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GRADIVU NA POT

Ko sem v prvi polovici svojega mandata varuhinje človekovih pravic ugotavljala, 
kaj vse bi lahko v Sloveniji naredili za izboljšanje stanja na področju človekovih 
pravic, sem postala posebej pozorna na pojav nasilja, s katerim sem se ukvarjala 
tudi na svoji prejšnji poklicni poti psihiatrinje, družinske terapevtke in raziskovalke 
duševnih pojavov.

Novi položaj mi je omogočil nekaj dodatnih priložnosti; ena takih je bilo 
delovno srečanje s takratnim ministrom za šolstvo, dr. Milanom Zverom, ki je 
hitro prepoznal pomembnost problematike, ki sem mu jo predstavila. Govorila 
sva tudi o nasilju v šoli, ki je bil dotlej v Sloveniji premalo raziskan pojav, tako 
glede pojavnosti, kot glede vzrokov. Nadaljnji koraki v smeri raziskovanja tega 
problema so bili opravljeni po objavljenem razpisu Ministrstva za šolstvo in šport 
in s posebnim prizadevanjem prof. dr. Katje Filipčič s Pravne fakultete Univerze 
v Ljubljani.

Ko sem bila kasneje povabljena k projektu kot raziskovalka, sem pri 
načrtovanju raziskave in snovanju vprašalnika stremela k temu, da pojav raziščemo 
na sistemski način. Da torej preučimo, kako se nasilje v šoli poraja, kdo so storilci, 
kdo žrtve, kakšna so njihova stališča do nasilja, kako ga doživljajo, kako se pred 
njim zaščitijo. Zanimalo me je, kje žrtve (lahko) dobijo pomoč, na kakšen način 
so v procesu nasilja udeleženi vrstniki, starši, učitelji in drugi odrasli. 

Raziskava se je osredotočila na pomembno področje človekove duševnosti, 
na obravnavo čustev, povezanih z nastankom, izvajanjem in doživljanjem nasilja. 
Podatki, ki so jih izvrstno povzeli člani raziskovalne skupine tega projekta, 
nam dajejo vpogled v dogajanje in omogočajo dodatno razumevanje pojava. So 
neprecenljiv vir znanja za vse, ki jih ta problem zanima ali bi jih moral zanimati. 
Predstavljajo tudi tehtna izhodišča za pripravo preventivnih programov. Dokazano 
je, da so ti bolj uspešni, če potekajo interaktivno – kar v praksi pomeni, da morajo 
biti učitelji za takšno delo dodatno usposobljeni.

Ob tej priložnosti omenjam še nekaj drugih raziskovalnih projektov, pri 
katerih sem sodelovala v preteklosti in ki so na določen način povezani z nasiljem 
med mladimi. Gre za raziskave, ki potekajo v okviru Fundacije Z glavo na zabavo 
(ZGNZ) in v okviru Društva Žarek upanja. Pri obojih gre za nizkoproračunske, a 
strokovno podprte raziskave z različnimi cilji. Tako je ZGNZ na svojih prireditvah 
v več zaporednih letih anketiral več kot 90.000 udeležencev, Žarek upanja pa 
izvedel bolj poglobljeno raziskovanje odnosa do alkohola med osnovnošolci in 
srednješolci (Odraščanje: Z ali brez alkohola, 2009 in 2010). Podatki o visokem 
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deležu mladih, ki (redno) uživajo alkoholne pijače, so zaskrbljujoči, še bolj pa 
relativna neodzivnost njihovih staršev in učiteljev. Gre za dejstvi, ki ju je nakazala 
raziskava. Ob upoštevanju, da sta uživanje alkohola in nasilje povezana, je treba 
pri pripravi preventivnih programov upoštevati tudi pivsko vedenje otrok in 
mladostnikov.

Kot varuhinjo človekovih pravic me še posebej zanima, kako se na pojav 
nasilja odzivajo v konkretnem šolskem okolju. Pobud, poslanih na naslov Varuha 
človekovih pravic RS (Varuh), ki takšno nasilje opisujejo, ni malo. Vsako zelo 
skrbno obravnavamo in pridobimo informacije vseh vpletenih. Opažamo, da se 
šole v svojih odzivih na nasilje zelo razlikujejo. Na eni skrajnosti tega kontinuuma 
so šole, ki nasilja »ne opazijo«, na drugi tiste, ki takoj pokličejo  policijo. Razlike 
opazimo tudi, ko se s poizvedbami v raziskovanje nasilnega dejanja vključi 
Varuh, ki želi izvedeti, kako se je šola odzvala v konkretnem primeru in kako 
imajo to področje urejeno sicer (tudi v svojih aktih). Očitno je, da šole nimajo 
enotnega pristopa ne pri ugotavljanju okoliščin nasilja, še manj pri odzivu nanj. O 
preventivnih ukrepih pa poročajo le redke. To je razumljivo, saj enotnih navodil 
oziroma priporočil, na podlagi katerih bi lahko preventivno (sistemsko) delovali, 
nimajo. 

Ob koncu teh uvodnih besed bi se rada posebej zahvalila gospe Brigiti Urh, 
svetovalki Varuha, ki s svojim znanjem in izkušnjami prispeva k učinkovitemu 
varovanju pravic otrok in zaposlenih v sistemu izobraževanja. Ne smemo 
pozabiti, da so potencialne žrtve nasilja lahko vsi členi sistema: otroci, njihovi 
starši in učitelji ter vsi drugi, ki so udeleženi pri izvajanju šolskih dejavnosti. Zato 
je treba pri načrtovanju pomoči žrtvam upoštevati potrebe vseh omenjenih, enako 
pri načrtovanju preventivnih dejavnosti. 

Zaključujem s svojo osebno željo za prihodnost: rada bi, da bi se rezultati te 
raziskave uporabili za izvajanje preventivne dejavnosti, katerih učinke bi lahko 
izmerili v ponovitvah podobnih projektov.

Dr. Zdenka Čebašek-Travnik, 
dr. med., spec. psihiatrije, Varuh človekovih pravic RS

V Ljubljani, 15.08.2010
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1
O »ZNANJU O ČUSTVIH ZA MANJ NASILJA V ŠOLI« 

Katja Filipčič, Mitja Muršič

Gradivo, ki je pred vami, je v prvi vrsti namenjeno vodstvenim in strokovnim 
delavcem1  osnovnih (pa tudi srednjih) šol, takoj nato pa vsem tistim, ki vas ta 
tema profesionalno ali zasebno zanima. Delo je nastalo v okviru raziskovalnega 
projekta o pomenu čustev za soočanje z nasiljem v šoli2, s katerim želimo 
navdihniti soustvarjalce šolskih praks in politik na različnih ravneh, da bi v svojih 
prizadevanjih za manj nasilja v šolskem prostoru (še bolj) upoštevali sodobna 
spoznanja o čustvih.

V slovenskih šolah na splošno še nimamo dovolj učinkovitih načinov 
spoprijemanja s  pojavom nasilja v šoli, ki bi temeljili na znanstvenem 
raziskovanju. Primanjkljaj je izrazitejši zlasti na področju prepoznavanja in 
upoštevanja čustvenih vidikov medosebnega nasilja. Naše šole doslej niso imele 
uporabne domače empirične znanstvene podlage, ki bi bila  osredotočena na 
čustvene razsežnosti nasilja. To je nedopustno, saj je nasilno ravnanje načeloma 
spodbujeno in prežeto s specifi čnimi čustvi. Obenem pa določena (zaželena) 
čustva pri nasilnem ravnanju načeloma manjkajo. Poleg tega ima medosebno 
nasilje tudi takšne ali drugačne čustvene posledice za vpletene.

V odgovor na omenjeno pomanjkanje empiričnega raziskovanja smo 
pripravili obsežna vprašalnika za učence in zaposlene, uporabili pa smo ju na 
štirih partnerskih šolah. Kljub temu, da ugotovitev ne moremo posploševati na 
vse slovenske šole, kažejo zanimivo sliko o doživljanju in dojemanju čustev ter o 
povezanosti obojega z nasilnim ravnanjem. 
1 Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske 

in moške.

2 Naslov projekta: »Upoštevanje čustev pri prepoznavanju, obravnavanju in preprečevanju 
nasilnega ravnanja v šoli«. (Nosilec projekta: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v 
Ljubljani, 2008-2010. Vodja projekta: prof. dr. Katja Filipčič. Koordinator projekta: dr. Mitja 
Muršič. Konzorcijski partnerji projekta: Osnovna šola Ljudski vrt, Osnovna šola Martin Kores, 
Osnovna šola Mirana Jarca, Osnovna šola Rodica. Zunanji partnerji projekta: Šola za ravnatelje, 
Varuh človekovih pravic RS, Zavod RS za šolstvo. Projekt sta sofi nancirala Evropski socialni 
sklad in Ministrstvo za šolstvo in šport RS.)
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Zanimajo nas vse oblike, vrste nasilja in odnosi ob nasilju v šoli, ne zgolj 
vrstniško nasilje. Prizadevamo si utemeljiti in uveljaviti stališče, da imamo 
kot družba pravico do čustveno osveščenih šol. Take čustveno razgledane šole 
naj bi s svojimi značilnostmi – tudi z ustreznim obravnavanjem konkretnih 
primerov medosebnega nasilja – načrtno in sistematično spodbujale kulturo 
nenasilnih čustvenih odzivov v medosebnih odnosih. Naša raziskava temelji na 
ideji preverjanja in razvijanja »čustvene opismenjenosti« šol ter s šolo najbolj 
povezanih subjektov – zaposlenih na šoli, učencev in staršev. 

Praksa dela na področju spoprijemanja z nasiljem (kot jo zaznavajo v Šoli 
za ravnatelje in Zavodu RS za šolstvo) kaže, da učencem in strokovnim delavcem 
šol (pa tudi staršem) manjkajo določene socialne in čustvene kompetence. Pri 
strokovnih delavcih je to očitno zlasti, ko je treba razumeti in obravnavati 
posamezne primere nasilja, upoštevati okoliščine nasilnega ravnanja, se zaupno 
pogovoriti z viktimiziranimi, vzbuditi sočutje in odgovornost pri povzročitelju 
in ostalih vpletenih, se zazreti vase in svojo vlogo, ter se odločati o potrebnih 
spremembah oziroma ukrepih.

Tudi v naši raziskavi smo z empiričnimi podatki utemeljili potrebo zaposlenih 
na šoli po pridobivanju in posredovanju znanja o čustvih v povezavi z nasiljem. 
Učenje o čustvih (čustveno opismenjevanje) naj bi v splošnem spodbujalo razvoj 
socialno-emocionalnih zmožnosti, kot so:

 kritično presojanje zakoreninjenih civilizacijskih »mitov« (zablod) o 
čustvih,

 prepoznavanje čustev pri sebi in pri drugih,
 poznavanje različnih čustev (celotnega spektra),
 razumevanje nastajanja čustev in njihove vloge (na primer pri nasilju),
 sprejemanje odgovornosti za lastna čustva in njihovo izražanje,
 avtonomno, sočutno, solidarno, nenasilno izražanje čustev, 
 doživljanje in izražanje konstruktivnih čustev do samega sebe, 
 ustrezno upravljanje s čustvi (pri komuniciranju, soočanju s konfl ikti, 

sprejemanju odločitev, ocenjevanju tveganj, pogajanju, reševanju 
vsakodnevnih izzivov, obvladovanju stresa),

 zmožnost osredotočanja na prednostne stvari (na katere nas opozarjajo 
naša čustva),

 zmožnost vzpostavljanja in vzdrževanja ter po potrebi ustrezne prekinitve 
čustvene povezanosti s posameznimi ljudmi, 

 zmožnost zavzemanja zase, za svoje pravice in iskanja pomoči (na primer 
ob nasilni viktimiziranosti), 

 zmožnost, da si opomoreš po težkih emocionalnih izkušnjah.

Referenčni mednarodni in nacionalni dokumenti usmerjajo učne načrte v 
»kompetenčni pristop«. Socialne in čustvene kompetence uvrščajo med ključne 
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vire za kakovostno vseživljenjsko učenje in za ustvarjalno, učinkovito, nenasilno 
delovanje ljudi v skupnosti v interesu trajnostnega razvoja družbe. Razvijati in 
krepiti jih kaže tako pri učencih kot tudi pri zaposlenih na šolah. Pri slednjih 
še posebej za bolj občutljivo prepoznavanje ter sočutno in suvereno soočanje z 
nasiljem v šoli.

 Čustveno opismenjevanje (povečevanje socialnih in čustvenih kompetenc) 
je kompleksen in dolgotrajen proces – zlasti, če ga navežemo na prizadevanja 
za ustrezno zaznavanje, obravnavanje in preprečevanje nasilja v šoli. Bistveno 
pa je, da ima lahko vsaka načrtna šolska dejavnost svojo vlogo pri razvijanju 
teh kompetenc. Zaradi njihove »transverzalne« (povezovalne) narave so zaželen 
skupni imenovalec najrazličnejših prizadevanj šole. Načelo »vseživljenjskosti 
učenja« sproža potrebo po integraciji vsega učenja, učinkovit povezovalec 
oziroma »lepilo« pa je lahko ravno sodelovalno razvijanje socialnih in čustvenih 
zmožnosti. Področje medosebnega nasilja je kot »kroskurikularna vsebina« 
zelo primerno za medsebojno vsebinsko dopolnjevanje in sodelovanje nosilcev 
izobraževalnega procesa šole.  

V pričujočem pisanju se omejujemo na nekaj izbranih vidikov širše 
zamišljenega modela za »čustveno pismeno« soočanje z nasiljem v šoli. Pretežni 
del vsebine, ki je vključena v to gradivo, narekujejo rezultati naše empirične 
raziskave. Tako smo predvsem zajeli tista čustva (»tvegana« in »varovalna«) 
ter tiste predstave o čustvih (»tvegane« in »varovalne«), ki se kažejo kot najbolj 
povezane z nasiljem v šoli. Vsebino smo uokvirili s predstavitvijo našega 
kontekstualnega razumevanja nasilnega ravnanja v šoli, vključili pa smo tudi 
kratek izbor ugotovitev empirične raziskave in del metodološkega instrumentarija 
ter nekaj okvirnih idej za tematske delavnice za učence v zvezi z vrstniškim 
nasiljem. 

Avtorji upamo, da je izobraževalno in usmerjevalno gradivo v tej obliki 
zaenkrat dovolj uporabna, jasna in smiselna spodbuda za tiste, ki se boste nanj 
naslonili in po lastni presoji izbrali, kar se vam zdi koristno za izboljšanje čustvene 
pismenosti.
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2
POMEMBNOST ČUSTEV ZA 

PREPREČEVANJE NASILJA V ŠOLI 

Zoran Milivojević

Nasilje posameznika obravnavamo kot obliko neželenega vedenja, ki se pojavlja 
v kontekstu šole. Zavzemamo se za čustveno pismeno šolo, ki prepoznava 
motive za nasilje in se odziva na ravni motivov ter tako ne ostaja samo na ravni 
vedenja. 

