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Povzetek
Hiter razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) je s seboj prinesel množično rabo
komunikacijskih naprav in spleta kot medija za prenos podatkov. Tehnologija osebam s
posebnimi potrebami omogoča lažji dostop do različnih vrst informacij, nekaterim predstavlja
orodje za lažje in bolj enakovredno vključevanje v družbeno okolje. Skupaj s koristmi pa so,
tako v obči kot v strokovni literaturi, vedno bolj v ospredju tudi pasti in nevarnosti spleta.
Spletno nadlegovanje zajema vrsto nasilnih dejanj, ki jih posameznik ali skupina namerno in
ponavljajoče izvaja proti žrtvi s pomočjo IKT. Zaradi lastnosti tehnologije tudi enkraten
dogodek žrtev lahko podoživlja dlje časa oz. večkrat, kar lahko še poveča negativne učinke
sporočil. Kljub temu, da spletno nadlegovanje nekateri dojemajo kot običajno vedenje brez
fizične škode, kot običajen del odraščanja, gre za še posebej kruto obliko nadlegovanja, ki se v
nekaterih primerih konča tudi s samomorom žrtve. Raziskave navajajo različne razsežnosti
spletnega nadlegovanja, redke pa so raziskave, ki preučujejo spletno nadlegovanje med otroci
s posebnimi potrebami. S spletnim vprašalnikom, ki je bil prilagojen za učence s težavami pri
branju, smo opravili raziskavo, s katero smo opisali izkušnje učencev osnovne šole s spletnim
nadlegovanjem v različnih vlogah. Z dodatnim vprašalnikom smo vodstvene delavce šol
sodelujočih učencev spraševali o njihovih izkušnjah in preventivni politiki šole na področju
spletne varnosti. S statističnim programom SPSS smo podatke analizirali in iskali razlike med
podvzorci učencev z uporabo 2-preizkusa. Za analizo stališč anketirancev smo uporabili
Kruskal-Wallisov preizkus. V raziskavi je sodelovalo 196 učencev treh izobraževalnih
programov iz 18 osnovnih šol. Z razdelitvijo vzorca na tri podvzorce učencev (glede na
izobraževalni program) smo primerjali izkušnje s spletnim nadlegovanjem med učenci,
usmerjenimi v programa za učence s posebnimi potrebami, in učenci v rednem programu
osnovne šole. Ugotovili smo, da večina učencev na splet dostopa prek računalnika oz.
mobilnika, pri tem pa jih več kot polovico nihče ne nadzira. Med podvzorci učencev nismo
odkrili statistično pomembnih razlik v izkušnjah s spletnim nadlegovanjem, podatki pa
nakazujejo, da se v vlogi žrtve znajde približno desetina učencev. Raziskava je pokazala, da
mladi menijo, da se znajo pred spletnimi pastmi dobro zaščititi ter da so o tem največ izvedeli
v šoli. Kljub temu je opazna nizka stopnja zaupanja v kompetence učiteljev za svetovanje in
pomoč na tem področju. V analizi odgovorov sodelujočih šol opažamo, da večina šol še nima
sprejetih posebnih pravil s področja spletne varnosti, kljub temu, da nismo našli statistično
pomembnih povezav med številom učencev, vključenih v spletno nadlegovanje, in prisotnostjo
pravil s področja spletne varnosti. Na podlagi stanja smo oblikovali predloge in priporočila za
preventivno usmeritev šol v spletno varnejše skupnosti, s poudarkom na posebnih potrebah
učencev, kar predstavlja prispevek raziskave na strokovnem in znanstvenem področju.

Ključne besede
otroci s posebnimi potrebami, informacijsko komunikacijska tehnologija (IKT), nasilje, spletno
nadlegovanje, družabna omrežja
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Abstract
Information communications technology (ICT) has spread greatly in the last decade and
brought along a widespread use of personal devices and the internet as a means to transfer
data. ICT enables people with special needs an easier access to information and is considered
a useful aid to interact socially in a more inclusive way. Not being only useful, negative aspects
of technology are becoming more and more apparent in general public and in academic circles
as well. Cyberbullying is a phenomenon, defined as repeated, intentional and aggressive act
through ICT by an individual or a group towards an individual. Due to ICT features, the victim
can experience negative impact from a one-time act repeatedly. Cyberbullying is considered
a particularly vicious form of bullying that has resulted in instances of suicide by some of those
who have been victimized. Despite that, some people still consider cyberbullying a normal
part of growing up. The prevalence rates of cyberbullying vary across studies and we have
come across only a few studies dealing with children with special needs. We have conducted
an online survey, adapted for children with reading difficulties to describe different aspects of
cyberbullying among pupils. Additional survey has been conducted with head persons of
schools which the before mentioned participants attended. We have analysed data with the
aid of SPSS application. We used chi-square test to discover if there is a relationship between
sub-samples and a Kruskal-Wallis test to analyse pupils’ opinions. 196 pupils from three
educational programs, attending 18 primary schools, have taken part in the survey. We have
compared cyberbullying experience of pupils, who attend educational programs for children
with special needs with those who attend the mainstream primary school program. Most
pupils use computers or a smartphone to access the internet, with little or no adult
supervision. With approx. one pupil out of ten being cyberbullied, no statistically significant
differences were observed. Pupils believe that they know how to protect themselves from
cyberbullying, about which they have mostly learned in school. There is an apparent low level
of trust that teachers are competent to deal with cyberbullying. Although we have not found
statistically significant association between the number of cyberbullied pupils and the
presence of school prevention policy, we have observed that majority of schools still have not
implemented acceptable use policies regarding ICT safety. Based on our findings, we have
prepared recommendations for schools regarding cyberbullying prevention, so these
institutions can become digitally safer communities. We have emphasized what schools need
to consider when planning cyberbullying prevention to successfully include children with
special needs.

Keywords
children with special needs, information and communications technology (ICT), harassment,
cyberbullying, social networks
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1. Teoretični uvod
S sunkovitim razmahom informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v zadnjih letih smo vsi
veliko pridobili. Hitrejši, cenejši, predvsem pa širši dostop do informacij z uporabo spletnih
tehnologij nam omogoča, da smo z le klikom gumba v nekaj trenutkih »na drugem koncu
sveta«. Preboj osebnega računalnika v zadnjem desetletju 20. stoletja in strmo naraščanje
dostopa do spleta v pričetku 21. stoletja sta elektronske naprave in spletni dostop pripeljala
do točke, ko jih že enačimo s temeljnimi človekovimi pravicami. V času od leta 2005 do 2014
se je delež gospodinjstev z dostopom do interneta v Evropi skoraj podvojil, število sklenjenih
naročniških razmerij za mobilno telefonijo pa po podatkih za leto 2013 in oceni za leto 2014
presega število prebivalcev za več kot 20 % (Key ICT indicators for developed and developing
countries and the world, 2014).
Uporaba računalnika in ostale IKT se spreminja skladno z razvojem spletnih tehnologij. V prvih
letih smo splet enačili z iskanjem informacij. Spletne strani so svoj dom imele na strežnikih.
Oblikovalci spletnih vsebin so bili večinoma le bolj usposobljeni uporabniki oz. profesionalci.
Obiskovalci spletnih strani so nastopali v vlogi »le« odjemalcev vsebin. S pojavom t.i. spleta
2.0 je prišlo do spremembe vloge uporabnikov pri oblikovanju spletnih vsebin. Na prelomu
tisočletja smo uporabniki že imeli možnost prilagajati spletno izkušnjo svojim željam, hkrati pa
smo bili priča spremembi vloge uporabnika iz odjemalca v ustvarjalca vsebine. Leta 2001 se je
pojavil portal Wikipedija, spletna enciklopedija, kjer vsebino ustvarjajo njeni uporabniki. V
slabih 15 letih je to spletno orodje postalo prva izbira iskanja dokaj verodostojnih informacij
za marsikaterega uporabnika (World Wide Web timeline, 2015).
S povečevanjem zmogljivosti podatkovnih povezav so se pojavile multimedijske spletne
vsebine. Leta 2005 je svojo pot pričel Youtube, storitev za spletno deljenje videoposnetkov.
Množična uporaba multimedijskih vsebin se je povečala tudi zaradi pojava t. i. pametnih
mobilnih telefonov – majhnih mobilnih naprav, ki z možnostjo nalaganja aplikacij uporabniku
omogočajo mnogo več kot le telefoniranje. Danes govorimo o »spletu stvari« (angl. IoT –
Internet of Things), saj so v splet povezane najrazličnejše vsakdanje naprave; od avtomobilov
in gospodinjskih naprav do elektronskih varušk, hišnih termostatov in zapestnih ur. Način
uporabe IKT je spremenil naš odnos do tehnologije, hkrati pa ima velik vpliv na odnose med
ljudmi. Lenhart in Duggan (2014) v poročilu o raziskavi vpliva IKT na Američane poročata, da
se je četrtina odraslih v partnerski zvezi s partnerjem sporazumevala prek SMS sporočil
1
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medtem, ko sta bila oba doma. Prav tako je četrtina uporabnikov mobilnikov v partnerski zvezi
poročala, da so začutili, da je mobilnik zmotil skupni čas, ki so ga preživljali s partnerjem. Delež
uporabnikov, starih od 18 do 29 let, ki so poročali o enaki težavi, je bil višji, 42%.
Spletna komunikacija obstaja že vse od pojava svetovnega spleta. Elektronska pošta, oglasne
deske in spletni forumi, spletna telefonija in videokonference so razširjena orodja, dostopna
vsem uporabnikom. Pojav družabnih omrežij pa je komunikacijo dvignil na novo raven.
Facebook je od ustanovitve leta 2004 postal sinonim za pojem družabnega omrežja. Danes
med vsemi družabnimi omrežji zaseda prepričljivo prvo mesto s skoraj milijardo in pol aktivnih
uporabnikov (na svetu je 1,79 milijarde uporabnikov družabnih omrežij). Med njimi jih kar 68
odstotkov za dostop uporablja mobilne naprave (Global social networks by users 2015, 2015,
Social Networks - Statistics & Facts, 2015).
Slovenci po deležu uporabnikov spleta pozitivno odstopamo od evropskega povprečja. Po
podatkih iz januarja 2015 splet v Sloveniji uporablja 81 odstotkov prebivalcev, medtem ko je
evropsko povprečje dvanajstih v raziskavo vključenih držav 75-odstotno (Slovenija z
nadpovprečno rabo spleta, 2015). Po podatkih portala Eurostat pa je bila Slovenija v letu 2014
z 68,1-odstotnim deležem »rednih« uporabnikov spleta malo pod povprečjem Evropske unije,
ki je znašalo 74,6 odstotkov (Digital Agenda for Europe, 2015). Splet pogosto uporabljajo tudi
slovenski otroci. B. Lobe in S. Muha (2011) v raziskavi o navadah slovenskih otrok in
mladostnikov na spletu poročata, da je bilo med slovenskimi otroki in mladimi 71 odstotkov
dnevnih uporabnikov spleta, 67 odstotkov pa jih je imelo mobilnik z dostopom do spleta. Slaba
četrtina otrok med 8. in 10. letom ter 71 odstotkov otrok med 11. in 14. letom je poročala, da
uporabljajo družabna omrežja. Zadnje dostopne podatke o spletnih navadah slovenskih otrok
in mladostnikov ponuja Center za varni internet v okviru projekta Safe.si. Med mladimi, ki so
rešili anketo, jih večina uporablja portal Youtube, ki je namenjen delitvi videoposnetkov, in
družabno omrežje Facebook. Slednjega uporablja 92 odstotkov vprašanih. Spletne storitve in
aplikacije večina uporablja za zabavo in da »ostanejo na tekočem z dogajanjem«. Manj kot
polovica pa jih meni, da jim splet omogoča boljše druženje in interakcijo z drugimi (Rezultati
ankete: Spletne navade in trendi mladih v Sloveniji - Safe.si, 2014).
Raziskovalci, združeni v mednarodni raziskovalni mreži EU Kids Online, že devet let preučujejo
vlogo in vpliv spleta in mobilnih naprav v življenju evropskih otrok in mladostnikov. V zadnjih
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letih so z raziskavami v več kot 20 državah (ob začetku projekta je bilo 21 sodelujočih držav, v
zadnji fazi 33) med drugim prišli do naslednjih spoznanj glede dostopa do spleta:
-

otroci se na splet vključujejo vedno pogosteje, vedno mlajši in na vedno več načinov; v
razvitih državah vsaj občasno do spleta dostopa več kot polovica predšolskih otrok
(npr. na Norveškem do spleta dostopa 58 odstotkov otrok, mlajših od 6 let; v Avstriji
skoraj polovica otrok med 3. in 6. letom redno uporablja splet; v Južni Koreji splet 8 do
9 ur tedensko uporablja 93 odstotkov otrok med 3. in 9. letom starosti …),

-

uporaba naprav z zaslonom na dotik omogoča otrokom lažjo uporabo spleta; število
teh naprav se strmo povečuje,

-

leta 2010 je večina otrok med 9. in 16. letom dostopala do spleta preko osebnega
računalnika ali prenosnika, v letu 2013 pa se je način dostopa spremenil v prid
prenosnim napravam, predvsem pametnim mobilnikom (približno 28 odstotkov otrok
med 9. in 12. letom ter 60 odstotkov otrok med 13. in 16. letom je za dostop
uporabljalo mobilnike),

-

s povečanjem uporabe mobilnikov, torej osebnih naprav, med otroki, se je zmanjšal
nadzor staršev nad uporabo spleta (Holloway, Green in Livingstone, 2013; Livingstone,
Hasebrink, idr., 2014; Stald idr., 2014).

1.1. Družabna omrežja
Družabna (v literaturi in medijih tudi socialna, družbena) omrežja običajno enačimo s spletnimi
mesti, ki omogočajo družabno mreženje. Portal Webopedia jih opisuje kot spletna mesta, ki
uporabnikom omogočajo uporabo javnega profila, preko katerega se lahko povežejo z ostalimi
uporabniki portala. S tem imenom lahko označujemo spletne forume, klepetalnice in ostala
spletna družabna mesta (Social networking site - Webopedia, 2015).
Danes t. i. družabna omrežja v svojih zmožnostih močno presegajo prvotne forume in spletne
klepetalnice. Spletna mesta, ki omogočajo družabno mreženje, lahko omogočajo oz. vsebujejo
tudi:
-

objavljanje »statusa«; sporočanje v obliki besedilnih sporočil,

-

objavljanje oz. deljenje fotografij,

-

objavljanje oz. deljenje videoposnetkov,
3
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-

objavljanje oz. deljenje ostalih vrst datotek,

-

neposredno sporočanje enemu ali več uporabnikom hkrati, v realnem času; takojšnje
sporočanje,

-

deljenje vsebin z drugih (javnih) spletnih mest ali objavljenih vsebin znotraj družabnega
omrežja,

-

ustvarjanje skupin za povezovanje uporabnikov s podobnimi interesi,

-

ustvarjanje dogodkov, orodja za sledenje dogodkom,

-

orodja za ocenjevanje objav,

-

orodja za izdelavo »mikro spletnih mest«, preko katerih oglašujejo podjetniki in
podjetja,

-

uporabo »vtičnikov«, spletnih aplikacij, ki tako ali drugače posežejo v uporabnikov
profil in mu omogočajo prijetnejšo uporabo (vtičnikov običajno ne izdelujejo lastniki
družabnih omrežij) itn.

Vseh zmožnosti družabnih omrežij ni mogoče našteti, saj avtorji te spletne portale nenehno
prilagajajo glede na trende v uporabi ter glede na lastne potrebe in potrebe uporabnikov. V
zadnjih letih so se družabna omrežja iz prvotnih spletnih mest, namenjenih zabavi, preobrazila
v zapletene sisteme, ki so lahko v podporo tudi podjetjem pri njihovem delu, in sicer kot orodje
za oglaševanje in kot orodje za obvladovanje stikov s strankami in poslovnimi partnerji.
Trenutno popularna družabna spletna omrežja se po svetu razlikujejo tako glede na
zemljepisno lokacijo kot glede na uporabnike. Za Slovenijo Safe.si poroča o rezultatih ankete,
opravljene na vzorcu 122 mladih med 11. in 19. letom. Vprašani so navajali, da najpogosteje
uporabljajo Youtube (94%), Facebook (92%), Tumblr (39%), Google+ (25%), Twitter (17%),
Ask.fm (17%) ter Pinterest (7%). Pri mobilnih aplikacijah prednjačijo Facebook messenger
(68%), Snapchat (60%), Instagram (55%) in Viber (46%). Slednje so vse aplikacije, ki omogočajo
prenos sporočil in ostalih vsebin spletnim prijateljem. Vse omenjene aplikacije oz. njihove
storitve lahko štejemo med družabna omrežja (Rezultati ankete: Spletne navade in trendi
mladih v Sloveniji - Safe.si, 2014).
V luči nedavnih naravnih nesreč ter tragičnih dogodkov v obliki letalskih nesreč in terorističnih
napadov so se družabna omrežja izkazala kot popularno orodje za iskanje preživelih in za
kontaktiranje ljudi na kriznih območjih. Omrežje Facebook ima v povezavi s sledenjem lokaciji
uporabnikovega telefona vgrajeno celo možnost poizvedbe, ali je z uporabnikom vse v redu,
4

G. Skumavc: Spletno nadlegovanje in učenci s posebnimi potrebami, magistrsko delo, PeF UL

če se v času obsežnejšega tragičnega dogodka nahaja na območju le-tega dogodka. Uporabnik
tako z enostavno potrditvijo svojemu krogu spletnih prijateljev sporoči, da je z njim vse v redu.
Prednosti uporabe spleta so se pokazale tudi že v zgodnjem otroštvu. Holloway idr. (2013)
navajajo izsledke različnih longitudinalnih raziskav, ki so pokazale pozitivne povezave med
uporabo spleta v zgodnjem otroštvu in dosežki v šoli (Cavanaugh idr., 2004, v Holloway idr.,
2013) ter med pogosto uporabo spleta, veščinami uporabe računalnika in akademskimi
dosežki. Uporaba računalnika doma se je izkazala tudi kot prednost pri dosežkih na področju
branja in matematičnih znanj (Judge idr., 2006, v Holloway idr., 2013). Avstralska raziskava na
vzorcu 9000 otrok pa je pokazala, da je dostop do spleta pozitivno povezan z dosežki na
področju govora (Bitman idr., 2001, v Holloway idr., 2013).
Prednosti, ki jih s seboj prinašajo nove spletne tehnologije, je nesporno veliko. Pa vendar se
vedno pogosteje omenjajo tudi nevarnosti uporabe spleta. Pojav spletnih družabnih platform
je odprlo nove možnosti za zlorabe različnih skupin uporabnikov. Širjenje idej (in ideologij),
spletno nadlegovanji in zlorabe, ki jih obravnavajo kazenski zakoniki – vse to je s pojavom
spleta in njegovo množično dostopnostjo dobilo nove »trge«.
Pomisleke povzroča uporaba družabnih omrežij pri mlajših otrocih. Starostna meja, ki jo za
dostop navaja najbolj popularno omrežje Facebook, je dopolnjenih 13 let (Statement of Rights
and Responsibilities - Facebook, 2015). Kljub temu pa družabna omrežja uporablja veliko otrok,
ki te starosti še niso dosegli. V nemški raziskavi o uporabi medijev v družinah je 15 odstotkov
otrok med 6. in 11. letom kot najljubšo oz. najpogosteje dostopano spletno stran navedlo
Facebook (FIM-Studie 2011 Familie, Interaktion & Medien, 2011). Sorodna raziskava iste
ustanove navaja, da ima 44 odstotkov uporabnikov spleta med 6. in 13. letom ustvarjen profil
v enem od družabnih omrežij, od tega dobra polovica v omrežju Facebook. Povprečna starost
otrok, ki se prvič prijavijo v eno od spletnih skupnosti, je 10,4 leta. Dobri tretjini otrok pri prijavi
pomagajo starši (KIM-STUDIE 2012 Kinder und Medien, Computer und Internet, 2012).

1.2. Prednosti, pomanjkljivosti in nevarnosti spleta
Splet danes ponuja malodane vse informacije, ki jih potrebujemo v zasebnem življenju ter šoli
in službi. Enciklopedije, zbirke slik in mediateke so večinoma že vse digitalizirane, nekatere
zbirke so celo javno dostopne. Spletni portal Wikipedija je za mnoge postal prva »postaja« pri
iskanju katerih koli informacij. Spletni iskalniki (npr. Google, Bing, Yahoo) so običajna začetna
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stran vsakega spletnega brskalnika, napredno prepoznavanje iskalnih fraz v obliki celotnih
povedi pa omogočajo že skoraj povsem naravno in vsakdanjo interakcijo z računalnikom.
V več raziskavah, usmerjenih predvsem v mlade uporabnike spleta, so avtorji navedli vrsto
prednosti, ki jih uporabniku prinaša uporaba spleta. Med prednostmi je navedeno predvsem
oblikovanje posameznikove identitete, ki pa ima lahko tudi negativen učinek. Uporabnik
(adolescent) skozi vključevanje v različne družbene skupine pridobiva socialne izkušnje in
skladno z njimi prilagaja in oblikuje svojo lastno identiteto. Povezovanje z drugimi uporabniki
povečuje občutek pripadnosti in zmanjšuje tveganja za razvoj depresije, anksioznosti in slabe
samopodobe (Lee in Robbins (1998), v Bannon, McGlynn, McKenzie in Quayle (2015)). Spletno
okolje se je izkazalo kot primerno za učenje in razvoj kompetenc (Bannon idr., 2015b). Posebno
vrednost splet predstavlja osebam s posebnimi potrebami, ki s pomočjo IKT lažje dostopajo
do vseh vrst podatkov in gradiv, prav tako pa osebam, ki imajo težave s komunikacijo ob fizični
prisotnosti sogovornika (npr. osebam z motnjami avtističnega spektra, Aspergerjevim
sindromom …), splet omogoča prilagojeno okolje, v katerem se lažje sporazumevajo z drugimi.
Archer (2012) splet opisuje kot okolje, kjer uporaba t. i. emotikonov (angl. emoticons) –
slikovnih znakov, ki ponazarjajo čustva in ostale pojme – osebam s težavami v komunikaciji
omogoča enostavnejše sporazumevanje, saj jim ni potrebno posebej prepoznavati znakov
nebesedne komunikacije. Pravi, da mladi z avtizmom in ostalimi motnjami sporazumevanja
spletno sporazumevanje doživljajo kot enostavnejše v primerjavi s sporazumevanjem »na štiri
oči«. Sprejemanje podatkov preko spleta v različnih multimedijskih datotekah, možnost
večkratnega predvajanja, uporaba enoznačnega jezika – vse to omogoča, da se osebe s
posebnimi potrebami lahko bolj enakovredno izobražujejo in sodelujejo v družbi nasploh.
Obilica možnosti, ki jih splet ponuja, se lahko izkaže tudi kot negativna. V medijih lahko večkrat
zasledimo zgodbe in opozorila, povezana s spletnimi prevarami in zlorabami tako otrok kot
tudi odraslih. S tem, ko IKT »ukinja« komunikacijske meje med ljudmi, hkrati omogoča širjenje
delovanja vsem, ki to pot izrabijo za povzročanje škode drugim. Pomanjkljivosti in nevarnosti
spleta je veliko; nekatere spadajo na področje prekrškov in kriminalnih dejanj (npr. kraja in
zloraba osebnih podatkov, uporaba lažne identitete, vdor v omrežje in kraja podatkov ipd.),
druge lahko povzročajo neprijetnosti posamezniku, a se jih kazensko ne preganja. V
nadaljevanju opisujemo široko področje dejanj, ki jih običajno strnemo v spletno
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nadlegovanje. Ob tem se je potrebno zavedati, da se IKT razvija in spreminja hitro, skladno s
tem pa se lahko spremeni tudi aktualnost dognanj s tega področja.

1.2.1. Spletne identitete, osebni podatki in zasebnost na spletu
Vsak uporabnik, ki je prisoten na spletu, uporablja t. i. spletno identiteto. Burnik idr. (2015)
spletno identiteto razlagajo kot zbir vseh informacij, ki jih je o posamezniku mogoče pridobiti
na spletu. Williams (2012) spletno identiteto definira kot tisto zbirko osebnih podatkov, ki
posameznika opisujejo v njegovem spletnem profilu. Ti podatki so lahko navedeni in objavljeni
s privolitvijo posameznika, lahko pa so tudi ustvarjeni s pomočjo sledenja uporabniku – katere
strani obiskuje, kaj išče po spletu, kaj objavlja ipd. Spletna identiteta je lahko del naše celotne
identitete. Za izdelavo »slike« o uporabniku lahko kateri koli uporabnik spleta uporabi različna
orodja, dovolj je že vpis imena in priimka v spletni iskalnik. Ker pa je posameznikove spletne
podatke kljub t. i. »pravici do pozabe« z vseh strežnikov praktično nemogoče izbrisati, je
smotrno o podatkih, ki oblikujejo našo spletno identiteto, razmišljati že pred samo objavo na
spletu.
V spletnih skupnostih – torej tudi na družabnih omrežjih – se posameznik predstavlja s svojim
uporabniškim profilom. Različne storitve zahtevajo različno količino osebnih podatkov
uporabnika, običajno pa zahtevajo vsaj vpis veljavnega e-naslova ali mobilne številke, saj preko
teh dveh kanalov lahko uporabnik prejme podatke za prijavo. Nekatere storitve zahtevajo, da
so uporabniki dopolnili vsaj določeno starost; npr. Facebook in Google za nekatere storitve
zahtevata, da je uporabnik dopolnil najmanj 13 let, kar mora ob prvi prijavi dokazati z vpisom
svojega datuma rojstva. Ker načina za verodostojno preverjanje vpisanih podatkov ni, lahko ta
»varnostni ukrep« enostavno zaobide vsak otrok.
Uporabniški profili lahko vsebujejo prave podatke, vsak pa se lahko odloči, da se bo na spletu
predstavljal pod psevdonimom. Za spletne administratorje to predstavlja precejšnjo težavo,
zato nekatera omrežja spodbujajo uporabo pravih podatkov. Facebook v svojih pogojih za
uporabo omrežja zahteva, da uporabniki uporabljajo svoje prave osebne podatke, spremembe
podatkov pa takoj vnesejo oz. posodobijo. Vsak uporabnik naj bi uporabljal le en uporabniški
profil (Statement of Rights and Responsibilities - Facebook, 2015).
Vsak uporabnik spleta torej lahko uživa določeno stopnjo anonimnosti s tem, da ne razkriva
svojih osebnih podatkov. Obenem pa spletne storitve ves čas beležijo vsak klik slehernega
uporabnika; v kolikor lahko povežejo dejanja s posameznikovimi osebnimi podatki, ustvarjajo
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njegovo osebno identiteto. Nekateri uporabniki pa svojo spletno identiteto načrtno
sestavljajo, saj vedno več podjetij, štipenditorjev, društev ter ostalih združenj in ustanov
uporablja raziskovanje spletnih identitet, kadar iščejo nove kandidate za zaposlitev,
štipendiranje ipd. Digitalna identiteta oz. digitalni odtis je torej del vsakega otroka, najstnika
in odraslega, ki uporablja splet. Williams (2012) digitalni odtis opiše kot zbir vsega, kar na
spletu običajno počnemo vsak dan, ne glede na napravo, ki jo uporabljamo za dostop.
Razumevanje pojma zasebnost in pomena osebnih podatkov prihaja v zadnjih letih v ospredje
v širši javnosti tudi zaradi zlorab, do katerih prihaja zaradi vdorov v informacijske sisteme
upravljalcev zbirk osebnih podatkov. Slovenska zakonodaja osebni podatek definira kot
katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen (Zakon
o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1), 2007). Osebni podatek je torej vsak podatek, ki
osebo naredi določljivo. Samo ime ni dovolj, v povezavi z npr. elektronskim naslovom ali šolo
in razredom, pa že predstavlja osebni podatek. Z objavo osebnih podatkov na spletu
posegamo v tujo ali lastno zasebnost. Zasebnost se običajno nanaša na »pravico, da te pustijo
pri miru«, torej na težnjo ljudi, da drugi ne posegajo v njihovo življenje tako, da bi jim škodovali
(Williams, 2012).
Noben uporabnik spleta ne more računati na popolno zasebnost, saj ta običajno niti ni
zaželena. Sodelovanje v družabnih omrežjih in ostalih spletnih skupnostih je brez razkritja vsaj
nekaterih podatkov o sebi praktično nemogoče, s tem dejanjem pa se podatki kaj hitro
znajdejo v podatkovnih bazah, kjer so lahko tarča spletnih zbirateljev oz. agregatorjev
podatkov. Uporabnik lahko na objavo lastnih podatkov sicer do neke mere vpliva, običajno pa
se ob vpisu v posamezno spletno storitev s strinjanjem s splošnimi pogoji odpove delu svoje
zasebnosti.

1.3. Spletno nadlegovanje
Spletno nadlegovanje je pojem, ki se v zadnjem času pogosto pojavlja tako v obči kot tudi
strokovni literaturi. O pojavu vse pogosteje poročajo otroci in mladostniki, čeprav o njegovem
obsegu nimamo veliko raziskav (Pušnik, 2012). Zaradi hitrega naraščanja števila uporabnikov
spleta je spletno nadlegovanje vedno bolj aktualno tudi za raziskovalce. Spletno nadlegovanje
je postalo globalni fenomen, ki se pojavlja v državah Azije, Evrope, Srednjega in Daljnega
Vzhoda, Severne in Južne Amerike, Afrike in Avstralije ter vpliva na osebe v širšem starostnem
razponu kot običajno vrstniško nasilje (angl. bullying) in kot je bilo v prvotni literaturi o
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spletnem nadlegovanju ugotovljeno. Danes se spletno nadlegovanje pojavlja tudi med
starejšimi najstniki, študenti in odraslimi na delovnem mestu (Aricak idr., 2008; Bhat, 2008;
Liau Khoo in Ang, 2005; Muir, 2005; Pellegrini in Long, 2002; Slonje in Smith, 2008; Smith in
Williams, 2004; Walrave in Heirman, 2011 v Chisholm in Day, 2013). Wright, Pendergrass in
Wright (2014) menijo, da je spletno nadlegovanje aktualna tema tako med mladimi, pedagogi
in raziskovalci, kot tudi znotraj širše javnosti zaradi številnih samomorov, ki so bili storjeni kot
posledica spletnega nadlegovanja. Na spletno nadlegovanje moramo gledati kot na resen
zdravstveni problem (Dehue, Bolman in Völlink, 2008).
Spletno nadlegovanje nekateri dojemajo kot običajno vedenje, ki fizično nikomur ne škoduje.
Nekateri imajo zaradi lastnih izkušenj, saj gre za praktično neizogiben pojav, enako mnenje o
medvrstniškem nasilju, ki naj bi bilo neke vrste obred prehoda ali celo poučen element
odraščanja (Patchin, 2006). Omenjen pogled in odnos do obeh vrst nasilja otežujeta določanje
obsežnosti pojava, analiziranje posledic in tudi pripravo preventivnih strategij, kljub javno
znanim ekstremnim posledicam dlje časa trajajočega spletnega nadlegovanja.
Raziskovalci definirajo spletno nadlegovanje kot agresivno dejanje, ki se namerno in
ponavljajoče izvaja z uporabo elektronskih naprav proti žrtvi, ki sebe enostavno ne more
braniti (Kowalski, Limber in Agatston, 2012; Patchin in Hinduja, 2012, v Kowalski, Giumetti,
Schroeder in Lattanner, 2014). Storilci uporabijo elektronsko napravo oz. informacijsko
komunikacijsko tehnologijo (IKT) za nadlegovanje, ustrahovanje, grožnjo, zaničevanje ali
kakršno koli drugo dejanje, ki žrtvi povzroči škodo (McQuade, 2009).
Tokunaga (2010) v meta raziskavi obravnava tudi razlike, ki se v strokovni literaturi pojavljajo
pri definiranju spletnega nadlegovanja. Definicije se razlikujejo glede na udeležence in glede
na nekatere pogoje, ki naj bi bili izpolnjeni, da dejanje lahko označimo za spletno
nadlegovanje. Avtor predstavi definicije nekaterih raziskovalcev, ki jih navajamo v preglednici
1.
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Preglednica 1: Definicije spletnega nadlegovanja v literaturi (Tokunaga, 2010)

Raziskava

Konceptualna definicija spletnega nadlegovanja

Besley (2009)

Uporaba informacijske in komunikacijske tehnologije za podporo
namernemu, ponavljajočemu in sovražnemu vedenju posameznika ali
skupine, ki je namenjeno škodovanju ostalih.

Finkelhor
(2000)

idr. Grožnje ali drugo žaljivo vedenje oz. sporočilo (ne spolno nagovarjanje),
poslano prek spleta mladi osebi ali javno objavljeno na spletu glede mlade
osebe.

Juvoven
in Uporaba interneta ali drugih digitalnih komunikacijskih naprav za žaljenje
Gross (2008)
nekoga ali grožnjo nekomu.
Li (2008)

Nadlegovanje z uporabo elektronskih komunikacijskih orodij kot so epošta, mobilni telefon, dlančnik, takojšnje sporočanje (klepetalnica) ali
svetovni splet (World Wide Web).

Patchin
in Namerno in ponavljajoče škodovanje,
Hinduja (2006) elektronskega besedila kot medija.

povzročeno

z

uporabo

Slonje in Smith Nasilje, ki se izvaja s pomočjo modernih tehnoloških naprav, še posebej s
(2007)
pomočjo mobilnih telefonov ali interneta.
Smith
(2008)

idr. Nasilno in namerno dejanje, ki ga izvede posameznik ali skupina z uporabo
elektronskega sporočanja, ponavljajoče se ali dalj časa trajajoče dejanje
proti žrtvi, ki se sama enostavno ne more braniti.

Willard (2007)

Pošiljanje ali objavljanje škodljivih ali krutih sporočil ali slik z uporabo
interneta ali drugih digitalnih naprav za sporočanje.

