem B
PREPOZNAVANJE NASILJA MED UČENCI
OPREDELITEV NASILJA
1. Kako bi opredelili medvrstniško nasilje?
/(B1) Medvrstniško nasilje je vsako agresivno ravnanje, ki ga lahko izvaja
posameznik nad posameznikom ali skupina nad posameznikom./
KRAJ IZVAJANJA NASILJA
2. Kdaj in kje se po vašem mnenju najpogosteje dogaja medvrstniško nasilje?
Menite, da je to v času pouka ali izven šole?
/(B2) Fizično medvrstniško nasilje se večkrat dogaja izven šole, po pouku, (B3)
psihičnega ali verbalnega nasilja pa se dosti zaznava tudi v času pouka, med
odmori./
OBLIKE NASILJA
3. Katere so tiste oblike nasilje, ki jih najpogosteje opažate v šoli in so po vašem
mnenju najbolj razširjene (fizično, psihično, verbalno…)? Kaj pa pri učencih z
motnjo v duševnem razvoju?
/(B4) Sama opažam pri otrocih z motnjo v duševnem razvoju največ verbalnega
nasilja./

ZNAČILNOSTI VPLETENIH V NASILJE
4. Kdo so po vašem mnenju učencu, ki jim lahko pripišete vloge žrtve, nasilneža ali
opazovalca? Kakšne so njihove značilnosti? Če govorimo o konkretnem primeru,
pri učencih z motnjo v duševnem razvoju, se večkrat pojavijo v vlogi žrtve, nasilneža
ali opazovalca?
/(B5) Mislim, da se otroci z motnjo v duševnem razvoju pojavljajo v vseh vlogah./
VZROKI ZA NASILJE
5. Kateri so po vašem mnenju ključni dejavniki, ki vplivajo na pojav nasilja med
učenci z motnjo v duševnem razvoju?
/(B6)Vzgoja, socialne razmere… /(B7) Otrok, ki se v primarnem, domačem okolju
ne počuti varno, sprejeto, je odrinjen, so doma finančne težave./
POGOSTOST POJAVA MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA
6. Ali menite, da se je medvrstniško nasilje v šolah zadnja leta povečalo ali
zmanjšalo? Kako pa je na vaši šoli? Čemu bi to pripisali? Kako pa je pri učencih
z motnjo v duševnem razvoju?
/(B8) Mislim, da se je povečalo predvsem spletno nasilje, ko si otroci, ki so najraje
anonimni, predajajo predvsem verbalno nasilje./(B9) Pri otrocih z motnjo v
duševnem razvoju ne morem oceniti ali je medvrstniško nasilje v porastu, saj
nimam toliko delovnih izkušenj, da bi imela s čim primerjat./
UKREPANJE
7. Ali imate na šoli zapisan oziroma oblikovan program kako se ukrepa ob
medvrstniškem nasilju med učenci, oziroma načrt dela kako ravnamo z žrtvami in
povzročitelji nasilja?
/B(10) Ne./
8. Ali imate nadzor na šoli med odmori, začetkom in koncem pouka? Zakaj menite,
da je nadzor potreben / nepotreben?
/(B11) Nadzor na šoli je določen in poteka usklajeno./(B12) Med glavnimi odmori
z vsakim razredom malica 1 učitelj, med 5-minutnimi odmori pa smo po hodnikih