Z izobraževanjem zaposlenih na šoli, učencev in staršev ustvarjamo skupno 
znanje, v okviru katerega naj bi se zaznavalo in dojemalo nasilje. Na osnovi 
tega znanja se bo oblikovala matrica sporočil, s katerimi lahko socialno okolje 
(vsi referenčni drugi ljudje) vpliva na posameznika, ki se vede nasilno. Namen 
izobraževanja je znanje pretvoriti v sporočila, s katerimi se vsi vključeni odzivajo 
na nasilno vedenje. Več ko je subjektov, ki posamezniku posredujejo takšna 
sporočila, večja je verjetnost, da se bo nasilno vedenje prenehalo. 

Cilj ni samo neposredno aktivno delovanje proti nasilju, temveč tudi 
popravljanje (»rehumanizacija«) odnosa, ko nastanejo osebni konfl ikti, razvijanje 
pogajalskih veščin, razvijanje solidarnosti z mediacijo, razvijanje čustvene 
pismenosti in čustvene inteligence. 

Ideja čustveno pismene šole izhaja iz emocionalne analize nasilja in 
opredeljuje znanje o čustvih, ki bi ga morali deliti vsi vključeni. 

Zaposleni v šoli so stalnica, generacije učencev in staršev pa se nenehno 
menjavajo. Zato je pomembno, da imajo zaposleni  še posebno izobraževanje in 
dobijo gradivo z razdelanim znanjem. Potrebno je razdelati »algoritme« v zvezi s 
tem, kako razumeti nasilno vedenje in kako se odzivati, ko se nekdo vede nasilno. 
Učence je treba predvsem izobraziti o osnovnih čustvih in o povezanosti čustev z 
nasilnim ravnanjem. Tako se bodo naučili (na primer z analiziranjem konkretnih 
primerov), kako razumeti nasilje in kako se nanj odzivati. Tudi s starši je treba 
govoriti o čustvih v povezavi z nasiljem in jim posredovati ustrezne informacije, 
prav tako v obliki posebnega gradiva. 
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3
KONTEKSTUALNO RAZUMEVANJE ČUSTVENOSTI 

NASILJA

Mitja Muršič, Mojca Pušnik

Raziskovalni interes, ki je vodil k publiciranju tega gradiva, se nanaša na odnos 
med čustvi, nasilnim ravnanjem in socialnim kontekstom. Zanimalo nas je, kako 
je nasilno vedenje posameznika povezano s čustvi, ki jih doživlja v svojem 
socialnem okolju. Ne glede na to, ali z besedo »nasilje« merimo samo na rabo 
fi zične sile ali tudi na druge oblike nasilja (besedne, psiho-socialne, ekonomske), 
lahko nasilno ravnanje v medosebnih odnosih opredelimo kot nedopustno 
upravljanje z močjo, katerega posledica je kršenje pravic drugega človeka.

Čustva razumemo – v skladu s široko uveljavljeno »kognitivistično-
funkcionalistično« tradicijo – kot posledico posameznikovega razumevanja 
in vrednotenja situacij, v katerih se nahaja. Porajanje različnih čustev je torej 
odvisno od tega, kako posameznik stvari osmišlja in koliko so mu pomembne. 
Čustveno se odzove le, če mu je situacija (zavestno ali nezavedno) pomembna. S 
čustvenim odzivom se skuša prilagoditi pomembni spremembi (neravnovesju), ki 
zanj postane prednostna tema (prioriteta). 

Tako opredeljen pojem »čustva« ustrezno nadomešča besedna zveza 
»čustveni odziv« (Milivojević)3, saj gre pri čustvih vselej za posameznikov 
posebni (prilagoditveni) odziv na določeno situacijo. Ker nasilno ravnanje v 
medosebnih odnosih razumemo kot del posameznikovega čustvenega odzivanja, 
lahko besedno zvezo »nasilno ravnanje« nadomestimo z »nasilni čustveni odziv« 
(Muršič)4. 

Glede na naše razumevanje »čustvenega konteksta nasilnega vedenja« 
posameznik v skladu s svojimi merili oceni (ne nujno zavestno), da določena 

3 Milivojević, Z. (2008). Emocije: razumevanje čustev v psihoterapiji. Psihopolis institut, Novi 
Sad.

4 Muršič, M. (2008). Strukturne kontingence emocionalne fenomenologije medosebne nasilnosti. 
Doktorska disertacija. Pravna fakulteta v Ljubljani, Ljubljana. 
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situacija nudi priložnost za uresničitev nečesa, kar mu je pomembno, oziroma, da 
je v situaciji neka njegova vrednota ogrožena. Posamezniku se nasilno ravnanje 
(vsaj intuitivno) zdi najbolj smiselni način, ki ga ima na voljo za varovanje ali 
uresničevanje vrednote (cilja). Nasilno ravnanje pa načeloma seveda ni sprejemljiv 
način zasledovanja ciljev oziroma prilagajanja pomembnim spremembam. 
Nasilje nad drugimi se tako, ironično, praviloma izteče v še večjo posameznikovo 
čustveno in socialno neprilagojenost.

Kategorija »čustva« se zdi nepogrešljiva tudi za razumevanje tega, kako 
je posameznikovo vedenje povezano z ožjimi socialnimi in širšimi družbenimi 
okoliščinami, v katere je umeščen. Vse kaže, da vpliva socialni kontekst na 
nasilno ravnanje ravno preko posameznikovih čustev.

Če želimo celovito razumeti »nasilne čustvene odzive«, je treba predvsem 
poznati posameznikove vrednote in merila, na podlagi katerih dojema situacije, 
v katerih se vede nasilno. Poleg te referenčne »kulture« pa moramo poznati tudi 
vire (socialne, ekonomske, kulturne, politične, osebnostne), ki so posamezniku 
na voljo ali za katere je strukturno prikrajšan. Tudi nasilno ravnanje v šoli ima 
vselej takšen kulturni in strukturni kontekst. Zato je smiselno analizirati kulturne 
ideje in merila, ki jih nasilni posameznik upošteva (kot del šolske ali katere druge 
kulture). Gre za ideje (morda povsem individualno posebne) o tem, kako naj kaj 
razume, kaj naj mu bo pomembno in kako naj se čustveno odziva. Poleg tega kaže 
analizirati strukturni kontekst v smislu, kakšen je položaj tega posameznika v 
šolskem in širšem sistemu razdelitve virov. Gre za najrazličnejše vire, ki določajo 
njegov status, vpliv, moč v medosebnih razmerjih. Če želimo nasilno ravnanje v 
šoli celostno razumeti, nas mora torej zanimati, kako takšni kulturni in strukturni 
konteksti (tako šolski kot širši) spodbujajo ali vsaj omogočajo posameznikove 
nasilne emocionalne odzive. 

Ker so »šolska skupnost« v prvi vrsti ljudje, je bistveno, kaj (čustveno 
pomembnega) se dogaja z njimi in med njimi. Važna je »subjektivna perspektiva« 
posameznika, ki je v šoli  nasilen. Zanimati nas mora, kako je, če se vživimo v 
njegovo vlogo oziroma položaj na šoli, kaj je zanj v okviru šolskega procesa (in 
širše) pomembno, katera značilna čustva doživlja v šoli in kakšne so posledice 
njegovih čustvenih odzivov za vse vpletene. Pomembno je prepoznavati osebne, 
medosebne, vodstvene, organizacijsko-tehnične, normativne, okoljske in druge 
dejavnike (šolske, družinske, širše družbene), ki vplivajo na posameznikovo 
doživljanje lastnega položaja v šoli. Varovalne dejavnike (ki spodbujajo zaželene 
čustvene odzive) je treba krepiti, dejavnike tveganja (ki spodbujajo neželene 
čustvene odzive) pa preprečevati. Uspešnost takih prizadevanj se logično 
zrcali v spodbudnejšem »čustvenem ozračju« šole, večji vzgojno-izobraževalni 
učinkovitosti in bolj kakovostnih, nenasilnih medosebnih odnosih v šoli, za katere 
je značilna vsaj strpnost, če že ne vselej medsebojna simpatija.     
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Kaže, da je nasilja v šolah še zmeraj razmeroma malo v primerjavi z 
»nasilnimi« (izključevalnimi) družbenimi pogoji vsakdanjega življenja in 
pogostostjo medosebnega nasilja zunaj šol. Izhajamo s stališča, da strukturno, 
institucionalno, simbolno/kulturno nasilje nad ljudmi prispeva k najrazličnejšemu 
nasilju med ljudmi (na primer v šoli). Tozadevni nacionalni dokument »Smernice 
za analizo, preprečevanje in obravnavo/obvladovanje nasilja v šolskem prostoru« 
(Ministrstvo za šolstvo in šport, 2004) se tako upravičeno sklicuje na študije, 
ki poudarjajo povezavo med šolskim nasiljem in širšo družbeno nepravičnostjo, 
neenakostjo, socialnim izključevanjem.

S stališča kritične (kulturne) kriminologije naj bi bila za porajanje nasilnih 
emocionalnih odzivov na različnih prizoriščih vsakdana najbolj tvegana 
kombinacija posameznikove vključenosti v prevladujočo globalizirano kulturo 
in njegovega neugodnega strukturnega položaja v družbeni razporeditvi virov 
in bremen. V zvezi s tem velja upoštevati, da smo danes domala vsi naslovniki 
zapeljivih »oglasov« prevladujoče kulture, ob tem pa je le malokdo zaščiten 
pred ekonomskimi, bivanjskimi, identitetnimi in drugimi negotovostmi ter pred 
zahtevami vsakodnevnega odrekanja, žrtvovanja in samoomejevanja. V tem 
smislu je večina kulturno vključenih ljudi strukturno izključena ali kvečjemu 
»nezadovoljno vključena«. 

Vsaka šola je (dvosmerno) povezana s širšim družbenim kontekstom. Po 
eni strani se njene značilnosti oblikujejo pod vplivom značilnosti širše družbe, po 
drugi strani pa šola tudi sama vpliva na družbo, tako da obnavlja ali pa spreminja 
njene značilnosti. Posamezna šola ima možnost, da se vzpostavi kot razmeroma 
neodvisna, bolj samosvoja entiteta, s samostojnejšim vrednostnim sistemom, 
z lastno vizijo in strategijo svojega razvoja. Razvija lahko od nespodbudnega 
družbenega okolja manj odvisno, »alternativno« kulturo in strukturno drugače 
porazdeli vire (moči, vpliva, statusa) med ljudi, ki sooblikujejo njen vsakdan. 
Gre za možnost šole, da v okviru objektivnih omejitev sama (p)ostane manj 
»nasilna« (v primerjavi s siceršnjimi razmerami v družbi). Kot takšna lahko 
ustvarja spodbudnejše čustveno vzdušje in najbolj učinkovito preprečuje nasilne 
interakcije med ljudmi, ki se v šoli srečujejo. Zmožnost za izrabo takšne možnosti 
je odvisna zlasti od (čustvene) osveščenosti in odloč(e)nosti strokovnih (zlasti 
vodilnih) delavcev šole.

Ob tem, ko opozarjamo na prispevek neugodnih zunanjih okoliščin k nasilnim 
čustvenim odzivom, moramo upoštevati tudi možnost vsakega posameznika, da 
bolj avtonomno upravlja z lastnimi čustvi in da ni toliko odvisen od nespodbudnih 
zunanjih okoliščin. V procesu čustvenega opismenjevanja lahko posameznik 
razvija svojo zmožnost, da se tudi v okoliščinah, ki objektivno ovirajo spoštljive 
medsebojne odnose, odziva čustveno ozaveščeno in moralno (nenasilno). S 
tem lahko nezanemarljivo poveča verjetnost, da bo tudi njegova šola (in družba 
kot celota) storila želen civilizacijski pomik k večji socialni vključevalnosti, 
povezovalnosti in medosebni spoštljivosti.
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4
O MEDOSEBNEM NASILJU IN ČUSTVIH

Mitja Muršič, Zoran Milivojević, Doroteja Lešnik Mugnaioni

4.1 Kratko o medosebnem nasilju

Začnemo lahko z neobičajno ugotovitvijo, da nasilja samega po sebi pravzaprav 
ni. Je samo človek, ki ravna nasilno. 

Poleg tega nasilje ni nekaj, kar je v nas. Napačno je trditi: »Nasilje je bruhnilo 
iz nasilneža!«. Gre za vedenje, ki ga izberemo. Ali pa ga ne izberemo.

Vedenj, ki bi bila že sama po sebi nasilna, sploh ni. O tem, ali je neko ravnanje 
nasilno ali ne, se vselej odloča glede na izbrane vrednote in norme. Nasilnost 
torej ni objektivna lastnost nekega ravnanja. Oznako »nasilnost« pripišemo 
ljudje nekemu ravnanju z uporabo določenih vrednotnih meril in pravil. Brez 
postavljene norme ni nič nasilno.

Avtorji tega prispevka ne štejemo za nasilje vsake uporabe sile. Merila za 
presojo, kdaj je neko ravnanje nasilno, kaže izluščiti iz kataloga človekovih pravic 
in temeljnih svoboščin. O nasilju govorimo le, ko gre za zlorabo sile oziroma 
moči – ko človek v odnosu do sočloveka ravna tako, da krši njegove človekove 
pravice, njegove objektivne legitimne interese. 

Tradicionalno pojmovanje medosebnega nasilja zajema telesno/fi zično 
nasilje in grožnjo s fi zičnim nasiljem, širša pojmovanja pa običajno vključujejo še 
kategorije, kot so besedno, psihično, emocionalno, socialno, ekonomsko nasilje. 
Skladno s tem medosebno nasilje v ožjem smislu opredeljujemo kot zagroženo 
ali izvedeno zlorabo fi zične sile v razmerju do drugega. V širšem smislu pa je 
za nas nasilna vsaka raba moči (ne samo fi zične, temveč tudi psihične, socialne, 
ekonomske, kulturne, politične), ki pomeni nespoštovanje drugega človeka kot 
nosilca pravic in ga ogroža ali mu že povzroča škodo.

Ko je res nujno in ne gre drugače, smemo v določenih okoliščinah (na primer 
v samoobrambi ali drugih skrajnih razmerah) uporabiti tudi »surovo« fi zično silo 
do drugega človeka. Moramo pa to storiti s pravo mero (brez pretiravanja) in le 
z namenom, da dosežemo legitimni cilj (na primer, da omejimo nevarnost), ne 
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pa z namenom, da drugega poškodujemo. V nasprotnem primeru gre za zlorabo 
oziroma nasilje. 

Medosebno nasilno ravnanje (v ožjem ali širšem smislu) je načeloma 
spodbujeno in prežeto s čustvi (ki so vselej vsaj v ozadju, če že niso očitno v 
ospredju takšnega ravnanja). Ker je medosebno nasilje sestavni (ne pa nujni!) 
del posameznikovega čustvenega odzivanja, nasilje raje imenujemo kar nasilni 
čustveni odziv. 

Z nasilnim ravnanjem skuša posameznik doseči nekaj njemu pomembnega. 
Tega se lahko zaveda ali pa tudi ne. Nasilni čustveni odziv ima tako vedno svojo 
logiko in smisel, tudi ko se zdi povsem nerazumen. Da bi razumeli to logiko, 
moramo ugotoviti, kako je posameznik razumel situacijo, v kateri je ravnal 
nasilno, zakaj mu je bila pomembna in kaj je skušal z nasiljem doseči. Nasilno 
vedenje torej lahko razumemo, kar pa ne pomeni, da ga sprejemamo. Razumeti 
nasilje ne pomeni odobravati in sprejemati nasilja.

