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Povzetek
Diplomsko delo govori o tveganjih rabe interneta in nevarnostih, ki se lahko pojavijo pri
uporabi interneta in sodobnih tehnologij. Uporabnikov je vedno več, tudi med otroki in
mladostniki, ki so najbolj izpostavljeni različnim dejavnikom tveganja. Internet se ne
uporablja več le na domačem računalniku, do njega lahko kjer koli dostopa vsak otrok ali
mladostnik, ki ima pametni telefon ali tablični računalnik. V diplomskem delu je
predstavljeno kar nekaj nevarnosti, na katere moramo biti pozorni oziroma vedeti, da
obstajajo, kadar uporabljamo internet. To seveda ni dovolj, potrebno je tudi, da se znamo pred
njimi zavarovati in poskrbeti, da bo uporaba svetovnega spleta varna. Predstavljene so tudi
organizacije in projekti, ki se v Sloveniji ukvarjajo z varno uporabo interneta.
V empiričnem delu me je zanimalo, kako se starši zavedajo teh nevarnosti in kako pri uporabi
interneta in sodobnih tehnologij nadzorujejo svoje otroke. V raziskavi se je pokazalo, da več
kot polovica otrok, starih od 11 do 14 let, internet uporablja vsak dan, nekateri izmed njih tudi
večkrat na dan. Prav tako 40 % otrok, starih od 8 do 10 let, internet uporablja vsak dan. Starši
so navedli kar nekaj omejitev, ki so jih pri uporabi interneta postavili svojim otrokom. Na
prvih treh mestih so omejitve pri izdajanju osebnih podatkov, omejen čas uporabe interneta, in
prepoved kupovanja preko spleta. Manj kot polovica staršev kot pomoč pri nadziranju
uporabe interneta uporablja programe za starševski nadzor. Več kot tri četrtine staršev zase
ocenjuje, da so dobro obveščeni o tveganjih pri uporabi interneta, vendar njihove dejanske
obveščenosti nismo preverjali. Pomembno je, da se starši zavedajo, da računalniki, pametni
telefoni ali tablice ne prinašajo le koristi in zabave, temveč je lahko otrok ali mladostnik ob
nenadzorovani rabi izpostavljen različnim dejavnikom tveganja, ki jih bodo starši morda
opazili prepozno, s tem pa bodo posledice lahko večje.
Ne le starši, tudi socialni pedagogi in ostali pedagoški delavci lahko na področju osveščanja in
vzgoje o varni uporabi sodobnih tehnologij veliko naredimo. Prav šolski sistem, ki od učencev
že skoraj zahteva, da pri delu za šolo uporabljajo računalnik, bi moral več pozornost nameniti
izobraževanju učencev s področja varne uporabe spleta.

Ključne besede: varna uporaba interneta, dejavniki tveganja uporabe interneta, starševski
nadzor

Summary
This diploma thesis deals with risks of the internet and with dangers that can occur when
using the internet and modern technologies. The number of users increases every day,
especially among children and teens who are the ones that are the most exposed to the various
risk factors. The internet is no longer used on home computers only, but can also be accessed
from anywhere by any child or teen who has a smart phone or a tablet. The thesis introduces
quite a few dangers that we must pay attention to or be aware of their existence while using
the internet. Of course, this is not enough, we also have to know how to protect ourselves
from them and make sure that the usage of the World Wide Web will be safe. Organizations
and projects that deal with the safe usage of the internet are also presented in this thesis.
In the empirical part of the paper, I wanted to establish, to what degree the parents aware are
of these dangers and how do they control their children regarding the internet. The research
has shown that more than half of children aged 11–14 uses the internet every day, some of
them even more times a day. 40 % of the children aged 8–10 are also daily users of the
internet. Parents listed quite a few restrictions that are given to their children when they are
using the internet. The highest three restrictions are those regarding making personal data
public, time spent on the internet, and restriction on online shopping. Less than half of the
parents uses parent control programs to control what their children are doing on the internet.
More than three quarter of the parents says that they are well-informed about the internet
risks, however, we did not check to what extent are they truly informed. The important part is
the parents’ awareness that computers, smart phones and tablets do not only bring benefits
and entertainment with them, but can also present various risk factors to children and teens
that use them without any control, and these risks can be noticed by the parents too late,
which can lead to more serious consequences.
Not only parents, but also social pedagogues and other pedagogical workers can do a great
deal of things to inform and educate children as well as their parents on the safe usage of
modern technologies. The school system itself – that nowadays almost demands for children
to use the internet for school work – should pay more attention to educating pupils in the field
of safe internet usage.

Keywords: safe internet usage, internet risk factors, parent control
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I.

UVOD

Za diplomsko delo sem si izbrala temo, ki je povezana z internetom in svetom sodobne
tehnologije. Teme nisem izbrala, ker bi bila računalniška strokovnjakinja ali ljubiteljica
najnovejših sodobnih telefonov ali tablic. Sem povprečna uporabnica interneta. Priznam, tudi
mene kdaj zanese in na računalniku preživim več časa, kot bi želela. Medtem ko na področju
mobilne tehnologije sploh nisem v stiku s sodobnimi trendi. O tej temi sem začela razmišljati,
ko sem okoli sebe začela opažati, da imajo že otroci v prvi triadi osnovne šole svoj telefon in
se med seboj pogovarjajo o tem, katere igrice igrajo na računalniku. Še bolj sem bila
presenečena, ko si je še ne trileten otrok na tabličnem računalniku sam poiskal igrico in jo tudi
igral. Ko sem delala v šoli, sem opazila, da je med mladostniki pomembno, da imajo telefon,
vendar ne kakršen koli. Telefoni na dotik so postali med starejšimi otroci že nekaj povesem
običajnega. Ti telefoni ne omogočajo le klicanja in pošiljanja tekstovnih sporočil, temveč
uporabnike povežejo s svetovnim spletom, ki jim je na voljo na vsakem koraku. Začela sem se
spraševati, kolikšen nadzor in vpogled imajo starši pri uporabi interneta svojih otrok. Jih
zanima in skrbi le račun ob koncu meseca, ki ne sme biti previsok, ali tudi kdaj, kako in v
kakšne namene njihovi otroci uporabljajo pametne telefone.
Zelo veliko otrok ima na socialnih omrežjih osebne profile. Ko sem se na individualnih urah
pogovarjala z otroki, so o tem radi govorili. Nekateri so na Facebooku skupaj s starši ustvarili
svoj profil in so jih tudi dodali med prijatelji, drugi se o teh zadevah s starši ne pogovarjajo,
saj menijo, da se na te stvari ne spoznajo. En fant mi je rekel, da čeprav ga mama kaznuje z
odvzemom računalnika, mu »itak« ostane pametni telefon.
Starši, ki jim računalniška tehnologija ni blizu, se velikokrat počutijo nemočne, saj menijo, da
ne morejo nadzorovati svojih otrok, ki se na računalnike veliko bolje spoznajo. V diplomskem
delu sem se spraševala, kako je pogostost uporabe interneta pri starših povezana z njihovim
zavedanjem o nevarnostih rabe interneta pri otrocih in v kolikšni meri straši nadzorujejo in
omejujejo rabo interneta pri svojih otrocih. V časih, ko smo do interneta dostopali le na
stacionarnih, hišnih računalnikih, in je gospodinjstvo imelo zgolj en računalnik, so starši
veliko lažje spremljali in imeli vpogled v otrokovo rabo računalnika. V današnjih časih je to
veliko težje. V raziskavi sem starše povprašala, če in kakšne omejitve imajo njihovi otroci pri
uporabi interneta. Le 5 % staršev je odgovorilo, da njihov otrok nima posebnih omejitev. Vsi
ostali pa so navedli vsaj eno, v večini primerov tudi več omejitev, kar je med ostalim
povezano tudi s starostjo otrok.
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V teoretičnem delu diplomske naloge bom najprej predstavila razširjenost in dostopnost
interneta, tako v svetu kot tudi v Sloveniji. Ta se je v zadnjih nekaj letih močno povečala in
internet je postal priljubljen tako pri otrocih, mladostnikih, odraslih kot tudi pri nekoliko
starejših ljudeh. Zato bom v nadaljevanju predstavila uporabnike interneta, ki splet
uporabljajo v različne namene. Osredotočila sem bom predvsem na uporabo interneta pri
otrocih in mladostnikih. Osrednji del naloge bom namenila predstavitvi nevarnosti in tveganj,
ki so jim izpostavljeni uporabniki interneta. Odločila sem se, da predstavim deset trenutno
najbolj izpostavljenih tveganj, predvsem takih, katerim so še posebej izpostavljeni otroci in
mladostniki. Ker se svet interneta nenehno razvija in spreminja, se pojavljajo tudi vedno nova
tveganja, tako da vsega prav gotovo ne bom uspela zajeti. Zadnje poglavje v teoretičnem delu
je namenjeno varni uporabi interneta, kjer bom predstavila, kako se lahko zaščitimo pred
tveganji, kam se lahko uporabniki obrnejo po pomoč in kako bi lahko tudi socialni pedagogi
delovali na tem področju.
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II.

TEORETIČNI DEL

1 Razširjenost in dostopnost interneta
1.1 Raba interneta v svetu in Sloveniji
Razširjenost interneta po svetu je močno odvisna od razvitosti države. V razvitem svetu je
dostopnost zelo visoka, v manj razvitih predelih sveta ga pa še ne poznajo. Pivec (2004) pravi,
da je dostop do interneta postal kazalec razvojnih možnosti neke države ali socialnega sloja.
Na spletni strani Internet world stats najdemo podatke o razširjenosti interneta po svetu za leto
2012. Najmanjši delež uporabnikov ima Afrika, kjer internet uporablja 16 % prebivalstva. V
Aziji je delež 27 %, sledi Bližnji Vzhod, kjer internet uporablja 40 % prebivalstva, v Latinski
Amerika pa 43 % ljudi. Po podatkih za leto 2012 v celotni Evropi do interneta dostopa 63 %
prebivalstva, v Avstraliji in Oceaniji 68 %, v Severni Ameriki pa imajo največji delež, kjer do
interneta dostopa 79 % celotnega prebivalstva. Če uporabnike interneta razdelimo po regijah,
lahko vidimo, da največ uporabnikov prihaja iz Azije, ki je tudi po številu prebivalstva med
največjimi. Po številu uporabnikov ji sledita Evropa in Severna Amerika.
Raba interneta se je skozi leta močno povečevala. V zgodnjih devetdesetih letih je bil internet
dostopen

le

peščici

uporabnikov

v

Sloveniji.

Ti

so

večinoma

izhajali

in

znanstvenoraziskovalnih krogov in so bili tako tudi bližje tehnološkim smernicam. Sredi
devetdesetih pa se je internet že počasi širil tudi v Sloveniji (Oblak-Črnič, 2008). Najprej se je
povečal delež računalnikov v zasebni sferi, konec devetdesetih, ko se je razširil tudi dostop do
interneta, pa se je povečalo tudi število uporabnikov. Delež gospodinjstev, ki je imelo osebni
računalnik, se je od leta 1994 do leta 2001 povečal iz 14 % na 49 % (prav tam). Pri tej
raziskavi je tudi vidno, da so uporabniki predvsem mlajša in srednja generacija ljudi. Internet
se je po slovenskih domovih začel širiti leta 1996, ko ga je po raziskavi Statistični letopisi (v
Oblak-Črnič, 2008) imelo le 3 % gospodinjstev. Leta 1999 se je odstotek povišal na 15
odstotkov. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (Zdešar, 2013) se tako doma
kot tudi v Evropski uniji delež gospodinjstev z dostopom do interneta nenehno povečuje. V
začetku leta 2004 je v Sloveniji do interneta dostopalo 47 % gospodinjstev, leta 2012 se je ta
delež povišal na 74 %. V Sloveniji odstotek gospodinjstev, ki ima dostop do interneta, narašča
nekoliko počasneje kot povprečno v Evropski uniji. V začetku leta 2004 je imelo v Evropski
uniji dostop do interneta 41 % gospodinjstev, leta 2012 pa 76 % (prav tam).
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Oblak-Črnič (2008) v svojem članku pravi, da so bile zgodnje rabe interneta na začetku
omejene na rabo zunaj doma, predvsem v izobraževalnih institucijah in delovnih okoljih. V
času razvoja interneta v Sloveniji je opaziti razlike tudi med uporabniki. Na začetku so imeli
največji dostop do interneta moški, mlajši od 30 let. Leta 2003 je razlika v dostopnosti med
spoloma v tem starostnem obdobju izginila. Med moškimi in ženskami med 31 in 50 letom
starosti ni bistvenih razlik v dostopnosti do interneta od doma. Po letu 2005 je opaziti, da je
delež žensk, ki od doma dostopajo do interneta večji. Skupina z najmanj pogostim dostopom
do interneta so ženske, starejše od 50 let. Dejavnik, ki vpliva na dostopnost do interneta je
tudi izobrazba. Skupina ljudi s končano srednjo ali visoko šolo ima vseskozi večji dostop do
interneta kot tisti, ki imajo končano osnovno ali poklicno šolo. Pri obeh skupinah se
dostopnost do interneta povečuje, hkrati pa so vedno večje razlike med obema skupinama.
Leta 2006 je do interneta dostopalo 80 % višje izobraženih oseb, pri nižje izobraženih je bil ta
delež za skoraj tretjino nižji. Dostop do interneta je imelo 52 % moških in 37 % žensk, ki so
imeli nižjo izobrazbo. Do podobnih ugotovitev so že leta 2002 prišli v raziskavi Življenjski
stili v medijski družbi (Oblak, 2002). V raziskavi so ugotovili, da je uporaba interneta
povezana z višjo izobrazbo in višjimi dohodki ljudi, hkrati pa se raba interneta s starostjo ljudi
znižuje. Na manjšo uporabo interneta naj bi vplivalo tudi ruralno okolje. Dostop do interneta
je bil v tistih časih močno odvisen tudi od višine dohodka v gospodinjstvu (prav tam).Vpliv
dohodka na rabo interneta se je verjetno sedaj močno zmanjšal, saj so cene računalnikov
dostopnejše. Prav tako pa se je izboljšala tudi pokritost z omrežji, ki omogočajo internetni
dostop ljudem, ki živijo na podeželju in so oddaljeni o večjih mestnih središč.

1.2 Naprave, ki nam omogočajo dostop do interneta
Če želimo uporabljati internet, potrebujemo napravo, ki nam bo to omogočila. Pred leti ni bilo
veliko izbire, saj je bil najbolj razširjen in dostopen namizni računalnik. Za uporabo smo
potrebovali še zaslon, tipkovnico in miško. Temu je sledil prenosni računalnik, danes pa ima
veliko ljudi pametne telefone in tablične računalnike, ki omogočajo dostop do interneta skoraj
na vsakem koraku.
Tablični računalniki, ki jih imenujemo tudi tablice, so lahko marsikdaj bolj priročni od
običajnih prenosnih računalnikov. Za upravljanje tablice ne potrebujemo dodatne miške ali
tipkovnice, vse upravljanje poteka prek zaslona, občutljivega na dotik. Pametni telefoni imajo
podobne funkcije kot tablice, le da so manjši in omogočajo klice ter pošiljanje sporočil, kot
ostali mobilni telefoni. V zadnjem času se je pojavila tudi naprava e-bralnik, ki jo
uporabljamo za branje elektronskih knjig. Seveda lahko e-knjige beremo tudi na drugih
4

napravah, a so e-bralniki zaradi svoje priročne velikosti in črno-belih zaslonov, ki so za oči
prijetnejši, boljša izbira za branje. Kar je bilo pred desetletji znanstvena fantastika, ja danes
resničnost, zato težko predvidimo, kaj vse nam bo tehnologija še prinesla. (Internet basics,
Internet devices)
V ameriški raziskavi iz leta 2012 o mladostnikih in njihovi uporabi sodobne tehnologije
(Madden, Lenhart, Duggan, in Cortesi, 2013a) so ugotavljali, kako pogosto mladostniki
uporabljajo pametne telefone in kako dostopajo do interneta. Večina mladostnikov, starih od
12 do 17 let, ima telefon (74 %), od tega jih ima 47 % pametni telefon. To pomeni, da kar 37
% vseh mladostnikov poseduje pametni telefon. Leta 2012 je v Ameriki od doma dostopalo
do interneta 93% mladostnikov. Četrtina tistih, ki imajo pametne telefone, na internet dostopa
predvsem z njimi, v manjši meri pa s katero drugo sodobno napravo (prenosni, tablični
računalnik). To pomeni, da lahko do interneta dostopajo kjerkoli in kadarkoli.
V istem obdobju, ko so na tržišče prišli tablični računalniki in pametni telefoni, se je starostna
meja uporabnikov začela še dodatno nižati. Na tržišču je vedno več najrazličnejših aplikacij,
ki so namenjene prav malčkom in predšolskim otrokom. Ti otroci tudi lažje uporabljajo
naprave na dotik kot pa računalnik s tipkovnico in miško (Brouwer, 2011; v Holloway, Green,
in Livingstone, 2013).

2 Uporabniki interneta
Internet je s svojim razvojem prinesel tudi nove in spreminjajoče načine komuniciranja.
Internet ne omogoča le hitrega dostopa do informacij in različnih podatkov, ampak omogoča
tudi nove oblike komuniciranja. Pregledovanje elektronske pošte, sodelovanje v različnih
forumih in klepetalnicah, aktivnosti na socialnih omrežjih ter brskanje po svetovnem spletu je
del vsakdana aktivnega uporabnika interneta.
Uporabniki splet uporabljajo v različne namene. Nekateri računalniško tehnologijo
uporabljajo kot komunikacijsko orodje, ki jim omogoča prenašanje informacij z enega na
drugi kraj. Drugim uporabnikom internet omogoča spoznavanje drugih ljudi ter komunikacijo
z njimi, pri tem pa lahko preizkušajo tudi različne identitete. Spet tretji uporabniki s pomočjo
računalniške tehnologije izražajo sebe in na ta način nagovarjajo in spoznavajo druge ljudi.
(Oblak, 2002)
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (2012; v Zdešar, 2013) je v začetku leta
2012 internet vsaj enkrat na teden uporabljalo 65 % oseb v starosti 16–74 let. V Evropski uniji
je v povprečju 70 % oseb, v starosti 16–74 let, internet uporabljalo vsaj enkrat na teden.
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Gospodinjstva, v katerih živijo otroci (do 15. leta) so bolje opremljena z računalniki in
internetom kot tista brez otrok. Do interneta je v začetku leta 2012 dostopalo 95 %
gospodinjstev z otroki in 66 % gospodinjstev brez otrok (Zdešar, 2012). V istem obdobju je
delež oseb, starih od 16 do 74 let, ki niso še nikoli uporabljale interneta, znašal 28 %, v
Evropski uniji je bilo povprečje 22 %. Te osebe so bile večinoma manj izobražene in starejše.
V Evropski uniji je neuporabnikov interneta v starostni skupini 65–74 let kar 80 %, in le 2 %
starih od 16 do 24 let. Glede na izobrazbo je tudi v letu 2012 vidna razlika pri rabi interneta.
Največ neuporabnikov (56 %) je med osebami z nedokončano in dokončano osnovno šolo, pri
ljudeh s srednješolsko izobrazbo jih interneta ne uporablja 23 % odstotkov, najnižji delež (4
%) pa je pri ljudeh visokošolsko ali višjo izobrazbo. Med ženskami je nekoliko več
neuporabnic (30 %) kot med moškimi (26 %) (Zdešar, 2013). Ljudje imajo različne razloge,
zakaj doma nimajo dostopa do interneta. Največ, kar 70 %, je kot razlog navedlo, da interneta
ne potrebujejo in zato tudi nimajo urejenega dostopa. Nekaj več kot polovica ljudi ni imela
dostopa, ker meni, da ima pomanjkljivo znanje na področju uporabe računalniške tehnologije.
Kot razlog so navedli tudi previsoke stroške opreme (53 %), previsoke stroške dostopa (48
%), 28 % jih je skrbela zasebnost in varnost na internetu in se zaradi tega niso odločili za
uporabo interneta, 15 % gospodinjstev, pa doma ni potrebovalo interneta, saj so do njega
dostopali drugje. Nekaj odstotkov gospodinjstev ni dostopalo do interneta iz zdravstvenih
težav (9 %), 8 % pa jih ni imelo možnosti priključitve na širokopasovne internetne povezave.
(Zdešar, 2012)

2. 1 Značilnosti rabe interneta pri otrocih in mladostnikih
Večina današnja mladine ne pozna sveta brez sodobnih tehnologij. Že od rojstva so jih
spremljali televizija, računalnik, internet, računalniške igre, mobilni telefoni. Ne znajo si
predstavljati sveta brez vse te tehnologije, zato lahko to generacijo ljudi poimenujemo internet
generacija (Oblinger in Oblinger, 2005). Sodobnim tehnologijam so izpostavljeni že
predšolski otroci, ki v povprečju na dan pred zaslonskimi mediji (televizija, računalnik, video
igre) preživijo tudi do 2 uri. Približno toliko časa na dan se igrajo na prostem. Ves ta čas
močno presega čas, ki ga otroci v povprečju namenijo branju (39 minut). Otroci začenjajo
uporabljati računalnik pri starosti 4 do 6 let. Tretjina teh otrok preživi pred računalniškim
zaslonom približno uro na dan (prav tam). Do sedaj je veljalo prepričanje, da pred
računalnikom največ časa preživijo mladostniki, vendar se starostna meja začetka uporabe
sodobnih tehnologij močno niža in tako znajo že predšolski otroci uporabljati računalnik ter
6

ga vedno več tudi uporabljajo. »Za internet generacijo je internet kot kisik; ne znajo si
predstavljati življenja brez njega« (Savage, 2003; v Oblinger in Oblinger, 2005, str. 20). Pri
tej generaciji ni nič nenavadnega, da hkrati uporablja več naprav. Medtem ko brskajo po
internetu, se hkrati pogovarjajo po telefonu in imajo prižgano televizijo.
Ker se svet sodobne tehnologije hitro razvija in širi med uporabniki, obstajajo tudi raziskave o
tem, kdaj otroci začnejo uporabljati internet in kakšne so njihove navade.
Holloway in sodelavci (2013) so se lotili raziskovanja rabe interneta pri otrocih, mlajših od 9
let. V državah, kjer je bila v zadnjih 6 letih opazna rast uporabe interneta, se je tudi starostna
meja najmlajših uporabnikov interneta spustila. Otroci, mlajši od 9 let, si na internetu
ogledujejo različne posnetke, igrajo računalniške igre, iščejo informacije, ga uporabljajo pri
domačih nalogah. Število aktivnosti na internetu se s starostjo otroka povečuje. Med otroki so
zelo priljubljene strani, kjer so na ogled najrazličnejši posnetki. To vključuje tudi posnetke, ki
za otroke niso primerni. Vprašamo se lahko, ali so mlajši otroci sposobni internet uporabljati
varno in na koristen način. Pri malčkih in predšolskih otrocih se povečuje uporaba naprav
(predvsem tabličnih računalnikov in pametnih telefonov), ki imajo dostop do interneta. Veliko
otrok je prisotnih na internetu, vendar ne po lastni volji. Starši in stari starši na primer na
socialnih omrežjih ali blogih objavljajo fotografije svojih otrok ali vnukov. Kljub temu da
internet uporabljajo čedalje mlajši otroci, največ pozornosti in skrbi še vedno posvečamo
uporabi interneta pri mladostnikih.
2.1.1 Značilnosti uporabe interneta pri otrocih, mlajših od 8 let
Raziskav, ki bi preučevale rabo interneta pri mlajših otrocih je malo, izvedli so jih le v
nekaterih državah. Rezultati se razlikujejo glede na razvitost države in splošno razširjeno
uporabo interneta. Kjer je sodobna tehnologija že skoraj v vsakem gospodinjstvu, bodo do nje
hitreje in lažje dostopali tudi otroci.
V raziskavi, ki jo je izvedla Evropska komisija leta 2005, je internet uporabljala tretjina otrok,
starih 6 in 7 let. Leta 2008 se je ta številka že povečala. Takrat je internet uporabljalo 42 %
šestletnikov in 52 % sedemletnikov (Holloway idr, 2013). Tudi novejše raziskave v
posameznih državah kažejo, da vedno mlajši otroci uporabljajo internet. Podatki iz Velike
Britanije za leto 2012 (Ofcom, 2012; v Holloway idr, 2013) kažejo, da tretjina tri- in
štiriletnikov do interneta dostopa prek hišnih in prenosnih računalnikov, okoli 10 % pa prek
tabličnih računalnikov in pametnih telefonov. Kar 87 % otrok, starih od 5 do 7 let, zna
dostopati do interneta. Leta 2005 je bil ta odstotek 68 %, kar pomeni, da se je razširjenost
interneta med britanskimi otroci povečala za skoraj petino. V Nemčiji 21 % šest- do
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sedemletnikov in 48 % osem- do devetletnikov internet uporablja vsaj nekajkrat na mesec
(Medienpädagogischer Furschungsverbung Südwest, 2012; v Holloway idr, 2013). Tudi 64 %
finskih sedemletnikov uporablja internet (Paajarvi, 2012; v Holloway idr, 2013). V Belgiji do
interneta vsaj nekajkrat na mesec dostopa 70 % flamskih predšolskih otrok. Ti se z njim
seznanijo in ga začnejo uporabljati pri treh ali štirih letih (Tuewen, 2012; v Holloway idr,
2013) . Na Švedskem 70 % tri- do štiriletnikov dostopa na internet občasno. Polovica otrok v
tej starosti uporablja namizne računalnike, četrtina pa pametne telefone (Findahl, 2013; v
Holloway idr, 2013). Okoli 78 % nizozemskih malčkov in predšolskih otrok je tudi na
internetu, po podatkih raziskave pa je kar 5 % dojenčkov do 1 leta že uporabljalo internet
(Brouwer, 2011; v Holloway idr, 2013). V Avstriji skoraj polovica tri- do šestletnikov
uporablja internet redno (Jungwirth, 2013; v Holloway idr, 2013). Na Norveškem internet
uporablja 58 % otrok do šestega leta starosti. Skoraj tretjina otrok se prvič seznani z
napravami na dotik že pred svojim tretjim letom starosti (Guðmundsdóttir and Hardersen,
2012; v Holloway idr, 2013).
Ta trend rasti med vedno mlajšimi otroci je prisoten predvsem v razvitih državah. V Južni
Koreji 93 % otrok, starih od 3 do 9 let, internet uporablja v povprečju 8–9 ur na teden (Jie,
2012; v Holloway idr, 2013). V Združenih državah Amerike četrtina triletnikov do interneta
dostopa vsak dan, do petega leta se odstotek poveča na polovico otrok, pri osmih letih pa je ta
delež že 70 % (Gutnick, 2011; v Holloway idr, 2013). V raziskavi Towards a safer use of the
Internet for children in the EU (2008), kjer so sodelovali starši iz 27 držav Evropske unije, so
starši med drugim odgovarjali tudi o tem, koliko njihovi otroci uporabljajo internet. Pokazalo
se je, da internet uporablja 42 % šestletnikov , že več kot polovica sedemletnikov (52 %),
največji skok v uporabi pa je med osmim (56 %) in devetim letom (72 %). Ob tem se lahko
vprašamo, koliko staršev pri svojih otrocih nadzira uporabo interneta.
Po podatkih nekaterih raziskav otroci internet uporabljajo za zabavo. Mlajši od štirih let zelo
radi gledajo video posnetke na spletnem portalu YouTube. Pri treh do štirih letih začnejo
igrati tudi spletne igrice. S starostjo se povečuje število njihovih aktivnosti na internetu. Tako
začnejo iskati tudi informacije in navezovati stike z drugimi ljudmi (Holloway idr, 2013).
Otroci vedno pogosteje uporabljajo virtualne svetove, kjer igrajo igre in imajo hkrati možnost
navezovanja stikov z ljudmi iz celega sveta. Virtualni svetovi, ki jih uporabljajo otroci, so
Club Penguin, Minecraft, Moshie Monsters, Webkinz in drugi, ki omogočajo funkcijo
socialnega mreženja (Young Children, 2011; v Holloway idr, 2013). Facebook, ki je
priljubljen tudi med otroki, je namenjen le starejšim od 13 let. A na njem so registrirani tudi
mlajši uporabniki, ki se prijavijo z izmišljenim rojstnim datumom in tako postanejo
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uporabniki najbolj razširjenega socialnega omrežja. Po podatkih Young Children (2011; v
Holloway idr, 2013) imajo tudi nekateri šestletniki svoje Facebook profile. V Veliki Britaniji
ima svoj Facebook profil 10 % otrok, starih med 6 in 9 let. V Španiji je teh otrok 11 %, v
Nemčiji 6 %, v Italiji 22 %, v Franciji pa 15 % tistih, ki Facebook uporabljajo še pred devetim
letom starosti (prav tam). Ponovno se lahko vprašamo, kakšne nastavitve zasebnosti imajo ti
otroci na svojih profilih in v kolikšni meri se zavedajo, kaj pomeni objavljanje informacij na
socialnih omrežjih.
Mnenja različnih strokovnjakov (pediatri, psihiatri, pedagogi) se krešejo o tem, ali je dobro,
da že malčki uporabljajo sodobno tehnologijo. Nekateri so mnenja, da bi morala biti uporaba
močno omejena in nadzorovana s strani staršev, medtem ko drugi pravijo, da je pomembno,
da otroci odraščajo ob sodobni tehnologiji in jo sprejmejo kot nekaj vsakdanjega v njihovem
življenju. (Holloway idr, 2013).
Dr. Ranko Rajović (Banjanac Lubej, 2013),

nevroendokrinolog, ki v pedagogiko vnaša

najnovejša medicinska odkritja o možganih, pravi, da sta televizija in računalnik sicer koristna
za predšolske otroke, a jih je treba z njima seznaniti in postaviti mejo, koliko časa lahko otroci
zrejo v zaslon. Če otrok v televizijski ali računalniški zaslon gleda pol ure, mora imeti
najmanj dvakrat toliko nadomestnega časa za skakanje, tek, vrtenje, igro. Če otrok torej dve
uri na televiziji ali računalniku gleda risanko, bi moral imeti štiri ure nadomestne igre. Ker je
to že veliko časa, je torej potrebno omejiti uporabo televizije in računalnika na uro oziroma
uro in pol na dan.
Potrebno bo še nekaj raziskav, da se bodo videle prednosti in slabosti rabe interneta pri
otrocih, mlajših od 9 let.
Podatkov o rabi interneta pri slovenskih otrocih, mlajših od 8 let še ni. Če sklepamo po
podatkih raziskav nekaterih drugih držav, se ta raba tudi pri nas pri tej populaciji povečuje.
Večja je verjetnost, da bodo otroci uporabljali sodobne tehnologije predvsem v tistih
družinah, kjer so starši dobro tehnološko podkovani in imajo doma tablične računalnike in
pametne telefone, ki jih otroci lažje uporabljajo kot računalnike s tipkovnico in miško.
2.1.2 Značilnosti uporaba interneta pri otrocih starejših od 8 let
V raziskavi Mladi na netu (Lobe, 2011), ki so jo izvajali leta 2010, so bili ciljna populacija
otroci in mladostniki od 8 do 19 let. Po značilnostih uporabe so ji razdelili v štiri starostne
skupine:
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8–10 let: Uporaba interneta pri teh otrocih še ni tako intenzivna, prav tako so pogosto
precenjene in pomanjkljive njihove veščine uporabe interneta, saj internet uporabljajo za
zabavo.
11–14 let: Starši jih obravnavajo kot bolj samostojne, jim bolj zaupajo in ne nadzorujejo
uporabe sodobnih tehnologij v tolikšni meri kot prej. Ti otroci dobijo svoje računalnike in
mobilne telefone. So zmerni uporabniki interneta in ga uporabljajo za igranje računalniških
iger, poslušanje glasbe in komuniciranje.
15–17 let: Ti mladostniki so že srednješolci, ki so bolj dovzetni za vplive sovrstnikov in
različnih subkultur. Internet uporabljajo za sodelovanje v socialnih omrežjih, komuniciranje,
poslušanje glasbe in potrošnjo. Starši jih pri uporabi sodobnih tehnologij težko in tudi redko
nadzirajo.
18–19 let: To so mladostniki, ki odhajajo študirat ali začnejo delat. Od prejšnjih skupin se
razlikujejo, saj imajo drugačne potrebe po informiranju, komuniciranju in uporabi interneta.
Raziskava Mladi na netu (prav tam) je bila narejena pred tremi leti. V tem času se je uporaba
interneta še dodatno povečala. Iz tega lahko sklepamo, da se je starostna meja začetka
uporabe tudi v Sloveniji znižala. To, kar je nekoč veljajo za osemletnike, lahko danes drži za
šestletnike ali še mlajše. Kar pa je še pred leti veljalo za 14-letnike lahko danes drži za 10letnike. Ker novejših raziskav ni, lahko o tem le sklepamo na podlagi tujih raziskav o rabi
interneta pri otrocih, mlajših od 9 let.

2.2 Koliko časa otroci in mladostniki preživijo na internetu?
Po raziskavi Mladi na netu je bilo leta 2010 70 % slovenskih otrok vsak dan vsaj enkrat na
internetu. Od tega je 45 % takih, ki so bili na internetu večkrat na dan. Približno ena petina
otrok je internet uporabljala nekajkrat na teden. Med spoloma se kaže manjša razlika v
uporabi. 76 % dečkov in 68 % deklic je internet uporabljalo vsak dan. S starostjo otrok se
delež uporabnikov interneta povečuje. Dnevno so internet največ uporabljali mladostniki od
15. do 19. leta (80 %). V raziskavi so otroke spraševali, koliko časa na dan so v povprečju na
internetu. Izkazalo se je, da obstajajo med delovnim/šolskim dnevom in počitnicami/vikendi
manjše razlike. Raba interneta se med prostimi dnevi poveča. Skoraj četrtina vprašanih je med
počitnicami ali vikendi na internetu več kot tri ure na dan. Med delovnimi dnevi je največ
otrok, tj. 22 %, na internetu približno eno uro. Po spolu ni večjih razlik, opazi pa se, da s
starostjo narašča pogostost uporabe interneta na običajen šolski/delovni dan. Zanimivo je, da
se delež otrok in mladostnikov, ki na internetu preživijo več kot štiri ure, s starostjo znižuje.
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Otroci do interneta največkrat dostopajo od doma. V raziskavi Mladi na netu (prav tam) je le
5 % otrok odgovorilo, da doma nimajo računalnika, ki bi omogočal dostop do interneta. Vsaj
en tak računalnik ima doma 40 % otrok, dva računalnika z dostopom do interneta pa ima
doma 30 % otrok. Skoraj polovica otrok in mladostnikov (46 %) je odgovorila, da imajo
računalnik v svoji sobi. Tretjina jih pravi, da imajo računalnik v dnevni sobi ali jedilnici, 28 %
pa računalnik uporablja v bratovi ali sestrini sobi. Približno desetina več dečkov (52 %) kot
deklic ima računalnik v svoji sobi. S starostjo se ta delež pri obeh spolih povečuje, pri 14.
letih je 44 %, pri 19. letih pa ima okoli 60 % mladostnikov računalnik v svoji sobi. Do
interneta lahko dostopamo tudi z mobilnim telefonom. Skoraj dve tretjini otrok in
mladostnikov je odgovorilo, da njihov mobilni telefon omogoča dostop do interneta (Lobe,
2010). Zadnjih nekaj let je težko kupiti telefon, ki nima možnosti dostopa do interneta, tako
da je ta delež zagotovo še višji. S starostjo se uporaba interneta s pomočjo mobilnega telefona
povečuje. V starostni skupini 8–10 let je bilo teh otrok 11 %, pri 11-14 letnikih se je delež
povečal na 36 %, do 17. leta pa je 70 % vseh mladostnikov internet uporabljalo prek
mobilnega telefona.
Malce več kot polovica otrok (55 %) je internet prvič uporabljala doma, 28 % otrok se je z
internetom prvič srečalo v šoli. V raziskavi (prav tam) so otroke in mladostnike povprašali,
pri kateri starosti so začeli uporabljati internet. S starostjo se začetna starost uporabe zvišuje.
Otroci, ki so bili leta 2010 stari od osem do deset let, so internet začeli uporabljati pri
približno sedmih letih, tisti, ki so bili stari od 15 do 17 let pa pri enajstih letih. Če bi danes
povprašali osemletnike, bi verjetno dobili še nižjo začetno starost. Najbolj pogosta jezika pri
brskanju po internetu sta pri otrocih in mladostnikih slovenski (96 %) in angleški jezik (67
%).