vsak dan določeni učitelji, ki izvajamo nadzor./(B13) Zadeva se je izkazala za
učinkovito, tako da bo tako potekala tudi v nadaljnje./
9. Kakšne postopke uporabljate, če se medvrstniško nasilje ponavlja ali stopnjuje
(podpis staršev, pisni opomin…)? Ali menite, da to deluje, da se problem reši?
/(B14) Naprej se z nasilnežem pogovori razredničarka, nato psihologinja ali tudi
socialna delavka./(B15) Poskusi se odkriti, od kod izvira nasilje, posledica česa je.
(B16) Sledi pogovor s starši./(B17) Nato se obiski pri šolski psihologinji
nadaljujejo, predvsem, če se ugotovi, da to na učena pozitivno vpliva. /(B18)Če se
vedenje nadaljuje, se izreče ustni opomin, pisni opomin, opomin pred izključitvijo
ali predlog za prešolanje v zavode za otroke s čustveno-vedenjskimi
motnjami./(B19)Načeloma imamo kar nekaj primerov, ko se ta zgoraj opisana
praksa izkazala za učinkovito./
10. Ali menite, da ste učitelji na šolah dovolj dobro usposobljeni za ukrepanje ob
medvrstniškem nasilju?
/(B20) Ne./
SODELOVANJE S STARŠI
11. Ali o problemu medvrstniškega nasilja obvestite tudi starše? Kako starši
odreagirajo v takšnih primerih? Kako starši sodelujejo pri reševanju problema?
Ali se srečujete pri sodelovanju s starši s kakšnimi težavami?
/(B21) Starši so lahko zelo sodelovalni, se z nami in intervencijami strinjajo ali pa
ravno obratno./(B22) Se dogaja, da ščitijo otroke, ne glede na vse in jim dajejo
potuho, morda tudi zato, ker ne znajo, ne vedo, kako sploh odreagirati./
IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV
12. Se kot učitelji izobražujete na področju medvrstniškega nasilja? Menite, da
imate dovolj znanja o tem?
/(B23) Glede na to, da sem letos študentka defektološke dokvalifikacije, imam
trenutno kar nekaj svežega znanja o strategijah in pomoči otrokom, ki so nasilneži
ali žrtve nasilja, saj smo na to temo poslušali kar lepo število ur in izvajali seminarje
oz. vaje na temo agresivnih otrok./

PREVENTIVA
13. Ali imate na šoli oblikovan program za preprečevanje in zmanjševanje
medvrstniškega nasilja?
/(B24) Nimamo./
14. Katere metode in oblike poučevanja uporabljate v razredu, kjer učence
ozaveščate o medvrstniškem nasilju in spopadanju z njimi?
/(B25) Ogled filmov na to tematiko, razredne igra, pogovor, okrogla miza …/
15. Katere aktivnosti se izvajajo na ravni šole za preprečevanje medvrstniškega
nasilja in da boljše vplivajo na medosebne odnose med učenci?
/(B26) Delavnice z izbrano tematiko./
16. Ali menite, da s temi aktivnostmi in metodami pomagate pri zmanjševanju
medvrstniškega nasilja?
/(B27) Nekaterim sigurno./
17. Kaj pa bi bilo po vašem mnenju potrebno spremeniti ali izboljšati na vaši šoli
glede problema medvrstniškega nasilja?
/(B28) Potrebovali bi kotiček za sproščanje, umirjanje (soba z boks vrečo, na kateri
lahko otrok sprosti nabrano napetost)./(B29) Še več izobraževanja strokovnih
delavcev in staršev na to temo./(B30) Deljenje izkušenj in strategij preprečevanja
in ukrepanja – supervizorji, intravizije./
Kodiranje intervjuja z učiteljem C
PREPOZNAVANJE NASILJA MED UČENCI
OPREDELITEV NASILJA
1. Kako bi opredelili medvrstniško nasilje?
/(C1) Neprimeren odnos med osebami, ki se kaže kot verbalno, fizično ali psihično
nasilje./
KRAJ IZVAJANJA NASILJA

2. Kdaj in kje se po vašem mnenju najpogosteje dogaja medvrstniško nasilje?
Menite, da je to v času pouka ali izven šole?
/(C2) V času daljših odmorov in zadrževanju v šoli ali okolici le te po pouku./(C3)
Najpogosteje

se dogaja v popoldanskih druženjih na zbirnih lokacijah

mladostnikov./
OBLIKE NASILJA
3. Katere so tiste oblike nasilje, ki jih najpogosteje opažate v šoli in so po vašem
mnenju najbolj razširjene (fizično, psihično, verbalno…)? Kaj pa pri učencih z
motnjo v duševnem razvoju?
/(C4) Največ je verbalnega nasilja na račun zbadanja in nacionalne
pripadnosti./(C5) Občasno tudi pride do fizičnega obračunavanja./
ZNAČILNOSTI VPLETENIH V NASILJE
4. Kdo so po vašem mnenju učencu, ki jim lahko pripišete vloge žrtve, nasilneža ali
opazovalca? Kakšne so njihove značilnosti? Če govorimo o konkretnem primeru,
pri učencih z motnjo v duševnem razvoju, se večkrat pojavijo v vlogi žrtve, nasilneža
ali opazovalca?
/(C6)Tisti, ki so iz okoli kjer se dogaja veliko nasilja- imajo vzorce od doma./(C7)
Velikokrat tudi otroci priseljencev./
VZROKI ZA NASILJE
5. Kateri so po vašem mnenju ključni dejavniki, ki vplivajo na pojav nasilja med
učenci z motnjo v duševnem razvoju?
/(C8) Samopodoba, vzorci iz družine./
POGOSTOST POJAVA MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA
6. Ali menite, da se je medvrstniško nasilje v šolah zadnja leta povečalo ali
zmanjšalo? Kako pa je na vaši šoli? Čemu bi to pripisali? Kako pa je pri učencih z
motnjo v duševnem razvoju?
/(C9) Mislim, da ni več nasilja./