4.2 Kratko o čustvih

Čustva nas na posebni način povezujejo s svetom, življenjem, drugimi ljudmi in s 
samimi seboj. Vselej so naš odziv na neko dogajanje. Prek čustev se kaže, kakšen 
odnos imamo do stanja in dogajanja okrog nas (pa tudi v nas). 

Čustveno se lahko odzivamo na zaznano sedanjost, iz spomina priklicano 
preteklost ali zamišljeno prihodnost. Čustva doživljamo le takrat, ko so te 
miselne predstave za nas pomembne – bodisi v pozitivnem bodisi v negativnem 
smislu. Prijetna čustva načeloma doživljamo vselej, ko se uresničuje neki naš 
cilj, želja, vrednota. Neprijetna čustva pa doživljamo, ko ocenjujemo, da so naši 
cilji (želje, vrednote) ogroženi. Bolj ko nam je nekaj pomembno, intenzivnejša 
čustva doživljamo. Če nam neka situacija ni pomembna, ostajamo ravnodušni. 
Pravzaprav smo ljudje v tem smislu velik del časa ravnodušni, kar pomeni, da 
ne doživljamo čustev, ker ni vzburjena nobena naša vrednota. Čustev torej – za 
razliko od telesnih čutov in občutkov – ne doživljamo neprestano, kot napačno 
verjamejo številni ljudje. 

Dobro se je zavedati, katero čustvo doživljamo in zakaj ga doživljamo. Naša 
čustva nas namreč opozarjajo na to, kaj nam je trenutno najbolj pomembno in 
kateri cilj naj ima prednost. Tako se lahko na to osredotočimo in se začnemo s 
tem ukvarjati, da bi se prilagodili na pomembne spremembe v nas in okrog nas. 
Svoja čustva in njihov kontekst lahko bolje ozavestimo, če z njimi »strateško« 
komuniciramo. Pri tem nam lahko pomaga, če se za začetek vprašamo, katero 
čustvo doživljamo in s katerim dogodkom ali razmišljanjem je povezano. 

Čustva so, če jih izražamo pred drugimi ljudmi, vselej tudi svojevrstno 
sporočilo. Splošna »izjava« pri vseh čustvih je: »Meni se dogaja nekaj 
pomembnega!«. Posamezne vrste izraženih čustev pa posredujejo še posebna, bolj 
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»zgovorna« sporočila. Za ozaveščanje tega, kar sporočamo drugim, se je koristno 
vprašati: »Če bi bilo to moje čustvo sporočilo drugemu, kako bi se glasilo?«.

Vsako prijetno ali neprijetno čustvo je lahko v določeni situaciji najboljši 
odziv oziroma najboljši izbor. Ravno tako je lahko vsako čustvo neustrezno v 
določenih okoliščinah. Zato ni smotrna delitev na negativna in pozitivna čustva. 
Edini čustvi, ki bi ju lahko že vnaprej označili kot negativni, sta samoprezir in 
sovraštvo do sebe, ki ne moreta imeti učinkovite in socialno ustrezne prilagoditvene 
vrednosti.   

Pri oceni, kdaj so naši čustveni odzivi ustrezni (»čustveno pismeni«), nam lahko 
pomagajo naslednja vprašanja. 

 Sem točno opazil, zaznal situacijo?
 Sem realno razumel, dojel situacijo (smisel, pomen)?
 Sem razumno ovrednotil, koliko je situacija pomembna?
 Sta jakost in trajanje mojega čustvovanja razumna?
 Ali točno zaznavam in prepoznavam, kaj in v zvezi s čim doživljam 

(zavedanje)? 
 Sem svoje čustvo izrazil na učinkovit in družbeno sprejemljiv (nenasilen) 

način?
Negativen odgovor na katerokoli vprašanje kaže na neustreznost našega 
čustvenega odziva. 

Čustveno pismeni posameznik naj bi predvsem:
 poznal čustva (kaj so čustva, kakšna je njihova vloga, kako nastanejo, 

katere so izkrivljene predstave o čustvih, katera čustva poznamo, kako 
kaže posamezna čustva opredeliti, kaj z izražanjem posameznih čustev 
sporočamo, kako so čustva povezana z nasiljem),

 razvil ustrezna čustva do sebe (zlasti spoštovanje, ljubezen, zaupanje) in 
do drugih ljudi, 

 sebi dovoljeval doživljati čustva (ne pa si jih prepovedoval),
 vedel, katero čustvo doživlja in zakaj,
 sprejemal odgovornost za svoja čustva,
 znal prepoznati čustva drugih, se vživljati v soljudi (za manj 

nesporazumov, boljše odnose),
 znal svoja čustva ustrezno, nenasilno izražati (in jih, ko je to umestno, 

tudi ne izraziti, zadržati zase).
 

Včasih tudi čustveno pismenemu človeku zmanjka ustreznih besed, s katerimi 
bi lahko opisal vse odtenke svojega čustvovanja. Seznam besed, ki označujejo 
čustva, je celo v slovarjih prav skromen glede na bogat in pisan svet čustev. 
Število besed o čustvih v nekem jeziku kaže na to, koliko je področje čustev v 
tisti kulturi pomembno in upoštevano. Za krepitev »čustveno pismene kulture« 



je pomembno, da je jezik, ki označuje čustvene pojave, čimbolj razčlenjen in 
jasen. Kot takšen je lahko ustrezna spodbuda za razvoj polnovredne čustvenosti, 
neobremenjene z nejasnimi ali izkrivljenimi predstavami o čustvih. 
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 5
IZBOR (S ČUSTVI POVEZANIH) UGOTOVITEV NAŠE 

RAZISKAVE 

 Mitja Muršič, Bogomil Brvar

Pri zbiranju ustreznih empiričnih podatkov smo partnerji v okviru zgoraj 
omenjenega raziskovalnega projekta razvili in pilotsko preizkusili dva obsežna 
metodološka instrumenta – vprašalnik za »tretjo triado« učencev osnovne šole 
in vprašalnik za zaposlene na osnovnih šolah. Na štirih partnerskih šolah smo 
nato anketirali 473 učencev in 178 zaposlenih. Zanimalo nas je, katera čustva (in 
kako pogosto) anketiranci doživljajo v šoli, kakšne so njihove predstave o čustvih 
in nasilju, kako dojemajo šolo in širše socialno okolje, kakšne izkušnje imajo v 
zvezi z (vsakovrstnim) nasiljem v šoli in kako se na njihovi šoli spoprijemajo z 
medosebnim nasiljem.

Posebej opozarjamo, da v tem gradivu predstavljamo podatke, ki se nanašajo 
na vse štiri šole skupaj, zato jih ne smemo razumeti kot značilnosti posameznih 
šol. Sodelujoče šole so sicer podobno obremenjene z nasiljem v šoli, tveganimi 
čustvi in neustreznimi predstavami o čustvih. V zaželeno smer glede naštetega pa 
vendarle izraziteje odstopa ena šola.

Rezultati statistične obdelave podatkov so potrdili smiselnost in potrebnost 
upoštevanja čustev pri soočanju z nasilnim ravnanjem in njegovimi posledicami. 
Pokazalo se je, da je vpletenost v medosebno nasilje v šoli povezana s 
specifi čnimi čustvi in s specifi čnimi predstavami o čustvih, ki jih zato v tem 
gradivu obravnavamo pod posebnim naslovom. Podatke o doživljanju čustev v 
šoli in o predstavah o čustvih smo pridobili z ocenjevalnimi lestvicami, ki smo jih 
razvili za potrebe raziskave (za učence glej prilogo 1 in 2). Preden predstavimo 
te rezultate, pa navajamo nekaj temeljnih ugotovitev o značilnostih vrstniškega 
nasilja na šolah, ki izhajajo iz združenih podatkov za vse štiri šole.

Obseg in vrste vrstniškega nasilja

Najbolj zastopane oblike nedopustnega ravnanja so: besedni napad (vsaj enkrat 
ga je doslej doživela slaba polovica učencev – torej skoraj vsak drugi učenec), 
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obrekovanje (vsak tretji), telesno nasilno ravnanje (skoraj vsak tretji), jemanje 
osebnih stvari (vsak četrti), grožnje (vsak peti učenec). O izločanju iz družbe 
(»Nisem smel biti v njihovi bližini«) poroča vsak sedmi učenec.

Rezultati našega anketiranja kažejo, da nasilje s strani vrstnikov pogosto doživlja 
18 učencev (3,8% ali vsak šestindvajseti). 18 je tudi tistih, ki trdijo, da se do 
vrstnikov pogosto vedejo nasilno. 

Različne vloge udeleženih

Največjo skupino (slabo polovico celotne populacije) predstavljajo učenci, ki so 
že bili »v obeh vlogah« (doživeli in povzročili nasilje). 

Tistih, ki so »samo doživeli« kakšno obliko nasilnega ravnanja s strani 
vrstnikov, je slaba tretjina. 

Tistih, ki so »samo povzročili«, je slaba desetina, tistih, ki niso »niti doživeli 
niti povzročili« kakšnega vrstniškega nasilnega ravnanja, pa je slaba petina. 
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Ali povedano drugače: polovica učencev trdi, da se niso nikoli nasilno vedli 
do drugih učencev (skupina učencev, ki so nasilje »samo doživeli« in skupina 
učencev, ki v nasilju niso bili udeleženi v nobeni vlogi). Četrtina učencev trdi, da 
se drugi učenci niso nikoli nasilno vedli do njih (skupina učencev, ki so nasilje 
»samo povzročili« in skupina učencev, ki v nasilju niso bili udeleženi v nobeni 
vlogi). 

V zvezi z vrstniškim nasiljem smo ugotovili, da tisti, ki so bili vanj neposredno 
vpleteni (ga doživeli in/ali povzročili), v večjem deležu negativno doživljajo 
šolo in odnose v šoli (»V naši šoli grdo ravnamo drug z drugim.«, »V naši 
šoli ne skrbimo drug za drugega in si ne pomagamo.«, »Naša šola se mi ne zdi 
prijazna.«).

 Čustva učencev, ki doživljajo vrstniško nasilje

Po zbranih podatkih so značilna čustva učencev, ki so doživeli vrstniško nasilje, 
zlasti razočaranost, ponižanost, nesprejetost, pa tudi žalost, sovraštvo, strah. 
Kaže, da tiste, ki pogosto doživljajo nasilno ravnanje vrstnikov, zaznamuje 
tudi tesnoba in pa »primanjkljaj« čustva zaupanja in čustva smešnega. Zanje je 
poleg tega značilno nestrinjanje z naslednjo trditvijo o čustvih: »Vsak od nas se 
SAM razjezi ali užalosti. Tudi če nam nekdo nekaj grdega reče, lahko ostanemo 
čustveno neprizadeti.«. 

 Največ neprijetnih čustev v šoli doživljajo učenci, ki trdijo, da so doživeli 
nadlegovanje po telefonu (38 učencev – skoraj vsak dvanajsti) ali internetu (17 
učencev), spolno nadlegovanje (21 učencev), zasledovanje, zalezovanje (14 
učencev), nasilno zadrževanje, zapiranje (12 učencev), izsiljevanje denarja 
(11 učencev), snemanje nasilja s telefonom (7 učencev). Očitno gre za posebej 
ogrožene in ranljive učence oziroma za zelo problematične oblike viktimiziranosti 
s hujšimi čustvenimi posledicami. Kljub razmeroma majhni razširjenosti so 
omenjena nasilna ravnanja zato vredna posebne pozornosti. 
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Čustva učencev, ki se vedejo nasilno

Značilna čustva učencev, ki se vedejo nasilno, so dolgčas, prezir, privoščljivost, 
kljubovanje, jeza, sovraštvo, nezadovoljstvo, zavist, ljubosumje. Po drugi strani pa 
je zanje, kot kaže, značilen tudi primanjkljaj sočutja, spoštovanja, vedoželjnosti, 
pa tudi zaupanja, sramu in zaskrbljenosti. Značilni sta tudi naslednji »izkrivljeni« 
predstavi (prepričanji) o čustvih: »Ko čutim močno jezo, bes do nekoga, ga 
moram na nek način napasti.« in »Neprijetna čustva, ki jih doživljam, so vedno 
slaba zame.«. Kaže, da se tisti, ki se pogosto vedejo nasilno, značilno strinjajo 
tudi z naslednjima trditvama: »Ko doživljamo močna čustva, ne moremo več 
razmišljati.« in »Mislim, da moram svoja čustva vedno pokazati, ne smem jih 
držati v sebi.« Poleg tega pa se značilno ne strinjajo z naslednjima trditvama: 
»Nobenega čustva ne smemo izraziti z nasiljem.« in »Ljudje potrebujemo čustva, 
da lahko preživimo in da naše življenje ni pusto.«.

Razlogi za nasilno vedenje

Zanimivi so odgovori učencev na vprašanje »Zakaj se vedeš nasilno?«. Razporedili 
smo jih od najbolj zastopanega do najmanj zastopanega, v oklepajih pa je naš 
komentar.

 Ker mi tisti gredo na živce, zoprni so mi. (Netoleranca, nestrpnost.)
 Ker drugi tudi z mano grdo ravnajo. (Žrtev prevzema vlogo 

povzročitelja.)
 Tako se maščujem. (Povračilnost.)
 Ker se zelo hitro razjezim. (Impulzivnost.)
 Ne vem, kako naj drugače ravnam. (Primanjkljaj socialnih veščin.)
 Ne vem, zakaj tako ravnam. (Pomanjkanje uvida v svoje motive, čustva.)
 Ker se zaradi tega bolje počutim. (Nasilje kot sredstvo za manipuliranje s 

čustvi.)
 Ker sem besen na vse okoli mene. (Posplošeno negativno doživljanje 

vedenja drugih.)
 Ker se tako zabavam, kratkočasim. (Nasilje kot sredstvo za preganjanje 

dolgčasa.)
 Ker to počnejo moji prijatelji. (Zgledovanje ali popuščanje vrstniškemu 

pritisku.)
 Hočem, da se me drugi bojijo. (Težnja po zastraševanju, vzbujanju 

strahospoštovanja.) 

Odnos zaposlenih do nasilja (odgovori učencev)

Dobra tretjina učencev trdi, da zaposleni na šoli skoraj nikoli ne opazijo nasilja, ko 
se dogaja med učenci na šoli. Slaba tretjina jih meni, da ponavadi opazijo, slaba 
desetina pa jih trdi, da vedno opazijo. Ostali ne vedo, kako pogosto zaposleni 
opazijo vrstniško nasilje. 
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Dobra polovica učencev trdi, da zaposleni na šoli opaženo nasilje vedno 
skušajo ustaviti, petina jih meni, da ponavadi, desetina pa, da skoraj nikoli. 