2.3 Digitalna pismenost
V raziskavi Mladi na netu (prav tam) so otroci in mladostniki ocenjevali svoje spretnosti in
znanja pri uporabi interneta. Podatki so pokazali, da imajo mladi najmanj težav z iskanjem
informacij, spretni so tudi pri odpiranju novega elektronskega računa, pri pošiljanju sporočil
prek takojšnjega sporočanja (Skype, MSN) in pri ustvarjanju profila na Facebooku ali
Netlogu. Največ (42 %) jih je odgovorilo, da sploh niso spretni pri odpravljanju virusov na
svojem računalniku in pri nameščanju filtrov za nezaželeno elektronsko pošto in vsiljive
spletne oglase. Otroci in mladostniki svoje znanje o internetu ocenjujejo kot dobro. Polovica
jih pravi, da so pri uporabi interneta povprečno spretni, četrtina se jih ocenjuje kot
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nadpovprečno spretne, 9 % pa zase meni, da so pri rabi interneta strokovnjaki. Kot začetnike
se ocenjuje 10 % otrok in mladostnikov. Dečki svoje znanje o uporabi interneta ocenjujejo
veliko bolje kot deklice. 34 % dečkov in 20 % deklic meni, da so nadpovprečno spretni, da so
strokovnjaki ne tem področju pa meni 14 % dečkov in le 4 % deklic. Med najmlajšimi se je
največ otrok in mladostnikov označilo za začetnike (34 %), s starostjo otrok pa ta delež
močno pade. V starostni skupini od 15 do 17 let je največji delež tistih, ki svoje znanje
uporabe interneta ocenjujejo kot nadpovprečno (41%). To je tudi najvišji delež v primerjavi z
ostalimi starostnimi skupinami. V raziskavi Mladi na netu (Lobe, 2011) so otroke in
mladostnike spraševali, kdo je v njihovi družini najbolj spreten pri uporabi interneta. Nekaj
manj kot polovica (45 %) otrok in mladostnikov meni, da so prav oni v družini najbolj spretni
pri uporabi interneta, 18 % jih je izpostavilo brata, 14 % pa sestro. Otroci in mladostniki v
manjši meri menijo, da so starši tisti v družini, ki so najbolj spretni v uporabi interneta. Le 15
% vprašanih se je odločilo za očeta in 5 % za mamo. Tudi sicer so otroci in mladostniki
samozavestni pri brskanju po internetu. Polovica jih običajno najde, kar išče, skoraj tretjina pa
vedno najde, kar jih zanima. S starostjo otrok se ta delež še povečuje (prav tam).
Raziskovalci, ki so sodelovali v raziskavi EU Kids Online (Livingstone, Haddon, Görzig, in
Ólafsson, 2011) iz leta 2010, so na podlagi dobljenih rezultatov ustvarili lestvico priložnosti,
ki jih internet nudi otrokom. Lestvico sestavlja 5 stopenj uporabe, bolj kot otrok izkorišča
priložnosti, ki jih splet nudi, na višji stopnji je.
1. stopnja: To stopnjo dosegajo vsi evropski otroci, ki uporabljajo internet. Uporabljajo
ga za šolsko delo in igranje računalniških ter spletnih iger. To stopnjo uporabe interneta
doseže 14 % otrok, kar je skoraj tretjina otrok, starih od 9 do 10 let, in šestina otrok starih od
11 do 12 let.
2. stopnja: To stopnjo dosega 86% evropskih otrok. Le-ti splet, poleg dela za šolo in igranja
iger, uporabljajo kot množični medij, ki jim omogoča pridobivanje informacij in zabavo. Zelo
priljubljen je tudi za gledanje video posnetkov. Do te stopnje uporabe pride polovica otrok,
starih od 9 do 10 let, in tretjina 11–12-letnikov.
3. stopnja: Otroci, ki dosegajo to stopnjo uporabe interneta so, poleg aktivnosti iz prve in
druge stopnje, aktivni na socialnih omrežjih, uporabljajo elektronsko pošto in na spletu berejo
oziroma gledajo novice. To stopnjo doseže 75 % vseh evropskih otrok.
4. stopnja: Na tej stopnji otroci uporabljajo internet tudi za prenašanje glasbe in filmov,
izmenjavo mnenj na forumih in vsebin prek spletnih kamer. Spletne igre igrajo s soigralci iz
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celega sveta. To stopnjo doseže nekaj več kot polovica otrok, starih od 9 do 16 let. Med njimi
je le tretjina 9–10-letnikov in manj kot polovica 11–12-letnikov.
5. stopnja: Zadnja stopnja predstavlja najbolj napredno in kreativno uporabo interneta. Otrok
na tej stopnji obiskuje in je aktiven v klepetalnicah, na blogu, izmenjuje datoteke in se
vključuje v virtualne svetove. To stopnjo doseže le 23 % evropskih otrok. Manj kot 20 %
otrok, starih od 9 do 12 let, in le tretjina 15–16-letnikov je aktivnih v nekaj naštetih
dejavnostih.

2.4 Aktivnosti mladih na internetu
Internet lahko uporabljamo v različne namene. V raziskavi Mladi na netu (Lobe, 2010) je
razvidno, da so med mladimi zelo priljubljena socialna omrežja, saj jih dnevno uporablja 41
% vseh otrok in mladostnikov, ki so bili anketirani. Vsaj nekajkrat na teden jih skupno obišče
60 % mladih. Med mladimi je na internetu zelo priljubljeno gledanje zabavnih slik in video
vsebin (56 % jih to počne vsaj nekajkrat na teden) in uporabljanje takojšnjega sporočanja npr.
Skype (48 % vsaj nekajkrat na teden). Otroci in mladostniki uporabljajo internet tudi za
iskanje informacij za šolo (40 %) in o drugih rečeh (43 % vsaj nekajkrat na teden). Manj
priljubljena je uporaba spletnih klepetalnic (64 % jih nikoli ne uporablja), prav tako 52 %
otrok in mladostnikov nikoli ne igra spletnih iger, podoben odstotek je tudi pri igranju igric na
spletu. Med mladimi prenašanje programske opreme ni tako zelo pogosto (47 % to nikoli ne
počne).

3 Nevarnosti in tveganja uporabe interneta
Sodobne informacijske tehnologije nam omogočajo informiranje, komuniciranje in
izobraževanje, s seboj pa na žalost prinašajo tudi tveganja za zlorabe. Najbolj ranljivi so
otroci in mladostniki, ki se ne zavedajo, da so lahko tudi v zavetju varnega doma izpostavljeni
nevarnostim in tveganjem, ki jih s seboj prinaša uporaba interneta. V nadaljevanju bom
predstavila nekaj najbolj pogostih nevarnosti, ki so jim mladi izpostavljeni na spletu.

3.1 Spletno nadlegovanje (cyberbullying)
Nadlegovanja in različna zbadanja so se že od nekdaj pojavljala med otroci in mladostniki. Z
razvojem sodobnih tehnologij se je nadlegovanje razširilo tudi na splet in mobilne telefone.
Pred razmahom sodobnih tehnologij se je nadlegovanje in zbadanje med učenci pojavljalo v
času pouka, na šolskih hodnikih, na poti v ali iz šole in na igriščih. V območje doma in
družine tovrstna nadlegovanja niso zašla. S pojavom sodobnih tehnologij se je tudi to
spremenilo.
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Spletno nadlegovanje ali cyberbullying pomeni »uporabo informacijsko-komunikacijskih
tehnologij z namenom podpirati namerno, ponavljajoče se in sovražno obnašanje do
posameznikov ali skupin posameznikov (Becta, 2007; v Šterk, 2008)«. Tovrstna nadlegovanja
se izvajajo prek interneta in mobilnih telefonov, kjer otrok ali skupina otrok nadleguje
drugega otroka s pošiljanjem žaljivih in grozilnih sporočil, ga žali in ponižuje. Obstaja veliko
različnih metod, ki jih posameznik in skupine uporabljajo za žaljenje drugih. Poslužujejo se
ustvarjanja lažnih profilov na socialnih omrežjih, ustvarijo sovražno spletno stran, uporabljajo
sovražni govor in žaljivke, posamezniku ukradejo identiteto, zlorabijo osebne podatke
posameznika, in na splet objavljajo različne posnetke, ki so posneti z mobilnimi telefoni.
Metode nadlegovanja so omejene z otroško domišljijo in možnostmi sodobne tehnologije, kar
pomeni, da se pojavljajo vedno novi načini nadlegovanja.
Spletno nadlegovanje ni omejeno na določen čas in prostor. Lahko se dogaja 24 ur na dan, vse
dni v leti, tudi v prostorih, kjer nadlegovalci prej niso imeli vstopa in vpliva (Informacijski
pooblaščenec, 2009b). Nadlegovalci lahko otroka nadlegujejo tudi v prej varnem zavetju
njegove sobe, čeprav so daleč stran. S spletnim nadlegovanjem je lahko povezanih veliko
ljudi, to število pa lahko v kratkem času hitro naraste. Nadlegovalci so lahko tudi anonimni,
kar je za žrtve še toliko težje. Vloge nadlegovalcev in žrtev niso tako jasne, hitro se lahko
menjajo. Nekdo, ki je bil na začetku nadlegovalec, lahko kmalu sam postane žrtev spletnega
nadlegovanja. Vzroki za spletno nadlegovanje so lahko podobni kot pri običajnem, realnem
nadlegovanju: zavist, jeza, potreba po maščevanju, želja po moči, izpostavljanje sebe. Do
spletnega nadlegovanja lahko poleg prejšnjih vzrokov pride, tudi zaradi dolgčasa, iz zabave in
zaradi nenadzorovane in neomejene rabe tehnoloških naprav. Spletna nadlegovanja se lahko
začnejo kot šala, vendar za žrtev nadlegovanja to vsekakor ni (STOP cyberbullying). Tudi
nadlegovalec nima popolnega nadzora nad tem, kdo vse bo npr. videl elektronsko sporočilo,
ki ga je poslal samo trem sošolcem. Ti lahko sporočilo pošljejo na mnogo naslovov,
prejemniki spet naprej in tako stvar uide izpod nadzora.
Nadlegovanje lahko poteka v obliki neposrednih in posrednih napadov. Pri neposrednem
nadlegovanju napadalec pošilja sporočila neposredno žrtvi, pri posrednih napadih pa žrtev ne
dobi direktnih sporočil, napadi potekajo prek drugih oseb, ki so posredniki. Tega se lahko
zavedajo ali pa tudi ne (prav tam).
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Poglejmo, kakšne načine neposrednih napadov uporabljajo spletni nadlegovalci, da dosežejo
svoj cilj. (Informacijski pooblaščenec, 2009b)


Nadlegovanje prek takojšnjega sporočanja in SMS sporočil
Otroci pošiljajo grozilna in žaljiva sporočila, fotografije ali drug žaljiv material prek
mobilnih telefonov ali prek programov za takojšnje sporočanje. Ta nadlegovanja so
lahko tudi skupinska, ko žrtev v zelo kratkem času dobi ogromno grdih in žaljivih
sporočil od različnih pošiljateljev. Otroci in mladostniki lahko ustvarijo lažne profile z
imenom žrtve in v njenem imenu žalijo in nadlegujejo druge osebe. Otroci se običajno
ne zavedajo, da čeprav grožnje niso izrečene iz oči v oči tovrstna sporočila žrtve
močno prizadenejo.



Kraja gesel in zloraba identitete
Otrok zlorabi geslo drugega in se pretvarja, da je ta oseba. V imenu te osebe lahko
pošilja neprimerna elektronska sporočila, žali njegove prijatelje in znance. Ti ljudje ne
vedo, da jim teh sporočil ne pošilja prava oseba. Z ukradenim geslom lahko ustvarijo
novo geslo in tako žrtvi onemogočijo dostop do lastnega računa elektronske pošte in
profila na socialnem omrežju.



Blogi in spletne strani
Otroci lahko ustvarijo blog ali spletno stran z namenom žaljenja in obrekovanja drugih
otrok. Na teh straneh se norčujejo iz posameznikov, jih zasmehujejo, objavljajo
njihove fotografije in informacije iz njihovega zasebnega življenja. To je nevarno, saj
vsak, ki obišče stran, ve kdo je ta oseba, kako izgleda, kje živi, kaj dela.



Pošiljanje spornih fotografij prek elektronske pošte in mobilnih telefonov
Spletno nadlegovanje je tudi pošiljanje in objavljanje fotografij drugih oseb, ki so
fotografirani v nerodnih situacijah (npr. pomanjkljivo oblečeni). Skoraj vsak sodobni
mobilni telefon omogoča fotografiranje, tako da je veliko možnosti, da napadalci
fotografirajo žrtev na skrivaj, ko se žrtev tega mogoče niti ne zaveda. Ta sporočila s
fotografijami se zelo hitro razširijo med najstniki in jih je skoraj nemogoče
nadzorovati. Lahko se pojavijo tudi na spletnih straneh, kjer so dostopne in vidne
vsem. Škoda, ki jo povzročitelji naredijo žrtvi, je nepopravljiva.



Ankete ne spletu
Otroci in najstniki s pomočjo brezplačnih aplikacij na spletu ustvarjajo najrazličnejše
ankete, ki so velikokrat lahko žaljive. Otroci in mladostniki glasujejo kdo je najbolj
»in« in kdo je najbolj »out« v razredu, na šoli, kdo je največji »piflar«, »kmet in
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podobno. Vprašanja hitro postanejo žaljiva do določenih oseb in zaradi tega so lahko
tovrstne ankete eden izmed načinov spletnega nadlegovanja.


Interaktivne spletne igre
Pri spletnih igrah, kjer več igralcev hkrati igra in med seboj tudi komunicira, lahko v
žaru igre hitro pride do sporov in verbalnih napadov. Pojavijo se žaljivke, grožnje,
govorice, igralci lahko določenega igralca izločijo iz igre, v skrajnih primerih se lahko
pojavijo vdori v igralni račun.



Pošiljanje zlonamernih kod in virusov
Nadlegovalci lahko škodijo svojim vrstnikom tudi tako, da jim pošiljajo viruse ali
zlonamerne programe, ki lahko poškodujejo računalnik ali pa omogočijo sledenje.



Pošiljanje neprimernih vsebin (pornografije) in neželenih vsebin (spam)
Nadlegovalci lahko elektronski naslov žrtve zlorabijo tako, da ga vpišejo na seznam
prejemnikov novic iz določene spletne strani. Te strani vsebujejo običajno
pornografsko ali kakšno drugo neprimerno vsebino. Žrtev začne prejemati veliko
elektronskih sporočil, za katere ne ve, zakaj jih prejema. Žrtev zelo težko prekine
prejemanje teh sporočil, včasih je rešitev le sprememba elektronskega naslova.

Pri posrednem nadlegovanju, kjer namesto nadlegovalca umazano delo opravi nekdo drug, je
tudi več načinov, kako spraviti žrtev v neprijeten položaj. Ti »pomočniki« velikokrat niti ne
vedo, da sodelujejo v nadlegovanju. V tej vlogi so lahko tudi starši žrtve, če nadlegovalcu
uspe prikazati žrtev kot krivca za stvari, zaradi katerih jo kaznujejo še starši. Nadlegovalci to
najlažje storijo s prevzemom identitete žrtve. Zlorabijo lahko pravi elektronski naslov ali pa
ustvarijo novega v imenu žrtve, podobno lahko zlorabijo profil na socialnem omrežju.
Nadlegovalci v imenu žrtve žalijo in nadlegujejo druge, krivdo pa zvalijo na žrtev. Drug način
posrednega nadlegovanja so tudi opozorila ponudnikom spletnih storitev, ki lahko
onemogočijo dostop do interneta ali določenih storitev uporabnikom, ki objavljajo neprimerne
vsebine. Prijave nadlegovalcev so izmišljene, žrtev je povsem nedolžna, a zaradi prijave
nadlegovalcev, žrtvi onemogočijo dostop. V tem primeru so ponudniki storitev ali dostopa
nedolžni sodelavci nadlegovalcev. (Informativni pooblaščenec, 2009b)
Čeprav so lahko razlogi za nadlegovanje nekoga povsem banalni, lahko tovrstno nadlegovanje
žrtve privede do nepopravljivih posledic. Nekateri mladostniki in mladostnice, ki so bili žrtve
napadov in niso poiskali ustrezne pomoči, so izhod iz teh muk videli le v samomoru. V
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medijih je na žalost vedno več zgodb najstnikov, ki so storili samomor zaradi spletnega
nadlegovanja vrstnikov.
V Italiji je 14-letna Carolina storila samomor, ker je skupina fantov, starih med 15 in 17 let,
na Facebooku objavila video, na katerem je bila precej pijana. Ti fantje so bili prijatelji
njenega bivšega fanta, ki ga je Carolina nekaj dni pred tem zapustila. Video so pospremili z
neokusnimi in žaljivimi komentarji. V Rimu je samomor naredil 15-letnik, ki so ga na
družbenem omrežju nadlegovali zaradi domnevne homoseksualnosti. (24ur.com, 27. 5. 2013)
Podobnih primerov je po svetu vedno več . Na Floridi je 12-letno dekle Rebecca naredilo
samomor s skokom iz stolpa zapuščene tovarne. Mladostnico sta skoraj leto dni v šoli, prek
Facebooka in mobilnega telefona nadlegovali 14- in 12-letni dekleti. Mlajše dekle je bilo
nekoč njena zelo dobra prijateljica. Mladostnici sta žrtev vsak dan žalili, o njej širili laži,
grozili z nasiljem, jo nagovarjali naj konča svoje bedno življenje in z njo vsaj enkrat tudi
fizično obračunali. Razlog za ta nadlegovanja naj bi bilo ljubosumje, saj se je ena izmed
deklet začela sestajati z njenim bivšim fantom, z nadlegovanjem pa je želela še dodatno
pokazati svojo premoč in jo želela ponižati. Mladostnica si je že pred usodnim dogodkom
želela vzeti življenje, ko si je prerezala žile. Kljub temu da je dekle povedalo razloge, zakaj je
to storilo, šola ni ukrepala zoper dekleti, ki sta jo nadlegovali. Zaradi nadlegovanja so starši
Rebecco prepisali na drugo šolo, a se nadlegovanje ni prenehalo. 14-letnica naj bi na svojo
stran pridobila in proti Rebecci naščuvala tudi več prijateljic. Po smrti Rebecce so uvedli
policijsko preiskavo in aretirali 14- in 12-letni mladostnici, saj nista kazali nobenega
obžalovanja. 14-letnica naj bi po Rebeccinem samomoru na Facebooku celo napisala, da je
nadlegovala Rebecco, ki se je ubila, a ji je povsem vseeno zaradi tega. Dekleti so zaslišali, ju
obtožili nasilnega nadlegovanja in izpustili v oskrbo staršev. (New York Post, 15. 10. 2013).

3.2 Seksting
Seksting (ang. sexting) je nov izraz, ki označuje pošiljanje razgaljenih ali golih fotografij prek
sporočil ali elektronske pošte svojim vrstnikom. To pošiljanje fotografij je značilno predvsem
za najstnike, ki se jim tovrstno početje zdi zabavno in v tem na začetku ne vidijo nevarnosti.
Nekateri na ta način iščejo pozornost, želijo si potrditve in stika z nasprotnim spolom.
Nekateri se čutijo dolžne, da to naredijo zaradi simpatije, s katero želijo biti. Do sekstinga
pride pogosto tudi zaradi pritiska vrstnikov. Mladostniki pogosto ne vidijo morebitnih
negativnih posledic v pošiljanju in objavljanju tovrstnih fotografij. Posledice so lahko zelo
boleče in neprijetne. Fotografija se lahko zelo hitro razširi in jo vidi veliko ljudi ali pa jo celo
objavijo na svetovnem spletu. (Knorr, 19. 11. 2010)
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Primer zlorabe fotografije je npr. fant, ki ga je zapustilo dekle. Nanjo je jezen, zato pošlje
njene razgaljene fotografije sošolcem in prijateljem. To dekle ima zaradi tega v šoli težave, iz
nje se norčujejo, se ji posmehujejo, za fotografije izvedo starši, učitelji. Ko fotografije
nekomu pošljemo, izgubimo nadzor nad njimi, tako da ne moremo vedeti, ali bodo ostale le
pri osebi, ki so ji bile namenjene, ali pa se bodo nekoč, ne vemo kdaj, pojavile na spletu ali
kje drugje. Fotografije, ki jih objavimo na spletu, pustijo svoj digitalni odtis in jih je
nemogoče povsem odstraniti. Širjenje golih fotografij ali pomanjkljivo oblečenih mladoletnih
otrok prek mobilnega telefona so obravnava kot kaznivo dejanje širjenja otroške pornografije
in se lahko kaznuje z zaporno kaznijo od 6-ih mesecev do 8 let (176. člen KZ- 1) (Spletno
Oko, 19. 2. 2013).
Ameriška raziskava (Matte, 2008) pravi, da je 20 % mladostnikov, v starosti 13–19 let že
poslalo MMS sporočilo oziroma na internetu objavilo svojo razgaljeno ali golo fotografijo.
Delež mlajših odraslih v starosti od 20 do 26 let je 33 %. Mlada dekleta to storijo pogosteje
kot fantje. Polovica deklet pošlje tovrstne razgaljene fotografije, ker čutijo pritisk fantov in
jim želijo dokazati, da jih imajo rade. Tu se kaže neenakopravnost v odnosu in težave s
samozavestjo deklet. Fantje ne čutijo tolikšnega pritiska deklet. Le 18 % jih je odgovorilo, da
so fotografije pošiljali zaradi želja deklet. Tudi v raziskavi Mladi na netu (Lobe, 2011) so
spraševali mladostnike (11–19 let), če so se že fotografirali z mobilnim telefonom brez oblek
in to fotografijo komu posredovali. Pritrdila je skoraj tretjina (29 %) vprašanih. Dobra petina
(22 %) mladih poroča, da je prejelo razgaljeno fotografijo nekoga drugega na svoj mobilni
telefon. V nasprotju s tujimi raziskavami se je v raziskavi Mladi na netu (prav tam) pokazalo,
da so se fantje s tem tveganjem srečali v veliko večjem deležu kot dekleta. Malo več kot
polovica fantov, starih 15–17 let, je že poslalo razgaljeno fotografijo, pri dekletih so ti
odstotki nižji. Pri isti starosti je njihov delež 25 %. Pošiljanje tovrstnih fotografij se pri
dekletih pojavi prej kot pri fantih. Razlog je verjetno tudi, da se dekleta nekoliko hitreje
razvijajo in odraščajo.
Podobno kot pri spletnem nadlegovanju, so lahko tudi pri sekstingu osebe osramočene in
ponižane. To se zgodi, ko se iz razgaljenih ali golih fotografij prejemnik začne norčevati in
pošiljati osebam, ki jim te fotografije niso bile prvotno namenjene. Oseba, ki je na
fotografijah, ne bo nikoli vedela, kdo vse jih je videl in kje so lahko te fotografije objavljene.
Osebe lahko te zlorabe tako prizadenejo, da se z njimi ne zmorejo soočiti in živeti naprej.
Takšen tragičen primer sekstinga je primer 18-letne Jessice Logan iz Združenih držav
Amerike (Wells, 2012). Svojemu fantu je poslala svojo golo fotografijo, a ko sta se razšla, jo
je posredoval prijateljem. Začeli so jo žaliti, zmerjati s prostitutko, zaradi česar je začela
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veliko izostajati iz šole, saj je težko prenašala vse te žaljivke in poglede. Na koncu se je
obesila. (prav tam)

3.3 Socialna omrežja
Spletna socialna omrežja so se v zadnjih leti močno razširila. Obstaja ogromno spletnih mest
za mreženje, ki omogočajo bloge, klepetalnice, forume, strani za spoznavanje, spletne
skupnosti in podobno. Uporabniki postanejo del virtualne skupnosti, kjer z danimi spletnimi
orodji komunicirajo, iščejo in spoznavajo nove ljudi, se zabavajo, izobražujejo in tudi
raziskujejo. Nekatera socialna omrežja so razširjena po celem svetu, druga so bolj popularna
le v določenih državah, nekatera uporablja le določena populacija ljudi, ki jih družijo podobni
interesi.
Po podatkih raziskave Socialna omrežja 2011 (Vehovar, Jerman Kuželički in Leban, 2011) je
med slovenskimi uporabniki spletnih socialnih omrežij najbolj priljubljen Facebook (93%),
sledijo mu Netlog (38,8%), MySpace (20%), Twitter (17,6 %), LinkedIn (13%) in Hi5 (13%).
Ti podatki so iz leta 2011, podatkov o današnji priljubljenost tovrstnih strani nisem zasledila.
Lahko pa sklepamo, da so se razmerja priljubljenosti spremenila, saj so se pojavila tudi nova
omrežja, kot so Google+, Instagram, Tumblr, Ask.fm in druga.
Med mladimi so priljubljeni MySpace, Netlog in v zadnjem času tudi Ask.fm. To omrežje
uporabnikom omogoča, da postavljajo vprašanja in dobijo nanje odgovore. Prav tako lahko
odgovarjajo drugim uporabnikom. Stran je integrirana tudi z ostalimi priljubljenimi in
razširjenimi omrežji (Facebook, Tumblr, Twitter), kar omogoča, da se odgovori na vprašanja
lahko širijo tudi izven omrežja Ask.fm. (Safe-si, Ask.fm)
Ask.fm je posebno in hkrati problematično omrežje, saj so vse objave javne, uporabnikom
niso na voljo nastavitve zasebnosti kot npr. na Facebooku. Zaradi tolikšne odprtosti in tudi
anonimnosti na strani, uporabniki se namreč predstavljajo z vzdevki ali ostanejo anonimni, se
na tej strani dogaja marsikaj. Na profilih je veliko spolne in ustrahovalne vsebine. Otroci in
mladostniki na profilih objavljajo vsebine brez zadržkov, vprašanja in odgovori so žaljivi,
vulgarni, objavljajo tudi videoposnetke. Tukaj se pokaže, da ko je človek skrit za
anonimnostjo, pove marsikaj, kar si drugače ne bi upal povedati. Najbolj sporna so vprašanja
in odgovori, ki pozivajo k samomoru, slačenju, samozadovoljevanju, ki so žaljiva in zelo
intimna. Čeprav imajo uporabniki možnost, da na vprašanje ne odgovorijo in s tem preprečijo,
da bi se pojavilo na njihovem profilu, se mladi tega ne poslužujejo in tako odgovarjajo tudi na
žaljiva in zlonamerna vprašanja. Ask.fm so ustanovili v Latviji, trenutno pa ima že več kot 52
milijonov uporabnikov z vsega sveta. (Safe-si, Ask.fm)
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Krajša predstavitev še nekaterih priljubljenih strani za mreženje:
Twitter uporabljajo ljudje, ki želijo na kratek način nekaj sporočiti, ostali člani skupnosti
lahko to objavo komentirajo in nanjo odgovarjajo. Twitter je oblika bloganja, kjer vsebina ni
daljša od 140 znakov. (Ptičar, 7. 3. 2013)
Tumblr je platforma, ki uporabnikom omogoča mikrobloganje. Objavljanje fotografij, avdio
in video posnetkov, komentarjev in tekstovnih besedil na Tumblru je preprosto, hkrati pa
lahko uporabnik svojo vsebino hitro razširi med svoje občinstvo. Omogoča tudi spremljanje
vsebine drugih blogerjev. Uporabniški profili so tako zasebni kot tudi javni. V svetu že več
kot 150 milijonov ljudi uporablja Tumblr. (prav tam)
Instagram je aplikacija, ki uporabnikom omogoča ustvarjanje in deljenje slik in
videoposnetkov z drugimi, ki jih ustvarijo z mobilnim telefonom.

Uporabniki lahko

fotografijam ali videoposnetkom dodajo različne filtre za umetniški vtis. (Safe-si, Instagram)
MySpace je namenjen predvsem mladim, omogoča jim ohranjanje stikov s prijatelji, bloganje
in prikazovanje glasbenega portfolija. Na ta način so glasbeni agenti odkrili nekaj talentov in
jim pomagali na glasbeni poti. Pred leti je bilo to socialno omrežje zelo priljubljeno med
mladimi, po pojavu Facebooka pa mu je priljubljenost začela padati. Sedaj je aktivnih
uporabnikov okoli 25 milijonov. (Ptičar, 20. 9. 2012)
LinkedIn je socialno omrežje, ki omogoča vzpostavljanje in ohranjanje profesionalnih stikov.
Mreža temelji predvsem na poklicnih referencah uporabnikov. Namenjen je vsem, ki so že
aktivno vključeni na trg dela ali pa si to želijo. Na ta način si lahko uporabniki širijo mrežo
poznanstev v poslovnem svetu in si tako omogočijo boljše poslovne priložnosti. (Ptičar, 13. 9.
2012)
Google+ je socialno omrežje, na katerem lahko delite svoje misli, fotografije, videoposnetke,
omogoča tudi klepet in konferenco. Namenjen je širšemu krogu ljudi. Kdor že ima Gmail, se
lahko v Google+ vpiše z obstoječimi podatki. To socialno omrežje uporablja okoli 170
milijonov ljudi. (Ptičar, 9. 7. 2012)
Second Life je spletna skupnost, virtualni svet, ki spominja na računalniško igro, a to ni, saj
ni zmagovalcev, poražencev ali predpisanega cilja. Vsak uporabnik ustvari svoj virtualni jaz
(avatar), ki mu določi starost, spol in videz. V tem virtualnem svetu ljudje počnejo stvari, ki
jih veselijo. Uporabniki se v tem svetu družijo, poslušajo glasbo, igrajo igre, hodijo na
koncerte, imajo družine, gradijo hiše, prodajajo svoje izdelke in podobno. Second Life
omogoča uporabnikom vzporedno virtualno življenje. (Ptičar, 8. 1. 2013)
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Socialna omrežja imajo običajno tudi starostno omejitev, ki se je nekateri uporabniki ne
držijo. Pri registraciji otroci navedejo lažno starost in brez težav postanejo uporabniki npr.
Facebooka, ki ima starostno omejitev 13 let.
V Sloveniji je med vsemi generacijami prisoten Facebook, ki je tudi v svetovnem merilu
najbolj priljubljeno in razširjeno socialno omrežje. Šteje že več kot milijardo uporabnikov
(Statistic Brain, 23. 6. 2013). Po podatkih Socialbakers (RIS, 26. 2. 2013) je to omrežje sredi
februarja 2013 uporabljalo že 748.200 Slovencev, kar predstavlja 52,7 % slovenskih
uporabnikov interneta in 37,3 % celotne slovenske populacije. Omrežje, ki so ga najprej
začeli uporabljati ameriški študentje, se je počasi razvijalo in širilo. Tako po svetu kot tudi pri
nas ga sedaj uporabljajo ljudje vseh starosti. Podatki portala Socialbakers (prav tam) za
Slovenijo kažejo, da je največ uporabnikov v starostni skupini od 25 do 34 let (30 %), sledijo
uporabniki v starostni skupini od 18 do 24 let s 25 %. Delež uporabnikov, starih 45 let ali več,
se je od marca 2011 do februarja 2013 povečal za trikrat (RIS, 26. 2. 2013).
Po navadi ima vsaka stvar tako pozitivne kot tudi negativne strani, tako jih ima tudi uporaba
spletnih socialnih omrežij. Uporabniki se lahko srečajo z nezaželeno pošto, prejmejo virus,
doživijo spletno nadlegovanje neznane osebe ali pa jim nekdo ukrade identiteto. To je še
posebej nevarno pri otrocih in mladostnikih, ki se na spletu izdajajo za starejše kot so, poleg
tega pa se ne zavedajo možnih nevarnosti. (Safe-si, Spletne strani za mreženje)
Določenim nevarnostim se lahko izognemo, če svoj profil zaščitimo in uporabimo funkcije za
zaščito zasebnosti. Že leta 2005 sta Govani in Pashley (2005) raziskovala, če so uporabniki
Facebooka ozaveščeni o zasebnosti na tej spletni strani. Kot navajata, je bilo 80 % ljudi
seznanjenih o nastavitvah zasebnosti, od tega jih je 40 % ljudi poskrbelo, da so imeli svoj
profil zavarovan. Več kot 60 % ljudi je imelo na svojem Facebook profilu osebne podatke, kot
so datum rojstva, domači kraj, zanimanja, status in svojo sliko. Jones in Soltren (2005; v
Debatin, Horn, Hughes, in Lovejoy, 2009) sta istega leta predstavila rezultate raziskave, ki je
pokazala, da je 74 % ljudi seznanjeno z možnostjo nastavitve zasebnosti, le 62 % teh ljudi je
to možnost tudi izkoristilo. Tudi onadva sta ugotovila, da so ljudje kljub temu delili zelo
veliko osebnih podatkov in informacij o sebi. Govani in Pashley (2005) ugotavljata, da večina
ljudi, v njunem primeru študentov, kljub temu da je bila seznanjena z nevarnostmi, ki so
povezane s Facebookom in možnostjo zavarovanja osebnega profila ni spremenila svojih
osebnih nastavitev.
Madden s sodelavci (2013b) je v raziskavi Teens, social media, and privacy raziskoval, katere
informacije mladostniki delijo na socialnih omrežjih in kako poskrbijo za zasebnost svojih
profilov. Primerjali so podatke iz leta 2006 in 2012 ter ugotovili, da mladostniki delijo vedno
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več informacij o sebi. Več kot 90 % mladostnikov, ki uporablja socialna omrežja, se na njih
predstavlja s svojim pravim imenom, 84 % jih ima objavljene svoje hobije in zanimanja, 82 %
jih ima objavljen rojstni datum, 71 % kraj bivanja in šolo, ki jo obiskujejo, 62 % pa objavlja
tudi svoj trenutni status. Prav tako ima 90 % mladostnikov objavljeno vsaj eno svojo
fotografijo, 24 % pa jih je objavilo tudi svoj videoposnetek. Malo več kot polovica mladih
ima na svojem profilu objavljen svoj elektronski račun, 20 % pa telefonsko številko. Petina
vprašanih je odgovorila, da informacije, ki jih objavljajo na svojem profilu niso prave in si na
ta način zavarujejo zasebnost. Mladostniki, ki so sodelovali v raziskavi so imeli v povprečju
300 prijateljev na Facebooku in 79 sledilcev na Twitterju. Tretjina mladostnikov ima med
prijatelji na Facebooku tudi ljudi, ki jih v resničnem življenju ne pozna. Pri objavljanju
informacij na spletnih omrežjih je zelo pomembno, koliko ljudi lahko vidi to objavo. Po
podatkih raziskave Teens, social media, and privacy (prav tam) ima 14 % uporabnikov
Facebooka in 64 % uporabnikov Twitterja popolnoma javno dostopne profile. Več kot
polovica (60 %) mladostnikov ima svoj Facebook profil viden le prijateljem, pri Twitterju je
teh 24 %.
Slovenska raziskava Socialna omrežja 2011 (Vehovar, Jerman Kuželički, in Lebar, 2011) se
je lotila raziskovanja navad domačih uporabnikov spletnih omrežij. Za raziskavo so uporabili
spletno anketo, ki so jo izvedli februarja in marca 2010. Populacijo so predstavljali uporabniki
interneta, od 10. do 83. leta. Končni vzorec je predstavljalo 1.143 ljudi. Vehovar (2011) je v
tej raziskavi skupaj s sodelavci ugotovil, da ima 60 % anketirancev ustvarjen profil na vsaj
enem od mnogih socialnih omrežij. Uporabniki najpogosteje javno objavijo svoje ime,
priimek, spol in prikazno sliko. Kot razloge za javno objavo teh podatkov navajajo, da jih
ostali uporabniki lahko najdejo na socialnem omrežju (slaba polovica moških in 56 % žensk)
in po njihovem mnenju naj bi bili ti podatki potrebni za vzpostavitev profila (25 % moških in
20 % žensk). Raziskava je pokazala, da ženske bolj skrbi zloraba profila (30 %, moški 20 %).
Slaba tretjina anketiranih je na družabno omrežje že objavila sliko sebe ali koga drugega ob
pitju alkohola ali kajenju. Vprašana dekleta, s starostjo 10–15 let, so s 40 % priznala, da so že
objavila fotografijo sebe ali koga drugega v provokativni pozi. Petina moških in 14 % žensk
je potrdilo, da je njihov partner, prijatelj, znanec ali kdo drug objavil informacije, za katere
niso želeli, da bi bile objavljene, in na ta način izrabil njihovo zaupanje. Mladi v starostni
skupini do 25 let najpogosteje čutijo tovrstno izrabo zaupanja (20 % vprašanih). Vehovar
(2011) je s sodelavci še posebno pozornost namenil rabi spletnih omrežij pri otrocih in
njihovih starših. Skoraj dve tretjini vprašanih otrok pravi, da jim starši niso postavili nobenih
pravil glede rabe spletnih socialnih omrežij. Ostalim so starši postavili pravila o izdajanju
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osebnih informacij (30 %), omejitve pri objavah fotografij (25 %) in pravila o srečanjih v živo
z osebami, ki so jo jih spoznali prek spleta in jih v realnem življenju ne poznajo (20 %). Na
drugi strani, pa pri odgovorih staršev opazimo, da pravila postavljajo bolj pogosto, kar je
razvidno iz odgovorov otrok. Najpogostejša so pravila o izdajanju osebnih podatkov, omejitve
pri spoznavanju ljudi na spletu in pravila glede srečevanja v živo s temi ljudmi.
Le dobra tretjina staršev trdi, da svojim otrokom glede rabe spletnih socialnih omrežij ali rabe
interneta ne postavi nobenih pravil (prav tam).