UKREPANJE
7. Ali imate na šoli zapisan oziroma oblikovan program kako se ukrepa ob
medvrstniškem nasilju med učenci, oziroma načrt dela kako ravnamo z žrtvami in
povzročitelji nasilja?
/(C10) Nimamo posebnega programa./
8. Ali imate nadzor na šoli med odmori, začetkom in koncem pouka? Zakaj menite,
da je nadzor potreben / nepotreben?
/(C11) Da, imamo organizirana dežurstva med vsemi odmori. (C12) Zaradi
birokratskih zahtev ministrstva in samo-zavarovanja pred morebitnimi tožbami
staršev./
9. Kakšne postopke uporabljate, če se medvrstniško nasilje ponavlja ali stopnjuje
(podpis staršev, pisni opomin…)? Ali menite, da to deluje, da se problem reši?
/(C12) Rešujemo najprej z mediacijo in restitucijo./(C13) Nato z vzgojnimi kaznimi
(v obliki vključevanju nasilnežev v razne pomoči drugim)/(C14) in nazadnje z
vzgojnimi opomini./(C15) Pri nekaterih otrocih ja,/(C16) pri drugih je potrebno
prešolanje v zavode./
10. Ali menite, da ste učitelji na šolah dovolj dobro usposobljeni za ukrepanje ob
medvrstniškem nasilju?
/(C17) Večina da./
SODELOVANJE S STARŠI
11. Ali o problemu medvrstniškega nasilja obvestite tudi starše? Kako starši
odreagirajo v takšnih primerih? Kako starši sodelujejo pri reševanju problema?
Ali se srečujete pri sodelovanju s starši s kakšnimi težavami?
/(C18) Seveda obvestimo starše vseh vpletenih, saj je dolžnost učitelja./(C19)
Starši, ki se čutijo sposobni primerno sodelujejo drugi pač ne./
IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV
12. Se kot učitelji izobražujete na področju medvrstniškega nasilja? Menite, da
imate dovolj znanja o tem?

/(C19) Da, s strani šole so organizirani seminarji in delavnice./
PREVENTIVA
13. Ali imate na šoli oblikovan program za preprečevanje in zmanjševanje
medvrstniškega nasilja?
/(C20) Organizirane so razne delavnice tekom šolskega leta. (obisk policistov,
delavnice v okviru oddelčne skupnosti, vključevanje svetovalne službe šole…)/
14. Katere metode in oblike poučevanja uporabljate v razredu, kjer učence
ozaveščate o medvrstniškem nasilju in spopadanju z njimi?
/(C21) Predvsem igra vlog, razne izobraževalne zgodbice, mladinski filmi na to
temo./
15. Katere aktivnosti se izvajajo na ravni šole za preprečevanje medvrstniškega
nasilja in da boljše vplivajo na medosebne odnose med učenci?
/(C22) Organizirana skupinska predavanja. Medsebojno druženje na raznih
kulturnih dogodkih, organiziranje športno-družabnih dejavnosti, delavnice o
različnih kulturnih okolij./
16. Ali menite, da s temi aktivnostmi in metodami pomagate pri zmanjševanju
medvrstniškega nasilja?
/(C23)Da, mislim da se to otrok in nas dotakne./(C24) Če se to dovolj ponavlja
pridobijo nek nov- pozitiven vedenjski vzorec./
17. Kaj pa bi bilo po vašem mnenju potrebno spremeniti ali izboljšati na vaši šoli
glede problema medvrstniškega nasilja?
/(C25) Več celostnih obravnav, ki vključujejo spreminjanje širšega okolja (družina,
sorodniki, izven šolski vrstniki,…) otrok, ki se kakorkoli srečujejo z obliko nasilja./
Kodiranje intervjuja z učiteljem Č
PREPOZNAVANJE NASILJA MED UČENCI
OPREDELITEV NASILJA
1. Kako bi opredelili medvrstniško nasilje?