Ybarra
in Odkrito in namerno nasilno dejanje proti drugi osebi na spletu.
Mitchell (2004)

Definicije spletnega nadlegovanja se torej med avtorji delno razlikujejo, zato avtor z
namenom, da poenoti definicije, poda naslednjo: »Spletno nadlegovanje je vsako dejanje oz.
vedenje, ki se izvaja s pomočjo elektronskih oz. digitalnih medijev s strani posameznikov ali
skupin. Je ponavljajoče sovražno ali nasilno sporočanje z namenom škodovanja ali povzročanja
neugodja drugi osebi.« Glede na to, da je večina raziskav opravljenih na šolarjih, lahko k
definiciji spletnega nasilja dodamo še: »Pri spletnem nadlegovanju je identiteta storilca lahko
znana ali neznana. Spletno nadlegovanje se lahko dogaja prek elektronskega sporočanja v šoli,
dejanja pa se pogosto pojavljajo tudi izven pouka (Tokunaga, 2010).« Dehue idr. (2008)
spletno nadlegovanje opišejo kot pretežno anonimno, individualistično dejavnost, ki se
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prvenstveno dogaja doma. Zaradi uporabe različnih definicij spletnega nadlegovanja so tudi
izsledki kvantitativnih raziskav med seboj težko primerljivi, prav tako pa je otežena priprava
inštrumentarija, ki bi zanesljivo meril izpostavljenost spletnemu nadlegovanju. Ker se področji
IKT in spleta hitro razvijata in se ves čas ponavljajo nove storitve, obstoječe pa se spreminjajo,
se to odraža tudi v nekaterih definicijah spletnega nadlegovanja. Ta trend se bo v prihodnosti
verjetno še stopnjeval.
Javier, Dillon, DaBreo in De Mucci (2013) s terminom cyberbullying označujejo uporabo
tehnologije za nadlegovanje. Spletno nadlegovanje je še posebej kruta oblika nadlegovanja, ki
se je v nekaterih primerih končala s samomorom žrtve.
Slovenski avtorji uporabljajo različna poimenovanja. Završnik in A. Sedej (2012) uporabita
pojem kibernetsko nadlegovanje, ki obsega ustrahovanje, trpinčenje, tiraniziranje ali
šikaniranje po internetu, razumljenem v širšem smislu, na primer po e-pošti, spletnih straneh,
blogih, klepetalnicah, forumih, spletnih socialnih omrežjih (npr. Facebook, Twitter, Google+),
straneh za izmenjavo multimedijskih vsebin (npr. Picasa [oz. Google Photos], Youtube).
Obsega pa tudi nasilje, ki ni povezano z internetom, temveč s storitvami mobilne telefonije (na
primer preko kratkih sporočil SMS, multimedijskih sporočil MMS, s prekomernimi klici). M.
Pušnik (2012) uporabi angleško poimenovanje cyberbullying, to je posebna oblika bullyinga, ki
se nanaša na nadlegovanje po internetu, prenosnih telefonih in drugih komunikacijskih
sredstvih, kjer otrok (ali skupina otrok) nadleguje drugega otroka tako, da mu pošilja grozilna
sporočila, ga ponižuje ali drugače sramoti. Pravi, da pri nas izraz prevajamo s spletnim
nadlegovanjem. S. Pečjak (2014) pa navaja termin spletno nasilje, ki je posebna oblika
medvrstniškega nasilja. Omeni tudi poimenovanje socialna krutost.
Pri definicijah spletnega nadlegovanja gre običajno za izpeljanke večkrat uporabljene definicije
Olweusa, ki je postavil definicijo medvrstniškega nasilja kot večkratno izpostavljenost učenca
negativnim dejanjem enega ali več vrstnikov v daljšem časovnem obdobju (Carter in Spencer,
2006). V nekaterih okoliščinah pa lahko tudi enkraten dogodek v obliki hujšega nadlegovanja
obravnavamo kot medvrstniško nasilje (Pečjak, 2014). Ta opis bi bilo smiselno vključiti tudi v
definicijo spletnega nadlegovanja, saj hramba in ponovni prikaz elektronsko hranjene vsebine
omogočata, da žrtev lahko enkratno sporočilo vidi dlje časa in večkrat, kar lahko poveča
negativni učinek sporočila.
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Pri raziskovanju spletnega nadlegovanja je pomembno tudi, kako ta dejanja zaznavajo
mladostniki. Menesini idr. (2012) so v šestih evropskih državah raziskovali, kako so mladostniki
dojemali določena dejanja na spletu. Ugotovili so, da so kot spletno nadlegovanje dojemali
tista dejanja, ki so imela značilnosti medvrstniškega nasilja, z izjemo kriterija ponovitve dejanja
(zaradi lastnosti IKT se enkratno dejanje lahko ponavlja tudi brez prisotnosti ali vpliva storilca).
Najpomembnejši kriterij pri določanju spletnega nadlegovanja je bilo nesorazmerje moči,
izraženo predvsem preko nezmožnosti oz. neznanja žrtve, da se ustrezno odzove oz. ubrani
pred napadom. Nezmožnost odziva pri tem lahko nastopi že zaradi čustvene vznemirjenosti
žrtve. Drugi najpomembnejši kriterij, po katerem so mladi dejanje prepoznali kot spletno
nadlegovanje, je bila namernost dejanja. V primeru, da storilec dejanja ni izvedel z namenom
škoditi žrtvi, so mladi dejanje dojeli kot šalo. Tretji kriterij je anonimnost storilca, kar pa je
potrebno upoštevati v povezavi z ostalimi kriteriji, saj sama anonimnost na zaznavanje dejanja
kot spletnega nadlegovanja ni imela pomembnega vpliva. Mladostniki so dejanje pogosteje
dojeli kot spletno nadlegovanje, če je bilo namerno in je bil storilec znan, kot če je bilo dejanje
nenamerno in storilec ni bil znan.

1.3.1. Medvrstniško nasilje in spletno nadlegovanje
Mnenja, ali gre pri medvrstniškem nasilju in spletnem nadlegovanju za en in isti pojav ali za
dva različna pojava, se v literaturi razlikujejo.
Začetnik sistematičnega raziskovanja medvrstniškega nasilja in utemeljitelj definicije pojava je
Olweus. Pred tremi desetletji je medvrstniško nasilje opredelil kot pojav, ko je učenec večkrat
in dlje časa izpostavljen negativnim dejanjem s strani enega ali več drugih učencev. Negativna
dejanja se lahko pojavijo v obliki fizičnega kontakta, lahko so besedna ali izražena na druge
načine, na primer z gestami ali namernim izključevanjem iz skupine (Olweus in Limber, 2010).
Osnovni definiciji medvrstniškega nasilja so kasnejši raziskovalci dodali še nekatere elemente.
S. Pečjak (2014) jih povzema takole:
-

je tisto nasilje, ki je ponavljajoče in se lahko dogaja dlje časa;

-

ima namen škoditi drugemu;

-

ima različne pojavne oblike (lahko je verbalno, psihično ali fizično …);

-

vključuje neravnovesje moči med žrtvijo in napadalcem (fizične ali psihične nemoči);

-

je pogosto skrito avtoriteti v šoli (učiteljem);

-

nasilneži ne pričakujejo, da bodo razkriti in da bodo trpeli posledice za svoja dejanja;
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-

nasilneže je pogosto strah nasilnih dejanj drugih;

-

za žrtve ima tako nasilje fizične in psihične posledice;

-

nasilje deluje kot grožnja ne samo za žrtev, pač pa tudi za tiste, ki so priče temu nasilju,
torej za opazovalce.
Avtorica ob tem dodaja, da v nekaterih okoliščinah lahko tudi enkraten dogodek v
obliki hujšega nadlegovanja obravnavamo kot medvrstniško nasilje.

Olweus (2012) trdi, da laična in strokovna javnost pojavu spletnega nadlegovanja posvečata
preveč pozornosti. Mediji, pa tudi raziskovalci in avtorji knjig o spletnem nadlegovanju, so
ustvarili prepričanje, da je spletno nadlegovanje zelo pogosto, da se je število dejanj s časom
dramatično povečalo in da je ta nova oblika nadlegovanja, ustvarila veliko novih žrtev in
storilcev, poleg žrtev in storilcev »tradicionalnega« medvrstniškega nasilja. Avtor trdi, da je v
primerjavi z medvrstniškim nasiljem spletno nadlegovanje prisotno v precej manjšem deležu,
zato ga je potrebno obravnavati kot le eno od oblik medvrstniškega nasilja in ne kot
samostojen pojav.
Slonje in Smith (2008) navajata izsledke predhodnih raziskav, kjer so nekateri avtorji
predvidevali, da so nekatere žrtve medvrstniškega nasilja kot orodje za povračilo uporabile
splet. Ybarra in Mitchell (2004) sta primerjala mladostnike z izkušnjo medvrstniškega nasilja
in spletnega nadlegovanja (bili so bodisi kot žrtve bodisi kot storilci), kjer sta prišla do
naslednjih zaključkov:
-

za nekatere žrtve medvrstniškega nasilja lahko spletno nadlegovanje predstavlja le
podaljšek dogajanja v šoli, ki se nadaljuje po pouku in dalje v noč;

-

za nekatere žrtve medvrstniškega nasilja splet lahko predstavlja učinkovito orodje za
povračilo storilcem. S pomočjo spleta lahko uveljavijo svojo nadvlado in spletno
nadlegovanje uporabijo kot kompenzacijo za tegobe, ki jih doživljajo kot žrtve;

-

nekateri mladostniki izkušnje z medvrstniškim nasiljem nimajo in za nekatere od teh
lahko splet predstavlja okolje, kjer so lahko bolj nasilni, agresivni, kot je za njihovo
osebnost značilno.

König, Gollwitzer in Steffgen (2010) so v raziskavi med 473 učenci ugotovili, da je bilo
maščevanje vrstnikom nasilnežem eden od pomembnih motivov za spletno nadlegovanje. Za
nadlegovanje po spletu se je odločila več kot polovica žrtev medvrstniškega nasilja, kjer je bila
vsaj četrtina njihovih žrtev med bivšimi »klasičnimi« nasilneži. Gradinger, Strohmeier in Spiel
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(2009) so v raziskavi med 761 mladimi (14 do 19 let) ugotovili, da je žrtev spletnega
nadlegovanja, ki te vloge ne bi imeli tudi v resničnem svetu, izredno malo. Avtorji tako
povezujejo medvrstniško nasilje s spletnim nadlegovanjem in podprejo tezo, da so akcije,
usmerjene v preventivo medvrstniškega nasilja, zato lahko uspešne tudi v boju proti
spletnemu nasilju.
McCoy, Potate in Mckinney (2015) kot skupno značilnost medvrstniškega nasilja in spletnega
nadlegovanja navajajo motiv. Pri obeh oblikah nasilja je običajen motiv povzročanje stiske
(nelagodja) drugi osebi zaradi ljubosumja ali sovraštva do te osebe. Williams in Guerra (2007)
predvidevata, da se vzroki za spletno nadlegovanje skrivajo v medvrstniškem nasilju,
predvsem v njegovih verbalnih oblikah.
Kljub mnogim vzporednicam pa ima spletno nadlegovanje značilnosti, ki ga od
»tradicionalnega« medvrstniškega nasilja pomembno razlikujejo. Slonje in Smith (2008) kot
eno ključnih razlik navajata nezmožnost izogibanja spletnemu nadlegovanju. Zaradi
vseprisotnosti spleta žrtev spletnega nadlegovanja pred nasilnimi sporočili ni varna niti v
zavetju lastnega doma. Medtem ko pri medvrstniškem nasilju fizična ločitev običajno pomeni
prekinitev nasilja, pri spletnem nadlegovanju tega ni. Sporočila, slike, klici – vse lahko žrtev
»najdejo« praktično kadar koli in kjer koli.
Zmožnost shranjevanja spletne vsebine in ponovnega predvajanja praktično brez omejitev
lahko poveča obseg škode in podaljša čas škodljivega delovanja. Slonje, Smith in Frisén (2013)
to poimenujejo »učinek snežene kepe«; enkratno dejanje, kot je npr. objava neprimerne
fotografije, lahko hitro dobi velikanske razsežnosti, saj jo prejemniki lahko neomejeno delijo
naprej. Ob tem prvotni storilec neposredno ni kriv za razširjanje, učinek pa se močno poveča.
Mesch (2009) meni, da se že sam učinek nasilja ob prehodu iz resničnega v virtualni svet ojača.
Naslednja značilnost, ki spletno nadlegovanje razlikuje od medvrstniškega nasilja, je obseg
možnega občinstva. Medtem ko dogodke medvrstniškega nasilja običajno spremljajo manjše
(oz. številčno omejene) skupine gledalcev, je lahko občinstvo pri spletnem nadlegovanju zelo
številno (Slonje in Smith, 2008). Splet omogoča enostavno deljenje vsebin, predvsem v
družabnih omrežjih. Uporabnik, ki na spletu objavi besedilo oz. naloži sliko ali videoposnetek,
ob tem pa ga deli z drugimi uporabniki, v istem trenutku izgubi nadzor nad to vsebino. Ostali
uporabniki lahko z različnimi nameni objavljeno delijo naprej in tako širijo krog gledalcev.
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Zmožnost snemanja dejanj medvrstniškega nasilja in takojšnja ali kasnejša objava na spletu pa
povezuje resnični in virtualni svet ter krepi učinek nasilja.
Določena stopnja »nevidnosti« storilca je verjetno tista značilnost, zaradi katere so nekatere
oblike spletnega nadlegovanja izredno krute. Slonje idr. (2013) predvidevajo, da je za žrtev, ki
nadlegovalca ne pozna, težje ustrezno reagirati kot v primeru znanega storilca. Avtorji navajajo
raziskave, v katerih so ugotovili, da je storilec v več primerih ostal anonimen. O »nevidnosti«
pa lahko govorimo še z vidika storilca; ta se svojega dejanja lahko manj zaveda ali se ga celo
ne zaveda, saj ni nujno, da vidi in spremlja posledice svojih dejanj (Slonje in Smith, 2008). S
tem storilec niti nima možnosti občutenja empatije ali obžalovanja. Medtem ko bi soočenje z
žrtvijo pri medvrstniškem nasilju storilca morda ustavilo, v primeru spletnega nadlegovanja to
ni prisotno. O neenotnosti moči govorita tudi Ybarra in Mitchell (2004), ko izpostavita vidik
anonimnosti na spletu kot edinstveno metodo nadvlade, ki pri medvrstniškem nasilju ni
mogoča. Navajata, da je v raziskavi 84 odstotkov nadlegovalcev vedelo, kdo so njihove žrtve,
69 odstotkov žrtev pa svojih nadlegovalcev ni poznalo.
McCoy idr. (2015) izpostavijo še eno značilnost spletnega nadlegovanja, ki le tega razlikuje od
medvrstniškega nasilja, tj. odsotnost nebesedne komponente v sporočilih. Napisana sporočila,
ki ne vsebujejo dodatnih podatkov za celostno razumevanje, lahko prejemnik razume
napačno, torej se njihov namen med sporočevalcem in prejemnikom lahko pomembno
spremeni.
Zaradi omenjenih razlik lahko spletno nadlegovanje obravnavamo kot ločen pojav, pomembno
pa je upoštevati izsledke raziskav, ki spletno nadlegovanje in medvrstniško nasilje povezujejo.
Različne definicije spletnega nadlegovanja posameznih avtorjev otežujejo primerjavo
nekaterih podatkov (npr. delež žrtev in storilcev). Vsekakor pa je spletno nadlegovanje težava,
s katero se srečuje javnost v modernih družbah in danes ni le domena mladostnikov, temveč
se širi proti mlajšim otrokom in v odraslo dobo (Chisholm in Day, 2013). Kowalski idr. (2014)
navajajo, da se raziskave spletnega nadlegovanja usmerjajo predvsem na otroke in
mladostnike, zato sta primerjava in upoštevanje razširjenosti pojava med odraslimi praktično
nemogoča. McCoy idr. (2015) navajajo raziskave, v katerih so ugotovili, da so motivi za spletno
nadlegovanje odraslih podobni tistim pri otrocih in mladostnikih, zaznali so tudi pogostejše
spletno nadlegovanje na delovnem mestu (zaradi razvoja IKT na profesionalnem področju).
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Ena od študij je razkrila, da skoraj tretjina odraslih storilcev spletno nadleguje zgolj za zabavo
(pri tem je najpogostejša oblika trolanje oz. hujskanje).
Menesini (2012) nesoglasja o tem, ali gre pri spletnem nadlegovanju za novo obliko nasilja ali
le za način medvrstniškega nasilja, zaključuje z mislijo, da je kljub posebnostim, ki jih spletno
nadlegovanje

ima,

pojav

potrebno

raziskovati

in

obravnavati

komplementarno

medvrstniškemu nasilju, kar lahko obogati in dodatno pojasni obstoječa spoznanja.

1.3.2. Oblike spletnega nadlegovanja
Spletno nadlegovanje je v določeni meri odvisno od časovnega obdobja, saj razvoj IKT pogojuje
popularnost naprav, programov in storitev, ki so v množični uporabi. V zadnjih letih spletno
nadlegovanje najpogosteje povežemo z družabnimi omrežji. Raziskovalci so pri raziskovanju
uporabljali različne klasifikacije oblik spletnega nadlegovanja, glede na popularnost in
dostopnost naprav in storitev v času poteka raziskave.
Završnik in A. Sedej (2012) spletno nadlegovanje razdelita v tri skupine: internetno
nadlegovanje, nadlegovanje po mobilnem telefonu in nadlegovanje v spletnem socialnem
omrežju. Poleg osnovnih oblik sta ločila še podoblike:
-

prekomerno pošiljanje sporočil SMS/MMS,

-

prekomerno pošiljanje e-pošte,

-

vzpostavljanje stikov v spletnih socialnih omrežjih s strani neznancev,

-

vzpostavljanje stikov v spletnih socialnih omrežjih s strani neznancev, ki ne uporabljajo
svojega pravega imena,

-

objavljanje fotografij, na katerih je anketirani brez svoje vednosti ali privolitve,

-

označevanje obraza z imenom na fotografijah drugih uporabnikov spletnega
socialnega omrežja in

-

objavljanje

spremenjenih/predelanih

fotografij

posameznika

brez njegovega

dovoljenja.
Chisholm in Day (2013) spletno nadlegovanje razdelita v tri kategorije, in sicer na neposredne
napade, spletno nadlegovanje s posrednimi napadi in javno objavljanje ali posredovanje
žaljivih slik in/ali podatkov. Med neposredne napade vključujeta naslednja dejanja:
-

razširjanje žaljivih, poniževalnih ali grozilnih sporočil ali slik žrtvi in ostalim na spletu,

-

nadiranje (angl. flaming) žrtve po spletu,
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-

spletno pretepanje (angl. slamming), kjer opazovalci sodelujejo v samem
nadlegovanju,

-

prevare, ustvarjanje »potepuških« skupin in preprečevanje vstopa v spletne igre,

-

hujskanje (trolanje1) z namenom vzbujanja jeze, frustriranja ali poniževanje z
namenom vzbujanja odziva,

-

ribarjenje oz. uporaba prirejenih profilov ali celih družabnih krogov z namenom
ustvarjanja čustvenih vezi z žrtvijo,

-

pretvarjanje z lažno identiteto in

-

zalezovanje ljudi po spletu in grožnja z nasiljem.

Posredni napadi vključujejo tretjo osebo, preko katere storilec usmerja svoje napade. Ob
razkritju dejanja posledice lahko nosi tretja oseba, saj je identificirana kot storilec dejanja.
Javne objave pa večinoma vključujejo objavljanje v družabnih omrežjih, na spletni strani ali
spletnem dnevniku (blogu). Avtorici navajata dve obliki spletnega nadlegovanja z javnimi
objavami: vzpostavitev lažne strani ali profila z namenom izključitve ali izogibanja žrtvi oz.
odstranitev žrtve s seznama prijateljev ter objava krutih sporočil ali groženj na družabnem
omrežju (npr. objavljanje nesramnih komentarjev na spletnem »zidu« žrtve).
Na spletnem mestu proizvajalca svetovno znane programske opreme za zaščito naprav,
Kaspersky, navajajo naslednje oblike spletnega nadlegovanja:
-

izključevanje (angl. exclusion): žrtev je namenoma izključena iz različnih družbenih
skupin ali je namenoma izpuščena v spletnih omembah (angl. tag);

-

nadlegovanje oz. trpinčenje (angl. harassment): trajno, stalno in namerno
nadlegovanje z uporabo grobih, žaljivih ali grozečih sporočil;

-

razkritje (angl. outing): namerno javno poniževanje ali osramotitev žrtve z objavo
občutljivih, skrivnih, osebnih podatkov brez privolitve žrtve;

-

zalezovanje (angl. cyberstalking): sledenje žrtvi (običajno na družabnih omrežjih),
večkrat v povezavi z namenom spolne ali fizične zlorabe;

-

zloraba profila, poosebljanje (angl. fraping, impersonation): storilec se v spletno
storitev prijavi s profilom žrtve in v njenem imenu objavi neprimerno vsebino. Dejanje

1

Angleška izraza trolling in troll neposrednega slovenskega prevoda še nimata, v splošni uporabi sta izraza
trolanje in trol. Pomensko najbližja sta hujskanje in hujskač.
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ima v vsakem primeru posledice zaradi dejstva, da objavljenih vsebin s spleta praktično
ni možno popolnoma odstraniti;
-

lažni profili (angl. fake profiles): storilci z namenom spletnega nadlegovanja ustvarijo
lažni profil in se z njim lažno predstavljajo potencialnim žrtvam. To obliko storilci
uporabijo tudi, kadar se bojijo, da jih bo žrtev prepoznala, saj se sicer poznajo;

-

obrekovanje (angl. dissing): gre za pošiljanje ali objavo krutih podatkov (v vseh oblikah)
o žrtvi z namenom oskruniti ugled (popularnost) žrtve ali njene prijateljske vezi z
drugimi. Obrekujejo običajno znanci; storilci torej žrtev poznajo;

-

prevara (angl. trickery): pridobitev zaupanja žrtve, od katere storilec pridobi občutljivo
vsebino, ki jo kasneje objavi v spletu;

-

hujskanje, trolanje: namerno izzivanje žrtve z uporabo žaljivk na spletnih forumih in v
družabnih omrežjih. Spletni hujskači s tem, ko žalijo, želijo pri žrtvi vzbuditi podobno
vedenje;

-

ribarjenje2 (angl. catfishing): uporaba spletne vsebine žrtve za ustvarjanje novega,
lažnega

spletnega

profila,

namenjenega

za

škodoželjna

dejanja

(„10 Forms Of Cyberbullying - Kaspersky.com“, 2015).
Novejša spoznanja spletno nadlegovanje omenjajo tudi na področju spletnega igranja iger.
Igralci skupaj ali drug proti drugemu igrajo igro z določenim ciljem, pri tem pa uporabljajo t.i.
avatarje, spletne identitete, ki so lahko določljive (lastnika avatarja lahko določimo,
prepoznamo) ali pa ne. V vsakem primeru imajo lahko storilci prevlado nad žrtvami, saj niso
vključeni v neposredne pogovore »iz oči v oči«, uporaba pravih imen pa ni zahtevana. Spletne
igre so med mladimi zelo popularne, veliko jih vsebuje katero od oblik nasilja. Za velik del
medvrstniškega nasilja in spletnega nadlegovanja med mladimi lahko krivimo prav spletne igre
(McCoy idr., 2015).
Chisholm (2014) navaja nekaj orodij (aplikacij, storitev), preko katerih poteka spletno
nadlegovanje. K njim prišteva Meter grdosti (angl. Ugly Meter), aplikacijo, ki so jo zlorabili v
namene zbijanja samozavesti žrtev; storitvi Instagram in Snapchat ter sexting – vse omogočajo
pošiljanje oz. deljenje slikovne vsebine z ostalimi uporabniki storitev (tudi drugih, npr.
Facebook-a, Twitter-ja ipd.). Sexting označuje kakršno koli sporočanje z uporabo slik oz.

2

Izraz ribarjenje (angl. phishing) se sicer uporablja za krajo prijavnih podatkov spletnih žrtev z uporabo predelanih
vstopnih strani znanih spletnih storitev (npr. e-banke).
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fotografij s spolno vsebino, ki jih posameznik pošlje drugemu uporabniku ali objavi na spletu.
Avtorica posebej omenja tudi Twitter, platformo za objavljanje kratkih sporočil (s
pripadajočimi slikami in povezavami), ki so jo (hote in nehote) zlorabili za spletno
nadlegovanje.

1.3.3. Razširjenost spletnega nadlegovanja
Neenotnost pri definiranju spletnega nadlegovanja onemogoča neposredne primerjave
raziskav po svetu. Zanimanje za raziskovanje razširjenosti spletnega nadlegovanja se je
povečalo predvsem v zadnjih nekaj letih, zlasti od pojava družabnih omrežij, ki so »na splet«
pripeljala ogromno ljudi. Za vpogled v razširjenost pojava v novejših raziskavah navajamo
povzetke njihovih ugotovitev v preglednici 2. Rezultati nakazujejo očitne razlike v pridobljenih
podatkih, zaradi česar so primerjave tovrstnih raziskav lahko vprašljive in otežene.
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Preglednica 2: Nedavne raziskave o razširjenosti spletnega nadlegovanja

Avtor(ji) in
leto objave

Država

Starost
Razširjenost spletnega nadlegovanja
anketirancev

Corcoran,
O’Moore in
Connolly
(2012)

Irska

12 do 16 let

V treh mesecih pred odgovarjanjem je 6,3%
vprašanih poročalo, da so bili žrtve spletnega
nadlegovanja. 2,6% vprašanih je prek spleta
nadlegovalo vrstnike. 1% jih je bilo tako v
vlogi storilca kot tudi žrtve spletnega
nadlegovanja.

Heirman in
Walrave
(2012)

Belgija

12 do 18 let

V treh mesecih pred odgovarjanjem je 6,3%
vprašanih poročalo, da so bili žrtve spletnega
nadlegovanja. 12,1% vprašanih je poročalo,
da so v treh mesecih pred odgovarjanjem
nadlegovali vrstnike prek spleta. 3,4%
vprašanih je bilo v obeh vlogah.

Campbell,
Spears,
Slee, Butler
in Kift
(2012)

Avstralija

9 do 19 let

V avgustu in septembru 2009 je 4,5%
vprašanih odgovorilo, da so bili v zadnjem
letu žrtve le spletnega nadlegovanja, 4,5% pa,
da so bili žrtve tako medvrstniškega nasilja
kot tudi spletnega nadlegovanja.

Festl,
Scharkow in
Quandt
(2013)

Nemčija

13 do 19 let

O izkušnjah v zadnjem letu je 11% vprašanih
odgovorilo, da so bili žrtve spletnega
nadlegovanja, 13% pa, da so prek spleta
nadlegovali druge.

Erdur-Baker
(2010)

Turčija

14 do 18 let

Za obdobje preteklega semestra je 32%
vprašanih poročalo, da so bili žrtve spletnega
nadlegovanja, 26% pa je nadlegovalo druge
prek spleta.

Beckman,
Hagquist in
Hellström
(2012)

Švedska

13 do 16 let

Za obdobje nekaj mesecev (semester) pred
odgovarjanjem je 1,9% vprašanih odgovorilo,
da so bili žrtve spletnega nadlegovanja, 1,5%
pa je nadlegovalo druge prek spleta.

Wachs,
Junger in
Sittichai
(2015)

Nemčija,
11 do 18 let
Nizozemska,
Tajska

Za obdobje preteklih dvanajstih mesecev je
3,4% Nemcev, 3,2% Nizozemcev in 15,1%
Tajcev odgovorilo, da so bili žrtve spletnega
nadlegovanja. 4,4% Nemcev, 2,6%
Nizozemcev in 2,3% Tajcev je nadlegovalo
druge prek spleta. V vlogi tako žrtve kot
storilca pa se je znašlo 1,1% Nemcev, 1,1%
Nizozemcev in 6,7% Tajcev.

Hinduja in
Patchin
(2013)

Združene
države
Amerike

Za obdobje preteklega meseca je 4,9%
vprašanih odgovorilo, da so prek spleta
nadlegovali druge.

11 do 18 let
(6. do 12.
razred)
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1.3.4. Posledice spletnega nadlegovanja
Kljub temu da spletno nadlegovanje ne vključuje fizičnih kontaktov, so posledice, predvsem
dlje časa trajajočega spletnega nadlegovanja, lahko hude. Obstoječa literatura o spletnem
nadlegovanju predpostavlja, da so posledice spletnega nadlegovanja lahko podobne
posledicam medvrstniškega nasilja (Perren, Dooley, Shaw in Cross, 2010), resnost posledic pa
je subjektivno določena. O’Brien in Moules (2013) sta zaključila, da je doživljanje spletnega
nadlegovanja različno od žrtve do žrtve; nekateri anketiranci so menili, da so posledice
spletnega nadlegovanja hujše kot posledice vrstniškega nasilja (predvsem zaradi ohranitve
sporočil v spletu), drugi so jih enačili, spet drugi anketiranci pa so menili, da je spletno
nadlegovanje manj škodljivo od medvrstniškega nasilja (ker ni fizičnega kontakta med
storilcem in žrtvijo). Nekateri anketiranci so celo izjavili, da spletno nadlegovanje ne obstaja in
da žrtve same dopustijo, da jih nadlegujejo prek spleta. Campbell idr. (2012) so v primerjalni
študiji o posledicah medvrstniškega nasilja in spletnega nadlegovanja ugotovili, da so žrtve
medvrstniškega nasilja poročale o doživljanju hujših posledic kot žrtve spletnega
nadlegovanja, toda povezave z duševnim zdravjem žrtev so pokazale, da so žrtve spletnega
nadlegovanja imele pomembno več težav na področju družabnih stikov, poročale pa so tudi o
višjih stopnjah anksioznosti in pogostejših znakih depresije kot žrtve medvrstniškega nasilja.
Beckman idr. (2012) razlik med vplivom medvrstniškega nasilja in spletnega nadlegovanja na
duševno zdravje mladih (13 do 16 let) niso zaznali.
Spletno nadlegovanje lahko pušča negativne posledice na mladostnikovi samopodobi. V dobi
pubertete je oblikovanje posameznikove osebnosti pretežno odvisno od sporočil iz
družbenega (socialnega) okolja. Rezultati raziskav med adolescenti kažejo na pomembno
vlogo interneta pri oblikovanju mladostnikove identitete, osebne samostojnosti in
vzpostavljanju odnosov zunaj družine. Internet je tudi neke vrste arena, v kateri adolescenti
razvijajo in preizkušajo svojo samostojnost. Splet mladostnikom lahko predstavlja možnost
vzpostavitve tesnih odnosov z vrstniki. Prav tako je splet medij, preko katerega se lahko
identificirajo z ostalimi, hkrati pa se od njih razlikujejo (Borca, Bina, Keller, Gilbert in Begotti,
2015). Patchin in Hinduja (2010) sta v raziskavi povezala spletno nadlegovanje (v vlogi žrtve ali
storilca) s slabšo samopodobo, in sicer ob kontroli demografskih spremenljivk. Slaba
samopodoba se je pokazala kot negativna posledica spletnega nadlegovanja. Slaba
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samopodoba pa je povezana tudi z nižjimi učnimi dosežki, pogostejšim izostajanjem od pouka,
slabšim zdravjem, odklonskim vedenjem in drugimi problematičnimi posledicami.

1.4. Spletno nadlegovanje in otroci s posebnimi potrebami
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) otroke s posebnimi potrebami
opredeljuje kot otroke z motnjami v duševnem razvoju, slepe in slabovidne otroke oziroma
otroke z okvaro vidne funkcije, gluhe in naglušne otroke, otroke z govorno-jezikovnimi
motnjami, gibalno ovirane otroke, dolgotrajno bolne otroke, otroke s primanjkljaji na
posameznih področjih učenja, otroke z avtističnimi motnjami ter otroke s čustvenimi in
vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja
z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma
posebne programe vzgoje in izobraževanja.
Otroci se po tem zakonu usmerjajo v naslednje vzgojno-izobraževalne programe (navajamo le
za osnovnošolske otroke):
-

vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno
pomočjo,

-

prilagojeni program vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim
standardom,

-

prilagojeni program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom,

-

posebni program vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v
duševnem razvoju in drugi posebni programi ter

-

vzgojni program.

Programi vseh vrst in stopenj vzgoje in izobraževanja s prilagojenim izvajanjem in dodatno
strokovno pomočjo se izvajajo v vrtcih in šolah v rednih oddelkih. Vanje se vpisuje večina otrok
s posebnimi potrebami (73,43 odstotka3). V prilagojene in posebne programe za otroke s
posebnimi potrebami, ki se izvajajo v posebnih oddelkih (ali enotah) v rednih vrtcih in osnovnih
šolah, specializiranih osnovnih šolah, javnih zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami in javnih socialnovarstvenih zavodih, pa se vpisuje vse
manjši del teh otrok. Vzgojne programe za otroke s čustvenimi in vedenjskimi motnjami
izvajajo le javni zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. V celotni

3

Preračunano iz podatkov MIZŠ za šolsko leto 2015/2016 (MIZŠ, 2016).
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osnovnošolski populaciji je delež otrok s posebnimi potrebami, integriranih v redne programe
osnovne šole, 6,5-odstoten4 (Taštanoska, 2014).
Frostad in Pijl (2007) sta v raziskavi o družbeni vlogi učencev s posebnimi potrebami (v rednih
OŠ) ugotovila, da približno 20 do 25 odstotkov učencev s posebnimi potrebami ni bilo
vključenih v skupino svojih vrstnikov. Sicer za družbeni položaj učenca in njegove socialne
spretnosti niso bile ugotovljene močne povezave, razen pri učencih s težavami vedenja, kjer
pa je bila korelacija močna. Učenci so tako v povprečju bolje sprejemali vrstnike brez posebnih
potreb. Podatki raziskave so pokazali, da so bili učenci s posebnimi potrebami v skupini
izolirani bolj, kot so to menili učitelji in starši. Večina teh učencev je imela težave z vedenjem,
motnje avtističnega spektra ali znižane kognitivne sposobnosti.

