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Trpinčenje (ang. bullying) je 
med otroci in mladostniki 
pogost pojav. Zanj je značilno, 
da se kot proces stopnjuje in 
pojavlja v številnih oblikah. 
Zajema 4 načine agresivnega 
vedenja: fizično (agresija), 
besedno (žalitve, izzivanje, 
grožnje), socialno (širjenje 
govoric, obrekovanje, 
izkoriščanje, spodbujanje 
drugih k izločanju/osamitvi 
učenca) in spletno (deljenje 
sram vzbujajočih posnetkov 
ali fotografij, pošiljanje 
komentarjev ali sporočil, 
ki povzročajo sram/
bolečino, prevzemanje 
identitete drugega). Bullying 
prepoznamo po 3 kriterijih: 
gre za namerno dejanje 
nekoga prizadeti (z besedami 
ali dejanji), izvaja ga močnejši 
posameznik, ki nad šibkejšim 
uveljavlja svojo nadvlado 
(premoč), ustrahovanje pa 
izvaja daljši čas oz. svoja 
dejanja ponavlja.

Trpinčenje
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ŽRTVE NASILJA
Bullying mnogi zamenjujejo za 
obnašanje, ki je »značilno za 
mladostništvo«. Kot takega ga pogosto 
spregledamo ali toleriramo. Še posebej 
v tem primeru ima na vpletene otroke 
mnoge (zelo hude) posledice. Otroci, ki 
so žrtve medvrstniškega nasilja (ang. 
victims), kažejo spekter čustvenih in/
ali vedenjskih sprememb/motenj. Te 
so lahko sprva prikrite, neopazne, a se 
skozi čas »razrastejo« po intenzivnosti ali 
pervazivnosti – takrat postane prizadetih 
več področij otrokovega funkcioniranja 
(npr. šolsko, psihološko, socialno). Otroci, 

žrtve medvrstniškega nasilja, se zapirajo vase (čustveno 
izolirajo), izogibajo šoli (izostajajo od pouka), umikajo se 
iz socialnih situacij, izgubljajo samozavest, njihova samo-
podoba pa slabi. Pogosto imajo psihosomatske težave, 
težave s spanjem (npr. nočne more), izgubljajo apetit, 
imajo izbruhe jeze, poslabša se njihov učni uspeh in upade 
motivacija za šolsko delo. Izgubljajo lahko tudi zanimanje 
za prostočasne dejavnosti. V skrajnih primerih, ko nasilje 
traja dlje časa in brez pravočasnega ukrepanja, se lahko 
pojavijo tudi izrazitejše duševne težave (npr. motnje anksi-
oznosti, depresija, samoškodovanje, samomorilne težnje, 
posttravmatska stresna motnja). Ko se težave kažejo »navz-
ven« – skozi vedenje, govorimo o t. i. »acting out« simp-
tomatiki (npr. izbruhi jeze, nemir); ko pa se težave kažejo 
prvenstveno »navznoter« – skozi čustveno stisko, govorimo 
o t. i. »acting in« simptomatiki (npr. depresija, tesnoba, 
samopoškodovanje).
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si najverjetneje želi le nekaj minut vaše nedeljene pozornosti. 
Po nekaj minutah mu povejte, da ga imate še vedno radi, kljub 
navzočnosti novega otroka (npr. »Mamici si zelo pri srcu in 
vedno te bom imela rada, ne glede na to, kako zaposlena sem 
včasih s tvojim novim bratcem«).

Priznajte mu pravico do njegovih občutkov

Ne prezrite neprijetnih občutkov, ki otroka bremenijo, ker mora 
vašo pozornost po novem deliti tudi z mlajšim bratcem ali ses-
trico. Ko prepoznate, da želi pozornost, izraža jezo, žalost ali 
razočaranje, mu namenite pozornost in dajte vedeti, da so njegova 
občutja normalna, npr. »Stavim, da si želiš, da se mamici ne bi bilo 
treba toliko časa ukvarjati z dojenčkom« ali »Vem, da je zate težko, 
da moraš biti tiho, ko dojenček spi«. Tako se bo nemudoma čutil 
razumljenega in dobil vašo pozornost, po kateri tako hrepeni.