3.4 Varovanje osebnih podatkov
Internet uporabljamo v različne namene. Uporaben je, ko iščemo določeno informacijo, ko
želimo poklepetati s prijateljem, ki se je preselil v tujino, ko želimo kupiti izdelek, ki ga v
Sloveniji še ni mogoče najti ali pa na socialnih omrežjih poiskati prijatelje iz otroštva. Pri
vseh teh in ostalih aktivnostih na internetu je pomembno, kako pozorni smo na izdajanje
svojih osebnih podatkov. Ko iščemo najugodnejši nakup v spletnih trgovinah, ne sme biti
naše vodilo le najnižja cena. Obstaja veliko spletnih trgovin, ki to niso in želijo morebitne
kupce le prevarati in zlorabiti njihove kreditne kartice. Ko uporabljamo socialna omrežja, je
tudi pomembno, da na osebnem profilu ne izdamo vsega o sebi in ne dovolimo, da lahko
kdorkoli vidi naš osebni profil. Vsakodnevno obveščanje o tem, kaj počnemo, kje smo, kam
gremo, je lahko tudi nevarno, predvsem, če imamo med dodanimi prijatelji ljudi, ki jih ne
poznamo dobro. V tem primeru se ne bi smeli čuditi, če bi nam med čudovitim dopustom v
tujini vdrli v stanovanje in nas okradli.
Zasebnost in varnost sta na internetu lahko hitro ogrožena. Na spletu je mnogo aktivnosti, ki
vodijo v razkrivanje osebnih podatkov. To se zgodi, ko izpolnjujemo obrazce na določenih
spletnih straneh, ko se registriramo kot uporabnik določene programske opreme, ki jo dobimo
prek spleta, ko si ustvarimo profil na socialnem omrežju ali račun za elektronsko pošto, ko se
registriramo na različnih forumih. Oseba lahko svoje osebne podatke deli tudi pri
komunikaciji z drugimi uporabniki, npr. na forumih, v klepetalnicah in na socialnih omrežijih
(Informacijski pooblaščenec, 2009a). V današnjem času imajo osebni podatki veliko tržno
vrednost, zato nanje prežijo komercialni ponudniki storitev. Velikokrat jim v zameno za
sodelovanje v žrebanju za sanjske počitnice zaupamo svoje podatke (ime, priimek,
elektronska pošta, starost, izobrazba in še kaj). Izžrebani seveda nismo, kar naenkrat pa
začnemo dobivati različna reklamna elektronska sporočila.
Z leti se informacijsko-komunikacijske tehnologije vedno bolj razvijajo, s tem pa tudi
možnosti različnih zlorab osebnih podatkov. Pojavlja se ribarjenje podatkov (ang.
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»phishing«), kjer spletni goljufi ustvarijo lažno spletno stran (npr. spletne banke) in želijo od
uporabnikov teh strani pridobiti osebne podatke. To so številka kreditne kartice, uporabniška
imena in gesla, digitalna potrdila in ostali osebni podatki. Te lažne spletne strani so zelo
podobne pravim. Goljufi želijo z lažnim elektronskim sporočilom privabiti uporabnika na
lažno spletno stran in si tako z odgovorom uporabnika pridobiti njegove osebne podatke.
Posledice so lahko različne. Če na primer uporabimo lažno stran spletne banke, nam lahko iz
bančnega računa poberejo ves denar. Ribarjenje podatkov je vedno bolj razširjeno, na svetu
naj bi nastalo od 100 do 200 novih strani dnevno. Januarja 2007 so uporabniki švedske banke
zaradi ribarjenja podatkov skupaj izgubili 850.000 €. (Informacijski pooblaščenec, Varstvo
osebnih podatkov na internetu)
Pojavljajo se tudi »pharming« napadi, ki so za uporabnika še nevarnejši, saj jih je težje
prepoznati kot ribarjenje podatkov. »Pharming« napadi so tehnični napadi na DNS strežnike
ali na določeno datoteko, ki se nahaja na uporabnikovem računalniku. Uporabnik misli, da je
na pravi spletni strani, saj je vtipkal pravi URL naslov, v resnici pa je bil preusmerjen na lažne
strani. Ker se URL naslov ne spremeni, uporabniki težje podvomijo v prevaro in zato brez
večjih skrbi vnašajo svoje osebne podatke v različne obrazce, ki se nahajajo na teh straneh.
(prav tam)
Nezaželena elektronska sporočila (ang. spam), imenujemo jih tudi vsiljena in nadležna
sporočila, so običajno sporočila z reklamno vsebino, ki jo »spammerji« pošljejo na veliko
število (več tisoč) elektronskih naslovov. Naslove prejemnikov pridobivajo na forumih,
spletnih straneh, v podatkovnih bazah ali pa jih preprosto ugibajo. Z vsiljeno pošto po navadi
oglašujejo izdelke ali storitve vprašljive kvalitete ali pa gre za goljufije. Za pošiljatelje je
tovrstno reklamiranje zelo poceni in tudi če zelo nizek odstotek ljudi privabijo k nakupu, se
jim tovrstno oglaševanje izplača. Pošiljatelji (»spamarji«) za dosego cilja vdirajo v
računalniške sisteme, saj ponudniki dostopa do interneta omejujejo dostop do strežnikov za
pošiljanje odhodne pošte (Arnes, 2012). Vsiljena pošta je uporabnikom nadležna, ker jo je
zelo veliko in se z njo zakrijejo ostala koristna elektronska sporočila. Vsiljena pošta
predstavlja od 50 % do 70 % vsega globalnega prometa elektronske pošte. Zaradi tega
uporabniki in ponudniki dostopa do interneta nameščajo vedno nove filtre in ovire, ki
nezaželeno pošto odstranjujejo, da lahko elektronsko pošto v koristne namene sploh
uporabljajo. Spam je tudi nevaren, saj nas lahko pošiljatelji želijo zavesti in ogoljufati, poleg
tega pa oglašujejo tudi ponaredke farmacevtskih sredstev in snovi, ki v Sloveniji niso v prosti
prodaji in so lahko za uporabo nevarne. (prav tam)
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Vse te zgoraj naštete nevarnosti prežijo nad vsemi uporabniki interneta, ne le med mladimi, a
so ti najbolj ogroženi, saj se marsikdaj ne zavedajo vseh možnih posledic svojih aktivnosti na
internetu. Za zaščito pred zlorabami morajo uporabniki poskrbeti za strojno in programsko
zaščito na računalniku, ki jo morajo sproti posodabljati (anti-virusni paketi, požarni zidovi)
(Arnes, 2012).

3.5 Varna in skrivna gesla
V današnjih časih imamo gesla za marsikatere stvari. Če želimo z bančno kartico dvigniti
denar ali plačati račun, moramo poznati svoje geslo oz. PIN kodo. Za dostop do spletne banke
ponovno potrebujemo geslo. Pri uporabi elektronske pošte, socialnih omrežij in spletnih
trgovin zopet potrebujemo ustrezno geslo. Če želimo sodelovati na forumih, se moramo prav
tako registrirati in zopet uporabiti geslo. Uporaba gesel je tako razširjena, da imajo uporabniki
težave s pomnjenjem različnih gesel. Zaradi tega imajo ljudje več enakih gesel za različne
priložnosti. Kar pa seveda ni priporočljivo, saj v primeru, da nam to geslo zlorabijo, lahko
dostopajo do več osebnih podatkov, kot če bi imeli za vsako stran, kjer se moramo vpisati z
geslom, svoje geslo. Ko izbiramo geslo, je priporočljivo, da ima vsaj 8 znakov, da je
sestavljeno iz kombinacije črk in številk, ki so za nas smiselne in se jih bomo lahko
zapomnili. Ni priporočljivo, da za geslo uporabimo svoje osebne podatke (ime, rojstni datum,
naslov, vzdevek), imena hišnih ljubljenčkov, svojih idolov, znano besedo ali besedno zvezo,
ki nam nekaj pomeni in bi jo drugi lahko v nekaj poskusih ugotovili (Safe-si., Varna gesla).
Do naših gesel lahko pridejo z vdorom v računalnik, z okužbo računalnika ali zaradi naše
nepazljivosti. Svojih gesel ne smemo nikomur zaupati, ne smemo dovoliti brskalniku, da si ga
zapomni, iz strani se moramo odjavljati, predvsem če na internet dostopamo z javnega
računalnika. Gesel prav tako ne smemo imeti nekje zapisanih, saj jih lahko kdo najde. Pazljivi
moramo biti tudi pri uporabi internetnih točk, kjer so lahko okuženi računalniki, na katerih na
potovanjih uporabljamo spletno pošto, plačujemo račune ali rezerviramo hotele. Če se želimo
zavarovati pred tovrstnimi zlorabami, je priporočljivo menjati gesla, sploh če smo z nekom
delili računalnik in ga iz različnih razlogov ne delimo več (Mihelač, 2013).
Če sumimo, da nam je nekdo vdrl v npr. elektronsko pošto, moramo svoje geslo čim prej
spremeniti, da ga ne bo spremenil on in nam s tem popolnoma onemogočil dostop do našega
računa. Krajo gesla in s tem krajo naše identitete moramo prijaviti administratorju spletne
storitve, kjer so nam geslo ukradli. Pri zlorabi elektronske pošte in profilov na spletnih
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omrežjih moramo svoje prijatelje obvestiti, kaj se nam je zgodilo, da bodo veseli, da sporočil
ne pošiljamo mi. (Safe-si, Varna gesla)

3.6 Igranje iger in virtualni svetovi
Ena izmed najbolj priljubljenih in zabavnih aktivnosti otrok in tudi odraslih na internetu je
zagotovo igranje računalniških iger. Poznamo ogromno različnih iger, ki se med seboj
razlikujejo po vsebini in so namenjene različnim starostnim skupinam. Igre lahko kupimo tudi
na CD-jih in DVD-jih, kjer je na ovitku oznaka, ki nam pove, komu je ta igra namenjena.
Evropski informacijski sistem za igre (PEGI) staršem po vsej Evropi posreduje priporočila o
primernosti iger za mlade. Sistem PEGI nudi zanesljive informacije v obliki oznak starostnih
ocen in opise vsebine iger ter na ta način informira starše, da se lažje odločijo o nakupu igre.
(PEGI online, O sistemu PEGI)
Tako kot vse na internetu, se tudi igre zelo hitro spreminjajo, še vseeno pa jih lahko razdelimo
v štiri večje kategorije (Šterk, 2008):
Mini igre ali browser igre so podobne klasičnim arkadnim in namiznim igram. Običajno so
brezplačne in jih najdemo na igralnih portalih in spletnih straneh, ki se financirajo z oglasi.
Namenjene so enemu igralcu, ki se med igro ne povezuje z ostalim virtualnim svetom.
Igre z oglasi (advergames) so namenjene oglaševanju določenega proizvoda in podjetja. Igra
se igra na spletni strani tega podjetja ali pa uporabniki igro naložijo na tej strani. Igre so
povezane z virusnimi tržnimi kampanjami, saj želijo čim več ljudi seznaniti s proizvodom.
Omrežne igre lahko igramo na osebnem računalniki ali pa z igralno konzolo in z dostopom
na internet. Igre so lahko različnih žanrov, čeprav so v ospredju igre s taktičnim bojem
(strelske igre), ki igralcu omogočajo pogled na igro z očmi lika iz igre. Igralci tekmujejo v
ekipah ali eden proti drugemu. V tej kategoriji je zelo priljubljena igra Call of Duty.
Masivne večigralske igre se od ostalih spletnih iger razlikujejo v tem, da v igri sočasno
sodeluje veliko število igralcev, hkrati pa se igra neprekinjeno, ne glede na to, ali v njej
določen igralec sodeluje ali ne. Igre so pogosto ustvarjene v tridimenzionalnem svetu. V igrah
prevzamejo igralci vloge virtualnih likov in skupaj s preostalimi igralci ustvarjajo zgodbe, jim
sledijo, tako da so znane po družbenih vidikih in vidikih skupnosti. Te igre poimenujejo tudi
masivne večigralske spletne igre vlog (MMORPG). Igra iz te kategorije World of Warcraft
ima že več ko 6 milijonov prijavljenih igralcev.
Večigralske spletne igre vlog (MMORPG) podpirajo virtualne skupnosti, kjer so lahko igralci
izpostavljeni tveganjem, saj komunicirajo z neznanimi igralci v resničnem času. Tukaj so
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zopet dodatno izpostavljeni mladi. Vsebine, ki so rezultat igre, so lahko za njih neprimerne,
prav tako vedenje drugih igralcev do njih. Pojavi se lahko žaljiv jezik, agresivnost do drugih,
ustrahovanje v igri, ki se lahko dogaja s pomočjo besedne, glasovne ali video komunikacije.
Tovrstne spletne igre lahko otroke spodbudijo k ustvarjanju odnosov, zaupanju podrobnosti o
sebi ali spoznavanju neznanih igralcev izven igralnega okolja. (PEGI online, Zaščita mladih )
Otroci, predvsem fantje, zelo radi igrajo različne strelske ali kako drugače nasilne igre.
Vprašamo se lahko, kako to nasilje v igrah vpliva na otrokov razvoj in ali lahko otroci igrajo
tovrstne igre?
Obstaja več teorij in vsaka zavzema neko svoje stališče. Zagovorniki stimulacijske teorije
trdijo, da agresivne računalniške igre spodbujajo agresivnost pri otrocih. Nasprotujejo jim
zagovorniki inhibicijske teorije, ki pravijo, da tovrstne igre pri otrocih vzbujajo strah in s tem
zmanjšujejo agresivnost. Habitualizacijska teorija pravi, da se igralci na igro tako navadijo, da
pri njih ne vzbudi nobenih čustev in reakcij. Zagovorniki katarzijske teorije pa pravijo, da vse
računalniške igre, tudi nasilne, na igralca delujejo sproščujoče in s tem zmanjšajo agresivnost
pri uporabnikih. (Šterk, 2008). Mnenja strokovnjakov so različna. Nekateri v celoti
nasprotujejo akcijskim igram, ki po njihovem mnenju škodujejo otrokom, drugi pa
zagovarjajo njihovo uporabo, ki naj bi bila koristna, saj izboljšuje otrokovo motoriko in
spodbuja sposobnost strateškega mišljenja. V ozadju zagovornikov je tudi ogromna in bogata
industrija računalniških iger. (Banović, 2003; v Šterk, 2008).
Če na te teorije pogledamo z distance, bi lahko v vsaki našli nekaj resnice. Verjetno pa
nobene od teh teorij ne moremo potrditi na celotni populaciji otrok. Otroci so si tako zelo
različni, da verjetno pri zelo plašnih in nežnih otrocih nasilne igre resnično vzbujajo strah in
jih sploh ne bodo želeli igrati. Pri nekaterih pa bodo tovrstne igre prebudile in spodbudile
agresijo, ki se je prej morda kazala na drugačen način. Težave nastanejo takrat, ko igralci
nasilnih računalniških iger prenesejo mehanizme, ki jih poznajo iz računalniških iger, v
vsakdanje življenje (prav tam).

3.7 Zasvojenost z internetom
Besedo zasvojenost ne povezujemo ravno pogosto z rabo novodobnih tehnologij. Najprej
pomislimo na zasvojenost z različnimi drogami. V zadnjem času pa se pojavlja tudi
zasvojenost z uporabo novodobnih tehnologij.
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Milčinski, Tomori, in Hočevar (1986) definirajo odvisnost kot »navezanost človeka na neko
stvar ali navado, od katere pričakuje odrešenje, zato mu vse drugo postane nepomembno«.
Pri odvisnosti od drog so uporabniki zasvojeni s kemičnimi substancami, ki delujejo na
njihovo psihično stanje. Pri zasvojenosti z internetom pa se postavlja vprašanje, kam bi jo
uvrstili in kakšne so značilnosti te zasvojenosti.
Merc (1995; v Repa 2010) deli odvisnosti na biološko oziroma fizično in na psihično
odvisnost. Pri biološki odvisnosti potrebuje metabolizem telesa zadostne koncentracije
določene substance, če želi normalno delovati, pri psihični odvisnosti pa je uživanje
psihotropne substance postalo naučena reakcija. Človek, ki z omamljanjem obvladuje svoje
čustveno življenje, se zaradi zasvojenosti vede povsem drugače, kot bi se sicer. Človek, ki je
zasvojen npr. z igranjem računalniških iger bo vse podredil temu, da bo lahko čim več časa
namenil tej aktivnosti. Če mu bo nekdo to preprečil, bo pri njemu povzročil burno čustveno
reakcijo, ki za občasnega/nezasvojenega igralca računalniških iger ni značilna. Zasvojeni se
lahko zaveda, da je določeno ravnanje škodljivo, ampak ga kljub vsemu ponavlja, saj bi v
primeru opustitve doživel abstinenčno reakcijo. Tudi zasvojenost z internetom povzroča
določene zdravstvene težave (bolečine v hrbtenici, prenapete oči, nezbranost, motnje spanja,
prekomerna utrujenost) in tudi spremembe v vedenju. Pojavijo se lahko agresivnost,
objestnost, nihanje razpoloženja in neupoštevanje meja drugih. (Repa, 2010)
Milčinski, Tomori in Hočevar (1986) so uživanje psihotropnih substanc razdelil na tri stopnje,
podobno pa lahko tudi rabo interneta razdelimo na tri stopnje: zmerna raba, zloraba in
odvisnost. Ameriška raziskovalka in psihologinja dr. Kimberly S. Young (1999) pravi, da je
zloraba blažja oblika zasvojenosti, saj lahko uporabniku prav tako povzroči težave. Uporabnik
lažje nadzoruje svoje vedenje in je bolj sposoben regulirati uporabo kot pri zasvojenosti. Obe
stopnji, tako zloraba kot zasvojenost, pa se odražata v posledicah, ki jih posameznik doživlja.
Povprečnemu uporabniku internet nudi različne možnosti uporabe (spletno pošto, iskanje
informacij, ohranjanje stikov z drugimi, igranje iger), kar predstavlja uporabo storitev. Do
zlorabe pride, ko začne posameznik posvečati preveč časa samo eni stvari in mu začne zaradi
tega zmanjkovati časa za druge, prav tako pomembne aktivnosti. Zasvojenost pa se pojavi, ko
posameznik izgubi kontrolo nad svojim početjem in se začne nenadzorovano ukvarjati samo z
eno stvarjo (Young, 1999). Zasvojenost z internetom pogosto obravnavajo kot psihofizčno
motnjo in jo povezujejo z drugimi psihičnimi boleznimi ali odvisnostmi (prav tam).
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3.7.1 Zmerna/prekomerna uporaba interneta
Internet nam nudi obilo informacij, pomaga nam pri delu ali pa pri sproščanju. Na internet
lahko dostopamo iz različnih naprav, ob katerem koli času, iz skoraj povsod na svetu. Kdaj pa
je rabe interneta preveč? Nam lahko čas, preživet na internetu pove ali smo odvisni od njega?
Strokovnjaki pravijo, da čas ni glavno merilo, pomembno je, kaj na internetu počnemo, s
kakšnim namenom ga uporabljamo in kako vpliva na naše preostale navade in življenje
nasploh.
Zdrava uporaba interneta je tista, ko uporabnik internet uporablja za jasen namen, v primerni
količini in brez posledic v obliki vedenjskih in kognitivnih težav. Uporabniki, ki s tem nimajo
težav, ločijo internetno komunikacijo od tiste v vsakodnevnem življenju, internet uporabljajo
kot koristen pripomoček in ne kot vir identitete (Davis, 1999; v Repa 2010). K prekomerni
rabi lahko prištejemo tudi patološko uporabo, za katero je značilno, da se pretrga povezava z
osebnim življenjem. Aktivnosti na internetu postanejo prostor za pobeg pred realnim
življenjem, v tem virtualnem prostoru izgubijo tudi občutek za realnost (Suler, 2001).
3.7.2 Vzroki zasvojenosti z internetom
Vsakega človeka v njegovem delovanju vodijo potrebe, ki jih skuša zadovoljiti na različne
načine. Kadar so potrebe potlačene, namerno prezrte, površinsko ali posredno izpolnjene, se
kot posledica lahko pojavi zasvojenost. Če oseba svoje potrebe lahko zadovoljuje s pomočjo
interneta, je velika verjetnost, da bo to tudi počela. Več je teh potreb, večjo moč ima
internetni prostor za to osebo (Repa, 2010). Ljudje tako s pomočjo interneta pobegnejo v
lasten svet, kjer lahko potlačijo depresijo, pozabijo na izoliranost pred zunanjim svetom in na
ostale težave, ki jih morda pestijo. Velikokrat ljudje, ki se ne počutijo dobro v svojem telesu,
imajo prekomerno težo in so nesamozavestni, prek interneta lažje vzpostavljajo stike z
neznanimi ljudmi. V realnem življenju pa se pri vzpostavljanju stikov z ostalimi ljudmi
počutijo nelagodno. Internet omogoča komunikacijo s svetom, kar daje zasvojencu občutek
pripadnosti družbi, v resnici pa je lahko od nje močno izoliran. Čeprav oseba komunicira z
ljudmi z vsega sveta, so socialni odnosi v vsakdanjem, realnem življenju porušeni. Zdrava
odrasla oseba je vključena v družbo, sposobna medsebojne komunikacije, empatije, zrelega
pogleda in dojemanja sveta okrog sebe. Takšno dojemanje sveta je pri zasvojencu ovirano. Pri
mladostnikih je lahko to še posebej problematično, saj lahko zaradi neizdelane refleksije
realnega sveta svoje težave kompenzirajo (neuspešnost, neprivlačnost, osamljenost) na
internetu, kjer se začnejo vesti kot druga oseba (Repa, 2010).
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3.7.3 Oblike zasvojenosti z internetom
Zasvojenost z internetom lahko razdelimo na nekaj oblik odvisnosti. Young ( po Repa 2010)
jih je razdelila v 5 podtipov zasvojenosti:


S spolnostjo na internetu



Z odnosi na internetu



S sklepanjem prijateljstev v klepetalnicah in na socialnih omrežjih



Z igrami na srečo in spletnimi igrami



Z informacijami in računalniki

3.7.4 Znaki in posledice zasvojenosti z internetom (Saisan, 2013)
Človek si zelo težko prizna zasvojenost od česar koli, pri internetu je to še toliko težje, saj je
internet družbeno sprejeto orodje, ki ga uporablja večina ljudi. Zasvojenec sam težko zazna,
kdaj uporaba interneta preide mejo škodljivega.
Čeprav zasvojenost z internetom še ni potrjena za posebno obliko bolezni, so njena
bolezenska znamenja precej podobna znamenjem drugih psiholoških zasvojenosti. Podobno
kot pri vseh drugih oblikah, se tudi pri zasvojenosti z internetom pojavijo opozorilni znaki, ki
kažejo na to, da je oseba postala zasvojena z uporabo interneta (prav tam):


Oseba izgubi občutek za čas, ko je na internetu. Kljub temu da je načrtovala le
nekajminutno uporabo interneta, se ta podaljša na nekaj ur.



Oseba ima težave z doseganjem delovnih obveznosti, tako v službi kot tudi doma.



Oseba se oddalji od družine in prijateljev, nima več časa za druženje z njimi ter ima
občutek, da jo bolje razumejo ljudje, ki jih je spoznala na spletu.



Zaradi prigovarjanja bližnjih, ki opazijo, da oseba preživlja preveliko časa na
internetu, začne ta oseba skrivati, koliko časa preživi na internetu in kaj na njem
počne. Išče tudi izgovore, ki upravičijo uporabo interneta.



Oseba se k uporabi interneta zateče tudi takrat, ko je slabe volje, v stresu in na ta način
pozabi na težave. Aktivnosti na internetu tej osebi predstavljajo veliko zadovoljstvo.

Posledice zasvojenosti se lahko kažejo na različnih področjih človekovega delovanja. Zaradi
povečane internetne aktivnosti lahko zasvojenec zanemari vsaj eno izmed sledečih področij:


Izobraževalno – slabšanje ocen, izostajanje v šoli.



Socialno – zanemarjanje stikov z družino in prijatelji. Zasvojenec raje preživi čas pred
računalnikom kot v družbi ljudi.



Poklicno – zanemarjanje službenih dolžnosti in nalog, zamujanje v službo.
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Zdravstveno – bolečine v hrbtu, prenapete oči, nepravilna prehrana, nezbranost,
prekomerna utrujenost, moten spanec, pomanjkljiva higiena. (Saisan, 2013)

Najbolj skrajna posledica pretirane uporabe interneta je lahko tudi smrt. Zabeleženih je bilo
več smrtnih primerov zaradi prekomernega igranja računalniških iger, kjer je prišlo do
izčrpanosti igralcev. Podobno se je zgodilo južnokorejskemu igralcu igre Starcraft, ki je umrl,
potem ko je omenjeno igro igral neprekinjeno več kot 50 ur ( BBC News, 10. 8. 2005).
3.7.5 Pomoč zasvojencu z internetom
Strokovnjaki s tega področja so mnenja, da se tovrstna odvisnost ne zdravi s popolno
prepovedjo uporabe interneta. Zdravljenje naj bi predstavljala nadzorovana raba. Davis (1999;
v Repa, 2010) meni, da je najučinkovitejša kognitivna terapija, kjer se zasvojenec seznani s
svojim problemom in skuša najti izvor svoje zasvojenosti. V tujini obstajajo tudi klinike za
pomoč pri odvajanju od zasvojenosti z novodobno tehnologijo (internet, računalniške igre,
mobilna telefonija in podobno). Ena izmed takšnih je tudi ameriška klinika reSTART , ki
omogoča zasvojenim z novodobnimi tehnologijami, da ponovno zaživijo.
Bolje kot zdraviti je pomembno, da preprečimo, da bi do zasvojenosti sploh prišlo. Bogdan
Žorž (Safe-si, Zasvojenost – starši) svetuje, naj starši ne prepovedujejo uporabe računalnika
in naj otroke raje spodbujajo, da začnejo računalnik in internet uporabljati kot orodje. Za
začetek lahko s pomočjo računalnika ustvarjajo, kaj narišejo, starejši otroci lahko s pomočjo
računalnika oblikujejo PowerPoint predstavitve o temah, ki so jim blizu in jih zanimajo.
Uporabljajo in spoznajo se lahko tudi z drugimi uporabnimi programi, ki nam pomagajo pri
delu (Excel, Word, …). Starši morajo svoje otroke nadzirati pri rabi računalnika, saj lahko
raba hitro preide dovoljene meje. Žorž (2011) svetuje naj starši nadzirajo čas, ki ga otrok
preživi ob računalniških igricah. Ta čas naj omejijo, da bo imel otrok čas tudi za druge
aktivnosti. Starši morajo biti pri omejitvah dosledni. Preverjati morajo, če je otrok res
prenehal uporabljati računalnik, kot so se dogovorili. Starši ne smejo dopuščati, da njihov
otrok s prekinitvijo uporabe zavlačuje in uporablja najrazličnejše izgovore, da mora samo še
nekaj narediti.
Kako pa naj starši ravnajo, če opazijo, da je njihov otrok že zasvojen z računalnikom? Žorž
(prav tam) svetuje, da je najprej potrebna odtegnitev od vira zasvojenosti. To pomeni, da je
potrebno otroku za nekaj časa popolnoma onemogočiti dostop do računalnika in interneta. To
obdobje naj bo dolgo vsaj en mesec, potem pa naj ima otrok ponovno dostop do računalnika
in interneta, ampak le pod njihovim strogim nadzorom. Tukaj morajo vzpostaviti meje
uporabe. Če straši mislijo, da sami ne bodo kos težavam, naj se po pomoč obrnejo k
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strokovnjakom. Najprej v svetovalno službo na šoli, nato pa tudi k psihiatrom ali
psihoterapevtom.

3.8 Virusi in druge grožnje
Pri uporabi računalnika nas lahko ogrožajo zlonamerni računalniški virusi, črvi in trojanski
konji ter vohunska programska oprema.
Računalniški virus je računalniški program, ki se širi iz enega računalnika v drugega in ovira
delovanje računalnika. Ime je dobil po biološkemu virusu, saj je njegovo vedenje zelo
podobno. Računalniški program oziroma izvršna datoteka je gostitelj virusa. Med
prenašanjem in razmnoževanjem se naseli tudi v ostale dele pomnilnika (slikovne datoteke,
sistemski del trdega diska, ...). Virus lahko poškoduje ali izbriše podatke v računalniku ali pa
izbriše vse podatke na trdem disku. Pogosto so le nadležni in usmerjeni v svojo
nekontrolirano reprodukcijo. S tem trošijo procesorsko moč računalnika, pomnilnika ali
količino prostega trdega diska. Računalniški virusi se širijo s priponkami v elektronskih
sporočilih ali s pošiljanjem neposrednih sporočil. Če prejmemo nenavadno elektronsko
sporočila in pošiljatelja ne poznamo, pošte ne smemo odpirati, saj je mogoče, da tako
aktiviramo računalniški virus. Širijo se tudi prek prenosov z interneta. Nahajajo se lahko v
piratski programski opremi in drugih datotekah ali programih, ki jih prenesemo z interneta.
Določeni virusi se sprožijo šele po določenem času od prvotne okužbe računalnika ali ko
okužijo zadostno število drugih računalnikov. (Microsoft Support, O preprečevanju in
odstranjevanju virusov in druge zlonamerne programske opreme)
Črv je računalniška koda, ki se širi brez posredovanja uporabnika. Ko se črv naseli v sistem,
se lahko širi sam in to zelo hitro. Ogrožajo nas tudi hekerji, ki v priloge elektronske pošte
skrijejo računalniške črve. Ko prejemnik odpre priponko v elektronskem sporočilo, je črv
aktiviran in se razpošlje kot priloga e-pošte na vse naslove v imeniku uporabnika. Črvi
računalnikom ne škodujejo vedno, vendar običajno povzročijo težave pri delovanju
računalnika, omrežja in težave s stabilnostjo. Od virusov so drugačni v tem, da za širjenje in
razmnoževanje ničesar ne uničijo. Širijo se lahko tako hitro, da na računalniku zavzamejo
preveč prostora in s tem onemogočijo uporabo računalnika ali računalniškega omrežja. (prav
tam)
Trojanski konj je zlonamerna programska oprema, ki se skriva v drugih programih. V
računalnik vstopi v povsem običajnem programu, kot je npr. program za odstranjevanje
nezaželene pošte ali kot računalniška igrica, v resnici pa začne povzročati škodo, ko program
zaženemo. V operacijski sistem nato namesti kodo, ki hekerju omogoči dostop do okuženega
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računalnika. Trojanski konji se običajno ne širijo samostojno, širijo jih virusi, črvi ali
prenesena programska oprema. Trojanskega konja uporabljajo hekerji tudi zato, da na
uporabnikov računalnik namestijo nove programe (seveda brez njegove vednosti), pošiljajo
elektronsko pošto, pregledujejo internetno povezavo in podatke (gesla, uporabniška imena,
naslovi), ki jih uporabnik vpisuje na spletna mesta. (Microsoft Support, O preprečevanju in
odstranjevanju virusov in druge zlonamerne programske opreme).
Vohunska programska oprema se lahko na naš računalnik namesti brez naše vednosti. Ti
programi spremenijo konfiguracijo računalnika, zbirajo podatke za oglaševanje in osebne
podatke in jih posredujejo hekerjem ali različnim podjetjem. Vohunska programska oprema
lahko preusmeri spletni brskalnik na drugo spletno mesto, kot bi ga sami želeli obiskati.
(Šterk, 2008)
Otroke in mladostnike je potrebno osvestiti o tovrstnih nevarnostih, saj velikokrat prenašajo
različne datoteke in programe z interneta, ob tem pa lahko hitro pridobijo zlonamerno in
škodljivo programsko opremo. Pomembno je, da računalnik posodabljamo s protivirusnimi
programi, ki nas zaščitijo pred računalniškimi virusi in drugo zlonamerno programsko
opremo. Večina protivirusnih programov ponuja pakete za zaščito računalnikov, ki vsebujejo
tudi požarni zid, filtre za nezaželeno pošto, protivohunske programe, filtriranje neprimerne
vsebine, omejevanje časa uporabe interneta za otroke itn (prav tam). Ker se nenehno
pojavljajo novi virusi, je pomembno, da svoj protivirusni program posodabljamo in
dopolnjujemo z novimi različicami.

3.9 Pornografija
Pornografija je na internetu zelo razširjena, tovrstne vsebine naj bi predstavljale kar dve
tretjini vsega (Šterk, 2008). Evropski parlament (prav tam) je v svoji resoluciji zapisal, da je
pornografska industrija ena najmočnejših gonilnih sil razvoja interneta zaradi zahtev
uporabnikov pornografskih strani po zasebnosti in varnosti pri plačevanju tovrstnega
materiala. Pornografske vsebine se širijo tudi na mobilne telefone. K temu so pripomogli tudi
sodobnejši mobilni telefoni, ki omogočajo prenos slike in video vsebine. Pornografske
vsebine so omejene z Zakonom o medijih, 8. točka 84. člena (Uradni list RS, št. 110/2006 z
dne 26. 10. 2006), ki pravi, »da mora biti dostop do pornografskih vsebin v elektronskih
publikacijah omejen s tehničnimi sredstvi oziroma zaščiten tako, da do teh vsebin ne morejo
dostopati otroci in mladostniki.« Teh omejitev se ne držijo vsi, tako da lahko do njih z nekaj
kliki pridejo tudi oni. Poleg Zakona o medijih omejuje pornografske vsebine tudi Kazenski
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zakonik s 176. členom (Uradni list RS, št. 50/2012 z dne 29. 6. 2012), ki pravi: »Kdor osebi,
mlajši od petnajst let, proda, prikaže ali z javnim razstavljanjem ali kako drugače omogoči,
da so ji dostopni spisi, slike, avdiovizualni ali drugi predmeti pornografske vsebine, ali ji
prikaže pornografsko ali drugačno seksualno predstavo, se kaznuje z denarno kaznijo ali
zaporom do dveh let.«
Pornografijo lahko razdelimo na mehko (slike golih moških in žensk v določenih položajih) in
na trdo pornografijo (nazorni prikazi in opisi spolnih aktov). Mehka pornografija je relativno
neškodljiva, saj te vsebine, ki velikokrat potešijo radovednost mladostnikov, ne bodo
pospešile, zavrle ali kako drugače zmotile spolnega razvoja mladostnika. Strokovnjaki
menijo, da se težave lahko pojavijo, če so te revije in spletne strani edini vir informacij o
spolnosti. Takrat lahko dobi mladostnik napačno in stereotipno predstavo o spolnosti.
Zanimanje in navdušenje nad pornografijo je v večini primerov prehodne narave. Trda
pornografija lahko veliko bolj negativno vpliva na mladostnikovo mnenje o spolnosti, saj
spolnost povezuje z agresijo. Odnose med moškimi in ženskami popači (moški žensko
nadvladuje, pri čemer ona uživa), zanemari intimnost in poda napačno sliko o spolnem
življenju odraslih. (Šterk, 2008).
Da se napačnim in stereotipnim predstavam otrok o spolnosti izognemo, bi bilo potrebno, da
se o teh temah pogovarjamo z otroki. Tako starši kot tudi učitelji bi morali na otroku primeren
način razložiti, da vsebine v revijah in na spletnih straneh ne odsevajo realnosti.