Dve tretjini učencev trdita, da se zaposleni na šoli niso nikoli nasilno vedli do 
njih, tretjina pa jih navaja kakšno od doživetih oblik nasilnega ravnanja zaposlenih 
(večinoma gre za žaljivo, nespoštljivo ali pa krivično, neenako obravnavanje, 
»le« v 20 primerih naj bi šlo za fi zične oblike nasilnega ravnanja). 

Dve tretjini učencev trdita, da se niso nikoli nasilno vedli do zaposlenih na 
šoli.

Odnos zaposlenih do nasilja (odgovori zaposlenih)

Polovica zaposlenih se nikoli ne doživlja kot žrtev nasilnega ravnanja učencev. 
Slaba polovica le redko, dobrih 5 odstotkov občasno in le 1 zaposleni pogosto. 

Dve tretjini zaposlenih trdita, da se niso nikoli vedli nasilno do učencev, 
tretjina zelo redko, trije zaposleni pa občasno. 

Polovica zaposlenih se nikoli ne doživlja kot žrtev nasilnega ravnanja 
kolegov na šoli. Slaba polovica zelo redko, vsak dvajseti občasno, 1 zaposleni 
pa zelo pogosto. 

Tri četrtine zaposlenih trdijo, da se niso nikoli vedli nasilno do kolegov na 
šoli, četrtina zelo redko in štirje zaposleni občasno. 

Polovica zaposlenih se nikoli ne doživlja kot žrtev nasilnega ravnanja 
staršev učencev, dobra tretjina zelo redko, vsak dvajseti občasno, trije zaposleni 
pa pogosto. 

Devet od desetih zaposlenih jih trdi, da se niso nikoli vedli nasilno do staršev 
učencev na šoli, vsak dvajseti zelo redko in trije zaposleni občasno. 

Omejitve raziskave

Naša raziskava ima nekatere omejitve, ki jih je treba upoštevati pri razlagi 
rezultatov. Ugotovitev predvsem ne smemo posploševati na populacijo učencev 
vseh osnovnih šol, saj smo podatke zbirali le na štirih nenaključno izbranih šolah, 
kar ne zagotavlja reprezentativnosti vzorca. Poleg tega opozarjamo na to, da 
je v naši raziskavi relativno zelo majhno število tistih učencev, ki trdijo, da so 
pogosto deležni nasilnega ravnanja s strani vrstnikov, in število tistih, ki trdijo, da 
se do vrstnikov pogosto vedejo nasilno. Zato moramo biti previdni, ko med seboj 
primerjamo skupine, ki smo jih oblikovali glede na merilo pogostosti (na primer 
skupino »pogosto povzročili« smo primerjali s skupino »redko povzročili«). 
V skupini, kjer so frekvence majhne (kot na primer 18 učencev),  že 1 učenec 
predstavlja velik odstotek. Zato smemo v takih primerih odstotke razlagati samo 
ob navedbi celotnega števila učencev v vsaki od primerjanih skupin. 

V  raziskavi ni šlo toliko za merjenje pogostosti spremenljivk in njihovih 
indikatorjev ampak za ugotavljanje, ali v praksi sploh nastopajo. Ker so v večini 
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primerov potrjeni, bi jih lahko šele naslednja raziskava na slučajnem vzorcu 
potrdila na celotni populaciji šol, ali pa jih zavrnila.

Ugotovitve so kljub metodološkim omejitvam – glede na namen in pionirski 
značaj našega raziskovanja – zanimive, zgovorne in uporabne. Toliko bolj, ker 
potrjujejo teze teoretičnih virov, na katere se opiramo. 

Izkrivljene predstave o čustvih so po teoriji – in tudi glede na naše empirične 
ugotovitve – pomembno povezane s problemom nasilnega ravnanja. Vsaka 
takšna »zabloda« predstavlja poseben vidik čustvene nepismenosti. Rezultati 
našega anketiranja zaposlenih kažejo, da bi bilo nadaljnje izobraževanje na tem 
področju (neizkrivljenega dojemanja čustev) dobrodošlo tudi zanje. Poleg tega 
nekateri zaposleni v šoli redko (če sploh) doživljajo določena zaželena prijetna 
čustva (na primer zadovoljstvo, samospoštovanje, čustveno navezanost). Ob tem 
nekateri (sicer redki) v šoli neredko doživljajo določena neželena čustva (na 
primer privoščljivost, sram, sovraštvo do sebe, samoprezir, ponižanost, praznina, 
odtujenost, naveličanost). 

Skoraj vsi zaposleni si želijo še več pozornosti čustvenemu opismenjevanju 
na njihovi šoli, ob tem pa jih veliko (nesamokritično?) meni, da so sami že dovolj 
opremljeni na tem področju. Večina se strinja, da bi njim osebno in njihovi šoli 
prav prišli dodatni nasveti in izobraževanja o spoprijemanju z nasiljem. Ob tem 
preseneča dejstvo, da se jih le peščica brez zadržka strinja, da je nasilje na njihovi 
šoli problem. 
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6
IZBRANE »TVEGANE« PREDSTAVE O ČUSTVIH

Mitja Muršič, Zoran Milivojević

V zvezi s čustvi obstaja veliko zakoreninjenih predsodkov, izkrivljenih predstav 
ali kar »civilizacijskih mitov«. Izbrali smo tiste, ki so se v naši empirični raziskavi 
pokazali kot značilno povezani z vpletenostjo v medosebno nasilje.  

Teza

»NEPRIJETNA ČUSTVA, KI JIH DOŽIVLJAM, SO VEDNO SLABA ZAME.«

Antiteza

Ljudje potrebujemo tako neprijetna kot prijetna čustva. Prijetna čustva zato, da 
je naše življenje bolj kakovostno, pestro, izpolnjujoče. Neprijetna pa zato, da 
zavarujemo svoje vitalne interese in da sploh lahko preživimo. Neprijetna čustva 
so torej bolj temeljna, doživljamo jih veliko intenzivneje (ravno zato, ker so 
povezana s preživetjem), kar je v veliki meri programirano biološko. Neprijetna 
čustva sama po sebi tako niso hkrati tudi negativna, saj imajo svojo pozitivno 
vlogo. 

Ko uporabljamo izraz negativna čustva za neprijetna čustva in izraz pozitivna 
čustva za prijetna čustva, sporočamo, da so negativna slaba, pozitivna pa dobra. 
To je napačno, ker spodbuja »hedonizem«. Zato je bolje govoriti o prijetnih in 
neprijetnih čustvih. Tako prijetna kot neprijetna čustva so lahko bodisi ustrezna 
bodisi neustrezna. Na primer evforija (»sreča brez razloga«) je patološko prijetno 
čustvo. 

Logika, da se je treba izogibati neprijetnim čustvom in iskati samo prijetna, 
je torej tvegana, »užitkarska«, neodgovorna logika, ki je v sodobni družbi in 
pedagoški ideologiji »srečnega otroka« zelo prisotna. Življenje v družbi od 
nas pogosto terja odrekanje prijetnostim in doživljanje neprijetnosti, ki se ju 
moramo naučiti prenašati, da bi se prilagodili zahtevam družbenega življenja. 
Spoznati moramo, da je tudi doživljanje neprijetnih čustev pogosto dobro in 
koristno, doživljanje prijetnih čustev pa pogosto slabo in škodljivo (okoliščinam 
neustrezno). 
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Kdor tega ne razume, se skuša za vsako ceno znebiti neprijetnih čustev in 
doživljati sama prijetna čustva. Ker so konfl ikti in druge situacije, v katerih je 
posameznik prisiljen odstopiti od svojih želja, neprijetni, se nasilje pojavlja kot 
sredstvo, kako iz neprijetne situacije preiti v doživljanje prijetnosti. Sodoben 
razvajen človek zahodne civilizacije z običajnimi sredstvi vedno težje doživi 
prijetna čustva, hkrati pa vedno težje prenaša vsakršno neprijetnost. Nasilje se v 
takšnih okoliščinah lahko zdi priročno sredstvo za doseganje želenega.  

Teza 

»KO DOŽIVLJAMO MOČNA ČUSTVA, NE MOREMO VEČ RAZMIŠLJATI.«

Antiteza

Ko doživljamo zelo močna, intenzivna čustva, res pride do posebnega »zoženja 
zavesti«, toda to ne pomeni, da ni mogoče več razmišljati. Gre le za to, da se 
takrat zelo osredotočimo na tisto, kar nam je najbolj pomembno. Paziti moramo, 
da ne spregledamo česa pomembnega – na primer tega, kakšne bodo posledice 
našega ravnanja. 

Prepričanje, da so čustva in razum nekaj medsebojno popolnoma ločenega in 
vzajemno izključujočega, je zelo zakoreninjeno v zgodovini zahodnega mišljenja. 
Zato ne preseneča razširjeno prepričanje ljudi, da doživeti zelo močno čustvo 
pomeni isto kot izgubiti nadzor nad sabo. Nekateri verjamejo, da bodo, na primer, 
v stanju besa povsem nezmožni razmišljati in se bodo nekoga lotili z nebrzdanim 
nasiljem. Ironija je v tem, da se v takih situacijah dejansko ne nadzorujejo. Ljudje 
se pač obnašamo v skladu s svojimi prepričanji. Če verjamemo, da se bomo lahko 
nadzorovali, nam bo to bolj verjetno uspelo. Zato je zelo pomembno vedeti, da 
je mogoče istočasno intenzivno doživljati zelo močna čustva in misliti, torej 
vzdrževati nadzor. 

Otroci in mladi še nimajo izgrajene osebnosti oziroma psihičnih struktur, 
ki bi jim omogočale, da ne bi bili impulzivni in da bi se nadzorovali. Ravno zato 
jim je treba ponavljati sporočilo, da čustva lahko nadzorujemo in da se morajo 
tudi oni tega naučiti, se socializirati in čustveno opismeniti. Ne smemo sprejemati 
stališča, da sta impulzivnost in nezmožnost nadzorovanja del posameznikovega 
nespremenljivega značaja.  

Teza 

»KO DOŽIVLJAM MOČNO JEZO DO NEKOGA, GA MORAM NA NEK NAČIN 
NAPASTI.« 

Antiteza

Nekateri ljudje enačijo čustva in vedenje, ne dojemajo razlike. Ko doživljajo 
določeno čustvo, se »morajo« obnašati na določen način, ki je po njihovem 
avtomatično in neločljivo povezan s tistim čustvom. Doživeti jezo pomeni zanje 
nekoga fi zično napasti. Čustvo jeze se nasploh pogosto enači z agresivnim, 
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nasilnim vedenjem. Vendar pa je jeza samo eno od čustev, ki so lahko v ozadju 
nasilnega ravnanja. Nasilno se lahko vede tudi tisti, ki nekomu zavida, ki sovraži, 
prezira, kljubuje, je ljubosumen, nezadovoljen in tako naprej. Ključno je vedeti, 
da načeloma ljudje lahko izberemo način, kako bomo izrazili neko čustvo. Vselej 
obstaja možnost (ne pa vedno tudi zmožnost), da se odločimo za način odziva. 
To pomeni, da ni treba, da smo nasilni, tudi če doživljamo še tako intenzivno 
jezo ali celo sovraštvo. Vsako čustvo lahko izrazimo tako ali drugače, nasilno ali 
nenasilno. Ali pa ga sploh ne izrazimo in ga zadržimo zase, če je to ustrezno. 

 Teza

»NI RES, DA NE SMEMO NOBENEGA ČUSTVA IZRAZITI Z NASILJEM.«

Antiteza

Takšno stališče je naklonjeno nasilju oziroma ga vsaj ne izključuje iz 
nabora dovoljenih načinov izražanja. Obstaja tveganje, da bo posameznik na 
podlagi takega prepričanja pogosteje nasilno izražal svoja čustva in se zapletal 
v medosebno nasilje. Čustev ni dopustno izražati na nasilen način, dokler nasilje 
razumemo kot zlorabo moči v razmerju do sočloveka. Vsi imamo kot ljudje 
pravico, da doživljamo vsa čustva, tudi sovraštvo in prezir. Smo pa jih dolžni 
izražati na ustrezen, strpen, nenasilen način. 

Teza

»MISLIM, DA MORAM SVOJA ČUSTVA VEDNO POKAZATI.«

Antiteza

Nekateri ljudje menijo, da čustev, ki jih doživljajo, ne smejo nikoli držati v sebi, 
temveč jih morajo vselej izraziti. To vodi v pretirano izkazovanje emocij brez 
kritične presoje, ali tak odziv ustreza situaciji. To je lahko enako (ali še bolj) 
neprimerno kot neizražanje čustev v situacijah, ko bi jih bilo ustrezno pokazati. 
Pomembno je vedeti, da namen čustev ni njihovo izražanje, temveč prilagoditev 
na pomembne spremembe. Včasih je ravno neizražanje čustva, ki ga doživljamo, 
najbolj v interesu tovrstne prilagoditve. Tisti, ki verjamejo, da morajo vselej 
pokazati, kaj doživljajo, se pogosteje zapletajo v medosebne spore in svoja čustva 
izražajo na nasilen način. Seveda je tvegano tudi pretiravanje v drugo smer, ko 
posameznik svojih čustev nikoli ne izrazi, vsaj dokler nakopičena ne izbruhnejo 
na skrajno intenziven način. Na primer, v obliki nasilnega vedenja. 

Teza

»ČE MI NEKDO REČE NEKAJ GRDEGA, POVZROČI V MENI NEPRIJETNO 
ČUSTVO.«

Antiteza

Med ravnanjem drugih in našimi čustvi ni neposredne vzročne zveze. Izjema so 
primeri, ko drugi uporabi fi zično, kemično ali biološko silo (oziroma sredstvo) 
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in z njo neposredno povzroči telesni in čustveni odziv našega organizma. Veliko 
ljudi pa misli, da drugi v njih povzročajo čustva že z besedami (ali celo z molkom). 
Napačno domnevajo, da gre za vzročno-posledično povezavo med vedenjem 
drugega in njihovim čustvom. 

Pomembno je razlikovati med »povzročiti čustvo« v drugem človeku in 
»izzivati čustvo« pri drugem človeku. Z besedami je mogoče početi le to drugo. 
Beseda je zgolj dražljaj, na katerega se lahko tisti, ki mu je namenjena, odzove 
s takšnim ali drugačnim čustvom ali pa celo ostane ravnodušen. Naša čustva 
so torej lahko kvečjemu »izzvana« z besedami drugih ljudi, ne morejo pa biti 
»povzročena« s tem, kar nam drugi rečejo. 

»Kvazivzročnost« je prepričanje, da je med nekim dražljajem in čustvenim 
odzivom na ta dražljaj odnos vzrok - posledica. Resnica pa je, da ljudje drug 
drugemu načeloma ne povzročamo čustev, zlasti pa ne zgolj z besedami. Vsakdo 
vpliva na nastanek svojih čustev tako, da danemu dražljaju (na primer izzivalnim 
besedam drugega) pripiše določen pomen (smisel) in oceni, da je zanj pomemben. 
Vsak človek torej sam ustvarja svoja čustva –  odvisno od tega, kako osmisli in 
vrednoti situacijo. Če mu zadeva ni pomembna, čustvenega odziva ni. 

