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POVZETEK 

 

 

Novi mediji so prisotni v našem vsakdanjem ţivljenju in so pomemben del današnje druţbe. Z 

njimi se velikokrat, na vsakodnevni ravni, srečujemo tudi socialni pedagogi – preko lastnih 

aktivnosti ali preko dela z našimi uporabniki. Naloga s pomočjo metode raziskovalnega 

brikolaţa spoznava moţnosti za socialnopedagoško delovanje pri skupinah in posameznikih, 

ki so v današnjem času marginalizirani, kako so le-ti izključeni v kontekstu novih medijev ter 

kako socialnopedagoško delovati na področju preventive. V ospredju naloge so mladostniki, 

odnosi in moţnosti/tveganja, ki jih novi mediji omogočajo in katerih poznavanje je lahko 

pomembno za socialnopedagoške intervencije. 

 

Ključne besede: raziskovalni brikolaţ, novi mediji, druţba, mladi, socialni pedagog 

 

 

 



ABSTRACT 

 
New media are present in our everyday life and are an important part of today's society. Many 

times, on daily basis, also social pedagoguges encounter new media – either through our own 

activities or through work with our users. This paper, with a help of method of research 

bricolage, explores possibilites for sociopedagogical work with groups and individuals who 

are marginalised in today's world, how are they excluded in the context of new media and 

how to sociopedagogically work on the field of prevention. In the forefront of thesis are 

youngsters, relationships and possibilities/risks, enabled by new media and understanding of 

which could be important for sociopedagogical interventions. 

 

Key words: research bricolage, new media, society, youth, social pedagogue 

 



 

The shifting point 

 

“I have never believed in a single truth. Neither my own, nor 

those of others. I believe all schools all 

theories can be useful in some place, at some time. But I have 

discovered that one can only live by a passionate, and absolute, 

identification with a point of view. 

 

However, as time goes by, as we change, 

as the world changes, targets alter and the 

viewpoints shifts. Looking back over many years of essays written, 

ideas spoken in many places on so many varied occasions, 

one thing strikes me as being consistent. 

For a point of view to be of any use at all, 

one must commit oneself totally to it, one must defend it to 

the very death. Yet, at the same time, there is an inner voice 

that murmurs: Don’t take it too seriously. Hold on tightly, 

let go lightly.” 

 

Peter Brook 
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1. UVOD IN OSNOVNA 
ORIENTACIJA  

- ali zakaj beremo v dveh 
stolpcih? 

 

Pisanja diplome se lahko lotiš na veliko različnih načinov. 

Pravzaprav je načinov lahko toliko, kolikor je tistih, ki 

diplomo pišejo in verjetno še več. V času, ko sem odkrivala 

literaturo za diplomo, sem naletela na dva članka Joe-a L. 

Kincheloeja, ki sta pomembno spremenila in zakomplicirala 

prvotno idejo o strukturi diplome. Ideja, ki je bila 

izpostavljena v obeh člankih, se je nanašala na brikolaţ kot 

na način raziskovanja določene tematike in zazdela se mi je 

idealna za moj stil dela. Koncept mi je omogočil, da je 

besedilo pred vami v obliki nekakšnega hiperteksta, ki 

sovpada tako s temo novih medijev, kot z mojim modelom 

pisanja diplome. Osrednje besedilo diplome se nahaja  na 

levi - širši strani, medtem ko so na desni strani povezave 

teksta s podobnim tekstom na kakšni drugi strani, s 

slikovnim materialom in asocijacijami, ki sem jih povezala 

s tekstom. Desna stran dopolnjuje levo, omogoča volumen 

besedila in usmerja na strani, kjer se o tematiki lahko izve 

več. Besedilo se lahko bere od prve strani do zadnje ali pa 

se mu lahko sledi na druge priporočene strani in se branje 

nadaljuje na drugi izbrani strani. Besedilo je sestavljeno iz 

posameznih delov, ki so samostojna enota in hkrati del 

celote. Vse skupaj povezujejo tri »zanke«, razmišljanja, ki 

se nanašajo na osnovni namen naloge. Prvi del sledi sklopu 

novih medijev, drugi sklopu druţbe in tretji kot zaključek in 

presek prvih dveh zank.  

 

  

 
Slika 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Več o hipertekstu na straneh 

21, 26, 37, 40 - 44 

 

 

 

 

 

 

»Nekatere strani so 

natisnjene vzvratno in za 

njih je mišljeno, da se 

preberejo v zrcalu. 

Nekatere so namenoma 

prazne.« 

 

(»A Medium is the Massage«, 

b. d.) 
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Koncept raziskovalnega brikolaţa kot strukturna podlaga 

diplomske naloge se je izoblikoval po prebranih člankih 

Bricolage and the quest for multiple perspectives: New 

approaches to research in ethnic studies (Kincheloe, 2008) 

in Beyond reductionism: Difference, criticality, and 

multilogicality in the bricolage and postformalism 

(Kincheloe, 2010). Pravzaprav sem omenjeni koncept ţe 

uporabljala, saj je brikolaţ del slehernika, le da sem sprejela 

odločitev, da to v diplomi počnem bolj zavestno in po 

smernicah podanih v člankih.  

 

Na moje raziskovanje in pisanje diplome so vplivale tako 

moje izkušnje, kot časovna komponenta – dogajanje v času 

pisanja diplome. Izhodišče oz. točko izhodiščnega teksta 

(po raziskovalnem brikolaţu je to POET – point of entry 

text) (Kincheloe, 2008), sem našla v namenu diplomske 

naloge: spoznavanje možnosti za socialnopedagoško 

delovanje pri skupinah in posameznikih, ki so v današnjem 

času marginalizirani, kako so le-ti izključeni v kontekstu 

področja novih medijev ter spoznati preventivne možnosti 

socialnopedagoškega dela. Nalogo sestavljajo tudi tri 

»zanke«, ki se po določenem sklopu vrnejo na izhodiščno 

točko in reflektirajo zapisano. Prvi dve zanki reflektirata 

posamezna sklopa – sklop novih medijev in sklop druţbe -, 

medtem, ko zadnja zanka nudi pregled skozi preplet obeh 

zank. 

 

Za sodobno raziskovano vsebino je namreč določitev, kako 

in zakaj je raziskovalec umeščen v raziskovano, nujna, 

pravi Berry (2006). Napotek za začetek raziskovalnega 

brikolaţa je po njej v zavedanju, kaj raziskovalec ve in kje 

stoji. Spreminjajoče se pozicioniranosti (ki temeljijo na 

kraju, času, spolu, pripadnosti druţbenemu razredu itd.) iz 

katere raziskovalec bere, piše, analizira, označujejo 

 

O SNEMANJU FILMOV, 

POGOVOR Z 

REŽISERJEM V SKLOPU 

TARGOWA FILMSKEGA 

FETIVALA V ŁÓDŹU 

 

»Najpomembnejše vprašanje 

je: Kje sem jaz v tej zgodbi.« 

 

(Kusturica, osebno sporočilo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Točki izhodiščnega teksta sta 

na straneh 45-48 in 87-92 
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priznanje tistega dela, ki ga tvorijo zdruţeni teksti 

znanstvenega diskurza, akademskih pričakovanj in 

kontekstov skozi čas in prostor. Kljub temu, da je osebni 

vidik in pristop pri brikolaţu zelo pomemben, se le-ta 

izmenjava in lovi ravnoteţje z decentrirano pozicijo 

posameznika oz. z dejanjem, ko greš iz svoje pozicije in 

skušaš situacijo videti iz strani tistih, ki nimajo enakih 

moţnosti kot jih imaš sam (ibid.). Uporaba brikolaţa za 

raziskovalne namene zahteva široko in globoko znanje 

različnih teorij in metodologij, več načinov za zbiranje, 

opisovanje, konstrukcijo, analizo in interpretiranje 

raziskovanega problema in nenazadnje veliko načinov za 

razlago (pripovedovati zgodbo glede) odnosov, bojev, 

konfliktov in kompleksnega sveta študije, ki vzdrţuje 

neoporečnost in realnost subjektov. Pri tem je pomembno, 

da ne reduciramo neke teme, problema in mu ne 

odvzamemo kompleksnosti, ki je tudi realnost sveta, ki nas 

obdaja (ibid.) in če dodam, je tudi del nas samih. Namen 

raziskave kot brikolaţ vključuje priskrbeti novo znanje, 

vpoglede, ideje, prakse in strukture, ki se pribliţujejo 

socialni pravičnosti, vključenosti, različnosti, pluralnosti in 

tako naprej. Vsi ti elementi brikolaţa morajo biti povezani 

in vpeti v zgodovinski, intelektualni in politični zemljevid, 

v okviru katerega se raziskava odvija (Berry & Kincheloe, 

2004). 

 

Čeprav sama verjetno ne izpolnjujem vseh zahtev 

raziskovalnega brikolaţa, kakor sta imela v mislih avtorja 

tega koncepta, vseeno sprejemam izziv in gradim svoj 

brikolaţ. Menim, da je namen diplome spoznati nekaj 

novega – lahko povsem na individualni ravni – in poglobiti 

svoje znanje o izbrani temi. Ker bi v tem delu  rada z lastno 

izkušnjo spoznala tako novo raziskovalno metodo, kot 

raziskala temo zanimanja, je to hkrati priloţnost, da vidim, 

 

 

 

 

»"V tistih časih," se je v intervjuju 

spominjala Ga. Parks, "nismo 

imeli nobenih drţavljanjskih 

pravic. Šlo se je le za preţivetje, 

za obstoj iz enega dneva do 

naslednjega. Spominjam se kako 

sem kot dekle šla spat in slišala 

Klan (op. prevajalca Ku Klux 

Klan), kako se ponoči vozi, 

slišala linčanje in se bala, da bo 

hiša pogorela.« V istem intervjuju 

je omenila svoje dolgotrajno 

poznanstvo s strahom kot razlog 

za svojo relativno neustrašnost v 

odločitvi o vloţitvi pritoţbe na 

svojo obsodbo med avtobusnim 

bojkotom. "Nisem imela 

nobenega posebnega strahu," je 

rekla.« 

 

(»Standing up for freedom«, b. 

d.) 

 

 

 
Slika 2 
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kaj sem odnesla iz številnih let študija in kje potrebujem več 

znanja in izkušenj.  

 

Eden izmed pomemben vplivov na diplomo, ki bi ga rada 

izpostavila, je pomenil zapis Petra Brooka, »The shifting 

point« (Brook, b.d.), ki me zelo spominja na koncept točke 

izhodiščnega teksta (Point of entry text) v kontekstu 

raziskovalnega brikolaţa. Ne preseneča, da je Brook znan 

po eksperimentalnemu gledališču, tako kot Bertolt Brecht in 

Augusto Boal, ki sta mi s svojim delom blizu in tako na nek 

način zaznamovala tudi delo pred vami. 
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2.  SOCIALNI PEDAGOG NA 

POTI. 
 

Diploma z naslovom Socialni pedagog na poti: novi mediji 

in družba v ospredje postavlja socialnega pedagoga v 

odnosu z novimi mediji in druţbo. Pri tem je pomembno 

razumeti, kaj besedna zveza »socialni pedagog« zaznamuje 

in zakaj so novi mediji in druţba pomembni za socialno 

pedagogiko. Simpatična mi je misel M. Courtiouxa, ki 

poklic socialnega pedagoga opredeli kot »poklicno ţivljenje 

z drugimi« (Courtioux, 1985; po Uzelac, 1998). 

Socialnopedagoškega dela namreč ni mogoče opravljati 

brez prijateljskih odnosov in človeških stikov, ki so za 

poklic socialnega pedagoga bistveni (Frommann po Kobolt, 

2001).  

 

Če se posvetimo pomenu besed »socialni« in »pedagog« ter 

»socialna pedagogika« kot celota, gremo teţko mimo zapisa 

Uzelaca (1998), ki trdi, da ne poznamo ne-socialne 

pedagogike, saj je socialna integracija v najširšem pomenu 

cilj vsake pedagogike. A le socialna pedagogika je po 

njegovem mnenju tista, ki socialno integracijo potegne v 

ţarišče vzgojnega delovanja in zanjo pomeni več kot 

splošni cilj, saj označuje sistem posameznih ciljev (Uzelac, 

1998). »Pedagogiko« je tako potrebno razumeti kot 

stroko/znanost o vzgoji in vzgojo samo kot enega temeljnih 

pojavov človeškega obstoja. Vzgoja v najširšem pomenu po 

Alenki Kobolt (1997; po Uzelac, 1998) zajema 

izobraţevanje, vzgojo (v oţjem pomenu), svetovalno delo in 

socialnoterapevtsko delo. Socialna pedagogika ţe s svojim 

imenom nakazuje, da pokriva tako področje socialne vzgoje 

kot izobraţevanja (Zrim Martinjak, 2006) pa tudi sama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

Več o socialni pedagogiki na 

straneh 6-8, 37, 47 in 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Več o identiteti na straneh 14, 

67, 69, 72, 82, 85, 86,  89, 101 
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identiteta socialnega pedagoga temelji na dveh 

enakovrednih elementih, pedagogiki in sociali (Uzelac, 

1998). 

 

Nalogo socialne pedagogike Zrim Martinjak (2006) med 

drugim opredeli kot prispevanje k razvoju druţbe in 

posameznika. Ključni cilj in element socialne pedagogike 

pa glede na Anne Frommann (po Kobolt, 2001) nekoliko 

oţje zajema spremljanje razvoja in odraščanja mladih v 

različnih, preteţno marginalnih in teţkih ţivljenjskih 

situacijah. Vse skupaj se tesno povezuje in tvori prej 

omenjeno socialnopedagoško identiteto, ki jo zaznavamo v 

njeni povezovalni vlogi z običajno marginaliziranimi 

posamezniki in skupinam, kateri imajo v procesu razvoja 

teţave v socialnih integracijah. Teţave se kaţejo v različnih 

motnjah njihovega socialnega vedenja (Uzelac, 1998). 

 

Za umestitev socialnega pedagoga v kontekst diplomske 

naloge je pomembno poznavanje vloge tega poklica. 

Tuggener (Uzelac, 1998) je opisal dve vzporedni vlogi, ki 

jih opravlja socialni pedagog, ki deluje v krogu oseb ali 

skupin s teţavami pri socialni integraciji v različnih 

razmerah (ţivljenjskih, institucionalnih, ne-

institucionalnih). Ti vlogi sta integracijska in razvojna. 

Integracijsko vlogo običajno pripisujejo delu s 

hendikepiranimi osebami, osebami z različnimi telesnimi in 

duševnimi poškodbami, razvojnimi motnjami ali delu s 

stigmatiziranimi in marginaliziranimi posamezniki ter 

skupinami. Po drugi strani razvojno funkcijo pripisujemo 

preventivnemu delu in kompenzaciji teţav (Uzelac, 1998). 

Obe vlogi po mojem mnenju zahtevata dobro poznavanje 

tako človeka, skupine, kot širšega okolja, v katerega so 

posamezniki umeščeni. Strinjala bi se z Alice Salomon, ki 

je leta 1920 rekla, da je prvi imperativ vsakega dela z 

 

 

 

 
 

Slika 4 

 

»…podobe Divjega zahoda in 

dve možnosti preživetja: ali se 

naseliti na svojem kosu zemlje, 

jo obdelovati in obdati z 

ograjo ali pa postati skavt, 

lovec s pastmi, vodnik po 

divjini in se preživeti »tam 

zunaj«. 

 

Naseljenci in vodniki – o 

strokovni identiteti socialnih 

pedagogov (Müller, 2007) 
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ljudmi to, da moramo človeka videti in razumeti v njegovi 

ţivljenjski situaciji (Frommann po Kobolt, 2001). In kakšna 

je današnja ţivljenjska situacija? Vsakdanjik, kakršnega 

poznam, pomembno sestavljajo novi mediji. Poleg 

druţinskega okolja, šolskega okolja in vseh drugih »okolij« 

v katere sem sama vpeta, se je oblikovalo tudi novo, spletno 

okolje, ki - tako kot ostala okolja - ni ločen otok sam zase. 

Novomedijski prostor predstavlja novo območje, kjer 

oblikujejo, vzdrţujejo celo preoblikujejo odnosi in je po 

mojem mnenju močno povezano z identiteto posameznika. 

Verjamem, da je današnji svet prepleten z novimi mediji in 

da so novo-medijski elementi za veliko ljudi (vsaj v 

Zahodnem svetu) postali, vsaj v nekaterih pogledih, 

»nujni«. Ob tem Beck opozarja, da tehnološki napredek na 

eni strani prinaša dobrine in omogoča lagodnejše ţivljenje, 

na drugi pa postavlja temelje za t.i. druţbo tveganja (Beck, 

1992; po Zrim Martinjak, 2006). Čeprav se svet in situacije 

spreminjajo, pa temu človek in pedagogika ne sledita z 

istim tempom. Kot je rekla Elisabeth Siegel, katero Anne 

Frommann citira v svojem intervjuju: »V pedagogiki ni nič 

novega. Kljub temu pa se mora pedagogika stalno soočati z 

vsemi spremembami, v katerih se nahajajo odraščajoči« (po 

Kobolt, 2001, str. 7) In za socialno pedagogiko so novi 

mediji in druţba, njuna medsebojna odnosnost še kako 

pomembni in si ju zato ţelim soočiti v diplomi. Nenazadnje 

je poloţaj posameznika vedno odvisen od globalnega 

druţbenega konteksta (Zrim Martinjak, 2006).  

 

Namen diplome je  umestitev socialnega pedagoga v 

druţbo novih medijev in spoznavanje moţnosti  za 

socialnopedagoško delovanje pri skupinah in posameznikih, 

ki so v današnjem času marginalizirani, kako so le-ti 

izključeni v kontekstu področja novih medijev ter spoznati 

preventivne moţnosti socialnopedagoškega dela. Ţelim si 

 

 

 

 

 

 

Več o odnosih v druţbi na 

straneh 36, 39, 47, 54, 60, 61, 

70, 72, 74, 77, 81, 85 

 

 

 

 

 
Slika 5 

 

»Perspektiva 

večopravilnika 
Pojdite na monitorje in ostale 

predmete, da ugotovite več o tem, 

kako Kord Campbell uporablja 

različno programsko opremo in 

naprave v svojem vsakodnevnem 

življenju.« 

 

(Jackson, Lee & Schoenfeld, 

2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

raziskati integracijsko in razvojno vlogo socialnega 

pedagoga na področju  novih medijev v povezavi z druţbo 

in reflektirati novomedijsko druţbo s pozicije socialnega 

pedagoga – kje so nevarnosti in priloţnosti za delovanje in 

vključevanje »izključenih«, kar seveda ni mogoče brez 

dobrega pregleda tako druţbe kot novih medijev in njune 

medsebojne odvisnosti. Pri tem se nanašam tudi na Anne 

Frommann (po Kobolt, 2001), ki za pedagogiko trdi, da se 

mora razvijati naprej, reflektirati lastno druţbeno 

umeščenost in iskati rešitve za stare in nove probleme ter 

vprašanja. In če hkrati Frommann poudarja staro pedagoško 

misel, da odraščajočega ni zadosti sprejeti, temveč mu je 

potrebno interpretirati svet, ga spodbujati, mu omogočiti 

lastne izkušnje ter ga ob tem spremljati in podpirati, bi ob 

tem sama dodala, da to prav tako pomeni, da si moramo 

znati najprej sami interpretirati svet, če ţelimo to veščino 

prenesti na druge. »Solidarnost pomeni deliti isto tveganje«, 

je zapisal Augusto Boal (1995, str. 3) in je tudi osnova za 

dialog. Dialog omogoča vzajemno učenje in zavrača 

pozicijo moči, zatiranja s strani tistega, ki poseduje 

»znanje«, do tistega, ki je zatiran. In ravno dialoškost je 

zame bistven element socialnopedagoškega delovanja, saj 

prekinja začaran krog izključevanja. 

