
 

 
Aktivnost je del izobraževalnih gradiv Šole človekovih pravic.  
Za več gradiv obiščite http://sola.amnesty.si/predlogi-za-izvedbo-delavnic.html 

KAJ JE VRSTNIŠKO NASILJE IN 
KAKO UKREPATI? 

NAMEN AKTIVNOSTI:  

Udeleženci spoznajo vrste vrstniškega nasilja in skozi 

analizo primerov poiščejo rešitve, kako se odzvati, ko 

so priča vrstniškemu nasilju. 

 

Približno trajanje: 

80 min 

 

Potek aktivnosti: 

Uvodna aktivnost: Kdo sem? - 15 minut 

Kaj je vrstniško nasilje? – 15 minut 

Poveži obnašanje z vrsto nasilja – 20 minut 

Kako se odzvati na vrstniško nasilje? – 30 minut 

 

 

 

 
 

 
  

AKTIVNOST JE PRIMERNA ZA: 

 Osnovnošolce (3. triada),  

 srednješolce. 

POTREBNO GRADIVO: 

 Prazni listi papirja, 

 pisala in flomastri, 

 kopije delovnega lista in primerov, 

 nalepke z vlogami. 
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Uvodna aktivnost: Kdo sem? – 15 minut 

Aktivnost začnite z vprašanjem, ali si udeleženci kdaj želijo, da bi bili kdo drug? Povejte jim, da bodo v naslednjih minutah 

nekdo drug, vendar ne bodo vedeli, kdo, njihova naloga pa bo, da poskušajo ugotoviti, kdo so. 

Razdelite jim nalepke/samolepilne lističe, na katere ste že pred aktivnostjo napisali like, ki jih bodo udeleženci prevzeli v 

aktivnosti. Poskrbite, da izberete različne like, ki so v družbi (predvsem v šolskem prostoru) stereotipno obravnavni 

negativno ali pozitivno.  

Tu je nekaj predlogov (čeprav so vsi predlogi napisani v moški slovnični obliki, se nanašajo na vse spole, zato predlagamo, 

da jih napišete v različnih oblikah): piflar, kmet, uspešen športnik, odličnjak, predsednik razreda, priseljenec, begunec, 

županov/a sin/hči, miss šole, uspešen glasbenik, odličen matematik, očalar z mozolji, jecljač, debeluh, Šiptar, najbolj 

priljubljen učenec/učenka, Rom, gej/lezbijka, oblečen v stara in rabljena oblačila, ponavlja razred, invalid, dislektik, … 

Nalepke razdelite med udeležence, vsak dobi eno in si jo nalepi čim višje na prsi, tako da ne vidi, kdo je. (Pazite, da 

udeleženci ne dobijo vloge, ki je blizu temu, kar so v resnici – npr. udeležencu, ki je priseljenec, ne dajte te nalepke.) 

Vnaprej jih prosite, naj si med sabo ne povejo, kdo je kdo. Nato naj si predstavljajo, da so na šolskem plesu, kjer 

spoznavajo en drugega, se družijo in zabavajo. Do ostalih naj se obnašajo v skladu z vlogo, ki jo igrajo, vendar ne smejo 

govoriti, hkrati pa se morajo do njih obnašati tako, da bodo ugotovili, kdo so (npr. kmetu dajo vedeti, da smrdi). Med sabo 

naj krožijo 5 minut, nato aktivnost prekinite.  

Udeležence prosite, naj še ne pogledajo, kdo so, ampak delijo, kdo mislijo, da so glede na to, kako so se ostali udeleženci 

obnašali do njih. Nekaj udeležencev naj deli svoje ugotovitve, nato jim povejte, da lahko vsi pogledajo svoje vloge – so 

presenečeni?  

Nalepke naj zmečkajo in vržejo v koš ter tako izstopijo iz vloge. Povejte jim, da so zdaj spet to, kar so. Sledi kratka 

skupinska razprava, vprašajte jih: 

- Kako ste se počutili, ko niste vedeli, kdo ste? 

- Kako ste se počutili, ko so se ostali do vas obnašali lepo?  

- Kako ste se počutili, ko ste ugotovili, da niste priljubljeni? 