Ko to razumemo, se zavedamo, da smo mi sami »za krmilom« svojih 
čustvenih odzivov in da je od nas odvisno, kako se bomo odzvali na ravnanje 
drugih. Da imamo torej na izbiro odzvati se tako ali drugače. In da imamo vselej 
vsaj teoretično možnost (če že nimamo praktične zmožnosti), da ostanemo 
ravnodušni, neprizadeti (na primer ob žalitvi). Takšnih uvidov in čustveno 
avtonomne drže seveda ne gre pričakovati (sploh pa ne zahtevati!) od majhnih 
otrok. Oni so namreč v odvisnem razmerju do pomembnih ljudi v svojem socialnem 
okolju. Na prilagojen način pa lahko otrokom že razmeroma zgodaj posredujemo 
ustrezna sporočila in jim pomagamo razumeti, da so pravzaprav sami »kapitani 
in krmarji« svojih čustev. Tako bo otrok lahko sčasoma, na primer, dojel, da ga 
ni razjezila sošolka, pač pa se je sam razjezil (morda povsem upravičeno!), ko je 
sošolka naredila nekaj, kar mu ni bilo všeč. Spoznal bo, da ga sošolka ne more 
razjeziti, ker se to sploh ne da. Lahko ga samo »draži« (dražljaj!) – na primer 
z nagajanjem. Potem se bo verjetno kmalu zmožen na njeno »nagajanje« vsaj 
občasno odzvati ravnodušno, ker se bo odločil, da se ni vredno vznemirjati.

Čustveno pismena govorica odraslih ljudi naj bi se, med ostalim, odražala 
v drugačnih in natančneje ubesedenih očitkih drugim ljudem. Primeri takšnih 
izjav: »Jezen sem v zvezi s tvojim vedenjem!« (ne pa, »Jezen sem zaradi tvojega 
vedenja!«), »Razjezil sem se!« (ne pa, »Razjezil si me!«), »Užaljen sem glede 
tega, kako si se vedel do mene!« (ne pa, »Užaljen sem zaradi tega, kako si se vedel 
do mene!«). Prav tako ni točno, če rečemo: »Užalil si me!«. Najbolj natančno – a 
resda nekoliko nenavadno – bi bilo reči, »Užalil sem se, ko si me žalil.«  (ne pa, 
»ker si me žalil«).
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Iz lastne izkušnje priznamo, da je v vsakdanjem komuniciranju težko povsem 
dosledno uporabljati takšne neobičajne besedne zveze. Zadeva pa hitro pride v 
navado, če razumemo omenjeni problem kvazivzročnosti in se zavedamo, da je 
področje čustvovanja v naši suvereni domeni. Če ga ne razumemo, odgovornost 
za svoja čustva še naprej prelagamo na druge. Ali pa nase jemljemo ključno 
odgovornost za čustva drugih. Dejstvo je, da je vsak od nas – konec koncev 
– sam avtor svojih čustev in s tem naposled edini pristojen (»odgovoren«) za 
svoja čustva. To seveda ne pomeni, da nam ni treba rahločutno upoštevati, kako 
se počutijo in kaj v zvezi z našim ravnanjem doživljajo drugi. Ravno narobe. 
Čustva drugih ljudi nam naj bodo še kako pomembna, kar naj se dosledno odraža 
v tem, da smo v svojem ravnanju do ljudi spoštljivi, sočutni, solidarni, nenasilni. 
Da upoštevamo njihove objektivne legitimne interese – ob tem, ko zasledujemo 
svoje. 

Če smo z mislimi pri medosebnem nasilju, so takšni uvidi ljudi glede 
»kvazivzročnosti« lahko zelo pomembni – tako z vidika posameznikovega 
preprečevanja lastnega nasilja kot z vidika žrtev. Tisti, ki svojih neprijetnih 
čustvenih odzivov na ravnanje drugih ljudi ne dojema kot neposredno povzročene 
s strani teh drugih, bo manj verjetno nasilno obračunaval z njimi. Na odgovornost 
jih bo »klical« le zaradi njihovega nedopustnega ravnanja (na primer žalitve), ne 
pa neposredno zaradi svojih neprijetnih čustev (na primer užaljenosti), ki jih je 
ob tem doživljal. Podobno od drugih ne bo pričakoval, da mu bodo povzročali 
prijetna čustva in jim tako ne bo očital, da jim to ni uspelo. 

Ko bo tak čustveno osveščeni posameznik morebiti sam žrtev nasilnega 
ravnanja, se bo lažje soočil s situacijo (ali si vsaj lažje čustveno opomogel), če 
bo razumel, da tisti, ki so se do njega vedli nasilno, ne morejo biti gospodarji 
njegovega čustvovanja. Vedel bo namreč, da so njegova čustva (kakršnakoli 
že so) njegov lastni odziv, ki je – kljub vsemu – avtorski. In da je čustvovanje 
eden ključnih prostorov posameznikove »suverene pristojnosti«. V optimalnem 
primeru gre hkrati za prostor nedotakljivega samospoštovanja in brezpogojne 
ljubezni do sebe. Slednjega od ljudi seveda ne moremo zahtevati. Lahko pa 
jim pomagamo razvijati zmožnost, da bodo bolj ozaveščeno in bolj avtonomno 
upravljali z lastnimi čustvi tudi tedaj, ko se bodo znašli v skrajno nespodbudnih 
(na primer nasilnih) zunanjih okoliščinah. 

Zdi se, da so prevladujoči pristopi pomoči žrtvam pretirano osredotočeni na 
domnevno nujne negativne čustvene posledice doživetega nasilja. Če so ljudje 
prepričani, da doživeto nasilje nujno vodi v hudo in dolgotrajnejšo čustveno 
prizadetost, potem se bodo v skladu s tem tudi odzivali – tako v vlogi žrtve kot 
v vlogi podporne osebe. Če ob nudenju podpore menimo, da so čustveni odzivi 
ljudi povsem določeni z izkušnjo nasilja, pokroviteljsko zanikamo, da so ljudje 
kljub vsemu »avtorji« svojih čustvenih odzivov. Na tak način človeka oviramo, 



da bi se avtonomno čustveno soočil z izkušnjo in prevzel nadzor nad svojim 
življenjem. Pri pomoči ljudem z izkušnjo nasilja se tovrstnemu pokroviteljstvu 
lahko izognemo, če se raje usmerimo v varovanje in zagotavljanje njihovih 
legitimnih objektivnih interesov, ne pa v neposredno »skrb« za njihova čustva. 
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7
IZBRANA ČUSTVA 

(POVEZANA Z NASILNIM RAVNANJEM)5

Zoran Milivojević, Mitja Muršič

ŽELJA

Željo doživljamo, ko nam je določeni cilj pomemben, ko težimo k temu, da bi 
nekaj imeli, dosegli, izpolnili, uresničili.

Majhni otroci (in tisti odrasli, ki niso naredili potrebnega razvojnega koraka 
naprej) delujejo po načelu kratkoročnih želja in po načelu zadovoljstva. Početi 
hočejo le tisto, kar je prijetno, in nepotrpežljivo težijo k takojšnji zadovoljitvi – 
ne prenesejo neprijetnosti ob odlogu izpolnitve želje. Manjka jim volje, pri kateri 
gre za to, da posameznik vztraja v zastavljeni smeri tudi takrat, ko ne doživlja 
želje, ali ko mu je zasledovanje cilja celo neprijetno. Za izpolnitev takšnega cilja 
moramo biti zmožni prikrajšati se za trenutne prijetnosti ter prenašati neprijetnost, 
ki je potrebna, da dosežemo časovno oddaljeni cilj.

Zato je zelo pomembno, da znamo odrasli (v okviru ljubečega odnosa do 
otroka) postavljati odločne zahteve in prepovedi ter vztrajati pri uveljavljanju 
svoje volje. Že majhni otroci morajo včasih početi tudi njim neprijetne stvari, 
ko je to potrebno. Poleg tega pa včasih ne smejo početi stvari, ki so jim prijetne. 
Če jim tu popuščamo, je razvajenost (z vsemi negativnimi posledicami vred) 
neizogibna.

Posameznik se mora poleg tega v življenju naučiti, da če mu drugi ne 
izpolnijo želje, to še ne pomeni, da ga osebno zavračajo. Svoje želje ne sme 
istovetiti s sabo. Posameznik kot oseba in njegove želje niso isto – njegova želja 
je eno, on kot človeško bitje pa drugo. Izpolnjevanja želja predvsem ne sme 
enačiti z ljubeznijo, saj je prav neizpolnitev neke želje včasih znak ljubezni. Na 
primer, otroku starši, učitelji in druge avtoritete pogosto ne izpolnimo kake želje 

5 Obširneje o čustvih v Milivojević (2008), Emocije: razumevanje čustev v psihoterapiji. Psihopolis 
institut, Novi Sad.
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ravno zato, ker ga imamo radi, ker nam je pomemben in ker je to koristno zanj. 
Tako se otrok – v znak skrbi zase – nauči odpovedovati lastnim željam, ko je to 
ustrezno, ali pa njihovo uresničitev odložiti, ko je treba.

Ko se posameznikova želja ne sklada s tistim, kar si želi nekdo drug, in 
se njuni težnji izključujeta, govorimo o konfl iktu. Konfl ikt naj bi se dojemal 
kot soočenje dveh želja, ne pa kot spopad dveh oseb. Konfl iktno soočenje je 
težje ohraniti na vsebinski (neodnosni) ravni, če udeleženca svojo željo napačno 
doživljata kot potrebo. Razlika je bistvena, saj izpolnjevanje želja ni povezano z 
vprašanjem človekovega obstoja, temveč le s kakovostjo življenja. Potrebe pa je 
treba zadovoljiti, če oseba želi preživeti. Če posameznik svojo željo dojema kot 
potrebo, je prepričan, da jo mora na vsak način uresničiti in da prikrajšanja ne bi 
mogel prenesti. Ne razume, da močna neprijetnost v takem primeru ne bi bila nič 
usodnega. Zato si je pripravljen brezkompromisno (tudi nasilno) prizadevati za 
uresničitev »kvazipotrebe«. 

NEZADOVOLJSTVO / FRUSTRACIJA

Frustracijo doživljamo, ko ne moremo zadovoljiti svoje trenutne pomembne 
želje. 

Ljudje z izražanjem nezadovoljstva sporočajo, da njihova želja ni bila 
izpolnjena. Od drugih načeloma pričakujejo sočutje in pomoč, da bi se želja 
uresničila. Ob doživljanju frustracije se lahko začnejo vesti nepotrpežljivo ali 
celo nasilno. Nekateri namreč zelo dramatično doživljajo vsakršno oviranje 
svojih interesov, zlasti če željo pretvorijo v (psevdo)potrebo. Tisti, ki ne ločijo 
med seboj in svojo željo, se čutijo zavrnjene ali nesprejete vselej, ko jim drugi 
ne izpolnijo želje. Situacijo torej dojemajo zelo osebno. Zlasti za majhne otroke 
je frustracija nevzdržna, zato skušajo na vsak način od staršev izsiliti želeno. 
Verjamejo, da bodo s tem dobili dokaz, da so ljubljeni. 

Vseh želja ni mogoče (nekaterih pa se tudi ne sme) uresničiti, s tem se mora 
človek sprijazniti. Prenesti mora nezadovoljstvo in se določenim željam tudi odreči 
ali pa njihovo uresničitev preložiti na kasnejši čas. Že majhnemu otroku moramo 
dosledno kazati, da razlikujemo med njim kot osebo in njegovimi željami. Tako 
se bo naučil, da je sprejet in vreden, tudi ko mu ne izpolnimo želje. Potem se bo 
tudi bistveno manj burno (manj nasilno) odzival, ko se ljudje (na primer vrstniki) 
ne bodo vedli v skladu z njegovimi željami.

Zmožnost toleriranja situacije, v kateri posameznik doživlja željo, ki 
trenutno ne more biti izpolnjena, je zelo pomembna čustvena in socialna veščina. 
Strpnost in potrpežljivost sta nasprotni impulzivnosti, ki je povezana z nasilnim 
ravnanjem. 
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DOLGOČASJE

Dolgočasje doživljamo, ko ocenjujemo, da v situaciji nimamo možnosti 
zadovoljiti nobene želje. Dolgočasje nas spodbuja, da zapustimo takšno situacijo 
ali da situacijo poskusimo spremeniti. 

Ljudje z izražanjem dolgčasa sporočajo, da jih zanimajo druge stvari in da 
pričakujejo spremembo aktivnosti oziroma drugačno vsebino situacije. Skušajo 
se umakniti ali pa vplivati na situacijo, da bi postala zanimivejša. Učenec v šoli 
lahko aktivno stori tudi kaj takega (na primer nasilnega), da bo doživljal kako 
drugo neprijetno čustvo, ki pa je zanj vendarle sprejemljivejše od dolgočasja.

Doživljanje dolgočasja je posebej značilno za mladostnike, ker v tem 
obdobju nastaja razkorak med željami odraslih avtoritet in željami mladostnika. 
Če ne more doseči, da bi se njegove želje izpolnile, se prične kronično 
dolgočasiti. Neprijetnost lahko skuša pregnati tudi z nasilnim vedenjem – da bi 
ušel  dolgočasju.

Pomembno je, da z učenci komuniciramo na tak način, da bomo izvedeli, 
kaj jih v njihovem razvojnem obdobju najbolj zanima in kako se lahko s šolskimi 
vsebinami in načini dela navežemo na njihove interese. Da bodo učenci videli 
smisel zase v tem, kar jim šola ponuja. Da bo šola bolj »kratkočasna«, da bodo 
potešili svojo vedoželjnost in z mislimi ne bodo »zmeraj nekje drugje«.

JEZA (BES)

Jezo doživljamo, ko menimo, da nekdo (ki je sicer dober) s svojim (slabim) 
vedenjem neupravičeno ogroža neko našo vrednoto oziroma nekaj, kar nam je 
pomembno.  

Ljudje z jezo izražajo zahtevo po spremembi vedenja: »Nehaj s tem 
početjem!« ali »Začni delati to, kar moraš!«. Pričakujejo, da bo drugi priznal, da 
je ravnal narobe, da se bo opravičil in spremenil vedenje. Pri ustrezno doživeti in 
izraženi jezi se jezni posameznik torej usmerja na vedenja drugega in ne nanj kot 
osebo. Drugi – ki je dobra oseba – mora spremeniti svoje slabo vedenje. 

Nezrela jeza:
 jezi se tisti, ki je močnejši – ne glede na to, ali ima prav;
 usmerjena je tudi na osebnost drugega, ne samo na njegovo vedenje.

Zrela jeza: 
 jezi se tisti, ki ima prav – tudi, če je šibkejši;
 ne gre več za zakon močnejšega, temveč za zakon prava;
 ne napada se osebe, le njeno vedenje; 
 zrela jeza se izraža na ustrezen (nenasilen) način in po možnosti 

učinkovito – da drugi spremeni svoje vedenje. Bistvo namreč ni v samem 
izražanju jeze, temveč v tem, da vplivamo na drugega tako, da spremeni 
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vedenje. Včasih je za dosego tega cilja celo bolje jeze ne izraziti in raje 
uporabiti humor, prijaznost, vživljanje v drugega.