1.5. Uporaba IKT pri otrocih s posebnimi potrebami
Kljub temu, da posebne potrebe zajemajo izredno širok spekter značilnosti, ki posameznika
tako ali drugače ovirajo pri optimalnem funkcioniranju, je informacijsko-komunikacijska
tehnologija tudi na tem področju dobrodošla.
Bannon idr. (2015) so raziskovali, kakšno korist imajo od spleta mladostniki (stari od 13 do 18
let) z motnjami avtističnega spektra (MAS), zmernimi učnimi težavami5 ter čustvenimi in
vedenjskimi motnjami. Omenjeno skupino otrok so izbrali zaradi pogostejših težav pri
komuniciranju v vsakdanjem življenju. Zaključili so, da mladi z omenjenimi posebnimi
potrebami splet uporabljajo tudi kot podporo pri razvoju lastne identitete, družbene
povezanosti in kompetenc. Anketiranci so navajali predvsem možnost vključitve v družbo v
vlogi »normalnega« pripadnika. Mladostniki z MAS so se z vključevanjem v družabna omrežja
počutili kot pripadniki določene skupine in s pomočjo IKT zmanjševali doživljanje socialne
osamljenosti.
V nekaterih primerih je uporaba računalnika in ostale IKT za otroka s posebnimi potrebami
morda edino »socialno okno« v svet, saj spletna interakcija ne vsebuje elementov
neposrednega osebnega sporočanja, ki jih nekateri otroci s posebnimi potrebami niso zmožni
interpretirati in se nanje primerno odzvati (AbilityPath.org, 2014).

4
5

Po podatkih MIZŠ za šolsko leto 2015/2016 je ta delež 5,9-odstoten (MIZŠ, 2016).
Z izrazom »zmerne učne težave« označujejo stanje, ki ga pri nas enačimo z motnjo v duševnem razvoju.
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Archer (2012) meni, da se vedno več mladih uči in druži ob podpori IKT. Mnogi otroci s
posebnimi potrebami se s pomočjo IKT v šolah lahko uspešneje učijo in imajo bolj enakovreden
dostop do znanja. Otroci pa splet uporabljajo tudi za izdelavo domačih nalog, igranje iger in
druženje z vrstniki. Dalje navaja, da so prilagojene spletne vsebine, vključno z videoposnetki
lahko dragocena podporna vsebina. Otroci z motnjami avtističnega spektra lahko splet
uporabijo za učenje in socializacijo, saj prek spleta lažje komunicirajo kot neposredno »iz oči v
oči«. Opisovanje čustev in ostalih elementov nebesednega dela sporočila z besedami ali
emotikoni6 namreč lažje prepoznajo kot pri neposredni komunikaciji. Tehnologija z možnostjo
neomejenega ponavljanja vsebin predstavlja podporo vsem otrokom, ki za usvojitev znanja
potrebujejo več ponovitev kot ostali.

1.5.1. Zavedanje otrok o spletnem nadlegovanju
O zavedanju otrok s posebnimi potrebami o nevarnostih, ki jim pretijo na spletu, je opravljenih
zelo malo raziskav. Bannon, McGlynn, McKenzie in Quayle (2015a) so v kvalitativni študiji
ugotovili, da imajo vključeni mladostniki s posebnimi potrebami (angl. ASN – additional
support needs) visoko stopnjo zavedanja o tveganjih na spletu, torej o spletnem nadlegovanju,
vključno z opazkami o njihovih posebnih potrebah, ter o izpostavljenosti spornim spolnim
vsebinam in vedenju. Nekateri mladostniki so poznali in uspešno uporabljali strategije za
prijavo ali ubranitev pred spletnim nadlegovanjem, medtem ko so drugi ukrepe poznali, a jih
niso bili zmožni izvesti v praksi.

1.5.2. Nadzor odraslih nad spletnim udejstvovanjem otrok
Mladostniki s posebnimi potrebami so izpostavljeni spletnim nevarnostim tudi zaradi slabših
sposobnosti razumevanja posledic lastnih dejanj in dejanj drugih na spletu. Nekateri se v
tveganja podajajo namenoma. Obseg nadzora odraslih nad otroki je različen. Nekateri otroci
se nadzoru namenoma izogibajo, avtorji pa so izpostavili tudi bojazen pred odzivi odraslih
zaradi »rizičnega vedenja«, npr. bojazen pred odvzemom mobilnika ali prepovedjo uporabe
spleta (Bannon idr., 2015a).
Chisholm (2014) je na osnovi strokovne literature o spletnem nadlegovanju nakazala, da se
mnogi mladostniki v današnjem času zatekajo k takemu početju zaradi spopadanja z visoko

6

Emotikoni (angl. emoticons) so sličice, ki jih enostavno dodamo v sporočilo, enako kot ostale znake. Z emotikoni
nadomeščamo dele besedila.
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količino stresa, anksioznosti, strahu, frustracij in jeze, saj je nadzora s strani odraslih nad
njihovim spletnim vedenjem malo ali pa ga sploh ni.
V poročilu raziskave o spletnem obnašanju v 25 evropskih državah poudarjajo pomembnost
digitalnih spretnosti otrok in mladostnikov. Ker se veliko spletnega udejstvovanja (predvsem
v družabnih omrežjih) dogaja izven nadzora odraslih, je pomembna zmožnost otroka oz.
mladostnika, da nastavi in uporablja varnostne funkcije, ki jih imajo družabna omrežja
sistemsko vgrajena. Ugotavljajo, da je približno tretjina vprašanih staršev otrokom
prepovedala uporabo družabnih omrežij (oz. izdelavo profila otroka); petina otrokom dopušča
uporabo družabnih omrežij pod njihovim nadzorom, polovica pa v nikakršni obliki ne nadzira
otrok pri uporabi družabnih omrežij. Delež otrok, ki uporabljajo družabna omrežja, je pri
otrocih, kjer starši ne nadzorujejo uporabe spleta, znatno višji; od 71 odstotkov otrok pri 9
letih do 93 odstotkov otrok pri 15 letih. Kljub nekaterim starševskim omejitvam družabna
omrežja uporablja več kot polovica otrok med 14. in 16. letom, pri mlajših pa je ta odstotek
manjši. Avtorji povišan odstotek pripišejo tudi povečani kljubovalnosti staršem v času
adolescence (Hasebrink, Görzig, Haddon, Kalmus in Livingstone, 2011).
Cross, Monks, Campbell, Spears in Slee (2011) zaradi vpliva posledic spletnega nadlegovanja
tako v šolskem kot tudi domačem prostoru navajajo pomembnost sodelovanja odraslih
(staršev in strokovnih delavcev) pri nadzoru nad spletnim življenjem otrok. Ker mladi IKT
uporabljajo vse življenje, so je lahko bolj vešči, s tem pa se lahko zniža spoštovanje navodil
starejših. Poudarjanje odgovornosti staršev za nadzor nad uporabo spleta pri otrocih je zato
še toliko bolj relevantno.
Spletni portal Safe.si med nasveti za starše poudarja pomembnost skupnega raziskovanja
spleta, namestitve računalnika v skupni prostor (dnevni prostor) ter učenja otrok o
odgovornem in varnem vedenju na spletu. Poudarjajo, da prepoved uporabe spleta ne sme
biti način reševanja morebitnih težav (10 naj nasvetov za starše | Center za varnejši internet Safe.si, 2015).

1.5.3. Spletno nadlegovanje otrok s posebnimi potrebami
Pri pregledu dostopne literature v Sloveniji nismo zasledili nobenega dokumenta, ki bi
omenjeno populacijo otrok na področju spletnega nadlegovanja posebej obravnaval ali
raziskoval. V tuji literaturi lahko v zadnjih letih zasledimo nekaj raziskav, večinoma so se
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osredotočale na medvrstniško nasilje, nekatere pa so posebej obravnavale tudi spletno
nadlegovanje pri otrocih s posebnimi potrebami.
Avtorji so v različnih raziskavah ugotovili, da so otroci s posebnimi potrebami posebno ranljiva
skupina otrok, ki je bolj izpostavljena medvrstniškemu nasilju. Zablotsky, Bradshaw, Anderson
in Law (2014) so zaključili, da so bili otroci z diagnosticiranim Aspergerjevim sindromom najbolj
izpostavljena skupina otrok, ki so bili žrtve medvrstniškega nasilja. Otroci, ki so poleg
Aspergerjevega sindroma imeli še dodatne motnje, so bili največkrat žrtve, storilci ali
kombinacija obeh. Raziskava je prav tako pokazala, da so bili otroci, vključeni v redne oddelke,
večkrat žrtve, kot otroci, ki so obiskovali posebne oddelke oz. šole.
O razlogih za večjo izpostavljenost otrok s posebnimi potrebami medvrstniškemu nasilju lahko
beremo v mnogih dokumentih. V poročilu združenja Community Gatepath navajajo, da so po
podatkih raziskav otroci s posebnimi potrebami dva- do trikrat bolj pogosto izpostavljeni
medvrstniškemu nasilju kot njihovi vrstniki brez posebnih potreb. V nadaljevanju navajamo
nekatere ugotovitve raziskovalcev o značilnostih otrok s posebnimi potrebami, zaradi katerih
so nadlegovani večkrat kot njihovi vrstniki brez posebnih potreb:
-

Otroci s posebnimi potrebami imajo nižji prag tolerance frustracij. Zaradi svojih burnih
odzivov jih okolica vidi kot drugačne.

-

Učenci z razvojnimi motnjami imajo lahko težave s pozornostjo in se lahko osredotočijo
na le malo informacij hkrati. Zaradi tega imajo težave pri sporazumevanju, kar lahko
negativno vpliva na njihove spretnosti komuniciranja, posledično na sklepanje
prijateljstev.

-

Otroci z motnjami v gibanju imajo težave z branjem, pisanjem in sodelovanjem pri
športu. Kot taki so izpostavljeni zbadanju vrstnikov na igrišču in pri pouku, saj niso
zmožni izvajati njihovi starosti primernih gibalnih dejavnosti, na primer brcati žoge ali
barvati znotraj črt.

-

Otroci s težavami pri komuniciranju lahko uporabljajo naprave, ki jim pomagajo pri
sporočanju (podporna IKT). Ker mnogi vrstniki težav in podporne tehnologije ne
razumejo, jih vidijo in dojemajo kot »čudake«.

-

Učenci z gibalnimi okvarami se morda premikajo počasneje, imajo slabšo vzdržljivost
in nestabilno hojo. Te in druge značilnosti lahko okolica dojema kot znak šibkosti in kot
take spodbudijo telesno ali verbalno nasilje (AbilityPath.org, 2014).
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Kljub splošnim ugotovitvam, da so otroci s posebnimi potrebami pomembno bolj izpostavljeni
medvrstniškemu nasilju kot njihovi vrstniki brez posebnih potreb, pa Rose, Monda-Amaya in
Espelage (2010) v svoji meta raziskavi literature ugotavljajo, da izsledki vseh raziskav niso
konsistentni. Še posebej se podatki razlikujejo za učence, vključene v posebne razrede ali šole.
Spletno nadlegovanje otrok s posebnimi potrebami je slabo raziskano področje. Združenje
AbilityPath.org v svojem poročilu navaja raziskavo, v kateri je skoraj tretjina staršev otrok s
posebnimi potrebami izjavila, da se spletnega nadlegovanja otrok bojijo bolj kot ostalih
nevarnosti: ugrabitve otroka, terorizma, avtomobilskih nesreč ali katerih koli drugih
nevarnosti (AbilityPath.org, 2014).
Didden idr. (2009) so v prvi tovrstni študiji raziskovali razširjenost in značilnosti spletnega
nadlegovanja pri učencih s posebnimi potrebami v šolah s prilagojenim programom. Ugotovili
so, da so s spletnim nadlegovanjem povezani predvsem inteligenčni kvocient, prisotnost
motenj pozornosti (s hiperaktivnostjo) oz. ADHD, težave s samopodobo, depresivni občutki in
pogostost uporabe računalnika. Raziskava vsebuje podobne rezultate, kot so jih pridobili ostali
avtorji na vzorcu učencev rednih šol; 22 odstotkov vprašanih je bilo nadlegovanih enkrat
mesečno, 9 odstotkov pa enkrat ali večkrat tedensko. 16 odstotkov vprašanih je odgovorilo,
da so nadlegovali vrstnike vsaj enkrat mesečno, 4 odstotki pa enkrat ali večkrat tedensko.
Odstotki so malenkostno nižji v primerjavi z dotedanjimi raziskavami podobne skupine
učencev rednih šol. Avtorji so nadalje ugotovili, da je bilo največ anketiranih v obeh vlogah –
žrtve in storilca. Ugotovitev se ujema z raziskavo Li (2007), kjer so bili v vzorcu 166 učenk in
učencev tisti, ki so vrstnike nadlegovali prek spleta, večkrat tudi žrtve spletnega nadlegovanja.
Heiman, Olenik-Shemesh in Eden (2015) so opravili študijo vključenosti otrok z motnjo
pozornosti (s hiperaktivnostjo) (ADHD) v spletno nadlegovanje, v povezavi s samotnostjo,
samopodobo in socialno podporo okolice. Med vprašanimi je bilo statistično pomembno več
žrtev med deklicami, dečki pa so bili pogosteje storilci. Učenci z motnjo pozornosti in
koncentracije so imeli več stikov s spletnim nadlegovanjem kot njihovi vrstniki brez motnje.
Ob tem so učenci z motnjo poročali o več težavah s samotnostjo, slabšo samopodobo in o
slabši socialni podpori okolice.
Študija K. Twyman idr. (2010) je zajemala več skupin učencev s posebnimi potrebami.
Raziskovali so razširjenost izkušenj z medvrstniškim nasiljem, spletnim nadlegovanjem in
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izključevanjem7. Študija ni posebej obravnavala spletnega nadlegovanja, so pa izpostavili, da
so učenci s posebnimi potrebami, predvsem tisti z motnjami avtističnega spektra, poročali o
pogostejših izkušnjah z izključevanjem. Obenem so avtorji ugotovili, da so učenci s posebnimi
potrebami na spletu v povprečju preživeli ravno toliko časa kot njihovi vrstniki brez posebnih
potreb. Izsledki raziskave kažejo na intenzivno rabo spleta med vsemi učenci, ne glede na
prisotnost motnje.
Yen idr. (2014) so raziskovali spletno nadlegovanje med najstniškimi fanti z motnjo pozornosti
(s hiperaktivnostjo) (ADHD), ter povezave z njihovim duševnim zdravjem. 19,1 odstotka
vprašanih je poročalo, da so bili žrtve spletnega nadlegovanja, 14,3 odstotka pa je nadlegovalo
druge prek spleta. Ugotovili so, da se delež žrtev povečuje skladno s starostjo. Čas, preživet na
spletu, oziroma stopnja zasvojenosti s spletom, pa sta bila povezana z možnostjo, da
posameznik postane spletni nadlegovalec. Ugotovljene so bile tudi povezave med izkušnjami
s »klasičnim« medvrstniškim nasiljem in spletnim nadlegovanjem v obeh vlogah – žrtve in
storilca. Žrtve spletnega nadlegovanja so izkazovale več samomorilskih in depresivnih misli kot
tisti, ki niso bili nadlegovani prek spleta. Teh razlik za vlogo spletnega nadlegovalca niso našli.
Obsežnejšo raziskavo o spletnem nadlegovanju otrok s posebnimi potrebami sta opravila
Wells in Mitchell (2013). Na vzorcu 1560 anketirancev sta prišla do zaključka, da prisotnost
posebnih potreb (učnih težav) za učence predstavlja tveganje na področju spletnega
nadlegovanja – pogosteje so žrtve, kljub temu, da na prvi pogled izgleda, da je ravno obratno
zaradi zmanjšane pogostosti uporabe spleta ali družabnih omrežij. Statistično pomembnih
razlik med otroci s telesno motnjo oz. med tistimi z obema oblikama motenj (telesno in
kognitivno) ter ostalimi otroci avtorja sicer nista našla. Izpostavila pa sta problem raznolikosti
posebnih potreb, saj se je za nekatere vrste posebnih potreb (npr. za vedenjske težave)
izkazalo, da bolj pripomorejo k tveganju za izpostavljenost spletnemu nadlegovanju kot druge.

1.6. Preventiva na področju spletnega nadlegovanja
Glede na relativno visoko razširjenost nadlegovanja prek spleta in dejstva, da otroci na splet
dostopajo prek različnih naprav (večinoma pametnih mobilnikov) ob vedno nižji starosti, je
izrednega pomena, da se v šolah vzgoji za varno in odgovorno rabo tega medija nameni vsa
potrebna pozornost. Preventiva je pravzaprav edini način, da se zmanjša obseg težave, saj je
7

Prevedeno iz v izvirniku uporabljene besede ostrakizem (angl. ostracism) – poimenovanje za črepinjsko sodbo
v stari Grčiji (vir: SSKJ).
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zaradi hitrega napredka IKT preprečevanje dostopa oz. blokiranje določenih vsebin praktično
nemogoče.

1.6.1. Zakonske podlage za preventivo na področju spletnega nadlegovanja
Spletno nadlegovanje v slovenski (šolski) zakonodaji ni opredeljeno posebej, torej kot ločen
pojav. Osnovne šole morajo po Zakonu o osnovni šoli (2006 in dopolnila) (v nadaljevanju ZOŠ)
delovati tudi na vzgojnem področju. V 2. členu ZOŠ opredeljuje cilje osnovnošolskega
izobraževanja, med katerimi zasledimo tudi »vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in
za dejavno vključevanje v demokratično družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren
odnos … do drugih ljudi«, »vzgajanje za spoštovanje, … za sprejemanje drugačnosti in
medsebojno strpnost«, »razvijanje pismenosti in razgledanosti … na informacijskem
področju«, ter »razvijanje zavedanja kompleksnosti in soodvisnosti pojavov ter kritične moči
presojanja«.
V IV. delu ZOŠ določa vzgojno delovanje šole, ki ga opredeljuje kot »strokovno delo, ki se izvaja
s pravili stroke, v skladu z zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi in akti šole (Zakon
o osnovni šoli, 2006)«. V nadaljevanju opredeljuje dva ključna dokumenta šole, ki določata
njeno vzgojno delovanje: vzgojni načrt in pravila šolskega reda. V vzgojnem načrtu šola določi
načine doseganja in uresničevanja ciljev in vrednot iz (prej omenjenega) 2. člena, kjer med
dejavnosti vključi proaktivne in preventivne dejavnosti. Pri nastajanju vzgojnega načrta poleg
strokovnih delavcev šole sodelujejo tudi učenci in starši. V pravilih šolskega reda pa naj bi šola
na podlagi določil vzgojnega načrta opredelila natančne postopke – vzgojne ukrepe za
posamezne kršitve pravil. Tako kot pri vzgojnem načrtu tudi pri nastajanju pravil šolskega reda
sodelujejo še učenci in starši. Oba dokumenta na predlog ravnatelja sprejme svet šole. Ne
glede na navedene določbe ZOŠ pa vsaka šola lahko sprejme še dodatne akte, ki znotraj
zakonskih določil natančneje opredeljujejo postopke, kršitve, posledice ipd. na področju
vzgojnega delovanja šole.

1.6.2. Raziskave in smernice za preventivo
V Sloveniji za varno uporabo spleta skrbi Center za varni internet, bolj znan po svoji spletni
točki osveščanja za varno rabo interneta in novih tehnologij, imenovani Safe.si. Na njihovem
spletnem portalu lahko najdemo priporočila za spopadanje s spletnim nadlegovanjem, ki
izhajajo iz projekta COST IS0801: Cyberbullying: coping with negative and enhancing positive
uses of new technologies, in relationships in educational settings. Priporočila za učitelje in šole
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tako za prepoznavo in ustrezno odzivanje na primere nadlegovanja navajajo predvsem
ustrezno izobrazbo ter podporo s strani vodstva šole. Poudarjajo nujnost sodelovanja vseh
odraslih, vključenih v življenje otrok, z namenom povečanja osveščenosti o spletnem
nadlegovanju in vzpostavljanja skupnih strategij za soočanje s tem pojavom. Izpostavljeno je
tudi pozitivno družbeno okolje, kjer se spodbuja pozitivno razredno in šolsko klimo, učenci pa
aktivno poročajo, kadar so priče spletnemu nadlegovanju. Šola kot ustanova mora imeti jasno
opredeljene smernice, kako naj se zaposleni in učenci odzovejo na spletno nadlegovanje
(Safe.si, 2015a, 2015b).
Couvillon in Ilieva (2011) sta iz predlogov drugih raziskovalcev sestavila predlog programa oz.
elemente, ki bi jih učinkovit preventivni program s področja spletnega nadlegovanja moral
vsebovati. Predlog se opira na znanje avtorjev o trendih v rabi IKT. Avtorja sta upoštevala
izredno aktivno vlogo uporabnikov spleta in prevladujoče oblike sodelovanja v družabnih
omrežjih. Preventiva spletnega nasilja mora biti proaktiven pristop celotne šole, nikakor pa ne
le obravnava po incidentih (slednje razrešuje le zelo ozko področje spletnega nadlegovanja).
Avtorja predlagata naslednje:
-

Šola naj ne prepoveduje in omejuje uporabe IKT učencem, saj jo bodo kljub
prepovedim uporabljali po pouku, prikrito pa tudi med poukom.

-

Program mora upoštevati hiter razvoj in spremembe na področju IKT; če se program
ne posodablja skladno z napredkom naprav in storitev, ne more biti učinkovit.

-

Program mora biti usmerjen v razvijanje, vzdrževanje, izvajanje in spodbujanje
primernega (sprejemljivega) vedenja.

-

Vključeno naj bo učenje vrednot in družbeno sprejemljivega vedenja v današnji
digitalni družbi; le-to je pri anonimnem sodelovanju v komunikaciji še bolj pomembno.

-

Ker je vsak lahko žrtev spletnega nasilja, je potrebno učiti o posledicah spletnega
nadlegovanja, povečati je potrebno razumevanje, da ima spletno nadlegovanje lahko
hude psihološke posledice, ki lahko vodijo tudi v fizične poškodbe posameznika.

-

Otroke je potrebno naučiti, da bodo prepoznali potencialno nevarna sporočila (ki bi
lahko pripomogla k nadlegovanju drugih) in jih ne bodo posredovali naprej.

-

Šola mora ostati na tekočem z razvojem IKT – tako strojne opreme kot storitev – s
pomočjo stalnega strokovnega izobraževanja, informacije o razvoju pa lahko redno
pridobiva tudi s strani učencev.
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-

Preventiva mora postati sestavni del pouka – kot so to postali programi za preventivo
medvrstniškega nasilja.

Avtorja ob tem poudarita, da je oblikovanje programa le del procesa, pri vpeljevanju
preventive je potrebno upoštevati tudi trajnost programa in vključitev v celotno kulturo
posamezne šole. Metode, kjer so se zaposleni udeležili izpopolnjevanja in bili nato prepuščeni
samim sebi, so se izkazale za neuspešne.
Snakenborg, Van Acker in Gable (2011) navajajo prakso šol, ki v svojo vzgojno politiko
vključujejo določila, po katerih učenci odgovarjajo tudi za tista svoja dejanja na spletu, ki so
bila izvedena izven šolskega prostora. Šole razlog za takšna določila utemeljujejo z
argumentom, da spletno nadlegovanje, ki se večinoma izvaja izven pouka, v šolski prostor
vnaša sovraštvo in motnje. Ker so raziskovalci odkrili povezave med tradicionalnimi
medvrstniškimi nasilneži in žrtvami ter spletnimi nadlegovalci in žrtvami, avtorji predlagajo
obširen preventivni program, ki bi pokrival obe področji. Ob tem poudarijo nekaj osnovnih
korakov, ki bi jih moral program vsebovati: ustavi, shrani, blokiraj, povej. Preventivni program
bi otroke moral naučiti, naj spletnega nadlegovanja ne spodbujajo, temveč naj se od njega
umaknejo. Ob tem jih je potrebno naučiti tudi, da shranijo čim več dokazov, ki lahko kasneje
pripomorejo k razrešitvi ali ustavitvi nadlegovanja, v primerih kazenskega prekrška pa so lahko
pomembni za pregon storilca. Na primerih jim je potrebno pokazati, kje in kako lahko sami
prijavijo primere spletnega nadlegovanja (portali imajo običajno e-naslov ali funkcijo, gumb,
prek katerega lahko uporabnik poda prijavo). Z vzpostavitvijo varnega in zaupljivega okolja pa
otroke spodbudimo, da o primerih spletnega nadlegovanja povedo odrasli osebi, ki ji zaupajo.
Zavod Varni internet na spletni strani z naslovom 15 strategij za preprečevanje spletnega
nasilja (2015) priporoča naslednje prakse za šole in učitelje:
-

Šola naj spodbuja digitalno državljanstvo; spletna varnost mora biti otrokom
predstavljena v taki luči, da doživijo spletno prisotnost kot nekaj osebnega.

-

Otroke je treba osveščati in jim pojasniti, zakaj na spletu obstajajo starostne omejitve
za uporabo določenih storitev.

-

Uveljavljati in spoštovati je potrebno ničelno toleranco do nadlegovanja ter spodbujati
učence, da prijavijo primere (tudi, kadar so priče dogodku), tudi anonimno.
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-

Strokovni delavci se morajo zaradi narave razvoja spletnih tehnologij stalno
izobraževati, sami pa morajo vključiti tudi starše, da bodo spoznali pasti in možne
ukrepe na področju spletne varnosti.

-

Tehnologije v šoli ne smemo prepovedati, potrebno bi bilo usmerjati njeno uporabo za
izobraževalne namene. Glede uporabe bi z učenci morali vzpostaviti odprt odnos, brez
obtoževanj.

-

Pomoč je potrebno ponuditi tudi tistemu, ki nadlegovanje izvaja, ne le žrtvi.

-

Skupaj s strokovnjaki ustreznih profilov mora šola raziskati obseg in oblike spletnega
nadlegovanja, delovati je potrebno proaktivno, primere pa obravnavati z vso resnostjo.

Guckin, Perren, Corcoran, Cowie in Dehue (2014) poleg preventivnih strategij navajajo tudi
možnosti po napadu oz. izpostavljenosti spletnemu nadlegovanju. Možnosti so tehnološke
(npr. blokada, onemogočenje stika), soočenje z nadlegovalcem (npr. konstruktivni pogovor ali
ureditev povračilnih ukrepov), ignoriranje (npr. neodzivnost in krotenje čustev) ter iskanje
podpore (npr. prošnja za pomoč).

1.6.3. Preventivni programi proti spletnemu nadlegovanju
Zaradi nekaterih skupnih značilnosti spletnega nadlegovanja in »klasičnega« medvrstniškega
nasilja (npr. Olweus, 2012; Slonje in Smith, 2008; Ybarra in Mitchell, 2004) so lahko programi,
ki obravnavajo in preprečujejo medvrstniško nasilje, učinkoviti tudi pri spletnem
nadlegovanju. Z izkušnjami, ki jih ima šola na področju medvrstniškega nasilja, lahko oblikuje
strategije in program preventive spletnega nadlegovanja ter ga tudi udejanji v praksi. Na ta
način lahko področje spletnega nadlegovanja vključi brez močnega vsebinskega poseganja v
že vzpostavljene programe.
A. Polak, H. Smrtnik Vitulić in Š. Vošnjak (2011) menijo, da ima šola na področju preprečevanja
nasilja zelo pomembno vlogo – ne le na področju ozaveščanja, temveč tudi na področju
spodbujanja ničelne tolerance do nasilnega vedenja. Preventivno lahko šola deluje s
sistematičnim in strokovno načrtovanim oblikovanjem ugodne šolske in razredne klime.
Finski raziskovalci so opazovali učinke preventivnega programa KiVa, ki so ga razvili na podlagi
znanstvenih dognanj o medvrstniškem nasilju, njegovo implementacijo v šolstvu pa je podprla
tudi finska vlada. Med mnogimi pozitivnimi učinki so zaznali tudi zmanjšanje spletnega
nadlegovanja med učenci v finskih osnovnih šolah (Salmivalli, Karna in Poskiparta, 2011).
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Druga skupina avtorjev zagovarja stališče, da je spletno nadlegovanje pojav s pomembnimi
razlikami v primerjavi s »klasičnim« medvrstniškim nasiljem, zaradi česar se je potrebno v
preventivnih programih osredotočati predvsem na njegove edinstvene značilnosti.
Mishna, Saini in Solomon (2009) poudarjajo, da je potrebno upoštevati predvsem kriterij
stalne dosegljivosti posameznika preko IKT; žrtev spletnega nadlegovanja je namreč bolj
dojemljiva za negativna sporočila, kadar jih prejema v varnosti lastnega doma. Naslednji
kriterij, ki ga je še potrebno upoštevati pri pripravi preventive, je dejstvo, da se spletnega
nadlegovanja poslužujejo tudi posamezniki, ki sicer ne bi izvajali nasilja nad vrstniki – moč za
spletno nadlegovanje dobijo iz občutka (navidezne) anonimnosti na spletu. Avtorji svojim
ugotovitvam dodajo še pričevanja mladostnikov, da primerov spletnega nadlegovanja ne
poročajo odraslim, ker odrasli večinoma ne sledijo razvoju tehnologije. Med razlogi, zakaj o
spletnem nadlegovanju niso poročali odraslim, so našteli tudi strah, da bi se nadlegovanje še
stopnjevalo, strah pred nasvetom, naj nadlegovanje spregledajo ter prepričanje, da učitelji ne
bodo ukrepali, ker se je dogodek zgodil izven časa pouka. 13-letni deček je dejal: »… Torej
nikoli ne nehajo, ne glede na to, kolikokrat poveš, ne glede na to, kaj narediš, nadlegovalcu se
ne bo zgodilo nič.« Kot glavno oviro pri poročanju odraslim pa so vprašani v raziskavi navedli,
bojazen, da bi jim odrasli omejili oz. odvzeli dostop do spleta in naprav, da bi jih »zaščitili«
pred nadaljnjim nadlegovanjem. Zato avtorji zaključijo, da kljub spletnemu nadlegovanju kot
eni od metod medvrstniškega nasilja pojava ne smemo obravnavati samo v tem kontekstu.
Upoštevati je potrebno tudi tehnološko plat pojava, saj je IKT sestavni del interakcij in odnosov
mladih. Ključnega pomena je, da starši, učitelji, strokovnjaki in raziskovalci ne spregledajo in
ne podcenjujejo znanja otrok o računalnikih in spletu. Podcenjevanje uporabe spleta med
mladimi ustvarja vrzel med mladimi in odraslimi, kar se lahko odraža v oteženem varovanju
mladih pred nevarnostmi tehnologije. Slonje in Smith (2008) na primer navajata, da je 8,9
odstotka žrtev v vzorcu o nadlegovanju povedalo svojim staršem oz. skrbnikom, nihče pa ni o
spletnem nadlegovanju poročal učiteljem. Podobne izsledke raziskav navajajo Slonje idr.
(2013), ki so zaznali nezaupanje v odrasle (predvsem v zaposlene v šolah) glede
kompetentnega spopadanja s spletnim nadlegovanjem. Cassidy, Brown in Jackson (2012)
trdijo, da obstaja očitna generacijska vrzel med učitelji (izobraževalci) in učenci glede
spretnosti ravnanja s tehnologijo. Slabše spretnosti učiteljev tako onemogočajo razvoj
odgovornejše uporabe spleta.
33

G. Skumavc: Spletno nadlegovanje in učenci s posebnimi potrebami, magistrsko delo, PeF UL

Že za spopadanje z medvrstniškim nasiljem je pomembno, da je vključeno osebje strokovno
usposobljeno, da posameznikom lahko ponudi zaščito, svetovanje oz. informacije, kako naj
rešujejo probleme z nasiljem (Polak idr., 2011). Omenjena dejstva lahko ob upoštevanju v
prejšnjem odstavku navedenih raziskav prenesemo tudi na področje spletnega nadlegovanja.
Tradicionalni preventivni programi za zmanjšanje medvrstniškega nasilja, ki sistematično
obravnavajo tudi spletno nadlegovanje, s tem, ko vključujejo učence in njihove starše, lahko
pozitivno vplivajo na preprečevanje in obravnavo primerov spletnega nadlegovanja. Kljub
temu pa se kažejo potrebe po specializiranih programih, ki bi vključevali specifične lastnosti
spletnega nadlegovanja (Guckin idr., 2014).
Vedenje oz. sporazumevanje s pomočjo spleta zahteva svoja pravila, ki jih zasledimo pod
skupnim imenom spletna etika (angl. netiquette) oz. spletni bonton (Spletni in mobilni bonton
oz. etika (Safe.si), 2015). Spletna etika vključuje posebnosti, ki spletno nadlegovanje ločijo od
sprejemljivega sporočanja, torej zajemajo uporabo IKT v povezavi s sporočanjem in njeno
uporabo v družabnem življenju.
Poučevanje spletne etike ter ozaveščanje o spletnem nadlegovanju in njegovih posledicah,
obenem pa vzpostavitev ustreznega sistema sporočanja in ukrepanja lahko ustvarijo ustrezno
okolje, v katerem bo spletnega nadlegovanja manj. Portal Stopbullying.gov ponuja tri ključne
komponente za uspešno preventivo:
-

Odrasli se morajo zavedati (in vedeti), kaj otroci delajo na spletu; le z visoko stopnjo
zaupanja s strani otrok bodo odrasli lahko imeli nekaj vpogleda v njihovo spletno
življenje. Otroci morajo vedeti, da s poročanjem o incidentu na spletu ne bodo izgubili
naprave ali dostopa do spleta.

-

Potrebno je vzpostaviti jasna pravila glede uporabe IKT; otroke je poleg spletne etike
potrebno podučiti tudi o tehnološki plati objavljanja na spletu, o možnostih
(samo)zaščite in vzpostaviti jasna pravila, do katerih strani in storitev lahko dostopajo
ter na kakšen način jih lahko uporabljajo.

-

Starši naj se pozanimajo, kakšna pravila ima otrokova šola glede uporabe IKT in
spletnega obnašanja.