- Ste poskušali vplivati na obnašanje drugih do vas? 

- Ste se v svoji vlogi počutili močne ali nemočne? 

 

Namesto te aktivnosti si lahko ogledate filmček Skozi moje oči, ki so ga učenci OŠ Bičevje posneli za natečaj kratkih 

dokumentarnih filmov Amnesty International Slovenije. Po ogledu se z udeleženci pogovorite s pomočjo teh vprašanj: 

- Kako ste se počutili ob ogledu filma? 

- Ste že kdaj bili priča takšnemu obnašanju oz. dogajanju? 

- Kaj ste storili? 

- Kako bi se po vašem mnenju morali obnašati ostali liki v filmu? 

- Skozi čigave oči je po vašem mnenju prikazan film? 

https://www.youtube.com/watch?v=F6_p8W6lOkA
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Razložite jim, da osebe, ki so nenehno zasmehovane, poniževane ali obravnavane slabše zgolj zaradi tega, ker pripadajo 

določeni družbeni skupini, postavljene v pozicijo nemoči. Primer takšnega obnašanja je tudi vrstniško nasilje, kar je tudi 

osrednja tematika te delavnice. 

Kaj je vrstniško nasilje? – 15 minut 

Z udeleženci ponovite definicijo vrstniškega nasilja oz. jo razložite, če se s tem pojmom še niso srečali: 

 

Vrstniško nasilje je: namerna, ponavljajoča se uporaba fizičnega, psihičnega ali ekonomskega nasilja povzročitelja nad 

drugim otrokom ali mladim podobne ali enake starosti. 

Vrstniško nasilje je lahko telesno (fizično), verbalno, psihično ali ekonomsko (izsiljevanje). O družbenem nasilju govorimo, 

ko npr. v specifičnem kontekstu, kot je razred, večina z nasiljem izloča ali kaznuje »drugačne«. Nasilje se dogaja v šoli, 

njeni okolici, na poti v šolo ali iz nje, v šoli pa so najbolj nevarni prostori stranišča, jedilnica, šolsko igrišče, hodniki in 

garderobe. 

Pogosteje so žrtve otroci, ki na nek način izstopajo iz povprečja, a izstopanje vedno določi kontekst skupine, v kateri je 

otrok: izredno inteligentni, nadarjeni glasbeniki, talentirani za druge oblike umetnosti, otroci s posebnimi potrebami, otroci, 

ki imajo drugačne interese, ki se fizično razlikujejo od drugih, se drugače vedejo, so drugače oblečeni ... 

Pri prepoznavanju in preprečevanju vrstniškega nasilja imajo zelo pomembno vlogo opazovalci – učenci, ki niso povzročitelj 

ali žrtev nasilja. Vedeti morajo, da je njihova vloga pomembna, da nasilje v nobeni obliki in v nobenem kontekstu ni 

sprejemljivo in da bo šola storila vse, kar je v njeni moči, da ga prepreči, zato jih ne sme biti strah spregovoriti o tem, kaj 

so opazili. 

 

 

Pri definiciji si lahko pomagate tudi s temi posnetki: 

- Infodrom: Medvrstniško nasilje 

- POV3J NA GLAS - Jernej Krenčan in Lan Šantl 

- Društvo SOS telefon: Kaj je nasilje? 

- Infodrom: Infogrom o medvrstniškem nasilju 

- Časoris: Medvrstniško nasilje ni hec 

-  "Jaz ne bom! Kaj pa ti?" - Mladi o vrstniškem nasilju 

- What is bullying? (v angleščini) 

 

Poveži obnašanje z vrsto nasilja – 20 minut 

https://www.youtube.com/watch?v=ZNUuTeL9KCY
https://www.youtube.com/watch?v=b0NvvIxdcc0
https://www.youtube.com/watch?v=SHSFBHNKW_s
https://www.youtube.com/watch?v=kZTdHgU3hU8
https://www.youtube.com/watch?v=htRqklTKDc8
https://www.youtube.com/watch?v=8A2vRg364NA
https://www.youtube.com/watch?v=KQZ9hDDz704
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Udeležence razdelite v manjše skupine od 3 do 5 udeleženem. Vsaki skupini razdelite izvod razpredelnice in izvod obnašanj, 

ki jih razrežite. V skupini naj primere nasilnega obnašanja razdelijo glede na to, v katero vrsto nasilja spadajo oz. ali sploh 

gre za nasilje. 