 

Pomembnost tem tehnologije, medijev in druţbe za socialno 

pedagogiko v druţbi tveganja, vidim med drugim prav tako 

na področjih socialne vzgoje in izobraţevanja, kateri Zrim 

Martinjak (2006) določi za ključni področji socialne 

pedagogike dandanes. Ker so novi mediji relativno novi v 

druţbi, se s tem pojavlja tudi nova opredelitev socialne 

pedagogike v kontekstu edukacijskih politik. Postavlja se 

vprašanje, kakšno mesto bo socialne pedagogika zasedla - 

kot aktivna oblikovalka, ki razvija nove koncepte, sodeluje 

pri razvojnih politikah ali kot opazovalka z obrobja (Zrim 

 

 

 

 

 

 

"Ko človeka  

omejite na določeno  

območje, ko mu ne  

dovolite 

prestopiti meja,  

s tem določite, 

kaj bo videl in  

kaj spoznal"… "s tem ga  

drţite pod nadzorom."  

(Škerl, 2008) 
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Martinjak, 2006)? Vsekakor upam, da se ne bo zgodilo 

slednje in da bo svojo transformacijo iz »opazovanja« v 

»aktivno oblikovanje« doţivela tudi moja diploma in tako 

ponudila košček k razumevanju, vpogledu in moţnostim za 

socialno pedagogiko na področju novih medijev in druţbe. 

 

3. BRIKOLAŢ 
 

Pojem »brikolaţ« sem v literaturi zasledila v različnih 

kontekstih a bom na tem mestu izpostavila dva po mojem 

mnenju najpomembnejša. In sicer bom predstavila brikolaž 

kot raziskovalno metodo na področju izobraţevanja ter 

brikolaž kot družben pojav, ki je tesno povezan s 

subkulturami, potrošništvom in »do-it-yourself« 

konceptom. Čeprav se obe definiciji brikolaţa ne razlikujeta 

v svojem bistvu, ju različna koncepta delata dovolj 

drugačna in zanimiva za to nalogo, da se mi zdi pomembno 

izpostaviti oba vidika. Čeprav ju sama delim v dva dela, je 

to zgolj zaradi boljše preglednosti, saj se med seboj 

povezujeta, dopolnjujeta in izhajata iz istih izhodišč. 

Raziskovalni brikolaţ predstavlja ogrodje diplome, medtem 

ko je druţben vidik brikolaţa del diplome, ki je v to ogrodje 

vpet.  

 

BRIKOLAŢ KOT DRUŢBEN POJAV 

 

Prvi, ki je razvil pojem brikolaţ je bil Claude Levi – Strauss 

v svojem delu »Divji um« (The savage mind), ki je prvič 

izšlo leta 1962 in je od takrat naprej postal uveljavljen kot 

glavni analitični koncept v kulturnih študijah (Levi-Strauss, 

1966; po Russel & Tyler, 2005). Levi-Strauss je brikolaţ 

poimenoval kot »proces, s pomočjo katerega druţbe gradijo 

 

 

 

 

 

 

"Domišljija je začetek 

ustvarjanja. 

Domišljaš si, kar si ţeliš, 

ţeliš si, kar si domišljaš 

in nazadnje ustvariš, 

kar hočeš." 

G. B. Shaw 

 

 

 

 

 

Več o raziskovalnem 

brikolaţu na straneh 10, 17, 94 

in 101 
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jezik in mite« (Levi-Strauss, 1966; po Berry, 2006). Tako 

Levi-Strauss kot kasneje Kincheloe pišeta o francoskem 

izvoru besede »brikoler« – bricoleur – katera označuje t.i. 

»mojstra oz. mojstrico za vse«, ki uporabi vse razpoloţljivo 

orodje, ne glede na izvoren način uporabe posameznega 

pripomočka, da dokonča zadano nalogo (Kincheloe, 2008). 

Levi - Strauss termin brikolaţ v svoji diskusiji mitične misli 

(ali kulturnih ideologij) »nadgradi« v intelektualni brikolaž 

(1966; po Russel & Tyler, 2005), medtem ko Kincheloe 

idejo brikolaţa vnese v izobraţevalno – raziskovalni 

kontekst in osnuje raziskovalni brikolaž (Kincheloe, 2008). 

Brikolaţ se je velikokrat povezoval z načini, na katere so 

potrošniške dobrine lahko objekt različne uporabe in 

pomenov, še posebno v kontekstu subkulturnih stilov, 

čeravno to ni bil nujno namen proizvajalcev brikolaţa 

(Hebdige, 1979; po Russel & Tyler, 2005). V nasprotju s 

terminom »branding« (označevanje), je bil brikolaţ v 

povezavi z otroštvom relativno zapostavljen in se ga še 

vedno najpogosteje povezuje s študijami o mladinskih 

subkulturah ali s praksami potrošništva odraslih (Russel & 

Tyler, 2005). 

 

Da bi bolje razumeli kaj brikolaţ pomeni v kontekstu 

druţbe, moramo pod drobnogled vzeti odnos do stvari in 

samih sebe, kakor je to ubesedil Levi – Strauss. On namreč 

poveţe diskusijo o mitični misli in intelektualnim 

brikolaţem s svojim pomislekom o odnosu med formacijo 

lastne identitete in materialne kulture. Značilnost kulturnih 

ideologij (mitične misli) je po njegovem v izraţanju samih 

sebe s sredstvi obseţnega, a vseeno omejenega 

heterogenega repertoarja, iz katerega morajo črpati, saj jim 

nič drugega ni na razpolago.  Nadaljnje raziskovanje ga je 

vodilo v spraševanje o načinih na katere brikolerji ne le 

govorijo s stvarmi, temveč tudi skozi medij stvari (Levi-

Več o jeziku na straneh 17, 29, 

42-44, 48, 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Več o raziskovalnem 

brikolaţu na straneh  9, 17, 94 

in 101 

 

 

 

 
Slika 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Strauss, 1966; poudarjeno v besedilu  Russel & Tyler, 

2005). Trdi, da je moţno, da brikoler ne bo nikoli dokončal 

svoje naloge, bo pa zato vedno vloţil del sebe v to, kar si je 

zadal dokončati (ibid.).  

 

Brikolaţ mladih: od volkodlakov do nosilcev 

socialnih sprememb 

Bolj konkretno uporabo termina brikolaţ zapiše Dick 

Hebdige (1979; po Russel & Tyler, 2005), ki koncept 

prikaţe kot orodje, s katerim lahko pojasnimo, kako se 

konstruirajo subkulturni stili. Subkultura po Dylanu Clarku 

(2003) v današnjem diskurzu popularno predstavlja mlade, 

ki se krasijo s »plemenskimi« ličili in poslušajo ozko zvrst 

glasbe. V tej prevladujoči karikaturi so začasna faza skozi 

katero večinoma mladoletniki, večinoma »beli« in 

večinoma neškodljivi ljudje simbolično ustvarijo identiteto 

in vrstniške skupine, da bi se kasneje kot odrasli vrnili v 

svoje vnaprej določene vloge v večinski druţbi. S svojo 

diskusijo z naslovom »Stil kot brikolaţ« (Style as bricolage) 

ţeli Hebdige (1979; po Russel & Tyler, 2005) osmisliti 

načine, na katere mladinske subkulture preţemajo 

vzpostavljene kulturne formacije z alternativnimi ali 

nasprotnimi pomeni. Subkulture lahko vidimo kot upor - 

sredstvo izraţanja nasprotovanja vsiljenemu pojmu 

drţavljanstva - in/ali kot upor skozi stil, ki subkulturo 

zaznamuje (Banaji, Shakuntala & Buckingham, 2007a). 

Podobno je na poletni šoli Youth -  The actor of social 

change, ki je potekala v Ljubljani junija 2010, govoril tudi 

Christoph Reinprecht iz Univerze na Dunaju (osebno 

sporočilo). V svojem predavanju je omenil upor skozi stil in 

stil, ki posameznikom predstavlja simbolično rešitev, ki se 

kaţe tudi skozi do-it-yourself (DIY) ali »naredi sam« 

 
 

Slika 8 

 

 

 

 

 

 

»NAJSTNIŠKI 

VOLKODLAKI« 

 

Slike 9, 10, 11 

 

  



12 

 

kulturo.  

Na mladostnike se po eni strani gleda kot na tiste, ki gredo 

skozi uporniško fazo, po drugi strani pa se od njih 

pričakuje, da so aktivni drţavljani, nosilci socialnih 

sprememb in posedovalci t.i. »agency«, kar Pramod K. 

Nayar (2010) v knjigi »An introduction to new media and 

cybercultures« opredeli kot sposobnost posameznikov, da 

sprejmejo odločitve za spremembo toka svojih ţivljenj in za 

uresničitev teh odločitev. T.i. »agency« prav tako spodbuja 

Evropska Unija, ko z različnimi projekti in programi 

nagovarja mlade kot aktivne drţavljane in skuša graditi 

skupno evropsko zavest drţavljanov članic Evropske Unije. 

Na koncu poletne šole Youth - the actor of social change v 

Tübingenu, junija 2009, smo prišli do zaključka, da morda 

ni toliko teţava v neobstoju participativnosti mladih v 

druţbi, kot je v tem, da ta lastnost ni prepoznana v 

kontekstu, kot je pričakovan s strani EU. Z drugimi 

besedami – participacija ni takšna, kakršno Evropska Unija 

pričakuje in si ţeli. Mladi lahko »sodelujejo« na načine, ki 

večini niso sprejemljivi in to poustvarja začaran krog 

odnosa moči. Kot rezultat lahko sledi samouresničujoča 

napoved, saj mladostniki, ki morda sebe niti ne prepoznajo 

kot »upornike« in kot groţnjo, kot take prepozna druţba, ki 

jih s svojimi ukrepi lahko privede do »uporništva«. Clark 

(2003) pokaţe na zanimiv vidik, saj trdi, da ja dejanje 

protesta pravzaprav dejanje participacije v sklopu skupnih 

simbolov in pomenov. Radikalne skupine namreč uporabijo 

potrošniške dobrine, da bi razglasile svojo razliko, pri tem 

pa jim uporaba kod omogoča razumljivost ostali druţbi in 

jih poenoti znotraj večjega seta kulturnih kategorij.  

 

Ena izmed subkultur, ki je prepoznavna in ki se jo v 

povezavi z »uporništvo s stilom« omenja (Reinprecht, 
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osebno sporočilo), je punk. Ne smemo pozabiti, da punk ni 

le rezultat ekonomske frustracije ali stila oblačenja, temveč 

da je poleg DIY etike (do-it-yourself) eden od njegovih 

vidikov filozofije tudi brikolaţ (Herrmann, 2007). Če je na 

začetku punkovskega gibanja še veljalo »naredi sam« (do-

it-yourself) načelo, katerega najbolje opiše Jello Biafra, 

glavni pevec punk skupine Dead Kennedys, ko je rekel: 

»naredili smo svoje lastne medije, svojo lastno glasbo, 

lastne obleke, vse iz nič« (Turcotte & Miller, 1999; po 

Herrmann, 2007, str. 13), pa se je ta na koncu preobrazil v 

»W.D.I.F.U – »we'll do it for you« princip, ki je postal 

nasprotje punkovskega prizadevanja. Prej omenjen upor je 

tu izraţen v subkulturi sami, ki uporablja diskurz »mi proti 

njim« in se kaţe v odnosu: »Mi naredimo sami, vi ne« 

(Herrmann, 2007, str. 13). Če pogledamo izven prizme te 

subkulture, ki zavrača komercialni uspeh in potegnemo 

vzporednico s sedanjostjo, najdemo brikolaţ popularnih 

dobro definiranih »podatkov«, kot to poimenuje Lev 

Manovich (2002), ki zavzemajo različne (komercialne) 

oblike. Podatki se v medijski industriji nanašajo na 

»lastnino« in lahko predstavljajo vsem prepoznaven znak, 

osebo, znano zvezdo itd.  Manovich pravi, da je vedno nek 

»bazni« objekt iz katerega kasneje izidejo vsi ostali objekti. 

Nov film (ki naj predstavlja primer »baznega« objekta) tako 

spremlja filmska glasba, po njemu se posname računalniška 

igra itd. (Manovich, 2002). Na nek način se po principu 

»we'll do it for you« popularne simbole v eni obliki vzame 

in »prosto po brikolaţu« pretvori v kolekcijo parfumov, 

oblačil, zvezkov, računalniških iger …  

 

Sporočilna raba simbolov je z obdobjem interneta in 

globalizacije doţivela svojevrsten vzpon in pomen. 

Popularen simbol postane del kulture in zasede mesta, ki si 

jih v preteklosti ni bilo moţno zamisliti. Hkrati artefakte 

 

 

 

―To delajo mulci?‖ 

―Ja‖ reče Marcus, ―Pustim jim 

dokaj proste roke pri tem, da 

vodijo prostor. Obravnam ga, 

kot da je njihov. Oni 

potrebujejo prostor za svoje 

izdelke, prostor, da opravijo 

svoje zadeve, prostor, da se 

izrazijo, zato ker ni veliko 

krajev za to tukaj okoli.‖  

(Herrmann, 2007)  
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prevzamejo in/ali pretolmačijo tudi različne skupine ljudi, 

ki artefaktu lahko pripišejo lastnost, ki jo je v indijanskih 

taborih prevzemala t.i. »govoreča palica«. Artefakt ali 

simbol predstavlja moţnost stika z okoljem in izboljša 

moţnost, da se prenese sporočilo in je skupina pod okriljem 

»posebnega znaka« slišana ali nagovorjena.  

 

Izrazno moč ima v današnjem času tudi novomedijska 

tehnologija, za katero po besedah Reinprechta  vlada med 

mladimi čedalje večje zanimanje, saj za ustvarjanje ne 

potrebuješ uradne izobrazbe ali dodatnih kvalifikacij. 

Vsakdo lahko ustvarja glasbo, videe itd. »Naredi sam« 

princip pa lahko tako vodi tudi do »naredi sam« kariere 

(Reinprecht, osebno sporočilo). V tem kontekstu subkultura 

oz. še bolje popularizacija določene subkulture na široko 

odpira vrata potrošništvu in produkciji simbolov subkulture, 

ki je v druţbi postala zaţelena. Vezi take subkulture se 

počasi rahljajo, oblikuje se nov trend in z njim »identiteta«, 

katero je mogoče – vsaj navidezno - kupiti. 

 

Potrošništvo 

 

Potrošništvo in brikolaţ najdeta svoje mesto tudi v 

evropskem projektu Ciwicweb. Poročilo Ciwicweba kaţe 

mladostnika v vlogi potrošnika, ki v neki obliki uporablja 

brikolaţ (Banaji, Shakuntala & Buckingham, 2007a). 

Civicweb je bil triletni projekt med leti 2006  in 2009 o 

mladih, internetu in civilni participaciji, ki je stremel k 

analizi potencialnega prispevka interneta v promociji 

civilnega udejstvovanja in participacije med mladimi 

starimi od 15 do 25 let in je zajemal sodelovanje med 

sedmimi evropskimi drţavami, med drugim tudi Slovenijo. 

Glede na izsledke projekta je podoba najstniškega 
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»Okoli 30 protestnikov 

vztraja pred Ljubljansko 

borzo. Črko r, ki so jo včeraj 

sneli, je danes zamenjala 

črka j.« 

 

(M. B., 2011)  
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potrošnika vseprisotna značilnost sodobne mladinske 

kulture in skozi idealizem potrošniške identitete naj bi 

mladi ločevali in kombinirali kulturne artefakte po principu: 

izreţi-prilepi-pomešaj (ang. »cut-paste-mix«), da bi 

uveljavili svojo generacijsko razliko od kulture svojih 

staršev (Stevenson po Banaji, Shakuntala & Buckingham, 

2007a),  kar nekoliko spominja na »naredi sam« princip. Pri 

povezovanju brikolaţa s potrošništvom in kulturo, pa 

podobno opisuje tudi Michel de Certeau (1984; po Russel & 

Tyler, 2005), ki je izraz brikolaţ uporabil ob opisovanju 

vračanja in recirkulacije kulturnih pomenov povezanih s 

potrošniškim blagom, praksami in prostori. Brikolaţ se 

pojavlja še v enem kontekstu, in sicer kot tehnika, prevzeta 

s strani »neobladljivega potrošnika«, kot sta v skladu z 

Levi-Straussovim zanimanjem za odnos med 

subjektivnostjo in materialno kulturo, zagovarjala Gabriel in 

Lang. Tehnika po njunem mnenju vključuje mešanico 

ustvarjalne provizoričnosti, improvizacije, zvijače in 

prevare (Gabriel and Lang, 1995; po Russell & Tyler, 

2005). V njunih analizah brikolaţ postavlja potrošnike kot 

aktivne subjekte, ki imajo zmoţnost improviziranja, 

ponovnega pridobivanja, recikliranja in poustvarjanja 

(Russel & Tyler, 2005). Če nasproti pravkar naštetim 

karakteristikam dodamo opis predstavnika »naredi sam« 

(DIY) etike, kot jo v povezavi z punkovskim gibanjem 

opredeli profesor sociologije Ryan Moore, ugotovimo, da 

ob nadomestitvi subjekta »potrošnik« z »izvajalcem »naredi 

sam etike«, dobimo zelo podoben opis. Namreč Moore 

(2007; po Roberts & Moore, 2009, str. 2) pravi: »Naredi 

sam etika zagovarja, da se predstavniki punka ne smejo 

zadovoljiti s tem, da so potrošniki in opazovalci, temveč bi 

namesto tega morali postati aktivni participanti v 

ustvarjanju kulture«. Trdi, da bi to postali z izdajanjem 

svojih lastnih revij, znamkami plošč, glasbenimi skupinami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»Občudujem ljudi, ki iz 

svojega posla naredijo 

umetnost in preziram tiste, ki 

iz umetnosti naredijo posel.« 

(Boal, 2006) 
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in ustvarjanjem mreţe prostorov za nastope v ţivo. Ti 

mediji naj bi bili,  kolikor je le moţno, neodvisni od 

kulturne industrije in »mainstreama«. Sluţili bi kot 

alternativna oblika kulturne produkcije, ki bi lahko vpela 

umetniško eksperimentiranje z zmanjšanjem vpliva 

komercializacije (Moore, 2007; po Roberts & Moore, 

2009). 

 

Brikolaţ digitalnega 

 

Obdobje razcveta interneta in t.i. digitalne dobe je s seboj 

prinesla tudi nove izzive in »mešanice«, ki prej niso bile 

videne. Smisel spletnega udejstvovanja je včasih iskanje 

pozornosti in spoprijemanje z novimi oblikami, v katerih se 

srečata zasebno in javno. Na internetu zasebno in javno 

nenehno trči drugo ob drugo na nove načine, ob tem pa smo 

lahko vedno znova priča pojavom novih spletnih orodij, ki 

so hkrati čudovita mešanica in ponovna uporaba starih 

orodij (Boyd, 2010). O tem podobno pravi zanimiva 

primerjava Jona Stewarta, katerega v svojem govoru omeni 

Danah Boyd, da je internet kot mehiška hrana – vsaka 

internetna stran ima enake sestavine, samo v drugačnih 

kombinacijah (Stewart po Boyd, 2010). Internet sicer 

ponuja nove moţnosti in dimenzije brikolaţa, a tu naleti na 

pogoje, ki morajo biti pred tem izpolnjeni. Ta pogoj je 

digitalna pismenost in seveda dostop do 

interneta/tehnologije. Teţava nastane, ker se digitalna 

pismenost in zahteve novih medijev še vedno spreminjajo in 

s tem ustvarjajo izkušnjo spreminjajoče realnosti.  