Obenem pa svetujejo, naj žrtve spletnega nadlegovanja ob neprijetnem dogodku:
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-

ne odgovarjajo nadlegovalcem oz. ne posredujejo sporne vsebine drugim
uporabnikom,

-

zberejo čim več dokazov (zaslonskih posnetkov, opisov z datumi in časi), s katerimi
kasneje lahko prijavijo in dokažejo spletno nadlegovanje ter

-

blokirajo spletne nadlegovalce (ASPA, 2012).

V Sloveniji specializiranih preventivnih programov za spletno nadlegovanje (še) ni, Center za
varnejši internet v okviru projekta Safe.si pa že več let uspešno izvaja predavanja in delavnice
tako za starše kot tudi za učence in dijake ter strokovne delavce na šolah. Na svoji spletni strani
ponujajo veliko ažurnih informacij in nasvetov za vse omenjene skupine. Med glavnimi nasveti
glede preventive spletnega nadlegovanja v šolah lahko zasledimo:
-

Učitelji naj uporabljajo sodobne tehnike sporočanja. S posodobljenim znanjem o
aktualni IKT bodo lažje ocenili koristi in tveganja.

-

Internet naj učitelji dodajajo v šolski vsakdan kot vir informacij in orodje za učenje. Ob
tem je učence potrebno podučiti o zanesljivosti vsebin in nevarnostih, ki jih splet
prinaša s seboj.

-

Učencem je potrebno prikazati, kako se lahko s tehničnimi rešitvami zaščitijo, poznati
morajo šolska pravila o uporabi IKT. Pravila morajo poznati tudi starši, o njih pa je
najbolje doseči dogovor (10 naj nasvetov za učitelje - Center za varnejši internet Safe.si, 2015).
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2. Empirični del
2.1. Opredelitev raziskovalnega problema
Medvrstniško nasilje že desetletja preučujejo strokovnjaki različnih področij, med katerimi še
posebej izstopa šolstvo. Z razvojem tehnologije, še posebej spleta in mobilnih naprav
(pametnih mobilnikov in tabličnih računalnikov), vedno več strokovnjakov, ki se tako ali
drugače ukvarjajo z življenjem otrok in mladostnikov, omenja pojav spletnega nadlegovanja.
Pojav je zaradi svojih značilnosti in večkrat usodnih posledic za žrtve dobil precejšnjo
pozornost medijev; v tuji literaturi lahko zasledimo več raziskav, ki so spletno nadlegovanje
proučevale iz različnih zornih kotov. Slovenija je v zadnjih letih sodelovala v mednarodnih
raziskovalnih projektih, vzpostavljen imamo tudi Center za varnejši internet, ki deluje kot
središčna točka za raziskovanje, svetovanje in izobraževanje na področju varnejše uporabe
spleta in IKT za mlade, starše in strokovnjake s področja izobraževanja.
Raziskave nakazujejo, da se otroci in mladi srečujejo z vrsto spletnih pasti, ki imajo lahko
negativne kratko- ali dolgoročne posledice za duševno stanje posameznika. Mladi s posebnimi
potrebami se lahko srečujejo s povečanim tveganjem za spletno nadlegovanje, kadar se
vključujejo v spletno sporočanje, a je to področje slabo raziskano. Kljub temu da osebe s
posebnimi potrebami IKT vedno pogosteje s pridom uporabljajo kot podporo, je področje
raziskav, kako doživljajo in kako se spopadajo z nevarnostmi spleta, omejeno (Bannon idr.,
2015a). Splet lahko otrokom s posebnimi potrebami omogoča »lažje« sporazumevanje z
vrstniki, toda njihovi primanjkljaji na področju socialnih stikov, zmanjšane zmožnosti empatije
in spremenljivo čustvovanje bodo verjetno privedli do težav tako v virtualnem kot tudi
resničnem svetu (Kowalski in Fedina, 2011). Obstoj raziskave, ki bi obravnavala izkušnje s
spletnim nadlegovanjem otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji, nam ni znan. Tuje raziskave
so maloštevilne, vendar pa nakazujejo, da so otroci oz. mladi s posebnimi potrebami bolj
izpostavljeni spletnemu nadlegovanju (bodisi kot žrtve bodisi kot storilci), kadar so vključeni v
posebne oddelke (Heiman in Olenik-Shemesh, 2015).

2.2. Cilji raziskave in raziskovalna vprašanja
Glavni cilj raziskave je ugotoviti, v kolikšnem deležu se spletno nadlegovanje pojavlja pri
osnovnošolcih, ki obiskujejo različne izobraževalne programe (redni program OŠ, program s
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ter prilagojeni program z nižjim
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izobrazbenim standardom) ter spoznati in analizirati, za kakšne načine spletnega nadlegovanja
gre.
Z raziskavo želimo preučiti povezavo med obiskovanjem določenega izobraževalnega
programa in stopnjo izpostavljenosti spletnemu nadlegovanju.
Spletno nadlegovanje želimo raziskati kot pojav, ki vedno bolj izstopa tako v laičnih kot tudi
strokovnih krogih, v Sloveniji pa še ni dobro raziskan, predvsem ne v populaciji otrok s
posebnimi potrebami. Z raziskavo želimo dobiti odgovore na naslednja raziskovalna vprašanja:
-

Koliko so pri dostopanju do spleta nadzorovani učenci različnih izobraževalnih
programov?

-

Kako se razlikujejo vzorci uporabe spletnih storitev oz. IKT med učenci različnih
izobraževalnih programov?

-

Ali obstajajo razlike v izkušnjah s spletnim nadlegovanjem med učenci različnih
izobraževalnih programov?

-

Ali so otroci v izobraževalnih programih za učence s posebnimi potrebami večkrat v
vlogi žrtve spletnega nadlegovanja kot otroci v rednem programu OŠ?

-

Kakšna je povezanost med nenadzorovano uporabo spleta in stopnjo izpostavljenosti
spletnemu nadlegovanju?

-

Ali obstaja povezanost med šolsko preventivno politiko in številom učencev, ki so
udeleženi v spletnem nadlegovanju?

-

Ali se učenci na šolah, kjer načrtujejo preventivne dejavnosti, počutijo bolj
kompetentne za spopadanje s spletnim nadlegovanjem kot učenci na šolah, kjer
preventivnih dejavnosti ni?

-

V kateri skupini odraslih učenci vidijo kompetentne osebe, ki jim lahko svetujejo in
pomagajo glede varne uporabe spleta?

-

Ali se stališča učencev različnih izobraževalnih programov do nekaterih vidikov
»spletnega življenja« razlikujejo?

-

Ali se na šolah zavedajo problema spletnega nadlegovanja in v zvezi s tem načrtujejo
preventivne vzgojne dejavnosti?
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2.3. Metodologija
Metoda in raziskovalni pristop
V empiričnem delu magistrskega dela smo uporabili kvalitativni in kvantitativni pristop.
Uporabili smo kavzalno neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja.
Analizirali smo podatke, dobljene s pomočjo kombiniranega anketnega vprašalnika v
elektronski obliki, ki je vključeval vprašanja zaprtega tipa (z dopolnjevanjem), odprtega tipa in
lestvice. V analizo smo vključili nekatere podatke, pridobljene z anketiranjem ravnateljev
osnovnih šol, ki smo jih povabili k sodelovanju.

Opis instrumentarija in postopek zbiranja podatkov
Podatke smo zbrali s pomočjo anketnega vprašalnika za učence, osnovanega na vprašanjih
raziskave o oblikah, osveščenosti in vplivu spletnega nadlegovanja ter povezavi spola in
starosti s spletnim nadlegovanjem, ki so ga uporabili Smith, Mahdavi, Carvalho in Tippett
(2005). Vprašalnik omenjenih avtorjev vsebuje 90 vprašanj.
Glede na to, da je bil vprašalnik namenjen večinoma učencem s posebnimi potrebami, smo
število vprašanj zmanjšali tako, da je imel naš anketni vprašalnik 26 vprašanj. Oblikovali smo
ga v elektronski obliki v spletnem anketnem sistemu LimeSurvey različice 2.05+, ki smo ga z
dovoljenjem zavoda ARNES in Društva Bravo namestili na gostovani spletni strežnik Društva
Bravo.
Da bi zagotovili razumljivost vprašanj v vprašalniku, smo ga preizkusili v skupini 6 učenk in
učencev 8. in 9. razreda prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom. Učenci z
reševanjem niso imeli težav in med reševanjem niso potrebovali nobene pomoči v smislu
razlaganja pomena vsebine vprašalnika.
Za zagotovitev enostavnosti reševanja vprašalnika za otroke s težavami pri branju smo
besedilo vprašalnika (tako vprašanja kot tudi večino odgovorov) posneli v zvočne datoteke in
jih smiselno vključili v sam vprašalnik. Vsak učenec, ki je odgovarjal na vprašanja, si je tako
bodisi vprašanja bodisi možne odgovore lahko predvajal v zvočni obliki (enkrat ali večkrat). Da
bi zagotovili čim boljšo preglednost besedila, smo uporabili enostavno oblikovno predlogo.
Vizualni izgled vprašanj je viden na sliki 1. Čas izpolnjevanja vprašalnika ni bil omejen.
Vprašalnik je učence vodil od začetka do konca, tehnične kontrole pa so preprečevale
preskakovanje vprašanj in nadaljevanje odgovarjanja v primeru, da učenci na katerega od
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zahtevanih vprašanj niso odgovorili. Anketa se je štela za veljavno le v primeru, da je učenec
odgovoril na vsa vprašanja in anketo zaključil. Ob zaključku so učenci poleg zahvale prejeli še
kratka pojasnila, kje lahko dobijo dodatne informacije o spletnem nadlegovanju in kam se
lahko obrnejo, če se znajdejo v vlogi žrtve.

Slika 1: Vprašanja z vgrajenim predvajalnikom zvočnih posnetkov (zaslonski posnetek)

Prošnje za sodelovanje v raziskavi (priloga 2) smo poslali na vse slovenske osnovne šole, ki
izvajajo prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom (OŠPP), in na vse osnovne šole
gorenjske regije, ki so bile vključene v seznam šol pri Ministrstvu za znanost, izobraževanje in
šport.
V prvi fazi smo na šole poslali opis raziskave in okvirna navodila za izvedbo – način zbiranja
podatkov in kriterije za izbiro učencev, ki bodo reševali vprašalnik. Na željo sodelujočih šol smo
poslali tudi soglasja za sodelovanje učencev – v elektronski obliki ali natisnjena soglasja, v
kolikor je bilo to zahtevano.
Na šole, kjer so se odzvali in bili pripravljeni sodelovati, smo mentoricam (običajno so bile to
učiteljice dodatne strokovne pomoči ali pa razredničarke) poslali dopis z navodili za dostop do
vprašalnika in smernice za vodenje učencev pri izpolnjevanju (priloga 3). Ker smo v literaturi
zasledili neenotnost definicij spletnega nadlegovanja, smo v dopis vključili tudi definicijo
spletnega nadlegovanja s priporočilom, da jo učencem predstavijo pred odgovarjanjem na
vprašanja.
Hkrati s pridobivanjem odgovorov od učencev smo vodilnim delavcem šol poslali dodaten
vprašalnik, s katerim smo ugotavljali, kakšne preventivne ukrepe imajo vzpostavljene na šolah.
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Nekatere podatke, ki smo jih pridobili na šolah, smo dodali k podatkom učencev in jih uporabili
za analizo.
Vprašalnik za učence (priloga 1) je vseboval 6 vsebinskih sklopov. Ti so bili:
-

demografski podatki: spraševali smo po osnovnih podatkih učenca – starost, spol,
vključenost v izobraževalni program, šola, ki jo obiskuje;

-

uporaba IKT: zanimalo nas je, katere naprave in storitve učenec uporablja in na kakšen
način;

-

spletno nadlegovanje: zanimale so nas izkušnje s spletnim nadlegovanjem v vlogi žrtve
v obdobju zadnjega pol leta, poznavanje nadlegovalcev in način odzivanja žrtve;

-

spletno nadlegovanje drugih: zanimale so nas izkušnje učencev s spletnim
nadlegovanjem v vlogi storilca;

-

varnost na spletu: zanimalo nas je, ali se učenci počutijo kompetentne za varno rabo
spleta in IKT, ter kje so se seznanili z ukrepi za varno rabo tehnologije;

-

razno: zanimalo nas je, ali so se učenci že znašli v vlogi opazovalca spletnega
nadlegovanja in kako so v tem primeru ravnali; učence, ki so bili žrtve spletnega
nadlegovanja, smo vprašali, ali so jih nadlegovali tudi v resničnem življenju, na koncu
pa smo jim zastavili še šest trditev glede spletnega nadlegovanja in uporabe
tehnologije ter tako preverili njihova stališča.

Elektronski vprašalnik je bil oblikovan interaktivno z uporabo določenih pogojev, ki jih je
sistem upošteval pri prikazovanju vprašanj. Nekatera vprašanja so se učencem prikazala le, če
so v enem od prejšnjih vprašanj odgovorili s točno določenim(i) odgovorom(i). Primer:
vprašanje »Ali so te ljudje, ki so te nadlegovali prek spleta, nadlegovali tudi »v živo«, na primer
v šoli ali na igrišču?« se je učencu pojavilo le, če je na določeno predhodno vprašanje
odgovoril, da je bil žrtev spletnega nadlegovanja.
Zbiranje podatkov je potekalo od februarja do aprila 2015. Med samim zbiranjem podatkov
od mentoric na posameznih šolah nismo dobili nobenega negativnega odziva glede
vprašalnika in njegovega delovanja. Mentorice prav tako niso zastavljale nobenih vprašanj v
zvezi z delovanjem ali razumljivostjo vprašalnika.
Zaradi slabe odzivnosti na vprašalnik (predvsem na rednih OŠ) smo osebno kontaktirali
nekatere mentorice in jih dodatno spodbudili za sodelovanje.
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Obdelava podatkov
Surove podatke veljavnih vprašalnikov smo prenesli v program SPSS in ustrezno nastavili
spremenljivke. S pomočjo deskriptivnih statistik smo izdelali grafične in tabelarične prikaze
podatkov za vzorec in podvzorce. Za grafični prikaz podatkov in statistik smo uporabili program
Excel. Glede na cilje raziskave in raziskovalna vprašanja smo iskali statistično pomembne
razlike med podvzorci z uporabo 2-preizkusa, za analizo stališč anketiranih učencev pa
Kruskal-Wallisov preizkus.

2.4. Opis vzorca
Vzorec sestavlja 196 učenk in učencev treh osnovnošolskih izobraževalnih programov:
-

programa osnovne šole,

-

programa osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ter

-

prilagojenega izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim standardom.

Učence smo razdelili v tri podvzorce glede na njihovo vključenost v izobraževalni program.
Zaradi dolgih imen programov v nadaljevanju podvzorce poimenujemo s kraticami, kot sledi:
-

podvzorec učencev programa osnovne šole s kratico OŠ,

-

podvzorec učencev programa s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo
s kratico DSP in

-

podvzorec učencev prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom s
kratico NIS.

Predpostavljamo, da so v podvzorcu OŠ učenci, ki nimajo posebnih potreb, medtem ko so
učenci s posebnimi potrebami zajeti v ostalih dveh podvzorcih. En podvzorec učencev s
posebnimi potrebami predstavljajo učenci, ki obiskujejo program s prilagojenim izvajanjem in
dodatno strokovno pomočjo (DSP). Ti učenci so vključeni v redne oddelke osnovne šole, glede
na odločbo pa prejemajo dodatno strokovno pomoč v obliki pomoči pri premagovanju ovir in
primanjkljajev ali v obliki učne pomoči, in sicer do 5 šolskih ur tedensko. Njihovo izobraževanje
poteka skladno z vsakoletnim individualiziranim programom, ki ga skupaj pripravijo strokovni
delavci, starši in učenci. Tretji podvzorec predstavljajo učenci s posebnimi potrebami, ki
obiskujejo prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom (NIS). Ti učenci obiskujejo
osnovno šolo s prilagojenim programom ali pa so vključeni v posebne oddelke s prilagojenim
programom v redni osnovni šoli ali njeni podružnici (v zadnjih letih se je število samostojnih
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OŠPP zmanjšalo zaradi zmanjševanja števila učencev). Učenci v vseh treh podvzorcih spadajo
v populacijo slovenskih osnovnošolcev v šolskem letu 2014/2015.
Učenci s posebnimi potrebami, ki se šolajo po osnovnošolskih programih s prilagojenim
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (DSP), po zadnjih podatkih Statističnega urada
Republike Slovenije za šolsko leto 2012/2013 predstavljajo 6,39% osnovnošolske populacije v
vseh osnovnih šolah, medtem ko učenci, ki se šolajo v prilagojenih izobraževalnih programih z
nižjim izobrazbenim standardom (NIS), predstavljajo 1,12% osnovnošolske populacije
(Podatkovni portal SI-STAT, 2015). Po podatkih MIZŠ je v šolskem letu 2015/2016 v program s
prilagojenim izvajanjem in DSP vključenih 5,91%, v prilagojeni program z NIS pa 1,57%
osnovnošolske populacije (MIZŠ, 2016). Velikost posameznih podvzorcev tako ni
reprezentativna in poenotena z deleži v populaciji.
Prvi podvzorec sestavljajo učenke in učenci, ki so usmerjeni v osnovnošolski izobraževalni
program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (v nadaljevanju DSP).
Učence smo v podvzorec zajeli pod tem pogojem, izbor pa so opravile strokovne delavke na
osnovnih šolah, na katerih smo zaprosili za sodelovanje v raziskavi. Starostna sestava
podvzorca je predstavljena v preglednici 3, sestava po razredih pa v preglednici 4.
Preglednica 3: Starostna sestava podvzorca DSP

Starost

Število

Odstotek

Kumulativni odstotki

12 let

17

27,40%

37,40%

13 let

22

35,50%

62,90%

14 let

15

24,20%

87,10%

15 let

8

12,90%

100,00%

SKUPAJ

62

100,00%

(starost: x̅ = 13,23, SD = 0,999)
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Preglednica 4: Sestava podvzorca učencev DSP glede na razred

Razred

Število

Odstotek

Kumulativni odstotki

6. razred

2

3,20%

3,20%

7. razred

32

51,60%

54,80%

8. razred

16

25,80%

80,60%

9. razred

12

19,40%

100,00%

SKUPAJ

62

100,00%

Drugi podvzorec sestavljajo učenke in učenci, ki obiskujejo osnovno šolo in niso usmerjeni v
program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (v nadaljevanju OŠ). Učenke
in učence so po navodilu izbrale strokovne delavke na šolah tako, da so učenci v podvzorcih
DSP in OŠ izenačeni po starosti in po spolu. Starostna sestava drugega podvzorca je
predstavljena v preglednici 5, sestava podvzorca OŠ glede na razred učencev pa v preglednici
6.
Preglednica 5: Starostna sestava podvzorca učencev OŠ

Starost

Število

Odstotek

Kumulativni odstotki

12 let

17

27,40%

37,40%

13 let

22

35,50%

62,90%

14 let

15

24,20%

87,10%

15 let

8

12,90%

100,00%

SKUPAJ

62

100,00%

(starost: x̅ = 13,23, SD = 0,999)
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Preglednica 6: Sestava podvzorca učencev OŠ glede na razred

Razred

Število

Odstotek

Kumulativni odstotki

7. razred

25

40,30%

40,30%

8. razred

16

25,80%

66,10%

9. razred

21

33,90%

100,00%

SKUPAJ

62

100,00%

Tretji podvzorec predstavljajo učenke in učenci, ki so vključeni v prilagojeni program z nižjim
izobrazbenim standardom (v nadaljevanju NIS). Vprašalnike so reševali učenci zadnjega
triletja. Starostna sestava tretjega podvzorca je predstavljena v preglednici 7, sestava
podvzorca glede na razred učencev pa v preglednici 8.
Preglednica 7: Starostna sestava podvzorca učencev NIS

Starost

Število

Odstotek

Kumulativni
odstotki

12 let

4

5,60%

5,60%

13 let

16

22,20%

27,80%

14 let

27

37,50%

65,30%

15 let

18

25,00%

90,30%

16 let

7

9,70%

100,00%

SKUPAJ

72

100,00%

(starost: x̅ = 14,13, SD = 1,047)
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Preglednica 8: Sestava podvzorca učencev NIS glede na razred

Razred

Število

Odstotek

Kumulativni
odstotki

7. razred

19

26,40%

26,40%

8. razred

31

43,00%

69,40%

9. razred

22

30,60%

100,00%

SKUPAJ

72

100,00%

V vseh treh podvzorcih je odgovarjalo več učencev kot učenk. Sestava podvzorcev po spolu
anketirancev je predstavljena v preglednici 9.
Preglednica 9: Sestava podvzorcev po spolu

Podvzorec

Spol

DSP

ženski
moški
skupaj
ženski
moški
skupaj
ženski
moški
skupaj

OŠ

NIS

Število

Odstotek

26
36
62
26
36
62
30
42
72

41,9 %
58,1 %
100,0 %
41,9 %
58,1 %
100,0 %
41,7 %
58,3 %
100,0 %

Kumulativni
odstotki
41,9 %
100,0 %
41,9 %
100,0 %
41,7 %
100,0 %

Učenci iz prvih dveh podvzorcev prihajajo iz 9 osnovnih šol gorenjske regije (podatki s seznama
zavodov pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport), učenci iz tretjega podvzorca pa iz
9 osnovnih šol s prilagojenim programom (OŠPP) s področja cele Slovenije.
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2.5. Rezultati in interpretacija
Uporaba naprav IKT
V raziskavo zajete učence smo vprašali, katere elektronske naprave uporabljajo. Učenci so
izbirali med možnostmi »uporabljam svojo napravo«, »napravo delim z drugimi« in »ne
uporabljam naprave«. Strukturne odstotke po podvzorcih prikazujemo v grafih 1 do 5.

Uporaba osebnega ali prenosnega računalnika
50,0%

46,8% 46,8% 45,8%

46,8% 46,8%

45,0%

44,4%

40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%

9,7%

10,0%

6,5%

6,5%

5,0%
0,0%
Lastna naprava

Napravo deli
DSP (n = 62)

OŠ (n = 62)

Ne uporablja
NIS (n = 72)

Graf 1: Uporaba osebnega ali prenosnega računalnika

Uporaba mobilnega (pametnega) telefona
120,0%
100,0%

96,8% 96,8%
81,9%

80,0%
60,0%
40,0%
20,0%

9,7%
0,0%

1,6%

3,2%

1,6%

8,3%

0,0%
Lastna naprava

Napravo deli
DSP (n = 62)

OŠ (n = 62)

Ne uporablja
NIS (n = 72)

Graf 2: Uporaba (pametnega) mobilnika
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Uporaba tabličnega računalnika
60,0%

40,0%

48,6%

48,4%

50,0%

43,5%
33,9%

30,0%

33,3%

30,6%

25,8%
18,1%

17,7%

20,0%
10,0%
0,0%
Lastna naprava

Napravo deli
DSP (n = 62)

OŠ (n = 62)

Ne uporablja
NIS (n = 72)

Graf 3: Uporaba tabličnega računalnika

Uporaba igralne konzole
70,0%

65,3%

60,0%
51,6% 50,0%
50,0%
40,0%
30,0%

29,2%

27,4%
22,6%

27,4%
21,0%

20,0%
10,0%

5,6%

0,0%
Lastna naprava

Napravo deli
DSP (n = 62)

OŠ (n = 62)

Ne uporablja
NIS (n = 72)

Graf 4: Uporaba igralne konzole
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Uporaba digitalnega fotoaparata ali kamere
60,0%

54,2%
50,0%

50,0%
41,9%
40,0%

35,5%
29,0%

30,0%

26,4%

22,6%
19,4%

20,0%

21,0%

10,0%
0,0%
Lastna naprava

Napravo deli
DSP (n = 62)

OŠ (n = 62)

Ne uporablja
NIS (n = 72)

Graf 5: Uporaba digitalne naprave za zajem slik in videa

Večina anketiranih učencev redno uporablja računalnik in mobilni telefon. Medtem ko skoraj
vsi učenci v podvzorcih uporabljajo lastne mobilne telefone, jih lastne računalnike uporablja
manj kot polovica, podoben odstotek pa isti računalnik uporablja skupaj z drugimi člani
gospodinjstva. Uporaba tabličnih računalnikov, igralnih konzol ter digitalnih fotoaparatov ali
kamer je manj pogosta v vseh podvzorcih, najmanj pogosto pa vse naštete naprave
uporabljajo učenci v podvzorcu NIS. Za ustvarjanje in objavljanje vsebin na spletu lahko učenci
uporabijo vse naprave, torej tudi vse lahko nastopajo kot medij pri prenašanju sporočil po
spletu.
V vseh podvzorcih skupaj ni niti enega učenca, ki bi odgovoril, da ne uporablja nobene od
ponujenih naprav. Zanimiv je podatek, da je med učenci v vseh treh podvzorcih (n = 196) 15
učencev (7,7%) izjavilo, da osebnega oz. prenosnega računalnika sploh ne uporabljajo,
medtem ko je za mobilni telefon enako izjavilo le 9 učencev (4,6%). Podatek nakazuje trend,
da mladi za dostop do spleta vse bolj uporabljajo prenosne (mobilne) naprave, ki jih imajo
lahko ves čas pri sebi. Podatek o visokem deležu imetnikov pametnih mobilnikov je skladen
tudi z raziskavami, ki ugotavljajo, da danes večina mladih uporablja mobilnike (prenosne
naprave) za dostop do spleta (npr. Campbell idr. (2012)).
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Nadzor nad uporabo spleta
Na vprašanje, ali dostopanje otrok do spleta nadzorujejo odrasle osebe, so učenci odgovarjali
s štirimi možnimi odgovori. Odstotki posameznih odgovorov so prikazani v grafu 6.

Nadzor nad uporabo spleta
60,0%

56,9%
54,8%56,6%

50,0%
37,1%
33,9%

40,0%

26,4%

30,0%
20,0%

9,7%

10,0%

4,8%

8,3%

8,3%
1,6% 1,6%

0,0%
Nihče me ne nadzoruje.

Redko me nadzirajo.
DSP (n = 62)

Pogosto me nadzirajo.

OŠ (n = 62)

Redno me nadzirajo.

NIS (n = 72)

Graf 6: Nadzor učencev pri uporabi spleta

V vseh treh podvzorcih več kot polovice učencev pri uporabi spleta nihče ne nadzira. Odrasli
pogosto ali redno izvajajo nadzor nad uporabo spleta pri manj kot desetini vprašanih učencev.
Iz grafa je sicer razvidno, da so učenci v podvzorcih DSP in NIS v večjem deležu pogosto ali
redno nadzorovani, vendar so te razlike majhne.
S 2- preizkusom smo preverili, ali obstajajo statistično pomembne razlike med stopnjami
nadzora glede na učni program, ki ga otrok obiskuje. Vrednost 2- testa 7,358 (df = 6; p = 0,289)
kaže, da med spremenljivkama ni statistično pomembnih razlik. Obdržimo ničelno hipotezo,
in sicer da v stopnji nadzora nad uporabo spleta med učenci različnih izobraževalnih
programov ni razlik.

Uporaba spletnih storitev
Učence smo spraševali, katere dejavnosti v povezavi s spletom uporabljajo in kako pogosto.
Za vsako od ponujenih dejavnosti so anketiranci izbirali med možnostmi »večkrat dnevno«,
»nekajkrat na teden«, »nekajkrat na mesec«, »redkeje kot enkrat na mesec«, »storitev
poznam, a je ne uporabljam« in »ne poznam storitve«. Odstotki za vse podvzorce so
predstavljeni v grafih 7 do 16.
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Brskanje po spletu
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Večkrat dnevno

Nekajkrat na
teden

Nekajkrat na
mesec

DSP (n = 62)

Redkeje kot Poznam storitev,
enkrat na mesec je ne uporabljam

OŠ (n = 62)

Ne poznam
storitve

NIS (n = 72)

Graf 7: Pogostost brskanja po spletu

Prejemanje e-pošte
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
Večkrat dnevno

Nekajkrat na
teden

Nekajkrat na
mesec

DSP (n = 62)

Redkeje kot Poznam storitev,
enkrat na mesec je ne uporabljam

OŠ (n = 62)

Ne poznam
storitve

NIS (n = 72)

Graf 8: Pogostost prejemanja elektronske pošte
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Pošiljanje e-pošte
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
Večkrat dnevno

Nekajkrat na
teden

Nekajkrat na
mesec

DSP (n = 62)

Redkeje kot Poznam storitev,
enkrat na mesec je ne uporabljam

OŠ (n = 62)

Ne poznam
storitve

NIS (n = 72)

Graf 9: Pogostost pošiljanja elektronske pošte

Branje objav na družbenih omrežjih
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Večkrat dnevno

Nekajkrat na
teden

Nekajkrat na
mesec

DSP (n = 62)

Redkeje kot Poznam storitev,
enkrat na mesec je ne uporabljam

OŠ (n = 62)

Ne poznam
storitve

NIS (n = 72)

Graf 10: Pogostost spremljanja objav drugih na družbenih omrežjih
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Objavljanje na družbenih omrežjih
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
Večkrat dnevno

Nekajkrat na
teden

Nekajkrat na
mesec

DSP (n = 62)

Redkeje kot Poznam storitev,
enkrat na mesec je ne uporabljam

OŠ (n = 62)

Ne poznam
storitve

NIS (n = 72)

Graf 11: Pogostost objavljanja sporočil in komentarjev na družbenih omrežjih

Ogled slik in videoposnetkov
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Večkrat dnevno

Nekajkrat na
teden

Nekajkrat na
mesec

DSP (n = 62)

Redkeje kot Poznam storitev,
enkrat na mesec je ne uporabljam

OŠ (n = 62)

Ne poznam
storitve

NIS (n = 72)

Graf 12: Pogostost spremljanja multimedijske vsebine drugih na spletu
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Objavljanje in deljenje slik, videoposnetkov
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OŠ (n = 62)

Ne poznam
storitve
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Graf 13: Pogostost objavljanja oz. deljenja multimedijske vsebine na spletu

Telefoniranje preko spleta (VOIP)
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teden
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DSP (n = 62)

Redkeje kot Poznam storitev,
enkrat na mesec je ne uporabljam

OŠ (n = 62)

Ne poznam
storitve

NIS (n = 72)

Graf 14: Pogostost uporabe spleta za opravljanje telefonskih klicev
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Videopogovori preko spleta
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Graf 15: Pogostost uporabe spleta za opravljanje videoklicev

Igranje spletnih iger z drugimi igralci
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Graf 16: Pogostost igranja "družbenih" spletnih iger

S 2- preizkusom smo preverjali razlike v uporabi storitev med podvzorci. Vrednosti 2 so
predstavljene v preglednici 10.
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Preglednica 10: Preverjanje razlik v uporabi spletnih storitev

Spletna storitev oz. dejavnost

2

p (dvostranska)

Brskanje po spletu*

14,613

0,147

Prejemanje e-pošte*

36,292

0,000

Pošiljanje e-pošte*

26,223

0,003

Branje objav na družbenih omrežjih*

20,211

0,027

Objavljanje na družbenih omrežjih*

34,508

0,000

Ogled slik in videoposnetkov (na družbenih

28,439

0,002

33,361

0,000

Telefoniranje preko spleta

45,577

0,000

Videopogovori preko spleta

36,392

0,000

Igranje spletnih iger

18,625

0,045

omrežjih)*
Objavljanje oz. deljenje slik in
videoposnetkov (na družbenih omrežjih)

* Vsaj ena izmed celic v kontingenčnih tabelah ni vsebovala pričakovanih vrednosti.
Opomba: DSP: n = 62, OŠ: n = 62, NIS: n = 72; df =10
Med učenci v različnih podvzorcih obstajajo statistično pomembne razlike pri objavljanju
multimedijskih vsebin na spletu, pri uporabi spleta za telefoniranje oz. videotelefonijo ter pri
igranju spletnih iger z drugimi igralci. Zaradi prenizkih frekvenc v kontingenčnih tabelah
podatkov o statistično pomembnih razlikah pri ostalih storitvah ne moremo upoštevati z
zadostno verjetnostjo.
Učenci v podvzorcu DSP pogosteje objavljajo in delijo multimedijsko vsebino na spletu (v
družbenih omrežjih). V podvzorcu NIS izstopa delež odgovorov »Ne poznam storitve,« pri
objavi in deljenju slik in videoposnetkov, ki pa se delno ujema z deležem istega odgovora pri
objavljanju na družbenih omrežjih ter spremljanju slik in videoposnetkov. Pri objavi in deljenju
slik in videoposnetkov močno izstopa delež odgovorov »Poznam storitev, a je ne uporabljam,«
v podvzorcu OŠ. Podatek nakazuje možnost, da anketirani učenci brez posebnih potreb
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pogosteje zavestno poskrbijo za svojo zasebnost tako, da ne objavijo multimedijskih gradiv, ki
so lahko podlaga za spletno nadlegovanje.

Mesto dostopanja do spleta
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Doma, računalnik Doma, računalnik je V šoli med odmori
ima v svoji sobi v skupnem prostoru
DSP (n = 62)

OŠ (n = 62)

V šoli pri pouku

Ostalo

NIS (n = 72)

Graf 17: Mesto, od koder anketiranci najpogosteje dostopajo do spleta

Anketiranci so na vprašanje o najpogostejšem mestu dostopanja do spleta v večini navajali, da
splet uporabljajo doma bodisi v svoji sobi bodisi v skupnih prostorih gospodinjstva. V šoli do
spleta običajno dostopa le peščica anketiranih učencev (7 učencev, 3,5%), kar nakazuje na
visok delež spletnega dostopa iz slovenskih gospodinjstev. To dejstvo je skladno tudi s podatki
o visokem deležu (78%) slovenskih gospodinjstev, ki imajo dostop do spleta (Eurostat, 2014).
Anketirani učenci so poleg ponujenih možnosti kot mesta dostopanja do spleta navajali tudi:
-

podvzorec učencev DSP: mobilni telefon (4,8%), računalnik pri sestri (3,2%), preko
tabličnega računalnika (1,6%);

-

podvzorec učencev OŠ: doma v kabinetu oz. posebni sobi (6,4%), preko mobilnega
telefona (1,6%);

-

podvzorec učencev NIS: doma v računalniški sobi (4,2%), v knjižnici (1,4%), pri očetu
(1,4%), ne hodim na internet (1,4%).