Pri izražanju jeze si prizadevajmo vsaj »kulturno vpiti« na drugega. Ne gre za 
protislovnost, saj je povsem mogoče vpitje o vedenju drugega, brez žalitev, brez 
negativnega označevanja osebe. Težiti pa je seveda treba k izražanju jeze z nižjo 
jakostjo tona.

Pri nasilnem ravnanju na podlagi (nezrele) »jeze« gre za skrajni poskus 
prisiliti drugega, da spremeni svoje obnašanje, če manj intenzivni poskusi niso 
dali želenega rezultata. Še tako močna jeza (bes) je samo navidez nenadzorovana 
in neomejena. Ko je namen dosežen, posameznik namreč neha doživljati bes, ker 
drugi spremeni vedenje. Jeza in bes zato redko vodita v težje fi zično poškodovanje 
drugega. Cilj nasilnega izražanja besa je povzročiti neprijetnost drugemu – da bi 
se prestrašil in spremenil svoje ravnanje. Ko je ta cilj dosežen, ni več razloga za 
vztrajanje pri nasilju.  

Za razliko od fi zičnega nasilja na podlagi jeze, je fi zično nasilje, ki izhaja 
iz sovraštva ali prezira, usmerjeno predvsem v drugega kot osebo. Nasilje iz 
sovraštva je usmerjeno k simbolnemu ali dejanskemu uničevanju izbrane »tarče«, 
nasilje iz prezira pa k poniževanju. Najbolj problematična čustvena podlaga 
nasilnega ravnanja je sovraštvo. Tisti, ki sovraži, si z nasiljem prizadeva povzročiti 
– po njegovem mnenju – zasluženo trpljenje zlobnemu drugemu. Tudi ko drugi 
spremeni vedenje, uničevalne težnje po nadaljevanju nasilja vztrajajo in se lahko 
še naprej neomejeno izražajo. Telesno nasilje, ki izhaja iz prezira, pa je po logiki 
omejeno – preneha, ko drugi izrazi ponižnost, ko »prizna«, da je manjvreden.

Opozoriti velja, da je uporaba telesnega nasilja vselej skrajno tvegano 
ravnanje, pa čeprav izhaja »le« iz jeze. Tudi če ni uničevalne namere, lahko 
namreč nehoteno nastanejo resne ali celo usodne posledice. Poleg tega se lahko 
napad, ki v resnici izhaja iz jeze, razume kot izraz sovraštva. V tem primeru se 
napadeni lahko odzove s sovražnim protinapadom, vzajemno nasilje pa se utegne 
stopnjevati do tragičnih razsežnosti. 

PREZIR

Prezir doživljamo do nekoga, za katerega ocenjujemo, da je toliko slab, da ne 
izpolnjuje meril človeške vrednosti. 

Izražanje prezira je poziv drugemu, naj prizna svojo manjvrednost in pokaže 
ponižnost. 

Tako pri sovraštvu kot pri preziru se drugemu odreka človeškost – predstavljen 
je kot (zloben ali slab) ne-človek. Prezirljivo razvrednotenje človeka je seveda 
neskladno s humanističnim stališčem, po katerem ima vsakdo neodtujljivo 
človeško vrednost in pravico do spoštljivega, humanega obravnavanja. 
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Pričakovano je, da tisti, ki je preziran, ob tem doživlja čustvo zavrnjenosti 
oziroma nesprejetosti, lahko pa ostane ravnodušen, ali pa se odzove s kakim 
drugim čustvom. Če meni, da ne zasluži takšnega prezira, se lahko tudi sam 
odzove s prezirom – kot užaljenim odzivom na prezir drugega. V tem primeru 
se medsebojno poniževanje utegne stopnjevati do resnega nasilja, zlasti če se 
vzajemno izražanje prezira razvije v sovražni spopad.  

Med svojim razvojem se moramo ljudje naučiti, da doživljanje nesprejetosti 
ali zavrnjenosti nima nič opraviti z našo človeško vrednostjo. Spoznati moramo, 
da smo vredni, tudi če nismo sprejeti. Potem bomo sposobni doživljati čustvo 
nesprejetosti, ki ne bo obremenjeno z doživljanjem manjvrednosti. 

Nasilje na podlagi prezira ima pomen poniževanja. Ko tisti, ki mu je prezir 
namenjen, noče biti ponižen, postane nasilje sredstvo prisiljevanja k ponižnosti 
in priznavanju manjvrednosti. Če so v situaciji udeležene tudi priče, se lahko 
situacija sprevrže še v zagrizeno dokazovanje, kdo je večvreden. 

Potrebno je razlikovati ustrezno podrejanje od ponižnosti in nadrejenost od 
vzvišenosti. Podrejanje in nadrejanje kot družbeni vlogi omogočata red v družbi 
in naj ne bi bili izjavi o večvrednosti in manjvrednosti različno razporejenih ljudi. 
Z učenjem takšnega razlikovanja lahko pomembno zmanjšamo obseg »statusno 
občutljivega« kljubovanja (na primer pri učencih). 

Prezir je lahko v določenih okoliščinah ustrezno čustvo, ki ga izjemoma 
najbrž vsi doživljamo, če neka oseba dosledno prezira številne pozive k 
»počlovečenju« svojega nizkotnega ravnanja. Seveda pa je treba prezir izražati 
na ustrezen (nenasilen) način oziroma ga zadržati zase. V vsakem primeru je treba 
upoštevati človekove pravice vsakogar – tudi tistega, ki ga preziramo. Odrasli pa 
do otrok absolutno ne smemo nikoli in na noben način izražati prezira, saj bi s 
tem grobo kršili njihove pravice. 

Ljudje se moramo naučiti soočati se z neupravičenim prezirom, ki ga je 
vsak kdaj deležen. Pri tem nam lahko pomaga življenjsko stališče, da nismo niti 
manjvredni niti večvredni od drugih ljudi. In da imamo vsi ljudje brezpogojno 
temeljno vrednost. Takšno stališče je dober zaveznik prizadevanjem za 
zmanjševanje nasilnih obračunov med ljudmi. 

Prezir, sovraštvo in podobna »čustva antipatije« naj bi v družbi – posebej v 
šoli – preprečevali in si prizadevali za razvoj medsebojnih čustev simpatije, za 
odnose simpatije, prijateljstva. V takšnih odnosih ljudje drug drugemu želimo 
dobro in upoštevamo interese drug drugega. Ko je drugim neprijetno, je tudi nam 
(sočutje, usmiljenje, sožalje, obžalovanje), ko pa je drugim prijetno, je tudi nam 
prijetno, saj jim privoščimo (prijetno sočustvovanje). Zato drug drugemu tudi 
nočemo škodovati, temveč raje počnemo tisto, kar je v skupno dobro. Vzajemna 
antipatija pa pomeni, da ljudje drug drugemu želijo slabo – ko je drugim neprijetno, 
je njim samim »zato« prijetno (čustvo privoščljivosti), ko pa je drugim prijetno, 
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je njim samim »zato« neprijetno (čustvo zavisti). V odnosih antipatije torej ni 
prostora za sočustvovanje z drugimi. 

Če so si ljudje v prijateljskih odnosih simpatije pomembni v pozitivnem 
smislu, v odnosih antipatije pa v negativnem smislu, je za odnose ravnodušnosti 
(apatije) značilno, da drug za drugega niso osebno pomembni, kar pomeni, da 
njihova medsebojna razmerja niso niti prijetno niti neprijetno čustveno obarvana. 
To je pogosto povsem smiselno in ustrezno, saj ljudje vsakodnevno vstopamo v 
številne neosebne interakcije, ki predpostavljajo in včasih celo terjajo vzajemno 
ravnodušnost. Z vsemi se pač ne kaže čustveno povezovati, že zato, ker so 
človekovi viri glede tega omejeni.    

SOVRAŠTVO

Sovraštvo doživljamo, ko menimo, da je drugi zloben in da brez povoda 
(neupravičeno), zavestno in namerno ogroža neko našo pomembnejšo vrednoto. 

Z izražanjem sovraštva drugemu sporočamo, da ga sovražimo, ker je sovražno 
zloben ali zlobno sovražen (če se malo poigramo z besedami). Pričakujemo, da 
bo pokazal strah in se umaknil s prizorišča.

Ljudje praviloma sovražimo tistega, za katerega smo prepričani, da sovraži 
nas (ali ljudi, ki so nam pomembni). Pri sovraštvu gre za povračilni, maščevalni 
odziv, s katerim »preganjamo preganjalca«, katerega obstoj je za nas resna 
ovira. Nekateri to oviro tudi nasilno odstranijo. Sovraštvo se pogosto izraža v 
skrajno nasilnem, uničevalnem vedenju, po katerem ni pričakovati čustev krivde, 
obžalovanje, kesanja, sočutja, saj »si je tisti to zaslužil, ker je (bil) hudoben«.

Ko se enkrat vzpostavi spirala medsebojnega sovraštva, je začarani krog 
brutalnega nasilja izredno težko prekiniti. Pri ljudeh, ki pogosto sovražijo, je lahko 
v ozadju sovraštvo do samega sebe. Samoobramba pred takšnim samouničevalnim 
čustvom je lahko taka, da raje sovražijo druge ali pa drugim napačno pripišejo, 
da jih sovražijo.

Edine okoliščine, v katerih si lahko sovraštvo predstavljamo kot zaželeno 
čustvo, so redke skrajne situacije (izredne ogrožajoče razmere), ko človek mora 
sovražiti oziroma celo ubijati, da bi preživel. Poznamo sicer tudi številne situacije, 
v katerih je doživljanje sovraštva sprejemljivo, ni pa sprejemljivo nasilno izražanje 
sovraštva. Pravico imamo doživljati sovraštvo, izražati pa ga moramo na socialno 
sprejemljiv način ali pa to čustvo zadržati zase.

Tudi sami smo lahko tarče skrajnega sovraštva drugih ljudi. V takih primerih 
se je načeloma treba umakniti in poiskati institucionalno zaščito. Temu, da bi nas 
drugi zasovražil, pa se včasih lahko učinkovito izognemo z izražanjem čustva 
krivde, obžalovanja, kesanja in jeze nase zaradi nekega svojega ravnanja. Če je 
to ravnanje res bilo neustrezno, ga na tak način samokritično obsodimo, drugemu 
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pokažemo simpatijo, sočutje in mu s tem sporočamo, da nismo zlobni. Ko nas kot 
takšne (nezlobne) prizna tudi drugi, se sovraštvo (in morebitno nasilno ravnanje 
na njegovi podlagi) ne bo razvilo.  

Učenci, ki ne razlikujejo jeze od sovraštva, v konfl iktnih situacijah 
niso sposobni dojeti razlike med nasprotnikom in sovražnikom. Ker ne znajo 
sprejemati jeze drugih, je vsak, ki jim pokaže jezo, zanje sovražnik. In ko skušajo 
sami pokazati jezo, v bistvu izražajo sovraštvo, saj se ne znajo ustrezno jeziti. 
Takšnim učencem se zdi, da so obkroženi z zlobnimi preganjalci, pred katerimi 
se morajo ščititi in se jim maščevati.

Sovraštva ni ustrezno dojemati kot nasprotje ljubezni. Nasprotje ljubezni 
je namreč neljubezen. Zato bi morali popravljati morebitno neustrezno logiko 
tipa »Ali me ljubijo ali pa me sovražijo!« oziroma »Ali so z mano ali pa so proti 
meni!«. Učenca moramo naučiti, da če ga kak učenec nima posebej rad, to še ne 
pomeni, da ga sovraži in da mu hoče slabo. Za odnose medsebojnega sovraštva 
je takšna sumničavost sploh tipična – gre za dvom o dobrih namenih drugega 
oziroma za sum, da ima drugi slabe namene in škodoželjne načrte. 

ZAVIST

Zavist doživljamo, ko menimo, da ima nekdo nezasluženo nekaj, do česar imamo 
mi isto ali še večjo pravico. 

Zavist nas spodbuja, da skušamo izenačiti razliko med sabo in drugim, 
zaradi katere se doživljamo statusno prikrajšane. Nekateri pri tem uporabijo tudi 
nasilje – na primer v obliki jemanja ali uničevanja osebne lastnine drugega. 

Z izražanjem zavisti drugemu sporočamo: »Ti misliš, da si boljši od 
mene!«. Ob tem pričakujemo, da bo drugi to zanikal in potrdil najmanj našo 
enakovrednost. Takšno zavistno terjanje (vsaj) enakovrednosti je značilno zlasti 
za odnose antipatije, primerjanja in tekmovalnosti. Oseba, ki zavida, omalovažuje 
dosežke in osebnost drugega ter hkrati poveličuje sebe. Za odnose simpatije pa je 
značilno povsem drugačno stališče: »Privoščim ti, jaz bi tudi!«.

Nekateri učenci vedno doživljajo uspeh svojih sošolcev kot lasten poraz. Z 
nasiljem skušajo zmanjšati razliko med »zmagovalcem« in »poražencem«. Zavist 
je tesno povezana s  sovraštvom in prezirom. Učenec, ki zavida, lahko misli, da 
mu drugi iz sovraštva ali prezira s svojim uspehom kažejo, da je »zguba«. Na to 
se lahko tudi sam odzove s prezirom ali s sovraštvom – na primer nasilno.

Tisti, ki sebe dovolj spoštujejo, manj zavidajo drugim, saj o svoji vrednosti 
ne sodijo na podlagi primerjanja z drugimi. Kljub vsemu pa je včasih medsebojno 
primerjanje smotrno. In zavist je takrat ustrezno in koristno čustvo, ko nam 
pomaga, da prepoznamo svojo željo in nas spodbudi, da jo tudi uresničimo na 
zdravo tekmovalen način – ne da bi s tem ogrozili koga drugega. 
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UŽALJENOST

Čustvo užaljenosti doživimo na podlagi naše ocene, da nas drugi kot človeka 
neupravičeno podcenjuje (ali sebe precenjuje).

Izražanje užaljenosti pomeni upiranje takšnemu nespoštljivemu, žaljivemu 
obravnavanju. Gre za poziv drugemu, naj pokaže ustrezen odnos in se opraviči. 
Če so navzoče tudi priče, se užaljenost lahko stopnjuje, prav tako pa tudi težnja 
ubraniti svojo čast (na primer z nasiljem). 

Človek, ki doživlja užaljenost, se ponavadi odzove z jezo, lahko tudi s 
prezirom ali celo sovraštvom. To lahko pripelje k nasilni uničevalni igri moči. 
Posameznik z nasiljem bodisi vrne ponižanje (»kontra-prezir«) bodisi maščevalno 
obračuna (»kontra-sovraštvo«) z žaljivim sovražnikom.

Učence moramo naučiti, da se na besedne žaljivke ne bodo odzivali s 
fi zičnim nasiljem, temveč se bodo branili z besedami. Zaželeno je, da razvijejo 
komunikacijske in pogajalske veščine nežaljivega razreševanja takšnih 
sporov. Poseben problem je, ko učenec ne razlikuje med spoštovanjem in 
strahospoštovanjem in se čuti užaljenega ter postane telesno nasilen takoj, ko 
drugi pokažejo, da se ga ne bojijo. To namreč razume kot znak nespoštovanja. 
Strahospoštovanje si tako zagotavlja z ustrahovanjem.