3.10 Posnetki spolnih zlorab otrok (otroška pornografija)
Različne posnetke spolnih zlorab otrok, ki se pojavljajo na internetu najpogosteje imenujemo
otroška pornografija. Strokovnjaki s tega področja opozarjajo, da termin »otroška
pornografija« ni ustrezen, saj se beseda pornografija uporablja za posnetke spolnih odnosov
med odraslimi, ki se prostovoljno odločijo za sodelovanje. Tudi distribucija gradiva je
običajno zakonita in legalno dostopna zainteresirani javnosti (Klančnik, 2013). Podobe
spolnih zlorab otrok niso pornografija, saj so ti otroci žrtve spolnih kaznivih dejanj, ki jih
povzročitelji celo dokumentirajo in širijo naprej. Ustrezneje je uporabljati izraze, kot so
gradiva, posnetki s spolnimi zlorabami otrok ali spolna zloraba otrok na spletu (prav tam).
Spolna zloraba otrok na spletu je vsakršna oblika upodobitve ali predstavljanja spolnega
izkoriščanja otrok (vključno s slikovnim, pisnim ali z video materialom), ki se osredotoča na
otrokovo spolno vedenje ali njegove spolne organe (Spletno oko, Kaj so posnetki spolnih
zlorab otrok). Spolna zloraba otrok na spletu je po nacionalnih in mednarodnih pravnih aktih
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kaznivo dejanje v primerih proizvodnje, distribucije, razdeljevanja, ponujanja, nakupa in tudi
posedovanja spornih gradiv (prav tam).
Kazenski zakonik Republike Slovenije v 176. Členu (Uradni list RS, št. 50/2012 z dne 29. 6.
2012) pravi:
(2) Kdor s silo, grožnjo, preslepitvijo, prekoračitvijo ali zlorabo pooblastil, novačenjem,
nagovarjanjem ali zaradi izkoriščanja navede, pridobi ali spodbudi mladoletno osebo za
izdelavo slik, avdiovizualnih ali drugih predmetov pornografske ali drugačne seksualne
vsebine, za sodelovanje v pornografski ali drugačni seksualni predstavi ali kdor taki predstavi
vedoma prisostvuje, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do osmih let.
(3) Enako kot v prejšnjem odstavku se kaznuje, kdor zase ali za drugega pridobiva, proizvede,
razširi, proda, uvozi, izvozi ali drugače ponudi pornografsko ali drugačno seksualno gradivo,
ki vključuje mladoletne osebe ali njihove realistične podobe, ali kdor poseduje tako gradivo
ali pridobi dostop do takega gradiva s pomočjo informacijskih ali komunikacijskih tehnologij,
ali razkriva identiteto mladoletne osebe v takem gradivu.
(4) Če je bilo dejanje iz drugega ali tretjega odstavka tega člena storjeno v hudodelski
združbi za izvrševanje takih kaznivih dejanj, se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih
let.
(5) Pornografsko ali drugačno seksualno gradivo iz drugega, tretjega in četrtega odstavka
tega člena se vzame ali njegova uporaba ustrezno onemogoči.
Svetovni splet je idealno sredstvo za širjenje in prikazovanje posnetkov spolnih zlorab otrok.
Ponuja velike količine informacij, ki jih je težko nadzorovati, poleg tega je globalen, veliko
hitrejši in cenejši kot drugi mediji. Splet omogoča tudi visoko stopnjo anonimnosti, saj se
razpečevalci neprimernih in kaznivih vsebin lahko predstavljajo pod različnimi imeni,
dostopajo prek različnih računalnikov in jih je zato zelo težko odkriti (Havliček, 2012).
Internet pedofilom omogoča, da se prek spleta povezujejo, si izmenjujejo material,
preprodajajo slike, nagovarjajo otroke k seksualni zlorabi ter si posredujejo namige in
opozorila pred kazensko-pravnim zasledovanjem. S tem ustvarjajo trdne mreže proizvodnje in
širjenja gradiv s spolnimi zlorabami otrok. Pedofili na spletnih klepetalnicah, ki so namenjene
spoznavanju novih ljudi, vzpostavljajo stik z otroki in mladostniki, ki so potencialne žrtve.
Pedofili se predstavijo, kot da so tudi sami otroci in si na ta način skušajo pridobiti zaupanje
otrok. Nagovarjajo jih lahko tudi za srečanje v živo brez prisotnosti staršev. Pedofil skuša
otroka prepričati, da so gole fotografije in spolni akti nekaj povsem običajnega in da to
počnejo tudi ostali vrstniki (Šterk, 2008). Organizacija Združenih narodov (2009) je pripravila
poročilo o stanju na področju otroške pornografije. Po njihovih podatkih število spletnih strani
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z otroško pornografijo narašča, leta 2001 so našli 261,653 tovrstnih strani, leta 2004 že
480,000. Fotografije in video posnetki se nenehno nalagajo na spletne strani, po nekaterih
podatkih naj bi bilo vsak dan okoli 200 novih. Število pedofilov, ki prežijo na internetu je
ocenjeno na 750,000. Otroci pa na žalost niso izpostavljeni tovrstnim zlorabam le na
internetu. Po podatkih Združenih narodov (2009) izdelujejo otroški pornografski material
storilci, ki jih žrtve poznajo. Tako naj bi bilo 37 % storilcev družinskih članov žrtve, 36 % pa
znancev. Več kot 30 % posameznikov, ki so bili obsojeni posedovanja otroške pornografije, je
živelo z otroki, več kot polovica je imela dostop do otrok doma, v službi ali v socialnem
okolju. Po podatkih Tatjane Mušič (Merljak, v Delo 15. 5. 2003), kriminalistične inšpektorice
na ministrstvu za notranje zadeve, nekateri moški celo namerno iščejo partnerke z majhnimi
otroki.
Tudi ponudniki dostopa do interneta nosijo del odgovornosti o dostopnosti otroške
pornografije na internetu. V Sloveniji ponudnik interneta sicer ni zavezan nadzirati svoje
internetne vsebine, v primeru prijave o nezakonitih vsebinah pa je dolžan ukrepati in jih
odstraniti. Vsak uporabnik spleta lahko prispeva k varnejšemu internetu, s prijavo nezakonite
vsebine na spletu. Pomembno je tudi informiranje otrok in njihovih staršev o nevarnostih in
pasteh otroške pornografije, da do nje sploh ne bi prišlo. (Havliček, 2012)
Nizozemska nevladna organizacija Terre des Homess je s pomočjo virtualne deklice na spletu
ujela 1000 pedofilov. Organizacija je ustvarila in upravljala virtualno deklico, ki so jo
poimenovali Sweetie, njena starost je bila 10 let in prihajala je iz Filipinov. S temi podatki se
je predstavljala na klepetalnicah, kjer je dobivala zelo veliko odzivov od starejših moških,
čeprav ni skrivala svoje starosti. V zameno za plačilo so jo nagovarjali v seksualne dejavnosti
pred kamero. Nevladna organizacija je vse to snemala in zbirala podatke o teh ljudeh, ki so jih
na koncu tudi predali Interpolu. Moški so prihajali iz 71 držav. Pogosto storilci prihajajo iz
bolje razvitih držav, žrtve pa izberejo iz revnejših predelov sveta, zato je bila Filipinka
Sweetie tako mikavna žrtev. Nevladna organizacija Terre des Homess je želela s to akcijo
ljudi in oblasti opozoriti na pojav prostitucije otrok na svetovnem spletu, na rastoč problem
mladoletnikov, ki jih zvabijo v izvajanje spolnih aktov pred spletnimi kamerami in na
nezadostno kaznovanje storilcev. Svojo uspešno metodo iskanja pedofilov na spletu so predali
oblastem več držav in upajo, da se bodo države resno lotile boja proti virtualni prostituciji
otrok. (MMC RTV Slovenija, 5. 11. 2013)
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4 Varna raba interneta
Želja staršev je, da bi njihov otrok računalnik uporabljal varno in bi na internetu obiskoval
strani, ki so primerne njegovi starosti. Otroška radovednost in nešteto različnih reklam, ki
vabijo, da jih uporabnik klikne, otroke pripeljejo do strani, ki zanje niso vedno primerne.
Starši svoje otroke pred tovrstnimi nevarnostmi skušajo zaščititi. Nekateri so vedno ob otroku,
ko uporablja internet, drugi skušajo s pogovorom in vzgojo vplivati nanj, da bo odgovorno
uporabljal svetovni splet. Spet tretji se poslužujejo programov za starševski nadzor, ki
otrokom omejujejo dostop do določenih vsebin. Včasih so starši nadzirali otroka le pri
uporabi računalnika, danes pa je otrok enakim nevarnostim izpostavljen tudi pri uporabi
tabličnega računalnika in pametnega telefona. Pri teh napravah pa orodja za starševski nadzor
še niso tako dodelana kot v okolju osebnih računalnikov. Starši bi morali pred nakupom
tablice, pametnega telefona ali pa osebnega računalnika, ki ga bo imel otrok v svoji sobi,
temeljito premisliti ali je njihov otrok dovolj zrel, da bo znal te naprave uporabljati
odgovorno.

4.1 Programi za starševski nadzor
Na tržišču je veliko različnih programov, ki staršem omogočajo, da svojim otrokom tehnično
omejijo dostop do določenih vsebin. Poznamo programe, ki omogočajo spreminjanje
nastavitev glede na otrokovo starost. To pomeni, da otroka, ki je star 7 let, bolj omejimo pri
brskanju po internetu kot štirinajstletnika. Programi, ki delujejo na podlagi filtriranja ključnih
vsebin, blokirajo vsebino glede na vnesene ključne besede. To pomeni, da starši določijo
ključne besede, ki otroku, če bo želel poiskati tovrstno vsebino, v brskalniku ne bodo dale
zadetkov. Pri teh programih se lahko pojavi, da se na ta način filtrira tudi vsebina, ki je sicer
ne bi želeli blokirati. Primer je lahko beseda sekstet, ki je program ne bi našel, če bi v
nastavitvah blokirali besedo »seks«. Nekateri programi filtrirajo spletne strani na podlagi
seznama, kamor so uvrščene strani z neprimerno vsebino. Težava tovrstnih programov je, da
je neprimernih strani zelo veliko in vsakodnevno nastajajo nove, tako da je zanesljivost teh
programov vprašljiva. Boljši so programi, ki znajo pametno analizirati seznam iskanih strani
in med njimi najti take, ki so lahko problematične. (Kosmač, 2013)
Programi za starševski nadzor omogočajo časovne omejitve dostopa na internet (prav tam).
Starši lahko tako za vsak dan posebej določijo, koliko časa je otrok lahko na internetu, ob
katerih urah lahko dostopa do njega in kaj lahko počne. Starši lahko blokirajo določene
brskalnike in programe ob določenih delih dneva, da otroka med iskanjem vsebin za šolo ne
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zamika igranje računalniških iger. Vseh teh nastavitev ne omogočajo vsi programi za
starševski nadzor, zato je dobro, da starši predhodno premislijo, kaj bodo potrebovali in kaj
jim program, ki ga bodo uporabljali, nudi. Ti programi postajajo vedno naprednejši.
Omogočajo tudi oddaljen nadzor, kjer lahko starši spreminjajo nastavitve z drugega
računalnika, kar pomeni, da ni potrebno, da imajo starši fizičen dostop do otrokovega
računalnika. Programi lahko obveščajo starše o otrokovih aktivnostih na internetu in jih
opozorijo, ko želi dostopati do blokirane strani. (Kosmač, 2013)
Ti programi so lahko staršem v pomoč pri nadzoru uporabe interneta, ne smejo pa biti edini
ukrep, s katerim bodo skrbeli za otrokovo varnost na internetu. Preden namestijo programe za
starševski nadzor, se morajo z otroki o tem pogovoriti, jih obvestiti, kako bo program deloval,
kaj lahko počnejo na internetu in česa ne. Starši se morajo tudi zavedati, da popolnega
programa, ki bi zagotavljal absolutno zaščito, ni. Starševski nadzor je lahko staršem v pomoč
pri mlajših otrocih, za najstnike pa je priporočljivo, da se z starši njimi pogovarjajo in jih
naučijo, kako naj ravnajo, če se znajdejo v težavah (Šterk in Petek, 2013). Poleg tega pa s
starostjo otroci pridobijo toliko računalniških veščin, da lahko tovrstne nadzorne programe
zaobidejo.
V raziskavi Towards a safer use of the internet for children in the EU – a parents’ perspective
(2008) so starše iz evropskih držav spraševali o uporabi programov za starševski nadzor.
Polovica vseh staršev, katerih otroci uporabljajo doma računalnik, ima na računalniku
nameščen program, ki filtrira vsebino, ki si jo lahko otrok ogleda na internetu. Programe, ki
staršem sporočajo, kaj njihovi otroci počnejo na internetu, ima malo manj kot 40 % vprašanih.
Podatki za Slovenijo se razlikujejo od evropskega povprečja, saj v Sloveniji več kot polovica
staršev (55 %) ne uporablja nobenega programa za nadzor pri uporabi interneta. Tovrstne
programe pogosteje uporabljajo starši, ki so mladi in omejujejo otroke, ki so prav tako mlajši.
Najpogostejši razlog staršev za neuporabo programov za starševski nadzor je, da svojemu
otroku pri uporabi interneta zaupajo. Takšnih je bilo v raziskavi 64 % staršev, ki tovrstnih
programov ne uporabljajo. 14 % jih je priznalo, da teh programov ne pozna in jih ne zna
uporabljati. Le 3 % staršev pa ne verjame v učinkovitost teh programov.
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4.2 Organizacije in programi, ki ozaveščajo o varni uporabi interneta
S širjenjem in razvojem sodobne računalniške tehnologije se širi tudi zavedanje, da uporaba
tovrstnih naprav ni vedno varna. Uporabniki, še posebej otroci in mladostniki, so izpostavljeni
najrazličnejšim dejavnikom tveganja, zato je pomembno, da znajo svetovni splet uporabljati
varno in odgovorno. V ta namen je vsako leto drugi torek v februarju Dan varne rabe
interneta. Začetki segajo v leto 2004, ko je evropska mreža za varnejši internet INSAFE
(www.safeinternet.org) prvič organizirala dan, posvečen varni rabi interneta. Z leti se je ideja
širila tudi na druge celine, tako da Dan varne rabe interneta sedaj obeležujejo v več kot 100
državah sveta. Znotraj evropske mreže delujejo nacionalni centri, v Sloveniji od leta 2005
Center za varnejši internet in točka osveščanja o varni rabi interneta SAFE.SI. Letošnje geslo
dneva varne rabe interneta se je glasilo »Skupaj za prijaznejši internet!«. V celotnem mesecu
februarju se je zvrstilo več različnih dogodkov. Organizatorji so k sodelovanju povabili
slovenske šole, ki so s pomočjo različnih pripravljenih gradiv izvedle aktivnosti (razredno
uro, tehniški ali kulturni dan, …) na temo neodgovorne rabe interneta in mobilnih naprav.
(Safe.si, Dan varne rabe interneta)
V Sloveniji se s to tematiko ukvarja kar nekaj organizacij, ki izvajajo programe, s katerimi
osveščajo, izobražujejo in nudijo pomoč, ko ljudje naletijo na težavo, ki je povezana z
uporabo interneta.
Center za varnejši internet
Projekt izvajajo Univerza v Ljubljani – Fakulteta za družbene vede, ARNES, Zveza
prijateljev mladine Slovenije in Zavod MISSS (Mladinsko informativno svetovalno središče
Slovenije). Sestavljen je iz treh podprojektov: SAFE.SI, TOM telefon, SPLETNO OKO.
SAFE.SI deluje kot spletni portal (www.safe.si), kjer osveščajo o varni rabi interneta in
mobilnih naprav. Vsebine so prilagojene in namenjene otrokom, mladostnikom, staršem in
učiteljem. Na strani lahko najdemo odgovore na vprašanja o različnih tveganjih pri uporabi
interneta, si ogledamo video posnetke na to temo, preverimo novice in aktualne dogodke in se
naročimo na e-novice. Otrokom in mladim bodo zanimive izobraževalne igre, kvizi in testi, ki
jim bodo sporočili, kako vešči so varne uporabe sodobne tehnologije. Učitelji si lahko
natisnejo ali naročijo različna gradiva, ki jih lahko uporabijo pri pouku in osveščanju mladih.
TOM telefon (116 111) nudi pomoč mladim in njihovim staršem, ki se znajdejo v kakršnih
koli težavah, tudi tistih, povezanih z uporabo interneta. Deluje tudi spletna stran www.e39

tom.si, kjer lahko mladi najdejo informacije o najrazličnejših temah, tudi o varni rabi
interneta. Če je otroku ali mladostniku lažje pisati o svojih težavah, lahko vprašanje pošljejo
po elektronski pošti oz. prek spletnega obrazca, ki je na spletni stani. Deluje tudi klepetalnica,
kjer lahko prek spletnega klepeta izrazijo svoje težave ali pridobijo informacije.
SPLETNO OKO je slovenska spletna prijavna točka, kjer lahko vsak uporabnik interneta
anonimno prijavi nelegalne spletne vsebine. Prijavna točka spada pod okrilje mednarodne
organizacije INHOPE, ki je bila ustanovljena leta 1999 pod okriljem Evropska komisije.
Danes INHOPE povezuje 43 prijavnih točk iz 37 držav z vsega sveta. Njihovo poslanstvo je
zagotavljanje hitrega in učinkovitega ukrepanja pri obravnavi nezakonitih spletnih vsebin. Na
takšen način želijo ustvariti varnejši internet. (INHOPE, Who we are)
Nelegalne spletne vsebine predstavljajo posnetki spolnih zlorab otrok (otroška pornografija)
in sovražnega govora na internetu. Uporabnik izpolni obrazec na spletni strani www.spletnooko.si, najpomembnejša informacija pa je naslov spletne strani, kjer je to nezakonito vsebino
videl. Strokovnjaki pregledajo vsako prijavo in ocenijo ali gre res za nezakonito vsebino. Če
je temu tako, prijavo posredujejo organom pregona (policiji), hkrati pa o obstoju nezakonite
vsebine na strežniku obvestijo tudi ponudnika gostiteljstva. Če je prijavljena vsebina na tujem
strežniku, jo Policija posreduje Interpolu in prijavni točki pod okriljem Inhopa, če v državi,
kjer strežnik gostuje, obstaja. Prijave se trudijo obravnavati hitro, najkasneje v dveh dneh od
prejetja. Prijavitelj je cel postopek anonimen, ukvarjajo se izključno z vsebino prijave.
Na posvetu na temo zlorab otrok na internetu, ki so ga organizirali prijavna točka Spletno oko,
Center za varnejši internet Slovenija, Uprava kriminalistične policije GPU in združenje za
informatiko in telekomunikacije pri GZS, so obravnavali razsežnosti pojava zlorab otrok na
spletu in iskanje poti za učinkovito ukrepanje (Spletno oko, 26. 9. 2013). Po podatkih, ki jih
je na posvetu predstavila slovenska policija, je bilo v obdobju od leta 2007 do 2013
zabeleženih 1726 kaznivih dejanj spolnih zlorab na škodo mlajših od 18 let. Od tega je bilo
191 kaznivih dejanj, ki jih obravnavajo po 176. členu Kazenskega zakonika, kar pomeni, da
so storilci prikazovali, izdelovali, posedovali in posredovali pornografsko gradivo (prav tam).
Na omenjenem posvetu je bilo predstavljeno tudi delovanje Spletnega očesa, ki je od marca
2007 prejel več kot 3700 prijav posnetkov domnevnih spolnih zlorab otrok. Tretjino so jih
posredovali policiji. Večina teh posnetkov se je nahajala na strežnikih v tujini (ZDA,
Nizozemska, Ukrajina, Rusija), 53 se je nahajalo tud na slovenskih strežnikih. (Spletno oko,
26. 9. 2013)
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Aktivnosti Centra za varnejši internet zajemajo:


Vzdrževanje spletne strani, ki osvešča, izobražuje, svetuje in nudi pomoč otrokom,
najstnikom, staršem in strokovnim delavcem.



Izobraževanje učiteljev in strokovnih delavcev, ki poučujejo in ozaveščajo mlade o
varni rabi interneta.



Priprava in izdajanje izobraževalnih zloženk, plakatov, brošur, didaktičnih iger za
različne ciljne skupine



Izvajanje delavnic za otroke in mladostnike, strokovna predavanja za starše in
delavce šol, izvajanje natečajev za šole



Organizacija in sodelovanje na konferencah, okroglih mizah, seminarjih in podobnih
dogodkih na temo varne uporabe interneta



Medijska prisotnost, priprava prispevkov za različne medije



Organizacija in izvedba aktivnosti ob svetovnem dnevu varne rabe interneta

Projekt financirata Generalni direktorat Connect pri Evropski komisiji in Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport.
Varni na internetu (https://www.varninainternetu.si)
Projekt izvaja Slovenski center za posredovanje pri omrežnih incidentih SI-CERT, ki deluje
pod okriljem javnega zavoda Arnes. SI-CERT je nacionalni odzivni center za obravnavo
incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij in informacij. Opravlja koordinacijo
razreševanja incidentov, tehnično svetovanje ob vdorih, računalniških okužbah in drugih
zlorabah, ter izdaja opozorila za upravitelje omrežij in širšo javnost o trenutnih grožnjah na
elektronskih omrežjih. Projekt v celoti financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport – Direktorat za informacijsko družbo.
Njihove aktivnosti so usmerjene k ozaveščanju različnih ciljnih skupin o nevarnostih, ki so
jim izpostavljeni na spletu. Informirajo o varni uporabi spletnega bančništva, o različnih
oblikah spletnih prevar in nudijo različne rešitve, kako se uspešno zavarujemo. Ravno tako
informirajo o varstvu osebne identitete v socialnih omrežjih.
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Varen internet – Vladni portal za otroke in mladino
Vladni portal za otroke in mladino ima na svoji spletni strani napotke za otroke in starše o
nevarnostih uporabe interneta. Opozarjajo, na kaj moramo biti pri uporabi interneta pozorni.
Naročnik strani je Ministrstvo za pravosodje in javno upravo Republike Slovenije.
Varni internet
Zavod Varni internet nudi predavanja, izobraževanja in delavnice na temo varne uporabe
interneta za otroke, mladostnike, starše, strokovne delavce in podjetja. Na njihovi spletni
strani (https://www.varniinternet.si) in omrežju Facebook objavljajo novice s tega področja.
Nudijo tudi e-izobraževanje, kjer se uporabnik od doma s pomočjo različnih nalog uči o
določeni temi. Zavod Varni internet svoje aktivnosti trži in jih nudi šolam, podjetjem, drugim
organizacijam in posameznikom, ki se zavedajo tovrstne problematike in se želijo izobraziti
tudi na področju novih tehnologij.
Lahko si le želimo, da bi se tovrstni programi dotaknili uporabnikov, predvsem otrok in
mladostnikov, ki bi tako postali previdnejši in odgovornejši uporabniki svetovnega spleta in
mobilnih naprav.
S problematiko internetne varnosti se ukvarja tudi politika. Evropska komisija je objavila
strategijo kibernetske varnosti z naslovom »Odprt, varen in zavarovan kibernetski prostor« in
predlog direktive Komisije o varnosti omrežij in informacij (Evropska komisija, 7. 2. 2013).
Tudi Svet Evrope se zaveda pomembnosti internetne varnosti, zato so objavili priročnik o
človekovih pravicah na internetu. S tem so želeli predvsem opozoriti na »pravice dostopa in
nediskriminacije, svobode izražanja in obveščenosti, svobode zbiranja, združevanja in
sodelovanja, zasebnosti in varstva osebnih podatkov, zaščite otrok in mladine ter pravice do
učinkovitih pravnih sredstev v primeru kršitve«.(Safe-si, 24. 4. 2014)

4.3 Socialni marketing in varna uporaba interneta
Socialni marketing je eno izmed sredstev, s katerim lahko vplivamo na družbene spremembe.
To je marketing, ki z različnimi akcijami in programi poskuša reševati probleme, ki pestijo
celotno družbo. Ti problemi so npr. uporaba varnostnega pasu, vožnja pod vplivom alkohola,
nasilje nad ženskami, povišan holesterol, zdrav način življenja in podobno. Kotler, Roberto in
Lee (2002, str. 5) pravijo, da želi socialni marketing »vplivati na stališča in vrednote ciljne
skupine ljudi z namenom, da spremenijo določene vedenjske vzorce«. Hkrati želijo z
načrtovanimi akcijami doseči tudi družbene spremembe. Socialni marketing uporablja
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marketinška načela in tehnike, s katerimi vpliva na ciljno populacijo, da ta prostovoljno
sprejme, spremeni ali opusti vedenje, ki koristi posamezniku, skupini ali celotni družbi (prav
tam). Hasting (2010) pravi, da je podobnost socialnega in klasičnega marketinga v tem, da se
oba zavedata, da je pomembno razumeti vedenje ciljne skupine, ne le opazovati in sklepati na
podlagi videnega. To pomeni, da razumemo, zakaj ciljna skupina nekaj počne in kaj jih pri
tem motivira. Ross, Carrigan in Hasting (2011) pravijo, da so posamezniki del družbe in je
tudi njihovo vedenje vtkano v družbene strukture, zato je potrebno s socialnim marketingom
vplivati tudi na tiste, ki v imenu ljudi odločajo in pišejo zakone. Po njihovem mnenju je
potrebno spodbujati organizacije, da izboljšajo svoje storitve in prakse, vplivati na
sprejemanje zakonov in graditi dokazno bazo, s katero lahko podkrepijo svoje argumente
(prav tam).
Kotler (1982, v Demšar Pečak, 2004) razlikuje družbene spremembe, na katere skušamo
vplivati s socialnim marketingom na štiri vrste: sprememba kognicij oz. kognitivne
spremembe, spodbujanje dejanj oz. akcijske spremembe, sprememba vedenja in sprememba
oz. spreminjanje vrednot.
Spreminjanje kognicije oz. kognitivne spremembe: glavni namen je osveščati in
izobraževati. Osnovni cilj je razširjanje informacij in ne spreminjanje zakoreninjenih načinov
obnašanja posameznika.
Spodbujanje dejanj oz. akcijske spremembe: pri tem želimo doseči, da se ciljna populacija
odloči za neko aktivnost v določenem časovnem okviru (npr. cepljenje, darovanje krvi,
preventivni pregledi). Doseči neko akcijo pri posamezniku je mnogo težje, kot ga le
informirati, saj vsako dejanje od posameznika zahteva določen strošek (čas, razdalja,
energije), ki ga k akciji lahko odvrne, kljub temu da je do nje pozitivno naravnan. S socialnim
marketingom naj bi posamezniku olajšali odločitev za izvedbo določene akcije.
Sprememba vedenja: doseči želimo, da bi ljudje opustili določene aktivnosti in vedenja.
Posameznik mora stare navade opustiti, sprejeti nove in jih v nadalje ohranjati. Cilj programa
je spodbujanje dolgotrajnejšega vedenja in ne le enkratnih dejanj, kar je seveda težko
dosegljivo. Socialni marketing mora za učinkovitejše oblikovanje svojih akcij razumeti
dejavnike, ki vplivajo na odločanje posameznikov in procese njihovega odločanja.
Sprememba oz. spreminjanje vrednot: s socialnim marketingom želimo doseči, da
posameznik spremeni globoko ukoreninjena prepričanja in vrednote. To je zelo težko doseči,
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saj temeljne vrednote in stališča posameznika tvorijo njegovo družbeno-moralno in
intelektualno identiteto, ki posameznika usmerja v življenju. Poseg v vrednote posameznika
lahko povzroči odpor, stres in pritisk. Kotler (1982, v Demšar Pečak, 2004) za rešitev navaja
omogočanje novih načinov razmišljanja, ki jih posameznik v pravem trenutku zamenja za
stare.
Socialni marketing lahko izvajajo različne organizacije, običajno neprofitne, katerih cilj ni
zadovoljevanje lastnih interesov, ampak želijo s programi socialnega marketinga koristiti
ciljni skupini in širši družbi. Pri učinkovitem izvajanju socialnega marketinga je potrebno
dobro razumeti potrebe, zahteve in percepcije ciljnega občinstva, hkrati pa dobro načrtovati
strategije in učinkovito izvedbo. Ker je lahko ciljnih skupin več, je potrebno za vsako od njih
pripraviti takšno ponudbo (akcijo), ki bo pripeljala k želeni spremembi. Novo vedenje, ki ga
organizacija želi promovirati in uvesti s socialnim marketingom, mora ciljni skupini
predstaviti tako, da ji bo blizu in ga bo tudi sprejela. Naloga socialnega marketinga je, da
definira spremembo, ki jo želi doseči (spremembo vrednot, prepričanj ali vedenj).
Učinkovitost socialnega marketinga je zelo različna. Pri nekaterih akcijah ima lažjo nalogo,
saj so določene družbene spremembe (vedenja posameznikov) relativno enostavno dosegljive,
pri drugih pa je, kljub dobremu načrtovanju akcij, spremembe težje doseči. Tudi če akcije
socialnega marketinga spodbudijo k spremembi nizek odstotek ciljne populacije, to ne
pomeni, da akcija ni bila uspešna. Tovrstne akcije so dolgotrajni procesi in delujejo tudi
takrat, ko se izvajanje programa že zaključi.
Tematike varne uporabe interneta bi se lahko oziroma so se že lotili s socialnim marketingom.
Težav, ki so povezane z vedno bolj razširjeno uporabo interneta, je vedno več. Krog
uporabnikov se širi, aktivnosti in storitev, ki jih internet ponuja, je vedno več, hkrati pa se
širijo tudi nevarnosti, o katerih uporabniki interneta niso dovolj ali sploh osveščeni. Cilji akcij
socialnega marketinga bi lahko bili usmerjeni k osveščanju in izobraževanju, spodbujanju k
akcijskim spremembam in spremembam vedenja ter tudi vrednot. Za vsako ciljno skupino bi
lahko določili nekaj ciljev. Ciljne skupine bi lahko razdelili na otroke, mladostnike, študente,
starše in na odrasle/starejše uporabnike. Uporabniki znotraj teh ciljnih skupin se med seboj
zagotovo razlikujejo glede pogostosti uporabe interneta in glede dosedanjih izkušenj z
internetom. Primer programa, ki izvaja socialni marketing na področju varne rabe interneta, je
Safe-si, ki svoje delovanje ciljno usmerja na otroke, najstnike, starše in učitelje. Otroke
osveščajo in izobražujejo s serijo poučnih risank Ovce.sk., ki jim na njim razumljiv način
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približajo svet varne uporabe interneta in sodobnih mobilnih naprav. Novosti s področja varne
uporabe interneta objavljajo na njihovi spletni strani, na omrežju Facebook jih lahko najstniki
spremljajo na profilu Deskam varno, staršem in odraslim pa je namenjen profil Safe-si.
Nudijo tudi izobraževanja tako za učence in dijake kot tudi za starše. Učiteljem so lahko pri
pripravi ur s področja varne uporabe interneta v pomoč tudi gradiva, ki so objavljena na
njihovi spletni strani. Februarja, v okviru Dneva varne rabe interneta, organizirajo tudi
različne aktivnosti, natečaje, dogodke in s tem še dodatno opozorijo na problematiko varne
rabe interneta in na njihovo delovanje na tem področju. Z vsemi zgoraj naštetimi aktivnostmi
želijo pri uporabnikih interneta doseči, da se zavedajo nevarnosti in v skladu s tem tudi
odgovorno uporabljajo splet in sodobne mobilne naprave. Predvsem otroke in mladostnike
želijo opozoriti na posledice njihovega neodgovornega ravnanja na internetu.

4.4 Prispevek socialnega pedagoga na področju varne rabe interneta
Socialni pedagogi delajo na različnih področjih, zaposleni so v različnih institucijah in
organizacijah s področja vzgoje, izobraževanja in sociale. Preventivno delo, načrtovanje in
izvajanje aktivnosti s področja varne uporabe interneta bi lahko bilo oziroma je tudi eno
izmed področij in tem, ki jim moramo socialni pedagogi nameniti pozornost. Vsak socialni
pedagog oziroma tudi drug pedagoški delavec, ki dela z otroki in mladostniki, bi moral
poznati problematiko varne uporabe interneta. Glede na to, da se tej temi vedno več prostora
namenja tudi v medijih in javnosti, bi morali biti o tem osveščeni tudi strokovni delavci, ki so
v stiku z mladimi. To je pomembno tudi zato, da strokovni delavci lažje razumejo
mladostnike in tako tudi hitreje prepoznajo težave, ki so morda povezane z uporabo sodobne
tehnologije. Kdo bo mlade osveščal in spodbujal k odgovorni rabi interneta, če ne šola, ki
sicer pri učencih spodbuja in skoraj zahteva uporabo računalnika za potrebe šolskega dela.
Možnosti osveščanja o odgovorni rabi interneta in sodobnih mobilnih naprav imajo šole v
okviru dni dejavnosti, kjer si sami zadajo prioritetne teme in področja, ki jim bodo namenili
dodatno pozornost. Socialni pedagogi so običajno na šolah zaposleni v šolski svetovalni
službi, kjer lahko problematiko predstavijo svojim sodelavcem, ti pa lahko skupaj s
svetovalno službo oblikujejo tematske razredne ure ali na drugačen način približajo tematiko
varne rabe interneta učencem oziroma dijakom. Šole na različne načine sodelujejo s starši, na
primer s strokovnimi predavanji, ki jih za njih organizirajo. Marsikatera šola je že povabila
strokovnjake s področja varne rabe interneta, da je starše seznanil in opozoril na pasti
sodobnih tehnologi in svetovnega spleta. Nekateri starši so bili morda prvič seznanjeni o
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možnih ukrepih in zaščiti svojih otrok na internetu. Socialni pedagogi v vzgojnih domovih in
stanovanjskih skupinah imajo prav tako pomembno vlogo ozaveščanja in vzgoje otrok ter
mladostnikov v odgovorne uporabnike interneta in sodobnih mobilnih naprav. S spremljanjem
mladostnikov in poznavanjem njihovih navad lahko individualno pristopijo k njim in tudi na
ravni celotne skupine izvedejo aktivnosti, ki pripomorejo, da mladostniki spoznajo posledice
tveganih dejanj na internetu.
Socialni pedagogi ne delujejo le v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ampak jih je veliko
zaposlenih v nevladnih organizacijah. Na področju varne rabe sta najaktivnejša Center za
varnejši internet in Zavod Varni internet. V obeh bi lahko socialni pedagogi delovali na
področju preventivnih in izobraževalnih aktivnosti, kjer bi načrtovali in organizirali dogodke,
skrbeli za koordinacijo in izvedbo aktivnosti. S svojim pedagoškim znanjem bi lahko
oblikovali delavnice in predavanja za otroke in mladostnike ter jim tematiko varne uporabe
interneta in sodobnih mobilnih naprav približali na njim zanimiv in poučen način. Izvajanje
delavnic bi bila tudi priložnost za študente pedagoških smeri, ki jim je tovrstna tematika blizu,
da pridobijo izkušnje pri delu z otroki. Socialni pedagog bi tako moral biti tudi mentor
izvajalcem delavnic in prostovoljcem, ki bi tudi lahko delovali na področju osveščanja o varni
rabi interneta. V okviru teh organizacij bi lahko nudili tudi individualna svetovanja za starše
in otroke, ki bi se znašli v težavah, povezanih z uporabo interneta in mobilnih naprav.
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III.