S 2- preizkusom nismo dokazali statistično pomembnih razlik med podvzorci glede na
najpogostejše mesto dostopanja do spleta.
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Spletno nadlegovanje v vlogi žrtve
Učence smo spraševali, ali so bili v času 6 mesecev pred anketiranjem nadlegovani preko
spleta ali mobilnega telefona. Učenci so na vprašanje lahko odgovorili z »da« ali »ne«.

Delež učencev, ki so bili nadlegovani prek spleta ali telefona
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
DA

NE
DSP (n=62)

OŠ (n=62)

NIS (n=72)

Graf 18: Učenci, ki so bili v vlogi žrtve spletnega nadlegovanja

V vlogi žrtve spletnega nadlegovanja je bilo 7 učencev (11,3%) podvzorca DSP, 6 učencev
(9,7%) podvzorca OŠ in 7 učencev (9,7%) podvzorca NIS. Statistično pomembnih razlik med
podvzorci nismo dokazali (2 = 0,117; df = 2; p = 0,943). Ohranimo ničelno hipotezo, da v
stopnji izpostavljenosti spletnemu nadlegovanju med učenci različnih izobraževalnih
programov ni statistično pomembnih razlik.
Z uporabo 2-preizkusa smo preverili, ali je nadzor učencev pri uporabi spleta povezan z
izpostavljenostjo spletnemu nadlegovanju. V nobenem izmed treh podvzorcev vrednost 2 ni
statistično pomembna, opazovane frekvence v kontingenčnih tabelah pogosto (v več kot 20 %
celic) ne dosegajo vrednosti 5. Tudi po združenju frekvenc in zmanjšanju kategorij nadzora nad
uporabo spleta (na 2 kategoriji; učenec je nadzorovan oz. učenec ni nadzorovan) vrednosti 2
niso statistično pomembne.
Učence, ki so poročali, da so bili žrtve, smo vprašali po načinu in pogostnosti nadlegovanja. Za
vsakega od sedmih ponujenih načinov spletnega nadlegovanja so izbirali med 4 možnimi
odgovori (»Zgodilo se je enkrat / dvakrat do trikrat mesečno / več kot trikrat mesečno / večkrat
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tedensko.«), imeli so možnost dopisati svoj odgovor. Deleže posameznih odgovorov glede na
podvzorce predstavljamo v grafih 19 do 25.

Nadlegovanje z nadležno e-pošto
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%
Enkrat

Dvakrat do trikrat na
mesec
DSP (n = 62)

Več kot trikrat na
mesec

OŠ (n = 62)

Večkrat na teden

NIS (n = 72)

Graf 19: Žrtev, nadlegovana preko e-pošte

Nadlegovanje preko spletnega klepeta
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5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
Enkrat

Dvakrat do trikrat na
mesec
DSP (n = 62)

Več kot trikrat na
mesec

OŠ (n = 62)

Večkrat na teden

NIS (n = 72)

Graf 20: Žrtev, nadlegovana preko klepeta

Nadlegovanje z objavo ali komentarjem v družbenem
omrežju
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
Enkrat

Dvakrat do trikrat na
mesec
DSP (n = 62)

Več kot trikrat na
mesec

OŠ (n = 62)

Večkrat na teden

NIS (n = 72)

Graf 21: Žrtev, nadlegovana preko objave v družbenem omrežju
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Nadlegovanje z nadležnimi klici
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Graf 22: Žrtev, nadlegovana z nadležnimi klici

Objava slik brez dovoljenja
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Graf 23: Žrtev, nadlegovana z objavo neprimerne slike

Izključevanje v družbenem omrežju
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Graf 24: Žrtev, nadlegovana preko izključevanja
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Zloraba spletne identitete
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Graf 25: Žrtev, nadlegovana z zlorabo (krajo) spletne identitete

Učenci so imeli možnost dopisati tudi svoj odgovor. Samostojno napisani odgovori so se vedno
nanašali le na pojasnitev izbrane možnosti pri danih oblikah spletnega nadlegovanja.
Nadlegovanje, kjer dejanje ni izpostavljeno večjemu krogu opazovalcev (z e-pošto, preko
spletnega klepeta ali z nadležnimi klici), je pogostejša oblika v vseh treh podvzorcih. Spletno
nadlegovanje se v naših podvzorcih večinoma izkazuje kot neposredno, usmerjeno dejanje,
izvedeno na način, ki drugim opazovalcem onemogoča spremljanje. Nizka pogostost spletnega
nadlegovanja v družbenih omrežjih (tako s komentarji kot z besednimi ali multimedijskimi
objavami) je lahko tudi posledica sprejemanja nekaterih oblik sporočanja kot običajnih – in ne
kot oblik spletnega nadlegovanja. Zaznavanje in dojemanje oblik spletnega nadlegovanja nista
bila cilja naše raziskave, Bryce in Fraser (2013) pa navajata, da so bili mladostniki kljub mnenju,
da je spletno nadlegovanje resen problem, enotni, da je to neizogiben del »spletnega«
življenja. Da osnovnošolci spletno nadlegovanje v primerjavi z medvrstniškim nasiljem
dojemajo kot milejšo obliko nasilja, poročajo tudi Monks, Robinson in Worlidge (2012).
Anketirane učence, ki so bili nadlegovani preko spleta, smo vprašali, ali vedo, kdo jih je
nadlegoval. Na izbiro so imeli 5 možnosti ter možnost lastnega odgovora. Odstotki so
predstavljeni v grafu 26.
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Identiteta spletnih nadlegovalcev
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
Ne pozna

Sošolci/ke iz
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šole
OŠ (n = 62)
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Graf 26: Poznavanje identitete storilca

Učenci so v dveh primerih navedli tudi naslednje nadlegovalce:
-

oče, ki je trenutno v zaporu (DSP) in

-

prijatelji prek Facebooka in bivši fant (OŠ).

Žrtve spletnega nadlegovanja so v vseh treh podvzorcih največkrat poročale o neznanem
nadlegovalcu. Razlik med podvzorci zaradi nizkih frekvenc s 2-preizkusom nismo mogli
preveriti.

Odziv na spletno nadlegovanje
Na vprašanje, kako so se odzvali na primere spletnega nadlegovanja, so učenci lahko odgovorili
z več možnostmi hkrati. Izbirali so lahko med 9 odgovori in imeli možnost dopisati tudi svojega.
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Odziv na spletno nadlegovanje
Uporabil prijavo na spletu
Odgovoril nadlegovalcu(em)
Povedal delavcu na šoli
Povedal razredniku(čarki)
Povedal sošolcu(ki) ali prijatelju(ici)
Povedal sorojencu
Povedal starim staršem
Povedal staršem
Brez odziva
0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

Povedal
sošolcu(ki) Povedal
Povedal Odgovoril Uporabil
Povedal
ali
razredniku delavcu na nadlegoval prijavo na
sorojencu
prijatelju(i (čarki)
šoli
cu(em)
spletu
ci)
4,8%
6,5%
0,0%
0,0%
3,2%
0,0%

Brez
odziva

Povedal
staršem

Povedal
starim
staršem

DSP (n = 62)

3,2%

3,2%

1,6%

OŠ (n = 62)

4,8%

0,0%

0,0%

1,6%

0,0%

0,0%

0,0%

3,2%

1,6%

NIS (n = 72)

4,2%

2,8%

1,4%

1,4%

0,0%

1,4%

1,4%

0,0%
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Graf 27: Odziv žrtve na spletno nadlegovanje

V raziskavo zajeti učenci se v večini primerov na spletno nadlegovanje niso odzvali. Kadar pa
so o svoji izkušnji povedali drugi osebi, so najpogosteje izbrali sošolce ali prijatelje (podvzorec
učencev DSP) in starše (podvzorec učencev NIS). V podvzorcu učencev OŠ je učenec uporabil
možnost spletne prijave nadlegovalca. V enakem deležu so žrtve iz podvzorcev OŠ in DSP
neposredno odgovorile nadlegovalcu.
Nizek delež poročanja strokovnim delavcem šole (le dva učenca v podvzorcu NIS sta o
spletnem nadlegovanju povedala odrasli osebi na šoli) se sklada z ugotovitvami angleških
avtorjev, ki sta prav tako ugotavljala, da učenci o težavah s spletnimi nadlegovalci niso poročali
učiteljem (Slonje in Smith, 2008). Juvonen in Gross (2008) sta na vzorcu mladostnikov med
12. in 17. letom starosti ugotovili, da 90 odstotkov vprašanih spletnega nadlegovanja ni
prijavilo odraslim.
Glede na to, da je raziskava opravljena na vzorcu učencev v obdobju adolescence, razlog za
večje zaupanje vrstnikom morda tiči v dejstvu, da se mladi začnejo bolj opirati na vrstnike kot
na starše ali učitelje (Dickey, 2014).
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Spletno nadlegovanje v vlogi storilca
7 učencev (11,3 %) v podvzorcu DSP, 6 učencev (9,7 %) v podvzorcu OŠ in 2 učenca (2,8 %) v
podvzorcu NIS so odgovorili, da so že nadlegovali druge preko spleta. Učenci so nato izbirali
med ponujenimi načini nadlegovanja ali vpisali svoj odgovor. Ker so lahko izbrali več možnosti
hkrati, se posamezni deleži ne ujemajo s skupnim deležem. Podatki so predstavljeni v grafu
28.

Oblike nadlegovanja drugih
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Graf 28: Oblike spletnega nadlegovanja drugih

Anketirani učenci so kot dodatno navedli, da so klicali žrtev (1 učenec), žalili soigralca v spletni
igri (1 učenec) in opravljale s sošolkami (1 učenka). Statistično pomembnih razlik med
podvzorci nismo dokazali (2 = 3,942; df = 2; p = 0,139). Ohranimo ničelno hipotezo, da med
številom učencev, ki so prek spleta nadlegovali druge, ni statistično pomembnih razlik.
Obiskovanje določenega izobraževalnega programa ni statistično pomembno povezano z
nadlegovanjem drugih prek spleta.
Anketirani učenci so druge največkrat nadlegovali preko družbenih omrežij – z nesramnimi
objavami, deljenjem neprimernih slik in socialnim izključevanjem žrtev. Podatki se ujemajo s
trendi v uporabi spletnih storitev – v sedmih evropskih državah (Slovenija ni bila vključena v
raziskavo) so mladostniki (11 do 16 let) najpogosteje obiskovali portale družbenih omrežij in
gledali videoposnetke (od leta 2010 do 2014 se je delež rednih uporabnikov močno povečal).
Med popularnimi dejavnostmi sta še uporaba storitev za neposredno sporočanje in igranje
spletnih iger, približno tretjina pa jih uporablja splet za šolsko delo. V istem poročilu avtorji
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navajajo, da je popularnost družbenega omrežja Facebook od 2010 do 2014 narasla (kljub
obilici drugih družbenih omrežij); Facebook profil ima 61 % anketiranih mladostnikov (11 do
16 let), medtem ko ima profil na katerem koli družbenem omrežju ustvarjenih 68 % vprašanih
mladostnikov (Livingstone, Mascheroni, Ólafsson in Haddon, 2014).

Učenci v vlogi žrtve in nadlegovalca
Zanimalo nas je, ali so posameznikove izkušnje v vlogi žrtve spletnega nadlegovanja povezane
z njegovimi izkušnjami v vlogi nadlegovalca. Uporabili smo 2-preizkus s Fisherjevim testom.
Vrednosti in nivoje verjetnosti navajamo v preglednici 11:
Preglednica 11: Odvisnost med vlogo žrtve in vlogo storilca

DSP (n = 62)

Soodvisnost med vlogo
žrtve in vlogo storilca

OŠ (n = 62)

NIS (n = 72)

2

p*

2

p*

2

p*

7,851

0,026

0,371

0,472

0,222

1

*p (dvostr.) je izračunana s Fisherjevim testom
Statistično pomembna vrednost 2 se pojavi le v podvzorcu učencev DSP (2 = 7,851; p =
0,026), medtem ko v ostalih podvzorcih ni statistično pomembna. Za učence s posebnimi
potrebami, ki obiskujejo program s prilagojenim izvajanjem in DSP, lahko s tveganjem,
manjšim od 0,05, zavrnemo ničelno hipotezo in predpostavimo, da za te učence obstaja
soodvisnost med izkušnjo spletnega nadlegovanja v vlogi žrtve in nadlegovanjem drugih prek
spleta.
Povezanost med vlogo storilca in vlogo žrtve se ujema z nekaterimi tujimi raziskavami, znotraj
katerih je bilo v vzorcih otrok s posebnimi potrebami znatno število otrok v obeh vlogah (npr.
Didden idr. (2009), Heiman idr. (2015)). V podvzorcu NIS soodvisnost ni vidna, kljub temu bi
lahko predpostavljali, da imajo učenci, usmerjeni v prilagojeni program z NIS, zaradi svojih
razvojnih zaostankov, manj priložnosti biti hkrati v obeh vlogah. Vendar pa z zbranimi podatki
teh zaključkov ne moremo potrditi.

Poznavanje zaščite pred spletnim nadlegovanjem
Učenci so na vprašanje, koliko se po njihovem mnenju znajo zaščititi na spletu, odgovarjali s
tremi možnimi odgovori:
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-

Menim, da se znam dobro zaščititi.

-

Zaščitne ukrepe poznam le delno.

-

Ne poznam zaščitnih ukrepov.

V vseh podvzorcih skupaj (n = 196) 52 odstotkov anketiranih učencev meni, da se zna
dobro zaščititi, delno pozna zaščitne ukrepe 32,7 odstotka vseh anketiranih učencev, 15,3
odstotka pa jih meni, da zaščitnih ukrepov ne pozna. Strukturne odstotke po podvzorcih
navajamo v preglednici 12.
Preglednica 12: Zmožnost zaščititi se na spletu

Podvzorec /
Odgovori

Podvzorec DSP
(n = 62)

Podvzorec OŠ
(n = 62)

Podvzorec NIS
(n = 72)

število

odstotek

število

odstotek

število

odstotek

Meni, da se zna
dobro zaščititi.

34

54,8 %

32

51,6 %

36

50,0 %

Zaščitne ukrepe
pozna delno.

19

30,6 %

25

40,3 %

20

27,8 %

Ne pozna zaščitnih
ukrepov.

9

14,5 %

5

8,1 %

16

22,2 %

V vseh podvzorcih je polovica ali več vprašanih odgovorilo, da se po njihovem mnenju znajo
dobro zaščititi na spletu. Večji delež učencev, ki zaščitnih ukrepov ne poznajo, je v podvzorcih
učencev s posebnimi potrebami (podvzorca učencev DSP in NIS) kot v podvzorcu učencev OŠ.
S 2- preizkusom smo preverili, ali obstajajo statistično pomembne razlike v poznavanju
spletnih varnostnih ukrepov glede na učni program, ki ga učenci obiskujejo. Vrednost 2 =
6,270 (df = 4; p = 0,180) kaže, da v poznavanju varnostnih in zaščitnih ukrepov za varno spletno
udejstvovanje ni razlik glede na obiskovanje določenega učnega programa. Obdržimo ničelno
hipotezo, da med učenci s posebnimi potrebami in učenci brez posebnih potreb ni statistično
pomembnih razlik v zavedanju o varnostnih in zaščitnih ukrepih na spletu.
Učence, ki zaščitne ukrepe poznajo vsaj delno, smo vprašali, kje so dobili informacije o spletnih
pasteh in zaščitnih ukrepih. Učenci so lahko izbirali med 6 ponujenimi odgovori, lahko so
dopisali tudi svojega. Vsak učenec je lahko odgovoril z več izbirami. Rezultate prikazujemo v
grafu 29.
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Graf 29: Vir informacij o nevarnostih in zaščiti na spletu

Anketirani učenci so informacije o nevarnostih na spletu najpogosteje prejeli v šoli (v
podvzorcih učencev DSP in OŠ več kot polovica, v podvzorcu učencev NIS pa slaba polovica),
kot vir informacij sledijo starši (približno tretjina za DSP in OŠ ter četrtina za NIS), medtem ko
so sošolci, prijatelji in sorojenci kot vir informacij nastopali v približno enakih deležih. Približno
petina anketiranih učencev je informacije iskala sama.
V ločeni anketi smo predstavnike šol, kjer smo anketirali učence, vprašali, v katerih
dokumentih šole (npr. v pravilih šolskega reda, hišnem redu, letnem delovnem načrtu šole …)
obravnavajo medvrstniško nasilje in v katerih posebej obravnavajo spletno nadlegovanje.
Glede na odgovore smo vpeljali novo spremenljivko, katere vrednost smo (glede na šolo, ki jo
obiskuje), dodali vsakemu anketiranemu učencu. Odgovore šol smo strnili v štiri kategorije,
glede na vrsto obravnavanega nasilja in glede na preventivno naravnanost:
-

šola v svojih dokumentih obravnava le medvrstniško nasilje tako, da ima navedene
definicije in/ali ukrepe ob pojavu oz. odkritju tovrstnih dejanj,

-

šola v svojih dokumentih poleg medvrstniškega nasilja ločeno obravnava tudi spletno
nadlegovanje tako, da ima navedene definicije in/ali ukrepe ob pojavu oz. odkritju
tovrstnih dejanj,

-

šola v svojih dokumentih načrtuje preventivne ukrepe oz. dejavnosti za zmanjšanje
pojavnosti medvrstniškega nasilja,
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-

šola v svojih dokumentih ločeno načrtuje preventivne dejavnosti oz. ukrepe za
obvladovanje spletnega nasilja.

Deleže šol, ki imajo v svojih organizacijskih dokumentih vpeljana zgoraj omenjena vzgojna
določila, predstavljamo v grafu 30.
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Graf 30: Obravnava nasilja (preventiva) na šolah

Podatki nakazujejo, da v raziskavo vključene šole, ki izvajajo prilagojeni program z nižjim
izobrazbenim standardom, v svoje ključne organizacijske dokumente pogosteje kot »redne«
osnovne šole vključujejo preventivne (tudi proaktivne) vsebine za obravnavo tako
medvrstniškega nasilja kot tudi spletnega nadlegovanja.
Glede na prikazano tendenco pa vendar ne moremo sklepati, da so šole, ki preventivne
dejavnosti načrtujejo (že) v svojih osnovnih dokumentih, bolj učinkovite pri izvajanju teh
dejavnosti. Za boljši oris stanja bi bila potrebna obsežnejša raziskava, ki bi vključevala več
faktorjev in večji vzorec šol (učenci, ki so sodelovali v raziskavi, so obiskovali 9 osnovnih šol in
9 osnovnih šol s prilagojenim programom). Osnovne šole morajo skladno s področno
zakonodajo ustvarjati okolje za optimalen razvoj učencev tudi s preventivnimi in proaktivnimi
dejavnostmi, ki pokrivajo tudi problematiko medvrstniškega nasilja in spletnega nadlegovanja.
Kljub temu na državni ravni trenutno ni predpisanega preventivnega programa, ki bi šole
usmeril k aktivnemu preventivnemu delovanju. Šole imajo na voljo različna izobraževanja in
usposabljanja (za strokovne delavce), tako s področja preventive medvrstniškega nasilja (npr.
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Mreže učečih se šol v izvedbi Šole za ravnatelje) kot tudi s področja preventive spletnega
nadlegovanja (npr. predavanja in delavnice, ki jih izvajajo sodelavci Centra za varnejši
internet).
Načrtovanje in izvajanje preventivnih in proaktivnih dejavnosti bi morala postati stalnica vseh
izobraževalnih ustanov. Izsledki raziskave Salmivalli idr. (2011) so pokazali, da preventivni
programi, ki niso strogo usmerjeni le v spletno nadlegovanje, uspešno zmanjšujejo tudi
pojavnost bolj »skritih« oblik, torej tudi spletnega nadlegovanja, ki jih zaposleni na šolah
redkeje opazijo.
S 2- preizkusom smo preverili, ali obstajajo statistično pomembne razlike v poznavanju
spletnih varnostnih ukrepov glede na načrtovanje preventivnih ukrepov v dokumentih šole, ki
jo učenec obiskuje. Vrednosti 2 niso statistično pomembne niti če jih izračunamo za vsak
podvzorec posebej (DSP: 2 = 8,485, df = 6; p = 0,205; OŠ: 2 = 4,064, df = 6; p = 0,668; NIS: 2
= 1,336, df = 4; p = 0,855) niti če jo izračunamo za celoten vzorec (2 = 6,495, df = 6; p = 0,370).
Na podlagi rezultatov ne moremo z zadostno zanesljivostjo trditi, da je vključitev preventivnih
dejavnosti v šolske organizacijske dokumente povezana z zavedanjem učencev o nevarnostih
na spletu.
Učence smo nadalje vprašali, kdo bi jim po njihovem mnenju moral predstaviti nevarnosti na
spletu in načine, kako se pred njimi ubraniti. Na voljo so imeli tri odgovore, lahko pa so dopisali
tudi svojega. Deleže odgovorov predstavljamo v grafu 31.
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Predlagani viri informacij o spletnih nevarnostih
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Graf 31: Kdo naj bi učencem predstavil nevarnosti spleta in možnosti zaščite

Največji delež anketirancev je menil, da bi morali informacije o pasteh spleta in zaščiti pred
njimi dobiti od zunanjih strokovnjakov (DSP in OŠ) oz. od staršev (DSP).
Učitelji in učiteljice so bili v podvzorcih OŠ in DSP najredkeje izbrani, medtem ko so učenci v
podvzorcu NIS najredkeje izbrali zunanje strokovnjake. S 2- preizkusom smo preverili, ali
obstajajo statistično pomembne razlike v izbiri vira informacij o varni rabi spleta glede na učni
program, ki ga učenec obiskuje. Vrednost 2 = 19,520 (df = 4; p = 0,001) kaže, da so med
podvzorci statistično pomembne razlike. Med izobraževalnim programom in virom informacij,
ki bi ga izbrali učenci pa obstaja zmerna povezava ( = 0,321; p = 0,001).
Zanimivo je, da je večina učencev v vseh treh podvzorcih odgovorila, da so informacije o
pasteh in nevarnostih spleta dobili v šoli, vendar so v najmanjši meri menili, da bi jim o tem
morali svetovati učitelji. Predvidevamo, da so dobljeni rezultati posledica delavnic in
predavanj zunanjih strokovnjakov, ki jih šole vabijo. Povezave med izvajanjem delavnic
zunanjih oz. vabljenih strokovnjakov in večinskimi odgovori učencev, da so informacije o
nevarnostih spleta dobili v šoli, nismo preučevali.
Podatki nakazujejo nizko stopnjo zaupanja v nasvete učiteljev. Različne tuje raziskave
potrjujejo to domnevo: Cassidy idr. (2012) so v raziskavi med učitelji dveh (tehnološko dobro
opremljenih) šol ugotovili, da se niti mlajši učitelji (ki so bili bolj vešči uporabe IKT) niso zavedali
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spletnega nadlegovanja med lastnimi učenci, niti niso pokazali zanimanja za izsledke navedene
raziskave. Posledično niso načrtovali in izvajali nikakršnih ukrepov za odkrivanje tovrstnega
nasilnega vedenja. Avtorji so zaključili, da so učitelji spletno nadlegovanje najrajši zanikali oz.
»pometli pod preprogo«. Tangen in Campbell (2010) sta v raziskavi med učenci, starimi od 10
do 13 let, zaznali prepričanje anketirancev, da učitelji rajši preprečujejo medvrstniško nasilje
kot spletno nadlegovanje. Učenci so svoje učitelje dojemali kot nekompetentne za spopadanje
s spletnim nadlegovanjem, manj kot polovica pa jih je tudi podala mnenje, da učitelji ne bi niti
poskušali preprečiti nadlegovanja. Eden, Heiman in Olenik-Shemesh (2013) pa so v raziskavi
med izraelskimi osnovnošolskimi in srednješolskimi učitelji ugotovili, da so učitelji zelo
zaskrbljeni glede spletnega nadlegovanja med učenci, obenem pa se ne počutijo dovolj
usposobljene za posredovanje v tovrstnih primerih. Menijo, da bi šole morale pojav
sistematično preiskovati. Raziskava je med drugim pokazala tudi, da so glede spletnega
nadlegovanja bolj kot učitelji v rednih oddelkih zaskrbljeni specialni pedagogi; slednji tudi
pogosteje menijo, da se je potrebno s tovrstnim nadlegovanjem spopadati.
V zvezi s tem smo učence vprašali, kako se v šolah običajno odzovejo na prijavljene oz. odkrite
primere spletnega nadlegovanja. Učenci so lahko izbirali med štirimi ponujenimi odgovori,
lahko pa so dopisali tudi svojega. Deleže odgovorov navajamo v grafu 32.
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Graf 32: Odziv šole na primere spletnega nadlegovanja
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Učenci so poročali, da v šoli, ki jo obiskujejo, ob odkritju ali prijavi primerov spletnega
nadlegovanja v večini primerov konflikte poskušajo reševati z razgovori. Pri odgovoru »Ni mi
znano, da se je kaj takega že zgodilo.« obstaja precejšnja razlika med deležema učencev iz
podvzorca DSP in podvzorca OŠ, kljub temu, da učenci obiskujejo iste šole. Razlika morda
nakazuje, da so bili učenci, ki so deležni dodatne strokovne pomoči, večkrat udeleženi ali priče
primerom spletnega nadlegovanja kot učenci brez posebnih potreb – česar odgovori na
vprašanji, ali so jih nadlegovali preko spleta (graf 18) oz. ali so sami nadlegovali druge (graf
28), tako očitno ne izkazujejo.
Učenci so odgovarjali tudi s svojimi odgovori:
-

Nič ne storijo. (učenec iz podvzorca DSP)

-

Poskusijo z nekimi razgovori, ki ne delujejo, niso odgovorni. (učenec iz podvzorca DSP)

-

Razbijejo ga. (učenec iz podvzorca DSP)

-

Tega sploh ne ugotovijo. (učenec iz podvzorca OŠ)

Vsebina navedenih odgovorov namiguje na nizko stopnjo zaupanja, ki ga učenci gojijo do šole
glede zmožnosti reševanja težave. Odgovori se ujemajo z opažanji Eden idr. (2013), Tangen in
Campbell (2010) ter Cassidy idr. (2012) glede vključenosti in dojemanja kompetentnosti
učiteljev in strokovnih delavcev šole za reševanje problematike spletnega nadlegovanja, kar
smo že omenili v prejšnjem poglavju.
Višji delež učencev s posebnimi potrebami (podvzorca učencev DSP in NIS) je tudi odgovoril,
da šola v reševanje vključuje zunanje ljudi (npr. policiste, strokovne delavce centrov za
socialno delo ipd.). O tem učenci v podvzorcu OŠ niso poročali. Višji delež teh odgovorov lahko
nakazuje, da so učenci s posebnimi potrebami pogosteje vpleteni v hujše primere spletnega
nadlegovanja, ki zahtevajo strokovnjake s specialnimi znanji in pristojnostmi. V primerih, kjer
so vključene spolnost, hujše grožnje, kraja identitete ipd., primeri lahko že zahtevajo kazensko
obravnavo, torej postopke vodijo policisti. Vključevanje zunanjih strokovnjakov je lahko
potrebno tudi v primerih, ko na šoli ni kompetentnih strokovnih delavcev z zadostnim znanjem
s področja IKT in spletnega nadlegovanja.
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Učenci v vlogi opazovalca
Učence smo spraševali, ali poznajo koga, ki je bil nadlegovan preko spleta ali mobilnika.
Učence, ki so odgovorili pritrdilno, smo vprašali še, če so o tem povedali odrasli osebi. Deleže
odgovorov prikazujemo v grafih 33 in 34.
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Graf 33: Poznavanje žrtev spletnega nadlegovanja

Poročanje opaženih dejanj odraslim
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Graf 34: Poročanje odraslim o opaženem spletnem nadlegovanju

72

G. Skumavc: Spletno nadlegovanje in učenci s posebnimi potrebami, magistrsko delo, PeF UL

Dobra tretjina anketiranih učencev v podvzorcih DSP (38,7 %) in OŠ (38,7 %) ter slaba četrtina
anketiranih v podvzorcu NIS (23,6 %) je že bila priča spletnemu nadlegovanju drugih, nastopali
so v vlogi opazovalca.
Odraslim (bodisi staršem, učiteljem ali drugim odraslim) so o svojih opažanjih najpogosteje
poročali učenci v podvzorcu NIS, medtem ko je ta delež v podvzorcih učencev DSP in OŠ nižji.
Vrednost 2- preizkusa o razlikah med podvzorci v poročanju odraslim (2 = 7,774; df = 2; p =
0,021) je statistično pomembna. Učenci s posebnimi potrebami v programu NIS pogosteje
poročajo o opaženih primerih spletnega nadlegovanja kot učenci v rednih oddelkih (z in brez
dodatne strokovne pomoči). Ker učenci v podvzorcu DSP najmanj pogosto poročajo odraslim,
ne moremo zaključiti, da vsi učenci s posebnimi potrebami odraslim zaupajo opažene primere
spletnega nadlegovanja. Iz rezultatov pa lahko sklepamo, da učenci v prilagojenem programu
z NIS odraslim zaupajo bolj kot učenci s posebnimi potrebami v programu z DSP. To potrjujejo
tudi rezultati pri prejšnjih vprašanjih.

Prepoznavanje istih storilcev – na spletu in »v živo«
Učence, ki so odgovorili, da so poznali storilce, ki so jih nadlegovali preko spleta, smo vprašali,
ali so jih isti ljudje nadlegovali tudi »v živo« - v šoli, na igrišču … Vprašanje je bilo alternativno,
torej so učenci lahko odgovorili z »da« ali »ne«.

Medvrstniško nasilje nad žrtvami spletnega nadlegovanja
(isti storilec)
70,0%
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50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
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Ne

62,5%

37,5%

Graf 35: Žrtve spletnega nadlegovanja, ki so jih isti storilci nadlegovali tudi "v živo"

Zaradi nizkih frekvenc veljavnih odgovorov (8) prikazujemo le strukturne odstotke za združene
podvzorce. Na podlagi rezultatov ne moremo primerjati izkušenj otrok s posebnimi potrebami
in njihovih vrstnikov brez posebnih potreb, lahko pa prikažemo splošno stanje. Večina
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anketiranih žrtev spletnega nadlegovanja je s strani istega oz. istih storilcev doživela tudi
nadlegovanje »v živo« - torej v obliki klasičnega medvrstniškega nasilja.
O povezavi med spletnim nadlegovanjem in medvrstniškim nasiljem je v začetkih znanstvene
obravnave spletnega nadlegovanja pisal že ameriški raziskovalec Patchin: »Z ozirom na javno
osramočenost je življenje na spletu pogosto prepleteno z življenjem v resničnosti. Veliko otrok
in mladostnikov, na primer, preživlja dneve v šoli in noči na spletu – preko klepetalnic – z istimi
prijatelji. Kar se zgodi podnevi, je pogosto predmet pogovorov ponoči, kar se zgodi na spletu
ponoči, je predmet pogovorov v šoli. Med obema svetovoma ni jasnih meja, zato se določena
dejanja spletnega nadlegovanja – obrekovanje, žalitve, govorice – prerinejo v vse družbene
kroge tako hitro, kot se širi ogenj (Patchin, 2006).« Povezanost med spletnim nadlegovanjem
in medvrstniškim nasiljem med mladimi so odkrili tudi tuji raziskovalci: Erdur-Baker (2010)
navaja povečano število tako žrtev kot tudi storilcev med dijaki (14 do 18 let); pozitivno
(statistično pomembno) povezavo med žrtvami »tradicionalnega« medvrstniškega nasilja in
spletnega nadlegovanja navajata tudi Juvonen in Gross (2008). Cappadocia, Craig in Pepler
(2013) v longitudinalni študiji zaključujejo, da so »tradicionalne« oblike medvrstniškega
nasilništva pogost uvod v spletno nadlegovanje. Učenci, ki so bili žrtve medvrstniškega nasilja,
so štirikrat pogosteje poročali, da so bili nadlegovani tudi na spletu.
Vse anketirane smo vprašali, ali so jih v zadnjih šestih mesecih vrstniki tudi sicer nadlegovali
»v živo« - torej, ali menijo, da so bili žrtve medvrstniškega nasilja. Strukturne odstotke
navajamo v preglednici 13. Vprašanje se ni nanašalo na točno določene nasilneže, ampak smo
preverjali le, ali so se učenci znašli v vlogi žrtve »klasičnega« medvrstniškega nasilja.
Preglednica 13: Žrtve medvrstniškega nasilja
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Nadlegovali so me le enkrat.

17,7%
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Nadlegovali so me večkrat.

6,5%

4,8%

4,2%

Pogosto sem žrtev nadlegovanja.

0,0%

3,2%

2,8%

Skoraj vsak dan me nadlegujejo.

1,6%

1,6%

1,4%
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Odgovore »Nadlegovali so me večkrat.«, »Pogosto sem žrtev nadlegovanja.« in »Skoraj vsak
dan me nadlegujejo.« smo združili, tako da smo dobili strukturne odstotke žrtev
medvrstniškega nasilja v vseh treh podvzorcih. Pri tem smo se oprli na časovno komponento
definicije medvrstniškega nasilja, ki le-tega definira kot ponavljajoče nasilje, ki se lahko dogaja
dlje časa (Pečjak, 2014). Strukturne odstotke preoblikovane spremenljivke prikazujemo v grafu
36.
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Graf 36: Žrtve medvrstniškega nasilja v zadnjih 6 mesecih

Vrednost 2- preizkusa o izkušnjah učencev s »klasičnim« medvrstniškim nasiljem (2 = 7,259;
df = 4; p = 0,123) kaže, da med podvzorci ni statistično pomembnih razlik. Pregled strukturnih
odstotkov kaže celo na to, da so učenci s posebnimi potrebami (v podvzorcih DSP in NIS) manj
pogosto poročali, da so bili žrtve večkratnih dejanj medvrstniškega nasilja. Podatki se ne
ujemajo z ugotovitvami raziskave, ki so jo izvedli Christensen, Fraynt, Neece in Baker (2012),
kjer so pri učencih z znižanimi kognitivnimi sposobnostmi opazili pomembne razlike v stopnji
izpostavljenosti medvrstniškemu nasilju v primerjavi z vrstniki brez kognitivnih težav.