 

Na področje računalništva posega tudi umetnost in 

umetniško ustvarjanje, ki pogosto uporablja princip 

brikolaţa. Običajno poimenovana »software art« (umetnost 
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»Moţ po imenu Spencer 
Silver je v letu 1970 delal v 
laboratorijih 3M  in si 
prizadeval odkriti močno 
lepilo. Silver je razvil novo 
lepilo, a je bilo to še šibkejše, 
kot ga je 3M ţe proizvajal. 
Pritrdil se je na predmete a se 
ga je z lahkoto odstranilo. Bilo 
je super šibko namesto super 
lahko. 
 
Nihče ni vedel, kaj storiti s 
stvarjo, a Silver je ni zavrgel. 
Potem pa je neke nedelje štiri 
leta kasneje drugi znanstvenik 
3M po imenu Arthur Fry pel v 
cerkvenem pevskem zboru. 
Uporabljal je označevalce, da 
bi sledil svojemu poloţaju v 
pesmi, a so le-ti vedno padali 
iz knjige. Spomnil se je na 
Silverjevo lepilo in ga nekaj 
uporabil za premaz svojih 
označevalcev. Uspešno! S 
šibkim lepilom so označevalci 
ostali na mestu in so se lahko 
odstranili brez poškodovanja 
strani. 3M je začel s 
proizvodnjo Post-it® lističi po 
vsej drţavi v letu 1980 - deset 
let za tem, ko je Silver razvil 
super šibko lepilo. Danes so 
eno najbolj popularnih 
pisarniških materialov na 
trgu.« 
 
(»Fascinating facts«, b. d.) 

 

 

Več o umetnosti in novih 

medijih na straneh 30, 31, 43, 

47 
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programja) vključuje vpogled v notranje, matematične 

strukture računalništva, uporabo programske opreme za 

ustvarjanje umetnosti  (Fishwick, 2006; po Nayar, 2010). 

Pri tem ni odveč pozornost nameniti »jeziku« brikolaţa, ki 

je  jezik medbesedilnosti oz. intertekstualnosti in zato ţe 

sam po sebi nima in ne mora imeti enoznačnega pomena. 

Popolno razumevanje je moţno le skozi poznavanje 

različnih pomenov in zdruţevanje posameznih enot v 

celoto.  

 

RAZISKOVALNI BRIKOLAŢ 

 

Denzin in Lincoln (1994; po Bery, 2006) sta prepoznala in 

poimenovala dominantna zgodovinska obdobja oz. 

zgodovinske »trenutke« raziskovanja. Avtorja trdita, da se 

različni trenutki prekrivajo in delujejo simultano. Po 

njunem zapisu obstaja osem obdobij oz. »trenutkov«, ki so 

bili mejniki v raziskovanju in katere opišeta. Berry (2006) k 

njunemu mnenju doda, da v raziskovanju  obstaja tudi 

deveti »trenutek« in da le-ta  pripada brikolaţu. Ta 

predstavlja vsoto vseh preteklih trenutkov in (kot poetično 

pristavi) kot metulj prhuta skozi zadnja tri desetletja z 

namenom, da povzroči kaos na področju raziskovanja.  

Za raziskovalni brikolaţ sta pomembna predvsem dva 

avtorja, Joe L. Kincheloe in Kathleen S. Berry. Ključen 

vpliv na oblikovanje koncepta so imeli ţe omenjeni Levi-

Strauss, Norman K. Denzin in Yvonna S. Lincoln (Berry & 

Kincheloe, 2004).  

 

Značilnosti brikolaţa 

 

Berry  je v knjigi Doing educational research; a handbook 

 

 

 

Več o jeziku na straneh 10, 29, 

42-44, 48, 55 
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»MacGyver je serija o tihem 

in skrivnem agentu blage 

narave, ki uporabi vse 

vsakdanje predmete okoli 

sebe, da bi ustvaril 

nekonvencionalne rešitve za 

vse probleme, s katerimi se 

sooča.« 

(»Macgyver«, CBS youtubu) 

 

 

Več o raziskovalnem 

brikolaţu na straneh  9, 10, 94 

in 101 
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izpostavila značilnosti raziskovalnega  brikolaţa. Po njenem 

mnenju več ključnih lastnosti brikolaţa vključuje: »uporabo 

orodja pri roki«, »uporabo veliko različnih orodij«, 

»zbiranje različnih delov iz različnih virov«, »ustvarjalnost, 

unikatnost in neponovljivost«, »nenačrtovanje pri 

gradnji/konstrukciji objekta (znanja)«, »ne vedeti vnaprej, 

kakšno oblike bo zgradba (tekst/znanje/raziskava)« in 

»neuporabo vseh delov« (Berry, 2006). Pri tem ne smemo 

brikolaţa zamenjati s pojmom »hibridnost«, ki označuje 

nekaj heterogenega, kar izhaja iz več kot enega vira po 

izvoru ali zgradbi in kateri označuje npr. mešanje in 

zbiranje različnih stvari in ravni glasbe, posnetkov 

televizijskih oglasov, filmov itd. (Googan, 2010). Temeljna 

razlika med hibridnostjo in brikolaţem je v tem,  da gre pri 

hibridnosti za to OD KOD stvar prihaja, medtem ko je pri 

brikolaţu pomembno KAKO nekaj uporabiš. Če omenim 

primer izpostavljen v učnem gradivu na temo sodobnih 

medijev in postmoderne estetike Alleyn's School, oddelka 

za medijske študije. M.I.A. je Londončanka azijskega 

porekla, ki je posnela hip hop skladbo v New Yorku z 

ameriškim producentom in z zborom otrok, ki pojejo refren. 

Vse to skupaj sestavlja hibridni posnetek. Skladba Paper 

planes je hip hop skladba, ki je hibrid med punk – reggae 

stilom glasbe in rapom značilnim za Zahodno obalo. 

Brikolaţ v skladbi se kaţe skozi povezavo le-te s filmom 

»Revni milijonar«, ki je sam po sebi hibrid Hollywoodskega 

načina podajanja zgodbe in Bollywoodskega estetskega 

stila. Oboje zdruţeno z hip hop ritmom in montaţo scen iz 

filma, skupaj tvori brikolaţ (ibid.) 

 

Brikolaţ se ustvarja s koščki in delčki teoretičnih, 

metodoloških in interpretativnih paradigem. Dela z 

razpršenimi deli in prekrivanji, na katere naleti ter z 

nasprotji med paradigmami. Začetnik ima na voljo širok 

 

»V številnih vzhodno azijskih 

drţavah je švicarski vojaški 

noţ pravzaprav poznan večini 

ljudi kot »Macgyver noţ««  

(Thomson, b.d.)  
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»I fly like papers get high like 

planes.« 

(»letim kot papir, grem visoko 

kot letala« - prvi verz pesmi 

M.I.A: Paper planes) 
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nabor moţnih orodij, s katerimi se mu povečajo moţnosti 

raziskovanja in skozi katera sam spoznava, katera so mu v 

določenih primerih najbolj ustrezna (Berry, 2006). Pojem se 

nanaša tudi na proces adaptacije in improvizacije, kjer 

vidikom enega stila pripišemo kar precej različnih 

pomenov, ko jih pomešamo s stilističnimi značilnostmi 

drugega stila (Googan, 2010). Namen brikolaţa za 

raziskovalca je, da poglobi njegovo znanje in omogoči, da 

se kasneje to znanje lahko še razširi (Berry, 2006). 

 

Kritike in prednosti raziskovalnega brikolaţa 

 

Kritike pristopa brikolaţa so med tistimi, ki so se osnovno 

seznanili s tem pristopom, običajno naslednje: prezahtevno 

za začetniške raziskovalce, preveč zmedeno, nobene 

globine, nobenega fokusa, pomanjkanje logike in dokazov, 

preveč zajetno/dolgotrajno, da bi zajelo vse (Berry, 2006). 

Kincheloe (2010) omenja še eno izmed moţnih slabih strani 

raziskovalnega brikolaţa, ki je pomikanje k domeni 

kompleksnosti. Brikolaţ namreč obstaja iz spoštovanja 

kompleksnosti ţivega sveta in je utemeljen na 

epistemologiji kompleksnosti. Če se vrnemo na del o 

zmedenosti brikolaţa, kateremu primanjkuje dokazov, je v 

podporo brikolaţu nasproti znanstvenim dokazom pisal 

Kincheloe. In sicer v članku z naslovom Bricolage and the 

Quest for Multiple Perspectives: New Approaches to 

Research in Ethnic Studies precej kritično trdi, da so 

kulturne študije zahodne znanosti pokazale, da so vse 

znanstvene raziskave do določene mere »popravljene« in da 

znanost, ki jo poznamo, še zdaleč ni čista, preprosta in 

katera se drţi postopkov, kakor bi nas radi prepričali 

znanstveniki (Kincheloe, 2008). Ob takih ostrih besedah bi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»Akcijsko slikarstvo … 

je stil slikanja pri katerem 

je barva spontano vodena, 

poškropljena ali razmazana 

na platno, namesto da bi 

bila previdno nanešena. 

Delo ki nastane pogosto 

poudarja fizičen vidik 

slikanja samega kot bistven 

vidik ali skrb avtorja.« 

(»Action painting«, 2010) 

 

JAKSON POLLOCK 
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bilo na mestu, da bi avtor podal naslove konkretnih študij o 

katerih govori in bolje opredelil svoj odnos do »zahodne 

znanosti«, o kateri v članku nima pohvalnih besed. 

 

Razlika in na nek način tudi prednost brikolaţa bi lahko bila  

ravno njegova subjektivnost, saj  je jasno, da ga posameznik 

dela iz svojih lastnih izkušenj in zornega kota. Če so 

»klasične« znanstvene raziskave nagnjene k brisanju 

»človeškega faktorja«, ga brikolaţ priznava, izpostavlja in 

takšna raziskava nosi poseben pomen tako za raziskovano 

področje in javnost, kot tudi za raziskovalca samega in 

njegovo ţivljenje. Prednost brikolaţa, če brikoler koncept 

dobro razume, je po mnenju Kincheloea boljša opremljenost 

raziskovalcev etničnih študijev za izoblikovanje debelejših 

in bolj kompleksnih raziskovalnih študij (Kincheloe, 2008). 

Menim, da premišljen pristop raziskovalnega brikolaţa 

lahko vodi do poglobljenosti v raziskovani temi in k 

širšemu, celostnemu gledanju na problem v fokusu, kar 

zavrača začetne kritike ravno na račun pomanjkanja globine 

in osredotočenosti. 

 

Najteţji vidik tega, ko izvajamo raziskovanje kot brikolaţ, 

je po mnenju Berry (2006) pisanje. Pisanje v pomenu kako 

oblikovati in formirati tekst, ki se izogiba linearni, 

redukcionistični strukturi tradicionalne raziskovalne teze ali 

poročila (ibid.). Hkrati bi lahko to videli tudi kot prednost, 

saj poročila kar naenkrat dobijo »nove dimenzije« in so, če 

ţe ne primernejše, vsaj privlačnejše za branje, s katerim je 

mišljeno branje v najširšem pomenu. 

 

Način raziskovanja 

Berry (2006) kot uporaben pripomoček pri usvajanju 
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brikolaţa izpostavlja branje istega teksta iz različnih zornih 

kotov. Študentom daje med drugim za zgled knjigo 

Robinson Crusoe avtorja Daniela Defoea, v kateri je 

predstavljen evropocentričen pogled, ki priviligira in 

legitimizira evropska dejanja, zgodovino, vrednote, znanje 

itd. Kasneje študente spodbuja še k branju knjige Michaela 

Tournierja z naslovom Petek, ki kot predstavnika evropskih 

silnic problematizira, ponovno umešča in decentralizira 

pozicijo Crusoeja v Defoejevi knjigi (Berry, 2006). Čeprav 

Berry (ibid.) ne daje dokončnih načrtov, kako bi se vsak 

posameznik moral lotiti raziskovanja, saj je to nenazadnje 

tudi v nasprotju s samim konceptom, pa vseeno daje veliko 

idej in napotkov, ki jih lahko ali pa tudi ne, uporabiš pri 

svojem delu. Eno izmed njenih priporočil, ki ga bom tudi 

sama uporabila pri raziskovanju svoje tematike, je 

vzpostavitev t.i. POET-a – point of entry text – ali točke 

izhodiščnega teksta. Avtorica predlaga, da na začetku 

svojega raziskovanja brikoler razvije točko izhodiščnega 

teksta, ki je napisan iz perspektive enega ali več študijskih 

področij in iz določenega teoretičnega referenčnega okvirja. 

Tekst v pomenu izhodišča ni nujno v smislu besedila, ki je 

nekje zapisano, temveč je lahko tudi slika, fotografija, 

glasbeni video, besedilo pesmi ali celo ţivljenje 

raziskovalca v kontekstu raziskovane teme (ibid.). Ko 

enkrat imamo svojo točko izhodiščnega teksta, ga začnemo 

raziskovati in izhajati iz njega. Vsi teksti, do kateri pridemo, 

so povezani z našo osnovo in skupaj tvorijo nekakšen 

hipertekst povezav. Vsakič, ko raziskujemo točko 

izhodiščnega teksta iz nekega vidika, se kot v povratni 

zanki na koncu vrnemo na izhodišče in pogledamo kako 

sedaj razumemo izhodišče. In tako zopet znova, ko 

raziskujemo drug vidik. Na ta način osnovo razširjamo in jo 

delamo kompleksnejšo. Priporoča se, da se na točko 

izhodiščnega teksta pogleda iz več konceptualnih 

 

 

 

 

»Daniel Defoev »Robinson 

Crusoe« & Robinzonade so 

kolekcija različnih edicij 

Robinzona Crusoja in tekstov 

s podobno temo, kot na 

primer popularna Švicarska 

druţina Robinzon. Termin 

»Robinzonade« je uporabljen 

za opis literarnih del o 

preţivetju brez pomoči 

civilizacije, pogosto na 

samotnem otoku. Ta ţanr je 

dobil ime po noveli iz leta 

1719 Robinzon Crusoe, 

avtorja Daniela Defoea.« 

 

(»Daniel Defoe's Robinson 

Crusoe & the Robinsonades«, 

b.d.) 

 

ROBINSON CRUSOE 
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Več o hipertekstu na straneh 6, 

26, 37, 40 - 44 

 



22 

 

zemljevidov, ki so na primer lahko diskurzi socialne teorije, 

reprezentacija moči, filozofija itd. (Kicheloe, 2008). Moje 

izhodiščno besedilo (točka izhodiščnega teksta) bo 

»spoznavanje možnosti  za socialnopedagoško delovanje pri 

skupinah in posameznikih, ki so v današnjem času 

marginalizirani, kako so le-ti izključeni v kontekstu 

področja novih medijev ter spoznati preventivne možnosti 

socialnopedagoškega dela« in na to izhodišče, ki hkrati 

predstavlja namen naloge,  se bom vračala po sklopu o 

novih medijih, sklopu o druţbi in končnemu sklopu - 

zaključku, ki bo pregled skozi celotno nalogo. Ob 

ponovnem branju dela svoje diplome se bom spraševala: 

Kaj besedilo pomeni za moje izhodišče/če kaj pomeni? S 

čim se navezuje? Kaj je v besedilu izpostavljeno, kaj je v 

ozadju in česa v besedilu ni? Kaj se mi zdi v besedilu 

zanimivo v povezavi z mojim izhodiščem?  

Pri zavzetju vloge brikolerja je pomembno, da znamo 

zavzeti decentralizirano pozicijo in tako na nek način ne 

pustimo, da zunanje kategorije, ki nas določajo, določajo 

tudi naše razmišljanje (Berry, 2006). Do tega sem sama 

nekoliko kritična, saj po eni strani se pri delanju brikolaţa 

izpostavlja ravno subjektivnost brikolerja, ki brikolaţ dela 

glede na lastne izkušnje, »orodje, ki mu je na voljo«. In 

ravno zunanje kategorije so tiste, ki so brikolerju velikokrat 

omogočile nabor izkušenj in pripomočkov. Morda je z 

decentralizacijo mišljena kritičnost do konceptov, ki nas 

obdajajo in do naše lastne pozicije, iz katere naše 

razmišljanje izhaja. Ob tem Berry (ibid.) namreč izpostavlja 

senzitivnost, do katere naj bi nas decentralizacija privedla. 

Postali naj bi občutljivi do poloţaja raziskovanih objektov 

in naj bi bili pazljivi pri njihovi interpretaciji (ibid.). A da je 

to lahko (pre)teţka naloga nakaţe ţe Mark Prensky. 

Prensky (2001) piše, da raziskava socialnih psihologov 
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kaţe, da ljudje, ki so odrasli v različnih kulturah ne samo, 

da mislijo o različnih stvareh, temveč da dejansko 

razmišljajo drugače. Okolje in kultura, v kateri so ljudje 

vzgojeni, vplivata in celo določata veliko njihovih miselnih 

procesov. Postavljati sebe »v oklepaj« zatorej ni lahka 

naloga in verjamem, da je za proces brikolaţiranja potrebna 

velika sposobnost samorefleksije. 

 

Brikoler kot raziskovalec 

 

Razumevanje brikolaţa v kontekstu večmetodnega in 

multilogičnega interdisciplinarnega raziskovanja je 

relativno nov pojav, saj se je pojavil sredi 90ih let 

prejšnjega stoletja (Kincheloe, 2008). Biti brikoler ne 

pomeni preprosto uporabiti metodo brikolaţa pri svojem 

delu. Postati brikoler, ki se spozna na raziskovalne 

metodologije in njihovo uporabo je prizadevanje, ki traja 

celo ţivljenje. Prav tako se brikoler zaveda, da ni enega 

samega raziskovalnega principa, ki te pripelje do ţelenega 

odgovora (ibid.). Kot v smernicah brikolerjem zapiše Berry 

(2006, str. 95): »Naj vas strast za novo znanje in vpoglede 

ohranja osredotočene. Naj vas sočustvovanje z ostalimi 

ţene naprej.« Začetniške brikolerje avtorica vodi v smer, ko 

se ponovno naučijo igre in tega, kako ţiveti v igrivem, 

postmodernem svetu, ne kot plitek intelektualizem, temveč 

kot inteligentni, drugače informirani socialni teoristi in 

aktivisti (Berry, 2006). Kincheloe (2010) podobno prikazuje 

brikolerja kot tistega, ki svojo metodo raziskovanja 

prilagaja zunanjim okoliščinam in ki se ţeli udeleţiti 

raziskovanja različnih disciplin z večjim razlogom v mislih. 

Brikolerji cenijo glasove zatiranih in marginaliziranih, 

besede strokovnjakov pa ne jemljejo kot zadnje besede na 
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področju teme raziskovanja in v središče raziskovanja ne 

postavljajo zahodni racionalizem. Še več! Brikolerji 

poskrbijo, da je zahodni racionalizem odstranjen iz svojega 

posvečenega mesta, kjer je viden kot edini legitimni način 

produkcije znanja (ibid.).  