Užaljivost je značilnost tistih ljudi, ki so (pre)pogosto užaljeni. V ozadju je 
ponavadi problem, da sami sebe premalo spoštujejo, zato so tako zelo občutljivi 
in pogosto napačno ocenijo, da jih drugi ne spoštujejo. Poudarjeno užaljivi so 
zlasti tisti učenci, za katere je medosebni odnos vedno razmerje med večvrednim 
(nad)človekom in manjvrednim (pod)človekom in da so tudi sami lahko v 
odnosu le večvredni ali pa manjvredni od drugega. Če jim drugi ne pokaže 
lastne manjvrednosti, se užalijo, ker menijo, da jim s tem sporoča, da se ima za 
pomembnejšega. 

Učencem lahko pomagamo dojeti, da se jim, ko jih nekdo žali, ni treba 
odzvati s čustvom užaljenosti. Seveda nam je ob žalitvah neprijetno, ampak če 
sami sebe dovolj spoštujemo, nam to ne bo tako pomembno. Drugi nas včasih 
žalijo, ne morejo pa nas užaliti. Užaljenost je čustvo – od nas je odvisno, ali se 
bomo na žalitev odzvali s tem čustvom. Lahko se odzovemo tudi brez čustva, na 
primer z ravnodušnim »Pa kaj potem!«. Tisti, ki sebe dovolj cenijo in se imajo 
radi, se zelo redko užalijo. Niso toliko odvisni od tega, kaj drugi mislijo o njih. 
Zrelo sprejemajo dejstvo, da vsem pač ne morejo biti všeč in da bodo nekateri 
ljudje iz kakršnihkoli razlogov o njih pač mislili slabo.

KLJUBOVANJE

Kljubovanje doživljamo, ko ocenjujemo, da drugi z neko svojo zahtevo ali 
pričakovanjem kaže, da ima neupravičeno negativno mnenje o nas. 
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Z izražanjem kljubovanja se upiramo takšnemu odnosu do sebe in drugemu 
sporočamo: »Kdo pa misliš, da sem jaz, da to zahtevaš od mene?!« (neupravičeno 
me podcenjuješ), ali pa: »Kdo pa misliš, da si ti, da to zahtevaš od mene?!« 
(neupravičeno se precenjuješ). Ob tem pričakujemo, da bo namesto tega drugi 
pokazal spoštovanje do nas.   

S kljubovalnim zavračanjem nespoštljive zahteve drugega hoče posameznik 
dokazati svojo enakovrednost ali celo večvrednost. Verjame, da bi z izpolnitvijo 
zahteve drugega pokazal, da samega sebe ne spoštuje. Zato jo preprosto »mora« 
zavrniti.

Kljubovanje je podobno čustvu užaljenosti. Prepogosto kljubujejo tisti, ki 
niso gotovi v svoj položaj, ki dvomijo vase in so pretirano odvisni od tega, kako se 
bodo do njih vedli drugi. Preobčutljivi so in drugim ljudem pogosto neutemeljeno 
očitajo, da so do njih nespoštljivi in pokroviteljski.

Nekateri tudi v odraslosti nadaljujejo z nezrelim kljubovalnim odzivanjem, ko 
jim drugi ljudje ne izpolnijo kakšne želje in ko kritizirajo njihovo vedenje. Napačno 
zaključijo, da jim s tem kažejo, da jih ne marajo in ne cenijo. S kljubovanjem 
se temu upirajo. V drugih razvojnih obdobjih (v otroštvu, mladostništvu) pa je 
čustvo kljubovanja seveda bolj pričakovano in ima tudi pomembno vlogo pri 
izgradnji identitete in nasploh pri osamosvajanju. Zato nikakor ne smemo zatirati 
vsakega poskusa »trmastega« upiranja pri mladih. 

Kljub temu, da gre pri kljubovanju za razvojno pričakovano čustvo, pa lahko 
že otrokom oziroma učencem pomagamo, da ne bodo pretirano občutljivi in da 
ne bodo kljubovali tudi v situacijah, ko je to pravzaprav v nasprotju z njihovim 
interesom. Naučiti se morajo sprejeti voljo drugega (na primer učitelja kot 
avtoritete), ko je to ustrezno – ne pa se vselej upirati in kljubovati. Zato morajo 
spoznati, da biti podrejen ne pomeni isto kot biti ponižen in da je zmožnost 
upoštevanja »tuje« volje, ko je to smiselno, odraz ustrezne mere samospoštovanja 
in gotovosti vase (samozaupanja). 

Večni kljubovalci oziroma »uporniki s kvazirazlogom« so v bistvu 
nesvobodni, nesamostojni, preveč odvisni od upiranja drugim. Neposlušnost je 
zanje svojevrstna prisila, ki onemogoča spontanost njihovega odzivanja. Značilni 
primer nespontanega (»kontraodvisnega«) odzivanja je posameznikovo dosledno 
zavračanje zahtev drugega z ravno nasprotnim ravnanjem, kot se od njega 
pričakuje. Kljubovanje je lahko seveda povezano tudi (nezavedno ali zavestno) z 
različnimi oblikami nasilnega vedenja. 

LJUBOSUMJE

Ljubosumje doživljamo, ko se bojimo, da bi nas nekdo nehal imeti rad zaradi 
navezanosti na nekoga tretjega. 
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Z izražanjem ljubosumja drugemu sporočamo, da nas je strah, da se bo 
izključujoče navezal na nekoga drugega: »Bojim se, da si boš izbral drugega 
prijatelja.«. V takšnem primeru pričakujemo odziv, ki potrjuje prijateljstvo. 

Znano je, da se ljubosumje pri učencih pogosto kaže v obliki nasilnih 
ravnanj. Redko se izraža kot jasno čustvo, ki bi ga posameznik na tej starostni 
stopnji znal ubesediti in neposredno izraziti na ustrezen način. Ljubosumje je 
najpogostejše v tistih starostnih obdobjih, ko gre oseba skozi identitetne krize in 
je ob tem negotova vase in v svojo vrednost. Zato je ljubosumje pogostejše pri 
starejših učencih. 

Nekateri ljudje tako dvomijo vase in v lastno (enako)vrednost ter tako 
sumničijo v odnosih s pomembnimi drugimi, da se ljubosumno odzovejo tudi 
v številnih situacijah, ki sploh ne ogrožajo njihovega pomembnega odnosa. 
Ljubosumni posameznik ob tem nemalokrat razvije tudi sovraštvo in ga izrazi 
z uničevalnim nasiljem – do vsiljivega tekmeca ali pa do pomembne osebe, ki 
jo lahko doživlja kot krivo za nastalo situacijo. Predstava o pomembni osebi in 
tekmecu je lahko v primeru sovraštva skrajno negativna – ljubosumni lahko oba 
doživlja kot zlobna uničevalca njegovega pomembnega odnosa. Ljubosumje se 
lahko nasilno izrazi tudi na podlagi intenzivne jeze (besa). V tem primeru nasilje 
ni tako uničujoče, saj posameznik skuša le zastrašiti tistega, ki ogroža njegovo 
vrednoto, in doseči, da bo spremenil svoje ravnanje. 

Problematična je zlasti tista vrsta nezrele ljubosumnosti, ki je mešanica 
ljubosumnosti, strahu pred ločitvijo od pomembnega drugega, zavisti in sovraštva. 
Ljubosumje je torej velik problem zlasti v okoliščinah, ko se oseba doživlja 
čustveno povsem odvisno od drugega, ko si ga lasti in želi popolnoma izključiti 
vse druge. Ljudje naj bi v svojem razvoju dosegli tako stopnjo »samozadostnosti« 
(samostojnosti, neodvisnosti), da ljudi, ki so za nas pomembni in nam dragi, ne 
bi doživljali kot svojo potrebo (torej kot nekaj, brez česar ne moremo preživeti). 
Bolj ustrezno je, da si jih »le« želimo ob sebi – zaradi višje kakovosti življenja. 

Tudi učenci se morajo naučiti, da se pomembni odnosi (na primer 
prijateljstva) včasih prekinejo, da to ni katastrofa in da lahko normalno živijo 
naprej ter vzpostavljajo nove odnose. Če bodo tako razmišljali, bodo imeli manj 
razloga, da bi za vsako ceno in na vsak način (na primer z nasiljem) ščitili svoje 
odnose s pomembnimi drugimi, ko so ti odnosi domnevno ogroženi s strani tretjih 
oseb.

SRAM

Sram doživljamo, ko ocenjujemo, da smo s kakšnim svojim ravnanjem potrdili 
negativno sliko o sebi pred pomembno osebo.
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Gre torej za strah, da smo z nekim svojim postopkom prispevali k temu, da 
nekdo, ki nam je pomemben, o nas kot osebi misli negativno. V ozadju je strah 
pred nesprejetostjo, zavrnitvijo, prezirom. 

Čustvo sramu dodajamo med izbrana čustva, ker je po nekaterih uveljavljenih 
teorijah prav neozaveščeni, neprepoznani sram tisto čustvo, ki je najbolj povezano 
z nasilnim vedenjem. Sram, ki se ga posameznik ne zaveda, naj bi se torej pogosto 
izrazil prav v obliki nasilnega vedenja. V zvezi s tem je zanimiva tudi ugotovitev 
naše empirične raziskave, v kateri se je pokazalo, da tisti učenci, ki so se vedli 
nasilno do vrstnikov (sami pa niso bili deležni nasilnega ravnanja vrstnikov), v 
največjem deležu zanikajo, da v šoli pogosto doživljajo sram.

Sram je čustvo do samega sebe – posameznik sebe ne doživlja kot 
ustreznega. Za nastanek sramu je potrebna navzočnost (dejanska ali zamišljena) 
pomembnega drugega kot priče. Večja ko je posameznikova želja, da bi priča o 
njem dobro mislila, intenzivnejši je sram, ko se pred pomembnimi ljudmi doživlja 
kot neustreznega. V nekaterih primerih lahko posameznik, ki se sramuje, postane 
nasilen – do tistega, za katerega meni, da ga je osramotil pred drugimi, ali pa tudi 
do tistih, ki so bili priča njegovi osramotitvi. 

Pogosto se sramujejo ljudje, ki so zaradi slabe samopodobe (samoprezira, 
doživljanja manjvrednosti) preveč odvisni od tega, kaj o njih mislijo drugi. 
Ne ločijo med sprejetostjo in lastno vrednostjo. Ne razumejo, da so vredni in 
pomembni tudi takrat, ko niso sprejeti. 

Z ustreznim osebnostnim dozorevanjem naj bi se posameznik vse manj 
sramoval, če že doživlja zadrego, pa naj bi razmišljal na naslednji način: 
»Neprijetno mi je,  ker sem drugemu dal razlog, da o meni misli tisto, kar jaz 
nisem« (»Ker sem se vedel neustrezno, drugi morda zdaj napačno misli, da jaz 
kot oseba nisem v redu.«). Manj zrela osebnost pa ob doživljanju sramu pomisli: 
»Drugi je odkril, kdo sem jaz v resnici« (»Zdaj ko sem se tako obnašal, drugi ve, 
da nisem dovolj vreden.«).

PONOS

Pri ponosu gre za posameznikovo doživljanje, da z neko svojo lastnostjo ali 
ravnanjem vzbuja odobravanje pri njemu pomembnih ljudeh. 

Ponos je čustvo, ki je nasprotno sramu. Z izražanjem ponosa posameznik 
prisotne poziva, da občudujoče potrdijo njegovo osebno (več)vrednost. Če 
namesto tega doživi ignoriranje ali celo kritiko, lahko to razume kot izraz 
omalovaževanja, sovražnosti ali zavisti. V odziv na tak odnos se lahko na tej 
čustveni osnovi razvije nasilno ravnanje. 

Tisti, ki pogosto doživljajo ponos, so prav tako pretirano odvisni od mišljenja 
drugih, zato se pri njih »kronično« pojavlja problem »ranjenega ponosa«. Ponosni 



ljudje so posebej občutljivi (in prej pripravljeni ravnati nasilno) zlasti, ko je 
navzoč nekdo, ki je zanje velika avtoriteta.  

STRAH

Izbor čustev, ki se odražajo pri nasilnem ravnanju, zaključujemo s čustvom strahu, 
pri katerem gre za posameznikovo doživljanje, da je ogrožena neka njegova 
vrednota in da se ne more ustrezno zoperstaviti grožnji. 

Posameznik, ki se ustraši, lahko postane tudi nasilen, preden se umakne iz 
ogrožajoče situacije. Če pa oceni, da se ne da umakniti in da nima moči, da bi 
se uprl viru ogrožanja, lahko začne doživljati paniko, ki je povezana s kaotičnim 
vedenjem, lahko tudi skrajnim nasiljem. Strah se izraža na kompleksnejše načine, 
ko je posameznik razdvojen, ko se boji samo »en del njega«, »drugi del« pa 
ocenjuje, da je močnejši od vira grožnje in se odzove z besom ali sovraštvom. 
Značilno naj bi bilo, da je vedenje na podlagi takšne kombinacije čustev pretirano 
intenzivno. Maksimalna uporaba sile (nasilja) naj bi bila opravičena s predstavo 
»enega dela sebe« o lastni nemoči.
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8
ČUSTVENO PISMENI ODNOS DO UČENCEV

 Mitja Muršič, Zoran Milivojević

V medosebnih odnosih na šoli naj bi preprečevali »čustva antipatije« (zlasti 
sovraštvo, prezir) in razvijali prijateljske odnose spoštovanja (in samospoštovanja). 
Ko preprečevanje ni učinkovito, pa moramo dosledno vztrajati na tem, da se takšna 
»neprijateljska čustva« izražajo nenasilno oziroma na družbeno sprejemljivi način. 
Cilj naj bo torej vsaj strpnost – da ljudje, če si že niso naklonjeni, drug drugega 
»tolerirajo« in ne uporabljajo nasilnega vedenja. Niti v obliki poniževalnega ali 
sovražnega govora do tistih, ki jih ne sprejemajo. 

Za učinkovito preprečevanje »tveganih« čustev in krepitev »varovalnih« 
čustev je ključnega pomena, da učence čustveno opismenjujemo in jim 
omogočimo, da se naučijo:

 da so brezpogojno pomembni in (enako)vredni kot človeška bitja,
 da so tudi drugi pomembni (spoštovanje, simpatija, sočutje, solidarnost, 

istovetenje, zaupanje),
 da bodo razlikovali osebo od vedenja osebe (za zrelo jezo!),
 da bodo razlikovali osebo od njene želje (za zrelo nezadovoljstvo!),
 da bodo razlikovali med željo in potrebo (potrebujemo le tisto, brez česar 

ne moremo živeti),
 da je konfl ikt spopad želja in ne spopad oseb (popravljanje odnosa, 

nenasilno reševanje spora),
 da so soodgovorni za oblikovanje »kratkočasne šole vedoželjnih« (kaj jih 

resnično zanima?),
 da lahko izbirajo, kako se bodo odzivali – na primer na žalitve (problem 

preobčutljivosti!),
 da biti podrejen ne pomeni biti ponižen (kljubovanje – nespontana 

neposlušnost),
 da biti nadrejen ne pomeni biti vzvišen (podrejenost in nadrejenost sta 

potrebni vlogi),
 da biti sprejet ne pomeni biti vreden (vredni so tudi, če kdaj niso sprejeti),
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 da bodo znali zdravo tekmovati (preseči logiko, da so eni zmagovalci, 
drugi pa »luzerji«; Nasprotnik ni sovražnik!; Tisti, ki ni z mano, ni nujno 
proti meni.),

 da obstaja razlika med »doma« in »v šoli« (šola je javni prostor, kjer ni 
ustrezno, da smo do vseh vselej povsem odkriti in neposredni; v šoli ne 
gre pričakovati, da nas bodo vsi sprejemali in imeli radi).