Stališča učencev do spletnega nadlegovanja
V zadnjem delu vprašalnika smo učence prosili, naj se opredelijo do nekaterih vidikov življenja
»na spletu«, povezanih s spletnim nadlegovanjem. Predstavljene so bile štiristopenjske
lestvice, kjer je vrednost 1 predstavljala trditev »Nikakor se ne strinjam.«, vrednost 4 pa trditev
»Popolnoma se strinjam.«. Deskriptivne statistike trditev prikazujemo v preglednici 14.
75

G. Skumavc: Spletno nadlegovanje in učenci s posebnimi potrebami, magistrsko delo, PeF UL

Preglednica 14: Opisne statistike mnenj učencev o življenju na spletu
Podvzorec

DSP (n = 62)

Trditev / statistika

OŠ (n = 62)

SD

M

1,68

0,785

0,100

2,16

0,853

3,39

NIS (n = 72)

SD

M

1,47

0,762

0,097

0,108

1,92

0,685

0,875

0,111

3,50

2,65

1,042

0,132

1,84

0,853

1,97

0,905

𝑥

SD

M

1,62

0,721

0,085

0,087

2,14

0,954

0,112

0,695

0,088

3,44

0,767

0,090

2,50

0,937

0,119

2,56

1,033

0,122

0,108

1,50

0,741

0,094

1,65

0,858

0,101

0,115

1,89

0,832

0,106

1,79

0,887

0,105

𝑥

𝑥

Spletno nadlegovanje je normalen del
življenja na spletu; glede tega nihče ne
more nič narediti.
O dogajanju na internetu se ne govori z
drugimi.
Če

se

nekdo

zaradi

spletnega

nadlegovanja počuti prizadetega, je to
potrebno povedati odrasli osebi.
Primere spletnega nasilja bi sporočil
odraslim, če bi to lahko storil anonimno.
Na spletu imam pravico reči karkoli, tudi
če moje izjave prizadenejo nekoga ali
vdrejo v njegovo zasebnost.
Odrasli se v dogajanje na internetu ne bi
smeli vmešavati.

Z ničelno hipotezo za vsako stališče domnevamo, da se distribucije odgovorov med podvzorci
ne razlikujejo. Ničelno hipotezo smo preverili s Kruskal-Wallisovim (K-W) preizkusom za
neodvisne vzorce. Za neparametrični preizkus smo se odločili na podlagi rezultatov ShapiroWilkovega preizkusa za normalnost porazdelitve, ki za nobeno trditev ni dosegel zahtevane
stopnje statistične pomembnosti (p ≥ 0,05). Distribucije odgovorov so bile za vse trditve
podobne, kar smo preverili z »box plot« diagrami (pogoj za izvedbo Kruskal-Wallisovega
preizkusa).
Rezultati Kruskal-Wallisovega H-preizkusa za vse trditve, razen za trditev »Na spletu imam
pravico reči karkoli, tudi če moje izjave prizadenejo nekoga ali vdrejo v njegovo zasebnost.«,
presegajo mejo statistične značilnosti (p ≥ 0,05), zato za te trditve obdržimo ničelno hipotezo.
Za vsako trditev v preglednici 15 navajamo vrednosti H Kruskal-Wallisovega preizkusa:
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Preglednica 15: Kruskal-Wallisov H-preizkus stališč učencev do življenja na spletu
Trditev / statistika
Spletno nadlegovanje je normalen del življenja na spletu; glede tega nihče ne more
nič narediti.
O dogajanju na internetu se ne govori z drugimi.
Če se nekdo zaradi spletnega nadlegovanja počuti prizadetega, je to potrebno
povedati odrasli osebi.
Primere spletnega nasilja bi sporočil odraslim, če bi to lahko storil anonimno.
Na spletu imam pravico reči karkoli, tudi če moje izjave prizadenejo nekoga ali
vdrejo v njegovo zasebnost.
Odrasli se v dogajanje na internetu ne bi smeli vmešavati.

H (df = 2)

p

3,899

0,142

2,830

0,243

0,169

0,919

0,788

0,674

6,440

0,040

1,764

0,414

Vrednost Kruskal-Wallisovega preizkusa (H(2) = 6,440, p = 0,040) je bila statistično pomembna
za trditev »Na spletu imam pravico reči karkoli, tudi če moje izjave prizadenejo nekoga ali
vdrejo v njegovo zasebnost.«. S post hoc analizo primerjave dveh podvzorcev (Dunnov
postopek z Bonferronijevim popravkom) smo ugotovili, da obstaja statistično pomembna
razlika med medianama podvzorcev učencev DSP (Me = 2) in učencev OŠ (Me = 1) (popravljena
p = 0,036), med ostalima dvema kombinacijama podvzorcev (DSP – NIS in OŠ – NIS) pa ni
statistično pomembnih razlik. Učenci iz podvzorca DSP imajo manj zadržkov pri spletnih
objavah, tudi če s tem kršijo zasebnost drugega ali ga s svojo objavo užalijo. Kljub statistični
pomembnosti preizkusa pa v preglednici 14 lahko praktično vidimo, da je povprečna vrednost
odgovorov podvzorca učencev DSP 1,84, kar je najbližje odgovoru »Se ne strinjam.«. Tudi iz
deležev odgovorov (preglednica 16) lahko razberemo, da se večina učencev (83,9 %)
podvzorca DSP s to trditvijo ne strinja.
Preglednica 16: Deleži odgovorov za trditev "Na spletu imam pravico reči karkoli …"

Število
odgovorov

Odstotek

Kumulativni
odstotek

Nikakor se ne strinjam.

24

38,7 %

38,7 %

Ne strinjam se.

28

45,2 %

83,9 %

Se strinjam.

6

9,7 %

93,5 %

Popolnoma se strinjam.

4

6,5 %

100,0 %

(podvzorec učencev DSP: n = 62)
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Rezultati vprašalnika za vodstvene delavce
Vprašalnik za vodstvene delavce so v celoti rešili na vseh šolah, na katerih so učenci sodelovali
v naši raziskavi. 9 osnovnih šol (v nadaljevanju OŠ) izobražuje učence po rednem
osnovnošolskem programu in po programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno
pomočjo, 9 osnovnih šol s prilagojenim programom (v nadaljevanju OŠPP) pa učence
izobražuje po prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom. V OŠPP se učenci
izobražujejo tudi po posebnem programu vzgoje in izobraževanja, vendar smo zbirali le
podatke o učencih šol, ki se šolajo v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim
standardom.
Zaradi majhnega vzorca in posledično nizkih frekvenc so odstotni deleži v tem poglavju
izračunani zgolj informativno.

2.5.12.1. Zaznani primeri spletnega nadlegovanja
Vodstvene delavce smo spraševali, koliko primerov spletnega nadlegovanja so v zadnjem letu
opazili med učenci na šoli ter pri učencih katerih razredov so omenjene primere opazili.
Njihove odzive predstavljamo v grafih 37 in 38.

Zaznani primeri
50,0%
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
Ni zaznanih
primerov

En primer

Dva primera
OŠ (n = 9)

Trije primeri

Več kot trije primeri

OŠPP (n = 9)

Graf 37: Število zaznanih primerov spletnega nadlegovanja na šolah
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Zaznano spletno nadlegovanje po razredih
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred 9. razred

OŠ (n = 9)

0,00%

0,00%

0,00%

11,10%

11,10%

22,20%

33,30%

55,60%

11,10%

OŠPP (n = 9)

0,00%

0,00%

0,00%

11,10%

22,20%

33,30%

22,20%

33,30%

33,30%

Graf 38: Delež šol, kjer so zaznali primere spletnega nadlegovanja, po razredih

V 66,7 % OŠ in v 55,6 % OŠPP so v preteklem letu zaznali vsaj en primer spletnega
nadlegovanja. Spletno nadlegovanje so na šolah opazili že relativno zgodaj, v 4. razredu, število
zaznanih primerov spletnega nadlegovanja pa s starostjo učencev praviloma narašča.
Preglednica 17: Zaznani primeri spletnega nadlegovanja glede na vrsto dejanja, kadar so bili učenci v vlogi žrtve

OŠ (n = 9)
Vrsta spletnega nadlegovanja

OŠPP (n = 9)

Število
Število
Odstotek
Odstotek
primerov
primerov

Nadlegovanje z vsebino e-pošte.

2

22,2 %

0

0,0 %

Nadlegovanje preko spletnega klepeta (orodja
za takojšnje sporočanje).

0

0,0 %

3

33,3 %

Nadlegovanje z objavami ali nesramnimi
komentarji na družabnih omrežjih (npr.
Facebook …).

6

66,7 %

5

55,6 %

Nadlegovanje s sporočili SMS.

2

22,2 %

1

11,1 %

Nadlegovanje z nadležnimi klici.

1

11,1 %

1

11,1 %

Objava slikovnega in/ali video gradiva
učenca/ke brez dovoljenja.

4

44,4 %

2

22,2 %

Načrtno in skupinsko izločanje iz skupine
prijateljev na družabnem omrežju.

0

0,0 %

1

11,1 %

Uporaba lažne identitete oz. uporaba spletnega
računa žrtve za objavljanje vsebin.

0

0,0 %

2

22,2 %
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Preglednica 18: Zaznani primeri spletnega nadlegovanja glede na vrsto dejanja, kadar so bili učenci v vlogi izvajalca

OŠ (n =9)
Vrsta spletnega nadlegovanja

OŠPP (n = 9)

Število
primerov

Odstotek

Število
Odstotek
primerov

Objava nesramnega komentarja na
družabnem omrežju.

4

44,4 %

5

55,6 %

Širjenje laži o žrtvi po spletu.

4

44,4 %

0

0,0 %

Objava neprimerne slike in/ali posnetka na
družabnem omrežju.

4

44,4 %

3

33,3 %

Pošiljanje žaljive vsebine preko e-pošte.

2

22,2 %

0

0,0 %

Širjenje laži preko sporočil SMS ali MMS.

1

11,1 %

0

0,0 %

Skupinska in načrtna izključitev žrtve oz.
blokiranje vstopa v skupino prijateljev na
družabnem omrežju.

0

0,0 %

1

11,1 %

V preglednicah 17 in 18 smo predstavili število in deleže zaznanih dejanj spletnega
nadlegovanja glede na vrsto dejanja. Na OŠ in OŠPP so med najpogostejšimi vrstami spletnega
nadlegovanja dejanja, povezana z družbenimi omrežji. Podatki so pričakovani in se skladajo s
podatki, ki so jih v raziskavi navedli Livingstone, Hasebrink idr. (2014); ti navajajo podatke dveh
raziskav, ki sta potekali v več državah v letih 2010 in 2014. V obeh raziskavah so mladi med 9.
in 16. letom najpogosteje uporabljali družabna omrežja in storitve za neposredno sporočanje.
Delež otrok, ki so omenjeni storitvi uporabljali, se je med letoma 2010 in 2014 povečal, najbolj
na področju dostopanja do družbenih omrežij.
Menimo, da je zaznavanje spletnega nadlegovanja na šolah oteženo, saj gre za pojav, ki je
lahko »skrit« pred odraslimi, učenci pa v zvezi z reševanjem spletnih konfliktov ne zaupajo v
kompetence učiteljev (glej graf 31 oz. poglavje 2.5.8.). Da gre v ozadju za spletno
nadlegovanje, se lahko včasih pokaže šele, ko med učenci izbruhnejo konflikti »v živo« v šoli.
Kot navajata Ybarra in Mitchell (2004), je za nekatere žrtve medvrstniškega nasilja spletno
nadlegovanje le podaljšek dogajanja v šoli, nekaterim služi splet kot sredstvo za povračilo, saj
le tako lahko uveljavijo svojo nadvlado nad tistimi, ki se v šoli do njih obnašajo nasilno.
Oziroma, kot pravi Patchin (2006), je to, kar se zgodi podnevi, pogosto predmet pogovorov
ponoči, kar pa se zgodi na spletu ponoči, je predmet pogovorov v šoli.
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Pogostejše pojavljanje spletnega nadlegovanja na družabnih omrežjih lahko poleg njihove
popularnosti pripišemo tudi dejstvu, da ta omrežja običajno omogočajo vse funkcionalnosti
»že preživetih« tehnologij, na primer pošiljanja sporočil (besedilnih ali multimedijskih),
spletnega klepetanja in deljenja datotek (torej tudi fotografij in videoposnetkov).
Preglednica 19: Čas in kraj zaznanih dejanj spletnega nadlegovanja

OŠ (n = 9)
Čas in kraj
nadlegovanja

zaznanega

spletnega

OŠPP (n = 9)

Število
Število
Odstotek
Odstotek
odgovorov
odgovorov

Nadlegovanje je potekalo v času pouka.

1

11,1 %

1

11,1 %

Nadlegovanje je potekalo v času izven
pouka, ko so bili učenci v šoli.

1

11,1 %

0

0,0 %

Nadlegovanje je potekalo v času izven
pouka, ko učenci niso bili v šoli.

6

66,7 %

5

55,6 %

V preglednici 19 predstavljamo odgovore šol na vprašanje, kje in kdaj je zaznano spletno
nadlegovanje potekalo. Možnih je bilo več odgovorov. Na vseh šolah, kjer so zaznali spletno
nadlegovanje, so odgovorili, da je šlo za nadlegovanje v času izven pouka, ko učenci niso bili v
šoli. Le v posamičnih primerih se je nadlegovanje dogajalo v šoli oz. v času pouka.

2.5.12.2. Odziv šol na spletno nadlegovanje
Na šolah, kjer so zaznali primere spletnega nadlegovanja, smo vprašali, kako so jih reševali. Na
voljo so imeli več odgovorov. Za zadnji zaznan primer smo anketirance prosili, naj na kratko
opišejo odziv na dogodek. Pogostost odgovorov prikazujemo v preglednici 20.
Preglednica 20: Odzivanje na primere spletnega nadlegovanja

OŠ (n = 9)
Odziv na spletno nadlegovanje

OŠPP (n = 9)

Število
Število
Odstotek
Odstotek
odgovorov
odgovorov

Reševanje znotraj razreda.

4

44,4 %

3

33,3 %

Reševanje s pomočjo šolske svetovalne
službe.

5

55,6 %

4

44,4 %

Reševanje z vključevanjem staršev.

6

66,7 %

4

44,4 %

Reševanje s pomočjo zunanjih institucij.

2

22,2 %

1

11,1 %

Niso reševali primera.

0

0,0 %

1

11,1 %
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Na šolah so zaznane primere spletnega nadlegovanja najpogosteje reševali z vključitvijo
staršev in ob pomoči šolske svetovalne službe. Pogosto so vključili tudi razrednika otroka, ki je
bil bodisi žrtev bodisi storilec dejanja. Vodilni delavci na osnovnih šolah so navedli še naslednje
načine, s katerimi so reševali zadnje zaznane primere:
-

odstranitev neprimerne vsebine s pomočjo sodelavcev Safe.si, pogovor z učenci in
obvestilo staršem,

-

prepoved uporabe mobilnih telefonov v šolskem prostoru, vzgojno vplivanje na
posledice nepravilne uporabe IKT,

-

spletnega nadlegovanja na družabnih omrežjih ne rešujejo v šoli, po potrebi obvestijo
starše,

-

opravičilo, izbris vsebine, vzgojni ukrep,

-

razgovori s starši, učitelji, svetovalno delavko in policijo,

-

pogovor z učenci, javna obvestila na spletni strani šole, ure oddelčne skupnosti na
temo spletne etike.

Vodilni delavci na osnovnih šolah s prilagojenim programom pa so navedli naslednje načine
reševanja zadnjih zaznanih primerov:
-

individualni pogovori učencev s psihologinjo, pogovor s psihologinjo v razredu ob
prisotnosti razrednika, pogovor psihologinje s starši vpletenih,

-

pogovor z vpletenimi, zbiranje dokazov ob pomoči staršev, pomoč staršev pri nadzoru
učencev doma (ukinitev profila na družabnem omrežju, svetovanje glede nadzora nad
dostopanjem do spleta),

-

brisanje profilov na družabnem omrežju pri učencih, mlajših od 13 let, ob prisotnosti
oz. pomoči učitelja računalništva,

-

pogovor z učenci in starši, usmerjanje obojih v iskanje informacij o zaščiti pred spletnim
nasiljem,

-

pogovor z učenci, pogovor s starši, izobraževanje o varni rabi interneta za učence,
starše in učitelje.

Rezultati se ujemajo s podatki raziskave portala Safe.si (2016), kjer navajajo, da incidente,
povezane z neprimerno rabo tehnologije, v 55 odstotkih obravnavajo tako, da opravijo
razgovor s starši, v 53 odstotkih pa opravijo razgovor z učencem. Raziskava je bila opravljena
na vzorcu 38 osnovnih šol. V isti raziskavi so med 44 osnovnimi šolami zaznali kar 34 odstotkov
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takih, ki incidentov spletnega nadlegovanja, če se zgodijo izven šole, ne obravnavajo, četudi
so vanje vključeni njihovi učenci.

2.5.12.3. Dostop do spleta in politika uporabe IKT
Vodilne delavce smo vprašali, ali učenci lahko prosto dostopajo do spleta preko šolskega
računalniškega omrežja izven ur pouka (med odmori, po pouku). Na voljo so imeli tri odgovore,
dopisali so lahko tudi svojega. Deleže posameznih odgovorov prikazujemo v preglednici 21.
Preglednica 21: Dostopanje učencev do spleta preko šolskega omrežja izven pouka

OŠ (n = 9)
Dostop učencev do šolskega omrežja

OŠPP (n = 9)

Število
Število
Odstotek
Odstotek
odgovorov
odgovorov

Učenci lahko dostopajo do spleta preko
šolskih računalnikov – v skupnih
prostorih.

1

11,1 %

0

0,0%

Učenci lahko dostopajo do spleta preko
šolskega omrežja s svojimi napravami.

1

11,1 %

1

11,1 %

Učenci ne morejo dostopati do spleta
preko šolskega omrežja, dostop je
možen le pod nadzorom učitelja.

6

66,7 %

8

88,9 %

Brez odgovora.

1

11,1 %

0

0,0 %

Večina v raziskavo vključenih šol ne dovoljuje, da učenci uporabljajo šolsko omrežje za
dostopanje do spleta. Ob tem je 55,5 odstotka osnovnih šol ter 66,7 odstotka osnovnih šol s
prilagojenim programom navedlo, da v šolskem omrežju uporabljajo strojne oz. programske
filtre za omejevanje dostopa do določenih spletnih strani in storitev.
Kljub temu, da visok odstotek šol učencem ne dovoljuje uporabe šolskega omrežja izven ur
šolskih dejavnosti, sta nadzor in omejevanje dostopa do določenih spletnih storitev lahko
neučinkovita. Kot navaja Lesjak (2016), šola nad vsebinami in storitvami, ki se prikazujejo na
mobilnih napravah, ki jih s seboj nosijo učenci, skorajda nima možnosti tehničnega omejevanja
ali nadzora, razen v primeru, ko so te naprave priključene v šolsko brezžično omrežje. Ker pa
imajo mobilne naprave pogosto lasten dostop do spleta z uporabo podatkovnega prenosa pri
operaterju mobilne telefonije, imajo učenci tako rekoč neomejen dostop do spleta. Ob tem
avtor navede, da se šole pogosto zatečejo v hitre rešitve in omejijo uporabo spleta. Pri tem pa
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se ne zavedajo, da obstajajo na spletu številna navodila, kako te omejitve zaobiti. Zato
tehnično omejevanje običajno ne prinese želenih rezultatov in ima pogosto nasproten učinek.
Šole smo vprašali tudi, kakšno politiko uporabe naprav IKT imajo pri šolskih dejavnostih (pouk,
razširjeni program, ostale šolske dejavnosti). Anketiranci so imeli na voljo 5 odgovorov in
možnost pripisa svojega odgovora. Odzivi šol so predstavljeni v preglednici 22.
Preglednica 22: Uporaba naprav IKT pri šolskih dejavnostih

OŠ (n = 9)
Kdaj lahko učenci uporabijo IKT pri
šolskih dejavnostih?

OŠPP (n = 9)

Število
Število
Odstotek
Odstotek
odgovorov
odgovorov

Učenci naprav ne smejo uporabljati pri
nobeni šolski dejavnosti.

5

55,6 %

6

66,7 %

Učiteljem je prepuščena odločitev o
uporabi IKT pri dejavnostih, ki jih vodijo.

1

11,1 %

1

11,1 %

Učenci lahko naprave uporabljajo na
taborih in v šoli v naravi.

1

11,1 %

1

11,1 %

Učenci lahko naprave uporabljajo na
dnevih dejavnosti.

0

0,0 %

0

0,0 %

Učenci lahko naprave uporabljajo pri
urah pouka.

0

0,0 %

0

0,0 %

Drugo

2

22,2 %

1

11,1 %

Na več kot polovici sodelujočih šol učenci naprav ne smejo uporabljati pri nobeni šolski
dejavnosti, medtem ko je na nekaterih šolah to dovoljeno pod nadzorom učiteljev ali v času,
ko potekajo dejavnosti, ki ne spadajo v obvezni program šole. Na dveh osnovnih šolah so
navedli, da učenci naprave lahko uporabljajo le na taborih ob točno določenih urah oz. se o
času uporabe dogovorijo. Na osnovni šoli s prilagojenim programom pa dovoljujejo uporabo
na športnih dnevih in ekskurzijah za fotografiranje in poslušanje glasbe.
Uporaba naprav IKT je v današnjem času neizogiben del vsakdanjega življenja. Predmetniki
osnovne šole med priporočili o opremljenosti učilnic z didaktičnimi pripomočki vključujejo
računalnike, projektorje, dostop do spleta ipd., kljub temu pa večina šol prepoveduje uporabo
naprav pri pouku. Ocenjujemo, da je delni razlog za to strah pred zlorabami naprav s strani
učencev, posledično tudi spletnega nadlegovanja. Ukrepanje na tem področju zahteva
nekatera specifična znanja, ki pa jih veliko učiteljev nima. Raziskava Safe.si (2016) na vzorcu
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46 osnovnih šol je pokazala, da le-te v 80 odstotkih menijo, da učitelji niso usposobljeni za
ukrepanje, ko gre za spletno vrstniško nasilje. O slabi usposobljenosti učiteljev so prav tako
poročali učenci (Tangen in Campbell, 2010), pa tudi učitelji sami (Cassidy idr., 2012), kljub
zaskrbljenosti glede spletnega nadlegovanja med učenci (Eden idr., 2013). Izobraževanje
učiteljev na področju IKT, predvsem seznanitev z možnimi nevarnostmi, s katerimi se lahko
srečajo sami ali njihovi učenci, bi moralo biti na prednostnem seznamu šol. Tako bi se lahko
šole bolj aktivno vključevale v reševanje nastalih težav, hkrati pa bi preventivne dejavnosti s
področja spletnega nadlegovanja učinkoviteje vpletale v vsakodnevni pouk.

2.5.12.4. Obravnava spletnega nadlegovanja v šolskih pravilnikih
Vodilne delavce šol smo spraševali, kako obravnavajo spletno nadlegovanje v šolskih
pravilnikih, ki jih v skladu z veljavno zakonodajo šole morajo imeti. Odgovore smo kot dodatno
spremenljivko obravnavali že v poglavju 2.5.8., tu pa v preglednici 23 prikazujemo, v kolikšnih
deležih šole neposredno obravnavajo spletno nadlegovanje in v kolikšnih deležih medvrstniško
nasilje.
Preglednica 23: Obravnava medvrstniškega nasilja in spletnega nadlegovanja v šolskih pravilnikih

Dokument

Medvrstniško nasilje

Spletno nadlegovanje

OŠ (n =9)

OŠPP (n = 9)

OŠ (n =9)

OŠPP (n = 9)

Neposredna opredelitev v
Vzgojnem načrtu šole

100,0 %

100,0 %

55,6 %

22,2 %

Neposredna opredelitev v
Pravilih šolskega reda

77,8 %

66,7 %

55,6 %

22,2 %

Neposredna opredelitev v
Hišnem redu šole

55,6 %

44,4 %

22,2 %

11,1 %

Neposredna opredelitev v
vsakokratnem Letnem
delovnem načrtu šole

44,4 %

33,3 %

11,1 %

11,1 %

Iz preglednice 23 lahko razberemo, da vse šole v vsaj enem od ključnih pravilnikov, ki jih šola
mora sprejeti, obravnavajo medvrstniško nasilje. Vse vprašane šole ga obravnavajo v vzgojnih
načrtih. Spletno nadlegovanje pa je manj pogosto neposredno vključeno v šolske pravilnike.
Na 4 osnovnih šolah (44,4 %) in 6 osnovnih šolah s prilagojenim programom (66,7 %) so
odgovorili, da v šolskih pravilnikih spletnega nadlegovanja neposredno sploh ne obravnavajo.
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S 2-preizkusom smo preverili, ali obstajajo statistično pomembne razlike v vključenosti
učencev v spletno nadlegovanje v vlogi žrtve glede na načrtovanje preventivnih ukrepov v
dokumentih šole, ki jo učenci obiskujejo. Vrednosti 2 niso statistično pomembne niti če jih
računamo za vsak podvzorec posebej (DSP: 2 = 2,302, df = 3; p = 0,512; OŠ: 2 = 0,353, df = 3;
p = 0,950; NIS: 2 = 5,867, df = 2; p = 0,053) niti če jo izračunamo za celoten vzorec (2 = 1,046,
df = 3; p = 0,790). Na podlagi rezultatov ne moremo z zadostno zanesljivostjo trditi, da je
vključitev preventivnih dejavnosti v šolske organizacijske dokumente povezana z vključenostjo
učencev v spletno nadlegovanje v vlogi žrtve.
S 2-preizkusom smo prav tako preverili, ali obstajajo statistično pomembne razlike v
vključenosti učencev v spletno nadlegovanje v vlogi storilca glede na načrtovanje preventivnih
ukrepov v dokumentih šole, ki jo učenci obiskujejo. Vrednosti 2 niso statistično pomembne
niti če jih računamo za vsak podvzorec posebej (DSP: 2 = 6,821, df = 3; p = 0,078; OŠ: 2 =
0,353, df = 3; p = 0,950; NIS: 2 = 2,175, df = 2; p = 0,337) niti če jo izračunamo za celoten
vzorec (2 = 1,718, df = 3; p = 0,633). Na podlagi rezultatov ne moremo z zadostno
zanesljivostjo trditi, da je vključitev preventivnih dejavnosti v šolske organizacijske dokumente
povezana z vključenostjo učencev v spletno nadlegovanje v vlogi storilca.
Kljub temu, da razlike v stopnji vključenosti v spletno nadlegovanje v vlogi žrtve med podvzorci
učencev (poglavje 2.5.4.) niso bile statistično pomembne, se nam zdi zaskrbljujoče, da dve
tretjini vključenih šol s prilagojenim programom in slaba polovica osnovnih šol spletnega
nadlegovanja sploh ne obravnavajo v svojih pravilnikih. Podobno je raziskava Safe.si (2016) na
naključnem vzorcu 54 osnovnih šol pokazala, da 56 odstotkov šol pravilnika o sprejemljivi rabi
tehnologije (interneta, mobilnih naprav, predvajalnikov ipd.) ni imelo v veljavi.
Prav bi bilo, da bi vse šole v svoje pravilnike vključile definicije sprejemljive uporabe naprav
IKT ter določile posledice in postopke ob kršitvah. Lesjak (2016) pravi, da šola ne more prevzeti
odgovornosti za ravnanja učencev, ki se zgodijo na internetu, če jih ne opazi, še manj pa šola
more prevzeti odgovornost za ravnanja, ki se zgodijo izven pouka, četudi jih počnejo njeni
učenci. Šola je dolžna izvajati nadzorstveno funkcijo (nadzorstvena dolžnost šole). Avtor
predlaga, da se v splošnih internih aktih šole zapišeta jasna usmeritev šole k nenasilju na
internetu ter usmeritev k varni in odgovorni rabi interneta, računalnikov in mobilnih naprav.
Šola naj načrtuje tudi ukrepe ob nespoštovanju pravil in proaktivne ukrepe za zmanjšanje
tveganj. O obravnavi incidentov, ki se zgodijo izven pouka, Lesjak (2016) pravi, naj šola »izrazi
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jasno pripravljenost, da bo pomagala razreševati probleme, tudi če zanje neposredno ni
odgovorna, ampak se zaveda, da so v incident vpleteni njeni učenci, ki so »njeni« 24 ur dnevno
in ne samo v času, ko prestopijo šolski prag«.

2.5.12.5. Odgovornost za skrb na področju spletne varnosti
V zadnjem delu vprašalnika za vodstvene delavce smo spraševali o tem, kako imajo na šolah
urejene vloge zaposlenih na področju spletne varnosti. Na vprašanje, ali imajo na šoli določeno
eno ali več oseb, ki skrbijo za področje varne rabe spleta, je pritrdilno odgovorilo 66,7 odstotka
osnovnih šol in 77,8 odstotka osnovnih šol s prilagojenim programom. Anketiranci so bili
naprošeni, naj označijo, katere osebe so zadolžene za spletno varnost, deleže odgovorov
navajamo v preglednici 24. Anketiranci so lahko označili več možnosti v primeru, da za spletno
varnost skrbijo zaposleni na različnih delovnih mestih.
Preglednica 24: Osebe, ki so na šoli zadolžene za spletno varnost

Funkcija, delovno mesto

OŠ (n =9)

OŠPP (n = 9)

Ravnatelj(ica)

0,0 %

11,1 %

Pomočnik(ica) ravnatelja(ice)

11,1 %

0,0 %

Računalnikar, organizator informacijskih dejavnosti

66,7 %

55,6 %

Učitelj(i)

0,0 %

33,3 %

Svetovalni delavci

22,2 %

22,2 %

Na sodelujočih šolah so za področje spletne varnosti odgovorni računalnikarji, organizatorji
informacijskih dejavnosti (ROID), v manjši meri pa še svetovalni delavci in na osnovnih šolah s
prilagojenim programom tudi učitelji. Ravnatelji in njihovi pomočniki na sodelujočih šolah za
to področje večinoma niso zadolženi; o tem, koliko se vključujejo v načrtovanje in izvajanje
preventivnih dejavnosti na področju spletnega nadlegovanja, anketirancev nismo spraševali.
Menimo, da morajo ravnatelji biti oz. postati pobudniki, da se na šolah vzpostavijo ustrezni
pravilniki in da bodo vsi deležniki – učenci, učitelji in tudi starši – vključeni v izobraževalne in
proaktivne dejavnosti s področja varne in odgovorne rabe spleta. Usmeritev vodstvenih
delavcev v povečevanje spletne varnosti na šoli in med učenci je lahko spodbuda zaposlenim
na šolah, da bodo temu področju namenili več pozornosti.
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3. Pregled odgovorov na raziskovalna vprašanja
S predstavitvijo in analizo rezultatov raziskave smo osvetlili problem spletnega nadlegovanja
z nekaterih vidikov. Opisali smo tudi, kako osnovne šole, s katerih prihajajo anketirani učenci,
skrbijo za spletno varnost svojih učencev in zaposlenih. Ugotovitve lahko strnemo v naslednje
odgovore.

Koliko so pri dostopanju do spleta nadzorovani učenci različnih izobraževalnih programov?
Podatki so pokazali, da več kot polovice vprašanih učencev nihče ne nadzira pri uporabi spleta
in IKT. Deleži posameznih odgovorov sicer kažejo, da učence s posebnimi potrebami, ki so
deležni dodatne strokovne pomoči in tiste, ki obiskujejo prilagojeni program z nižjim
izobrazbenim standardom, starši pogosteje nadzirajo pri uporabi spleta, vendar statistično
pomembnih razlik med stopnjami nadzora glede na učni program, ki ga učenec obiskuje, nismo
našli.
Menimo, da pri starših pogosto prihaja do napačnega prepričanja, da je otrok, ki je doma oz.
v svoji sobi, varen pred nevarnostmi. Zato večina otrok ni pod nadzorom, ko dostopajo do
spleta. Del vzroka za tako stanje pa je verjetno slabše znanje oz. usposobljenost današnjih
odraslih za nadzorovanje početja otrok na spletu. Današnji učenci so »digitalni domorodci«, ki
so se »rodili s telefonom v roki«. Vsi, ki smo rojeni pred koncem dvajsetega stoletja, pa smo v
najboljšem primeru »le digitalni migranti«, zato smo na področju IKT večkrat korak za mladimi.

Kako se razlikujejo vzorci uporabe spletnih storitev oz. IKT med učenci različnih izobraževalnih
programov?
92,5 odstotka vprašanih učencev ima računalnik (lasten ali si ga delijo z drugimi člani
gospodinjstva), podobno velja za mobilne telefone, kjer ima večina lastno napravo. Glede na
to, da imajo danes dostop do spleta že številne naprave (tudi ure, avtomobilski sistemi,
gospodinjski aparati …), delitev po napravah ni več smiselna, saj med vsemi anketiranimi
učenci ni bilo niti enega, ki ne bi imel vsaj ene od naprav, ki omogoča spletni dostop.
Glede na vključenost učencev v posamezni izobraževalni program pri dejavnostih brskanja po
spletu, prejemanju in pošiljanju e-pošte ter pri branju, ogledu slik, videoposnetkov in
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objavljanju na družabnih omrežjih nismo našli statistično pomembnih razlik. Statistično
pomembne razlike pa med učenci v različnih izobraževalnih programih obstajajo pri
objavljanju multimedijskih vsebin na spletu, pri uporabi spletnega (video)telefoniranja ter pri
igranju spletnih iger z drugimi igralci. Višji delež odgovorov, da »poznajo objavo in deljenje slik
in videoposnetkov, a tega ne uporabljajo«, najdemo v podvzorcu učencev rednega programa
osnovne šole. Menimo, da gre pri tem podvzorcu za boljše zavedanje, da nepremišljeno
objavljanje slikovnega in video gradiva lahko vodi v spletno nadlegovanje. V podvzorcu
učencev prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom lahko pri vseh dejavnostih
vidimo višji delež odgovorov »Ne poznam storitve.«, kar nakazuje na slabšo usposobljenost
otrok za uporabo IKT. To pa sovpada z nižjimi kognitivnimi sposobnostmi učencev, ki
obiskujejo omenjeni izobraževalni program.