Ne obdolžite za vse dojenčka
Zelo zlahka se ujamemo v to past: »Ne moreva iti na sprehod, 
ker dojenček spi« ali »Zdaj se ne morem igrati s tabo, ker kopam 
dojenčka« ali »Počakaj, da najprej previjem dojenčka« ali »Bodi 
zdaj tiho, dojenček spi«, a tako zanesljivo zanetimo še več tek-
movalnosti med sorojenci. Ponudite raje drugačne razlage: »Zdaj 
ne morem, zaposlena sem« ali »Šla bova na sprehod, ko se očka 
vrne iz službe« ali pa samo »Ne zdajle«. Izogibajte se besedam 
»ne«, »ne smeš« in »nehaj« - obstajajo drugačni načini, kako 
obvladovati okoliščine. Imejte položaj pod nadzorom in otroka 
pravočasno s čim zamotite.

Ne primerjajte ju med sabo

Primerjanje poraja ljubosumje in še več tekmovalnosti. Otroci se 
trudijo ugotoviti, kakšni so, in si zgraditi samozaupanje, toda ta 
proces nič ne ovira bolj kot to, da jim rečemo, da niso tako dobri 
kot nekdo drug. Še posebej, če je ta »nekdo drug« njegov vrst-
nik ali družinski član. Takšne primerjave porajajo jezo na vrstnika 
ali sorojenca, ki ga odlikuje ta lastnost. Osredotočite se raje na 
vsakega otroka posebej. Cenite ga kot človeka, ki je edinstven, 
in spodbujajte njegove kvalitete in prednosti.

V prepirih ne bodite družinski razsodnik!

 »Kdo je začel?« in »Kaj se je zgodilo?« sta zelo nevarni 
vprašanji. Po navadi ni nobene potrebe, da bi vedeli odgovor. 
Če boste otrokom dovolili, da vas vpletajo v spore, boste škodili 
odnosu, ki ga imajo drug z drugim, vi pa boste samo nezadovolj-
ni. Prepirali se bodo namreč še bolj in dlje časa, vse z namenom, 
da bi dosegli, da boste enega razglasili za zmagovalca, dru-
gega za poraženca. Pustite jih, da svoje prepire zgladijo sami in 
odgovornost za reševanje sporov prepustite tistim, ki jim pripada 
– vašim otrokom. Bolj ko se boste znali zadržati, bolj ustvarjalno 
bodo otroci sami znali reševali svoje spore.

Pomagajte z igro vlog

Skozi proces pogajanja in reševanja težave lahko otrokom poma-
gate tudi z igro vlog, ki je za odraslega lahko videti neumno, 
a večina majhnih otrok pri učenju socialnih veščin potrebuje 
pomoč in vas bo rade volje posnemala. K razmišljanju o rešitvah 
jih spodbudite s postavljanjem koristnih vprašanj (npr. »Kako si 
lahko razdelita delo, da bo vajina soba čim prej pospravljena?«). 
Več kot boste z otroki vadili, hitreje bodo pri iskanju rešitev enak 
obrazec začeli uporabljati tudi sami. Ponudite svoje predloge in 
pustite, da se odločijo, ali vas bodo upoštevali ali ne. Zadovoljite 
se z rešitvijo, ki ustreza njim.