 

V svojem zajemanju kompleksnosti brikolaţ konstruira 

precej bolj aktivno vlogo ljudi tako v oblikovanju realnosti, 

v ustvarjanju raziskovalnih procesov in pripovedi, ki jih 

predstavljajo ter zavrne determinizem in pasivnost 

ustaljenih form. Tako aktivna dejavnost zavrne 

deterministične poglede na socialno realnost, ki se kaţejo 

zlasti v prevladujočih socialnih, političnih, ekonomskih in 

izobraţevalnih procesih. Hkrati s tem in v istem 

konceptualnem kontekstu to prepričanje v aktivno človeško 

dejavnost zavrne standardizirane načine produkcije znanja s 

strani določenih blokov moči (Kincheloe, 2008). Aktivnost 

posameznika, kot jo opisuje Kincheloe, lahko vidimo tudi 

preko njegove primerjave s konceptom avtopoeze avtorjev 

Humberta Maturane in Francisca Varele. Čeprav Kincheloe 

(2010) opozarja, da je potrebno biti vedno previden, kadar 

so fizični sistemi uporabljeni za vpogled v socialne sisteme, 

pa priznava, da znajo biti dognanja Maturane in Varele 

uporabna v razumevanju načinov, kako razlika deluje v 

socialnih, kognitivnih in epistemoloških sistemih. Seveda, 

če ob tem upoštevamo, da so to konstrukcije razvite v 

določenem zgodovinskem prostoru in času. Samo-

organizacija po Maturani in Vareli ni mogoča brez razlike. 

Subjekt se v avtopoetskem sistemu razvije ravno z razliko, 

ko sega navzven k novostim in ob gradnji sinergijskih 

interakcij, nikakor pa ne preko naključnih mutacij ali 

naravne selekcije. Oblike ţivljenja se razkrijejo v odnosu 

svoje izpostavljenosti različnim stopnjam raznolikosti na 

način, ki je lahko opisan kot kreativni kognitivni proces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOVO 

 

»Sveta jaz nisem ljubil in ne 

mene svet;  

a naj bo viteško slovo! 

Verujem v to,  

da so – čeprav jih nisem našel 

v teku let –  

obljube, ki drţé, in upi, ki ne 

mro,  

in čednosti usmiljene, ki nam 

ne tko  

pogubnih zank, da tu in tam 

srce  

še čuti, ko se bliţnjemu solzo 

oko,  

da so stvari, ki skoraj so to, 

kar se zdé,  

da sreča ni le sen, in ne 

dobrota le ime.« 

 

(Byron, b.d.) 

prevod: Janez Menart 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

(ibid.). Kincheloe med drugim tudi zapiše, da če izhajamo 

iz konceptov, tudi brikolerji v svojih raziskavah stremijo 

navzven k novitetam na socialnih, kulturnih, političnih, 

ekonomskih in filozofskih domenah, kjer je povezovanje z 

razliko ključno. Celo koncept avtopoetske biologije sam po 

sebi se je razvil s kombinacijo biologije in ne-zahodnjaških 

filozofskih tradicij. Enaktivistična biologija ljudi vidi kot 

tiste, ki se vključujejo v nenehen in enakopraven dialog s 

fizičnim svetom, v nasprotju z enosmernim monologom 

(ibid.).  

 

Ko večkulturna izhodišča pridejo skupaj z močjo kritične 

pismenosti, se pojavijo močne epistemološke in ontološke 

sinergije, ki še dodatno opolnomočijo delo brikolaţa 

(Varela, 1999; Capra, 1996; Pickering, 1999; O’Sullivan, 

1999 po Kincheloe, 2010). Kincheloe (2008) pravi, da v 

svojem premiku k obrobju in transcedenci redukcionizma 

brikoler išče to, kar je odsotno v določenih situacijah in kar 

se lahko kaţe skozi njegove lastnosti, ki so: 

1. Zamisliti si stvari, ki niso nikoli obstajale,  

2. videti svet, kakršen bi lahko bil,  

3. razviti alternative obstoječih zatiralnih pogojev,  

4. izluščiti kaj primanjkuje na način, ki spodbuja voljo za 

delovanje, 

5. razumeti, da je svet veliko več, kot lahko vidimo. 

 

Primeri uporabe brikolaţa 

 

Uporabo brikolaţa se kot orodje raziskovanja predlaga 

predvsem takrat, ko si ţelimo bolje razumeti strukture moči 

in kje se kaţejo ter načine kako te strukture promovirajo 

socialno in kulturno neenakost (Kincheloe, 2008). Medtem 

ko je v literaturi, ki sem jo našla, Kincheloe veliko 

teoretiziral o brikolaţu in njegovi uporabi, pa Berry, piše o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O FILMU TERRENCA 

MALICKA IN 

SPECIFIČNIH IZRAZIH 

PRI SNEMANJU FILMA 

 

 "Magična ura je fotografski 

izraz. Ljudje ga uporabljajo 

da opišejo 2 obdobji v 

dnevu. 1.: od trenutka, ko 

lahko vidiš okolico do 

trenutka, ko sonce vzide in 

2.: zvečer, od trenutka ko 

sonce izgine, do popolne 

teme." 

 

(Jonathan Young, osebno 

sporočilo) 
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svojih praktičnih izkušnjah pri delu s študenti. 

Berry (2006) omenja več primerov izvirnih pristopov 

študentov k raziskovani temi o Iraško – Ameriških odnosih. 

Tretjina študentov ji je na koncu semestra, ki ga je vodila o 

raziskovalnem brikolaţu, prineslo pisno nalogo v obliki 

CD- ROMa. Na zgoščenki je bilo prisotno veliko vsebine v 

obliki hiperteksta v besedilu, veliko je bilo primerjav, 

profesor Berry pa si je lahko iz zgoščenke stiskala različne 

članke, ki so bili tam na voljo. Vsebine dostopne na 

zgoščenki so lahko segale od glasbe, vizualnih 

pripomočkov, anket, intervjujev itd., in so se navezovale na 

teoretični vidik izpostavljene teme. Berry je najbolj ostala v 

spominu primerjava študentke, ko je v nekem delu 

zgoščenke razdelila vidno polje na dva dela, da bi prikazala 

konflikt med dvema poročiloma o  Iraško – Ameriških 

odnosih, in katera je potem interpretirala ter analizirala 

diskurz v posameznem poročilu. Dotaknilo se jo je tudi delo 

študenta, katerega starši so bili del kanadske vojske in ki je 

za izhodišče tematike o odnosih med drţavama Irak in 

Zdruţene drţave Amerike, izbral sebe in svoje osebno 

doţivljanje v druţini, odraščanje ter subjektivno doţivljanja 

vojske in odnosov med drţavama. Študent je v svoje delo 

vpletel doţivete opise na fizično zlorabo s strani očeta (pri 

tem je uporabil fenomenološke strategije), kar je povezal s 

slikami iz revij o vojaških prizorih, ki so se povezovali z 

njegovimi osebnimi spomini na očetova dejanja. Ob vsem 

tem je dodal tudi odstavke iz učbenikov za zgodovino, ki so 

se povezovale s temo Iraško – Ameriških odnosov, katere je 

moral znati tako v srednji šoli, kot  kasneje na fakulteti, kot 

študent zgodovine. Odstavki so bili delo istih avtorjev in so 

bili spisani zelo enostransko in objektivno. Berry delo tega 

študenta še vedno nosi s seboj in poudarja, da sta v 

primerjavi z brikolaţem, še vedno najpomembnejša ravno 

posameznik in učinek, ki ga raziskovanje pusti na 

 

 

Več o hipertekstu na straneh 6, 

21, 37, 40 - 44 
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njegovemu ţivljenju. 

 

PA ZAČNIMO! 

4. KRASNI NOVI MEDIJI 

 
Za debatiranje velja, da je na začetku pomembno definirati 

pojme o katerih se razpravlja, zato da je v debati jasno, kaj 

je s specifičnim izrazom mišljeno. Kar velja za debatiranje, 

se mi zdi pomembno tudi v tej nalogi, zato se bom na 

začetku podrobneje posvetila enemu osnovnih pojmov 

diplome - novim medijem - in kaj se pod tem izrazom lahko 

razume. Ţe samo ime izraţa »binarnost«, dvojnost, 

staro/novo in če izhajam iz besedne zveze »novi mediji«, se 

postavlja vprašanje, kaj so potlej stari mediji? Kaj nove 

medije dela »nove« in zakaj ravno »novi mediji« in ne kaj 

drugega? V nalogi bom izpostavila nekatere računalniške 

izraze, ki označujejo značilnosti novih medijev in kateri so 

nenazadnje del druţbe, ki nas obdaja in katere del smo. Lev 

Manovich (2002, str. 65) je zapisal: »Za razumevanje logike 

novih medijev se moramo obrniti na računalniško znanost.« 

Prav tako meni Frønes (2002; po Brandtzæg et al., 2004), 

ko pravi, da je v  digitalni druţbi pomembno obvladati 

medijske tehnologije tako kreativno kot uporabno, če si 

ţelimo pretvoriti informacije v znanje. V skladu s tem sem 

se v nekaterih delih usmerila na bolj tehnične značilnosti 

novih medijev, z ţeljo, da se morda kje vidi stične točke z 

druţbo.  

 

NOVI MEDIJI TAKO IN DRUGAČE 

 

Verjetno bi se vsem medijem, ki so začeli svoj pohod v 

druţbi, lahko v nekem trenutku reklo »novi mediji«. Kaj pa 
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so novi mediji v današnjem času in kaj jih zaznamuje? 

Angela Schorr (Schorr, Campbell & Schenk, 2003) v knjigi 

Communication Research and Media science in Europe iz 

leta 2003 poveţe nove medije z interaktivnostjo, ko zapiše, 

da je interaktivnost postala pojem za številne moţnosti 

uporabe novih medijev, ki segajo od hitrega širjenja 

internetne dostopne točke, digitalizacije medijev in 

medijske konvergence. Schorr omenja tudi Rice, ki je leta 

1984 definirala nove medije kot komunikacijsko 

tehnologijo, ki omogoča ali pripomore k interaktivnosti 

uporabnika-uporabniku in interaktivnost med uporabnikom 

in informacijo (ibid.). Interaktivnost Nayar (2010) uvršča 

med eno izmed štirih komponent »cyber kultur« in se 

nanaša na spremenljivo vlogo med občinstvom, poslušalci 

in gledalci, s to predpostavko, da občinstvo nič več ne 

predstavlja pasivnih potrošnikov, temveč je pogosto 

vključeno v strukturo, format in zgodbo kulturnega 

artefakta. Terminološko so novi mediji povezani z dvema 

izrazoma »informacija« in »komunikacija«, katerih 

kombinacija je v devetdesetih letih primarno označevala 

raziskave na področju novih medijev (Schorr, Campbell & 

Schenk, 2003). Zaradi evropskih političnih in 

administrativnih prizadevanj, da bi v prihodnosti zaznavali 

usklajen razvoj na medijskem področju, se je pomen pojma 

novih medijev razširil in se sedaj uporablja za »kar lahko na 

splošno imenujemo informacije ali komunikacijska 

tehnologija« (European Comission, Green Paper; d'Haenens 

& Bink po Schorr, Campbell & Schenk, 2003, str. 5).  

V ameriškem kontekstu je definicija in raziskovanje  novih 

medijev podano v poročilu o projektu Digital Youth z 

naslovom Living and Learning with New Media:  Summary 

of findings of Digital Youth Project  (Ito et al., 2008).  

Digital Youth je bil triletni etnografski projekt, ki ga je 

financirala fundacija Johna D. in Catherine T. MacArthur in 

 

 

 

 

»Vsi, ki smo takrat imeli te 

računalnike (opomba: 

računalnike Spectrum) , smo 

na neki način kršili zakon, saj 

so bili vsi pretihotapljeni. 

Tako je drţava nehore 

ustvarjala opozicijo, ali vsaj 

nergače, ki so bili prisiljeni v 

»nečedne posle«.« 

(Turk, 2010) 
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ki je preučeval participacijo mladih ljudi v ekologiji novih 

medijev. Študijo sta motivirali dve primarni raziskovalni 

vprašanji: Kako so novi mediji integrirani v mladinske 

prakse in programe? Kako te prakse spreminjajo dinamiko 

pogajanja mladi-odrasli preko pismenosti, učenja in 

avtoritativnega znanja. V to, kar predstavlja verjetno eno 

izmed najobširnejših ameriških raziskav o mladinski 

uporabi medijev, je Mizuko Ito ter njena ekipa intervjuvala 

preko 800 mladostnikov in mladih odraslih in izvedla preko 

5000 ur spletnega opazovanja (ibid.). V raziskavi so 

uporabili termin »novi mediji« za opisovanje medijske 

ekologije, kjer se bolj tradicionalni mediji, kot so knjige, 

televizija in radio zdruţujejo z digitalnimi mediji, še 

posebno z interaktivnimi mediji in mediji za socialno 

komunikacijo. Izraz »novi mediji« so raje kot izraza 

»digitalni mediji« ali »interaktivnimi mediji« uporabili, ker 

so v projektu preučevali vzpostavitev sprememb medijske 

tehnologije, ki ne morejo biti zreducirane na eno samo 

tehnično značilnost. Delo v sklopu Digital Youth-a se je 

osredotočilo na prakse, ki so veljale za »nove« v tistem 

trenutku in ki so se povezovale z mladinsko kulturo in 

njenim glasom, kot je udeleţenost v straneh socialnega 

omreţja, v igranju računalniških iger itd. (ibid.). 

 

Lev Manovich je razmišljal drugače kot Angela Schorr in 

skupina iz projekta Digital Youth. V svoji knjigi 

(Manovich, 2002) je Manovich analiziral jezik novih 

medijev na način, ko jih je umestil v zgodovino modernih 

vizualnih in medijskih kultur. Kar je ugotovil in je drugačno 

od prej zapisanih idej o novih medijih, je to, da se 

Manovich ne osredotoči na znane kategorije novih medijev, 

kot so interaktivnost in hipermediji, temveč predlaga 

drugačen seznam, ki oklesti vsa načela novih medijev na pet 

načel: številčni prikaz, modularnost, avtomatizacija, 
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spremenljivost in kulturno prekodiranje. Med drugim 

zapiše, da je koncept interaktivnosti preveč širok, da bi bil 

resnično uporaben (Manovich, 2002). Nesmiselnost uporabe 

besede »interaktivnost« utemelji v svojem zapisu Mit 

interaktivnosti, kjer v povezavi z mediji, ki temeljijo na 

računalniku, koncept prepozna kot tavtologijo oz. istorečje, 

saj so računalniki ţe sami po sebi interaktivni. Prav tako je 

vsa klasična, še bolj pa moderna umetnost, »interaktivna« 

na veliko načinov (ibid.). Tega prepričanja o interaktivnosti 

pa ne delijo povsem v filmskih krogih in se, kot trdita 

Chandler in Ruckwood (2005), še vedno trdno oklepajo 

mita o vztrajnosti vtisa (angl. »persistence of vision«). Mit, 

ki so ga v zgodnjih 80' letih prejšnjega stoletja ţe ovrgli, 

govori o tem, da lahko gibanje v filmu prepoznamo zaradi 

tega, ker mreţnica sliko še nekaj časa zadrţi, po tem ko ta 

ţe izgine iz zaslona. Kljub dokazom o nasprotnem je mit, ki 

vključuje »pasivnega opazovalca, nameščenega gledalca, ki 

je nevede vpleten v tekst« (Anderson & Anderson, 1993; po 

Chandler in Ruckwood 2005, str. 4), še vedno zelo prisoten 

v filmskem svetu.  Manovich (2002) pasivnost zavrne in pri 

dokazovanju interaktivnosti navaja primere, kot so 

izpuščanje v literarnem delu, manjkajoče podrobnosti v 

objektih vizualne umetnosti in druge reprezentacijske 

»bliţnjice«, ki pričakujejo od uporabnika, da »dopolni« 

manjkajočo informacijo. Tudi nekateri teoretiki 

kinematografije si zelo prizadevajo za spremembo pristopa 

do posameznika/gledalca in ţelijo poudariti interaktivnost. 

Gledalec bi po njihovem mnenju moral biti viden kot 

aktivno bitje, ki išče pomen in ki se vključi v film tako 

aktivno, kot se vključi v realni svet (Anderson in Anderson, 

1993; po Chandler in Ruckwood. 2005). Nayar (2010) 

interaktivnost, kot jo omenja Manovich, pa tudi Chandler in 

Ruckwood, omenja v povezavi z novomedijsko umetnostjo, 

le da jo vidi kot sodelovalni odnos med umetniškim 
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objektom in gledalcem. Take umetniške oblike omogočajo 

drugačen red v skupnosti in socialnih interakcijah v 

stopnjevani razdrobljenosti svetov (Nayar, 2010). Če 

preletimo dogajanje zadnji sto let, ugotovimo, da je 

sodelovanje gledalcev bilo pomembno tudi po začetkih 

filmske montaţe po letu 1920 in katera je prisilila gledalce, 

da so hitro premostili duševne vrzeli med nepovezanimi 

slikami, trdi Manovich (2002). Od leta 1960 naprej so po 

futurizmu in dadaizmu prišle nove forme umetnosti, kot so 

razni »dogodki«, predstave in instalacije, ki so vsebovale 

participacijo. To je po mnenju nekaterih novo medijskih 

teoretikov, bila podlaga za interaktivne računalniške 

instalacije, ki so se pojavile v 80-ih letih (ibid.). 

Interaktivnost in umetnost pa gredo dandanes še en korak 

ali kar skok naprej. In sicer se pojavlja t.i. »genomska 

umetnost«, katero Eduardo Kac, priznan umetnik, ki 

zdruţuje biološko in digitalno, vidi kot transformacijo 

biologije v informacijsko znanost (Kac, 2005a; po Nayar, 

2010). Kac je med drugim znan po svojem razvpitem delu, 

ko je v okviru projekta »ustvaril« fluorescentnega albino 

zajca in ga v končni fazi projekta sprejel v svojo druţino in 

sedaj ţivi z njim (Kac, 2010). Nove oblike telesa v biologiji 

in informacijski znanosti Eugene Thacker opisuje kot angl. 

»biomedia«, kar v neki meri tudi najbolje opisuje umetniške 

projekte Eduarda Kaca (Thacker, 2005; po Nayar, str. 58). 

Pri zdruţevanju biološkega in digitalnega pod okriljem 

umetnosti prihaja do odmevnih debat o umetnosti, njenih 

mejah in tistemu, kar je »še dovoljeno« ter se odpirajo 

razprave o kloniranju in genetski manipulaciji, ki se je 

nekateri novodobni avtorji posluţujejo.  Nekatere študije 

omenjajo nevarnost interneta kot sredstvo za nadlegovanje 

in zlorabo človekovih pravic (O'Connell & Bryce, 2006; po 

Banaji, Shakuntala & Buckingham, 2007a), spet druge so 

zaskrbljene zaradi morebitnih izkoriščevalskih razmerij, do 
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katerih lahko privede spletna interakcija (Quayle & Taylor, 

2001; Lamb, 1998; po Banaji, Shakuntala & Buckingham, 

2007b). 