EMPIRIČNI DEL

5 Opredelitev problema
Uporaba interneta je danes v velikih primerih nujna. Uporabljamo ga v šoli, službi, tudi
državna uprava vedno več obrazcev objavi na spletnih straneh. Omogoča nam hitro
komunikacijo, pretok podatkov in informacij. Po podatkih Statističnega urada so
gospodinjstva, kjer živi vsaj ena oseba, stara 15 let ali manj, praviloma bolje opremljena z
internetom in računalniki kot gospodinjstva brez otrok. Do interneta je v začetku leta 2012
dostopalo 95 % gospodinjstev z otroki (Zdešar, 2012). Širša dostopnost je vplivala tudi na to,
da internet uporabljajo vedno mlajši otroci, ki do njega dostopajo tudi prek lastnih pametnih
mobilnih telefonov. Prav otroci pa se vseh tveganj uporabe interneta in sodobnih mobilnih
tehnologij ne zavedajo. Internet nam omogoča vrsto aktivnosti, ki iz domače sobe niso videti
nevarne. Pošiljanje elektronske pošte, navezovanje novih stikov, objavljanje svojih fotografij
na socialnih omrežjih, spletno klepetanje z ljudmi, ki jih morda v resničnem življenju niti ne
poznamo, igranje spletnih iger, iskanje informacij, spletno nakupovanje in še mnogo več.
Pomembno je, da smo z možnimi nevarnostmi seznanjeni in smo nanje pozorni. Najšibkejši
člen so otroci, ki so še dodatno izpostavljeni različnim tveganjem, zato je še posebej
pomembno, da otroke učimo in vzgajamo v odgovorne uporabnike interneta ter sodobnih
mobilnih tehnologij. Mlajši kot so otroci, večji bi moral biti starševski nadzor nad uporabo
interneta, vendar vedno ni tako. Starši imajo različne poglede na uporabo interneta in svojim
otrokom pri tem postavljajo različne omejitve. Dokler prevelika uporaba interneta ne začne
vplivati na druga področja otrokovega ali mladostnikovega življenja, starši niti ne opazijo, da
je z njihovim otrokom kaj narobe. Ko se začnejo težave v šoli, ko so njihov otrok zapira vase,
zanemarja svoje zadolžitve in hobije, je že čas za alarm. Starši se velikokrat ne počutijo
dovolj kompetentne, da bi otroke, predvsem če so že najstniki, učili o varni uporabi
računalnikov, saj imajo občutek, da jih njihovi otroci na tem področju prehitevajo v znanju.
Zaradi vseh teh hitrih sprememb in razširjenosti sodobne tehnologije med otroci in
mladostniki sem se odločila, da raziščem, kako so starši osveščeni o problematiki varne
uporabe spleta, kakšen je njihov pogled na varno uporabo spleta in sodobnih tehnologij ter
kakšne omejitve, pravila postavljajo svojim otrokom pri uporabi interneta.
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6 Namen in cilj raziskave
Zaradi vse večje razširjenosti sodobnih mobilnih naprav in uporabe interneta med otroki in
mladostniki sem se odločila, da preverim, če in kakšen nadzor imajo starši nad njihovo
uporabo. S pomočjo raziskave želim preveriti značilnosti nadzora staršev nad uporabo
interneta pri svojih otrocih, preveriti zavedanje staršev o nevarnostih interneta in koliko so
starši seznanjeni s programi za starševski nadzor.
Cilji raziskave so preveriti, kako so demografske značilnosti povezane z osveščenostjo staršev
o nevarnostih uporabe interneta pri otrocih in kako je pogostost uporabe interneta pri starših
povezana z njihovim zavedanjem o nevarnostih rabe interneta pri otrocih in njihovim
nadzorom. Preverila bom tudi, v kolikšni meri starši nadzorujejo in omejujejo rabo interneta
pri svojih otrocih in kako pogosto pomagajo otrokom pri uporabi interneta. Prav tako bom
pogledala, kako starši ocenjujejo svojo informiranost o tveganjih na internetu in kakšno
mnenje imajo o aktivnostih za varnejšo uporabo interneta.
Z empirično raziskavo bom preverila zastavljene hipoteze, rezultate pa povezala s
teoretičnimi predpostavkami in preteklimi raziskavami.
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7 Raziskovalne hipoteze
Postavila sem pet raziskovalnih hipotez. Preverila sem jih s pomočjo anketnega vprašalnika,
ki sem ga razdelila staršem osnovnošolcev (1.–9. razreda).
Hipoteza 1: Starši, ki so starejši od 40 let, so bolj zaskrbljeni o možnih nevarnostih
interneta.
Hipoteza predpostavlja, do so starejši starši bolj zaskrbljeni o možnih nevarnostih interneta,
ker manj uporabljajo internet. Ti starši imajo tudi starejše otroke, ki so bolj izpostavljeni
različnim nevarnostim kot mlajši, in jih starši pri uporabi interneta lažje nadzorujejo.
Hipoteza 2: Starši, ki pogosteje uporabljajo internet, so manj zaskrbljeni o možnih
nevarnostih interneta.
V raziskavi Towards a safer use of the internet for children in the EU – a parents’ perspective
(2008) so ugotovili, da so starši, ki sami ne uporabljajo interneta, bolj zaskrbljeni o možnih
nevarnostih pri uporabi interneta kot starši, ki internet uporabljajo.
Hipoteza 3: Starši, ki pogosteje uporabljajo internet, svoje otroke bolj nadzirajo pri
njegovi rabi.
V raziskavi Towards a safer use of the internet for children in the EU – a parents’ perspective
(2008) so starši, ki internet uporabljajo redno, v povprečju izrazili višjo stopnjo nadzora
uporabe interneta pri svojem otroku kot starši, ki internet uporabljajo le občasno ali pa sploh
ne.
Hipoteza 4: Starši, ki so višje izobraženi, svoje otroke pri rabi interneta bolj nadzirajo
kot starši, ki imajo največ srednješolsko izobrazbo.
Hipoteza predpostavlja, da so višje izobraženi starši bolj vešči uporabe računalnikov, se
zaradi tega bolj zavedajo pomena nadzorovane rabe interneta in zato otroke pri tem bolj
nadzorujejo.
Hipoteza 5: Ženske (mame) so bolj zaskrbljene o možnih nevarnostih rabe interneta pri
svojih otrocih kot moški (očetje).
V raziskavi Towards a safer use of the internet for children in the EU – a parents’ perspective
(2008) so ženske (mame) izkazale višjo zaskrbljenost o možnih nevarnostih rabe interneta, ki
bi se lahko pripetile njihovemu otroku, kot moški (očetje).
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8 Raziskovalna metodologija
8.1 Opis vzorca
Za potrebe raziskovanja sem oblikovala priložnosten in nereprezentativen vzorec. Predstavlja
ga 109 staršev otrok iz Osnovne šole XIV. divizije Senovo, ki so bili dne 22. 10. 2013 na
pogovornih urah. Vzorec sem pridobila z anketnim vprašalnikom, ki sem ga staršem sama
razdelila in jim bila na voljo, če so imeli kakšno dodatno vprašanje. Starši so se za
sodelovanje v anketi odločili prostovoljno, nekaj pa jih je sodelovanje zavrnilo. Ker so se
vprašanja nanašala na njihovega otroka, sem želela pridobiti čim bolj pestro starostno
strukturo, tako da sem vprašalnike delila staršem otrok vseh razredov.
8.1.1 Spol anketiranih
Anketni vprašalnik je rešilo 109 oseb, 30 moških in 78 žensk, ena oseba v vprašalniku ni
označila svojega spola, kar predstavlja 1 %. Iz spodnjega strukturnega kroga je razvidno, da
vzorec sestavlja 72 % žensk in 27 % moških.
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Graf 1: Strukturni krog s prikazom odstotkov za spremenljivko spol (n = 109)
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8.1.2 Starost anketiranih
V anketi je sodelovalo največ ljudi v starostni kategoriji od 31 do 40 let, njihov delež je 56 %,
kar predstavlja 61 oseb. Sledi ji kategorija od 41 do 50 let, ki predstavlja 31 % anketirancev, z
6 % sledi kategorija do 30 let, najmanjši delež predstavljajo starejši od 51 let, teh oseb je bilo
5, kar pomeni 5 %. Dve osebi nista rešili vprašanja o starosti, kar predstavlja 2 %.
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Graf 2: Strukturni krog s prikazom odstotkov za spremenljivko starost (n = 109)
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8.1.3 Izobrazba anketiranih
V anketi so sodelovali ljudje z različnimi stopnjami izobrazbe. Največ, 54 %, jih ima
dokončano srednjo šolo, sledijo ljudje z univerzitetno izobrazbo in ljudje z višjo ali visoko
strokovno šolo (17 %). Le osnovno šolo ima narejeno 9 vprašanih in predstavljajo 8 %
anketirancev. Dokončan magisterij ali doktorat imata 2 osebi, nedokončano osnovno šolo pa
ima 1 oseba. Prav tako ena oseba ni označila svoje stopnje izobrazbe.

2%

1%

0 0

0 1%

8%

17%
Nedokončana osnovna šola
Osnovna šola
Srednja šola
Višja ali visoka strokovna šola
Univerzitetna izobrazba
Magisterij, doktorat
manjka

17%

54%

Graf 3: Strukturni krog s prikazom odstotkov za spremenljivko izobrazba (n = 109)

8.2 Raziskovalni instrument
Za zbiranje podatkov sem uporabila anketni vprašalnik. Sestavljen je iz vprašanj zaprtega
tipa. V prvem delu so vprašanja o splošnih demografskih značilnostih, v drugem delu pa
vprašanja o rabi interneta pri starših in otrocih, o ozaveščenosti staršev glede tvegane rabe
interneta pri otrocih in o njihovih ravnanjih.
Vprašalnik sestavlja 24 vprašanj. Prav štiri vprašanja so demografskega značaja, vprašanja 6,
7, in 8 se nanašajo na osnovne podatke o otrocih anketirancev (število otrok, spol, starost). V
nadaljevanju so vprašanja (9 – 11) o pogostosti uporabe interneta pri starših in otrocih, v to
kategorijo pa spada tudi 5. vprašanje, ki se nanaša na uporabo računalnika pri delu. Vprašanja
od 12 do 17 se nanašajo na uporabo interneta pri otroku in na starševski nadzor pri tem. O
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programih za omejeno brskanje po spletu sprašujeta 18. in 19. vprašanje, o težavah, ki so jih
imeli otroci na internetu pa 20. in 21. vprašanje. Zadnja štiri vprašanja se dotikajo
osveščenosti in informiranosti o internetnih tveganjih in nevarnostih.

8.3 Postopek pridobivanja in obdelave podatkov
Anketni vprašalnik sem razdelila staršem otrok od 1. do 9. razreda, ki obiskujejo Osnovno
šolo XIV. divizije Senovo. Za to šolo sem se odločila, ker sem bila na njej zaposlena in sem
se tako najlažje dogovorila za izvajanje raziskave. Ker sem želela, da dobim čim več vrnjenih
vprašalnikov, sem vprašalnike delila staršem vseh razredov med pogovornimi urami (22. 10.
2013), ko so čakali na pogovor z učiteljem. Večina jih je vprašalnik rešila že v šoli, nekaj jih
je reklo, da bodo vprašalnik raje rešili doma. Vprašalnike so otroci prinesli razredniku ali
svetovalni delavki. Razdelila sem 122 vprašalnikov, izpolnjenih sem jih dobila 109. Imela
sem tudi srečo, da so bile pogovorne ure dobro obiskane in da so bili starši pripravljeni
sodelovati. K temu je verjetno pripomoglo tudi to, da so me nekateri straši poznali zaradi
preteklega dela na šoli.
Pri raziskavi nisem uporabila spletnega anketnega vprašalnika, saj bi z njim dobila odgovore
ljudi, ki so vešči uporabe računalnika in interneta. Želela sem dobiti čim bolj realen vzorec,
torej v raziskavo zajeti tudi tiste ljudi, ki računalnika ne uporabljajo pogosto ali pa sploh ne.

Dobljene podatke sem vnesla v program SPSS. Za potrebe preverjanja hipoteze 1 sem
podatke o starosti anketirancev združila v dve skupini: »do 40 let« in »nad 40 let«. Združila
sem tudi podatke o najvišji doseženi izobrazbi, kjer sem združila kategoriji »nedokončana
osnovna šola« in »osnovna šola« v skupno kategorijo »osnovna šola«, saj le 1 % vprašanih ni
imelo dokončane osnovne šole. Za potrebe 2. in 3. hipoteze sem združila tudi kategorije o
pogostosti uporabe interneta med anketiranci. Nove kategorije so: »vsak dan« (združila
»večkrat na dan« in »približno enkrat na dan«), »nekajkrat na teden« (združila »nekajkrat na
teden« in »približno enkrat na teden«) in »nekajkrat na mesec« (združila »nekajkrat na
mesec«, »enkrat na mesec« in »nikoli«). Kategorijo »nikoli« sta izbrala le 2 vprašana, zato
sem jo za potrebe preverjanja hipoteze s Pearsonovim χ² - testom združila z najmanj pogosto
uporabo interneta, to je »nekajkrat na mesec«. Za potrebe 2. hipoteze sem združila tudi
postavke o zaskrbljenosti staršev. Ohranila sem »zelo sem zaskrbljen« in »precej sem
zaskrbljen«, združila sem zadnji postavki »niti nisem zaskrbljen« in »sploh me ne skrbi« v
kategorijo »nisem zaskrbljen«.
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9 Rezultati obdelave podatkov in interpretacija
9.1 Preverjanje hipotez
9.1.1 Hipoteza 1: Starši, ki so starejši od 40 let so bolj zaskrbljeni o možnih nevarnostih
interneta.
To hipoteze sem preverjala z 2. in 17. vprašanjem v anketnem vprašalniku. Pri 17. vprašanju
je bilo 8 trditev. Pri vsaki trditvi so starši obkrožili številko, ki je za njih najbolj držala (1 –
zelo sem zaskrbljen/a, 2 – precej sem zaskrbljen/a, 3 – niti nisem zaskrbljen/a, 4 – sploh me
ne skrbi). Za preverjanje hipoteze sem uporabila t-test. Z njim ugotavljamo, ali se aritmetični
sredini dveh skupin med seboj statistično pomembno razlikujeta (Klemenčič, 2005).
Iz spodnjih tabel je razvidno, da so numerusi med seboj različni, saj niso vsi vprašani
odgovorili na vse trditve. Svojo hipotezo bom potrdila oziroma ovrgla na podlagi vseh osmih
trditev.
Tabela1: Zaskrbljenost staršev o tem, da bi otrok na internetu izdajal svoje osebne podatke.

Izdajanje osebnih
podatkov

Standardni odklon

50

Aritmetična
sredina
2,04

1,124

Standardna napaka
aritmetične sredine
,159

31

2,06

1,093

,196

Starost

N

Do 40
let
Nad 40
let

V povprečju so vsi starši (tako tisti do 40 kot tudi nad 40 let) precej zaskrbljeni o tem, da
lahko njihovi otroci pri uporabi interneta izdajajo svoje osebne podatke. Med obema
skupinama ni vidnih razlik. Starši nad 40 let so podobno zaskrbljeni (M = 2.06, SE = .196)
kot tisti, ki so mlajši od 40 let (M = 2.04, SE = .159). Ta razlika ni statistično pomembna t
(79) = -.923, p > .05.
Tabela 2: Zaskrbljenost staršev o tem, da bi otrok na internetu videl nasilne, seksualne
posnetke ali fotografije.

Otrok vidi nasilne,
seksualne posnetke,
fotografije.

Starost

N

Do 40 let
Nad 40
let

50
27

Aritmetična
sredina
1,74
1,93

Standardni
odklon
1,046
,997

Standardna napaka
aritmetične sredine
,148
,192
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V povprečju so starši, stari nad 40 let, nekoliko manj zaskrbljeni (M = 1.93, SE = .192) o tem,
da bi njihov otrok na internetu videl nasilne, seksualne posnetke ali fotografije kot starši, stari
do 40 let (M = 1.74, SE = .148). Ta razlika ni statistično pomembna t(75) = -.756, p > .05.

Tabela 3: Zaskrbljenost staršev o tem, da bi otroka na internetu zmerjali in žalili vrstniki.

Vrstniško zmerjanje in
žaljenje na internetu.

Starost

N

Do 40 let
Nad 40
let

44
24

Aritmetična
sredina
1,91
2,08

Standardni
odklon
1,217
1,100

Standardna napaka
aritmetične sredine
,183
,225

V povprečju so starši, stari do 40 let, podobno zaskrbljeni (M = 1.91, SE = .183) o tem, da bi
njihovega otroka na internetu zmerjali in žalili vrstniki kot starši, stari nad 40 let (M = 2.08,
SE = .225). Ta razlika ni statistično pomembna t(66) = -.583, p > .05.
Tabela 4: Zaskrbljenost staršev o tem, da bi otroka po mobilnem telefonu zmerjali in žalili
vrstniki.
Vrstniško zmerjanje in
žaljenje po mobilnem
telefonu.

Starost

N

Do 40 let
Nad 40
let

45
24

Aritmetična
sredina
1,87
2,21

Standardni
odklon
1,198
1,179

Standardna napaka
aritmetične sredine
,179
,241

V povprečju so starši, stari do 40 let, nekoliko bolj zaskrbljeni (M = 1.87, SE = .179) o tem,
da bi njihovega otroka po mobilnem telefonu zmerjali in žalili vrstniki kot starši, stari nad 40
let (M = 2.21, SE = .241). Ta razlika ni statistično pomembna t(67) = -1.134, p > .05.
Tabela 5: Zaskrbljenost staršev o tem, da bi otrok postal izoliran od vrstnikov, ker preveč časa
preživi pred računalnikom.

Izoliranost od vrstnikov,
zaradi preveč časa
preživetega pred
računalnikom.

Starost

N

Do 40 let
Nad 40
let

46
26

Aritmetična
sredina
2,04
2,15

Standardni
odklon
1,115
1,008

Standardna napaka
aritmetične sredine
,164
,198

V povprečju so starši, stari do 40 let, podobno zaskrbljeni (M = 2.04, SE = .164) o tem, da bi
njihov otrok lahko postal izoliran od vrstnikov zaradi preveč časa, ki ga preživi pred
računalnikom kot starši, stari nad 40 let (M = 2.15, SE = .198). Ta razlika ni statistično
pomembna t(70) = -.417, p > .05.
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Tabela 6: Zaskrbljenost staršev o tem, da bi otrok na internetu pridobil informacije o drogah,
alkoholu, samomorih, anoreksiji, spolnosti in podobno.

Pridobivanje informacij o
drogah, alkoholu, samomorih,
anoreksiji, spolnosti …

Starost

N

Do 40 let
Nad 40
let

45
24

Aritmetična
sredina
1,93
2,04

Standardni
odklon
1,176
,955

Standardna napaka
aritmetične sredine
,175
,195

V povprečju so starši, stari do 40 let, podobno zaskrbljeni (M = 1.93, SE = .175) o tem, da bi
njihov otrok na internetu pridobil informacije o drogah, alkoholu, samomorih, anoreksiji,
spolnosti kot starši, stari nad 40 let (M = 2.04, SE = .195). Ta razlika ni statistično pomembna
t(67) = -.388, p > .05.
Tabela 7: Zaskrbljenost staršev o tem, da lahko otrok postane žrtev spletnih nadlegovalcev in
pedofilov.

Otrok postane žrtev
spletnih nadlegovanj.

Starost

N

Do 40 let
Nad 40
let

46
25

Aritmetična
sredina
1,74
1,68

Standardni
odklon
1,104
,900

Standardna napaka
aritmetične sredine
,163
,180

V povprečju so starši, stari do 40 let, malenkost manj zaskrbljeni (M = 1.74, SE = .163) o tem,
da lahko njihov otrok na internetu postane žrtev spletnih nadlegovalcev in pedofilov kot
starši, stari nad 40 let (M = 1.68, SE = .180). Ta razlika ni statistično pomembna t(69) = .229,
p > .05.
Tabela 8: Zaskrbljenost staršev o tem, da lahko otrok postane odvisen od interneta.

Otrok postane odvisen od
interneta.

Starost

N

Do 40 let
Nad 40
let

50
27

Aritmetična
sredina
1,86
1,81

Standardni
odklon
1,069
,921

Standardna napaka
aritmetične sredine
,151
,177

V povprečju so starši, stari do 40 let, podobno zaskrbljeni (M = 1.86, SE = .151) o tem, da
lahko njihov otrok postane odvisen od interneta kot starši, stari nad 40 let (M = 1.81, SE =
.177). Ta razlika ni statistično pomembna t(75) = .185, p > .05.
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Pri nobeni posamezni trditvi niso bile razlike statistično pomembne, zato 1. hipotezo
zavračam. To pomeni, da ni statistično pomembnih razlik med starši, starimi do 40, in tistimi
nad 40 let o stopnji zaskrbljenosti zaradi možnih nevarnostih interneta.
Kljub vsemu pa lahko za ta vzorec trdimo, da so starši, starejši od 40 let, ki so sodelovali v
anketi, v povprečju nekoliko manj zaskrbljeni kot starši, ki so stari do 40 let. Pri dveh od
osmih trditvah je aritmetična sredina zaskrbljenosti pri starših, starih do 40 let, pokazala, da so
manj zaskrbljeni kot starši, starejši od 40 let. Ti dve trditvi sta se nanašali na odvisnost od
interneta in na to, da lahko otrok postane žrtev spletnih nadlegovalcev. Starše, starejše od 40
let najbolj skrbi, da bi njihovi otroci postali žrtve spletnih nadlegovalcev in pedofilov (M =
1.68, SE = .180). Podobno skrb imajo tudi tisti, ki so mlajši od 40 let (M = 1.74, SE = .163).
Prav tako so zaskrbljeni, da bi njihov otrok na internetu videl nasilne, seksualne posnetke ali
fotografije (M = 1.74, SE = .148).
V raziskavi Towards a safer use of the internet for children in the EU – a parents’ perspective
(2008) so prišli do drugačnih ugotovitev. Starši, stari 40 let ali več, so v raziskavi izkazali
višjo stopnjo zaskrbljenost nad opisanimi situacijami, ki bi se lahko zgodile njihovemu
otroku, kot starši, mlajši od 40 let. Največjo zaskrbljenost so izkazali pri trditvi o nasilnih in
seksualnih videoposnetkih in fotografijah, ki bi jih lahko njihov otrok videl na internetu.
Najmanj pa so bili starši, starejši od 40 let, zaskrbljeni nad tem, da bi njihov otrok postal
izoliran od vrstnikov, zaradi preveč časa preživetega na internetu. S še nekoliko višjim
odstotkom so odgovorili tudi starši, mlajši od 40 let.
Razlogi za takšne rezultate so lahko različni. Mlajši kot so starši, večja je verjetnost, da so
tudi njihovi otroci mlajši. V raziskavi Mladi na netu (Lobe in Muha, 2011) in tudi v drugih
raziskavah s področja uporabe interneta med otroki in mladostniki ugotavljajo, da se uporaba
s starostjo povečuje. Iz tega lahko sklepamo, da so starši, ki imajo mlajše otroke, ki še niso
zelo intenzivni uporabniki interneta in jih pri rabi interneta še uspejo nadzorovati, manj
zaskrbljeni kot starši, ki imajo starejše otroke.
Drugi razlog, zakaj bi lahko bili starši, starejši od 40 let, bolj zaskrbljeni, je v tem, da so
morda malo manj vešči uporabljanja novodobnih tehnologij, teže sledijo, kaj vse njihovi
otroci počnejo na internetu in jih zaradi tega tudi bolj skrbi, kaj vse se jim lahko zgodi pri
uporabi interneta.
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9.1.2 Hipoteza 2: Starši, ki pogosteje uporabljajo internet, so manj zaskrbljeni o možnih
nevarnostih interneta.
Za preverjanje hipoteze sem uporabila 9. in 17. vprašanje v anketnem vprašalniku in hipotezo
preverila s Pearsonovim χ² - testom. Zaradi potreb testa sem kategorije odgovorov združila.
Nove kategorije so: »vsak dan« (združila kategoriji »večkrat na dan« in približno enkrat na
dan«), »nekajkrat na teden« (združila kategoriji »nekajkrat na teden« in »približno enkrat na
teden«) in »nekajkrat na mesec« (združila kategorije »nekajkrat na mesec«, »enkrat na
mesec« in »nikoli«). Kategorijo »nikoli« sem združila z zadnjo kategorijo, ker je tako
odgovoril le en anketiranec. Če bi kategorija »nikoli« ostala samostojna, s tem ne bi
zadovoljila kriterijev predpostavke, saj bi bile določene vrednosti manjše od 5. Združila sem
tudi dve kategoriji o stopnji zaskrbljenosti staršev. Nova kategorija »nisem zaskrbljen« je
nastala iz kategorij »niti nisem zaskrbljen« in »sploh me ne skrbi«. Razlog za združevanje je
bilo tudi tukaj manjše število odgovorov iz teh dveh kategorij.
Tabela 9: Povzetek značilnosti statistične analize

Uporaba interneta * zaskrbljenost –
izdajanje osebnih podatkov

Vprašalniki
Veljavni
Manjkajoči
Skupaj
N Odstotek N Odstotek N Odstotek
81
74,3 % 28
25,7 % 109
100 %

Tabela10: Kontingenčna tabela o vplivu pogostosti uporabe interneta pri starših na njihovo
zaskrbljenost o tem, da bi otrok na internetu izdajal svoje osebne podatke.

Uporaba
interneta

Vsak dan
Nekajkrat
na teden
Nekajkrat
na mesec

Skupaj

Število
Odstotek
Število
Odstotek
Število
Odstotek
Število
Odstotek

Zaskrbljenost – izdajanje osebnih
podatkov
Zelo sem
Precej
Nisem
zaskrbljen
sem
zaskrbljen
zaskrbljen
23
11
21
41,8 %
20 %
38,2 %
10
3
3
62,5 %
18,8 %
18,8 %
3
2
5
30,0 %
20 %
50 %
36
16
29
44,4 %
19,8 %
35,8 %

Skupaj

55
100 %
16
100 %
10
100 %
81
100 %

Iz tabele 9 in 10 lahko vidimo, da je na vprašanje o zaskrbljenosti zaradi izdajanja osebnih
podatkov na internetu odgovarjalo 81 ljudi, kar predstavlja 74,3 % vseh, ki so sodelovali v
raziskavi. Iz tabele 10 vidimo, da starši so zaskrbljeni, da bi njihovi otroci na internetu izdajali
svoje osebne podatke. Zelo je zaskrbljenih 44,4 % staršev, 35,8 % staršev pa je odgovorilo, da
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niso zaskrbljeni. Zanimiv je podatek, da je skoraj enak odstotek staršev, ki internet
uporabljajo vsakodnevno, odgovorilo, da so zelo zaskrbljeni (41,8 %) in da niso zaskrbljeni
(38,2 %). Iz tabele lahko vidimo, da je največ zelo zaskrbljenih staršev tistih, ki internet
uporabljajo nekajkrat na teden (62, 5 %).
Tabela 11: Povzetek značilnosti statistične analize

Uporaba interneta * zaskrbljenost – otrok
vidi nasilne, seksualne vsebine

Vprašalniki
Veljavni
Manjkajoči
Skupaj
N Odstotek N Odstotek N Odstotek
77
70,6 % 32
29,4 % 109
100 %

Tabela 12: Kontingenčna tabela o vplivu pogostosti uporabe interneta pri starših na njihovo
zaskrbljenost o tem, da bi otrok na internetu videl nasilne, seksualne posnetke ali fotografije.

Uporaba
interneta

Vsak dan
Nekajkrat
na teden
Nekajkrat
na mesec

Skupaj

Število
Odstotek
Število
Odstotek
Število
Odstotek
Število
Odstotek

Zaskrbljenost – otrok vidi nasilne, Skupaj
seksualne vsebine
Zelo sem
Precej
Nisem
zaskrbljen
sem
zaskrbljen
zaskrbljen
26
13
13
52
50 %
25 %
25 % 100 %
9
4
3
16
56,3 %
25 %
18,8 % 100 %
6
1
2
9
66,7 %
11,1 %
22,2 % 100 %
41
18
18
77
53,2 %
23,4 %
23,4 % 100 %

Pri tabeli 12 ponovno vidimo, da je največji delež (53,2 %) staršev, ki so odgovorili na to
vprašanje, zelo zaskrbljenih, da bi otrok na internetu videl nasilne, seksualne posnetke ali
fotografije. Najvišji odstotek (66,7 %) predstavljajo starši, ki internet uporabljajo le nekajkrat
na mesec. Tudi pri ostalih dveh kategorijah je ta delež nad 50 %.
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Tabela 13: Povzetek značilnosti statistične analize

Uporaba interneta * zaskrbljenost –
otroka zmerjajo na internetu

Vprašalniki
Veljavni
Manjkajoči
Skupaj
N Odstotek N Odstotek N Odstotek
68
62,4 % 41
37,6 % 109
100 %

Tabela 14: Kontingenčna tabela o vplivu pogostosti uporabe interneta pri starših na njihovo
zaskrbljenost o tem, da bi otroka na internetu zmerjali njegovi vrstniki, drugi otroci.

Uporaba
interneta

Vsak dan
Nekajkrat
na teden
Nekajkrat
na mesec

Skupaj

Število
Odstotek
Število
Odstotek
Število
Odstotek
Število
Odstotek

Zaskrbljenost – otroka zmerjajo na
internetu
Zelo sem
Precej
Nisem
zaskrbljen
sem
zaskrbljen
zaskrbljen
22
6
19
46,8 %
12,8 %
40,4 %
10
1
2
76,9 %
7,7 %
15,4 %
4
2
2
50 %
25 %
25 %
36
9
23
52,9 %
13,2 %
33,8 %

Skupaj

47
100 %
13
100 %
8
100 %
68
100 %

Iz tabele 14 lahko vidimo, da so starši, ki internet uporabljajo vsak dan v 46,8 % zelo
zaskrbljeni, v 40,4 % pa niso zaskrbljeni o tem, da bi njihovega otroka na internetu zmerjali
vrstniki. Več kot tričetrine staršev, ki internet uporabljajo nekajkrat na teden je tudi zelo
zaskrbljenih. Skupni rezultati kažejo, da je malo več kot polovica vseh staršev zelo
zaskrbljena nad tem, da bi otroka na internetu zmerjali njegovi vrstniki, drugi otroci, tretjina
staršev pa pravi, da zaradi tega niso zaskrbljeni.
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Tabela 15: Povzetek značilnosti statistične analize

Uporaba interneta * zaskrbljenost –
otroka zmerjajo po mobilnem telefonu

Vprašalniki
Veljavni
Manjkajoči
Skupaj
N Odstotek N Odstotek N Odstotek
69
63,3 % 40
36,7 % 109
100 %

Tabela 16: Kontingenčna tabela o vplivu pogostosti uporabe interneta pri starših na njihovo
zaskrbljenost o tem, da bi otroka prek mobitela zmerjali in žalili njegovi vrstniki, drugi otroci.

Uporaba
interneta

Vsak dan
Nekajkrat
na teden
Nekajkrat
na mesec

Skupaj

Število
Odstotek
Število
Odstotek
Število
Odstotek
Število
Odstotek

Zaskrbljenost – otroka zmerjajo po Skupaj
mobilnem telefonu
Zelo sem
Precej
Nisem
zaskrbljen
sem
zaskrbljen
zaskrbljen
22
6
21
49
44,9 %
12,2 %
42,9 % 100 %
10
0
2
12
83,3 %
0%
16,7 % 100 %
5
2
1
8
62,5 %
25 %
12,5 % 100 %
37
8
24
69
53,6 %
11,6 %
34,8 % 100 %

Rezultati v tabeli 16 so podobni rezultatom iz tabele 14. Tudi tukaj je približno enak delež
staršev, ki vsakodnevno uporabljajo internet in pravijo, da so zelo zaskrbljeni (44,9 %) in
tistih, ki niso zaskrbljeni (42,9 %) o tem, da bi otroka prek mobitela zmerjali in žalili njegovi
vrstniki, drugi otroci. Če primerjamo tabelo 14 in 16 lahko opazimo, da so starši, ki internet
uporabljajo nekajkrat na teden ali nekajkrat na mesec bolj zaskrbljeni nad tem, da bi njihove
otroke vrstniki zmerjali po mobilnem telefonu kot pa po internetu. Iz tabele 16 tudi vidimo, do
so najbolj zaskrbljeni tisti starši, ki internet uporabljajo nekajkrat na teden (83,3 %), tisti, ki
ga uporabljajo še redkeje, pa so nekoliko manj zaskrbljeni (62,5 %), a še vseeno bolj kot
starši, ki internet uporabljajo vsak dan (44,9 %).
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Tabela 17: Povzetek značilnosti statistične analize

Uporaba interneta * zaskrbljenostizoliranost od vrstnikov

Vprašalniki
Veljavni
Manjkajoči
Skupaj
N Odstotek N Odstotek N Odstotek
72
66,1% 37
33,9 % 109
100 %

Tabela 18: Kontingenčna tabela o vplivu pogostosti uporabe interneta pri starših na njihovo
zaskrbljenost o tem, da bi otrok postal izoliran od vrstnikov, ker preveč časa preživi pred
računalnikom.

Uporaba
interneta

Vsak dan
Nekajkrat
na teden
Nekajkrat
na mesec

Skupaj

Število
Odstotek
Število
Odstotek
Število
Odstotek
Število
Odstotek

Zaskrbljenost – izoliranost od
vrstnikov
Zelo sem
Precej
Nisem
zaskrbljen
sem
zaskrbljen
zaskrbljen
19
9
23
37,3 %
17,6 %
45,1 %
7
3
2
58,3 %
25,0 %
16,7 %
3
5
1
33,3 %
55,6 %
11,1%
29
17
26
40,3 %
23,6 %
36,1 %

Skupaj

51
100 %
12
100 %
9
100 %
72
100 %

Iz tabele 18 lahko vidimo razliko med starši, ki uporabljajo internet vsak dan in tistimi, ki ga
uporabljajo manj pogosto. Prvi so z 45,1 % odgovorili, da niso zaskrbljeni, da bi njihov otrok
postal izoliran od vrstnikov zaradi tega, ker preživi pred računalnikom preveč časa. Prav tako
ni zaskrbljenih 16,7 % staršev, ki internet uporabljajo nekajkrat na teden in 11, 1 % tistih, ki
internet uporablja le nekajkrat na mesec. Zopet so največjo zaskrbljenost (58,3 %) izrazili
starši, ki internet uporabljajo nekajkrat na teden. Več kot polovica staršev, ki internet
uporablja le nekajkrat na mesec, je odgovorilo, da jih precej skrbi, da bi njihov otrok postal
izoliran zaradi pretirane uporabe interneta.
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Tabela 19: Povzetek značilnosti statistične analize

Uporaba interneta * zaskrbljenost –
pridobitev informacij o prepovedanih
drogah, alkoholu, samomorih, spolnosti,
…

Veljavni
Veljavni
Manjkajoči
Skupaj
N Odstotek N Odstotek N Odstotek
69
63,3 % 40
36,7 % 109
100 %

Tabela 20: Kontingenčna tabela o vplivu pogostosti uporabe interneta pri starših na njihovo
zaskrbljenost nad tem, da bi otrok na internetu pridobil informacije o prepovedanih drogah,
alkoholu, samomorih, spolnosti, …

Uporaba
interneta

Vsak dan
Nekajkrat
na teden
Nekajkrat
na mesec

Skupaj

Število
Odstotek
Število
Odstotek
Število
Odstotek
Število
Odstotek

Zaskrbljenost – pridobitev informacij o
prepovedanih drogah, alkoholu, samomorih,
spolnosti, …
Zelo sem
Precej sem
Nisem
zaskrbljen
zaskrbljen
zaskrbljen
19
15
15
38,8 %
30,6 %
30,6 %
7
2
3
58,3 %
16,7 %
25 %
6
0
2
75 %
0%
25 %
32
17
20
46,4 %
24,6 %
29 %

Skupaj

49
100 %
12
100 %
8
100 %
69
100 %

Iz tabele 20 je razvidno, da so starši, ki internet uporabljajo vsakodnevno, razpršeno
odgovorili na to vprašanje. Nekoliko več (38,8 %) se jih je odločilo za odgovor »zelo sem
zaskrbljen«, 30,6 % se jih je odločilo za »precej sem zaskrbljen«, prav toliko pa jih je
odgovorilo, da niso zaskrbljeni nad tem, da bi njihov otrok na internetu pridobil informacije o
prepovedanih drogah, alkoholu, samomorih, spolnosti in podobnem. Pri starših, ki internet
uporabljajo manj pogosto, lahko iz rezultatov sklepamo, da so bolj zaskrbljeni zaradi tega.
Največji delež staršev, ki so zelo zaskrbljeni je iz skupine, ki internet uporabljajo nekajkrat na
mesec.
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Tabela 21: Povzetek značilnosti statistične analize

Uporaba interneta * zaskrbljenost – otrok
postane žrtev spletnih nadlegovalcev in
pedofilov

Vprašalniki
Veljavni
Manjkajoči
Skupaj
N Odstotek N Odstotek N Odstotek
71
65,1 % 38
34,9 % 109
100 %

Tabela 22: Kontingenčna tabela o vplivu pogostosti uporabe interneta pri starših na njihovo
zaskrbljenost nad tem, da bi otrok na internetu postal žrtev spletnih nadlegovalcev in
pedofilov.