Ali obstajajo razlike v izkušnjah s spletnim nadlegovanjem med učenci različnih izobraževalnih
programov?
Kljub nekaterim tujim raziskavam, kjer so učence s posebnimi potrebami prepoznali kot
skupino učencev z večjim tveganjem za vpletenost v spletno nadlegovanje, naši podatki ne
potrjujejo statistično pomembnih razlik med učenci različnih izobraževalnih programov glede
vključenosti v spletno nadlegovanje niti v vlogi žrtve niti v vlogi storilca. 11,3 odstotka
anketiranih učencev, ki so deležno dodatne strokovne pomoči, 9,7 odstotka anketiranih
učencev, ki obiskujejo redni program OŠ in 9,7 odstotka anketiranih učencev prilagojenega
programa z NIS je bilo žrtev spletnega nadlegovanja, kar sovpada z nekaterimi tujimi
raziskavami (Campbell idr., 2012; Corcoran idr., 2012; Festl idr., 2013; Heirman in Walrave,
2012). Menimo, da podatki kljub temu ne prikazujejo realnega stanja, saj gre pri poročanju
učencev tudi za subjektivno doživljanje, ki lahko dejanja minimalizira ali potencira. Učenci so
bili najpogosteje žrtve neposredno usmerjenih dejanj, izvedenih na način, ki onemogoča
spremljanje širšega kroga ljudi (nadležni klici, spletni klepet, nadležna e-pošta). Prav tako je
11,3 odstotka anketiranih učencev, ki obiskujejo dodatno strokovno pomoč, 9,7 odstotka
anketiranih učencev v rednem programu OŠ in 2,8 odstotka anketiranih učencev v
prilagojenem programu z NIS že nadlegovalo druge z uporabo IKT. V teh primerih je
najpogosteje šlo za nadlegovanje v družabnih omrežjih ali za deljenje multimedijskega gradiva
z namenom žalitve. Podatki se v določeni meri ujemajo z izsledki prej omenjenih raziskav.
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Preverjali smo tudi soodvisnost med vlogo žrtve in vlogo storilca za učence s posebnimi
potrebami, ki so deležni dodatne strokovne pomoči, lahko predpostavljamo, da soodvisnost
obstaja.
Glede na dejstvo, da se deleži otrok, ki so vpleteni v spletno nadlegovanje, v raziskavah precej
razlikujejo, menimo, da je pri poročanju otrok v določeni meri pomembno, kako doživljajo
svoje spletno življenje. O tem, da mladi spletno nadlegovanje doživljajo kot neizogiben del
spletnega življenja in te oblike nasilja ne dojemajo tako resno kot »klasično« medvrstniško
nasilje, poročajo tudi tuji raziskovalci (Bryce in Fraser, 2013; Monks idr., 2012). Natančnejše
rezultate o dojemanju posameznih dejanj kot spletnega nadlegovanja bi dale poglobljene
raziskave, npr. v obliki intervjujev učencev.

Kakšna je povezanost med nenadzorovano uporabo spleta in stopnjo izpostavljenosti
spletnemu nadlegovanju?
Večina sodelujočih učencev pri uporabi IKT ni nadzorovana ali jih le redko nadzirajo.
Predvidevali smo, da sta spremenljivki nadzor nad otroki s strani odraslih in izkušnje s spletnim
nadlegovanjem povezani, vendar med njima statistično pomembnih povezav nismo našli niti,
ko smo podatke o nadzoru nad otroki združili v le dve kategoriji.
Predvidevamo, da je nadzor otrok pri uporabi spleta in naprav IKT za odrasle lahko koristen v
smislu seznanjenosti z dejavnostmi, ki se jih otroci na spletu poslužujejo. Ker pa je dostop do
spleta možen praktično kjerkoli in kadarkoli, pred spletnim nadlegovanjem niso varni niti tisti
otroci, ki so pod stalnim nadzorom odraslih.

Ali obstaja povezanost med šolsko preventivno politiko in številom učencev, ki so udeleženi v
spletnem nadlegovanju?
Na podlagi pridobljenih rezultatov ne moremo z zadostno zanesljivostjo trditi, da sta šolska
preventivna politika in vključenost učencev v spletno nadlegovanje (v vlogi žrtve ali storilca)
povezani. Vse šole imajo sprejete temeljne dokumente, ki se nanašajo na vzgojno delovanje
šole. Sem spadajo predvsem vzgojni načrt šole, pravila šolskega reda in hišni red šole. Nekatere
šole v teh dokumentih definirajo sprejemljiva dejanja in prekrške na področju medvrstniškega
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nasilja, nekatere šole vključujejo specifične definicije tudi za spletno nadlegovanje. Posamezne
šole tudi načrtujejo preventivne in proaktivne dejavnosti na teh področjih.

Ali se učenci na šolah, kjer načrtujejo preventivne dejavnosti, počutijo bolj kompetentne za
spopadanje s spletnim nadlegovanjem kot učenci na šolah, kjer preventivnih dejavnosti ni?
Da obstaja povezava med preventivno politiko šole (na področju spletnega nadlegovanja ali
medvrstniškega nasilja) in poznavanjem zaščitnih ukrepov pred spletnim nadlegovanjem, ne
moremo trditi z zadostno zanesljivostjo.
Vsekakor pa so učenci informacije o zaščiti na spletu najpogosteje prejeli ravno v šoli, zato je
skrbno načrtovanje osveščanja in preventivnih dejavnostih na tem področju še toliko bolj
pomembno.

V kateri skupini odraslih učenci vidijo kompetentne osebe, ki jim lahko svetujejo in pomagajo
glede varne uporabe spleta?
Učenci kljub temu, da so informacije o varnem spletnem udejstvovanju prejeli v šoli, učitelje
dojemajo kot najmanj kompetentne osebe za svetovanje in pomoč na tem področju. Kot
najbolj zaželen vir informacij so se pokazali zunanji strokovnjaki, pri učencih prilagojenega
programa z nižjimi izobrazbenim standardom pa starši. Med podvzorci učencev smo opazili
statistično pomembne razlike, nizka stopnja zaupanja v učitelje pa se ujema tudi z nekaterimi
tujimi raziskavami (npr. Cassidy idr., 2012; Tangen in Campbell, 2010).

Ali se stališča učencev različnih izobraževalnih programov do nekaterih vidikov »spletnega
življenja« razlikujejo?
S štiristopenjsko lestvico smo ugotavljali nekatera stališča učencev do spletnega
udejstvovanja. Statistično pomembne razlike glede na obiskovanje izobraževalnega programa
obstajajo le pri stališču, da imajo učenci na spletu pravico reči karkoli, tudi če izjave
prizadenejo nekoga ali vdrejo v njegovo zasebnost. Kljub temu, da imajo učenci, ki so deležni
dodatne strokovne pomoči, manjše zadržke pri žaljivih spletnih objavah, se večina učencev
tega podvzorca s tovrstnim ravnanjem ne strinja.
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Ali se na šolah, vključenih v raziskavo, zavedajo problema spletnega nadlegovanja in v zvezi s
tem načrtujejo preventivne vzgojne dejavnosti?
Načrtovanje preventive s področja spletnega nadlegovanja smo raziskovali s pomočjo
vprašalnika za vodstvene delavce šol, kjer smo anketirali učence. Na večini sodelujočih šol so
se v obdobju enega leta pred odgovarjanjem na vprašalnik srečali že z vsaj enim primerom
spletnega nadlegovanja, vanje pa so bili vključeni učenci od 4. do 9. razreda (število primerov
s starostjo učencev praviloma narašča). Večina primerov se je zgodila izven pouka, kljub temu
pa so se na šolah ukvarjali z reševanjem nastalih konfliktov. Šole se problema zlorabe spleta
zavedajo, dostop do spleta učencem omogočajo večinoma le pod nadzorom učitelja. Bolj
zaskrbljujoča se nam zdi obravnava spletnega nadlegovanja v ključnih organizacijskih
dokumentih šole. Le dobra polovica osnovnih šol ter dobra petina osnovnih šol s prilagojenim
programom ima spletno nadlegovanje eksplicitno opredeljeno v enem od šolskih
dokumentov. Kljub temu, da razlik v izkušnjah učencev glede na načrtovanje preventivnih
ukrepov v organizacijskih dokumentih šole statistično nismo dokazali, menimo, da bi se vse
šole morale do spletnega nadlegovanja eksplicitno opredeliti, navesti ničelno toleranco do te
vrste nasilja in vsakoletno načrtovati preventivne in proaktivne dejavnosti za ozaveščanje
učencev, učiteljev in staršev o omenjeni problematiki. Vodstvenim delavcem šol podobno
svetujejo tudi v priročniku s smernicami za vodstva šol, ki je bil v začetku leta pripravljen v
okviru projekta Safe.si (Lesjak, 2016a).
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4. Sklepi in usmeritve
Življenje na spletu je dandanes realnost, ki jo živijo večinoma otroci in mladostniki. »Milenijci«
oz. »generacija Y« in pripadniki »generacije Z« so ljudje, rojeni od sredine osemdesetih let do
začetka 21. stoletja. Ti dve generaciji z računalniki in ostalo informacijsko komunikacijsko
tehnologijo živita že od zgodnjega otroštva. Prihod pametnih mobilnikov in ostalih prenosnih
naprav IKT je posamezniku omogočil povezovanje s svetovnim spletom kjerkoli in kadarkoli.
Velikokrat opažena podoba mladega danes je postava s sklonjeno glavo, mobilnikom v roki in
slušalkami v ušesih. Številni mladi danes znaten del svojega budnega časa preživijo na spletu,
običajno na enem od mnogih družbenih medijev oz. družbenih omrežij. Spletni medosebni
odnosi pa s seboj poleg mnogih koristi prinašajo tudi nov pojav, spletno nadlegovanje,
imenovano tudi spletno nasilje, trpinčenje oz. ustrahovanje, kibernetsko nasilje, cyberbullying.
Raziskovanje spletnega nadlegovanja poteka že več kot desetletje, v širši javnosti pa prihaja v
ospredje tudi zaradi nekaterih tragičnih primerov, ki so se končali s samomori. Spletno
nadlegovanje je postalo predmet številnih raziskav v tujini, tudi Slovenija sledi trendom z
vzpostavitvijo Centra za varnejši internet, prav tako obstaja nekaj zasebnih zavodov, ki se
ukvarjajo s problematiko varnega življenja na spletu.
Raziskava, opravljena v okviru magistrskega dela, je po nam znanih podatkih prva raziskava v
Sloveniji, ki razlikuje med otroki s posebnimi potrebami in otroki brez posebnih potreb.
Rezultati elektronskega vprašalnika, ki ga je rešilo 196 učencev iz 18 osnovnih šol, kažejo na
to, da v izkušnjah učencev s spletnim nadlegovanjem ni statistično pomembnih razlik, torej
ničelne hipoteze, da med učenci s posebnimi potrebami ni razlik v stopnji izpostavljenosti
spletnemu nadlegovanju, ne moremo ovreči z zadostno verjetnostjo. Prav tako nismo uspeli z
zadostno verjetnostjo zavreči hipoteze, da med učenci različnih izobraževalnih programov ni
razlik v stopnji spletnega nadlegovanja drugih. Medtem, ko so bili deleži učencev, ki so bili
žrtve, v vseh podvzorcih podobne (blizu 10 odstotkov), je bil največji delež učencev, ki so prek
spleta nadlegovali druge, med učenci, ki so v redni OŠ bili deležni dodatne strokovne pomoči.
Kljub raziskavam, ki so pokazale na večji delež nadlegovanih otrok s posebnimi potrebami
(tako »klasično« kot tudi prek spleta), so na neenotnosti zaključkov opozorile že Rose idr.
(2010), ki kot vzroke navajajo težave z definicijami, različne lastnosti proučevanih populacij,
postopke zbiranja podatkov in kulturne dejavnike.
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Spletno nadlegovanje je pojav, ki tako v laični kot tudi v strokovni javnosti hitro pridobiva
zanimanje in vzbuja precejšnje skrbi. Raziskave kažejo na različne stopnje doživljanja spletnega
nadlegovanja, kar v nekaterih primerih lahko problem minimalizira, v drugih pa ga predstavlja
kot vsesplošen pojav. Menesini (2012) glede tega zaključuje, da so ocene o razširjenosti pojava
običajno višje, če so anketiranci izbrani prek spleta, in nižje, kadar so v vzorce vključeni šolarji.
Ob različnih izsledkih tujih raziskav in podobnih deležih nekaterih odgovorov anketirancev v
naši raziskavi se lahko vprašamo, kakšen je vpliv dojemanja posameznih dejanj kot dejanj
spletnega nadlegovanja. V kvalitativnih študijah spletnega nadlegovanja mladih so menili, da
se otroci sicer zavedajo resnosti te oblike nasilja, vendar pa mladi določeno stopnjo spletnega
nadlegovanja sprejemajo kot normalen in neizogiben del življenja na spletu (npr. Bryce in
Fraser, 2013; Monks idr., 2012). Podobno pri neposrednem delu z učenci s posebnimi
potrebami opažamo tudi sami.
Rezultati različnih raziskav kažejo na nizko stopnjo nadzorovanosti otrok pri dostopanju do
spleta. Tudi naši podatki to potrjujejo in se med podvzorci statistično pomembno ne
razlikujejo. Večine otrok pri uporabi spleta odrasli ne nadzorujejo. Odgovori, ki smo jih dobili
s šol, kjer smo anketirali učence, pa kažejo na to, da večina šol spletnega nadlegovanja z vidika
preventive še ne obravnava ločeno. Kljub temu pa velik del otrok informacije o varni uporabi
spleta dobi ravno v šoli – sklepamo, da pretežno v obliki predavanj in delavnic zunanjih
strokovnjakov, saj le-ti uživajo dokaj visoko stopnjo zaupanja s strani anketiranih učencev. Ob
tem večina učencev meni, da dobro poznajo zaščitne ukrepe. Le učenci v prilagojenem
programu z NIS glede nasvetov, kako se spopadati z nevarnostmi spleta, bolj kot zunanjim
strokovnjakom zaupajo staršem in učiteljem. Nizko stopnjo zaupanja v učitelje so zaznali tudi
tuji raziskovalci, med večkrat navedenimi vzroki pa je bilo slabo znanje učiteljev na področju
uporabe IKT. Podatki so lahko smernica za osnovne šole, da je učitelje potrebno seznanjati z
novostmi v razvoju IKT; le tako bodo lahko suvereno svetovali učencem in tako nanje delovali
preventivno.
Dvig zaupanja odraslim bi moral biti eden od pomembnih ciljev vzgoje za varno spletno
življenje. Tako kot v tujih raziskavah, tudi naši odgovori kažejo na nizke deleže poročanja
odraslim (predvsem učiteljem) o spletnem nadlegovanju. Del vzrokov se morda skriva v
bojazni pred posledicami (odvzem naprave, prepoved uporabe) ali v že omenjeni nižji stopnji
zaupanja v sposobnost odraslih, da jim bodo znali svetovati. Načrtovalci vzgojnih aktivnosti v
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šolah bi te vzroke morali upoštevati pri oblikovanju preventivnih dejavnosti za varno spletno
življenje. Ob tem pa morajo šole tesno sodelovati s starši, saj večina otrok do spleta dostopa
doma. Ključno vlogo na področju dviga ozaveščenosti med mladimi glede spletnega
nadlegovanja in ostalih pasti spleta morajo torej imeti šole. Vodstvo šol ima pomembno
nalogo, da vzpostavlja pogoje za razvoj in vpeljavo aktualnih in učinkovitih oblik ozaveščanja
učencev, učitelji pa se morajo udeleževati izobraževanj ali sami poiskati informacije o življenju
otrok na spletu in trendih, ki se pojavljajo v informacijsko komunikacijski tehnologiji. Vsi
zaposleni na šolah - ravnatelji, šolski svetovalni delavci, učitelji in ostali - morajo do spletnega
nadlegovanja imeti ničelno toleranco. To usmeritev naj imajo šole zapisane v svojih
dokumentih, ki določajo vzgojno delovanje šole. S tem, ko bodo učitelji pokazali, da so »na
tekočem« z razvojem tehnologije, si bodo lahko pridobili večje zaupanje učencev. Tako lahko
postanejo njihova opora, če se le-ti znajdejo v vlogi žrtve spletnega nadlegovanja. Vsekakor je
naloga vodstev šol, da sprejmejo pravila, ki bodo določala sprejemljivo uporabo naprav in
spleta v času, ko so učenci pod nadzorom šole. Kljub temu, da ne morejo biti odgovorne za
dejanja učencev izven časa trajanja šolskih dejavnosti, pa se šole v pravilih sprejemljive rabe
spleta lahko opredelijo do dejanj v prostem času učencev in ponudijo svojo pomoč pri
reševanju nastalih težav.
Pomembni partnerji šol v boju proti spletnemu nadlegovanju (pa tudi ostalim nevarnostim, ki
jih splet prinaša) morajo postati starši. Največ primerov spletnega nadlegovanja se namreč
zgodi izven časa pouka oz. ko so otroci v varljivo varnem zavetju doma. Ker se starši v izkušnjah
s spletom in IKT razlikujejo, je pomembno, da šole prevzamejo odgovornost za ozaveščanje na
področju spletne varnosti. Center za varnejši internet je s svojim osrednjim projektom Safe.si
odličen vir informacij, s svojo ponudbo predavanj za starše pa tudi dobra pomoč šolam, da
staršem svojih učencev predstavijo osnove varnosti na spletu, ki bi jih moral poznati vsak starš.
Žal iz lastnih izkušenj opažamo, da se tovrstnih izobraževanj za starše udeležuje (pre)malo
staršev. Če bodo starši lahko pravočasno ugotovili, da je njihov otrok vpleten v spletno
nadlegovanje, bodo lahko tudi pravočasno ukrepali ali poiskali pomoč. Starše je potrebno
opremiti z zavedanjem, da odškodninsko odgovornost za dejanja lastnih otrok na spletu nosijo
tudi sami. Kljub temu, da v Sloveniji še nimamo sodniške prakse, ki bi omenjala primer
oškodovanja zaradi spletnega nadlegovanja, so v tujini že znani primeri, ko so starši žrtve
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spletnega nadlegovanja po sodni poti zahtevali odškodnino od nadlegovalca oz. njegovih
staršev (Lesjak, 2016b; Završnik, 2016).
Šole lahko svojo zavezanost k varnejšemu spletnemu okolju učencev pokažejo tudi tako, da se
vključijo v vseevropsko iniciativo eSafetyLabel (www.esafetylabel.eu). Z orodji, ki jih spletni
portal ponuja, šola lahko oceni stanje na področju spletne varnosti in tako pridobi značko
spletno varne šole. Obenem se zaveže k izpopolnjevanju varnosti šolskega omrežja in pravil
ter rednemu preverjanju stanja na področju spletne varnosti. Šole naj učencem redno
posredujejo informacije o tem, kako lahko v Sloveniji prijavijo primere spletnega nasilja (npr.
TOM telefon ali TOM klepet ter Spletno oko). Na šolah bi učence k prijavi primerov spletnega
nadlegovanja lahko spodbudili z vzpostavitvijo spletnega obrazca, preko katerega bi učenci
lahko sporočili svoje težave ali težave drugih, brez da bi se morali podpisati oz. uporabiti svoj
e-naslov. Učenci v vseh podvzorcih so se večinoma strinjali (poglavje 2.5.11.), da bi odraslim
anonimno poročali o primerih spletnega nadlegovanja. Stališča mladih do življenja na spletu
se med otroki v različnih izobraževalnih programih večinoma statistično pomembno ne
razlikujejo. Opazna pa je tendenca zavedanja mladih, da spletno nadlegovanje ni normalen
pojav brez posledic in da so odrasli lahko pomembna opora pri spopadanju z njim. Mnenju, da
imamo na spletu pravico reči karkoli, statistično pomembno manj nasprotujejo le učenci, ki so
deležni DSP. Ta ugotovitev nam nakazuje, da se je spremenilo dojemanje posameznikove
zasebnosti, ki je sicer ena od temeljnih človekovih pravic. Žal se ta pravica večkrat krši, kar
lahko vidimo tudi v naših javnih medijih. Naloga odraslih je, da otroke naučimo, kaj pomeni
zasebnost drugega in kako varovati lastno zasebnost. Kot so zapisali Burnik idr. (2015), morajo
otroci vedeti, da imajo pravico, da drugi spoštujejo njihovo zasebnost, in da morajo tudi oni
spoštovati zasebnost drugih.
Zaključimo lahko, da je spletno nadlegovanje pojav, ki je prisoten tudi v slovenski družbi. Ker
so otroci s posebnimi potrebami pogosti uporabniki informacijsko komunikacijske tehnologije,
pred nevarnostmi, ki jim pretijo, niso nič bolj varni kot njihovi vrstniki. Z raziskavo smo dobili
vpogled in oceno stanja, ki kaže, da v stopnji doživljanja spletnega nadlegovanja med učenci s
posebnimi potrebami in učenci brez posebnih potreb ni statistično pomembnih razlik. Kljub
temu nekatere raziskave izpostavljajo, da so učenci s posebnimi potrebami še posebej ranljiva
skupina otrok glede spletnega nadlegovanja. Ker gre za široko področje posebnih potreb, se
največkrat omenjajo nezmožnost uporabe strategij za obrambo pred spletnim nadlegovanjem
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(Bannon idr., 2015a) in motnje, ki so povezane s specifičnim vedenjem in komuniciranjem
otrok, npr. motnje avtističnega spektra (Twyman idr., 2010; Wells in Mitchell, 2013; Zablotsky
idr., 2014).
Učenci s posebnimi potrebami potrebujejo prilagojena gradiva, kar velja tudi za področje
spletne varnosti. V kolikor bodo učitelji in ostali strokovni delavci seznanjeni s področjem
spletne varnosti, bodo lahko individualizirali delo z učenci s posebnimi potrebami tako, da
bodo vsi učenci kar se da dobro usvojili informacije o pasteh spleta in spoznali postopke
varovanja in prijave spletnega nadlegovanja. Učitelji najbolje poznajo svoje učence in njihove
posebnosti, zato bo njihovo sodelovanje pri pripravi in posredovanju gradiv s tega področja
prineslo najboljše rezultate.
Naša raziskava ima nekatere omejitve. Podatki, pridobljeni s pomočjo anketnega vprašalnika,
niso poglobljeni. Menimo, da so za širše razumevanje udeleženosti otrok s posebnimi
potrebami na področju spletnega nadlegovanja potrebne dodatne raziskave, ki bi zajele več
skupin oseb s posebnimi potrebami. Kvalitativne raziskave lahko problem osvetlijo s širšega
vidika, obenem pa razjasnijo, kako učenci s posebnimi potrebami sploh dojemajo in doživljajo
spletno nadlegovanje.
V raziskavo niso bile zajete vse skupine otrok s posebnimi potrebami. Nekateri otroci s
posebnimi potrebami obiskujejo tudi druge izobraževalne programe; mi smo v raziskavo
vključili učence dveh programov. Prav tako smo anketirali učence zadnjega triletja osnovne
šole. Kljub temu, da večina spletnih servisov kot najnižjo starost za uporabo njihovih storitev
navaja dopolnjenih 13 let starosti, nekateri otroci splet uporabljajo že precej prej. V prihodnje
raziskave bi bilo smiselno zajeti tako mlajše otroke kot tudi mladostnike. Glede na to, da se
spletno nadlegovanje pojavlja v vseh starostnih obdobjih, bi bila smiselna raziskava pojava tudi
med odraslimi.
Kljub temu, da evropske agencije, ki se ukvarjajo z reševanjem spletnih incidentov, poročajo,
da število prijav spletnega nadlegovanja upada (Better Internet for Kids - Latest helpline trends
reveal drop in cyberbullying, 2015), bomo morali vsi, ki se tako ali drugače ukvarjamo z otroki,
aktivno pristopiti k lastnemu izpopolnjevanju in širjenju znanja o spletni etiki in varni uporabi
spleta. Tako bomo lahko to obliko nasilja čim bolj zmanjšali, splet pa ohranjali varen in prijeten
za vse, tudi za otroke s posebnimi potrebami.
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6. Priloge
6.1. Priloga 1: Spletni vprašalnik za učence
Pozdravljen, pozdravljena!
Sem Gregor Skumavc in sem učitelj v osnovni šoli. Tvoje sodelovanje je zelo pomembno in se
ti že vnaprej zahvaljujem.
Besedila v tem vprašalniku lahko tudi poslušaš, uporabi predvajalnik8:

Spletno in mobilno nadlegovanje je težava, s katero se srečujejo nekateri ljudje, predvsem
mladostniki. Ker me zanima, v kakšni meri si se z nadlegovanjem srečal oziroma srečala, te
prosim, da izpolniš ta spletni vprašalnik.
Nekatera vprašanja so precej osebna. Zato o tem, kaj si odgovoril(a), ni potrebno govoriti z
nikomer. Tvoji odgovori so le tvoji, zato jih ne zaupaj nikomur, če tega ne želiš.
Kljub temu, da moraš izbrati šolo in razred, ki ga obiskuješ, tvoji podatki nikoli ne bodo razkriti
in bodo ostali tajni. Potrebujem jih le zato, da bom lahko primerjal nekatere odgovore med
razredi in šolami. S podatki, ki jih bom predstavil, pa nihče ne bo mogel ugotoviti, kaj si pri
posameznem vprašanju odgovoril(a). Zato te prosim, da odgovarjaš po resnici.
Za tvoje sodelovanje pri tej raziskavi se ti že vnaprej zahvaljujem. Če te zaščita pred spletnim
nadlegovanjem še dodatno zanima, se ti bodo ob koncu vprašalnika prikazale povezave do
strani, kjer o tej temi lahko dobiš več informacij ali pa prijaviš primere spletnega ali
mobilnega nadlegovanja.
V tej anketi je 26 vprašanj.

Demografski podatki
1. Koliko si star(a)?
Prosimo, izberite samo eno izmed možnosti:
11 let

12 let

13 let

14 let

15 let

16 let

17 let

18 let

2. Katerega spola si?
Prosimo, izberite samo eno izmed možnosti:
ženski

moški

8

Predvajalnik posnetka je bil vdelan v vprašalnik pri vseh vprašanjih in večini odgovorov (kratki odgovori, npr.
»Da.«, »Ne.« ipd., niso bili podani z zvočnim posnetkom.
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3. Kateri razred obiskuješ?
Prosimo, izberite samo eno izmed možnosti:
7. razred

8. razred

9. razred

Drugo: _________________________

4. Ali imaš doma svojo sobo ali si sobo deliš z drugimi (z brati, sestrami, drugimi
člani gospodinjstva)?
Prosimo, izberite samo eno izmed možnosti:
V sobi sem sam(a).
Sobo si delim z drugimi (bratje, sestre, ostali člani gospodinjstva).

5. Ali obiskuješ ure dodatne strokovne pomoči (DSP)?9
Prosimo, izberite samo eno izmed možnosti:
Da

Ne

6. Katero šolo obiskuješ?
Prosimo, izberite samo eno izmed možnosti:
Osnovna šola Antona Tomaža Linharta Radovljica (ali podružnica)
Osnovna šola Bistrica pri Tržiču (ali podružnica)
Osnovna šola Cvetka Golarja Škofja Loka (ali podružnica)
Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem (ali podružnica)
Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica (ali podružnica)
Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce (ali podružnica)
Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj (ali podružnica)
Osnovna šola Gorje
Osnovna šola Ivana Groharja Škofja Loka (ali podružnica)
Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas (ali podružnica)
Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj
Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora
Osnovna šola Koroška Bela Jesenice (ali podružnica)
Osnovna šola Križe
Osnovna šola Matije Čopa Kranj

9

To vprašanje je bilo na voljo le učencem OŠ, v OŠPP vprašanja niso videli.
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Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor (ali podružnica)
Osnovna šola Naklo (ali podružnica)
Osnovna šola Orehek Kranj (ali podružnica)
Osnovna šola Poljane (ali podružnica)
Osnovna šola Predoslje Kranj
Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice
Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled (ali podružnica)
Osnovna šola Simona Jenka Kranj (ali podružnica)
Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj
Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica (ali podružnica)
Osnovna šola Stražišče Kranj (ali podružnica)
Osnovna šola Šenčur (ali podružnica)
Osnovna šola Škofja Loka - Mesto
Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice
Osnovna šola Tržič (ali podružnica)
Osnovna šola Železniki (ali podružnica)
Osnovna šola Žiri
Osnovna šola Žirovnica
Osnovna šola 16. decembra Mojstrana
Waldorfska šola Ljubljana, enota Gorenjska
Center Janeza Levca Ljubljana
Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik
Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava
Center za korekcijo sluha in govora Portorož
Center za sluh in govor Maribor
Center za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan
Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje
Dijaški dom Črnomelj
Dijaški dom Murska Sobota
Dijaški dom Ptuj
Dom Antona Skale Maribor
Dvojezična osnovna šola Lendava II.
II. osnovna šola Žalec
III. osnovna šola Rogaška Slatina
109

G. Skumavc: Spletno nadlegovanje in učenci s posebnimi potrebami, magistrsko delo, PeF UL

Osnovna šola Ana Gale Sevnica
Osnovna šola Antona Janše Radovljica
Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica
Osnovna šola Brežice
Osnovna šola Brinje Grosuplje Enota s prilagojenim učnim programom
Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina Enota s prilagojenim programom
Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja Krško
Osnovna šola dr. Slavko Grum Zagorje ob Savi
Osnovna šola Dragotina Ketteja Novo mesto
Osnovna šola Ferda Vesela Podružnica v Centru za zdravljenje bolezni otrok
Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin Enota s prilagojenim programom
Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur
Osnovna šola Glazija
Osnovna šola Gornja Radgona, enota s prilagojenim programom
Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor
Osnovna šola Helene Puhar Kranj
Osnovna šola Idrija Enota s prilagojenim učnim programom
Osnovna šola IV. Murska Sobota
Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer Enota s prilagojenim programom
Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika
Osnovna šola Jela Janežiča Škofja Loka
Osnovna šola Juričevega Drejčka Ravne na Koroškem
Osnovna šola Kozara Nova Gorica
Osnovna šola Lenart
Osnovna šola Litija Enota s prilagojenim programom
Osnovna šola Ljuba Šercerja Kočevje
Osnovna šola Ljudevita Pivka Ptuj
Osnovna šola Milke Šobar - Nataše Črnomelj
Osnovna šola Minke Namestnik- Sonje Slovenska Bistrica
Osnovna šola Mirna Podružnica s prilagojenim programom
Osnovna šola Miroslava Vilharja Enota s prilagojenim uč.prog.
Osnovna šola Mozirje
Osnovna šola Muta Enota s prilagojenim programom
Osnovna šola N.H. Rajka Hrastnik Podružnica Log s prilagojenim učnim programom
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Osnovna šola Pod goro Slovenske Konjice Enota s prilagojenim učnim programom
Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice
Osnovna šola Primoža Trubarja Laško
Osnovna šola Roje Domžale
Osnovna šola Stanka Vraza Ormož
Osnovna šola Stična
Osnovna šola Tončke Čeč Trbovlje
Osnovna šola 27. julij Kamnik
Tretja osnovna šola Slovenj Gradec
Vzgojni zavod Planina
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana
Drugo

Uporaba IKT (informacijsko telekomunikacijske tehnologije)
7. Katere naprave uporabljaš?
Prosimo, izberite primeren odziv za vsako trditev:
Uporabljam, imam
svojo napravo.

Uporabljam,
napravo delim z
drugimi.

Ne uporabljam
naprave.

osebni ali prenosni
računalnik
mobilni (pametni)
telefon
tablični računalnik
igralna konzola (XBox, PSP, Wii ...)
digitalna kamera ali
fotoaparat

8. Ali tvoje dostopanje do interneta kdo nadzoruje?
Prosimo, izberite samo eno izmed možnosti:
Nihče me ne nadzoruje.
Redko me nadzirajo.
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Pogosto me nadzirajo.
Redno me nadzirajo pri uporabi interneta.

9. KJE oz. OD KOD največkrat dostopaš do interneta?
Prosimo, izberite samo eno izmed možnosti:
Doma, računalnik imam v svoji sobi.
Doma, računalnik imamo v dnevni sobi/kuhinji/jedilnici.
V šoli med odmori.
V šoli pri pouku.
Drugo

10. Katere internetne storitve uporabljaš in kako pogosto?
Prosimo, izberite primeren odziv za vsako trditev:

Večkrat
dnevno

Nekajkrat
na teden

Nekajkrat
na mesec

Redkeje
kot
enkrat
na
mesec

Za storitev
sem
slišal(a), a
je ne
uporabljam

Ne
poznam

Brskanje
po
internetu
(ogled spletnih
strani, slik ...)
Prejemanje
pošte

e-

Pošiljanje
pošte

e-

Branje
objav
drugih
na
družabnih
omrežjih (npr.
Facebook,
MySpace,
Ask.fm ...)
Objavljanje na
družabnih
omrežjih (npr.
Facebook,
MySpace,
Ask.fm ...)
Ogled slik in
videoposnetkov
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Večkrat
dnevno

Nekajkrat
na teden

Redkeje
kot
enkrat
na
mesec

Nekajkrat
na mesec

Za storitev
sem
slišal(a), a
je ne
uporabljam

Ne
poznam

(npr. Instagram,
Snapchat ...)
Objavljanje,
deljenje slik in
videoposnetkov
(npr. Instagram,
Snapchat ...)
Telefoniranje
preko interneta
(npr.
Skype,
Viber ...)
Videopogovori
preko interneta
(npr.
Skype,
Viber ...)
Igranje spletnih
iger z drugimi
igralci

Spletno nadlegovanje
11. Ali te je v zadnjih 6 mesecih kdo nadlegoval po telefonu ali internetu?
Prosimo, izberite samo eno izmed možnosti:
Da

Ne

12. Kako so te nadlegovali in kako pogosto se je to dogajalo?
Na to vprašanje odgovorite
Odgovor je bil 'Da' pri vprašanju 11.

samo,

če

je

zadoščeno

naslednjim

pogojem:

Prosimo, izberite primeren odziv za vsako trditev:
Zgodilo se je
samo
enkrat.