 

Pogosto obstaja nevarnost, da »interaktivnost« razumemo 

dobesedno in jo na račun psihološke interakcije enačimo s 

fizično interakcijo med uporabnikom in medijem (s tem, ko 

pritisnemo na gumb, izberemo povezavo/link, premikanje 

telesa) (Manovich, 2002). Psihološki proces dopolnjevanja, 

tvorjenja hipotez, spominjanja in identifikacije, ki od nas 

zahtevajo razumevanje kateregakoli teksta ali podobe 

nasploh, pa so zmotno prepoznani z obstoječimi 

objektivnimi strukturami interaktivnih povezav (ibid.). 

 

KAJ JE NA NOVIH MEDIJIH »NOVEGA«? 

 

Različni raziskovalci poudarjajo različne vidike novih 

medijev in interneta kot njihove označujoče karakteristike. 

Najbolj pomembni pristopi po raziskavi Ciwicweb se 

osredotočajo na štiri izstopajoče besede informacijske dobe: 

interaktivnost, digitalizacija, mreţenje in konvergenca 

(zdruţevanje medijev) (Banaji, Shakuntala & Buckingham, 

2007a). Poglejmo si podrobneje ključne razlike med starimi 

in novimi mediji, ki jih izpostavlja in zelo podrobno opiše 

Manovich (2002) in ki sicer ne predstavljajo  absolutne 

zakone temveč splošne tendence kulture v postopku 

informatizacije. Pri tem avtor opozarja, da so načela od 3 do 

5 odvisna od načel 1 in 2 in da vsi objekti novih medijev ne 

spoštujejo teh karakteristik.  

 

Številčni prikaz 
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Prvo od petih načel in ena izmed razlik med starimi in 

novimi mediji je številčni prikaz. Načelo pomeni to, da so 

novi mediji postali programirljivi (se dajo programirati). 

Vsi novo – medijski objekti so sestavljeni iz digitalne kode 

in so numerične reprezentacije. To ima za posledico tako to, 

da so lahko objekti novih medijev opisani formalno 

(matematično) npr. vse je lahko opisano z matematično 

funkcijo, kot to, da objekti lahko postanejo subjekti 

algoritmične manipulacije. Veliko novo-medijskih objektov 

je pretvorjenih iz različnih vrst starih medijev (Manovich, 

2002). 

  

Poznamo dve vrsti zapisa informacij. Analogni način se 

spreminja po zveznem principu in lahko zavzame poljubno 

vrednost na nekem območju (obsega neskončno število 

vrednosti), digitalni se spreminja po korakih, diskretno in 

obsega končno število vrednosti. Analogne ali zvezne 

informacije/podatki so tisti, ki jih lahko izmerimo, digitalne 

informacije/podatke pa lahko preštejemo (Konečnik, 

Vrčkovnik in Grabant, b. d.).  

 

Modularnost 

 

Druga značilnost novih medijev je modularnost kar pomeni, 

sestavljenost samostojnih delov v večjo enoto, ki deluje kot 

celota (Manovich, 2002). Značilnost bi lahko poimenovali 

tudi fraktalna struktura novih medijev, saj tako kot ima 

fraktal enako strukturo na različnih ravneh, tako imajo 

novo-medijski objekti vsepovsod enake modularne 

strukture. Elementi medijev, pa naj bodo s tem mišljene 

slike, zvoki, oblike ali delovanja, so videni kot zbirke 

diskretnih vzorcev. Zdruţeni so v objekte večjih 

razseţnosti, a vseeno še naprej ohranjajo svojo ločeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRAKTAL 

 
Slika 28 

 

 

 

 

 

 



34 

 

identiteto. Prav tako se lahko zdruţujejo tudi objekti sami –

primer za to je multimedijski »film« pod avtorstvom 

popularne programske opreme Macromedia Director, ki je 

lahko sestavljen iz stotin fotografij, QuickTime filmov in 

zvokov, ki so vsi shranjeni ločeno in se naloţijo v času 

izvajanja. Ker so vsi elementi shranjeni neodvisno, se lahko 

spreminjajo kadarkoli, brez tega, da bi bilo potrebno 

spreminjati sam okvirni film (Manovich, 2002).  

Ko običajno mislimo o elementih, jih povezujemo s 

pripadanjem določenim stranem, a vendar je to le 

konvencija, katero krepijo komercialni spletni brskalniki 

(Manovich, 2002). 

 

Avtomatizacija 

 

Numerično kodiranje medijev (načelo 1) in modularna 

struktura medijskega objekta (načelo 2) omogočajo 

avtomatiziranje številnih operacij, kar pomeni, da so ljudje, 

vsaj v nekaterem delu, lahko namenoma odstranjeni iz 

ustvarjalnega procesa (Manovich, 2002). 

  

S pojavom različnih stopenj avtomatizma, je bilo vedno 

večji avtomatizaciji  podvrţeno še eno področje medijske 

uporabe - to je dostop do medijev. Zaradi preskoka, ko se je 

na računalnike začelo gledati kot na sredstva za 

shranjevanje in dostopa do ogromne količine medijskega 

materiala, se je ustvarila potreba, da bi se našel bolj 

učinkovit način za razvrščanje in iskanje medijskih 

objektov. Ob koncu 20. stoletja ni bil več problem kako 

ustvariti novo-medijski objekt kot je npr. podoba, slika 

temveč je postal novi problem kako najti objekt, ki ţe 

obstaja nekje. Število informacijskih virov, ki so na voljo je 

 

 

 
Slika 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERMARKET 

Slika 30  

 

 

 

 

 



35 

 

lahko prevzemajoče in lahko potencialno ohromi iskalce 

informacij (Weigel, James in Gardner, 2009). Schwarz 

(2003; po Weigel, James in Gardner, 2009) je ta problem 

poimenoval »paradoks odločitve«. Glede na razvojno in 

intelektualno sofisticiranost učenca, je lahko takšen 

skorajda neomejen niz izbir lahko osvobajajoč, lahko pa 

privede do zmedenosti ali frustriranosti (Weigel, James in 

Gardner, 2009). 

 

Spremenljivost 

 

Novi mediji niso nespremenljivi in vkalupljeni v eno obliko, 

temveč lahko obstajajo v različnih, verjetno celo 

neskončnih verzijah (Manovich, 2002). Spremenljivost je 

posledica tako načela številčnega prikaza kot načela 

modularnosti. Razlika med starimi in novimi mediji z vidika 

spremenljivosti je v končnih verzijah nekega ustvarjenega 

dela. S tem je mišljeno to, da so stari mediji vključevali 

človeškega avtorja, ki je ročno sestavil tekstovne, vizualne 

in/ali zvočne elemente v določeno sestavo ali zaporedje, 

katere vrstni red je bil po shranjevanju določen enkrat za 

vselej (Manovich, 2002). Številne končne kopije so bile, v 

polnem soskladju z logiko industrijske druţbe, tudi vse 

identične. Po drugi strani nove medije označuje 

spremenljivost in namesto identičnih kopij objekt novih 

medijev običajno ponuja veliko različic, katere je vsaj delno 

pogosto samodejno sestavil računalnik (ibid.). V okolju 

novih medijev se ni odveč opomniti, da ima spletno okolje 

oz. arhitektura nekatere aplikacije, ki so precej drugačne kot 

tiste izven spleta (Boyd, 2010). 

 

Logika novih medijev ustreza postindustrijski logiki 

»produkcije na ukaz« in »ravno ob pravem času« dostave, 

 

 

 

 

 

 

 

 

»Ta pani słynie z tego, Że 
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Jan Sztaudynger 
 

»Ta gospa slovi po tem, da je 

v njenem srcu le en, ampak 

zaradi lahkega vedenja, ta en 

se kar pogosto spreminja.« 

Prevod: Katarzyna Bednarska 
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ki so jo sami omogočili z uporabo računalnikov in 

računalniških omreţij v vseh fazah od proizvodnje do 

distribucije (Manovich, 2002). Tukaj je »kulturna 

industrija« (izraz je prvi skoval Theodor Adorno v 30-ih 

letih prejšnjega stoletja) pravzaprav pred vso ostalo 

industrijo. Odkar je ista naprava (računalnik) tista, ki ustvari 

in prikaţe medije in odkar mediji ne obstajajo le kot 

materialni objekti, temveč kot informacije, katere je moţno 

poslati po ţicah s svetlobno hitrostjo, je v skladu s tem bila 

skoraj takoj ustvarjena uporabnikovemu vnosu prilagojena 

različica (Manovich, 2002). Na spremenljivost novih 

medijev se naveţe tudi Boyd (2010), saj v novih medijih 

prepozna značilnosti kot so: vztrajanje, sposobnost najti 

nekaj, sposobnost ponavljanja/kopiranja in – kar spominja 

na »spremenljivost« - sposobnost prilagoditve/fleksibilnosti. 

Ravno prilagoditev posamezniku je to, kar se zgodi, ko ob 

obisku spletne strani streţnik nemudoma sestavi nam 

prilagojeno spletno stran.  

 

Prekodiranje 

 

Zadnje, peto načelo kulturnega prekodiranja glede na 

Manovicha (2002) predstavlja najbolj bistveno posledico 

medijske računalniške ureditve in označuje spremembo 

medijev v računalniški podatek. Novi mediji, kakor jih vidi 

v tem kontekstu, so sestavljeni iz dveh ločenih plasti: 

kulturne in računalniške. Dvojnost novim medijem prav 

tako priznavajo Weigel, James in Gardner (2009), ki trdijo, 

da so vse tehnologije, vključno z vsemi oblikami medijev, 

ustvarjene v druţbenih kontekstih in skozi socialne odnose. 

 

Odkar so novi mediji ustvarjeni, porazdeljeni, shranjeni in 
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arhivirani na računalnikih, lahko pričakujemo, da bo 

računalniška plast vplivala na kulturno plast novih medijev 

– njihovo organizacijo, njihove nastajajoče zvrsti in njihovo 

vsebino (Manovich, 2002). Sam pojem »računalniška plast« 

ne zaznamuje nekaj nespremenljivega, temveč se s časom 

spreminja in razvija. Računalniška in medijska/kulturna 

plast vzajemno vplivata ena na drugo, kar privede do 

rezultata – nove računalniške kulture, ki je mešanica 

človeških in računalniških pomenov, tradicionalnih načinov, 

na katere je človeška kultura oblikovala svet in predstavitve 

na računalniku lastnih načinov (ibid.). Če se sprašujemo kaj 

ta »človeškost« doprinese k »računalniškemu« ali drugače, 

kje se začne stik med novimi mediji in socialno pedagogiko, 

se spomnimo Pierra Bourdieuja (2003, str. 83), ki pravi, da 

so druţbene razdalje vpisane v telesa, v razmerje do telesa, 

govorice in časa. Ob tem pa sama dodam, da so druţbene 

razdalje vpisane tudi v nove medije, saj so prisotna tako 

»telesa«, pa čeprav v virtualnem svetu, tako odnos do teles, 

ki ga lahko zaznamo na vsakem socialnem omreţju, govor, 

ki se začne ţe pri samem poimenovanju struktur novih 

medijev in nenazadnje čas, ki teče z enako hitrostjo znotraj 

in izven dosega računalniškega ekrana. 

 

 

DOBRODOŠLI! WEB 2.0 IN HIPERTEKST 

VAS PRIČAKUJETA. 

 

Od web 2.0… 

 

V gradivu projekta Ciwicweb - Young people, the internet 

and civic participation (Banaji, Shakuntala & Buckingham, 

2007a) so zapisali, da nekateri strokovnjaki trdijo, da gre 
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ena izmed komponent novih medijev skozi revolucionarne 

spremembe, medtem ko njihovi kritiki trdijo, da spremembe 

niso tako drastične in so kvečjemu del razvoja. Ravno 

razvoj programske opreme in aplikacij dela splet 

»dostopnejši za pisanje« trdi Benkler (2006; po Banaji, 

Shakuntala & Buckingham, 2007a), splet (angl. »web«) sam 

pa postaja bolj sodelovalen, odprt, usmerjen v skupnost in 

bolj interaktiven kot kdajkoli prej. Vse naštete nove 

lastnosti spleta se pogosto poimenujejo z izrazom Web 2.0, 

ki ga je popularizirala Web 2.0 konferenca v letu 2004 v 

organizaciji O'Reilly Media (Banaji, Shakuntala & 

Buckingham, 2007a). Izraz Web 1.0 se uporablja za 

poimenovanje zgodnjega obdobja interneta, ki je 

pomembno zniţal stroške objavljenih vsebin namenjenih 

globalnemu občinstvu. Vsakdo z internetno povezavo je 

lahko bral vsebino in prešel na ročno ustvarjene povezave 

med vsebinskimi objekti. Posamezniki, podjetja ali 

organizacije so nadzorovale vsebino spletnih strani, ki so jih 

ustvarile (Cranston et al., 2009). Web 2.0 je nasledil Web 

1.0 in kar je značilno za verzijo 2.0 je, da vsem, ki se lahko 

poveţejo na splet omogoča poleg branja tudi pisanje. Pojav 

je s seboj prinesel moţnost pridobivanja informacije ne 

samo iz enega vira, saj lahko uporabniki skačejo iz strani na 

stran ali pa brez truda dostopajo do vsebine, ki je zdruţena 

iz različnih virov (Cranston et al., 2009). Danah Boyd 

(2010) ponazarja premik iz 1.0 v 2.0 s premikom v 

razmišljanju od ustvarjanja in uvajanja programske opreme 

k razmišljanju o kreiranju »ţivljenjske kode«. Prav tako so 

se z »novim« spletom pojavila nova programska orodja, ki 

so bila namenjena prispevanju vsebine, uporabe novih 

standardov za informacije in izmenjavo podatkov (Cranston 

et al., 2009). Projekt Ciwicweb kot popularne izpostavi tri 

nove oblike spleta, ki so za Web 2.0 značilne, in sicer: 

bloge, »wikije« in spletna socialna omreţja (Banaji, 
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Shakuntala & Buckingham, 2007a). Za laţje razumevanje 

naj dodam, da »wikiji« po Ko in Rossen (2010) označujejo 

programsko opremo, ki omogoča sodelovalno ustvarjanje in 

urejanje vsebine v formatu spletne strani, brez znanja 

programiranja. Dober primer za wiki je spletna 

enciklopedija Wikipedia.  

 

Prikaz odnosa med spletom 1.0 in spletom 2.0 po Cranston 

et al. (2009) zgleda tako: 

 

 

Verjetno ena najpomembnejših stvari, ki so vzniknile s 

pojavom Web 2.0 je pojav socialnih medijev, v katerih 

lahko posamezniki in organizacije zlahka objavljajo 

sporočila, o tem preko spleta diskutirajo in v katerih 

medijski objekti lahko sluţijo kot prostor, kjer se ljudje 

lahko zbliţajo, pogovarjajo in navezujejo stike. Socialni 

splet in strani socialnih omreţij (SNS – social network sites) 

so bili namreč zgrajeni na temeljih Web 2.0 (Cranston et al., 

2009). O tem, kaj so socialna omreţja, najdemo v članku 

Patricie G. Lange dve definiciji. In sicer Wellman (1996; po 

Lange, 2007) socialno omreţje opiše kot odnose med ljudi, 

ki označijo druge člane omreţja kot pomembne ali na nek 

način povezane z njimi. Medtem jih Boyd in Ellison (2007; 

po Lange, 2007) definirata kot spletne strani, ki omogočajo 

participantom stvaritev javnega ali semi-javnega profila 
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znotraj sistema in da le-ti formalno artikulirajo svoje 

razmerje do ostalih uporabnikov na način, ki je viden vsem, 

ki lahko dostopajo do njihovega profila. Zgodil se je 

preobrat, ko socialni objekt ni več zgolj »predmet« medijev, 

temveč je postal osebni profil, ki je spletno izkušnjo 

prenesel iz tistega, ki sprejema in distributira vsebino v 

tistega, ki s prijatelji in svojimi stiki sodeluje v skupnem 

prostoru. Praktično vse na spletu je »beri-piši« s prostorom 

za dodane metapodatke in komentarje. Ustvarjene so nove 

kategorije komunikacije, ki je lahko dosegljiva širšemu 

krogu, oţjemu krogu ljudi ali pa zajema privatna sporočila 

(Cranston et al., 2009). Medtem ko so spletna pošta in 

orodja takojšnjega sporočanja omogočila vzdrţevanje ţe 

obstoječih stikov, so forum in »chat-rooms« prostori 

omogočili odkrivanje in kratkotrajno interakcijo z novimi 

ljudmi ali skupinami (Cranston et al., 2009). Pri tem je 

potrebno opozoriti, da so raziskave o straneh socialnih 

omreţij pokazale, da se pomeni praks socialnih spletnih 

strani in značilnosti razlikujejo med sabo in glede na 

posameznike (Boyd, 2006; po Lange, 2007).  

 

Do hiperteksta… 

 

Izraz »hipertekst« je prvi skoval T. H. Nelson, ki je 

hipertekstualnost opisal kot »ne soslednje pisanje – tekst, ki 

se razveja in dopusti izbire bralcu…Zaporedje blokov 

teksta, ki so povezani s povezavami, ki ponujajo bralcu 

različne poti« (Landow po Banaji, Shakuntala & 

Buckingham, 2007a, str. 26). Čeprav hipertekst obrobno 

obstaja ţe v starejših oblikah medijev kot so enciklopedije 

in dodatne opombe v tiskanih knjigah, je postal ključnega 

pomena samo za nove medije in je kot organizacijska 
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O SLONU IN O 

MRAVLJAH 

 

»Janezek je bil vprašan v šoli 

pri predmetu biologija. Takrat 

so ravno obravnavali ţivali in  

Janezek se je naučil vse le o 

eni ţivali,  mravlji.  

Učiteljica ga vpraša: »Janezek 

povej mi kaj o slonu.« 

Janezek malo premisli in 

začne: »Slon je zelo velika 

ţival, ki ima štiri noge. S 

svojimi velikimi nogami 

pohodi zelo veliko mravelj. 

Mravlje so…«  
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osnova pripomogel k oblikovanju svetovnega spleta 

(Gauntlett & Silver po Banaji, Shakuntala & Buckingham, 

2007a). In ko smo ravno pri obliki svetovnega spleta, 

vmesnik človek - računalnik oblikuje kako računalniški 

uporabnik dojema računalnik in s tem, ko različnim 

medijem odvzame osnovne značilnosti, jim vmesnik vsili 

lastno logiko. Če na primer hierarhični sistem datotek 

predvideva, da je lahko svet organiziran v logični več 

ravenjski hierarhiji, nasprotno model hiperteksta svetovnega 

spleta oblikuje svet kot ne-hierarhični sistem, ki mu vlada 

retorika (Manovich, 2002). Oblika sama je tako pomemben 

člen in pove nekaj tudi o svetu v kateremu se je razvila in se 

uporablja.  

 

Manovich (2002) hipertekst uvrsti med poseben primer 

hipermedije, ki kot medijski tip uporablja le tekst in skozi 

katerega se načelo spremenljivosti novih medijev kaţe ob 

predstavljanju vseh moţnih poti skozi hipermedijski 

dokument, ki predstavljajo različice teksta. S tem, ko 

uporabnik sledi povezavam, prikliče določeno verzijo 

dokumenta (Manovich, 2002). Joyce razlikuje med dvema 

vrstama hiperteksta – konstruktivnim in raziskovalnim. 