Uporaba
interneta

Vsak dan
Nekajkrat
na teden
Nekajkrat
na mesec

Skupaj

Število
Odstotek
Število
Odstotek
Število
Odstotek
Število
Odstotek

Zaskrbljenost – otrok postane žrtev
spletnih nadlegovalcev in pedofilov
Zelo sem
Precej
Nisem
zaskrbljen
sem
zaskrbljen
zaskrbljen
28
8
14
56 %
16 %
28 %
9
2
1
75 %
16,7 %
8,3 %
6
2
1
66,7 %
22,2 %
11,1 %
43
12
16
60,6 %
16,9 %
22,5 %

Skupaj

50
100 %
12
100 %
9
100 %
71
100 %

V tabeli 22 lahko vidimo, da je več kot 60 % vseh staršev, ki so odgovorili na to vprašanje,
zelo zaskrbljenih, da bi lahko otrok na internetu postal žrtev spletnih nadlegovalcev in
pedofilov. Najvišji delež zelo zaskrbljenih staršev je med tistimi, ki internet uporabljajo
nekajkrat na teden (75 %), nekoliko nižji med tistimi, ki internet uporabljajo nekajkrat na
mesec (66,7 %), najnižji pa med starši, ki internet uporabljajo vsakodnevno (56%). Staršev, ki
pravijo, da niso zaskrbljeni, da bi njihovi otroci postali žrtve različnih spletnih nadlegovalcev,
je največ med vsakodnevnimi uporabniki interneta (28,0 %).
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Tabela 23: Povzetek značilnosti statistične analize

Uporaba interneta * zaskrbljenost – otrok
postane zasvojen z uporabo interneta

Vprašalniki
Veljavni
Manjkajoči
Skupaj
N Odstotek N Odstotek N Odstotek
77
70,6 % 32
29,4 % 109
100 %

Tabela 24: Kontingenčna tabela o vplivu pogostosti uporabe interneta pri starših na njihovo
zaskrbljenost nad tem, da bi otrok postal zasvojen zaradi prekomerne uporabe interneta

Uporaba
interneta

Vsak dan
Nekajkrat
na teden
Nekajkrat
na mesec

Skupaj

Število
Odstotek
Število
Odstotek
Število
Odstotek
Število
Odstotek

Zaskrbljenost - zasvojenost z uporabo internetom
Zelo sem
Precej sem
Nisem
zaskrbljen
zaskrbljen
zaskrbljen
24
10
20
44,4 %
18,5 %
37 %
11
2
1
78,6 %
14,3 %
7,1 %
5
3
1
55,6 %
33,3 %
11,1 %
40
15
22
51,9 %
19,5 %
28,6 %

Skupaj

54
100 %
14
100 %
9
100 %
77
100 %

V tabeli 24 lahko vidimo, da so starši različno zaskrbljeni nad tem, da bi lahko njihovi otroci
postali odvisni od uporabe interneta. Zopet je najvišji delež staršev, ki niso zaskrbljeni, iz
skupine tistih, ki vsakodnevno uporabljajo internet (37 %). Kot najbolj zaskrbljeni so se
ponovno pokazali starši, ki internet uporabljajo nekajkrat na teden (78,6 %). Starši, ki internet
uporabljajo le nekajkrat na mesec, so tudi zaskrbljeni, saj jih je 55,6 % zelo zaskrbljenih, 33,3
% pa precej zaskrbljenih o tem, da bi lahko njihov otrok postal odvisen od uporabe interneta.
Hipotezo 2 smo preverili s Pearsonovim χ² - testom.
Predpostavke za χ² - test (Field 2006, v Klemenčič, 2005):


Podatki so med seboj neodvisni, pridobljeni na različnih posameznikih.



Pričakovane frekvence morajo biti večje od 5. Pri večjih kontingenčnih tabelah je
lahko največ 20 % vseh pričakovanih frekvenc manjših od 5.



Nobena pričakovana frekvenca ne sme biti manjša od 1.

Pri preverjanju hipoteze 2 s χ² - testom nismo mogli zadostiti vsem zgornjim predpostavkam.

Kljub temu da smo kategorije v kontingenčni tabeli združili na velikost tabele 3x3, še vedno
nismo uspeli zadostiti zahtevama, da morajo biti pričakovane frekvence večje od 5 in da
nobena ne sme biti manjša od 1. Kategorije ni bilo mogoče še dodatno združiti, ker potem ne
bi bile več vsebinsko ustrezne. V kontingenčnih tabelah 10, 12, 18, 22 in 24 so bile štiri
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pričakovane frekvence manjše od 5. V tabelah 16 in 20 so bile tri, v tabeli 14 pa je bilo 5
pričakovanih frekvenc manjših od 5. V kontingenčnih tabelah 16 in 20 je bila tudi ena
pričakovana frekvenca manjša od 1.
Zaradi zgoraj navedenih razlogov hipoteze 2 ne moremo ne potrditi ne ovreči.
V raziskavi Towards a safer use of the internet for children in the EU – a parents’ perspective
(2008) so ugotovili, da so starši, ki sami ne uporabljajo interneta, bolj zaskrbljeni o možnih
nevarnostih pri uporabi interneta kot starši, ki internet uporabljajo. O svoji stopnji
zaskrbljenosti so odgovarjali tudi starši otrok, ki interneta še ne uporabljajo, prav tako pa ga
ne uporabljajo tudi sami. Ti starši so odgovarjali hipotetično, kako zaskrbljeni bi bili v
primeru, če bi njihov otrok uporabljal internet. Ti starši so se izkazali za nekoliko manj
zaskrbljene od staršev, ki sami interneta ne uporabljajo, uporablja pa ga njihov otrok in bolj
zaskrbljeni od staršev, ki so uporabniki interneta. To pomeni, da so najmanj zaskrbljeni starši,
ki so redni uporabniki interneta.
Raziskava (prav tam) ne navaja razlogov, zakaj so starši, ki pogosteje uporabljajo internet
manj zaskrbljeni o nevarnostih uporabe interneta kot starši, ki niso uporabniki interneta ali ga
uporabljajo manj pogosto. Na zaskrbljenost staršev verjetno vpliva njihova izobraženost in
seznanjenost z internetom. Starši, ki so redni uporabniki interneta, imajo verjetno več
podatkov o možnih aktivnostih in tudi nevarnostih, so bolj seznanjeni z varno uporabo
interneta kot starši, ki sami ne uporabljajo interneta, ali vsaj ne pogosto, in o nevarnostih na
internetu morda le berejo ali slišijo v medijih. Stvari, ki nam niso blizu, jih ne poznamo in jih
tudi težje nadziramo, nam hitreje vzbudijo strah in zaskrbljenost. Če je skrb povezana z
varnostjo otrok, je verjetno še toliko večja.
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9.1.3 Hipoteza 3: Starši, ki pogosteje uporabljajo internet, svoje otroke bolj nadzirajo
pri njegovi rabi.
Hipotezo sem preverjala s Pearsonovim χ² - testom. Za analizo sem uporabila 9. in 14.
vprašanje iz anketnega vprašalnika. Zaradi potreb testa sem kategorije odgovorov o pogostosti
uporabe interneta združila. Nove kategorije so: »vsak dan« (združila kategoriji »večkrat na
dan« in približno enkrat na dan«), »nekajkrat na teden« (združila kategoriji »nekajkrat na
teden« in »približno enkrat na teden«) in »nekajkrat na mesec« (združila kategorije »nekajkrat
na mesec«, »enkrat na mesec« in »nikoli«). Kategorijo »nikoli« sem združila z zadnjo
kategorijo, ker je tako odgovoril le en anketiranec. Če bi kategorija »nikoli« ostala
samostojna, s tem ne bi zadovoljila kriterijev predpostavke, saj bi bile določene vrednosti
manjše od 1. Združila sem tudi dve kategoriji o stopnji starševskega nadzora. Nova kategorija
»skoraj nikoli« je nastala iz kategorij »ne ravno pogosto« in »nikoli«. Razlog za združevanje
je bil tudi tukaj manjše število odgovorov iz teh dveh kategorij.
Tabela 25 : Povzetek značilnosti statistične analize

Pogostost uporabe interneta * starševski
nadzor (v bližini otroka, ko uporablja
internet)

Vprašalniki
Veljavni
Manjkajoči
Skupaj
N
Odstotek
N Odstotek N Odstotek
93
85,3 % 16
14,7 % 109
100 %

Tabela 26: Kontingenčna tabela o vplivu pogostosti uporabe interneta pri starših na njihov
nadzor otroka (so v njegovi bližini), ko uporablja internet.

Pogostost
uporabe
interneta

Skupaj

Vsak dan
Nekajkrat na
teden
Nekajkrat na
mesec

Število
Odstotek
Število
Odstotek
Število
Odstotek
Število
Odstotek

Starševski nadzor (v bližini otroka, ko
uporablja internet)
Vedno
Pogosto
Skoraj
nikoli
35
24
6
53,8 %
36,9 %
9,2 %
8
7
4
42,1 %
36,8%
21,1 %
1
3
5
11,1 %
33,3%
55,6 %
44
34
15
47,3 %
36,6 %
16,1 %

Skupaj

65
100 %
19
100 %
9
100 %
93
100 %

V tabeli 26 vidimo, da so starši, ki uporabljajo internet vsak dan, bolj pogosto v bližini otroka
kot tisti, ki internet uporabljajo nekajkrat na mesec. Skoraj desetina staršev, ki internet
uporablja vsakodnevno, pravi, da skoraj nikoli ni v bližini otroka, ko uporablja internet.
Staršev, ki internet uporabljajo nekajkrat na teden in prav tako niso v bližini otroka, je 21,1 %,
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največ takšnih staršev (55,6 %) pa je v skupini, ki internet uporabljajo nekajkrat na mesec.
Dobra tretjina vseh staršev pravi, da so pogosto v bližini otroka, 47,3 % pa vedno. Skupen
odstotek staršev, ki skoraj nikoli niso v bližini otroka, ko uporablja internet, je 16,1 %.
Tabela 27: Povzetek značilnosti statistične analize
Vprašalniki
Veljavni
Manjkajoči
Skupaj
N Odstotek N Odstotek N Odstotek
82
75,2 % 27
24,8 % 109
100 %

Pogostost uporabe interneta * starševski nadzor
(sedim ob otroku, ko uporablja internet)

Tabela 28: Kontingenčna tabela o vplivu pogostosti uporabe interneta pri starših na njihov
nadzor otroka (sedijo ob otroku), ko uporablja internet.

Pogostost
uporabe
interneta

Skupaj

Vsak dan
Nekajkrat
na teden
Nekajkrat
na mesec

Število
Odstotek
Število
Odstotek
Število
Odstotek
Število
Odstotek

Starševski nadzor (sedim ob otroku, ko
uporablja internet)
Vedno
Pogosto
Skoraj
nikoli
7
22
28
12,3 % 38,6 %
49,1 %
3
7
6
18,8 % 43,8 %
37,5 %
0
2
7
0% 22,2 %
77,8 %
10
31
41
12,2 % 37,8 %
50 %

Skupaj

57
100 %
16
100 %
9
100 %
82
100 %

V tabeli 28 vidimo, da starši nimajo navade, da bi sedeli ob otroku, ko ta uporablja internet.
Polovica vseh staršev pravi, da skoraj nikoli ne sedi ob otroku, dobra tretjina jih to počne
pogosto, le nekaj več kot 10 % staršev pa to počne vedno. Najpogosteje ob otroku sedijo
starši, ki sami uporabljajo internet nekajkrat na teden (18,8 % in 43,8 %), najredkeje pa starši,
ki internet uporabljajo le nekajkrat na mesec (22,2 %).
Tabela 29: Povzetek značilnosti statistične analize

Pogostost uporabe interneta * starševski nadzor
(pogovor o tem, kaj je počel na internetu)

Vprašalniki
Veljavni
Manjkajoči
Skupaj
N Odstotek N Odstotek N Odstotek
83
76,1 % 26
23,9 % 109
100 %
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Tabela 30: Kontingenčna tabela o vplivu pogostosti uporabe interneta pri starših na njihov
nadzor otroka (pogovor o tem, kaj je počel), ko uporablja internet.

Pogostost
uporabe
interneta

Skupaj

Vsak dan
Nekajkrat
na teden
Nekajkrat
na mesec

Število
Odstotek
Število
Odstotek
Število
Odstotek
Število
Odstotek

Starševski nadzor (pogovor z otrokom
o tem, kaj je počel na internetu)
Vedno
Pogosto
Skoraj
nikoli
27
29
0
48,2 %
51,8 %
0%
6
6
3
40 %
40 %
20 %
3
6
3
25%
50 %
25 %
36
41
6
43,4 %
49,4 %
7,2 %

Skupaj

56
100 %
15
100 %
12
100 %
83
100 %

V tabeli 30 vidimo, da se velika večina staršev s svojimi otroki pogovarja o tem, kaj počnejo
na internetu. 43,4 odstotka jih je odgovorilo, da to počnejo vedno, 49,4 % pa pogosto. Le 7,2
% staršev se skoraj nikoli s svojimi otroki ne pogovarja o tem, kaj so počeli na internetu.
Zanimiv je podatek, da noben vprašani, ki internet uporablja vsak dan, ni odgovoril, da se
skoraj nikoli s svojim otrokom ne pogovarja o njegovi internetni uporabi. Najnižji delež
staršev, ki se s svojimi otroki vedno pogovarjajo o teh rečeh, je v skupini tistih, ki internet
uporabljajo le nekajkrat na mesec (25 %). Enak delež je tudi staršev, ki skoraj nikoli ne
govorijo s svojimi otroki o njihovem početju na internetu.

Tabela 31: Povzetek značilnosti statistične analize

Pogostost uporabe interneta * starševski
nadzor (pozneje preverijo kaj je otrok
počel na internetu)

Vprašalniki
Veljavni
Manjkajoči
Skupaj
N Odstotek N Odstotek N Odstotek
80
73,4 % 29
26,6 % 109
100 %
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Tabela 32: Kontingenčna tabela o vplivu pogostosti uporabe interneta pri starših na njihov
nadzor otroka (pozneje preverijo, kaj je otrok počel), ko uporablja internet.

Pogostost
uporabe
interneta

Vsak dan
Nekajkrat
na teden
Nekajkrat
na mesec

Skupaj

Število
Odstotek
Število
Odstotek
Število
Odstotek
Število
Odstotek

Starševski nadzor (pozneje preverijo, kaj
je otrok počel na internetu)
Vedno
Pogosto
Skoraj
nikoli
24
16
17
42,1 %
28,1 %
29,8 %
4
2
8
28,6 %
14,3 %
57,1 %
2
1
6
22,2 %
11,1 %
66,7 %
30
19
31
37,5 %
23,8 %
38,8 %

Skupaj

57
100 %
14
100 %
9
100 %
80
100 %

V tabeli 32 vidimo, da starši, ki vsakodnevno uporabljajo internet, svoje otroke bolj pogosto
nadzorujejo tako, da na računalniku pozneje preverijo, katere spletne strani so otroci obiskali.
Nekaj več kot 40 % staršev vedno preveri, kaj so otroci počeli, 28,1 % jih to naredi pogosto,
29,8 % pa skoraj nikoli. Starši, ki manj pogosto uporabljajo internet, še manj pogosto na ta
način nadzorujejo svoje otroke. Več kot polovica staršev, ki internet uporablja nekajkrat na
teden, skoraj nikoli ne nadzoruje otroka na ta način. Staršev, ki internet uporabljajo le
nekajkrat na mesec in prav tako skoraj nikoli ne preverijo, kaj je njihov otrok počel na
internetu, je 66,7 %.
Te rezultate lahko utemeljimo s tem, da starši, ki internet uporabljajo vsak dan, lahko to
preverjanje naredijo mimogrede, ko uporabljajo računalnik. To je še enostavneje, če starši in
otroci uporabljajo skupni računalnik. Tisti starši, ki računalnika ne uporabljajo pogosto, svoje
otroke tudi manj pogosto nadzirajo s pregledovanjem zgodovine obiska strani. Če bi to počeli
zelo pogosto, bi pomenilo, da tudi sami uporabljajo računalnik bolj pogosto kot npr. nekajkrat
na teden ali nekajkrat na mesec. .
Tabela 33: Povzetek značilnosti statistične analize

Pogostost uporabe interneta * starševski nadzor
(pozneje preverijo otrokovo spletno pošto)

Vprašalniki
Veljavni
Manjkajoči
Skupaj
N Odstotek N Odstotek N Odstotek
67
61,5 % 42
38,5 % 109
100 %
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Tabela 34: Kontingenčna tabela o vplivu pogostosti uporabe interneta pri starših na njihov
nadzor otroka (pozneje preverijo otrokovo spletno pošto), ko uporablja internet.

Pogostost
uporabe
interneta

Vsak dan
Nekajkrat
na teden
Nekajkrat
na mesec

Skupaj

Število
Odstotek
Število
Odstotek
Število
Odstotek
Število
Odstotek

Starševski nadzor (pozneje preverijo
otrokovo spletno pošto)
Vedno
Pogosto
Skoraj
nikoli
13
5
28
28,3 %
10,9 %
60,9 %
3
2
8
23,1 %
15,4 %
61,5 %
2
1
5
25 %
12,5 %
62,5 %
18
8
41
26,9 %
11,9 %
61,2 %

Skupaj

46
100 %
13
100 %
8
100 %
67
100 %

Iz tabele 34 je razvidno, da več kot 60 % staršev skoraj nikoli ne pregleduje otrokove spletne
pošte. Staršev, ki to vedno počnejo, je 26,9 %, tistih, ki to počnejo pogosto pa 11,9 %. Večjih
razlik in odstopanj glede pregledovanja otrokove spletne pošte med starši, ki različno pogosto
uporabljajo internet, ni.
Tabela 35: Povzetek značilnosti statistične analize

Pogostost uporabe interneta * starševski nadzor
(preverjajo otrokova socialna omrežja)

Vprašalniki
Veljavni
Manjkajoči
Skupaj
N Odstotek N Odstotek N Odstotek
69
63,3 % 40
36,7 % 109
100 %

Tabela 36: Kontingenčna tabela o vplivu pogostosti uporabe interneta pri starših na njihov
nadzor otroka (preverjajo otrokova socialna omrežja), ko uporabljajo internet.

Pogostost
uporabe
interneta

Skupaj

Vsak dan
Nekajkrat
na teden
Nekajkrat
na mesec

Število
Odstotek
Število
Odstotek
Število
Odstotek
Število
Odstotek

Starševski nadzor (preverjam otrokova
socialna omrežja)
Vedno
Pogosto
Skoraj
nikoli
19
9
20
39,6 %
18,8 %
41,7 %
5
2
6
38,5 %
15,4 %
46,2 %
3
1
4
37,5 %
12,5 %
50 %
27
12
30
39,1 %
17,4 %
43,5 %

Skupaj

48
100 %
13
100 %
8
100 %
69
100 %

Iz tabel 34 in 36 je razvidno, da starši bolj pogosto preverjajo otrokova socialna omrežja kot
otrokovo spletno pošto. Pregledovanje otrokove elektronske pošte je zanikalo (odgovorilo
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»skoraj nikoli«) 61,2 % vprašanih, preverjanje otrokovih socialnih omrežij pa 43,5 %. Tudi
tukaj ni velikih razlik med starši, ki internet uporabljajo pogosteje in tistimi, ki ga uporabljajo
manj pogosto.
Hipotezo 3 smo preverili s Pearsonovim χ² - testom.
Predpostavke za χ² - test (Field 2006, v Klemenčič, 2005):


Podatki so med seboj neodvisni, pridobljeni na različnih posameznikih.



Pričakovane frekvence morajo biti večje od 5. Pri večjih kontingenčnih tabelah je
lahko največ 20 % vseh pričakovanih frekvenc, manjših od 5.



Nobena pričakovana frekvenca ne sme biti manjša od 1.

Pri preverjanju hipoteze 3 s χ² - testom nismo mogli zadostiti vsem zgornjim predpostavkam.
Kljub temu da smo kategorije v kontingenčni tabeli združili na velikost tabele 3x3, še vedno
nismo uspeli zadostiti zahtevama, da morajo biti pričakovane frekvence večje od 5 in da
nobena ne sme biti manjša od 1. Kategorije ni bilo mogoče še dodatno združiti, ker potem ne
bi bile več vsebinsko ustrezne. V kontingenčnih tabelah 32, 34 in 36 so bile štiri pričakovane
frekvence manjše od 5. V tabelah 26 in 30 so bile tri, v tabeli 28 pa sta bili dve pričakovani
frekvenci, manjši od 5. V kontingenčnih tabelah 28 in 30 je bila tudi ena pričakovana
frekvenca, manjša od 1.
Zaradi zgoraj navedenih razlogov hipoteze 3 ne moremo ne potrditi ne ovreči.
V raziskavi Towards a safer use of the internet for children in the EU – a parents’ perspective
(2008) so starši, ki internet uporabljajo redno, v povprečju izrazili višjo stopnjo nadzora
uporabe interneta pri svojem otroku, kot starši, ki internet uporabljajo le občasno ali pa ga
sploh ne. Kar je razumljivo, saj starši, ki interneta ne uporabljajo pogosto, niso toliko
seznanjeni z različnimi možnostmi nadzora, ki jih nudi računalnik. Starši, ki računalnik
uporabljajo pogosteje, tudi lažje tehnično nadzorujejo svojega otroka pri uporabi le-tega.
Starši, ki interneta ne uporabljajo ali pa ga uporabljajo le občasno, so z 60 % oziroma 75 %
odgovorili, da se z otrokom pogovarjajo, kaj je počel na internetu. Druga najpogostejša
aktivnost pri nadzorovanju otrokove uporabe interneta je po odgovorih staršev ta, da so v
bližini, ko otrok uporablja internet. Ponovno to najpogosteje počnejo straši, ki internet
uporabljajo le občasno (65 %), neuporabniki interneta so tako odgovorili s 44 %, redni
uporabniki pa s 60 %.
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9.1.4 Hipoteza 4: Starši, ki so višje izobraženi svoje otroke pri rabi interneta bolj
nadzirajo kot starši, ki imajo največ srednješolsko izobrazbo.
Hipotezo sem preverjala s Pearsonovim χ² - testom. Za analizo sem uporabila 3. in 14.
vprašanje iz anketnega vprašalnika. Pri vprašanju o stopnji izobrazbe anketirancev sem
kategorije združevala, saj je kategoriji »nedokončana osnovna šola« in »magisterij, doktorat«
izbral le en oziroma dva vprašana. Kategorijo »nedokončana osnovna šola« sem pridružila
kategoriji »osnovna šola«, kategoriji »univerzitetna izobrazba« in »magisterij, doktorat« pa
sem združila v novo kategorijo, in sicer »univerzitetna izobrazba ali več«.
Združila sem tudi dve kategoriji o stopnji starševskega nadzora. Nova kategorija »skoraj
nikoli« je nastala iz kategorij »ne ravno pogosto« in »nikoli«. Tudi tukaj je bil razlog za
združevanje manjše število odgovorov iz teh dveh kategorij.
Tabela 37: Povzetek značilnosti statistične analize

Izobrazba * starševski nadzor (v bližini
otroka, ko uporablja internet)

Vprašalniki
Veljavni
Manjkajoči
Skupaj
N Odstotek N Odstotek N Odstotek
94
86,2 % 15
13,8 % 109
100 %

Tabela 38: Kontingenčna tabela o vplivu izobrazbe staršev na njihov nadzor otroka (so v
njegovi bližini), ko uporablja internet.

Izobrazba Osnovna šola
Srednja šola
Višja ali visoka
strokovna šola
Univerzitetna izobrazba
ali več
Skupaj

Število
Odstotek
Število
Odstotek
Število
Odstotek
Število
Odstotek
Število
Odstotek

Nadzor - v bližini otroka
Vedno
Pogosto
Skoraj
nikoli
3
1
4
37,5 %
12,5 %
50 %
24
16
8
50 %
33,3 %
16,7 %
9
8
1
50 %
44,4 %
5,6 %
9
9
2
45 %
45 %
10 %
45
34
15
47,9 %
36,2 %
16 %

Skupaj

8
100 %
48
100 %
18
100 %
20
100 %
94
100 %

V tabeli 38 vidimo, da skoraj polovica staršev (47,9 %) svoje otroke nadzira tako, da so vedno
v njihovi bližini, ko ti uporabljajo internet. Več kot tretjina vprašanih je pogosto v bližini, 16
% pa skoraj nikoli. Najvišji delež staršev (50 %), ki svoje otroke skoraj nikoli ne nadzorujejo
tako, da bi bili v bližini, ko ti uporabljajo internet, ima opravljeno največ osnovno šolo. Delež
staršev s srednješolsko izobrazbo, ki so vedno ali pogosto v bližini svojega otroka, ko
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uporablja internet, je 50 oz. 33,3 %. To pomeni, da je več kot 80 % staršev s srednješolsko
izobrazbo vsaj pogosto v bližini otrok, ko ti uporabljajo internet. Pri starših z višjo ali visoko
strokovno šolo in pri tistih, ki imajo narejeno vsaj univerzitetno izobrazbo, je ta delež še
malce višji in znaša okoli 90 %.
Tabela 39: Povzetek značilnosti statistične analize

Izobrazba * nadzor - sedijo ob otroku

N
83

Veljavni
Odstotek
76,1 %

Vprašalniki
Manjkajoči
N Odstotek
26
23,9 %

N
109

Skupaj
Odstotek
100 %

Tabela 40: Kontingenčna tabela o vplivu izobrazbe staršev na njihov nadzor otroka (sedijo ob
otroku), ko uporablja internet.

Izobrazba

Osnovna šola
Srednja šola
Višja ali visoka
strokovna šola
Univerzitetna
izobrazba ali več

Skupaj

Število
Odstotek
Število
Odstotek
Število
Odstotek
Število
Odstotek
Število
Odstotek

Nadzor - sedijo ob otroku
Vedno
Pogosto
Skoraj
nikoli
0
2
3
0%
40 %
60 %
6
16
21
14 %
37,2 %
48,8 %
2
8
6
12,5 %
50 %
37,5 %
2
6
11
10,5 %
31,6 %
57,9 %
10
32
41
12 %
38,6 %
49,4 %

Skupaj

5
100 %
43
100 %
16
100 %
19
100 %
83
100 %

Iz tabele 40 je razvidno, da skoraj polovica staršev skoraj nikoli ne sedi ob otroku, ko ta
uporablja internet. Najvišji delež (60 %) je med starši, ki imajo največ osnovno šolo, z nekaj
odstotki manj jim sledijo starši z univerzitetno izobrazbo, najnižji delež (37,5 %) pa je med
starši z višjo ali visoko strokovno šolo. Ti starši so le z 12,5 % potrdili, da vedno sedijo ob
otroku, 50 % pa pogosto, ko otrok uporablja internet.
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Tabela 41: Povzetek značilnosti statistične analize

Izobrazba * nadzor – pogovor z otrokom
o tem, kaj je počel na internetu

Vprašalniki
Veljavni
Manjkajoči
Skupaj
N Odstotek N Odstotek N Odstotek
84
77,1 % 25
22,9 % 109
100 %

Tabela 42: Kontingenčna tabela o vplivu izobrazbe staršev na njihov nadzor otroka (se z njim
pogovorijo, kaj je počel na internetu).

Izobrazba Osnovna šola
Srednja šola
Višja ali visoka
strokovna šola
Univerzitetna izobrazba
ali več
Skupaj

Število
Odstotek
Število
Odstotek
Število
Odstotek
Število
Odstotek
Število
Odstotek

Nadzor – pogovor z otrokom o
tem, kaj je počel na internetu
Vedno
Pogosto
Skoraj
nikoli
2
2
2
33,3 % 33,3 %
33,3 %
22
18
3
51,2 % 41,9 %
7%
7
8
1
43,8 %
50 %
6,3 %
6
13
0
31,6 % 68,4 %
0%
37
41
6
44 % 48,8 %
7,1 %

Skupaj

6
100 %
43
100 %
16
100 %
19
100 %
84
100 %

V tabeli 42 vidimo, da se starši s svojimi otroki pogovarjajo o tem, kaj ti počnejo na internetu.
Starši s srednješolsko izobrazbo predstavljajo najvišji delež tistih, ki to počnejo vedno (51,2
%), sledijo jim starši z višjo ali visoko strokovno šolo s 43,8 %, najmanj staršev, ki to
počnejo, vedno predstavljajo starši z univerzitetno izobrazbo ali več (31,6 %). To pa ne
pomeni, da se s svojimi otroki ne pogovarjajo o uporabi interneta, saj prav ti starši
predstavljajo najvišji delež (68,4 %) tistih, ki to počnejo pogosto. Malo je staršev, ki se skoraj
nikoli ne pogovarjajo s svojimi otroki o uporabi interneta, najvišji delež (33,3 %) pa
predstavljajo starši z največ osnovnošolsko izobrazbo.
Tabela 43: Povzetek značilnosti statistične analize

Izobrazba * nadzor – pozneje preverijo
katere spletne strani je otrok obiskal

Vprašalniki
Veljavni
Manjkajoči
Skupaj
N Odstotek N Odstotek N Odstotek
81
74,3 % 28
25,7 % 109
100 %
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Tabela 44: Kontingenčna tabela o vplivu izobrazbe staršev na njihov nadzor otroka (pozneje
preverijo, katere spletne strani je otrok obiskal), ko uporablja internet.

Izobrazba Osnovna šola
Srednja šola
Višja ali visoka
strokovna šola
Univerzitetna
izobrazba ali več
Skupaj

Število
Odstotek
Število
Odstotek
Število
Odstotek
Število
Odstotek
Število
Odstotek

Nadzor – pozneje preverijo
katere spletne strani je otrok
obiskal
Vedno
Pogosto
Skoraj
nikoli
3
0
3
50 %
0%
50 %
10
13
17
25 % 32,5 %
42,5 %
9
0
6
60 %
0%
40,0 %
9
6
5
45 %
30 %
25 %
31
19
31
38,3 % 23,5 %
38,3 %

Skupaj

6
100 %
40
100 %
15
100 %
20
100 %
81
100 %

Iz tabele 44 vidimo, da je delež staršev, ki vedno preverjajo, katere spletne strani je njihov
otrok obiskal, in tistih staršev, ki tega ne počnejo skoraj nikoli, enak (38,3 %). Najmanj
staršev, ki vedno preverjajo zgodovino spletnih strani, ki jih je obiskal otrok, ima
srednješolsko izobrazbo. Starši, ki imajo vsaj univerzitetno izobrazbo, najbolj pogosto (45 %
in 30 %) pregledujejo, kaj so njihovi otroci počeli na internetu.
Tabela 45: Povzetek značilnosti statistične analize

Izobrazba * nadzor – preverjajo otrokovo
elektronsko pošto

Vprašalniki
Veljavni
Manjkajoči
Skupaj
N Odstotek N Odstotek N Odstotek
67
61,5 % 42
38,5 % 109
100 %

Tabela 46: Kontingenčna tabela o vplivu izobrazbe staršev na njihov nadzor otroka
(preverjajo otrokovo elektronsko pošto), ko uporablja internet.

Izobrazba Osnovna šola
Srednja šola
Višja ali visoka
strokovna šola
Univerzitetna
izobrazba ali več
Skupaj

Število
Odstotek
Število
Odstotek
Število
Odstotek
Število
Odstotek
Število
Odstotek

Nadzor – preverjajo otrokovo
elektronsko pošto
Vedno
Pogosto
Skoraj
nikoli
2
0
4
33,3 %
0%
66,7 %
9
4
23
25 %
11,1 %
63,9 %
4
3
6
30,8 %
23,1 %
46,2 %
3
1
8
25 %
8,3 %
66,7 %
18
8
41
26,9 %
11,9 %
61,2 %

Skupaj

6
100 %
36
100 %
13
100 %
12
100 %
67
100 %
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Iz tabele 46 vidimo, da več kot 60 % staršev skoraj nikoli ne pregleduje otrokove elektronske
pošte. Najbolj pogosto to počno starši z višjo ali visoko strokovno šolo (»vedno »30,8 % in
»pogosto« 23,1 %). Preostale skupine staršev ne odstopajo veliko od celotnega povprečja.

Tabela 47: Povzetek značilnosti statistične analize

Izobrazba * nadzor – preverjajo otrokova
spletna socialna omrežja

Vprašalniki
Veljavni
Manjkajoči
Skupaj
N Odstotek N Odstotek N Odstotek
70
64,2 % 39
35,8 % 109
100 %

Tabela 48: Kontingenčna tabela o vplivu izobrazbe staršev na njihov nadzor otroka
(preverjajo otrokova spletna socialna omrežja), ko uporablja internet.

Izobrazba Osnovna šola
Srednja šola
Višja ali visoka
strokovna šola
Univerzitetna
izobrazba
Skupaj

Število
Odstotek
Število
Odstotek
Število
Odstotek
Število
Odstotek
Število
Odstotek

Nadzor – preverjajo spletna
socialna omrežja
Vedno
Pogosto Skoraj
nikoli
2
2
2
33,3 % 33,3 %
33,3 %
16
8
13
43,2 % 21,6 %
35,1 %
6
1
7
42,9 %
7,1 %
50%
4
1
8
30,8 %
7,7 %
61,5 %
28
12
30
40 % 17,1 %
42,9 %

Skupaj

6
100 %
37
100 %
14
100 %
13
100 %
70
100 %

Iz tabele 48 vidimo, da sta deleža staršev, ki vedno preverjajo spletna socialna omrežja svojih
otrok, oziroma skoraj nikoli, podobna (40 % in 42,9 %). Iz tabele vidimo, da odstotek tistih,
ki tega skoraj nikoli ne počnejo, z izobrazbo narašča. Starši z osnovnošolsko izobrazbo so
tako odgovorili s 33,3 %, tisti s srednjo šolo s 35,1 %, starši z višjo ali visoko strokovno šolo
s 50 %, tistih z univerzitetno izobrazbo pa je bilo 61,5 %.
Hipotezo 4 smo preverili s Pearsonovim χ² - testom.
Predpostavke za χ² - test (Field 2006, v Klemenčič, 2005):


Podatki so med seboj neodvisni, pridobljeni na različnih posameznikih.



Pričakovane frekvence morajo biti večje od 5. Pri večjih kontingenčnih tabelah je
lahko največ 20 % vseh pričakovanih frekvenc manjših od 5.



Nobena pričakovana frekvenca ne sme biti manjša od 1.
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Pri preverjanju hipoteze 4 s χ² - testom nismo mogli zadostiti vsem zgornjim predpostavkam.