/(Č1) Medvrstniško nasilje je lahko fizično (udarci, odrivanje, spotikanje,
ščipanje,…) ali duševno (zmerjanje, izločanje iz igre, poniževanje, siljenje v nekaj,
česar nekdo noče)./
KRAJ IZVAJANJA NASILJA
2. Kdaj in kje se po vašem mnenju najpogosteje dogaja medvrstniško nasilje?
Menite, da je to v času pouka ali izven šole?
/(Č2) Menim, da izven šole./
OBLIKE NASILJA
3. Katere so tiste oblike nasilje, ki jih najpogosteje opažate v šoli in so po vašem
mnenju najbolj razširjene (fizično, psihično, verbalno…)? Kaj pa pri učencih z
motnjo v duševnem razvoju?
/(Č3) Menim, da je najbolj razširjeno duševno./ (Č4) V praksi je prisotnega veliko
fizičnega nasilja predvsem pri mlajših otrocih in pri starejših otrocih, ki imajo težjo
ali težko motnjo v duševnem razvoju./
ZNAČILNOSTI VPLETENIH V NASILJE
4. Kdo so po vašem mnenju učencu, ki jim lahko pripišete vloge žrtve, nasilneža ali
opazovalca? Kakšne so njihove značilnosti? Če govorimo o konkretnem primeru,
pri učencih z motnjo v duševnem razvoju, se večkrat pojavijo v vlogi žrtve, nasilneža
ali opazovalca?
/(Č5) Mislim, da se otroci z motnjo v duševnem razvoju pojavljajo v vseh vlogah./
VZROKI ZA NASILJE
5. Kateri so po vašem mnenju ključni dejavniki, ki vplivajo na pojav nasilja med
učenci z motnjo v duševnem razvoju?
/(Č6) Težave zaradi pomanjkljivih in neustreznih socialnih veščin (reševanje
sporov), /(Č7) težave zaradi neustrezne komunikacije-ker ne znajo ali ne zmorejo
izraziti svojega mnenja na ustrezen način./
POGOSTOST POJAVA MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA

6. Ali menite, da se je medvrstniško nasilje v šolah zadnja leta povečalo ali
zmanjšalo? Kako pa je na vaši šoli? Čemu bi to pripisali? Kako pa je pri učencih z
motnjo v duševnem razvoju?
/(Č7) Ne vem./
UKREPANJE
7. Ali imate na šoli zapisan oziroma oblikovan program kako se ukrepa ob
medvrstniškem nasilju med učenci, oziroma načrt dela kako ravnamo z žrtvami in
povzročitelji nasilja?
/(Č8) To imamo opredeljeno v Pravilih šolskega reda./
8. Ali imate nadzor na šoli med odmori, začetkom in koncem pouka? Zakaj menite,
da je nadzor potreben / nepotreben?
/(Č9) Imamo nadzor tako med odmor, kot tudi pred in po začetku pouka./(Č10)
Nadzor je izredno pomemben, saj smo mi v tem času, ko so v šoli, odgovorni za
njih./
9. Kakšne postopke uporabljate, če se medvrstniško nasilje ponavlja ali stopnjuje
(podpis staršev, pisni opomin…)? Ali menite, da to deluje, da se problem reši?
/(Č11) Če se medvrstniško nasilje ponavlja postopamo tako, kot imamo zapisano v
Pravilih šolskega reda, ki je pravni akt./
10. Ali menite, da ste učitelji na šolah dovolj dobro usposobljeni za ukrepanje ob
medvrstniškem nasilju?
/(Č12) Menim, da ne./
SODELOVANJE S STARŠI
11. Ali o problemu medvrstniškega nasilja obvestite tudi starše? Kako starši
odreagirajo v takšnih primerih? Kako starši sodelujejo pri reševanju problema?
Ali se srečujete pri sodelovanju s starši s kakšnimi težavami?
/(Č13) O problemu medvrstniškega nasilja (ponavljajočega) starše obvestimo./
(Č14) Določeni starši so pripravljeni sodelovati, kar seveda tudi vodi v navadno
rešitev problema,(Č15) vendar takih staršev ni veliko.

IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV
12. Se kot učitelji izobražujete na področju medvrstniškega nasilja? Menite, da
imate dovolj znanja o tem?
/(Č16) Ne./
PREVENTIVA
13. Ali imate na šoli oblikovan program za preprečevanje in zmanjševanje
medvrstniškega nasilja?
/(Č17) Ne./
14. Katere metode in oblike poučevanja uporabljate v razredu, kjer učence
ozaveščate o medvrstniškem nasilju in spopadanju z njimi?
/(Č18) Pogovor, demonstracija (igra vlog, ogled posnetkov), zavedanje čustev ob
doživljanju nasilja, obisk svetovalne službe v času oddelčne skupnosti in socialnega
učenja./
15. Katere aktivnosti se izvajajo na ravni šole za preprečevanje medvrstniškega
nasilja in da boljše vplivajo na medosebne odnose med učenci?
/(Č19) Medvrstniška pomoč./
16. Ali menite, da s temi aktivnostmi in metodami pomagate pri zmanjševanju
medvrstniškega nasilja?
/(Č20) Da./
17. Kaj pa bi bilo po vašem mnenju potrebno spremeniti ali izboljšati na vaši šoli
glede problema medvrstniškega nasilja?
/(Č21) Še več medsebojne komunikacije, boljša komunikacija s starši./(Č22) Pri
učencih s težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju pa menim, da bi morali s starši
izboljšati komunikacijo in zahtevati tudi pomoč z njihove strani.
Kodiranje intervjuja z učiteljem D
PREPOZNAVANJE NASILJA MED UČENCI
OPREDELITEV NASILJA

1. Kako bi opredelili medvrstniško nasilje?
/(D1) Nasilje, ki se povečuje med vrstniki./
KRAJ IZVAJANJA NASILJA
2. Kdaj in kje se po vašem mnenju najpogosteje dogaja medvrstniško nasilje?
Menite, da je to v času pouka ali izven šole?
/(D2) izven šole/
OBLIKE NASILJA
3. Katere so tiste oblike nasilje, ki jih najpogosteje opažate v šoli in so po vašem
mnenju najbolj razširjene (fizično, psihično, verbalno…)? Kaj pa pri učencih z
motnjo v duševnem razvoju?
/(D3) psihično nasilje./
ZNAČILNOSTI VPLETENIH V NASILJE
4. Kdo so po vašem mnenju učencu, ki jim lahko pripišete vloge žrtve, nasilneža ali
opazovalca? Kakšne so njihove značilnosti? Če govorimo o konkretnem primeru,
pri učencih z motnjo v duševnem razvoju, se večkrat pojavijo v vlogi žrtve, nasilneža
ali opazovalca?
/(D4) Otroci z motnjo v duševnem razvoju so lahko vse troje./
VZROKI ZA NASILJE
5. Kateri so po vašem mnenju ključni dejavniki, ki vplivajo na pojav nasilja med
učenci z motnjo v duševnem razvoju?
/(D5) zunanje okolje, način življenja, izguba pristnih medsebojnih odnosov/
POGOSTOST POJAVA MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA
6. Ali menite, da se je medvrstniško nasilje v šolah zadnja leta povečalo ali
zmanjšalo? Kako pa je na vaši šoli? Čemu bi to pripisali? Kako pa je pri učencih z
motnjo v duševnem razvoju?