Medtem ko je prvi, kot »izum ali analitično orodje« in 

tekoča spreminjajoča prezentacija misli v nastajanju, postal 

neke vrste avantgardna literarna strategija (Kellner, 2002; 

po Banaji, Shakuntala & Buckingham, 2007a), drugega 

Joyce (2003; po Banaji, Shakuntala & Buckingham, 2007a) 

opisuje kot dostavo ali prezentacijsko tehnologijo, ki 

spodbuja občinstvo, da nadzorujejo preobrazbo informacij 

za doseganje svojih potreb in so postali dominantna oblika 

na spletu. Celo v bolj omejeni drugi obliki, pravzaprav 

hipertekstualnost pomembno spremeni odnos med 

»avtorjem« in »bralcem« in slednjemu da veliko več očitne 

avtonomije kot tradicionalno branje. Bralec je tisti, ki se v 
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IMPROV EVERYWHERE 

»…na stotine udeležencev 

je preživelo dan na 

Rockaway plaži oblečeni v 

slavnostna oblačila. Pokrili 

smo polovico milje dolg pas 

z različno skupino ljudi vseh 

starosti, ki so ležali, se igrali 

igre in plavali v ocenu v 

formalni opravi.« 

(Todd, 2011) 
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nelinearno organiziranem tekstu znajde glede na svoje 

interese (Landow, 1992; po Banaji, Shakuntala & 

Buckingham, 2007a). Če gledamo bolj splošno, vsak bralec 

hiperteksta dobi svojo verzijo celotnega teksta s tem, ko 

izbere določeno pot, ki vodi skozenj. Podobno se dogaja 

tudi pri vsakemu uporabniku interaktivne instalacije, ki 

doţivi lastno verzijo dela. Pri tem v »Language of new 

media« (Manovich, 2002) zasledimo zanimivo idejo, da 

tehnologija novih medijev deluje kot popolna realizacija 

utopije idealne druţbe, ki je sestavljena iz unikatnih 

posameznikov. Objekti novih medijev zagotavljajo 

uporabnikom, da so njihove odločitve (ter s tem v ozadju 

njihove misli in ţelje) unikatne, namesto vnaprej 

programirane in deljene z ostalimi (Manovich, 2002).  Tako 

kot je značilno za brikolaţ, je bralec hiperteksta podoben 

Robinson Crusoe-ju, primerja Manovich (2002). »Hodi 

skozi pesek in vodo, pobere navigacijski dnevnik, gnilo 

sadje, instrument katerega namena ne pozna; pusti sledove v 

pesku kateri kot računalniški hiperlinki vodijo od enega 

najdenega predmeta do drugega« (str. 87).  

 

KAJ IMAJO SKUPNEGA HIPERMEDIJI, 

NOAM CHOMSKY IN VLOGA ŢENSK? 

 

Whorf (1956; Aronson, Wilson & Akert, 1997) je nekoč 

zapisal, da jezik, ki ga ljudje govorijo, vpliva na način, kako 

mislijo o svetu. Ravno oblika in način kako nekaj 

poimenujemo ter tisto kar storimo,  zaznamuje po Zupančič 

več resnice, kot v tistem, kar mislimo (Zupančič, 2002). 

Računalnik s svojim jezikom in »obliko«, vpliva na način, 

kako uporabnik računalnik dojema, prav tako pa določa, 

kako uporabnik misli o kateremkoli medijskem objektu, do 

katerega preko računalnika dostopa (Manovich, 2002). 
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“Jezik je moč, ţivljenje in 

instrument kulture, 

instrument dominacije in 

osvoboditve. ” 

Angela Carter 
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Ravno zato, ker je jezik in način izraţanja tako pomemben, 

menim, da ne moremo mimo njega, saj se povezuje z 

različnimi diskurzi.  

 

Zanimivo je, da je ena večjih sprememb na področju 

izobraţevanja ravno preskok od obdobja, ko so v šoli 

prevladovali predmeti, ki so zajemali humanistiko in jezik, 

do vse večjega nadomeščanja s predmeti povezanih s 

znanostjo, tehnologijo, inţeniringom in matematiko 

(Weigel, James & Gardner, 2009). Ob tem bi se morali 

zamisliti, če ne gremo v skrajnost, ko ene predmete 

preprosto nadomestimo z drugimi, namesto da bi poiskali 

podobnosti z znanostjo, tehnologijo, znotraj humanističnega 

predmeta. Zanimivo bi bilo vedeti, koliko se v 

izobraţevanju gradi na interdisciplinarnosti. Noam 

Chomsky (2000, odst. 6) pravi, da bi po njegovem mnenju 

»moralo biti veliko več znanosti in vsi bi morali biti 

vpleteni v njej na določen način, prav tako kot bi moralo 

biti veliko več literature in umetnosti. To so bogati deli 

človeškega ţivljenja; morali bi biti dosegljivi ljudem.«  

 

Da bi videli, kje je skupna točka hipermedijev in strukture 

jezika, poglejmo eno od lastnosti jezika, ki jo opisuje 

Chomsky. Namreč najbolj osnovna lastnost jezikovne 

sposobnosti je diskretna neskončnost (Chomsky, 2000). 

Lahko imaš stavek s šestimi besedami, stavek s sedmimi 

besedami, ne moreš pa imeti stavek s šest in pol besedami. 

Prav tako ni nekega konca, saj ima stavek lahko deset, 

dvajset in tako naprej v neskončno število besed. Vse to 

sestavlja lastnost diskretne neskončnosti, ki je praktično 

neznana biološkemu svetu in jo tam le steţka najdemo 

(ibid.). Diskretnost ni samo značilnost jezika, temveč tudi 

novih medijev. Manovich (2002) je zanimivo povezal 

strukturo hiper medijev in gramatike naravnega jezika, kot 
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jo je Noam Chomsky zapisal v zgodnji jezikovni teoriji. Pri 

tem imejmo v mislih, da se hipermediji – zlitje hiperteksta 

in multimedije (Semali & Pailliotet, 1999; po Alvermann, 

2004), nanašajo na povezave dostopne bralcem, ko se le ti 

gibajo med računalniškim ekranom in mešanico medijskih 

tekstov kamor spadajo zvoki, podobe, besede, filmi in 

podobno (Alvermann, 2004). Hipermedijsko strukturo, ki 

določa povezave med zapleti lahko primerjamo s »skrito« 

strukturo stavka, določen hipermedijski tekst lahko zatem 

primerjamo z določenim stavkom v naravnem jeziku. Tudi 

v računalniškem programiranjem najdemo princip podoben 

hipermedijem. V programiranju algoritem določi potek 

korakov, ki jih moramo izvesti pri podatkih, ravno tako kot 

struktura hipermedijev določi niz navigacijskih poti, 

povezav med posameznimi zapleti (Manovich, 2002). 

Nekateri avtorji, kot med drugim Vannevar Bush (1994; po 

Banaji, Shakuntala & Buckingham, 2007a) v svojem 

klasičnem delu, trdijo, da hipertekst spominja na človeško 

razmišljanje, ki je osnovano na prostih konceptualnih 

asociacijah, namesto na linearno strukturiranemu tekstu. To, 

na časovni premici vsaj pol stoletja kasneje, zavrne 

Manovich (1997), kateri trdi, da je človeški um gotovo 

primerljivejši z računalniškim programom v stanju izvajanja 

ukazov, kot pa setu strani, ki so med seboj povezane s 

hiperlinki in katere so bile v 90-ih letih predstavljene pod 

sloganom »novi mediji«, karkoli naj bi to po njegovem ţe 

pomenilo. Zanimivo trdi, da so v današnjem času sama 

programska orodja bolj revolucionarna kot multimedijske 

aplikacije, katere oblikuje, saj so boljši umetniški vpogledi 

v naše notranje ţivljenje. Odnosne baze podatkov, smerniki, 

nadzorne strukture (»če…potem«, »predmet«, itd.), 

objektno orientirano programiranje, vsi ti in ostali koncepti 

programiranja kaţejo k potencialno kompleksnim, 

dinamičnim in bogatim kulturnim reprezentacijam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Več o hipertekstu na straneh 6, 

21, 26, 37, 40 - 44 
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človeškega uma (Manovich, 1997). 

 

Če smo na začetku zapisa govorili o pomembnosti jezika in 

poimenovanja stvari, ne pozabimo na tiste, ki odločajo o 

jeziku in diskurzu, ki se oblikuje okoli sveta tehnologije. 

Feministične kritike tehnologije (npr. Wajcman po Nayar, 

2010) so poudarile, da ţenske nimajo enakih moţnosti do 

dostopanja do visoke tehnologije in da so zelo redko 

vpletene v oblikovanje in raziskovanje, ki ustvarja 

tehnologijo (Nayar, 2010). Ključni problem je tudi v 

poimenovanju. Chomsky (2000) je rekel, da je staro in 

najverjetneje napačno predvidevanje to, da je odnos med 

besedami in stvarmi neodvisen od okoliščin uporabe. 

»Okoliščina« bi feministom lahko predstavlja problem 

reprezentacije. Nayar (2010) piše, da bi se bilo potrebno 

vprašati, kako »cyber prostor« postane spolno deljen, saj so 

têrmini cyber kulture na primer »matrika« (izhajajoč iz 

latinske besede »mater«, ki pomeni mati), matična plošča (v 

angleščini »motherborad«) in drugi, jasno kodirani v 

spolnih pomenih. Reprezentacije ţensk kot »tehnično 

zaostale«, seksualizirana bitja in pasivne uporabnice 

utrjujejo spolno delitev razmerja moči iz resničnega sveta in 

začaran krog se nadaljuje (ibid.).  

 

Če se nanašamo na Manovicha, ko primerja programiranje s 

človeškim umom, potem si lahko samo mislimo, kaj vse se 

lahko odvija v prostoru hipermedijev. To sproţi debato o 

tem, ali lahko govorimo o delitvi po spolu v spletnem 

prostoru, kje se ta kaţe, glede na to, da splet  do neke mere 

omogoča anonimnost in ali je »moški« način oblikovanja 

tehnologije drugačen, kot če bi ga oblikoval »ţenski« um. 

  

 

 

 

 

 

»Medtem ko so mlade 

generacije Poljakov odhajale v 

tujino, so Poljakinje doma 

ustanavljale lastna podjetja. 

Na lestvicah tako 

imenovanega ţenskega 

podjetništva je Poljska v 

evropskem vrhu, za kar gre 

»zasluga« tudi delodajalcem, 

ki raje zaposlujejo moške.« 

(Cirman, 2009) 
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PRVA ZANKA – KRASNI NOVI MEDIJI 

Točka izhodiščnega teksta: Spoznavanje možnosti za 

socialnopedagoško delovanje pri skupinah in posameznikih, 

ki so v današnjem času marginalizirani, kako so le-ti 

izključeni v kontekstu področja novih medijev ter spoznati 

preventivne možnosti socialnopedagoškega dela. 

 

Pojavljajo se izjave o tem, kako pomembno je obvladati 

medijske tehnologije, da pridemo do znanja (Manovich, 

2000) ali kako se moramo obrniti na računalniško znanost, 

da bi uspeli razumeti logiko, ki se skriva za novimi mediji 

(Frønes, b.d.). Čeprav sem tudi sama sledila tem izjavam in 

se nekoliko poglobila v svet »računalniške znanosti«, 

opaţam, da ne glede na resničnost ali neresničnost teh izjav, 

le–te na več načinov nakazujejo na moţnosti izključevanja 

ljudi. Kot prvič je izjemno pomembno, če tako mnenje 

postane prevladujoče v druţbi in to, da si vešč v novih 

medijih postane nova vrednota, norma, ki jo zahtevajo na 

primer pri nastopu nove sluţbe. Osebe, ki prihajajo iz teţkih 

socio-ekonomskih razmer in nimajo (rednega) dostopa do 

spleta so v takem primeru lahko manj konkurenčni  Najprej 

zato, ker se sedaj za prosta delovna mesta lahko izve preko 

interneta in preko katerega se največkrat pošlje tudi svoj 

ţivljenjepis. To je ceneje, delodajalcem pa omogoča tudi 

shranjevanje prošenj, katere lahko po ţelji shranijo tudi v 

»virtualni« spomin v primeru, da bi še kdaj zaposlovali. 

Osebe, ki so marginalizirane tu naletijo na ovire – moţno je, 

da nimajo rednega dostopa do interneta, časa, da bi ure in 

ure brskali po spletu za ustreznimi ponudbami oz. morda 

niti ne vedo, na kateri spletni strani najdejo informacije ali 

pa preprosto na njih vpliva še toliko drugih ovirajočih 

dejavnikov – teţave v druţini, v partnerskem odnosu, 

druţba, ki jih ne sprejema itd. Če razumemo zapisano v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

stavkih kot to, da nam računalniška tehnologija (posredno) 

prinese znanje in razumevanje, je - poleg očitnega 

vprašanja: »o kakšnem znanju govorimo?« - igra za ljudi z 

manj priloţnostmi hitro izgubljena, saj, če v druţbi to 

mišljenje prevlada, so »oni« tisti, ki ne posedujejo »znanja« 

in počnejo vsakdanje stvari na način, ki ga je pri ostali 

populaciji nadomestil kakšen računalniški program. 

 

Izključevanje določenih skupin ljudi je zelo mogoče tudi v 

imenu umetnosti. Naj spomnim na primer Danskega 

karikaturista, ki je ţe precej let nazaj v svojih satiričnih 

stripih objavil podobo islamskega preroka Mohameda v 

poloţajih, ţaljivih za muslimansko populacijo. Morda 

dogodek ne bi poţel takšne pozornosti, če bi ostal le v 

časopisu, a je karikatura našla svojo pot tudi na internet, 

kjer brisanje skoraj ni mogoče. Podoba Mohameda z bombo 

na glavi je preletela ves svet in povzročila veliko ogorčenje 

skupnosti in groţnje s smrtjo avtorju stripov. Pod oznako 

»svobode govora« ne sme biti dopuščeno vse, posebno ne 

sovraţni govor in umetnost, ki spodbuja nasilje ali v sklopu 

projekta/performansa zlorablja določeno skupino ljudi.  

 

Preventivne moţnosti socialne pedagogike so lahko preko 

vključevanja posameznikov/skupin v nove medije, na način, 

kjer se posameznika lahko opolnomoči, kjer se krepi 

njegove močne točke in preko udeleţenosti vsvetu novih 

medijev, morda tudi udeleţenost v »realnem svetu«. Na 

zanimiv način se lahko obravnava veliko tem in se o njih 

veliko nauči. Če izhajam iz svoje izkušnje, ko sem bila 

udeleţenka dveh projektov snemanja kratkih filmov, lahko 

trdim, da je filmski proces izjemno močna, pozitivna 

izkušnja, še posebno v primeru, ko nekdo snema »svojo 

zgodbo«. Pri socialnopedagoških projektih, ki povezujejo 

umetniško plat z delom z določeno populacijo, ja potrebna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Več o umetnosti in novih 

medijih na straneh 16, 30, 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

Več o odnosih v druţbi na 

straneh 7, 36, 39, 54, 60, 61, 

70, 72, 74, 77, 81, 85 

 

 

 

 

 

 

Več o socialni pedagogiki na 

straneh 6-8, 37 in 102 
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velika previdnost in dobro mentorstvo, da se projekt npr. 

snemanje filmov ne sprevrţe v diskriminacijo določene 

skupine ali posameznikov. Pri delu bi poseben poudarek 

namenila pogovoru in diskusiji o temi snemanja ter 

končnemu obdelovanju izdelkov – montaţi, kjer mora biti 

prisoten pedagog. 

 

Preventivno delo socialne pedagogike bi moralo vključevati 

intervencije, ki bi pokazale moţnosti, kako preko 

računalnika najti informacije, graditi na svojih interesih in 

tudi na odnosih v svojem okolju. Na tak način bi pridobili 

pomembno oporo za opolnomočenje posameznika in tudi 

spodbudilo debato o tem, kdaj in v kakšnih mejah splet 

krepi in bogati posameznikovo ţivljenje in kdaj splet 

ţivljenje usmerja in manjša kakovost. Več bi se moralo 

delati na izobraţevanju o kritičnosti do internetnih virov ter 

o »spletnem jeziku«, odnosih ter moţnih zlorabah.  

 

Seveda mora socialno pedagoško delo vsekakor še naprej 

delati na odpravljanju razlik v »resničnosti«, saj se razlike, 

ki se pojavljajo v virtualnem svetu prenesejo iz vsakdanjega 

sveta. Splet ponuja predvsem velik dostop do informacij, ki 

omogočajo moţnosti marginaliziranim. Če ţeliš izpostaviti 

svoj problem, opozoriti na svoj poloţaj ali razvijati svoje 

interese, ti posredno lastnosti kot so modularnost in 

avtomatizacija novih medijev, omogočijo, da pridobiš 

pozornost javnosti, druţbe (preko videa, socialnih omreţij, 

aplikacij za hitro obveščanje somišljenikov itd.) ali da 

preprosto preko interesov raziskuješ svojo identiteto, 

zanimanja. 

 

Kar ostaja neznanka je, kako skupine ljudi, ki so 

marginalizirani, uporabljajo splet, če ga uporabljajo. Kako 

na njem iščejo podatke, če jih potrebujejo, kaj jim povzroča 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Več o jeziku na straneh 10, 17, 

29, 42-44, 55 
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teţave - če jim kaj, kje vidijo prednosti - če jih vidijo. 

Zanimivo bi bilo ravno tako primerjati podatke različnih 

skupin in ugotoviti, če si posamezniki ţelijo večje 

udeleţenosti v spletu, različne moţnosti – kot so spletne 

skupine posameznikov s podobnimi interesi, teţavami, 

deljenje izkušenj preko spleta itd. 

 

DOBRODOŠLI DOMA! 

 

5. DRUŢBA : KJE SMO, KAM 

GREMO? 
 

DRUŢBA TVEGANJA 

 

Naša globalna civilizacija se mora soočati s klimatskimi 

spremembami, revolucijo o razumevanju in uporabi 

genetskih informacij ter z drugimi biomedicinskimi 

dognanji, močjo in vseprisotnostjo finančnih trgov, z 

raziskovanjem vesolja, jedrske energije in oroţja, s pojavom 

mnoţične selitve in vplivnih novih komunikacijskih 

medijev (Weigel, James in Gardner, 2009). Internet je 

omogočil metaforo »globalne vasi« kot jo je predstavil 

McLuhan, trdi Levinson (1999; po Banaji, Shakuntala & 

Buckingham, 2007a), »resnični« vaščani pa v nasprotju s 

prakso tradicionalnih mnoţičnih medijev zgolj ne opazujejo 

eden drugega, temveč lahko z zmoţnostjo novih medijev 

tudi komunicirajo med seboj. Znanstveno in kulturno 

okolje, v katerem so produkti tehnologije treščili v 

uveljavljene pojme časa, prostora in nacionalnosti, se 

poimenuje z različnimi izrazi kot npr. »postmodernost« 

(Lyotard, 1984; po Weigel, James in Gardner, 2009), 

»hiperrealnost« (Baudrillard, 1994; po Weigel, James in 
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Več o druţbi tveganja na 
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Gardner, 2009), »pozni kapitalizem« (Harvey 1989; 

Jameson 1991; po Weigel, James in Gardner, 2009), 

»druţba tveganja« (Beck, 1992; po Weigel, James in 

Gardner, 2009) ali »visoka moderna« (Giddens, 1991; po 

Weigel, James in Gardner, 2009).  Z izrazom »druţba 

tveganja« Beck (1992; po Livingstone, 2007) usmerja na 

nedavni razvoj moderne druţbe, ki se sooča z velikimi, a 

vseeno negotovimi in neobvladljivimi tveganji, ki jih sama 

proizvaja.  Podobno Sonia Livingstone (2007) druţbo 

tveganja definira kot pojav pozno moderne druţbe, ko so 

znanje in preračunavanja glede tveganja in negotovosti 

postala centralni del večine socialnih, ekonomskih in 

tehnoloških dogovorov. Slovenski filozof Slavoj Ţiţek 

(2010) govori še o eni značilnost današnje druţbe. Po 

njegovem je današnja druţba preveč permisivna in cena, ki 

jo plačujemo za to je, da še nikoli ni bilo toliko 

anksioznosti, depresije, impotence in frigidnosti. 

