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KIUSAAMINEN VERTAISRYHMÄSSÄ
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Vertaisryhmän merkitys lapselle
Vertaissuhteet voidaan jakaa viiteen eri kategoriaan, joita ovat ystävyys, 
kaveri, neutraali, vihollis - ja hyväksikäy;äjäsuhde. 

Vertaisryhmässä solmituilla ystävyyssuhteilla on tärkeitä lasta suojaavia 
tekijöitä, ja ystävyyssuhteet edistävä lapsen hyvinvoin=a. 

Kaikki vertaissuhteet eivät kuitenkaan ole lapsen kehitystä tukevia, vaan 
suhteet 

voivat aiheu;aa lapselle myös vakavia hyvinvoinnin ongelmia. 

Hyväksikäy;ävässä suhteessa vertainen tulee alistetuksi ja syrjityksi toisen 
vertaisen toimesta ilman, e;ä hän voi =lanteeseen itse vaiku;aa.

Vaikeimmillaan kiusatuksi tulleella on vain hyväksikäy;äviä 

vertaissuhteita ja heiltä puu;uu kokonaan suojaavat 

ystävyys- ja kaverisuhteet.
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Ryhmästä ulkopuolella
Ryhmän torjunta ennustaa kiusaamiskäy6äytymistä (joko muiden 
kiusaamista tai kiusatuksi tulemista).

Torjuntaa esiintyy jo kolmevuo<aista alkaen.

Tullessaan torjutuksi lapsi mene6ää yhteyden toisiin eikä hänen 
taitonsa riitä palau6amaan yhtey6ä vaan hän tarvitsee siihen 
aikuisen apua. 
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Ryhmädynamiikan merkitys kiusaamisessa
Jo pienet lapset ovat hyvin tietoisia siitä millainen ryhmädynamiikka 
lapsiryhmässä vallitsee.

Lapset tietävät kuka ryhmässä määrää, kenellä ei ole kavereita, kuka rikkoo ja 
häiritsee, kuka kiusaa, kenen seuraan hakeudutaan ja kenen kanssa halutaan 
leikkiä. Lapset ymmärtävät myös sen, saako joku ryhmässä usein kielteistä 
palautetta muilta.

Myös lapset jotka tulevat usein toisten torjumiksi, tietävät 
oman asemansa! 
Lapset ovat hyvin tietoisia ryhmässä vallitsevista normeista
ja siitä miten eri  tilanteissa tulee toimia!
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Keitä valitaan jäseniksi?
Johtajaksi valikoituvat helpos6 yksilöt, joiden näkemyksiin luotetaan ja jotka o<avat 
mielellään vastuuta ja osaavat ohjailla toisten toimintaa. 

Johtajalta edellytetään myös tasapuolisuu<a ja oikeudenmukaisuu<a ryhmän sisällä, 
mu<a ei väl<ämä<ä ryhmän ulkopuolisia kohtaan.

Johtajalta odotetaan sekä tehtäväsuuntautuneisuu<a e<ä ihmissuhdetaitoja. 

Läheisimmäksi kaverikseen johtaja valitsee yleensä jonkun, jonka tukeen voi luo0aa ja 
joka ei uhkaa hänen valta-asemaansa. 

Samaan ryhmään voi myös kuulua luova yksilö, joka keksii aina uusia ideoita ryhmän 
toteute<avaksi.
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Joku voi lunastaa paikkansa työmyyränä, joka varmistaa sen, e5ä 
ryhmä saa aina sille annetut tehtävät ajoissa hoidetuksi ja on 
paikalla siellä, missä sen kulloinkin pitää olla. 

Tehtäväkeskeisiin rooleihin kuuluu myös arvioijan rooli. Arvioija 
punnitsee ryhmän toimintaa ja antaa sille palaute5a. 

Arvioija ohjailee ryhmän kehityssuuntaa, mu5a voi johdatella 
ryhmää yhtä lailla hyvään kuin huonoonkin suuntaan. Jo5a ryhmä 
pysyisi koossa, sen ihmissuhteita tulee myös vahvistaa ja ryhmän 
jäsenten viihtyvyydestä ja hyvinvoinnista tulee huoleh=a. 

Joku saa5aa olla taitava hauskuu3amaan toisia ja joku toinen 
puolestaan muistaa aina kannustaa ja antaa ryhmän jäsenille 
myönteistä palaute5a näiden tekemisistä. 
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Ryhmän paine
Pelko itse joutua kiusatuksi on lapsilla niin suuri, että lapset lähtevät mukaan 
kiusaamiseen. Silloin he itse eivät joudu uhrin asemaan. 

Pelko ryhmän ulkopuolelle joutumisesta on niin vahva, että lapsi tekee mitä 
vaan välttääkseen ulkopuolisuuden tunteen, liittyy siihen sitten kiusaajana 
oleminen tai passiivinen kiusaaminen.

Kiusaamiseen liittyy yleensä ryhmä ja ryhmän paine onkin vahva 
kiusaamistilanteessa. Harvemmin kukaan kiusaa yksin, kiusaamiseen liittyy 
aina useampi henkilö.

Ryhmäpaineen voimakkuuden takia moni tulee vedetyksi

mukaan sellaiseen, mihin he eivät normaalisti menisi. 

Ryhmän paine on niin vahva, ettei siitä uskaltaudu irrota

kiusatuksi joutumisen pelossa.
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MITEN RYHMÄ KIUSAA?
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Itseobjektit (vastaavat itsetunnon kolmea ulottuvuutta)

Vahvistava 
itseobjek8

Ihannoiva
itseobjekti

Yhteenkuulu-
vuu;a

luova 
itseobjek8

Suurenmoinen minä
”haluan olla ainutlaatuinen”

Ihanneminä
”haluan olla kuin”

Yhtey;ä hakeva minä
”halu olla mukana”
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Negatiivisen vuorovaikutuksen kehäprosessi ( 
Laine&Neitola 2002)
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itsestä ja muista
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Positiivisen vuorovaikutuksen kehä

Taitava 
sosiaalinen 

toiminata, hyvät 
sosiaaliset taidot

Runsaasti 
myönteistä 

vuorovaikutusta
Toisten 

posi;ivinen 
suhtautuminen,

havainnot ja 
reak;ot, suosio

Suotuisat 
aikeet muita 

kohtaan

Vahva 
itsearvostus

Myönteiset 
käsitykset ja 
odotukset 

itsestä ja muista Nuori kirkko ry |  Itälahdenkatu 27 A (3 krs)  |  00210 Helsinki  (09) 
6877 4510  |  nuorikirkko.fi 

KIITOS!

http://www.nuorikirkko.fi/