/(D6) Pojav medvrstniškega nasilja se je povečalo. Eden izmed razlogov so
priseljenci iz albansko govorečega okolja, ki izhajajo iz drugega kulturnega
prostora./
UKREPANJE
7. Ali imate na šoli zapisan oziroma oblikovan program kako se ukrepa ob
medvrstniškem nasilju med učenci, oziroma načrt dela kako ravnamo z žrtvami in
povzročitelji nasilja?
/(D7) protokol ravnanja pri nasilju./
8. Ali imate nadzor na šoli med odmori, začetkom in koncem pouka? Zakaj menite,
da je nadzor potreben / nepotreben?
/(D8) Imamo nadzor./
9. Kakšne postopke uporabljate, če se medvrstniško nasilje ponavlja ali stopnjuje
(podpis staršev, pisni opomin…)? Ali menite, da to deluje, da se problem reši?
/(D9) restitucija, mediacija, družbeno koristno delo, vzgojni opomini./(D10)
Problem se rešuje samo delno./
10. Ali menite, da ste učitelji na šolah dovolj dobro usposobljeni za ukrepanje ob
medvrstniškem nasilju?
/(D11) Ne./
SODELOVANJE S STARŠI
11. Ali o problemu medvrstniškega nasilja obvestite tudi starše? Kako starši
odreagirajo v takšnih primerih? Kako starši sodelujejo pri reševanju problema?
Ali se srečujete pri sodelovanju s starši s kakšnimi težavami?
/(D12) Starše obvestimo/(D13) in načeloma sodelujejo./
IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV
12. Se kot učitelji izobražujete na področju medvrstniškega nasilja? Menite, da
imate dovolj znanja o tem?
/(D14) Ne,/(D15) tudi znanja nimamo dovolj.

PREVENTIVA
13. Ali imate na šoli oblikovan program za preprečevanje in zmanjševanje
medvrstniškega nasilja?
/(D16) Ne./
14. Katere metode in oblike poučevanja uporabljate v razredu, kjer učence
ozaveščate o medvrstniškem nasilju in spopadanju z njimi?
/(D17) delavnice, socialne igre./
15. Katere aktivnosti se izvajajo na ravni šole za preprečevanje medvrstniškega
nasilja in da boljše vplivajo na medosebne odnose med učenci?
/(D18) delavnice./
16. Ali menite, da s temi aktivnostmi in metodami pomagate pri zmanjševanju
medvrstniškega nasilja?
/(D19) Da./
17. Kaj pa bi bilo po vašem mnenju potrebno spremeniti ali izboljšati na vaši šoli
glede problema medvrstniškega nasilja?
/(D20) izobraževanje učiteljev/
IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV
Kodiranje intervjuja z učiteljem E
PREPOZNAVANJE NASILJA MED UČENCI
OPREDELITEV NASILJA
1. Kako bi opredelili medvrstniško nasilje?
/(E1) Kot vedenje, ki rani drugega in posega v dostojanstvo drugega na kakršen koli
način./
KRAJ IZVAJANJA NASILJA
2. Kdaj in kje se po vašem mnenju najpogosteje dogaja medvrstniško nasilje?
Menite, da je to v času pouka ali izven šole?

/(E2) izven pouka (odmori, pred in po pouku)/
OBLIKE NASILJA
3. Katere so tiste oblike nasilje, ki jih najpogosteje opažate v šoli in so po vašem
mnenju najbolj razširjene (fizično, psihično, verbalno…)? Kaj pa pri učencih z
motnjo v duševnem razvoju?
/(E3) Vse našteto je prisotno./(E4) Med dekleti bolj verbalno,(E5) med fanti fizično
nasilje.
ZNAČILNOSTI VPLETENIH V NASILJE
4. Kdo so po vašem mnenju učencu, ki jim lahko pripišete vloge žrtve, nasilneža ali
opazovalca? Kakšne so njihove značilnosti? Če govorimo o konkretnem primeru,
pri učencih z motnjo v duševnem razvoju, se večkrat pojavijo v vlogi žrtve, nasilneža
ali opazovalca?
/(E6)Prevzemajo vse te vloge./(E7) odvisno od osebnostne strukture, zgodnjih
izkušenj od doma, prejšnje šole…
VZROKI ZA NASILJE
5. Kateri so po vašem mnenju ključni dejavniki, ki vplivajo na pojav nasilja med
učenci z motnjo v duševnem razvoju?
/(E8)Občutek sprejetosti, vrednosti, varnosti, ki izvira iz zgodnjega otroštva./
POGOSTOST POJAVA MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA
6. Ali menite, da se je medvrstniško nasilje v šolah zadnja leta povečalo ali
zmanjšalo? Kako pa je na vaši šoli? Čemu bi to pripisali? Kako pa je pri učencih z
motnjo v duševnem razvoju?
/(E9) Ne opažam bistvene razlike./
UKREPANJE
7. Ali imate na šoli zapisan oziroma oblikovan program kako se ukrepa ob
medvrstniškem nasilju med učenci, oziroma načrt dela kako ravnamo z žrtvami
in povzročitelji nasilja?