Znaki in posledice ZA 
POVZROČITELJE NASILJA

Tudi povzročitelji nasilja (ang. perpetrators) imajo lahko 
težave s socialnega vidika (nesprejetost) zaradi vedenjske 
neprilagojenosti. Ti otroci običajno težko vzpostavljajo 
in vzdržujejo odnose zaradi pomanjkanja empatije. Bolj 
verjetno se udejstvujejo v visoko tveganih vedenjih (npr. 
neopravičeni izostanki iz šole, v mladostništvu pa večja po-
gostost delinkventnosti/prestopništva, med njimi je več zlor-
ab prepovedanih substanc, prehitre vožnje, neodgovornega 
spolnega vedenja …). V skrajnem primeru lahko razvijejo 
t. i. antisocialno osebnostno motnjo. Otroci, ki ustrahujejo, 
so kot krivci običajno kaznovani na različne načine, a kazni 
in obsojanje le okrepijo njihovo vedenje. Zakaj? Običajno 
zato, ker takšni otroci odraščajo v okolju z več negativne kot 
pozitivne pozornosti. Tudi kričanje, kazni ali grožnje lahko 
njihovo neprimerno vedenje ojačujejo, če želenemu vedenju 
ne posvečamo pozitivne pozornosti in ga ojačujemo npr. 
s spodbudami. V mnogih družinah otrok, povzročiteljev 
nasilja, je vedenjski vzorec »prenešen« iz avtoritarne vzgoje.

Znaki in posledice ZA 
PRIČE NASILJA

Pomembno je omeniti še skupino otrok, ki nasilje zgolj 
opazujejo in vanj niso neposredno vpleteni. Govorimo o t. i. 
pričah nasilja (ang. bystanders).  Tudi ti učenci lahko trpijo 
za čustveno-vedenjskimi težavami, če se s situacijo ne znajo 
spoprijeti ali se o njej pogovoriti. Priče nasilja so lahko pod 
kroničnim stresom zaradi strahu, da bi tudi sami postali 
žrtve. Lahko pogosteje izostajajo od pouka, doživljajo več 
tesnobe ali razvijejo depresijo. Tudi ti otroci in mladostniki 
so posredno udeleženi v nasilju in so soodgovorni za ohran-
janje nasilja med njihovimi vrstniki. Če situacijo zamolčijo 
oz. nasilje ignorirajo, se to zgodi iz enega od treh razlogov: 
a) so preveč prestrašeni, da bi o situaciji poročali, b) menijo, 
da to ni neposredno njihov problem in menijo, da jih ne 
zadeva, c) doživljajo sadističen užitek ob tem, ko drugega 
gledajo trpeti. V vsakem primeru gre za posameznikovo 
odločitev, da ostane pasiven, četudi situacija zahteva 
celotno pozornost vseh. Tudi neukrepanje pomeni spod-
bujanje nasilja, takšen odnos do nasilja pa ni le napačen, 
ampak tudi škodljiv. In to morajo otroci vedeti.

mag. Ranja Slamič, univ. dipl. psih., MSc
otroška psihologinja, PRIMA POMOČ

K čemu spodbujati otroka, 
ki je žrtevmedvrstniškega
nasilja?

1. Da se pogovarja o čustvih (z vami, 
razredničarko).

2. Da se povzročitelju izogiba ali 
ignorira.

3. Da pred njim ne kaže čustev 
žalosti in jeze, saj to povzročitelj 

nasilja obrne njemu v škodo. Čustva naj 
izrazi kasneje skozi pogovor, konstruk-
tivno izražanje jeze ...

4. Naučite ga, da se odziva nevtral-
no. Odločilno je, da se otrok ob 

provokacijah/izzivanju vede nezainteresir-
ano, brez težnje po kreganju. Povzročitelji 
nasilja se naveličajo nevtralnih odzivov. 
Primeri nevtralnih odzivov so: »Aha, 
mogoče«, »Verjetno«, »Hmmm, ne bi ve-
del«, »Koga briga?«, »Me ne zanima«.

5. Naučite ga asertivnega ve-
denja in asertivne komunikacije. 

Naučite ga, kako se asertivnost razlikuje 
od agresivnosti na eni strani in pasivnosti 
na drugi strani.

6. Naučite ga, kako naj se vede 
samozavestno. Četudi se tako 

ne počuti, ga lahko naučite samozav-
estne drže (npr. da stoji pokonci; govori 
mirno, počasi in razločno; govori dovolj 
glasno, da ga razumejo, a brez vpitja); da 
vzdržuje očesni kontakt. Samozavestno 
vedenje vadite doma, nato pa ga počasi 
prenesite na druge socialne situacije (t. i. 
generalizacija).