Kljub temu da smo kategorije v kontingenčni tabeli združili na velikost tabele 4x3, še vedno
nismo uspeli zadostiti zahtevama, da morajo biti pričakovane frekvence večje od 5 in da
nobena ne sme biti manjša od 1. Kategorije ni bilo mogoče še dodatno združiti, ker potem ne
bi bile več vsebinsko ustrezne. V kontingenčnih tabelah 38 in 42 je bilo pet pričakovanih
frekvence manjših od 5. V tabeli 40 so bile štiri, v tabeli 44 dve, v kontingenčni tabeli 46
sedem in v tabeli 48 je bilo šest pričakovanih frekvenc manjših od 5. V kontingenčnih tabelah
40, 42 in 46 je bila ena pričakovana frekvenca manjša od 1, v tabeli 44 pa sta bili takšni
frekvenci dve.
Zaradi zgoraj navedenih razlogov hipoteze 4 ne moremo ne potrditi ne ovreči.
V raziskavi Towards a safer use of the internet for children in the EU – a parents’ perspective
(2008) niso opazili bistvenih razlik o stopnji nadzora pri starših z različno stopnjo izobrazbe.
Starši z doseženo nižjo stopnjo izobrazbe so s tretjinskim deležem odgovorili, da preverjajo
otrokovo elektronsko pošto, straši, ki imajo višjo doseženo izobrazbo, so tako odgovorili z 22
%. Bolj kot stopnja izobrazbe se je v raziskavi pokazalo, da na stopnjo nadzora vpliva starost
otroka. Straši, ki imajo otroke stare 15–17 let, jih ne nadzorujejo tako pogosto. Starši mlajših
otrok (6–10 let) so z 50 % odgovorili, da so vedno, in s 30 %, da so pogosto v bližini, ko
njihov otrok uporablja internet. Pri otrokovi starosti 11–14 let je teh staršev malo manj kot 30
%, tistih, ki so pogosto v bližini, pa 34 %. Pri starosti otroka 15–17 let je le 11 % staršev
odgovorilo, da so vedno nekje v bližini, ko otrok uporablja internet, tisti, ki to počnejo
pogosto, pa jih je 26 %. Razlike v stopnji nadzora so še večje, ko govorimo o tem, da starši
sedijo poleg otroka, ko uporablja internet. Najvišji odstotek je pri najmlajših otrocih (vedno
27 %, pogosto 32 %).

78

9.1.5 Hipoteza 5: Ženske (mame) so bolj zaskrbljene o možnih nevarnostih rabe
interneta pri svojih otrocih kot moški (očetje).
To hipoteze sem preverjala s 1. in 17. vprašanjem v anketnem vprašalniku. Pri 17. vprašanju
je bilo 8 trditev. Pri vsaki trditvi so starši obkrožili številko, ki je za njih najbolj držala (1 –
zelo sem zaskrbljen/a, 2 – precej sem zaskrbljen/a, 3 – niti nisem zaskrbljen/a, 4 – sploh me
ne skrbi). Za preverjanje hipoteze sem uporabila t-test.
Tabla 49: Zaskrbljenost staršev nad tem, da bi otrok na internetu izdajal svoje osebne podatke

Izdajanje osebnih
podatkov

Spol

N

moški
ženska

20
62

Aritmetična
sredina
1,95
2,11

Standardni
odklon
1,050
1,147

Standardna napaka
aritmetične sredine
,235
,146

V povprečju so moški bolj zaskrbljeni (M = 1.95, SE = .235) o tem, da bi njihov otrok na
internetu izdajal svoje osebne podatke kot ženske (M = 2.11, SE = .146). Ta razlika ni
statistično pomembna t(80) = -.563, p > .05.
Tabela 50: Zaskrbljenost staršev o tem, da bi otrok na internetu videl nasilne, seksualne
posnetke ali fotografije.

Otrok vidi nasilne, seksualne
posnetke, fotografije.

Spol

N

moški
ženska

19
59

Aritmetična
sredina
2,00
1,78

Standardni
odklon
1,054
1,052

Standardna napaka
aritmetične sredine
,242
,137

V povprečju so moški manj zaskrbljeni (M = 2.00, SE = .242) o tem, da bi njihov otrok na
internetu videl nasilne, seksualne posnetke ali fotografije kot ženske (M = 1.78, SE = .137).
Ta razlika ni statistično pomembna t(76) = .794, p > .05.
Tabela 51: Zaskrbljenost staršev nad tem, da bi otroka na internetu zmerjali in žalili vrstniki

Vrstniško zmerjanje in
žaljenje na internetu.

Spol

N

moški
ženska

16
53

Aritmetična
sredina
2,25
1,92

Standardni
odklon
1,125
1,207

Standardna napaka
aritmetične sredine
,281
,166

V povprečju so moški manj zaskrbljeni (M = 2.25, SE = .281) o tem, da bi otroka na internetu
zmerjali in žalili vrstniki kot ženske (M = 1.92, SE = .166). Ta razlika ni statistično
pomembna t(67) = .960, p > .05.
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Tabela 52: Zaskrbljenost staršev nad tem, da bi otroka po mobilnem telefonu zmerjali in žalili
vrstniki.

Vrstniško zmerjanje in žaljenje
po mobilnem telefonu.

Spol

N

moški
ženska

17
53

Aritmetična
sredina
2,29
1,92

Standardni
odklon
1,105
1,238

Standardna napaka
aritmetične sredine
,268
,170

V povprečju so moški manj zaskrbljeni (M = 2.29, SE = .268) o tem, da bi otroka po
mobilnem telefonu zmerjali in žalili vrstniki kot ženske (M = 1.92, SE = .170). Ta razlika ni
statistično pomembna t(68) = 1.098, p > .05.
Tabela 53: Zaskrbljenost staršev nad tem, da bi otrok postal izoliran od vrstnikov zaradi
preveč časa preživetega pred računalnikom.

Izoliranost od vrstnikov, zaradi
preveč časa preživetega pred
računalnikom.

Spol

N

moški
ženska

18
55

Aritmetična
sredina
2,33
2,04

Standardni
odklon
1,085
1,088

Standardna napaka
aritmetične sredine
,256
,147

V povprečju so moški manj zaskrbljeni (M = 2.33, SE = .256) o tem, da bi otrok postal
izoliran od vrstnikov zaradi preveč časa, preživetega pred računalnikom kot ženske (M =
2.04, SE = .147). Ta razlika ni statistično pomembna t(71) = 1.006, p > .05.
Tabela 54: Zaskrbljenost staršev nad tem, da bi otrok na internetu pridobil informacije o
drogah, alkoholu, samomorih, anoreksiji, spolnosti in podobno.

Pridobivanje informacij o
drogah, alkoholu, samomorih,
anoreksiji, spolnosti …

Spol

N

moški
ženska

17
53

Aritmetična
sredina
2,12
1,96

Standardni
odklon
1,111
1,126

Standardna napaka
aritmetične sredine
,270
,155

V povprečju so moški manj zaskrbljeni (M = 2.12, SE = .270) nad tem, da bi otrok na
internetu pridobil informacije o drogah, alkoholu, samomorih, anoreksiji, spolnosti kot ženske
(M = 1.96, SE = .155). Ta razlika ni statistično pomembna t(68) = .497, p > .05.
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Tabela 55: Zaskrbljenost staršev nad tem, da lahko otrok postane žrtev spletnih nadlegovalcev
in pedofilov.

Otrok postane žrtev spletnih
nadlegovanj.

Spol

N

moški
ženska

17
55

Aritmetična
sredina
2,06
1,65

Standardni
odklon
1,088
1,040

Standardna napaka
aritmetične sredine
,264
,140

V povprečju so moški manj zaskrbljeni (M = 2.06, SE = .264) o tem, da lahko otrok postane
žrtev spletnih nadlegovalcev in pedofilov kot ženske (M = 1.65, SE = .140). Ta razlika ni
statistično pomembna t(70) = 1.386, p > .05.
Tabela 56: Zaskrbljenost staršev nad tem, da lahko otrok postane odvisen od interneta.

Otrok postane odvisen od
interneta

Spol

N

moški
ženska

21
57

Aritmetična
sredina
1,90
1,86

Standardni
odklon
1,091
1,025

Standardna napaka
aritmetične sredine
,238
,136

V povprečju so moški manj zaskrbljeni (M = 1.90, SE = .238) nad tem, da lahko otrok
postane odvisen od interneta kot ženske (M = 1.86, SE = .136). Ta razlika ni statistično
pomembna t(76) = .169, p > .05.
Pri nobeni posamezni trditvi niso bile razlike statistično pomembne, zato 5. hipotezo
zavračam. To pomeni, da ni statistično pomembnih razlik med ženskami (mamami) in
moškimi (očeti) o stopnji zaskrbljenosti zaradi možnih nevarnostih interneta.
Kljub vsemu pa lahko za ta vzorec trdimo, da so ženske, ki so sodelovale v anketi, v
povprečju bolj zaskrbljene kot moški. Pri sedmih od osmih trditvah je bila aritmetična sredina
zaskrbljenosti pri ženskah višja. Moški so višjo zaskrbljenost (M = 1.95, SE = .235) pokazali
le pri trditvi o izdajanju osebnih podatkov na internetu. Največ zaskrbljenosti (M = 1.65, SE =
.140) so ženske izrazile pri trditvi o tem, da lahko otrok postane žrtev spletnih nadlegovalcev,
in pedofilov. Moške najmanj skrbi (M = 2.33, SE = .256), da bi otrok postal izoliran od
vrstnikov zaradi preveč časa, preživetega pred računalnikom. Ženske pa so najmanj
zaskrbljenosti (M = 2.11, SE = .146) pokazale pri trditvi o tem, da bi njihov otrok na internetu
izdajal svoje osebne podatke
V raziskavi Towards a safer use of the internet for children in the EU – a parents’ perspective
(2008) so prišli do podobnih ugotovitev. Ženske (mame) so v raziskavi izkazale višjo
zaskrbljenost nad opisanimi situacijami, ki bi se lahko zgodile njihovemu otroku, kot moški
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(očetje). Odstotki zelo zaskrbljenih žensk so bili v povprečju pri vsaki trditvi višji vsaj za 5 %
od moških. 47 % žensk je izrazilo največjo zaskrbljenost nad tem, da bi njihov otrok postal
žrtev spletnih nadlegovalcev in da bi na internetu videl nasilne, seksualne posnetke ali
fotografije. Pri teh dveh situacijah je tudi največ moških izrazilo veliko zaskrbljenost (41 % in
39 %). Najmanj pa so bile ženske zaskrbljene, da bi njihov otrok na internetu delil svoje
osebne podatke. Le 27 % jih je odgovorilo, da jih to zelo skrbi, pri moških pa je ta odstotek še
nižji, in sicer 21 %.
Razlog za razlike o stopnji zaskrbljenosti med moškimi in ženskami je verjetno že v tem, da
so v povprečju ženske že po naravi bolj zaskrbljene za svoje otroke oziroma to svojo
zaskrbljenost bolj izražajo kot moški.
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9.2 Ostale ugotovitve
Na vsa vprašanja v anketnem vprašalniku so odgovarjali starši, tudi na tista o navadah
njihovih otrok pri uporabi interneta. Če bi ista vprašanja postavili otrokom, bi morda dobili
drugačne odgovore, saj ne vemo, kako dobro starši poznajo navade in aktivnosti svojih otrok
na internetu. To je pomembno pri razumevanju in interpretaciji spodnjih rezultatov.

9.2.1 Uporaba interneta pri otrocih različnih starosti po oceni staršev
V raziskavi Mladi na netu (Lobe in Muha, 2011) so raziskovali internetne navade slovenskih
otrok in mladostnikov. V naši raziskavi pa smo o internetnih navadah svojih otrok povprašali
starše.
Tabela 57: Pogostost uporabe interneta pri otrocih različnih starosti po oceni staršev (n = 106)
Skupaj

Uporaba interneta

Starost otroka

67
let
810
let
11
14
let
Skupaj

Večkrat
na dan

Približno
enkrat na
dan

Nekajkrat
na teden

Približno
enkrat na
teden

Nekajkrat
na mesec

Enkrat
na
mesec

Nikoli

Število
Odstotek

0
0%

5
13,5 %

5
13,5 %

11
29,7 %

7
18,9 %

2
5,4 %

37
100 %

Število
Odstotek

4
10,8 %

11
29,7 %

9
24,3 %

7
18,9 %

2
5,4 %

1
2,7 %

7
18,9
%
3
8,1%

Število
Odstotek

7
21,9 %

14
43,8 %

6
18,8 %

3
9,4 %

1
3,1 %

1
3,1 %

0
,0%

32
100 %

Število
Odstotek

11
10,4 %

30
28,3 %

20
18,9 %

21
19,8 %

10
9,4 %

4
3,8 %

10
9,4 %

106
100,%

37
100 %

Iz tabele 57 vidimo, da se uporaba interneta po oceni staršev s starostjo povečuje. V starostni
skupini 6–7 let 18,9 % otrok ni še nikoli uporabljalo interneta, s starostjo se ta odstotek niža.
V starostnem obdobju 11–14 let so že vsi otroci uporabljali internet. V tej starostni skupini
21,9 % otrok uporablja internet večkrat na dan, 43,8 % pa približno enkrat na dan. To pomeni,
da skoraj dve tretjini (65,7 %) otrok, starih od 11 do 14 let, internet uporablja vsak dan. Teh
otrok je v starostnem obdobju 8–10 let 40,5 %, v obdobju 6–7 let pa 13,5 %.
V raziskavi Mladi na netu (Lobe in Muha, 2011), kjer so raziskovali internetne navade
slovenskih otrok in mladostnikov so tudi ugotovili, da se delež uporabnikov interneta
povečuje s starostjo. 45 % otrok, starih od 8 do 10 let, je internet uporabljajo vsak dan. V
tabeli 57 lahko vidimo, da je ta delež nekoliko nižji, in sicer 40,5 %. Tudi v starosti 11 do 14
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let je bil odstotek otrok, ki internet uporabljajo dnevno, v raziskavi Mladi na netu (prav tam),
nekoliko višji, 69,0 %, kot v zgornji tabeli, 65,7 %. Pri tem ne smemo pozabiti, da so v naši
anketi sodelovali starši in odgovarjali, kako pogosto po njihovem vedenju njihovi otroci
uporabljajo internet, v raziskavi Mladi na netu pa so o navadah uporabe interneta odgovarjali
otroci in mladostniki. Iz tega lahko tudi sklepamo, da starši morda ne poznajo povsem realne
slike o otrokovi uporabi interneta. V raziskavi Mladi na netu 10 % otrok v starosti 8 do 10 let
in 6 % otrok, starih 11–14 let, ni uporabljalo interneta. V tabeli 57 lahko vidimo, da je bil ta
delež v naši raziskavi nižji, pri otrocih, starih 11–14 let, ni bilo nikogar, ki še ne bi uporabljal
interneta. Razloga za razliko lahko iščemo tudi v tem, da je anketiranje otrok in mladostnikov
za raziskavi Mladi na netu potekalo v začetku leta 2010, moj anketni vprašalnik pa so starši
reševali oktobra 2013. V tem času je postal internet še dostopnejši, kot je bil v preteklosti, na
tržišču se je razširila uporaba pametnih telefonov in tabličnih računalnikov.
V tabeli 57 tudi vidimo, da 9,4 % staršev pravi, da njihovi otroci ne uporabljajo interneta. V
raziskavi Towards a safer use of the internet for children in the EU – a parents’ perspective
(2008) so o navadah uporabe interneta pri otrocih (starih od 6 do 17 let) in starših spraševali
starše iz Evropske unije. Slovenski starši so z 88 % odgovorili, da njihovi otroci uporabljajo
internet, 12 % staršev pa je tako odgovorilo, da njihovi otroci interneta ne uporabljajo. V
raziskavi so se pokazale tudi razlike med državami. Na Finskem je največ, 94 %, staršev
odgovorilo, da njihov otrok uporablja internet, najnižji odstotek v Evropski uniji je bil v
Italiji, kjer je le 45 % staršev odgovorilo, da otroci uporabljajo internet. Slovenija se je tako
znašla nad evropskim povprečjem, ki znaša 75 %. V tej evropski raziskavi je zanimiva tudi
primerjava uporabe interneta pri starših in otrocih. Podatki za Slovenijo pravijo, da 75 %
staršev in njihovih otrok uporablja internet, 8 % je tistih, kjer internet uporabljajo le starši, 12
% je tistih, kjer internet uporabljajo le otroci in le 4 % tistih, kjer interneta ne uporabljajo niti
starši niti njihovi otroci. Tudi v drugih evropskih državah večina staršev in otrok spada v
skupino, kjer oboji uporabljajo internet (prav tam).
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Tabela 58: Čas preživet na internetu pri otrocih različne starosti po oceni staršev (n = 105)
Nič

Približno
10 min
ali manj
na dan

Čas otroka na internetu
Približno Približno Približn
pol ure
uro na
o 1 do 2
na dan
dan
uri na
dan

Število
Odstotek
Število
Odstotek

6
16,7 %
5
13,5 %

12
33,3 %
9
24,3 %

12
33,3 %
9
24,3 %

6
16,7%
7
18,9 %

0
0%
5
13,5 %

11 14
let
Skupaj

Število
Odstotek

0
0%

6
18,8 %

8
25 %

9
28,1 %

Število
Odstotek

11
10,5 %

27
25,7 %

29
27,6 %

22
21 %

Starost otroka

67 let
810
let

Skupaj
Približno
2 do 3
ure na
dan

Ne
vem

36
100 %
37
100 %

6
18,8 %

0
0
0% 0%
1
1
2,7 % 2,7
%
3
0
9,4 % 0 %

11
10,5 %

4
3,8 %

105
100 %

1
1%

32
100 %

Iz tabele 58 vidimo, da se čas uporabe interneta povečuje s starostjo. Tretjina otrok, starih od
6 do 7 let, preživi na internetu približno 10 min ali manj na dan, ravno tolikšen je delež tistih,
ki internet uporablja približno pol ure na dan. 16,7 % otrok v tem starostnem obdobju je na
internetu približno uro na dan. Enak delež otrok pa interneta ne uporablja. V starostnem
obdobju 8–10 let je neuporabnikov interneta 13,5 % otrok. Iz tabele tudi vidimo, da se je v
tem obdobju čas uporabe interneta povečal, saj 18,9 % otrok uporablja internet približno uro
na dan, 13,5 % otrok ga uporablja približno 1 do 2 uri na dan, 2,7 % pa od 2 do 3 ure na dan.
Tudi v starostnem obdobju 11 do 14 let je še vedno vidno naraščanje časa, preživetega na
internetu. Delež otrok, ki internet uporablja približno eno uro na dan, je zrasel na 28,1 %,
tistih, ki na internetu preživijo od 1 do 2 ure, je 18,8 %, 9,4 % otrok pa na dan preživi na
internetu od 2 do 3 ure.
V raziskavi Mladi na netu (Lobe in Muha, 2011) so otroke in mladostnike spraševali, koliko
časa preživijo na internetu na tipičen šolski dan in koliko ob vikendih ter med počitnicami. Na
tipičen šolski/delovni dan se pogostost uporabe interneta ne razlikuje bistveno glede na spol.
Tudi med vikendi in počitnicami ni bistvenih razlik glede na spol, razen pri tistih, ki internet
med vikendi ali v času počitnic uporabljajo 4 ure ali več. Delež je pri dečkih višji za 8 %, kar
pomeni, da 18 % dečkov, starih od 8 do 19 let, med vikendi ali počitnicami uporablja internet
4 ure ali več na dan. Če primerjamo uporabo interneta med šolskim/delovnim dnem in
vikendom/počitnicami tudi vidimo, da se pri vseh starostnih skupinah uporaba poveča med
prostimi dnevi, največja razlika je pri starostni skupini 11–14 let. Delež otrok, ki med
šolskim/delovnim dnem uporablja internet več kot 2 uri, je 19 %, med vikendi in počitnicami
se ta odstotek poviša na 51 % otrok. Skoraj polovica teh otrok internet med počitnicami
uporablja približno 4 ure ali več.
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Tabela 59: Aktivnosti, ki jih po mnenju staršev na internetu izvajajo njihovi otroci (n = 109)
Aktivnosti na internetu

N

Odstotki (%)

Igranje iger na spletu

69

63,3

Iskanje informacij in drugo delo za šolo

38

34,9

Poslušanje in prenašanje glasbe

34

31,2

Gledanje zabavnih slik in video vsebin

25

22,9

Iskanje informacij o drugih rečeh

16

14,7

Pošiljanje/prejemanje elektronske pošte

15

13,8

Igranje spletnih iger (igralci iz celega sveta) 14

12,8

Uporaba spletnih strani za socialna omrežja

13

11,9

Uporaba spletnih klepetalnic

7

6,4

Prenašanje video vsebin

6

5,5

Prenašanje programske opreme

4

3,7

Spletno nakupovanje

1

0,9

Na vprašanje o aktivnostih njihovih otrok na internetu so odgovorili vsi anketiranci (N = 109).
Ker so lahko obkrožili več odgovorov, skupni numerus v tabeli presega 109 odgovorov
oziroma 100 %. V tabeli 59 vidimo, da je po mnenju staršev najbolj razširjena aktivnost med
otroki, ki uporabljajo internet, igranje iger na spletu (63,3 %). Sledita uporaba interneta za
iskanje informacij in delo za šolo (34,9 %) ter poslušanje in prenašanje glasbe (31,2 %).
Aktivnosti, ki med otroki niso močno razširjene, so uporaba spletnih klepetalnic (6,4 %),
prenašanje video vsebin (5,5 %) in prenašanje programske opreme (3,7 %). Iz tabele 57
vidimo, da otroci zelo redko uporabljajo internet za spletno nakupovanje. Pritrdilno je
odgovoril le 1 vprašani (0,9 %).
V raziskavi Mladi na netu (Lobe in Muha, 2011), kjer so na vprašanja o aktivnostih na
internetu odgovarjali otroci, so rezultati nekoliko drugačni kot v tabeli 59. Najbolj razširjena
aktivnost, ki jo vsakodnevno izvaja 41 % otrok in mladostnikov, je uporaba spletnih strani za
socialna omrežja. Druga najbolj priljubljena vsakodnevna aktivnost je uporaba interneta za
takojšnje sporočanje (29 %), sledi gledanje zabavnih slik in video vsebin (27 %) ter iskanje
informacij o drugih rečeh (ne o šoli) (15 %). Manj priljubljene aktivnosti na internetu med
otroki in mladostniki so uporaba spletnih klepetalnic, igranje spletnih iger, igranje iger na
spletu, spletno nakupovanje in prenašanje programske opreme.
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9.2.2 Lastništvo mobilnega telefona pri otrocih
Uporaba mobilnih telefonov se je močno razširila, tako ima že veliko otrok svoj lastni mobilni
telefon. Tudi v naši raziskavi smo povprašali starše, če in kakšen telefon ima njihov otrok.
Tabela 60: Lastništvo mobilnega telefona pri otrocih različne starosti po odgovorih staršev
(n = 105)
Da, ima
mobitel brez
dostopa do
interneta
Starost
otroka

Skupaj

6–7
let
8–
10
let
11–
14
let

Mobilni telefon
Da, ima
Da, a nisem
mobitel, ki
prepričan/a, če ima
ima dostop
mobitel dostop do
do interneta
interneta

Skupaj
Ne

Število
Odstotek
Število
Odstotek

5
13,5 %
19
51,4 %

2
5,4 %
4
10,8 %

0
0%
1
2,7 %

30
81,1 %
13
35,1 %

37
100 %
37
100 %

Število
Odstotek

17
54,8 %

11
35,5 %

0
0%

3
9,7 %

31
100 %

Število
Odstotek

41
39 %

17
16,2 %

1
1%

46
43,8 %

105
100 %

Podobno kot uporaba interneta se tudi uporaba mobilnega telefona s starostjo povečuje. Le
slaba petina otrok, starih od 6 do 7 let, ima svoj lasten telefon. V starostnem obdobju 8–10 let
se ta odstotek poviša na 62,2 %, pri starosti 11–14 let pa ima telefon že več kot 90 % otrok.
Razlike so tudi pri uporabi telefonov, ki omogočajo oziroma ne omogočajo dostopa do
interneta. Tudi tukaj uporaba mobilnih telefonov z dostopom na internet narašča s starostjo.
Telefon, ki omogoča dostop na internet, ima 5,4 % otrok, ki so stari 6–7 let, pri 8–10 let starih
otrocih je ta delež 10,8 %, pri osnovnošolcih, starih od 11 do 14 let, pa se uporaba teh
mobilnih telefonov poviša na 35,5 %. Iz zgornje tabele lahko tudi vidimo, da straši vedo,
kakšne mobilne telefone imajo otroci, saj je le en vprašani priznal, da ne ve, ali mobilni
telefon omogoča otroku dostop na internet.
V evropski raziskavi Towards a safer use of the internet for children in the EU – a parents’
perspective (2008) so starše spraševali, če imajo njihovi otroci svoje mobilne telefone in če
jim ti omogočajo dostop do interneta. 24 % slovenskih staršev je v raziskavi (prav tam)
zanikalo, da bi njihovi otroci imeli svoj mobilni telefon, kar pomeni, da je preostalih 76 %
staršev potrdilo, da ima njihov otrok svoj mobilni telefon. Skoraj polovica (47 %) vseh staršev
je odgovorilo, da otrokov telefon ne omogoča dostopa na internet, 26 % staršev pa pravi, da
mobilni telefon otroku omogoča dostopanje na internet. 3 % staršev niso bili prepričani,
kakšen telefon ima njihov otrok. Če primerjamo raziskavo iz leta 2008 in rezultate naše
ankete s starši lahko vidimo, da je 43,8 % staršev odgovorilo, da njihov otrok nima mobilnega
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telefona. Razlog za skoraj 20 % razlike lahko iščemo v tem, da je raziskava Towards a safer
use of the internet for children in the EU – a parents’ perspective (2008) spraševala starše
otrok, starih od 6 do 17 let, naša raziskava pa je zajela le starše osnovnošolskih otrok (6 do 14
let). Kot je tudi iz tabele 60 vidno, se uporaba mobilnih telefonov s starostjo močno povečuje.
To je razvidno tudi v evropski raziskavi (prav tam), kjer so zbrali odgovore vseh sodelujočih
staršev v raziskavi. Starši 6-letnikov so s 89 % odgovorili, da njihov otrok nima svojega
mobilnega telefona. Pri 7-letnikih je ta delež skoraj isti (87 %), potem pa se odstotki uporabe
mobilnega telefona povečujejo. Pri 10-ih letih ima po podatkih staršev že več kot polovica
otrok svoj mobilni telefon. Pri 15-ih letih pa naj bi bilo manj kot 10 % otrok brez lastnega
mobilnega telefona (prav tam).
Med obema raziskavama je skoraj 5 let razlike. Zaradi tega bi lahko sklepali, da bo odstotek
otrok, ki nima mobilnega telefona, v naši raziskavi nižji. Kot je znano, se je v teh letih
mobilna tehnologija še dodatno razširila in pridobiva vedno mlajše uporabnike. Seveda pa ne
smemo pozabiti, da smo raziskavo izvajali v manjšem kraju, ruralnem okolju in je zaradi tega
delež otrok, ki nima svojega telefona, večji. Vpliv okolja na rabo mobilnega telefona so
potrdili tudi v raziskavi Towards a safer use of the internet for children in the EU – a parents’
perspective (2008), kjer pravijo, da imajo otroci iz urbanih središč v večji meri svoj lasten
mobilni telefon kot otroci z ruralnih območij.
9.2.3 Omejitve, ki jih starši pri uporabi interneta postavljajo svojim otrokom
Starše smo v anketnem vprašalniku povprašali o omejitvah, ki ji postavljajo svojim otrokom
pri uporabi interneta. Na izbiro so imeli vnaprej naštete omejitve, ki so jih obkrožili, če so za
njih držale. Če ponujenih odgovorov ne bi bilo, bi bili odgovori verjetno drugačni. Na to
vprašanje so odgovorili vsi anketiranci (N = 109). Ker so lahko obkrožili več ponujenih
odgovorov, skupno število v tabeli presega 109 odgovorov oziroma 100 %.
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Tabela 62: Seznam omejitev otroka pri rabi interneta po podatkih staršev (n = 109)
Omejitve otroka pri rabi interneta

N

Odstotki (%)

Ne sme dajati osebnih podatkov

65

59,6

Ima omejen čas dostopanja na internet

65

59,6

Ne sme kupovati prek spleta

55

50,5

Ne sme dostopati do nekaterih spletnih strani

44

40,4

Ne sme klepetati z ljudmi, ki jih v resničnem življenju ne pozna

44

40,4

Ne sme uporabljati spletnih klepetalnic

38

34,9

Ne sme imeti profila na spletnih socialnih omrežjih (npr. Facebook) 30

27,5

Ne sme uporabljati spletne pošte

24

22

Ne sme prenašati in igrati iger na svetovnem spletu

21

19,3

Ne sme prenašati filmov

19

17,4

Ne sme prenašati in poslušati glasbe

6

5,5

Nima omejitev

6

5,5

Iz tabele 62 lahko vidimo, da starši svojim otrokom postavljajo omejitve, saj je le 5,5 %
staršev odgovorilo, da njihov otrok nima nobenih omejitev. Največ, 59,6 %, staršev svojim
otrokom ne dovoli, da bi na svetovnem spletu delili svoje osebne podatke in jim omejuje čas,
preživet na internetu. Polovica staršev svojim otrokom ne dovoli kupovanja prek spleta, 40 %
staršev pa svojim otrokom omejuje dostop do nekaterih spletnih strani in ne dovoli spletnega
klepeta z ljudmi, ki jih otrok v resničnem življenju ne pozna. Najmanj omejena aktivnost je
prenašanje in poslušanje glasbe, saj le 5,5 % staršev tega svojim otrokom ne dovoli početi na
internetu. To si lahko razlagamo s tem, da je prenašanje glasbe, filmov in programske opreme
v družbi zelo razširjeno. Ljudje zaradi tega nimajo občutka, da počno kaj narobe, čeprav s tem
neupravičeno uporabljajo avtorsko delo, kar je lahko v skrajnih primerih tudi kaznivo dejanje.
148. člen v Kazenskem zakoniku pravi: »Kdor neupravičeno uporabi eno ali več avtorskih
del ali njihovih primerkov, katerih skupna tržna cena pomeni večjo premoženjsko vrednost, se
kaznuje z zaporom do treh let.«
V raziskavi Towards a safer use of the internet for children in the EU – a parents’ perspective
(2008) so starše brez vnaprejšnjih možnih odgovorov vprašali, če in kakšne omejitve imajo
njihovi otroci pri uporabi interneta. Četrtina jih je odgovorila, da nimajo posebnih omejitev.
Slovenski starši so bili v raziskavi močno nad povprečjem Evropske unije, saj jih je 47 %
odgovorilo, da otrokom ne postavljajo omejitev pri uporabi interneta. Vsi starši iz raziskave,
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ki omejitve postavljajo, so s 47 % navedli, da otrokom ne dovolijo, da bi imeli ustvarjen
profil na spletnih skupnostih, s 17 % je sledila omejitev prenašanja in igranja računalniških
iger ter kupovanja prek spleta. S še manjšim deležem sledijo omejitve časa preživetega na
internetu, uporabe orodij takojšnjega sporočanja, prenašanja filmov in glasbe. Ko so starše
ponovno vprašali, česa njihovi otroci ne smejo početi na internetu in jim ob tem ponudili
možne odgovore, so bili ti odgovori drugačni od prejšnjih. Več kot 90 % staršev je
odgovorilo, da svojim otrokom ne dovolijo, da bi na spletu izdajali osebne podatke, 84 %
staršev otrokom ne dovoli kupovanja na spletu, 83 % navezovanja stika in klepetanja z
neznanimi ljudmi na spletu, 79 % staršev ne dovoli, da bi otroci na internetu preživeli preveč
časa, 63 % staršev ne dovoli, da bi si otroci ustvarili profil na spletnih skupnostih. Teh
omejitev na seznamu je še nekaj, nobena izmed njih ni dobila manj kot 30 %. Razloga za
razlike sta po podatkih raziskave (prav tam) dva. Eden je ta, da so starši v prvem primeru
navedli le eno ali dve omejitvi, ki za njih najbolj drži, in niso navedli vseh omejitev, ki jih
imajo za otroke. Drugi razlog je ta, da so starši pri ponujenih odgovorih odgovarjali tudi
hipotetično. Tudi če določene aktivnosti njihov otrok zaradi starosti sploh še ne izvaja (npr.
prenašanje filmov s spleta), so starši odgovorili, kako bi ravnali, če bi otrok to začel izvajati.
V raziskavi Varna raba interneta 2010 (Šinigoj, Jerman Kuželički in Brečko, 2010) je večina
staršev odgovorila, da svojim otrokom postavlja pravila glede varne in odgovorne uporabe
interneta (83%). Ko so o tem spraševali otroke so dobili nekoliko drugačne odgovore. Obstoj
pravil o varni uporabi interneta potrjuje manj kot polovica otrok v starosti 10–18 let (45%).
Najpogostejše pravilo glede na odgovore staršev se nanaša na varovanje otrokovih osebnih
podatkov (92 %), ki ga je potrdilo tudi 86% vprašanih otrok, najbolj tolerantni pa so starši pri
kopiranju vsebine z interneta – to pravilo jih je postavilo le 55%.
9.2.4 Uporaba programov za starševski nadzor
Starši si lahko pri nadziranju otrokove uporabe interneta pomagajo s programi za starševski
nadzor. Iz grafa 5 vidimo, da skoraj polovica staršev, ki je sodelovala v anketi, ne uporablja
programov za starševski nadzor. Desetina staršev ne ve, če ima na domačem računalniku
nameščenega katerega od programov za starševski nadzor, nekaj več kot 40 % pa ima vsaj en
tovrstni program, ki jim omogoča tehnični nadzor nad uporabo interneta.
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27,3 %

Programi za filtriranje spletnih
vsebin
Programi, ki omejujejo čas,
preživet na internetu

48,2 %
Ne vedo, če imajo na računalniku
program za starševski nadzor
14,5 %

Ne uporabljajo programov za
starševski nadzor

10 %

Graf 5: Uporaba programov za starševski nadzor (n=109)
V naši raziskavi so starši, ki programov za starševski nadzor ne uporabljajo, navedli tudi
razlog za neuporabo. Več kot polovica staršev pravi, da svojim otrokom zaupajo in nimajo
potrebe za tovrstne programe, tretjina jih pravi, da ne vedo, kako se ti programi uporabljajo,
10 % pa jih ne verjame v učinkovitost programov za starševski nadzor.
V raziskavi Towards a safer use of the internet for children in the EU – a parents’ perspective
(2008) so zbrani tudi podatki za Slovenijo o uporabi programov za starševski nadzor. Starši so
s 45 % potrdili uporabo vsaj enega programa za starševski nadzor, prav toliko jih tovrstnih
programov ne uporablja, 10 % pa jih je odgovorilo, da ne vedo, če imajo na računalniku
tovrsten program za nadzor.
9.2.5 Starševska pomoč otrokom pri uporabi interneta
Starše smo povprašali, če jih je njihov otrok že zaprosil za pomoč pri uporabi interneta. Na to
vprašanje je odgovorilo 100 staršev. Starši so s 60 % odgovorili, da so jih njihovi otroci že
prosili za pomoč pri uporabi interneta, 40 % staršev je odgovorilo nikalno. Skoraj dve tretjini
otrok v starostnem obdobju od 6–7 let je že prosilo za pomoč svoje starše, z leti ta odstotek
malo pada, a tudi pri otrocih, starih od 11 do 14 let, je ta odstotek malce nad polovico.
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Tabela 63: V kolikšni meri so otroci različne starosti za pomoč pri uporabi interneta prosili
svoje starše (n = 100).
Otrok prosil za pomoč pri uporabi interneta Skupaj
da
ne
Starost otroka 6–7 let
Število
23
13
36
Odstotek
63,9 %
36,1 % 100 %
8–10 let Število
21
13
34
Odstotek
61,8 %
38,2 % 100 %
11–14 let Število
16
14
30
Odstotek
53,3 %
46,7 % 100 %
Skupaj
Število
60
40
100
Odstotek
60 %
40 % 100 %
V anketnem vprašalniku sem spraševala tudi o situacijah, v katerih so jih otroci prosili za
pomoč. Največ staršev (43 %) je odgovorilo, da je imel otrok težave z iskanjem informacij po
spletu, druga najpogostejša težava, zaradi katere so otroci prosili za pomoč starše, so bile
tehnične težave (npr. virus) (33 %). Zaradi drugih morebitnih težav na spletu otroci niso iskali
pomoči pri starših. Starši so lahko obkrožili več odgovorov, zato sta deleža (43 % in 33 %)
višja od 60 %, kolikor staršev je pritrdilo, da so jih otroci že prosili za pomoč pri uporabi
interneta.
Menim, da je 40 % kar visok delež otrok, ki niso še nikoli za pomoč pri uporabi interneta
prosili starše. Razlogi so lahko različni. Močno dvomim, da niso imeli nikoli nobenih
vprašanj ali težav in so vse lahko rešili sami. Morda so svoje težave reševali skupaj z brati,
sestrami in v starših niso videli »strokovnjakov«, ki bi jim lahko pomagali. V raziskavi Mladi
na netu (Lobe, 2011) so otroke in mladostnike spraševali, kdo je po njihovem mnenju pri njih
doma najbolj vešč in spreten pri uporabi interneta. Največ, 45 %, otrok in mladih meni, da so
to oni sami, manj jih je izpostavilo brata (18 %) ali sestro (14 %). Samo 15 % se jih je
odločilo za starše, 15 % za očeta in 5 % za mamo. Tisti otroci, ki menijo, da njihovi starši ne
znajo dovolj dobro uporabljati računalnika in interneta, starše verjetno ne bodo prosili za
pomoč, ker bodo menili, da jim ne bodo znali pomagati. To lahko potrdimo tudi s podatki iz
raziskave Towards a safer use of the internet for children in the EU – a parents’ perspective
(2008), kjer so otroci najbolj pogosto prosili za pomoč starše, ki redno uporabljajo internet
(38 %), nekoliko manj pogosto starše, ki internet uporabljajo občasno (30 %), redko pa starše,
ki interneta ne uporabljajo (11 %).
Zanimiv je tudi podatek iz tabele 63, da tudi več kot tretjina 6–7-letnih otrok za pomoč pri
uporabi interneta ne prosi starše. Razlogov je lahko tudi tu več. Otroci, ki komaj spoznavajo
uporabo računalnika in interneta, bi zagotovo potrebovali več pomoči staršev. Ti otroci pa so
92

se uporabe računalnika verjetno naučili že zelo zgodaj in pri aktivnostih, ki jih počnejo na
internetu, ne naletijo na težave. Aktivnosti teh otrok na internetu so morda bolj omejene kot
aktivnosti starejših otrok in zaradi tega tudi redkeje naletijo na kakšno težavo. Morda pa tudi
starši različnih vprašanj, povezanih z uporabo interneta in računalnika, ne dojemajo kot
težavo in jo kot takšno niso definirali pri odgovoru na vprašanje.
Po podatkih raziskave Towards a safer use of the internet for children in the EU – a parents’
perspective (2008) je Slovenija na tretjem mestu, s 45 % staršev, ki so odgovorili, da so jih
njihovi otroci že prosili za pomoč, ki se je nanašala na uporabo interneta, najnižji odstotek
prošenj po pomoči pri uporabi interneta so prejeli starši iz Velike Britanije, le 15 %. Tudi v
evropski raziskavi (prav tam) se je pokazalo, da so imeli otroci predvsem tehnične težave, kot
je virus na računalniku (46 %), ali pa težave pri iskanju informacija (40 %). Zelo malo staršev
(4 %) so otroci prosili za pomoč zaradi nadlegovanja na internetu ali zaradi seksualnih in
nasilnih vsebin.
9.2.6 Informiranost staršev o tveganjih uporabe interneta
V raziskavi nas je zanimalo, kako starši ocenjujejo svojo informiranost o tveganjih in
nevarnostih uporabe interneta. Pri vprašanju ni bilo kriterijev, po katerih bi starši preverili, če
so dovolj informirani. Odgovor je temeljil zgolj na samooceni vsakega posameznika, kar
pomeni, da je lahko nekdo, ki dejansko veliko ve in spremlja problematiko varne uporabe
interneta, sebe ocenil kot ne dovolj informiranega. Nekdo, ki ve le nekaj osnovnih načel varne
uporabe interneta, pa se je lahko ocenil kot dovolj informiranega. Dejanskega stanja nismo
preverjali s podvprašanji.
Tabela 61: Samoocena staršev o informiranosti glede tveganj in nevarnosti, ki jih prinaša
uporaba interneta (n = 103).