Ko končajo z razporejanjem, skupaj preglejte njihove odgovore in se o njih pogovorite – nekatera obnašanja lahko sprožijo 

nestrinjanje in razpravo. Za vsako obnašanje so zelo pomembni dejavniki kontekst, neenakost moči in ponavljanje dejanja, 

na primer govorjenje zlobnih stvari o določeni osebi je lahko vrstniško nasilje, če gre za neenako pozicijo moči in če se 

ponavlja, vendar ni nujno nasilje, če gre za enkratno dejanje med dvema enakovrednima osebama.  

 

Vrsta nasilja Obnašanje 

 
 
 

TELESNO NASILJE 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

VERBALNO NASILJE 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

PSIHOLOŠKO/EKONOMSKO/DRUŽBENO NASILJE 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

NI NASILJE 
 
 
 
 
 

 

 

 
Določeno osebo stalno udarjaš ali 

 
Širiš govorice in laži o neki osebi 

 
Osebe v tvoji skupini ne maraš 
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pretepaš 
 

 
Določeno osebo vedno, ko gre mimo, 
spotakneš ali porineš 
 

 
Zasmehuješ osebo, ki ni dobra v 
športu 

 
Stalno zbadaš sošolko, ker je dobra 
športnica  
 

 
Ukradeš ali zahtevaš lastnino nekoga 
drugega 
 

 
Norčuješ se iz sošolca, ker je dober v 
matematiki 

 
Prepirate se, kdo bo sedel kje in s kom 
 

 
Določeni osebi na spletu groziš, da jo 
boš ranil, ko jo srečaš v živo 

 
Določeno osebo čakaš pred vrati, da jo 
prestrašiš in misli, da jo boš napadel 

 
Pred vsemi se norčuješ iz določenih 
sošolcev z besedami, kot so “spet je 
prišel ta čudak” 
 

 
Poškoduješ ali uničuješ lastnino 
drugih, kot so šolski nahrbtnik, zvezki, 
športna oprema 
 

 
Enkrat si do določene osebe 
nesramen, vendar nato ugotoviš, da 
to ni v redu 

 
Stalno zbadaš sošolca, ker je nežen in 
prijazen do drugih 
 

 
Stalno se vtikaš v določeno osebo, da 
bi se ta oseba počutila slabo 
 

 
Osebi, ki se želi pridružiti vaši 
skupini, poskušaš to preprečiti 

 
Jezen si na osebo, ki je vzela tvoje 
stvari  
 

 
Na Facebooku in Instagramu 
označuješ sošolce na slikah, ki so 
neprimerne ali jih lahko osramotijo  
 

 
Ostale poskušaš prepričati, da ne bi 
marali določene osebe 

 
Svojih stvari nočeš deliti z določeno 
osebo  
 

 
Govoriš ali počneš zlobne stvari, da bi 
nekoga prizadel 
 

 
O določeni osebi govoriš zlobne ali 
ponižujoče stvari 

 
Poveš, da se ne strinjaš s 
komentarjem, ki ga je nekdo objavil 
na spletu 
 

 
Določeni osebi po spletu pošiljaš 
opolzka sporočila 
 

 
Določeni osebi po spletu pošiljaš 
neprimerne fotografije 

 
Vsako popoldne določeno osebo na 
avtobusu porineš, da (skoraj) pade 
 

 
Iz določene osebe se norčuješ zaradi 
izgleda ali oblačil, ki jih nosi 
 

 
Določeno osebo obkladaš s psovkami 

 
Iz določene osebe se šališ, ker vedno 
pozablja stvari 
 

 

Rešitve: 

Telesno nasilje: 