/(E10) Pravzaprav ne./(E11) Imamo vzgojni načrt, ki pa je precej individualiziran.
8. Ali imate nadzor na šoli med odmori, začetkom in koncem pouka? Zakaj menite,
da je nadzor potreben / nepotreben?
/(E12) Imamo nadzor, dežurstva učiteljev,/(E13) da bi preprečili težave, reagirali
po potrebi./
9. Kakšne postopke uporabljate, če se medvrstniško nasilje ponavlja ali stopnjuje
(podpis staršev, pisni opomin…)? Ali menite, da to deluje, da se problem reši?
/(E14) Odvisno od otroka./(E15) Pogosto je učinkovito, saj učenec spozna, da so
meje in posledice.
10. Ali menite, da ste učitelji na šolah dovolj dobro usposobljeni za ukrepanje ob
medvrstniškem nasilju?
/(E16) Niti ne./ (E17) Manjka nam orodij, ki so poznana kot učinkovita./
SODELOVANJE S STARŠI
11. Ali o problemu medvrstniškega nasilja obvestite tudi starše? Kako starši
odreagirajo v takšnih primerih? Kako starši sodelujejo pri reševanju
problema? Ali se srečujete pri sodelovanju s starši s kakšnimi težavami?
/(E18) Starše obvestimo, ko se neželeno vedenje ponavlja in ustvarja stisko./(E19)
Reagirajo različno./E(20) Eni pretirano ščitijo otroka, vedno opravičujejo njegovo
neprimerno vedenje, se celo opravičujejo namesto njega – mu ne predajo
odgovornosti za njegova ravnanja./(E21) Nekateri straši dobro sodelujejo, se
trudijo./
IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV
12. Se kot učitelji izobražujete na področju medvrstniškega nasilja? Menite, da
imate dovolj znanja o tem?
/(E22) Niti ne./(E23) Manjka nam več veščin./
PREVENTIVA

13. Ali imate na šoli oblikovan program za preprečevanje in zmanjševanje
medvrstniškega nasilja?
/(E24)Jaz ne vem za nek točno določen program. /
14. Katere metode in oblike poučevanja uporabljate v razredu, kjer učence
ozaveščate o medvrstniškem nasilju in spopadanju z njimi?
/(E25) Pogovor, ogled izbranih posnetkov, kvizi./
15. Katere aktivnosti se izvajajo na ravni šole za preprečevanje medvrstniškega
nasilja in da boljše vplivajo na medosebne odnose med učenci?
/(E26) Mladinske delavnice, delavnice o nasilju v času razredne ure, občasni
razgovori v okviru dni dejavnosti. /
16. Ali menite, da s temi aktivnostmi in metodami pomagate pri zmanjševanju
medvrstniškega nasilja?
/(E27) Seveda./
17. Kaj pa bi bilo po vašem mnenju potrebno spremeniti ali izboljšati na vaši šoli
glede problema medvrstniškega nasilja?
/(E28) Naučiti se učinkovitih orodij, jih poenoteno uporabljati in dosledno reagirati
na pojave nasilja./
Kodiranje intervjuja z učiteljem F
PREPOZNAVANJE NASILJA MED UČENCI
OPREDELITEV NASILJA
1. Kako bi opredelili medvrstniško nasilje?
/(F1) Agresivno ravnanje med vrstniki./
KRAJ IZVAJANJA NASILJA
2. Kdaj in kje se po vašem mnenju najpogosteje dogaja medvrstniško nasilje?
Menite, da je to v času pouka ali izven šole?