Permisivnost vidi kot vzvod, ki te sili v teţke stvari s tem, 

ko ne ukazuje in ne omogoča negativnih čustev.   

 

In kdo so najbolj ogroţene skupine ljudi v današnjem 

tveganem svetu? Beck (1992; po Livingstone, 2007) 

opozarja, da je predvsem otroštvo postalo eden izmed 

krajev tveganja in zaskrbljenosti. »Zunanji prostor« vidimo 

kot tvegan za otroke, medtem ko »dom« prevzame središče 

njihove varnosti, identitete in prostega časa. »Dom ljubi 

dom… je notranjost gospodinjstva, pretirano okrašen, 

polepšan prostor, ki ima najvišjo vrednost« (Segalen, 1996; 

po Livingstone, 2007, str. 2).  

 

NA PARTICIPACIJI MLADIH STOJI 

EVROPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»Študentski in delavski 

nemiri maja 1968 v 

Franciji zamajejo same 

temelje države. Milejši 

študentski protesti so 

tudi v drugih državah 

EU. Izražajo 

nezadovoljstvo s starimi 

in togimi vladami, pa 

tudi nasprotovanje 

vietnamski vojni in 

tekmi v jedrskem 

oboroževanju.« 

 

(Evropa – portal 

evropske unije: »Vroča 

šestdeseta leta«, b.d.) 
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Da so mladi pomemben del druţbe, je ţe kmalu ugotovila 

tudi Evropska komisija. Leta 2001 je Evropska komisija 

tako izdala poročilo o mladih, v katerem je bila glavna 

ideja, da demokracija brez participacije ni mogoča (Council 

of Europe, 2001; po Loncle, 2008). Participacija se pojmuje 

predvsem v smislu moţnosti vplivanja, vpletenosti v 

dogajanje in kot aktivno drţavljanstvo mladih. To lahko 

pojmujemo kot ključni koncept za razumevanje socialne 

integracije v moderni in postmoderni druţbi v kateri dejanje 

in izbire posameznikov v njihovi vlogi drţavljanov igra 

pomembno vlogo (ibid.). 

 

Vprašanje participacije predstavlja velik izziv še posebno na 

regionalnem in evropskem nivoju. Če se mladi ljudje ne 

vedejo kot aktivni drţavljani na teh področjih, s tem 

škodujejo politični legitimnosti teh institucij (Giddens, 

1994; po Loncle, 2008). Da se Evropa na vsak način trudi 

podpreti projekte mladinske participacije je vidno ţe iz 

projektov, zbranih pod programom »Mladi v akciji«, ki so 

namenjeni mladostnikom. Kot piše na spletni strani 

Evropske komisije (EACEA, b.d.) so cilji programa 

vdahniti občutek aktivnega evropskega drţavljanstva, 

solidarnosti in tolerance med mladimi Evropejci in jih 

vključiti v oblikovanje prihodnosti Evropske Unije. 

 

Ob vsemu evropskemu prizadevanju, se postavlja vprašanje 

kaj sploh je participacija in kako se le-ta (če se?) krepi in 

kaţe skozi evropske programe. To vsekakor ni enostavno 

vprašanje. Raznolika skupina več kot 30 vodilnih teoretikov 

in praktikov se je, v sklopu organizacije MacArthur,  leta 

2006 pridruţila spletni diskusiji, da bi razjasnili nejasnosti 

glede politične mladinske participacije oz. umika. Skupina 

je ugotovila, da ne morejo priti do konsenza, kaj je sploh 

narava problema oz. če problem participacije sploh obstaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»Slogan EU 

Slogan Evropske unije 

je „Združeni v 

različnosti“. 

Slogan ponazarja 

povezovanje evropskih 

držav v Evropsko unijo 

za trajni mir in blaginjo 

ter bogastvo njihovih 

različnih kultur, tradicij 

in jezikov.« 

(Evropa – portal 

http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/motto/index_sl.htm
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(MacArthur, 2006; po Bennett & Wells, 2009). Še več, hitro 

sta se oblikovali dve skupini. Ena skupina je navajala 

statistične podatke o nazadovanju znanja mladih o 

poznavanju politične situacije, informiranosti, članstva v 

organizacijah, medtem ko je druga skupina citirala primere 

mladih angaţiranih v digitalnih medijih (protesti na 

socialnem omreţju Facebook zoper imigracijsko politiko, 

zdruţenja o človekovih pravicah itd.). V prvi skupini so od 

druge ţeleli več zanesljivih podatkov in manj anekdotnih 

primerov, kar je spet drugo skupino frustriralo, v smislu 

zakaj se morajo odzvati na ukrepe in koncepte moderne 

pred 40-imi leti. Razrešitev teh razlik je pomembna zaradi 

pojava različnih predpostavk o tem, kaj se šteje kot 

drţavljansko udejstvovanje, kar v zameno napaja zelo 

različne ideje o vrstah spletnih drţavljanskih učnih 

izkušnjah, ki so ustvarjene za mlade, s strani mladih in z 

mladimi (Bennett 2008; Bennett, Wells & Rank 2009; 

Coleman 2008; po Bennett & Wells, 2009). 

 

NOVI POJMI V DRUŢBI 

 

Evropska orientiranost k mladini se, morda tudi zaradi 

nejasnosti koncepta, ni prenesla v oţji druţben kontekst (ali 

pa se je prenesla ravno v svoji zmedenosti le-tega). Odrasli 

pogosto vidijo otroke znotraj okvirov razvojne »starosti in 

stopnje« in se raje kot na to, da so otroci celostna bitja s 

svojimi ţivljenjem, potrebami in ţeljami, osredotočajo na 

to, kar bodo otroci postali (Ito et al., 2008). Spet po drugi 

strani pa se v druţbi uveljavlja pristop »sociologija 

mladostništva in otroštva«, kar pomeni, da mlade jemljemo 

resno, kot akterje svojih lastnih socialnih svetov in da na 

otroštvo gledamo kot socialno konstrukcijo, katere 

definicija se je spreminjala skozi zgodovino (Ito et al., 

evropske unije: 

»Simboli EU«, b.d.) 

 

 

Več o Facebooku na straneh 

56, 61, 68, 70, 78, 82, 90, 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 38 

 

Začetek predstave gledališča 

zatiranih, v ozadju skaldba 

Britney Spears: Piece of me. 

Predastavitev: »This picece is 

called: Too gay to function. 

 

Oseba A: »I'm gay.« 

Oseba B: »oh girl« 

Oseba C: »work it out« 

Oseba D: »ha« 

Osebe B, C in D osebi A dajo 

pakete z napisom: 
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2008). Na nek način to sovpada z negotovostjo prisotno v 

druţbi tveganja in s prizadevanji, da se otroke in 

mladostnike na nek način definira v povezavi z novimi 

mediji. Preplavili so nas angleški pojmi, med drugim tudi:  

»digital natives« (npr. Prensky, 2001),  

»net generation« (npr. Brown, 2005),  

»»always on« generation« (npr. Ito et al., 2008),  

»digital generation« (npr. Pyżalski, 2011),  

»digital citizens« (npr. Prensky, 2001),  

»generation i« (npr. Pyżalski, 2011), 

»information society« (npr. Webster, 2003; po Nayar 2010). 

 

Za štirimi zidovi naj bi se v zahodnem svetu v povezavi z 

mladostniki ustvaril še en poseben fenomen, ki ga Sonia 

Livingstone (2007) opisuje kot »ang. bedroom culture« ali 

»spalnična kultura«. Pojem predstavlja spalnico kot 

centralno lokacijo – tako fizično kot simbolično – medijske 

uporabe in mediacije vsakdanjega ţivljenja. Pojav je 

odvisen od visoke ravni modernizacije, individualizacije in 

bogastva v druţbi in kot tak predstavlja nove moţnosti za 

usmerjeno oglaševanje in trţenje (ibid.). Glede na uporabo 

Donna E. Alvermann v članku Media, Information 

Communication Technologies and Youth Literacies (2004) 

zapiše, da mladina vseh starosti medije kombinira z 

različnimi informacijsko komunikacijskimi tehnologijami 

(kot npr. internet, spletno pošto) za komunikacijo s svojimi 

vrstniki in sorodniki, za to, da ostanejo na tekočem s 

pomembnimi zadevami, za nakupe, sproščanje, ustvarjanje 

osebnih spletnih strani pa tudi med drugim za pomoč pri 

domačih nalogah. Ob  lastnem pomisleku, koliko bo 

koncept »spalnične kulture« še lahko bil aktualen v 

prihodnosti ob naraščajočih moţnosti spletnega dostopa tudi 

izven »domače sobe«, ko se lahko na splet poveţeš ţe v 

spletni kavarni, nekaterih vlakih in za kar je velikokrat 

»being slutty« 

»acting bitchy« 

»looking trendy« 

 

Sledi transformacija v geja 

osebe A, v skladu z oznakami 

drugih. Zgodi se sprememba 

videza, obnašanja.Konec. 

Glasba preneha, oseba A reče: 

»I'm gay, I'm not this!« 

(»Performance for Parents' 

Weekend – Boal workshop«, 

2008) 
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dovolj zgolj mobilni telefon, bo razmislek verjetno potreben 

tudi o tem ali vzrok za pojav spalnične kulture, kot ga vidi  

Livingstone (2007), obstaja. Vzrok za ta fenomen naj bi po 

njenem mnenju namreč bil v izključitvi otrok in 

mladostnikov iz javnih prostorov skupaj z naraščanjem 

prioritete »doma«, kot centra za k »zabavi preko ekrana« 

usmerjene, privatizirane in individualizirane kulture 

uţivanja. Dogajal naj bi se zaton ulične kulture (ang. »street 

culture«) in prav tako zaton varnih javnih prostorov. 

Buckingham (2001; po Livingstone, 2007) pravi, da so 

zunanji prostori videti čedalje nevarnejši in da je uporaba 

medijev doma videti hkrati izobraţevalna in zabavna. 

Zanimiv je komentar Hill in in Tisdall (1997; po 

Livingstone, 2007), da je ţelja druţbe po ohraniti varnosti 

otrok paralelna z ţeljo po ohranitvi varnosti druţbe pred 

»mladino«. Presenetljivo so se ravno v Angliji, od koder 

izhaja Sonia Livingstone, v avgustu začeli mnoţični izgredi 

mladih, v katerih so ropali trgovine in zaţigali stavbe in 

avtomobile (»Novi izgredi v Londonu«, 2011). Da so v tem 

svojo vlogo odigrali tudi novi mediji priča dejstvo, da so z 

Metropolitanske policije vsem, ki bi preko Twitterja 

spodbujali k nasilju, zagrozili z zaporno kaznijo. 

 

Vsekakor je pomembno vprašanje, koliko na pojav 

fenomena spalnične kulture in nedavnih izgredov vpliva 

specifika angleške druţbe in njihov odnos do mladostnikov 

ter razmisliti o moţnosti samouresničujoče napovedi, ko se 

pričakovanje druţbe o »nevarni« mladini zaradi dejanj 

druţbe, tudi uresniči. To ne bi bilo tako presenetljivo, če 

upoštevamo, da celo nekateri raziskovalci mladine le-to 

dandanes vidijo kot cyborge - osebe, ki predstavljajo 

zdruţitev med človekom in strojem (Herring, 2008; po 

Pyżalski, 2011) ali celo kot tiste, pri katerih je moţno, da se 

je struktura moţganov pod vplivom uporabe novih medijev 

 

 

 

 

 

PROTESTI V EGIPTU 

 

»20-letni Gamal Ibrahim je 
svoji novorojeni hčeri dal ime 
po priljubljenem spletnem 
omreţju, ker se je ţelel na 
svoj nenavaden način 
zahvaliti Facebooku, ki je 
odigral pomembno vlogo pri 
protestih v Egiptu. Prek 
spletnih socialnih mreţ 
Twitter in Facebook je 
opozicija namreč pozivala 
ljudstvo k udeleţbi na 
demonstracijah. 

Hvala ti, Facebook! 
Potem ko je Hosni Mubarak 
odstopil z mesta 
predsednika drţave, so 
Kairo med drugim preplavili 
grafiti z napisom "Hvala ti, 
Facebook".« 

(»Hvala ti, Facebook!«, 
2011) 
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spremenila in povzročila spremembo v mišljenju (Prensky, 

2001). Pri oznakah mladostnikov je potrebna previdnost, da 

moralna panika, ki je sedaj navzoča v akademskih sferah 

(Bennett, Maton & Kervin, 2008), ne preraste v 

izključevanje mladine kot tistih »drugih«, zgolj na podlagi 

glasnih a neargumentiranih oznak, navzočih v druţbi. Kot 

opiše Cohen (po Bennett, Maton & Kervin, 2008), se 

moralna panika pojavi, ko se določena skupina v druţbi, kot 

na primer mladinska subkultura, v medijih pojavi kot tista, 

ki predstavlja groţnjo druţbenim vrednotam in normam. 

Dejanja in prakse skupine so podvrţene medijskemu 

fokusu, ki skozi senzacionalistični jezik širi groţnjo. 

 

In komu ta »groţnja« koristi? Kot so zapisali Mizuko Ito in 

ostali raziskovalci projekta Digital Youth (Ito et al., 2008), 

naj bi enačaj med generacijsko identiteto in tehnološko 

identiteto ţelele narediti telekomunikacijske korporacije in 

korporacije digitalnih medijev, v upanju na čim boljši lastni 

izkupiček. Nekoliko previdnosti in kritičnosti pri velikem 

številu raziskav v povezavi z mladostniki in novimi mediji 

tako ni odveč, še posebno, če so raziskave finančno podprle 

velike korporacije. Sama sem na primer precej bolj previdna 

ob navedbi, da je eno izmed raziskav, na katero sem 

naletela »velikodušno podprl Microsoft, News Corporation 

in Verizon«, kot je to v primeru ameriške raziskave pod 

okriljem Nacionalnega zdruţenja šolskih odborov (v 

izvirniku: The National School Board Association) z 

naslovom Research and Guidelines on Online Social — and 

Educational — Networking (de Boor & Halpern, 2007, str. 

2). Pri tem je to seveda tudi zaradi moje lastne 

subjektivnosti in povezovanja raziskave z nedavnim 

škandalom s prisluškovanjem, v katerega je vpleten News 

Corporation in njegov lastnik Rupert Murdoch ter dejstva, 

da je News Corporation do letošnjega leta imelo v lasti 
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druţabno spletno stran Myspace (»Murdochov News 

corporation«, 2011). Raziskava namreč govori ravno o 

uporabi druţabnih spletnih strani in na koncu podaja 

smernice šolam, v katerih se med drugim spodbuja večjo 

uporabo le-teh strani za izobraţevalne namene. 

 

Kljub vsem pomislekom in dvomom, še vedno obstajajo 

argumenti, da vse le ni tako drugače in da je med mladimi, 

ki se spletno udejstvujejo, kar nekaj »starih« značilnosti. 

Livingstone (2002; po Livingstone, 2007) zapiše, da kljub 

skrbem odraslih o »izolaciji« in »zapravljanju časa« 

mladostnikov, ki čas preţivljajo za računalnikom, to še ne 

pomeni, da so socialni stiki nadomeščeni s socialno 

izolacijo. Namreč mediji ponujajo nove načine za socialno 

interakcijo, a vendar pogosteje vrstniško, kot druţinsko 

usmerjeno. Pomembna je tudi trditev Cerar (2007a), da  

mladostniki in mladostnice v virtualni prostor, ki je pogosto 

označen in opredeljen z vrednotami, pomeni, predsodki, 

miselnimi in komunikacijskimi vzorci iz realnega ţivljenja, 

projicirajo ţelje, potrebe in strategije, podobne tistim iz 

vsakdanjega ţivljenja. Podobno je projekt raziskovalnega 

centra Pew v svoji raziskavi z naslovom Social networking 

sites and our lives prišel do zaključkov, da so strani za 

socialno mreţenje vse bolj uporabljane z namenom 

vzdrţevanja tesnih socialnih vezi (Hampton, Sessions 

Goulet, Rainie & Purcell, 2011). Prav tako ima povprečen 

uporabnik socialnih omreţij več tesnih vezi in za polovico 

manjšo moţnost, da bo socialno izoliran, v primerjavi s 

povprečnim Američanom. Čeprav se ena izmed njihov 

ugotovitev glasi tudi, da imajo uporabniki socialnega 

omreţja Facebook več tesnih vezi, pa nadalje raziskava 

opozarja na izobrazbo, kot eno od najmočnejših 

pokazateljev tesnih socialnih vezi. Na primer tisti s 4-letno 

univerzitetno izobrazbo imajo v povprečju 12% več tesnih 
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vezi kot tisti z zgolj zaključeno srednjo šolo. Prav tako je 

razlika v tesnih socialnih vezeh med moškimi in ţenskami 

(ibid.). Vse prej omenjene razlike kaţejo na delitev, ki se iz 

vsakdanjega ţivljenja prenese tudi na digitalni svet. 

Nenazadnje naša virtualna »telesa« posredno vodijo do 

»pravih teles« in naše  izkušnje realnih interakcij  podpirajo 

virtualne interakcije. 

 

DRUGAČNI MLADI, DRUGAČNO 

IZOBRAŢEVANJE? 

 

Glede na članek »»The digital natives« debate: a critical 

review of the evidence« (Bennett, Maton & Kervin, 2008) 

je trenutno v druţbi prisotna pomembna debata o novih 

medijih in izobraţevanju. Na eni strani nekateri 

strokovnjaki trdijo, da v tem trenutku obstaja posebna 

generacija »ang. digital natives« oz. v slovenščini 

»digitalnih domorodcev« in da se mora izobraţevanje 

temeljito spremeniti, da bi izpolnilo potrebe te specifične 

generacije. Na drugi strani so skeptiki, ki zavračajo 

radikalne pozive k spremembi izobraţevalnega sistema in 

izraţajo dvome o nekoliko generaliziranih izjavah 

nasprotnikov. 

 

Zagovorniki drastične spremembe izobraţevalnega sistema 

kot na primer Dede (2005; po Weigel, James in Gardner, 

2009) mladostnike vidijo kot bistveno drugačne v 

primerjavi s prejšnjimi generacijami. Pripisujejo jim 

značilnosti kot so usmerjenost v druţbo in skupino (Brown 

2005; Oblinger & Oblinger 2005; po Weigel, James & 

Gardner, 2009), pa tudi večjo aktivnost, vizualno 

orientiranost, samo-reflektivnost, spretnost v mnogih 

medijih in izkušenost v krmiljenju med različnimi 
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informacijskimi viri (Dede, 2005; po Weigel, James in 

Gardner, 2009). Dede (ibid.) trdi, da dnevna uporaba novih 

naprav spreminja ţivljenjski stil ljudi in na takšen način 

oblikuje njihove učne stile, zaradi česar bi se moral način 

izobraţevanja spremeniti, da bi zadostil novim potrebam 

učencev. Bennett, Maton in Kervin (2008) opozarjajo, na 

pomanjkanje empiričnih dokazov pri zagovornikih 

»drugačnih« mladih in pomanjkljivih argumentih, ki jih za 

potrditev svojih navedb navajajo. Da argumenti niso trdni, 

kaţe Pyżalski (2011), ki izpostavi spremembo v stališčih, ki 

jih Prensky izraţa v člankih iz leta 2001 in 2009. Če v letu 

2001 Prensky piše o radikalni delitvi med digitalnimi 

domorodci (ang. »digital natives«) in digitalnimi priseljenci 

(ang. »digital immigrants«), v članku iz 2009 ţe omili svoje 

prejšnje trditve in trdi, da radikalni pogled iz prejšnjih 

zapisov ni več veljaven temveč potrebuje reformulacijo 

(Prensky, 2009). Prensky začne uporabljati nov pojem 

digitalna modrost (ang. »digital wisdom«), ki naj bi 

pomagala izboljšati vse sfere človekovega ţivljenja skozi 

uporabo informacijske-komunikacijske tehnologije (IKT) 

(ibid.). 