Zgodilo se je
dvakrat do
trikrat
na
mesec.

Zgodilo se je
več
kot
trikrat
na
mesec.

Zgodilo se je
večkrat na
teden.

To se še ni
zgodilo.

Z nadležno epošto.

113

G. Skumavc: Spletno nadlegovanje in učenci s posebnimi potrebami, magistrsko delo, PeF UL

Zgodilo se je
samo
enkrat.

Zgodilo se je
dvakrat do
trikrat
na
mesec.

Zgodilo se je
več
kot
trikrat
na
mesec.

Zgodilo se je
večkrat na
teden.

To se še ni
zgodilo.

Preko klepeta
(Messenger...).
Z objavo na
zidu
ali
z
nesramnim
komentarjem
(Facebook ...).
Z
SMS
sporočili.
Z nadležnimi
klici.
Objavili
so
moje slike brez
dovoljenja.
Izključili so me
iz
skupine
prijateljev ali
me
niso
vključili vanjo
(npr.
na
Facebooku).
Nekdo drug se
je izdajal z
mojim
računom in pod
mojim imenom
objavljal
na
internetu.
Drugo (pojasniš
lahko
v
naslednjem
vprašanju).

13. Prosim, na kratko opiši, na kakšen način (ki ni omenjen zgoraj) so te
nadlegovali preko spleta ali mobilnika.
Na to vprašanje odgovorite samo, če je zadoščeno naslednjim pogojem:
Odgovor je bil 'Zgodilo se je večkrat na teden.' ali 'Zgodilo se je več kot trikrat na
mesec.' ali 'Zgodilo se je dvakrat do trikrat na mesec.' ali 'Zgodilo se je samo enkrat.' pri
vprašanju 12, trditev »Drugo«.
Vpišite vaš odgovor: ________________________________________________________
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14. KDO te je nadlegoval preko mobilnika ali interneta?
Na to vprašanje odgovorite
Odgovor je bil 'Da' pri vprašanju 11.

samo,

če

je

zadoščeno

naslednjim

pogojem:

je

zadoščeno

naslednjim

pogojem:

Prosimo, izberite vse odgovore, ki ustrezajo:
Ne vem, ne poznam nadlegovalcev.
Sošolke oz. sošolci iz mojega razreda.
Učenke oz. učenci iz moje šole.
Učenke oz. učenci iz druge šole.
Odrasli.
Drugo: _________________________

15. KAKO si se ob nadlegovanju odzval(a)?
Na to vprašanje odgovorite
Odgovor je bil 'Da' pri vprašanju 11.

samo,

če

Prosimo, izberite vse odgovore, ki ustrezajo:
Nisem se odzval(a).
Povedal sem staršem.
Povedal(a) sem starim staršem.
Povedal(a) sem bratu ali sestri.
Povedal(a) sem sošolcu(ki) oz. prijatelju(ici).
Povedal(a) sem razredniku oz. razredničarki.
Povedal sem drugim delavcem na šoli.
Nadlegovalcem sem odgovoril.
Uporabil sem prijavo na spletu (npr. Spletno oko, prijavo neprimerne vsebine na Facebooku
...).
Drugo: _________________________

Spletno nadlegovanje drugih
16. Ali si že kdaj koga nadlegoval(a) po internetu ali z uporabo mobilnika?
Opomba: Nadlegovanje pomeni, da objaviš o nekom žaljiv ali neprimeren podatek, sliko ali
videoposnetek, zaradi česar spraviš drugega v neprijeten položaj. Lahko gre za objavljanje oz.
širjenje laži o nekom. Sem štejemo tudi izključitev nekoga iz skupine prijateljev na družabnem
omrežju (npr. Facebooku) ali kadar nekoga nalašč ne potrdimo za prijatelja (k temu dejanju pa
npr. nagovarjamo še druge).
Prosimo, izberite samo eno izmed možnosti:
Da

Ne
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17. Na kakšen način si nadlegoval(a) druge?
Na to vprašanje odgovorite
Odgovor je bil 'Da' pri vprašanju 16.

samo,

če

je

zadoščeno

naslednjim

pogojem:

Prosimo, izberite vse odgovore, ki ustrezajo:
Objavil(a) sem nesramen komentar na družabnem omrežju (npr. Facebook, MySpace,
Twitter ...).
Objavil(a) sem neprimerno sliko ali videoposnetek na družabnem omrežju (npr. Facebook,
MySpace, Twitter ...).
Na spletu sem objavil(a) laž o nekom.
Laži sem pošiljal(a) po SMS ali MMS.
Pošiljal(a) sem slike ali videoposnetke z namenom, da bi nekoga užalil(a), prizadel(a).
Skupaj z nekaterimi prijatelji(cami) smo načrtno izključili nekoga iz skupine prijateljev na
družabnem omrežju (npr. Facebook, MySpace ...).
Drugo: _________________________

Varnost na spletu
18. Ali poznaš varnostne ukrepe pri uporabi interneta in mobilnika?
Prosimo, izberite samo eno izmed možnosti:
Da, menim, da se znam dobro zaščititi.
Zaščitne ukrepe poznam le delno.
Ne poznam zaščitnih ukrepov.

19. Kje si se naučil(a) o pasteh in nevarnostih interneta in novih tehnologij?
Na to vprašanje odgovorite samo, če je zadoščeno naslednjim pogojem:
Odgovor je bil 'Da, menim, da se znam dobro zaščititi.' ali 'Zaščitne ukrepe poznam le delno.' pri
vprašanju 18.
Prosimo, izberite vse odgovore, ki ustrezajo:
Samostojno sem poiskal(a) informacije o nevarnostih interneta.
Informacije sem dobil(a) pri sošolcih.
Informacije sem dobil(a) pri prijateljih.
Informacije sem dobil(a) pri bratih ali sestrah.
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Povedali so mi starši.
O tem smo se pogovarjali v šoli.
Drugo: _____________________________________

20. Kdo bi po tvojem mnenju moral mladostnikom predstaviti nevarnosti na
internetu in načine, kako se ubraniti pred njimi?
Prosimo, izberite samo eno izmed možnosti:
Starši.
Učitelji in učiteljice.
Strokovnjaki, ki bi jih povabili v šolo.
Drugo: _________________________

Razno
21. Ali poznaš koga, ki so ga nadlegovali preko spleta ali mobilnika?
Prosimo, izberite samo eno izmed možnosti:
Da

Ne

22. Ko si izvedel(a), da drugega nadlegujejo preko spleta ali mobilnika, ali si
povedal(a) odrasli osebi (npr. staršem, učiteljem ...)?
Prosimo, izberite samo eno izmed možnosti:
Da

Ne

23. Kaj običajno storijo, kadar v tvoji šoli odrasli izvedo, da nekdo nadleguje
drugega učenca preko spleta ali mobilnika?
Prosimo, izberite samo eno izmed možnosti:

Nič ne storijo.
Nadlegovanje poskušajo ustaviti z razgovori.
V reševanje vključijo tudi zunanje ljudi (npr. policiste ...).
Ni mi znano, da se je že kaj takega zgodilo.
Drugo
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24. Odgovoril(a) si, da so te preko spleta ali mobilnika že nadlegovali. Ali so te isti
ljudje nadlegovali tudi "v živo", na primer v šoli ali na igrišču?
Na
to
vprašanje
odgovorite
samo,
če
je
zadoščeno
naslednjim
pogojem:
Odgovor je bil 'Odrasli.' ali 'Učenke oz. učenci iz druge šole.' ali 'Učenke oz. učenci iz moje šole.' ali 'Sošolke oz.
sošolci iz mojega razreda.' pri vprašanju 14.
Prosimo, izberite samo eno izmed možnosti:

Da

Ne

25. Ali so te v zadnjih šestih mesecih nadlegovali "v živo", torej ne prek spleta ali
mobilnika (nadlegovanje na primer v šoli, na igrišču ...)?
Prosimo, izberite samo eno izmed možnosti:

Ne, niso me nadlegovali.
Nadlegovali so me le enkrat.
Nadlegovali so me večkrat.
Pogosto sem žrtev nadlegovanja.
Skoraj vsak dan me nadlegujejo.

26. V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi trditvami?
Prosimo, izberite primeren odziv za vsako trditev:

Nikakor
se ne
strinjam.

Ne
strinjam
se.

Se
strinjam.

Popolno
ma se
strinjam.

Spletno
nadlegovanje
je
normalen del življenja na spletu;
glede tega nihče ne more nič
narediti.
O dogajanju na internetu se ne
govori z drugimi.
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Nikakor
se ne
strinjam.

Ne
strinjam
se.

Se
strinjam.

Popolno
ma se
strinjam.

Če se nekdo zaradi spletnega
nadlegovanja
počuti
prizadetega, je to potrebno
povedati odrasli osebi.
Primere spletnega nasilja bi
sporočil(a) odraslim, če bi to
lahko storil(a) tako, da nihče ne
bi vedel, da sem bil(a) jaz.
Na spletu imam pravico reči
karkoli, tudi če moje izjave
prizadenejo nekoga ali vdrejo v
njegovo zasebnost.
Odrasli se v dogajanje na
internetu ne bi smeli vmešavati.

Še enkrat hvala za sodelovanje v tej raziskavi!
Ne pozabi, če želiš pridobiti več podatkov o spletnem in mobilnem nadlegovanju, ti je vedno
na voljo spletni portal Safe.si:

Če želiš prijaviti primere spletnega nadlegovanja ali nasilja, neprimerno spletno vsebino,
obišči Spletno oko:

V kolikor pa si v težavah zaradi kakršne koli oblike nasilja, lahko za pogovor in nasvet pokličeš
svetovalce na TOM telefonu, ki je dosegljiv na brezplačni telefonski številki 116 111. Za več
informacij klikni logotip:
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Gregor Skumavc, prof. def.
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6.2. Priloga 2: Dopis (prošnja) šolam za sodelovanje v raziskavi
Spoštovani!
V mesecu varne rabe interneta se na vas obračam s prošnjo in povabilom k sodelovanju v
raziskavi o spletnem in mobilnem nadlegovanju.
Zaradi trenda naraščanja spletnega in mobilnega nadlegovanja sem se odločil temo
magistrske naloge posvetiti temu vedno bolj perečemu problemu, natančneje spletnemu
nadlegovanju pri otrocih s posebnimi potrebami v programu s prilagojenim izvajanjem in DSP
ter v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom. Da bi lahko pridobil
kakovostne podatke, ki bodo reprezentativno predstavljali raziskovani problem, vas
prosim za vaše sodelovanje v raziskavi.
V začetnem delu vas prosim za izpolnitev spletnega vprašalnika s strani vodstvene osebe šole
ali osebe, ki skrbi za področje vzgojnih dejavnosti šole. Obenem vas prosim, da učitelje
seznanite z vabilom za sodelovanje (učitelje v zadnji triadi prilagojenega programa z nižjim
izobrazbenim standardom) in jih spodbudite za sodelovanje. Obravnavana tema in
izpolnjevanje vprašalnika sta lahko podlaga za izvedbo ure oddelčne skupnosti ali kot
podlaga za razmislek o spletni varnosti v mesecu februarju, ko je varna raba interneta še
posebej v ospredju.
Raziskava vsebuje tri faze:
1. Raziskava o preventivi s področja spletnega nasilja na vzorcu OŠ in OŠPP
Ravnatelj(ica) ali druga oseba, ki skrbi za področje preventivnih vzgojnih dejavnosti,
izpolni spletni vprašalnik, ki se nanaša na zaznavanje in preventivno delovanje šole na
področju spletnega in mobilnega nadlegovanja.
Vprašalnik se nahaja na naslovu http://bit.ly/anketa1-ospp
2. Pristop k sodelovanju anketiranja učencev
Za pomoč pri izvedbi anketiranja učencev prosim z vsake šole enega ali več učiteljev
ali ostalih strokovnih delavcev, ki bi učence spodbudili k sodelovanju in jim po
potrebi nudili pomoč.
S posamezne šole, ki sodeluje v raziskavi, prosim osebo, ki bo izvedla reševanje
vprašalnika z učenci, da sporoči svoje kontaktne podatke preko spletnega obrazca.
Tej osebi bom naknadno posredoval pojasnila za izvedbo anketiranja in potrebno
število soglasij za sodelovanje učencev.
Obrazec za sodelovanje pri anketiranju učencev se nahaja na
naslovu http://bit.ly/soglasja.
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Na podlagi prejetih odzivov bom sodelujočim učiteljem poslal ustrezna soglasja in
dodatna navodila za reševanje vprašalnikov.
3. Izbira učenk in učencev, ki bi bili anketirani, pridobivanje soglasij in anketiranje
Prilagojeni program z NIS: Vzorec anketiranih učencev obsega učence zadnjega
triletja (7. do 9. razred).
Osnovna šola in DSP: Za vzorec anketiranih učencev potrebujemo učence zadnjega
triletja OŠ, ki so usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno
pomočjo (DSP). Za oblikovanje vzorca za primerjavo potrebujemo za vsakega učenca
oz. učenko iz skupine "DSP" tudi po enega primerljivega učenca oz. učenko, ki ni
usmerjen(a), vendar naj bosta enake starosti in enakega spola.
Učenci, ki bodo sodelovali v raziskavi, izpolnijo spletni vprašalnik o izkušnjah s
spletnim nadlegovanjem. Spletni vprašalnik je preizkušen z učenci v prilagojenem
programu z nižjim izobrazbenim standardom in je prilagojen tudi učencem, ki imajo
večje težave z branjem - omogoča poslušanje besedil v vprašalniku. Za reševanje
potrebujejo učenci računalnik z dostopom do spleta ter v primeru poslušanja
navodil tudi slušalke. Reševanje vprašalnika traja približno 10 do 15 minut.
V obdobju zbiranja podatkov in tudi kasneje sem vsem sodelujočim na voljo preko enaslova grega.skumavc@gmail.com, ali preko GSM 041-366-739.

V vseh vprašalnikih se zbrani podatki uporabljajo tajno in bodo za objavo anonimizirani.
Posamezni podatki so potrebni, da bomo lahko izvedli primerjave med različnimi vzorci
anketiranih učencev.

Vsem sodelujočim bom, v kolikor bodo izrazili željo, z veseljem in kot zahvalo, poslal
zaključke oz. poročilo raziskave, možen pa je tudi dogovor za izvedbo predavanja ali
delavnice s področja spletnega nadlegovanja.

Za vaš čas in sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujem in vas lepo pozdravljam,

Gregor Skumavc, prof. def.
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6.3. Priloga 3: Navodila mentorjem na šolah za izvedbo ankete
Pozdravljeni!
Hvala za pomoč pri izvedbi ankete med vašimi učenci. Odgovori učencev bodo dali
podrobnejšo sliko o razširjenosti problema spletnega nadlegovanja, nadloge, ki se je s šolskih
in domačih igrišč preselila v otroške sobe, na njihove tablice in mobilnike.
Pošiljam vam soglasja za anketiranje otrok in te informacije, ki opredeljujejo način anketiranja.
Vprašalnik za učence je elektronski in vključuje 27 oz. 28 vprašanj. Skoraj vsa vprašanja so
zaprtega tipa, od odgovorov učenca pa je odvisno, na koliko vprašanj bo odgovarjal (določeni
odgovori odprejo nadaljnja vprašanja, ki sicer ostanejo skrita).
Besedila v anketi so na voljo tudi kot zvočni posnetki, ki si jih lahko učenci z vdelanim
predvajalnikom predvajajo. V tem primeru potrebujejo slušalke. Posnetki so dostopni ob
posameznem besedilu. Razumevanje vprašalnika sem analiziral s pilotnim testiranjem z učenci
8. razreda prilagojenega programa.
Vprašalnik se nahaja na naslovu http://bit.ly/anketa-os (za učence v OŠ z ali brez DSP) oz. na
naslovu http://bit.ly/anketa-ospp (za učence v prilagojenem programu z NIS). Na omenjeni
naslov lahko pridete tako, da kliknete povezavo v tem sporočilu ali odebeljeni del naslova
vpišete neposredno v naslovno vrstico brskalnika (primeri v naslednjih slikah), ne vpisujte
naslova v iskalnik.
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Delovanje vprašalnika je preverjeno v vseh modernih brskalnikih (Internet Explorer, Mozilla
Firefox in Google Chrome).
Prosim vas, da za vsakega učenca, ki ima DSP, date vprašalnik v reševanje še primerljivemu
učencu brez DSP (naj bosta izenačena po spolu in starosti), zaradi primerjave rezultatov.
V kolikor bi pri reševanju učenci imeli težave z razumevanjem vprašanj ali odgovorov, vas
prosim, da jim pri reševanju pomagate. Pred reševanjem prosim, da učencem predstavite
definicijo spletnega nadlegovanja: gre za ponavljajoča se namerna in agresivna dejanja proti
žrtvi, ki jih z uporabo spleta oz. mobilnika izvaja posameznik ali skupina. Žrtev se proti
nadlegovalcem sama ne more braniti. Med nadlegovanje lahko spadajo tudi enkratna dejanja,
ki negativno vplivajo na žrtev nadlegovanja.

Še enkrat hvala za pomoč pri izvedbi in uspešno reševanje vprašalnika! V kolikor imate
dodatna vprašanja, vas vabim, da mi pišete na naslov grega.skumavc@gmail.com.

Gregor Skumavc
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6.4. Priloga 4: Spletni vprašalnik za vodstvene delavce
Spoštovani!
Kot vodstveno osebo šole vas prosim, da izpolnite ta spletni vprašalnik, ki se nanaša na
preventivno delovanje vaše šole na področju spletnega nadlegovanja učenk in učencev.
Raziskavo opravljam kot osrednji del seminarske naloge pri znanstvenem magistrskem študiju
specialne in rehabilitacijske pedagogike, izsledki pa bodo vključeni tudi v samo magistrsko
delo, katerega glavna tema je spletno nadlegovanje pri otrocih s posebnimi potrebami.
Podatki, zbrani v tej raziskavi, bodo prikazani le skupinsko oz. bodo odgovori grupirani, zato
je vaša anonimnost zagotovljena. Nekateri specifični podatki so potrebni le za ločevanje
med posameznimi vzorci.
Za vaš čas in pripravljenost na sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujem. V kolikor želite po
zaključku raziskave in priprave poročila prejeti podatke, vas vabim, da ob koncu vnesete enaslov, na katerega bom lahko poslal obvestilo in poročilo o raziskavi.
Gregor Skumavc

V tej anketi je 20 vprašanj.

Demografski podatki
V tem delu zbiramo osnovne podatke o vaši ustanovi.

1. Prosimo, izberite šolo, za katero boste izpolnjevali ta vprašalnik.
Opomba: Podružnice šol so iz seznama odstranjene. *
Prosimo, izberite samo eno izmed možnosti:
CIRIUS Kamnik
Center Janeza Levca Ljubljana
Center za korekcijo sluha in govora
Portorož
Center za sluh in govor Maribor
Center za usposabljanje Elvire
Vatovec Strunjan
Center za vzgojo, izobraževanje in
usposabljanje Velenje
CIRIUS Vipava

Dom Antona Skale Maribor
Dvojezična osnovna šola Lendava II.
II. osnovna šola Žalec
III. osnovna šola Rogaška Slatina
OŠ 27. julij Kamnik
OŠ Ana Gale Sevnica
OŠ Antona Janše Radovljica
OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica
OŠ Brežice
OŠ Brinje Grosuplje
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OŠ Danila Lokarja Ajdovščina
OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško
OŠ dr. Slavko Grum Zagorje ob Savi
OŠ Dragotina Ketteja Novo mesto
OŠ Ferda Vesela (Šentvid pri Stični)
OŠ Franceta Bevka Tolmin
OŠ Franja Malgaja Šentjur
OŠ Glazija
OŠ Gornja Radgona
OŠ Gustava Šiliha Maribor
OŠ Helene Puhar Kranj
OŠ Idrija
OŠ IV. Murska Sobota
OŠ Ivana Cankarja Ljutomer
OŠ Ivana Cankarja Vrhnika
OŠ Jela Janežiča Škofja Loka
OŠ Juričevega Drejčka Ravne na
Koroškem
OŠ Kozara Nova Gorica
OŠ Lenart
OŠ Litija
OŠ Ljuba Šercerja Kočevje
OŠ Ljudevita Pivka Ptuj
OŠ Milke Šobar - Nataše Črnomelj
OŠ Minke Namestnik- Sonje
Slovenska Bistrica
OŠ Mirna
OŠ Miroslava Vilharja Postojna
OŠ Mozirje
OŠ Muta
OŠ NH Rajka Hrastnik
OŠ Pod goro Slovenske Konjice
OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice
OŠ Primoža Trubarja Laško
OŠ Roje Domžale
OŠ Stanka Vraza Ormož
OŠ Stična
OŠ Tončke Čeč Trbovlje
Tretja osnovna šola Slovenj Gradec
Vzgojni zavod Planina
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
Zavod za slepo in slabovidno
mladino Ljubljana
Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja
Bled

Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja
Bohinjska Bistrica
Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje
na Gorenjskem
Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja
vas
Osnovna šola Poljane
Osnovna šola Gorje
Osnovna šola Koroška Bela Jesenice
Osnovna šola Prežihovega Voranca
Jesenice
Osnovna šola Toneta Čufarja
Jesenice
Osnovna šola Franceta Prešerna
Kranj
Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj
Osnovna šola Matije Čopa Kranj
Osnovna šola Orehek Kranj
Osnovna šola Predoslje Kranj
Osnovna šola Simona Jenka Kranj
Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj
Osnovna šola Stražišče Kranj
Osnovna šola Josipa Vandota
Kranjska Gora
Osnovna šola 16. decembra
Mojstrana
Osnovna šola Naklo
Osnovna šola Matije Valjavca
Preddvor
Osnovna šola Antona Tomaža
Linharta Radovljica
Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce
Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica
Osnovna šola Šenčur
Osnovna šola Cvetka Golarja Škofja
Loka
Osnovna šola Ivana Groharja Škofja
Loka
Osnovna šola Škofja Loka - Mesto
Osnovna šola Bistrica pri Tržiču
Osnovna šola Križe
Osnovna šola Tržič
Osnovna šola Železniki
Osnovna šola Žiri
Osnovna šola Žirovnica
Drugo: ______________
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Zaznavanje spletnega nadlegovanja
Zanima nas, v kolikšni meri na vaši šoli pri mladostnikih zaznavate pojav spletnega
nadlegovanja in katere vrste spletnega nadlegovanja zaznavate.

2. Ali ste v zadnjih 12 mesecih zaznali enega ali več primerov spletnega
nadlegovanja učencev vaše šole (učenci so bili lahko žrtve ali nadlegovalci)? *
Prosimo, izberite samo eno izmed možnosti:
Da

Ne

3. Koliko primerov spletnega nadlegovanja ste zaznali oz. odkrili v zadnjih 12
mesecih? *
Na

to

vprašanje

odgovorite

samo,

če

je

zadoščeno

naslednjim

pogojem:

Odgovor je bil 'Da' pri 2. vprašanju.
Prosimo, izberite samo eno izmed možnosti:
En primer.

Dva primera.

Tri primere.

Več kot tri primere.

4. V katerem oz. katerih razredih so bili učenci, ki so bili povezani s primeri
spletnega nadlegovanja? *
Na

to

vprašanje

odgovorite

samo,

če

je

zadoščeno

naslednjim

pogojem:

Odgovor je bil 'Da' pri 2. vprašanju.
Prosimo, izberite vse odgovore, ki ustrezajo:
1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

5. razred

6. razred

7. razred

8. razred

9. razred

Drugo: _______________

5. Če ste zaznali primere, ko so bili učenci žrtve nadlegovanja, prosimo, označite,
za katero vrsto nadlegovanja je šlo.
Na

to

vprašanje

odgovorite

samo,

če

je

zadoščeno

naslednjim

pogojem:

Odgovor je bil 'Da' pri 2. vprašanju.
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Prosimo, izberite vse odgovore, ki ustrezajo:
Učenca/ko so nadlegovali z vsebino e-pošte.
Učenca/ko so nadlegovali preko spletnega klepeta (npr. messenger ...).
Učenca/ko so nadlegovali z objavami ali nesramnimi komentarji v družbenih
omrežjih (npr. Facebook ...).
Učenca/ko so nadlegovali s SMS sporočili.
Učenca/ko so nadlegovali z nadležnimi klici.
Brez dovoljenja so objavljali slike ali posnetke učenca/ke.
Učenca/ke načrtno in skupinsko niso sprejeli ali so ga/jo izključili iz skupine
prijateljev na družbenem omrežju (npr. Facebook-u).
Na spletu so se nadlegovalci predstavljali z identiteto učenca/ke ali so objavljali z
uporabo spletnega računa učenca/ke.
Drugo: ________________________________________

6. Če ste zaznali primere, ko so bili učenci izvajalci nadlegovanja, prosimo,
označite, za katero vrsto nadlegovanja je šlo.
Na

to

vprašanje

odgovorite

samo,

če

je

zadoščeno

naslednjim

pogojem:

Odgovor je bil 'Da' pri 2. vprašanju.
Prosimo, izberite vse odgovore, ki ustrezajo:
Objavili so nesramen komentar na družabnem omrežju.
Objavili so neprimerne slike in/ali posnetke na družabnem omrežju.
Na spletu so širili laži o žrtvi.
Lažne trditve o žtrvi so širili preko SMS ali MMS sporočil.
Slike ali posnetke z žaljivo vsebino so pošiljali preko e-pošte.
Žrtev so skupinsko in načrtno izključili iz skupine na družabnem omrežju ali ji niso
dovolili vstopa vanjo.
Drugo: ________________________________________
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7. Kako ste ukrepali ob zaznavi spletnega nadlegovanja učencev? Odgovor naj se
nanaša na zadnji zaznani primer nadlegovanja.
Na

to

vprašanje

odgovorite

samo,

če

je

zadoščeno

naslednjim

pogojem:

Odgovor je bil 'Da' pri 2. vprašanju.
Prosimo, izberite vse odgovore, ki ustrezajo:
Primer smo reševali znotraj posameznega razreda z vključitvijo razrednika oz. učiteljev.
Primer smo reševali s pomočjo šolske svetovalne službe.
Primer smo reševali z vključevanjem staršev.
Primer smo reševali z vključitvijo zunanjih inštitucij (npr. CSD, policija ...).
Primera nismo reševali.
Drugo: ________________________________________

8. Prosimo, na kratko opišite ukrepe, ki ste jih ob reševanju zadnjega primera
spletnega nadlegovanja uporabili oz. izvedli.
Na

to

vprašanje

odgovorite

samo,

če

je

zadoščeno

naslednjim

pogojem:

Odgovor je bil 'Primer smo reševali z vključitvijo zunanjih inštitucij (npr. CSD, policija
...).' ali 'Primer smo reševali z vključevanjem staršev.' ali 'Primer smo reševali s pomočjo šolske
svetovalne službe.' ali 'Primer smo reševali znotraj posameznega razreda z vključitvijo
razrednika oz. učiteljev.' pri vprašanju 7.
Vpišite vaš odgovor: _______________________________________________________

9. Kje in kdaj so se primeri zaznanega spletnega nadlegovanja dogodili?
Na

to

vprašanje

odgovorite

samo,

če

je

zadoščeno

naslednjim

pogojem:

Odgovor je bil 'Da' pri 2. vprašanju.
Prosimo, izberite vse odgovore, ki ustrezajo:
Nadlegovanje je potekalo v času pouka.
Nadlegovanje je potekalo izven pouka, učenci(ke) SO bili v šoli.
Nadlegovanje je potekalo izven pouka, učenci(ke) NISO bili v šoli.
Drugo: ________________________________________
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Uporaba IKT
Zanima nas, v kolikšni meri učenci lahko uporabljajo IKT - bodisi šolske naprave bodisi svoje
naprave.

10. Ali imajo učenci vaše šole prost dostop do spleta izven ur rednega pouka (med
odmori, po pouku ...)? *
Prosimo, izberite vse odgovore, ki ustrezajo:
DA, učenci lahko prosto dostopajo do spleta preko šolskih računalnikov (na hodniku, v
knjižnici ...).
DA, učenci lahko prosto uporabljajo šolsko (brezžično) omrežje za dostop do spleta tudi
s svojimi napravami.
NE, učenci lahko do spleta dostopajo le pod nadzorom učitelja.
Drugo: ________________________________________

11. Ali za dostop učencev do spleta uporabljate strojne in/ali programske filtre za
omejevanje obiska določenih strani oz. storitev? *
Prosimo, izberite samo eno izmed možnosti:
Da.

Ne.

Uporabljamo le za prosto dostopne računalnike.

Drugo: _______

12. V kolikšni meri dopuščate uporabo mobilnih naprav (telefonov,
multimedijskih predvajalnikov ipd.) v času, ko se izvajajo šolske dejavnosti? *
Prosimo, izberite samo eno izmed možnosti:
Učenci lahko naprave uporabljajo pri urah rednega pouka.
Učenci lahko naprave uporabljajo na dnevih dejavnosti.
Učenci lahko naprave uporabljajo na taborih, v šoli v naravi ...
Učiteljem je prepuščena odločitev, ali učenci lahko pri dejavnostih, ki jih vodijo,
uporabljajo mobilne naprave.
Učenci naprav NE smejo uporabljati pri nobeni šolski dejavnosti.
Drugo: ________________________________________
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Preventiva in dokumenti šole
13. V katerih dokumentih (ali njihovih delih) šole (pravilnikih, internih aktih) se
neposredno obračate na "klasično" vrstniško nasilje (grožnje, fizično nasilje ...)? *
Prosimo, izberite vse odgovore, ki ustrezajo:
V vzgojnem načrtu šole.
V hišnem redu šole.

V pravilih šolskega reda.
V vsakokratnem letnem delovnem načrtu šole.

Drugo: ________________________________________

14. V kolikšni meri so v prejšnjem vprašanju omenjeni dokumenti oz. njihovi
deli preventivno naravnani? *
Prosimo, izberite vse odgovore, ki ustrezajo:
Dokumenti vsebujejo definicijo primerov vrstniškega nasilja.
Dokumenti vsebujejo postopke ukrepanja ob pojavu vrstniškega nasilja.
Dokumenti vsebujejo opise oz. usmeritve za izvajanje preventivnih dejavnosti s
področja vrstniškega nasilja.
Drugo: ________________________________________

15. V katerih dokumentih (ali njihovih delih) šole (pravilnikih, internih aktih)
se neposredno obračate na spletno in mobilno nadlegovanje? *
Prosimo, izberite vse odgovore, ki ustrezajo:
V vzgojnem načrtu šole.

V pravilih šolskega reda.

V hišnem redu šole.

V vsakokratnem letnem delovnem načrtu šole.
Spletnega in mobilnega nadlegovanja v šolskih dokumentih neposredno ne
obravnavamo.
Drugo: ________________________________________

16. V kolikšni meri so v prejšnjem vprašanju omenjeni dokumenti oz. njihovi
deli preventivno naravnani?
Prosimo, izberite vse odgovore, ki ustrezajo:
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Dokumenti vsebujejo definicijo spletnega in mobilnega nadlegovanja.
Dokumenti vsebujejo postopke ukrepanja ob pojavu spletnega in mobilnega
nadlegovanja.
Dokumenti vsebujejo opise oz. usmeritve za izvajanje preventivnih dejavnosti s
področja spletnega in mobilnega nadlegovanja.
Drugo: ________________________________________

Strokovna podpora delavcem šole
17. Ali imate na šoli določeno osebo oz. osebe, ki skrbijo za področje varne
uporabe spleta in z njim povezanih storitev? *
Prosimo, izberite samo eno izmed možnosti:
Da

Ne

18. Odgovorili ste, da imate določeno osebo, ki skrbi za varno uporabo spleta in
povezanih storitev. Prosimo, navedite osebo(e), ki so za to zadolžene.
Na

to

vprašanje

odgovorite

samo,

če

je

zadoščeno

naslednjim

pogojem:

Odgovor je bil 'Da' pri 17. vprašanju.
Prosimo, izberite vse odgovore, ki ustrezajo:
Ravnatelj(ica)

Pomočnik(ca) ravnatelja(ice)

ROID - računalnikar, organizator inf. dejavnosti
Svetovalni delavec

Učitelj(i)

Drugo: ______________________________

19. Na kakšen način so se učitelji in ostali delavci šole usposobili na področju
spletnega nadlegovanja? Izberite možnosti, ki ste jih v vaši šoli že izvedli.
Prosimo, izberite vse odgovore, ki ustrezajo:
Izvedli smo predavanje oz. delavnico zunanjega strokovnjaka za večino oz. celoten
kolektiv.
Posamezni učitelji so se udeležili izobraževanja na omenjeno temo.
Učitelj oz. sodelavec z več izkušnjami na področju spletnega nadlegovanja je pripravil
predavanje/delavnico za kolektiv.
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Učitelje o tej temi obveščamo na sestankih (sejah učiteljskega zbora ...) ali preko
internih poti sporočanja.
Drugo: ___________________________

Opcija: naslov za pošiljanje rezultatov
20. V kolikor želite, da vam po zaključku raziskave posredujem predstavitev
rezultatov, vnesite veljaven elektronski naslov, preko katerega vas lahko
kontaktiram.
Vpisan e-naslov bo uporabljen izključno za prej naveden namen.
Vpišite vaš odgovor: ______________________________________________________

Za vaše sodelovanje v raziskavi se vam najlepše zahvaljujem.

Želim vam uspešno nadaljnje delo in čim manj primerov spletnega in mobilnega nadlegovanja
na vaši šoli.

Gregor Skumavc
februar 2015
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