Najbolj zanesljivi porok uspeha takšnih prizadevanj je naša lastna čustvena 
razgledanost in osveščenost. »Čustveno pismeni odnos« nas odraslih do otrok 
je sploh najboljši način za preprečevanje njihovega nasilnega izražanja čustev. 
»Čustveno nepismeni odnos« odraslih do otrok pa izrazito poveča verjetnost 
nasilnega vedenja otrok. Predvsem si velja zapomniti, da bo učenec imel do sebe 
zelo verjetno takšen odnos, kot ga imamo pomembni odrasli do njega. Njegov 
ustrezni odnos do sebe je najboljši obet za to, da bo imel ustrezen odnos tudi do 
drugih ljudi. Zato bodimo do njega predvsem ljubeči in dosledni – povežimo torej 
nežne in stroge razsežnosti pedagoške ljubezni.
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Dodatek: »Delavnice« čustvenega opismenjevanja učencev

Na podlagi vsebine tega gradiva in v zvezi z rezultati naše raziskave dodajamo še 
nekaj predlogov okvirne vsebine »delavnic« za učence. Pri vsaki temi smo najprej 
nanizali vsebine delavnice, nato pa dodali še ugotovitve raziskave, vezane na 
posamično temo in predlagane vsebine. Želimo, da bi bil ta del gradiva strokovnim 
delavcem šol spodbuda za izvedbo takih ali podobnih delavnic, opozarjamo pa, 
da je smiseln in uporaben le ob poznavanju in upoštevanju vsebine celotnega 
gradiva. 

Za ugotavljanje posebnih značilnosti in potreb šole na področju čustvenega 
opismenjevanja prilagamo ocenjevalni lestvici za učence (priloga 1 in 2). 
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1. TEMA:
»SMO ČUSTVENO PISMENI?«
 Kaj je čustvena pismenost? Smo dovolj čustveno pismeni? 
 Kaj so čustva, kdaj jih doživljamo, kako nastanejo? 
 Zakaj so čustva (prijetna, neprijetna) pomembna? 
 Katera čustva poznamo?
 Kako učinkovito in nenasilno izražati čustva? 
 Minimalni cilj: sprejemljivo izražanje neprijetnih čustev (na primer 

sovraštva).
 Nekatera zmotna prepričanja o čustvih. 
 Nam lahko šola pomaga bolje razumeti svoja čustva in čustva drugih ter 

nas nauči učinkovitega in nenasilnega izražanja čustev? 

UGOTOVITVE RAZISKAVE
o Dobre tri četrtine učencev menijo, da vedo, kaj so čustva in da ponavadi 

vedo, katera čustva doživljajo. Nekoliko manj jih navadno ve, zakaj 
doživljajo neko čustvo. Še manj – slabi dve tretjini –  pa jih brez pridržka 
menita, da s svojimi čustvi znajo ravnati. Manj kot polovica jih trdi, da v 
družbi običajno prepoznajo in razumejo čustva drugih.

o Več kot polovica učencev se ne strinja, da čustva doživljamo le takrat, ko 
se nam dogaja nekaj pomembnega.

o Četrtina učencev ni potrdila, da ljudje potrebujemo čustva. Tretjina pa jih 
ni potrdila, da so čustva važna in da jih zanimajo.

o Pri vprašanju, »Če doživljaš neprijetna čustva do sošolcev, kako se vedeš 
do njih?«, določen del učencev poroča o problematičnih načinih izražanja 
neprijetnih čustev.

o Slaba polovica učencev se strinja, da so neprijetna čustva vedno slaba 
zanje. Okrog tri četrtine se jih strinja, da so prijetna čustva vedno dobra 
zanje. Okrog dve tretjini jih menita, da lahko drugim z besedo povzročijo 
čustvo in da lahko drugi njim z besedo povzročijo čustvo. Slaba polovica 
jih ne zanika, da morajo na nek način napasti tistega, do kogar doživljajo 
močno jezo. Le dve tretjini se strinjata, da nobenega čustva ne smemo 
izraziti z nasiljem. Skoraj polovica učencev se strinja, da ne moremo 
razmišljati, ko doživljamo močna čustva. Skoraj polovica jih meni, da 
morajo svoja čustva prav vedno pokazati.

o Okrog polovica učencev ni potrdila, da jim šola lahko pomaga bolje 
razumeti svoja čustva in čustva drugih ter naučiti se učinkovitega in 
nenasilnega izražanja čustev. 
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2. TEMA: 
»ZAKAJ SE VEDEMO NESTRPNO, NASILNO?«
 Nasilje je vedenje, ki ga izberemo ali pa ne. Odločimo se lahko, kako 

bomo izrazili svoja čustva.
 Nasilno ravnanje je nesprejemljivo (razen v nujni samoobrambi in skrajni 

sili, seveda s pravo mero in s ciljem odvrniti grožnjo, ne pa poškodovati 
človeka). 

 Strpnost / nestrpnost  (toleranca / nasilje).
 Žrtev včasih prevzame vlogo povzročitelja nasilja. (Pri tem lahko gre tudi 

za žrtev nasilja v družini.) 
 Nasilje kot povračilo. 
 Impulzivno, nenadzorovano izražanje besa. 
 Nasilje kot sredstvo za »manipuliranje« s svojimi čustvi. 
 Nasilje kot sredstvo za preganjanje dolgočasja. 
 Nasilje na podlagi zgledovanja po prijateljih, pritiska vrstnikov. 
 Težnja po »ustrahovanju« drugih učencev, vzbujanju strahospoštovanja. 
 Kako razumeti lastno nasilno ravnanje? 
 Kako drugače ravnati? 

UGOTOVITVE RAZISKAVE
Učenci poročajo o vrsti razlogov za lastno nasilno vedenje:
o »Ker mi tisti gredo na živce, zoprni so mi.«
o »Ker drugi tudi z mano grdo ravnajo.« 
o »Tako se maščujem.«
o »Ker se zelo hitro razjezim.« 
o »Ker se zaradi tega bolje počutim.«
o »Ker se tako zabavam, kratkočasim, uživam.«
o »Ker to počnejo tudi moji prijatelji.«
o »Hočem, da se me drugi bojijo.«
o »Ne vem, zakaj tako ravnam.«
o »Ne vem, kako naj drugače ravnam.«
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3. TEMA:
»KRATKOČASNA ŠOLA VEDOŽELJNIH!«
 Kdaj se dolgočasimo, kaj z dolgčasom sporočamo? 
 Kaj nas v resnici zanima, kaj nam je pomembno vedeti? 
 Dolgčas kot tvegano čustvo za nasilno ravnanje.
 Vedoželjnost kot varovalno čustvo. 
 Kako zmanjšati pogostost dolgočasenja in povečati pogostost doživljanja 

vedoželjnosti v šoli?  

UGOTOVITVE RAZISKAVE
Izrazito pomanjkanje vedoželjnosti v šoli in presežek dolgočasja.
o Skoraj polovica učencev trdi, da se v šoli pogosto dolgočasijo. Le petina 

jih trdi, da se v šoli ne dolgočasijo, ostali so neopredeljeni. 
o Le slaba polovica učencev trdi, da so v šoli radovedni, da jih veliko stvari 

zanima. 
o 16 učencev je odgovorilo, da se z nasiljem kratkočasijo, zabavajo.

4. TEMA
»KDO PA MISLIJO, DA SO?!«
 Kdaj, zakaj, komu kljubujemo? 
 Užaljenost, osramočenost, ponižanost. Nas lahko drugi užalijo?
 Razlika med podrejenostjo in ponižnostjo (manjvrednostjo).
 Razlika med nadrejenostjo in vzvišenostjo (večvrednostjo).
 Kako prenesti preziranje s strani drugih?
 Brezpogojno sprejemanje sebe (»Jaz sem vreden, pomemben.«).
 Razvijanje odnosov vzajemnega spoštovanja. Razlika med spoštovanjem 

in strahospoštovanjem (tu vlada argument moči). 

UGOTOVITVE RAZISKAVE 
Kaže se razvojno značilna izrazita kljubovalnost.
o Slaba polovica učencev trdi, da se v šoli pogosto upirajo, kljubujejo. Le 

slaba tretjina učencev pa to izrecno zanika.
o Vsak četrti učenec ne potrdi, da so v šoli tudi ljudje, ki jih posebej 

spoštuje. 
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5. TEMA: 
»LJUDJE, NE SOVRAGI!«
 Kdaj, zakaj, koga sovražimo? (»Ti si zloben.«, »Ne zaslužiš si, da živiš.«, 

maščevanje, privoščljivost.) 
 Kdaj, zakaj, koga preziramo? (»Ti si slab.«, poniževanje, ignoriranje.) 
 Razlika med nasiljem iz sovraštva (uničevalno nasilje), prezira 

(poniževalno nasilje), jeze (nasilje kot zahteva, da drugi spremeni 
vedenje). 

 Imamo pravico doživljati prezir in sovraštvo, nimamo pa pravice drugega 
poniževati in uničevati. Tudi jeze ne smemo izražati na nasilen način.

 Kdaj doživljamo privoščljivost? 
 Kdaj doživljamo sočutje?
 Odnosi simpatije / antipatije / ravnodušnosti. (»Jaz sem v redu, ti si v 

redu.«, samospoštovanje, spoštovanje.)
 Kdaj doživljamo zavist? Raje kot zavist: »Privoščim ti, a jaz bi tudi.«. 
 Kdaj doživljamo ljubosumje? Nenasilno izražanje ljubosumja.
 Kako preprečevati čustva antipatije v šoli? Minimalni cilj: ustrezno 

izražanje neprijetnih čustev (na primer sovraštva, prezira) do drugih 
učencev. Ljudje imamo pravico doživljati sovraštvo in prezir, moramo pa 
ju civilizirano izraziti ali držati zase. 

UGOTOVITVE RAZISKAVE
o Skoraj vsak drugi učenec trdi, da na šoli nekatere ljudi sovraži, ker se mu 

zdijo zlobni. Le vsak tretji izrecno trdi, da na šoli nikogar ne sovraži. 
o Skoraj vsak deseti učenec se strinja s trditvijo, da nekatere ljudi na šoli 

prezira, ker se mu zdijo manjvredni. Vsak četrti učenec ni zavrnil te 
trditve. 

o Vsak tretji učenec ni zavrnil trditve, da v šoli velikokrat doživlja 
privoščljivost, ko drugi doživijo kaj neprijetnega. Vsak sedmi učenec pa 
izrecno priznava pogosto privoščljivost. 

o Manj kot polovica učencev se strinja, da v šoli pogosto doživljajo sočutje, 
ko kdo doživlja kaj neprijetnega. 

o Vsak četrti učenec ne zanika, da v šoli drugim velikokrat zavida. Vsak 
deseti učenec pa izrecno priznava pogosto zavist.
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6. TEMA:
»KOMUNICIRAJMO SPOŠTLJIVO!« 
 Ne žaliti, poniževati ljudi, z vsakim ravnati kot s človekom.
 Jezo, kritiko naslavljati na vedenje, ne na celotno osebo – ločiti »greh« od 

»grešnika«. Jezi se lahko tisti, ki ima prav in ne tisti, ki je močnejši.
 Vživljanje v drugega, sočutje. 
 Ustrezno čustvo krivde, opravičilo. 
 Spoštljiv odnos do vseh sošolcev iz razreda. Biti povezani, vključevalni, 

pripadni razredu. 
 Prijazen, podporen odnos do učencev nižjih razredov. 
 Splošna spoštljivost in solidarnost na šoli. 
 Cilj šole je: vsaj strpnost (tudi če ne sprejemam, potrpim, nisem 

agresiven, nasilen). 
 Razumevanje ni isto kot sprejemanje. Lahko razumem, a ne sprejemam. 

A tudi če ne sprejemam, moram biti strpen.

UGOTOVITVE RAZISKAVE
o Prevladuje besedno nasilje (zafrkavanje, zmerjanje, žaljenje). 
o Kaže se izrazit primanjkljaj sočutja pri učencih. 
o Kaže se primanjkljaj čustva krivde. Le vsak četrti učenec trdi, da v šoli 

pogosto doživlja krivdo, ko stori nekaj, kar se mu kasneje ne zdi prav. 
Skoraj polovica učencev pa to izrecno zanika.

o Največ nasilja se zgodi med sošolci iz razreda. Skoraj vsak tretji učenec 
ne zavrne trditve, da se v šoli pogosto doživlja nesprejetega, vsak deseti 
učenec pa se s to trditvijo izrecno strinja. Vsak šesti učenec se ne strinja, 
da so na šoli tudi ljudje, s katerimi je povezan in jih ima rad. Vsak 
dvajseti učenec poroča o tem, da ga drugi učenci odklanjajo, zavračajo, 
da ga imajo za manjvrednega, da z njim grdo ravnajo. Vsak trideseti 
učenec poroča o tem, da se ga drugi učenci bojijo.

o Velik delež vrstniškega nasilja se izvaja nad učenci nižjih razredov.
o Manj kot polovica se jih strinja, da na šoli skrbijo drug za drugega in si 

pomagajo. Le dve tretjini učencev se ne strinjata, da na njihovi šoli grdo 
ravnajo drug z drugim. Četrtina učencev se ne strinja, da so v šoli večkrat 
hvaležni, ko drugi storijo kaj dobrega zanje.
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7. TEMA: 
»SAM KONFLIKT ŠE NI ‘DELIKT’!«
 Kaj je konfl ikt? Spopad dveh želja, ne dveh oseb! 
 Kaj je želja?
 Kaj je frustracija (želje), potrpežljivost?
 Ločiti med željo in potrebo.
 Ločiti sebe kot osebo in svojo željo – jaz nisem enako moja želja.
 Ločiti drugega kot osebo in njegovo željo – drugi ni enako njegova želja.
 Zavrnitev želje ne pomeni zavrnitev osebe – konfl ikt naj se dogaja na 

ravni želja ne na ravni odnosa.
 Nasilje kot poskus reševanja konfl ikta.
 Nenasilno reševanje konfl iktov – dogovarjanje, pogajanje (kaj želim jaz, 

kaj drugi), kompromis, mediacija, zmaga obeh strani.
 Če se je konfl ikt že sprevrgel v prezir, sovraštvo, moramo ugotoviti, kaj je 

bil izhodiščni konfl ikt in ga vrniti iz osebni ravni na raven želja (popraviti 
odnos). 

 Minimalni cilj: ločiti čustvo od vedenja – ustrezen način (ne)izražanja 
prezira in sovraštva.
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