/(F2) Začne se že pred poukom, se dogaja med poukom in se nadaljuje tudi po
pouku./
OBLIKE NASILJA
3. Katere so tiste oblike nasilje, ki jih najpogosteje opažate v šoli in so po vašem
mnenju najbolj razširjene (fizično, psihično, verbalno…)? Kaj pa pri otrocih z
motnjo v duševnem razvoju?
/(F3) Fizično nasilje ima začetke s psihičnim oziroma verbalnim nasiljem. Zato sta
te dve obliki najpogostejši./
ZNAČILNOSTI VPLETENIH V NASILJE
4. Kdo so po vašem mnenju učencu, ki jim lahko pripišete vloge žrtve, nasilneža ali
opazovalca? Kakšne so njihove značilnosti? Če govorimo o konkretnem primeru,
pri otrocih z duševnimi motnjami v razvoju, se večkrat pojavijo v vlogi žrtve,
nasilneža ali opazovalca?
/(F4) Otroci z motnjo v duševnem razvoju se največkrat znajdejo v vlogi žrtve, ker
so šibkejši in drugačni./
VZROKI ZA NASILJE
5. Kateri so po vašem mnenju ključni dejavniki, ki vplivajo na pojav nasilja med
učenci z motnjo v duševnem razvoju?
/(F5)Družina in vzgoja./
POGOSTOST POJAVA MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA
6. Ali menite, da se je medvrstniško nasilje v šolah zadnja leta povečalo ali
zmanjšalo? Kako pa je na vaši šoli? Čemu bi to pripisali? Kako pa je pri otrocih z
motnjo v duševnem razvoju?
/(F6) Ne opažam bistvene razlike. Nasilje bo vedno prisotno./
UKREPANJE

7. Ali imate na šoli zapisan oziroma oblikovan program kako se ukrepa ob
medvrstniškem nasilju med učenci, oziroma načrt dela kako ravnamo z žrtvami in
povzročitelji nasilja?
/(F7)Da. Protokol ob ravnanju pri medvrstniškem nasilju./
8. Ali imate nadzor na šoli med odmori, začetkom in koncem pouka? Zakaj menite,
da je nadzor potreben / nepotreben?
/(F8) Imamo. /(F9) nasilje na šoli se je zaradi tega zmanjšalo./
9. Kakšne postopke uporabljate, če se medvrstniško nasilje ponavlja ali stopnjuje
(podpis staršev, pisni opomin…)? Ali menite, da to deluje, da se problem reši?
/(F10) Najprej pogovor z žrtvijo in nasilnežem, ob prisotnosti njunih
skrbnikov./(F11)Kasneje vzgojni ukrepi (opomin, ukor…)/(F12) Deluje, vendar je
potrebno te ukrepe upoštevati tudi doma./
10. Ali menite, da ste učitelji na šolah dovolj dobro usposobljeni za ukrepanje ob
medvrstniškem nasilju?
/(F13) Niti ne./
SODELOVANJE S STARŠI
11. Ali o problemu medvrstniškega nasilja obvestite tudi starše? Kako starši
odreagirajo v takšnih primerih? Kako starši sodelujejo pri reševanju problema?
Ali se srečujete pri sodelovanju s starši s kakšnimi težavami?
/(F14) Jih obvestimo in vključujemo v obravnavo. /F(15) Najpogosteje so začudeni
in ne verjamejo, da so njihovi otroci sposobni izvajati nasilje./
IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV
12. Se kot učitelji izobražujete na področju medvrstniškega nasilja? Menite, da
imate dovolj znanja o tem?
/(F16) Da./(F17) Najpogosteje v pogovoru s šolskimi kolegi./(F18) Znanja ni nikoli
preveč, mislim da ga nimamo dovolj./
PREVENTIVA

13. Ali imate na šoli oblikovan program za preprečevanje in zmanjševanje
medvrstniškega nasilja?
/(F19)Ne. /
14. Katere metode in oblike poučevanja uporabljate v razredu, kjer otroke
ozaveščate o medvrstniškem nasilju in spopadanju z njimi?
/(F20) Predvsem na predstaviti kakšne podobne zgodbe iz preteklosti in raznih
primerih./(F21) Damo jim možnost tudi raznih vprašanj-lahko tudi anonimno
oziroma na samem./
15. Katere aktivnosti se izvajajo na ravni šole za preprečevanje medvrstniškega
nasilja in da boljše vplivajo na medosebne odnose med učenci?
/(F22) Delavnice./
16. Ali menite, da s temi aktivnostmi in metodami pomagate pri zmanjševanju
medvrstniškega nasilja?
/(F23) Seveda./
17. Kaj pa bi bilo po vašem mnenju potrebno spremeniti ali izboljšati na vaši šoli
glede problema medvrstniškega nasilja?
/(F24) Predvsem je potrebno več vključevanja in zanimanja prikazati iz strani
skrbnikov otrok./