- Določeno osebo stalno udarjaš ali pretepaš  

- Določeno osebo vedno, ko gre mimo, spotakneš ali porineš  

- Ukradeš ali zahtevaš lastnino nekoga drugega  

- Določeni osebi na spletu groziš, da jo boš ranil, ko jo srečaš v živo  
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- Poškoduješ ali uničuješ lastnino drugih, kot so šolski nahrbtnik, zvezki, športna oprema  

- Stalno se vtikaš v določeno osebo, da bi se ta oseba počutila slabo  

- Vsako popoldne določeno osebo na avtobusu porineš, da (skoraj) pade 

Verbalno nasilje: 

- Stalno se vtikaš v določeno osebo, da bi se ta oseba počutila slabo  

- Govoriš ali počneš zlobne stvari, da bi nekoga prizadel  

- Določeni osebi po spletu pošiljaš opolzka sporočila  

- Iz določene osebe se norčuješ zaradi izgleda ali oblačil, ki jih nosi 

- Določeni osebi po spletu pošiljaš neprimerne fotografije  

- Zasmehuješ osebo, ki ni dobra v športu 

- Norčuješ se iz sošolca, ker je dober v matematiki 

- Določeno osebo obkladaš s psovkami 

Psihično/ekonomsko/družbeno nasilje: 

- Pred vsemi se norčuješ iz določenih sošolcev z besedami, kot so “spet je prišel ta čudak” 

- Osebi, ki se želi pridružiti vaši skupini, poskušaš to preprečiti  

- Ostale poskušaš prepričati, da ne bi marali določene osebe  

- O določeni osebi govoriš zlobne ali ponižujoče stvari  

- Širiš govorice in laži o neki osebi  

- Na Facebooku in Instagramu označuješ sošolce na slikah, ki neprimerne ali jih lahko osramotijo  

- Stalno zabadaš sošolko, ker je dobra športnica  

- Stalno zbadaš sošolca, ker je nežen in prijazen do drugih 

Ni nasilje: 

- Prepirate se, kdo bo sedel kje in s kom  

- Osebe v tvoji skupini ne maraš  

- Jezen si na osebo, ki je vzela tvoje stvari  

- Svojih stvari nočeš deliti z določeno osebo  

- Poveš, da se ne strinjaš s komentarjem, ki ga je nekdo objavil na spletu  

- Enkrat si do določene osebe nesramen, vendar nato ugotoviš, da to ni v redu  

- Iz določene osebe se šališ, ker vedno pozablja stvari 

 

 

 

Kako se odzvati na vrstniško nasilje? – 30 minut 

Aktivnost nadaljujte z uvodno razpravo, udeležence vprašajte: 

- Kako bi se počutili, če bi bili žrtve vrstniškega nasilja, ostali pa bi le opazovali? 

- Komu bi povedali, če bi bili priča vrstniškemu nasilju? 



7 
 
 

- Zakaj bi bilo morda dobro osebo, ki je žrtev nasilja in potrebuje pomoč, ignorirati? 

 

Vsaka skupina naj si med primeri nasilja iz prejšnje aktivnosti izbere enega, ki ga bo analizirala in poiskala rešitve, kaj bi 

naredili, če bi bili priča/opazovalec takšnega nasilja. Ko izberejo primer, naj se v skupini pogovorijo in odgovorijo na ta 

vprašanja: 

1. Kaj je najboljši odziv na takšno situacijo in zakaj? 

2. Kaj gre pri tem lahko narobe? 

3. Ali bo vaš odziv pomagal žrtvi nasilja? 

4. Bi to dejansko naredili tudi v resničnem življenju? Zakaj bi oz. ne bi? 

 

Za pogovor in iskanje rešitev naj imajo vsaj 15 minut časa. Potem naj vsaka skupina predstavi izbrano situacijo in 

predlagane rešitve. Ostale udeležence spodbudite k razpravi o posameznih rešitvah. Aktivnost zaključite s povzetkom 

rešitev, za katere se vsi strinjate, da so primerne.  

Kot nadgradnjo aktivnosti lahko udeleženca oz. skupino udeležencev prosite, naj pripravijo povzetek oziroma kratek vodič, 

kako se odzvati na nasilje, ki ga nato obesite na vidno mesto v razredu ali vsakemu razdelite kopijo smernic.  

 