Starost
Do 30 let
anketiranca
Od 31 do
40 let
Od 41 do
50 let
Nad 51
let
Skupaj

Število
Odstotek
Število
Odstotek
Število
Odstotek
Število
Odstotek
Število
Odstotek

Informiranost o tveganjih na internetu
Da, dovolj sem Ne, želel/a bi
Ne, a me to ne
informiran/a
vedeti več
zanima
3
3
0
50 %
50 %
0%
46
14
0
76,7 %
23,3 %
0%
27
7
0
79,4 %
20,6 %
0%
2
0
1
66,7 %
0%
33,3 %
78
24
1
75,7 %
23,3 %
1%

Skupaj

6
100 %
60
100 %
34
100 %
3
100 %
103
100 %
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Iz tabele 61 lahko vidimo, da starši menijo, da so dobro informirani o nevarnostih uporabe
interneta. Kar 75,7 % staršev ima takšno mnenje, 23,3 % vseh staršev pa pravi, da niso dovolj
informirani in bi si želeli vedeti več. Le en anketiranec pa meni, da ni dovolj informiran, a ga
to niti ne zanima. Starši, stari med 41 in 50 let, v 79,4 % menijo, da vedo dovolj, podoben
delež staršev pa je tudi v starostni kategoriji od 31 do 40 let (76,7 %).

Od prijateljev in družine
Na različnih spletnih straneh
Pri organizacijah, ki se ukvarjajo z varno
uporabo interneta
Na televiziji, radiu, v časopisih, v revijah
V šoli, ki jo obiskuje otrok
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Graf 4: Kje starši pridobivajo informacije in nasvete o varnejši uporabi interneta

Iz grafa 6 vidimo, da največ staršev pridobi informacije in nasvete o varni uporabi interneta
na televiziji, radiu, v časopisih ali revijah. Več kot polovica staršev tovrstne informacije
pridobi tudi od prijateljev in družine ter na različnih spletnih straneh. Najmanj staršev dobi
tovrstne informacije v šoli, ki jo obiskuje njihov otrok.
Šole bi morale na različne načine informirati starše o varni uporabi interneta in opozarjati na
nevarnosti, na katere lahko otroci naletijo pri uporabi interneta. Prav šola je tista, ki ima
oziroma bi morala imeti s starši stik in jih obveščati ne le o njihovem otroku, ampak na
starševskih sestankih odpirati aktualne teme o vzgoji in družbenih problemih, ki se tičejo
vzgoje otrok. Na ta način bi tudi starši, ki jim ta problematika ni blizu, dobili vsaj nekaj
informacij, ki bi jih morda spodbudile, da poiščejo še dodatne informacije. Šole bi lahko tudi
z objavami na svojih spletnih straneh ali pa zloženkami, ki jih različne organizacije izdajajo,
o tej problematiki opozarjale tako starše kot tudi otroke.
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9.2.6 Aktivnosti za bolj varno in ozaveščeno rabo interneta
V anketnem vprašalniku smo starše spraševali, kako bi po njihovem mnenju določene
aktivnosti pripomogle k bolj varni uporabi interneta. Iz grafa 6 vidimo, da več kot polovica
staršev meni, da bi osveščanje in poučevanje otrok v šoli o nevarnostih uporabe interneta zelo
pripomoglo k bolj varni uporabi le-tega. Prav tako jih je več kot polovica odgovorila, da bi
informiranje in svetovanje staršem o tovrstni problematiki pomagalo k varnejši uporabi
interneta. Iz odgovorov tudi vidimo, da so starši naklonjeni različnim preventivnim akcijam in
osveščanju o varni uporabi interneta, le nizek odstotek vprašanih ne verjame, da bi tovrstne
aktivnosti lahko pripomogle k varnejši uporabi interneta.

Info točke, svetovalnice za otroke
in starše, kjer bi dobili odgovore o
varni rabi svetovnega spleta

Medijske akcije, ki bi osveščale o
nevarnostih interneta
Ne bi pripomoglo

Tečaji in predavanja za starše o
varni uporabi interneta, ki bi jih
organizirale šole, lokalne…

Morda bi pripomoglo
Pripomoglo bi
Zelo bi pripomoglo

Informiranje in svetovanje staršem
o rabi interneta
Osveščanje in poučevnje otrok v
šoli o nevarnostih interneta
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20%

40%
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Graf 6: Mnenja staršev o učinkovitosti aktivnosti za varnejšo uporabo interneta

Iz zgornjih podatkov lahko sklepamo, da si starši želijo, da bi tudi šola izobraževala o varni
rabi interneta in otroke opozarjala o nevarnostih, ki se pojavljajo na svetovnem spletu.
Tovrstnih vsebin v šolskih programih ni, nekaj možnosti omogočajo dnevi dejavnosti, ki jih
lahko šola nameni tovrstni temi ali pa razredne ure, ki jih oblikujejo razredniki s temami, ki
po njegovem mnenju koristijo celotnemu razredu. Učitelji so različno spretni in seznanjeni z
novodobnimi tehnologijami, zato verjetno marsikateremu učitelju tema o varni uporabi
interneta in osveščanje o nevarnostih na spletu ni najbližje in se ne bi čutil dovolj
kompetentnega, da o tem razpravlja z učenci. Na spletni strani Safe-si je nekaj priročnikov za
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učitelje, s katerimi si lahko pomagajo pri oblikovanju ur na temo varne uporabe interneta.
Pripravljene pa so tudi aktivnosti za otroke, ki jih pri posamezni temi lahko izvedejo.
Aktivnosti so prilagojene različnim starostnim skupinam otrok.

9.3 Povzetek rezultatov
Rezultate smo pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika, ki ga je rešilo 109 staršev otrok iz
Osnovne šole XIV. divizije Senovo. Vzorec je sestavljalo 72 % žensk in 27 % moških, en
človek ni odgovoril na vprašanje o spolu. Njihova starostna struktura je bila pestra, do 40 let
je bilo starih 62 % sodelujočih staršev, nad 40 let pa 36 %. Nekaj ljudi tudi pri tem vprašanju
ni odgovorilo. Povprašali smo tudi po njihovi najvišji doseženi izobrazbi. Več kot polovica
ima srednješolsko izobrazbo, sledita višja ali visoka strokovna šola ter univerzitetna
izobrazba. Manj kot 10 % ljudi ima le osnovno šolo, še manj pa magisterij oziroma doktorat.
To je bilo nekaj osnovnih podatkov o našem vzorcu, sedaj pa si poglejmo glavne poudarke in
ugotovitve naše raziskave.
Primerjali smo ženske (mame) in moške (očete) in se spraševali, če obstaja med njimi razlika
o izraženi zaskrbljenosti zaradi morebitnih nevarnosti pri uporabi interneta pri njihovih
otrocih. Podobno smo primerjali starše, starejše od 40 let in tiste, ki so mlajši od 41 let. Pri
obeh hipotezah (5. in 1. hipoteza) smo ugotovili, da ni statistično pomembnih razlik o stopnji
zaskrbljenosti zaradi možnih nevarnosti interneta. Izpostavimo lahko nekaj zanimivih
rezultatov, ki so značilni le za naš vzorec. Ženske, ki so sodelovale v anketi so v povprečju
bolj zaskrbljene kot moški. Pri sedmih od osmih trditvah je bila aritmetična sredina
zaskrbljenosti pri ženskah višja. Največjo zaskrbljenost so izrazile pri trditvi o tem, da lahko
otrok postane žrtev spletnih nadlegovalcev in pedofilov, najnižjo zaskrbljenost pa so pokazale
pri trditvi o tem, da bi njihov otrok na internetu izdajal svoje osebne podatke. Prav pri tej
trditvi so višjo zaskrbljenost pokazali moški, ki pa jih najmanj skrbi, da bi otrok postal
izoliran o vrstnikov zaradi preveč časa, ki ga preživi pred računalnikom. Tako starše, starejše
od 40 let kot tudi mlajše najbolj skrbi, da bi njihovi otroci postali žrtve spletnih nadlegovalcev
in pedofilov ter da bi njihov otrok na internetu videl nasilne, seksualne posnetke ali
fotografije. Drugo, tretjo in četrto hipotezo nismo mogli ne potrditi ne ovreči, smo pa pridobili
nekaj zanimivih rezultatov, ki kažejo na to, kakšne so navade staršev pri nadzoru otroka, ko
uporablja internet. Velika večina vprašanih staršev se s svojimi otroki pogovarja o tem, kaj
počnejo na internetu, le 7,2 % staršev pa tega skoraj nikoli ne počne. Zanimiv je podatek, da
so vsi vprašani, ki internet uporabljajo vsak dan, odgovorili, da se s svojim otrokom
pogovarjajo o njegovi internetni uporabi, nihče ni odgovoril nikalno. Starši, ki vsakodnevno
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uporabljajo internet, svoje otroke bolj pogosto nadzorujejo tako, da na računalniku pozneje
preverijo, katere spletne strani so otroci obiskali. Kar 42 % jih to naredi vedno, 28 % jih to
naredi pogosto, 30 % pa skoraj nikoli. Tisti starši, ki manj pogosto uporabljajo internet, tudi
manj pogosto na ta način nadzorujejo svoje otroke. Več kot 60 % staršev je odgovorilo, da
skoraj nikoli ne pregledujejo otrokove spletne pošte. Staršev, ki to vedno počnejo, je 27 %,
tistih, ki to počnejo pogosto pa 12 %. Starše smo spraševali tudi o navadah njihovih otrok pri
uporabi interneta. Le 18 % otrok, starih od 6 do 7 let, po podatkih staršev še nikoli ni
uporabljalo interneta, 13 % je tudi takšnih, ki ga uporabljajo približno enkrat na dan. Rezultati
kažejo na to, da se uporaba interneta s starostjo povečuje, s tem pa tudi pogostost uporabe.
Več kot 60 % otrok, starih od 11 do 14 let, po odgovorih staršev internet uporablja vsak dan,
nekaj več kot 25 % otrok naj bi internet uporabljalo več kot uro na dan, nekateri izmed njih
tudi od 2 do 3 ure na dan. S starostjo otrok se povečuje tudi uporaba mobilnega telefona.
Slaba petina otrok, starih od 6 do 7 let, ima svoj lasten telefon. V starostnem obdobju od 8 do
10 let se ta odstotek poviša na 62 %, pri starosti 11 do 14 let pa ima telefon že več kot 90 %
otrok, 35 % jih ima mobilne telefone z dostopom na internet. Starši so odgovorili tudi na
vprašanje o najpogostejših aktivnostih, ki jih njihovi otroci počnejo na internetu. Na prvih treh
mestih so igranje iger na spletu (63 %), iskanje informacij in delo za šolo (35 %) in poslušanje
ter prenašanje glasbe (31 %). Starši najpogosteje svojim otrokom ne dovolijo, da bi na
svetovnem spletu delili svoje osebne podatke in jim omejujejo čas, ki ga preživijo na
internetu. Najmanj omejena aktivnost pa je prenašanje in poslušanje glasbe, saj le 5,5 %
staršev tega svojim otrokom ne dovoli početi na internetu. Pri nadzoru otrok pri rabi interneta
si nekaj več kot 40 % staršev pomaga s programi za starševski nadzor. Več kot polovica
staršev, ki teh programov ne uporablja, pravi, da za to ni potrebe, ker svojim otrokom pri
uporabi interneta zaupajo. Tretjina pa jih je priznala, da niti ne vedo, kako se ti programi
uporabljajo. Otroci svoje starše ne prosijo ravno pogosto za pomoč, če imajo pri uporabi
računalnika in interneta težave. Kar 40 % vprašanih staršev je potrdilo, da jih njihov otrok še
ni prosil za tovrstno pomoč. Največkrat za pomoč staršev zaprosijo mlajši otroci, z leti ta
delež nekoliko pade. Otroci, ki starše zaprosijo za pomoč imajo najpogosteje težave z
iskanjem informacij ali pa imajo tehnične težave, ki jih ne znajo samo rešiti. Starši so ocenili
tudi svojo informiranost o nevarnostih uporabe interneta. Več kot 75 % jih meni, da so dobro
informirani. Zanimiv je podatek, da ravno starši, mlajši od 30 let, menijo, da ne vedo dovolj in
bi si želeli biti bolj informirani. Teh je bilo kar polovica, pri starejših starših je bil ta odstotek
okoli 20. So pa starši izrazili podporo različnim preventivnim aktivnostim, ki bi po njihovem
mnenju pripomogle k varnejši in odgovornejši rabi vseh uporabnikov spleta. Najbolj so
97

naklonjeni osveščanju in poučevanju otrok v šoli o nevarnostih uporabe interneta. Zelo nizek
odstotek staršev ne verjame, da tovrstne preventivne aktivnosti pripomorejo k varnejši
uporabi interneta.
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10 Zaključek
Z diplomsko nalogo ne želim ljudi strašiti o nevarnostih interneta in jih s tem odvračati od
uporabe le-tega. Pomembno je, da se tako starši kot tudi otroci zavedamo, da nam internet
veliko nudi, a če pri njegovi rabi nismo pazljivi, nam hkrati lahko tudi veliko vzame. Ko
beremo o primerih najrazličnejših spletnih zlorab, si mislimo, da se to nam že ne more
zgoditi. Ko se zgodi nekomu, ki ga poznamo, smo nekaj dni še zaskrbljeni, si morda
spremenimo kakšno geslo, a potem na to pozabimo. Ko se zgodi to nam ali našim otrokom, je
žal že prepozno in na krut način lahko spoznamo, kakšno nevarnost lahko predstavlja internet,
če se človek odloči, da ga bo uporabil v slabe, zle namene.
Starši si že od rojstva otroka prizadevajo, da bi bili njihovi otroci varni, kjer koli že so.
Velikokrat slišimo, da je varnost otrok na prvem mestu. Pri vožnji s kolesom priskrbimo
otroku čelado, v avtomobilu ga vozimo v otroškem sedežu, v šolo otroka pripeljemo, ker je
prenevarno, da bi sam prehodil pol kilometra, v kuhinji mu ne dovolimo, da bi rezal z ostrim
nožem, ker se lahko ureže, ko pa se otrok usede pred računalnik, tablico ali pametni telefon pa
si starši oddahnejo, saj je otrok v svoji sobi, kjer nevarnosti ni več. Tako je bilo morda včasih,
ko vsa sodobna tehnologija še ni zavladala svetu, v današnjih časih pa je to žal drugače.
Z novimi tehnologijami pridejo tudi nove pasti, ki pa jih starši zaradi hitrega razvoja včasih
težko redno spremljajo. Najranljivejša skupina so tako otroci, ki brez izkušenj pri
prepoznavanju morebitnih groženj, internet uporabljajo kot mesto za druženje in zabavo.
Pomembno je, da se starše izobražuje o temah, povezanih z varno uporabo interneta in se jih
obvešča o novostih, ki so med otroci in mladimi na spletu »in«. Starši včasih težko verjamejo,
kaj vse njihovi otroci objavljajo na najrazličnejših socialnih omrežjih. Primer je tudi seksting,
ki je med mladimi razširjen, o katerem pa verjetno povprečno informiran starš ne ve veliko.
Pomembno je, da otroke že takrat, ko začnejo uporabljati računalnik, tablico ali pametni
telefon učimo, kako se varno uporabljajo in mu jasno povemo, kaj lahko počne in česa ne.
Bolj kot prepoved, je pomembno, da otrokom pokažemo strani, ki so primerne njihovi
starosti, ki razvijajo domišljijo, ustvarjalnost, logično mišljenje ali kako drugače pozitivno
vplivajo na otrokov razvoj. Tako kot v vsakodnevnem življenju otroci preizkušajo meje, jih
tudi pri uporabi interneta, zato naj bodo pravila tudi pri uporabi interneta jasno postavljena, da
bodo tudi otroci vedeli, česa ne smejo početi. Otroci naj na internet dostopajo na skupnem
računalniku, ki je v dnevnem prostoru. Starši, ki že mlajšim otrokom namestijo računalnik v
otrokovo sobo, bi morali dobro razmisliti, če ga otrok res potrebuje, v kakšne namene ga bo
uporabljal in če je že dovolj zrel, da ga bo odgovorno uporabljal.
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Ko so otroci še mlajši, starši lažje nadzirajo in omejujejo otrokovo uporabo interneta. Starejši
kot so otroci, teže je, otroci so pri izogibanju omejitev vedno bolj spretni, tudi če jih postavijo
starši. Zato je pomembno, da začnemo z vzgojo o varni uporabi interneta že pri mlajših
otrocih, ki komaj začenjajo uporabljati sodobne tehnologije.
V raziskavi smo starše vprašali, kje dobijo informacije o varni rabi interneta. Najmanj staršev
(30 %) je odgovorilo, da dobijo informacije v šoli, ki jo obiskuje njihov otrok, največ
informacij pa pridobijo v medijih in od prijateljev ter družine. Ti rezultati kažejo na to, da je
informiranost odvisna predvsem od staršev samih. Tisti, ki se zavedajo tovrstnih tveganj,
informacije poiščejo sami, so pozorni na medijske objave, spremljajo aktualne novice s
področja internetne varnosti, do vseh ostalih pa tovrstne informacije težje pridejo. Pomembno
in potrebno bi bilo, da tudi šola, ki jo otrok obiskuje, starše izobražuje in osvešča o varni rabi
interneta in tveganjih, ki so povezana z uporabo interneta.
Pri vprašanju o aktivnostih, ki bi po mnenju staršev pripomogle k večji varnosti na spletu, jih
je več kot polovica izpostavila šolo, ki naj bi osveščala in poučevala otroke o varni in
odgovorni rabi interneta. Tukaj se kaže, da starši šoli zaupajo in v njej vidijo institucijo, ki bi
lahko veliko naredila na področju osveščanja o varni rabi spleta. Nekatere šole temu že
posvečajo veliko pozornosti, druge nekoliko manj, v šolske učne načrte pa tovrstne vsebine še
niso prišle. Kljub temu da so starši pri enem od vprašanj z več kot 75 % odgovorili, da so
dobro informirani o varni in odgovorni rabi interneta, zelo podpirajo aktivnosti za bolj varno
in ozaveščeno rabo interneta, ki so namenjene staršem. Več kot polovica jih meni, da bi
informiranje, svetovanje staršem, info točke, svetovalnice za otroke in mladostnike, zelo
pripomogle k varnejši uporabi interneta. Iz vseh teh rezultatov lahko vidimo, da so starši
željni novih informacij, a morda premalo poznajo obstoječe projekte in organizacije, ki se
ukvarjajo z varno uporabo interneta. Te vsebine bi lahko ljudem približali tudi na lokalni
ravni, kjer bi npr. v mladinskih centrih organizirali info točke, različna predavanja, svetovanja
za starše in tudi za otroke. Otrokom in mladostnikom bi lahko tovrstno problematiko na njim
atraktiven način približali nekoliko starejši mladostniki, študentje, ki bi jih otroci morda z
večjim zanimanjem poslušali, saj bi se z njimi lažje poistovetili, govorili bi lahko tudi iz
lastnih izkušenj. Skupine bi bile manjše, otroci pa bi si tudi praktično na internetu pogledali,
kako se na primer ustvari varno geslo in kako na socialnih omrežjih poskrbeti, da ta ni viden
prav vsem. Na ta način bi lahko delavnice izvajali tudi v šolah, kjer bi do teh informacij prišli
vsi učenci določenega razreda, v mladinskih centrih pa le tisti, ki jih ta tematika zanima in
mladinski center obiskujejo.
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10.1 Omejitve raziskave
Omejitev raziskave je uporaba nereprezentativnega vzorca, saj rezultate ne gre posploševati
na vse starše, veljajo le za moj vzorec ljudi.
Določena vprašanja, ki so bila malo daljša in je bilo potrebno več branja, so bila pogosteje
izpuščena in nanje starši niso odgovorili, kot tista, kjer so bila vprašanja in ponujeni odgovori
krajši. Razlog je lahko v tem, da je večina staršev anketni vprašalnik rešila med tem, ko so
čakali na pogovor z učiteljem. Če bi odgovarjali doma, bi si lahko vzeli več časa, imeli bi več
miru in zasebnosti ter se bolj poglobili v odgovore. Moj načrt, da dobim čim več rešenih
anketnih vprašalnikov, je bil sicer dober, a na žalost so bili zaradi tega nekateri vprašalniki
rešeni nepopolno.

10.2 Možnosti za nadaljnje raziskave
V raziskavi sem spraševala le starše tako o njihovih navadah pri uporabi interneta kot o
navadah njihovih otrok. Tako sem dobila le mnenja staršev, če bi pa naredila vzporedno
raziskavo tudi z otroki, bi bili rezultati verjetno drugačni. To so ugotovili tudi v raziskavi
Varna raba interneta 2010 (Šinigoj, Jerman Kuželički in Brečko, 2010), kjer se odgovori
staršev in otrok o omejitvah, ki jim jih starši postavljajo, razlikujejo. Starši so odgovarjali, da
postavijo veliko omejitev, pri odgovorih otrok pa ni bilo zaznati toliko omejitev, kot so jih
navedli starši. Tudi pri podatkih o uporabi interneta pri otrocih se lahko vprašamo, kako bi o
tem odgovorili otroci. Velika verjetnost je, da starši ne vedo natančno, koliko časa v resnici
njihovi otroci preživijo na internetu. Zanimivo bi bilo izvesti tudi kvalitativno raziskavo, kjer
starši pri odgovarjanju ne bi bili omejeni z vnaprej ponujenimi odgovori in bi lahko tudi
spraševalec sproti postavljal podvprašanja, starši pa bi svoje odgovore lahko tudi pojasnili,
razložili in argumentirali. Ko sem analizirala pridobljene rezultate raziskave, sem se nekajkrat
vprašala, kako in na kakšen način se starši soočajo s težavami, ko postavijo svojim otrokom
omejitve, ki jim niso všeč in bi se jim radi izognili.
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12 Priloga
Vprašalnik o zavedanju staršev o nevarnostih rabe interneta (svetovnega spleta) pri svojih
otrocih.
Pozdravljeni,
sem Tanja Stopar, študentka socialne pedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, in pišem
diplomsko nalogo o zavedanju staršev o nevarnostih rabe interneta pri svojih otrocih. Zelo
vam bom hvaležna, če si boste vzeli čas in odgovorili na vprašalnik, ki je pred vami.
Vprašalnik je anonimen, zato prosim, da odgovarjate iskreno. Rezultati raziskave bodo
uporabljeni le za potrebe diplomske naloge.
Že v naprej hvala za pomoč in sodelovanje v anketi.
Tanja Stopar
Splošni podatki (o vas):
1. Spol (obkrožite): M
2. Starost:
a) Do 30 let
b) Od 31 do 40 let
c) Od 41 do 50 let
d) Nad 51 let

Ž

3. Najvišja dosežena izobrazba:
a) Nedokončana osnovna šola
b) Osnovna šola
c) Srednja šola
d) Višja ali visoka strokovna šola
e) Univerzitetna izobrazba
f) Magisterij, doktorat
g) Drugo:
4. Vaš trenutni položaj:
a) Zaposlen/a
b) Lastnik/ca podjetja / samozaposlen/a
c) Brezposeln/a
d) Gospodinja
e) Upokojenec/ka
f) Drugo:
5. Ali morate pri svojem delu uporabljati računalnik?
a) Da, vsakodnevno
b) Da, a le občasno
c) Ne
6. Koliko otrok imate, ki so stari med 6 in 14 let?
a) 1
b) 2
c) 3
d) Več kot 3
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7. Če imate več otrok, starih med 6 in 14 let, si izberite tistega, ki je mlajši. Tega otroka imejte
v mislih, ko boste odgovarjali na vprašanja.
Katerega spola je ta otrok (obkroži) ?
M
Ž
8. Koliko je star ta otrok?
a) 6 - 7 let
b) 8 – 10 let
c) 11 – 14 let
9. Kako pogosto ste vi v zadnjem mesecu uporabljali internet?
a) Večkrat na dan
b) Približno enkrat na dan
c) Nekajkrat na teden
d) Približno enkrat na teden
e) Nekajkrat na mesec
f) Enkrat na mesec
g) Nikoli
10. Kako pogosto je vaš otrok v zadnjem mesecu uporabljal internet?
a) Večkrat na dan
b) Približno enkrat na dan
c) Nekajkrat na teden
d) Približno enkrat na teden
e) Nekajkrat na mesec
f) Enkrat na mesec
g) Nikoli
11. Koliko časa v povprečju preživi vaš otrok na internetu?
a) Nič
b) Približno 10 min ali manj na dan
c) Približno pol ure na dan
d) Približno uro na dan
e) Približno 1 do 2 uri na dan
f) Približno 2 do 3 ure na dan
g) Približno 3 do 4 ure na dan
h) Več kot 4 ure na dan
i) Ne vem
12. Kje vaš otrok najpogosteje dostopa na internet (možnih je več odgovorov)?
a) Doma, na svojem računalniku.
b) Doma, na družinskem /skupnem računalniku.
c) V šoli.
d) Pri prijatelju.
e) V knjižnici.
f) Nekje drugje (napiši).
g) Ne vem

109

13. V kakšne namene uporablja vaš otrok internet (možnih je več odgovorov)?
a) Pošiljanje/prejemanje elektronske pošte
b) Uporaba spletnih strani za socialna omrežja
c) Uporaba spletnih klepetalnic
d) Iskanje informacij in drugo delo za šolo
e) Iskanje informacij o drugih rečeh
f) Gledanje zabavnih slik in video vsebin
g) Poslušanje in prenašanje glasbe
h) Igranje iger na spletu
i) Igranje spletnih iger (igralci iz celega sveta)
j) Prenašanje video vsebin
k) Prenašanje programske opreme
l) Spletno nakupovanje
14. Kako nadzorujete rabo interneta pri vašem otroku (obkrožite številko za trditvijo, ki za vas
najbolj drži)?

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Poskrbim, da sem v bližini, ko otrok uporablja
internet.
Sedim ob otroku, ko uporablja internet.
Pogovarjam se z otrokom o tem, kaj počne oziroma
je počel na internetu.
Na računalniku kasneje preverim, katere spletne
strani je otrok obiskal.
Preverjam otrokovo spletno pošto.
Preverjam, ali ima otrok profil na Facebooku ali
katerem drugem spletnem socialnem omrežju.

Vedno

Pogosto

Ne
ravno
pogosto

Nikoli

1

2

3

4

1
1

2
2

3
3

4
4

1

2

3

4

1
1

2
2

3
3

4
4

15. Kakšne omejitve ima vaš otrok pri rabi interneta? (Obkrožite lahko več odgovorov.)
a) Nima omejitev.
b) Ima omejen čas dostopanja na internet.
c) Ne sme se pogovarjati/klepetati z ljudmi, ki jih v resničnem življenju ne pozna.
d) Ne sme uporabljati spletne pošte (e-maila).
e) Ne sme uporabljati spletnih klepetalnic.
f) Ne sme imeti profila na spletnih socialnih omrežjih (npr. Facebooku).
g) Ne sme dostopati do nekaterih spletnih strani.
h) Ne sme prenašati in poslušati glasbe.
i) Ne sme prenašati filmov.
j) Ne sme prenašati in igrati iger na svetovnem spletu.
k) Ne sme kupovati preko spleta.
l) Ne sme dajati osebnih podatkov.
m) Drugo:
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16. Ali ima vaš otrok svoj mobilni telefon?
a) Da, ima mobitel brez dostopa do interneta.
b) Da, ima mobitel, ki ima dostop do interneta.
c) Da, a nisem prepričan/a, če ima mobitel dostop do interneta.
d) Ne.
17. Ali ste zaskrbljeni, ko vaš otrok uporablja internet ali mobitel?
Obkroži številko za vsako trditvijo, ki najbolj drži za vas.

a) Otrok na internetu deli svoje osebne
podatke.
b) Otrok na internetu vidi nasilne,
seksualne posnetke, fotografije.
c) Otroka na internetu zmerjajo in žalijo
njegovi vrstniki, drugi otroci.
d) Otroka preko mobitela zmerjajo in žalijo
njegovi vrstniki, drugi otroci.
e) Otrok postane izoliran od ostalih ljudi,
ker preživi preveč časa za računalnikom.
f) Otrok na internetu pridobi informacije o
prepovedanih drogah, alkoholu,
samomorih, anoreksiji, spolnosti.
g) Otrok postane žrtev spletnih
nadlegovalcev in pedofilov.
h) Otrok lahko postane odvisen zaradi
prekomerne uporabe interneta.

Zelo sem
zaskrbljen/a

Precej sem
zaskrbljen/a

Niti nisem
zaskrbljen/a

Sploh
me
ne
skrbi

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

18. Ima računalnik, ki ga otrok uporablja doma, nameščenega katerega od sledečih programov
(na vprašanje odgovorite, če vaš otrok doma uporablja računalnik)?
a) Da, ima program za filtriranje določenih spletnih strani.
b) Da, ima program, ki omejuje čas preživet na računalniku.
c) Ne, nič od tega.
d) Ne vem.
19. Zakaj ne uporabljate programov, ki omejujejo brskanje po internetu (na vprašanje
odgovorite, če ste na zgornje vprašanje odgovorili z NE oz. NE VEM)?
a) Ne verjamem v učinkovitost.
b) Ne vem, kako se ti programi uporabljajo.
c) Ni potrebe, saj zaupam svojemu otroku, ko uporablja internet.
20. Vas je vaš otrok že prosil za pomoč, če je imel težave, ki so bile povezani z internetom?
a) Da.
b) Ne.
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21. Kakšna je bila situacija, zaradi katere vas je prosil za pomoč (odgovorite, če ste na zgornje
vprašanje odgovorili z DA)?
a) Imel je tehnične težave ( npr. virus).
b) Imel je težave z iskanjem informacij po spletu.
c) Nadlegovali so ga preko spleta.
d) Neznanci so želeli z njim navezati stik.
e) Našel je seksualne in nasilne prizore na internetu.
f) Drugo
22. Menite, da ste dovolj informirani o tveganjih in nevarnostih, ki jih prinaša uporaba interneta?
a) Da.
b) Ne, želel/a bi vedeti več.
c) Ne, a me to ne zanima.

23. V kolikšni meri bi navedene aktivnosti pripomogle k bolj varni in ozaveščeni rabi interneta?
Obkrožite številko za trditvijo, ki za vas najbolj drži.

a) Več osveščanja in poučevanja otrok
v šoli o nevarnostih in pasteh
interneta .
b) Več informacij in nasvetov za starše
o rabi interneta.
c) Tečaji in predavanja za starše o
varni rabi interneta, ki bi jih
organizirale šole, lokalna skupnost.
d) Medijske akcije, ki bi osveščale
uporabnike o nevarnostih
interneta.
e) Info točke, svetovalnice, kjer bi
otroci, mladostniki in starši dobili
odgovore o varni rabi svetovnega
spleta.

Zelo bi
pripomoglo

Pripomoglo
bi

Morda bi
pripomoglo

Ne bi
pripomoglo

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

24. Kje dobite informacije ali nasvete o varnejši uporabi svetovnega spleta?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

V šoli, ki jo obiskuje otrok.
Na televiziji, radiu, v časopisih, v revijah.
Na različnih internetnih straneh.
Pri organizacijah, ki se ukvarjajo z varno uporabo interneta.
Od prijateljev in družine.
Drugje:

DA
DA
DA
DA
DA

NE
NE
NE
NE
NE

Hvala za vaš čas in trud, da ste izpolnili vprašalnik.
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