 

Eno najbolj zaskrbljujočih dejstev je verjetno to, da je 

veliko kasnejših člankov in objav nekritično prevzelo 

besedišče in stališča o spremembi izobraţevalnega sistema, 

ker naj le-ta ne bi odgovarjal tako specifičnim današnjim 

mladostnikom. Kot dejstvo so bile prevzete trditve, katerim 

kot argumenti, po mnenju Bennett, Maton in Kervin (2008), 

sluţijo večinoma zgolj anekdote in pozivi k zdravo-

razumskemu prepričanju. Ne samo da zagovorniki trditev in 

delitve med mlajšimi in starejšimi generacijami ne 

upoštevajo  »digitalno delitev« (ang. »digital divide«), kar 

pomeni neenak dostop do tehnologij med mladimi, 

zanemarjena je tudi »participacijska vrzel«, ki označuje 
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neenak dostop do priloţnosti, izkušenj, veščin in znanja 

(Jenkins et al., 2006; po Weigel, James in Gardner, 2009).  

Drugi pol strokovne javnosti, ki izraţa skeptičnost do 

pozivov k precejšnji spremembi načina izobraţevanja in do 

videnja mladih kot tako bistveno drugačnih, zavzema bolj 

umirjeno stališče. Ito in raziskovalci iz projekta Digital 

Youth (Ito et al., 2008, str. 8) so mnenja, da »medtem ko se 

hitrost tehnološke spremembe zdi vrtoglava, gredo osnovne 

prakse druţabnosti, učenja, igre in lastnega izraţanja skozi 

počasnejši razvoj«. Le ta se po njihovem mnenju napaja iz 

proţnih druţbenih in kulturnih struktur, ki jih mladi na 

različne načine posedujejo v svojih vsakodnevnih ţivljenjih 

(Ito et al., 2008). Podobno zaključijo v članku Bennett, 

Maton in Kervin (2008), saj prepoznavajo sedanji v 

tehnologijo vpeti svet kot rezultat evolucije in ne revolucije, 

kot to vidijo npr. Prensky in Dede. Morda se tudi zato pri 

raziskavi Digital Youth niso usmerili zgolj na mlade in nove 

medije, temveč so tekom projekta pozornost namenili tudi 

kontekstu širšega socialnega in kulturnega okolja (Ito et al., 

2008). Kontekst, »realno okolje« iz katerega posamezniki 

izhajajo, je zelo pomembno za razumevanje obnašanja v 

virtualnem okolju, kar ponazori tudi Danah Boyd (2010) s 

primerom. Pred leti je skupina inţenirjev ugotovila, da 

ljudje v spletnih klepetalnicah pogosto objavljajo »A/S/L?«, 

da bi poizvedeli o starosti, spolu in lokaciji sogovornika (v 

angleščini se kratice A/S/L/ nanašajo na age – starost, sex – 

spol in location – lokacijo). Opazili so, da je veliko ljudi 

odgovorilo s povratno informacijo kot npr. 32/F/Austin in 

odločili so se, da bodo ljudem olajšali ţivljenje s tem, ko 

bodo v profil posameznikov ţe vključili informacije, o 

katerih so ljudje poizvedovali. Ob tem so naredili napako, 

saj se niso zavedali, da A/S/L? ni bila zgolj zahteva po 

informaciji, temveč tudi prebijalec ledu ob začetku 

pogovora. Optimizacija na spletu ni vedno najboljša 
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moţnost trdi Boyd (2010), saj lahko prekine potrebne 

druţbene rituale, ki pomagajo seznaniti ljudi z določenim 

druţbenim okvirom. 

 

Tako kot je odnos mladostnikov do tehnologije kompleksna 

stvar (Bennett, Maton & Kervin, 2008), tako ni enostavno 

odgovoriti na vprašanje, če so spremembe v izobraţevalnem 

sistemu potrebne in v kakšni meri, če je odgovor da. 

Zavedati se moramo, da je učenje intenzivna socialna 

aktivnost, kjer se ideje porajajo v stiku z drugimi v 

skupnosti skozi obojestransko izmenjavo, prispevanjem in 

deljenjem idej (McLouglin & Lee, 2008). V obdobju spleta 

2.0 se porajajo nove in dinamične oblike skupnosti, ki so 

samo-organizirane in odprte svetovnemu občinstvu. Vse to 

ponuja nove oblike druţbenega in intelektualnega vpletanja 

študentov, ki pogosto temelji na deljenju objektov in 

artefaktov v »druţabnosti usmerjeni na objekt«, kot jo opiše 

Jyri Engeström (1987; po McLouglin & Lee, 2008). Na 

primer Flickr omogoča objavljanje in deljenje fotografij in 

komentarjev; druţbeno označevanje (Furl, del.icio.us) 

omogoča ljudem, da se poveţejo skozi deljene metapodatke 

in označevanje s strani uporabnikov; platforme socialnega 

pisanja (»wikiji«, Google Documenti in tabele) omogočajo 

sodelovalno pisanje in urejanje, asinhrono ustvarjanje teksta 

in pisanje osebnih komentarjev. Prakse socialnega mreţenja 

prav tako omogočajo ustvarjanje virtualnih skupnosti, ki 

temeljijo na skupnih motivih in/ali skupnih interesih, kar 

vodi do trdne gradnje odnosa. Neformalne izkušnje zelo 

pogosto predstavljajo podlago za učenje (Gee, 2003; po 

McLouglin & Lee, 2008). Da bo krog sklenjen, je za učenje 

potrebna podpora informacijske pismenosti, ki jo spodbuja 

izobraţevanje, ki ima eno ključnih in pomembnih vlog, 

trdijo Bennett, Maton in Kervin (2008). 
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Po mnenju Lorenza in Dziubana (2006; po Bennett, Maton 

& Kervin, 2008) študentom primanjkuje kritičnega 

mišljenja ob uporabi internetnih informacijskih virov. 

Weigel, James in Gardner (2009) trdijo, da je potencial 

interneta lahko omejen, če mladim manjka osnovnih veščin 

kako navigirati v njem. Še posebno, če »se neprestano 

udeleţeni v temu, kar internet ponuja, na površen način 

in/ali omejijo svoje raziskovanje na ozek pas stvari, za 

katere verjamejo, da jih je vredno vedeti« (str. 10). Na nek 

način se z vsemi strinja tudi Boyd (2010) v Making sense of 

privacy and publicity, saj »ljudje niso dobri v obvladovanju 

tega, kako lahko sistem spreminja pravila o njih« (str. 5). 

Nenazadnje podobno v svojem članku pišeta o pozornosti, 

ki jo moramo nameniti kvaliteti in verodostojnosti 

informacij, do katerih imamo dostop preko mreţe digitalnih 

medijev, Bennett in Wells (2009). Opozarjata tudi, da se 

moramo učiti od mladostnikov, ki se soočajo s 

spreminjajočimi realnostmi. Namen učenja je po njunem 

mnenju najti okvire in metode za premostitev spreminjajoče 

se informacijske pokrajine (ibid.). Potrebno je ohraniti v 

mislih, da se pravila digitalnih skupnosti spreminjajo (Boyd 

2010; Mckeon, 2010) in ko uporabnik spleta ne ve, kakšna 

je vrednost predloga, bo preprosto rekel »da« (Boyd, 2010), 

kot se je to zgodilo v primeru spremembe nastavitev 

Facebooka v decembru 2010. Kar 65 % uporabnikov 

spletnega omreţja je sprejelo predlagano rešitev Facebooka, 

da lahko vsi ljudje vidijo njihov profil, po mnenju Boyd 

(ibid.) veliko uporabnikov zato, ker besedilu niso posvečali 

pozornosti in so čim hitreje potrjevali ikone z vprašanji o 

zasebnosti, le da bi prišli do svojega profila. Hitro 

spreminjajoča je tudi narava avtorskih pravic med 

medijskimi pismenostmi, ki je povezana s civilnim 

angaţiranjem v digitalni dobi (Palfrey et al., 2009; po 

Bennett & Wells, 2009). Nova področja učenja tako 
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spreminjajo tudi obseg in meje civilne participacije (Bennett 

& Wells, 2009).  

 

Weigel, James in Gardner v članku Learning: Peering 

Backward and Looking Forward in the Digital Era (2009) 

pišejo, da so vse tehnologije, vključno z vsemi medijskimi 

oblikami, ustvarjene v socialnem kontekstu in skozi 

druţbene odnose. Potem, ko so enkrat ustvarjene, imajo 

tehnologije vplive na druţbo, a nobena tehnologija sama po 

sebi nima neizbeţnih posledic. Čeprav je še prezgodaj, 

poudarjajo avtorji, da bi lahko vedeli, kakšne učinke bodo 

novi digitalni mediji imeli na izobraţevanje in učenje, bi 

morale izobraţevalne institucije pomagati mladim ljudem, 

da se soočijo s tveganji, ki se povezujejo s temi novimi 

trendi. Mladi so lahko šibki pri oceni zanesljivosti in temu, 

čemur lahko zaupajo, ko iščejo informacije po iskalniku 

Google (Guinee, 2007; Palfrey & Gasser, 2008; po Weigel, 

James in Gardner, 2009), zato morajo biti formalne 

izobraţevalne ustanove zainteresirane za vloţek tako v 

dobro ocenjevanje informacij, kot v sintezo informacij 

(Gardner, 2007; po Weigel, James in Gardner, 2009). 

 

Jenkins (po  Bennett & Wells, 2009), Rheingold (ibid.) in 

drugi ravno tako izraţajo zaskrbljenost glede novo-

medijskih veščin pismenosti, ki jih bodo mladi potrebovali, 

za polno udejstvovanje v digitalnem svetu. Trdijo, da se 

pojavljajo (oz. bodo morale biti usvojene) nove civilno 

informacijske veščine na področjih ocene verodostojnosti in 

večopravilnosti. Temu Weigel, James in Gardner (2009) 

dodajajo še razumevanje neformalnega učenja, ki bi moralo 

najti pot v šolski kurikulum, če bi prostor, ki ga zavzema 

neformalno učenje še naprej pridobival na pomembnosti. 

Gardner (2007; po Weigel, James in Gardner, 2009) trdi, da 

bodo, glede na opaţanja, ljudje v prihodnosti potrebovali 
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»Tako sem srečen, da te 

vidim. Cel vikend nisem imel 

interneta!« 
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»Glava mu je obtičala v 

knjigi.« 
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nove kompetence, ki bodo segale od sinteze informacij, 

socialnih veščin in do negovanja etičnega mišljenja. 

Posebno pomembna je po njegovem mnenju sposobnost 

pribliţati se različnim disciplinskim veščinam, to pa zato, 

da se lahko soočimo s problemi, ki po naravi vsebujejo 

mnoštvo disciplinskih perspektiv. Šole same imajo malo 

izkušenj, kako to storiti in teţko je predvideti kako se lahko 

spopadejo s tem izzivom, brez premišljene uporabe novih 

digitalnih medijev (ibid.) 

 

Izobraţevanje bi v povezavi z udeleţenostjo mladih v novih 

medijih v center pozornosti moralo postavljati mladostnika 

kot celoto, na katerega vpliva več dejavnikov. Boyd (2010) 

predlaga dialog z mladimi in ne moraliziranje, izpostavlja 

pa tudi pomembnost zavedanja, kaj je javno in kaj zasebno. 

Mladim naj bi se postavljalo vprašanja o tem kaj je njihov 

namen udejstvovanja na spletu, kdo mislijo da bere stvari, 

ki jih objavljajo na spletu in podobno (ibid.). Vse kaţe, da 

je tudi novo-medijska pismenost čedalje bolj izpostavljena v 

povezavi z izobraţevanjem, a vprašanje se zastavlja kdo naj 

bi izobraţeval o njej in kako naj bi se to izobraţevanje 

vršilo, če se jo prepozna kot potrebno znanje v današnjem 

svetu. 

 

DIGITALNI RAZKORAK  

 

Čeprav Pyżalski (2011) omenja digitalni razkorak med 

starejšo generacijo in mladostniki, je koncept veliko širši, 

kot zgolj ta delitev. Najpogosteje se pod pojmom digitalni 

razkorak razume nezmoţnost dostopa do interneta, navaja 

po viru iz leta 1997 Boyd (Katz & Aspden, 1997; po Boyd, 

2008), kar običajno velja za mladostnike iz revnejših 

skupnosti. V Ameriki razkorak v tem smislu skoraj ni več 
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»Juri muri se ne mara umivati, 

zato je po njegovem rešitev 

zanj popotovanje v Afriko, 

kajti: »Bolje iti bo na juţno 

stran zemlje. Tam zamorci 

neumiti, brez vode, brisač 

ţive.« Afrika je torej kraj 

odrešitve, ki pa je vendarle 

navidezen, saj je Afrika tudi 

kraj zgodovinske zaostalosti. 

Juri zavije v vas, v kateri »v 

čudnih hišah iz vejevja pravi 

črnci ţive«. Afrika je le del 

»narave«, zato ne more 

ponuditi »kulture«. 

(Radinja, 2009) 
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prisoten (Lenhart et al., 2001; po Boyd, 2008), kar ni 

nenavadno, če se zavedamo, da je v severni Ameriki kar 

73% populacije uporabnikov interneta v primerjavi s 5,3% 

tistih, ki imajo dostop do interneta v Afriki (Weigel, James 

& Gardner, 2009). Čeprav je bil narejen pomemben 

napredek v premostitvi digitalnega razkoraka glede na 

dostopnost interneta v zadnjem desetletju, je večina 

svetovne populacije še vedno neomreţena. V razvitem svetu 

lahko le relativno privilegirani uţivajo dostop do orodij in 

virov digitalnih medijev (ibid.). Podobno (ne)dostopnost do 

spleta  kot eno izmed ravni digitalnega razkoraka opiše 

poročilo World Youth Report, ki so ga izdali Zdruţeni 

Narodi (2003). Namreč poročilo razlikuje tri ravni 

razlikovanja digitalnega razkoraka. Prvo raven označuje ţe 

omenjeno razlikovanje na globalni ravni v dostopu do novih 

medijev med drţavami v razvoju in razvitimi drţavami. 

Druga raven se osredotoča na neenak dostop znotraj 

posamezne drţave s posebnim poudarkom na socio-

ekonomski poloţaj, stopnjo izobrazbe in kraj bivanja. Niţji, 

ko so prihodki in stopnja izobrazbe in bolj, ko je oseba 

oddaljena od prestolnice in centra, kjer se odvijajo 

dejavnosti, bolj je verjetno, da bo oseba izključena iz 

informacijskega toka in mreţ (World Youth report, 2003). 

Tretja raven digitalnega razkoraka se povezuje z mladinsko 

participacijo in demokracijo. Digitalna revolucija odpira 

vrata povečani komunikaciji in sodelovanju, a druga vrata 

se lahko skladno s tem zapirajo. Nekateri strokovnjaki glede 

na poročilo (ibid.) trdijo, da interakcija med najstniki in 

njihovimi starši, ki temelji na komunikaciji preko 

mobilnega telefona, skuša zmanjšati produktivne konflikte 

med njimi in tako ropa najstnike za priloţnost, da bi razvili 

bolj opredeljen občutek o sebi, ki se običajno razvije skozi 

takšno neposredno interakcijo. 
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Podobno kot druga raven digitalne delitve opisana v World 

Youth Report, vidijo razkorak Bennett, Maton in Kervin 

(2008). Po njihovem videnju digitalna delitev lahko pomeni 

razlike v uporabi tehnologije med mladimi v povezavi z 

njihovim socio-ekonomskim statusom, culturno/etničnim 

ozadjem in/ali spolom itd. (Bennett, Maton, Kervin, 2008). 

Spet veliko strokovnjakov zagovarja tezo, da termin ni 

povezan le z dostopom do novih medijev, temveč se 

navezuje tudi na tehnične veščine, medijsko pismenost in 

kvaliteto dostopa (Hargittai, 2002; Martin, 2002; van Dijk 

& Hacker, 2003; po Boyd, 2008), kar ţe spominja na 

definicijo participacijske vrzeli, kot jo vidi Jenkins (Jenkins 

et al. 2006; po Weigel, James in Gardner, 2009). Spet drugi 

opis se, po Davidu Buckinghamu (2007; po Ito et al., 2008), 

poleg generacijske delitve nanaša na razkorak med novo-

medijsko uporabo znotraj šole in uporabo izven šole. Oba 

načina delitve sta po njegovem mnenju del ponavljajočih se 

vprašanj o avtoriteti odraslih v izobraţevanju in socializaciji 

mladostnikov. Kakorkoli ţe poimenujemo delitev v 

digitalnem svetu, pa naj bo digitalna delitev ali 

participacijska vrzel, z istim terminom lahko označimo 

različne ločnice in kategorije, kjer se razločevanje 

pravzaprav odvija. Raziskovanje digitalne delitve je odvisno 

od našega fokusa in karakteristik danega »območja« 

raziskovanja. Medtem, ko je delitev med prebivalstvom 

glede moţnosti dostopa do interneta lahko zelo očitna, ko 

gledamo celostno na svet, je slika povsem drugačna, ko 

razlike v dostopu primerjamo z zgolj slovenskim prostorom. 

Glede na poročilo CiwicWeb (Banaji, Shakuntala & 

Buckingham, 2007b) je Slovenija ena izmed evropskih 

drţav z najvišjim internetnim prebojem od rojstva interneta, 

čemur v prid govori tudi ustanovitev ARNESA (akademske 

in raziskovalne mreţe Slovenije) ţe v letu 1992. Slovenijo 

je Norris (2001; po Banaji, Shakuntala & Buckingham, 
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2007b) v letu 2001 uvrstila med druţbe z najbolj 

razširjenim prevzemom interneta in internetno uporabo, kar 

drţavo uvršča v isto kategorijo kot Nizozemsko, Belgijo, 

Švico in Estonijo ter med drţave, ki imajo hitrejši internetni 

dostop, kot bi bilo pričakovano glede na stopnjo 

ekonomskega razvoja. Kljub temu, da je internet v Sloveniji 

dostopnejši, kot npr. v Braziliji, se digitalni razkorak izraţa 

na drugih področjih. Menim da predvsem tam, kjer je 

delitev zaznana tudi izven »digitalnega« sveta. Da gre za 

kroţni proces, ki utrjuje razmerja moči v druţbi, govori 

primer Brazilije. V času, ko se je internet v Braziliji komaj 

začel prijemati, se je razkorak med tistimi, ki imajo dostop 

do interneta in tistimi, ki ga nimajo, pripisal kulturnim 

oviram in splošnemu pomanjkanja interesa zatrjujejo 

Cranston in ostali (2009). Pravi razlog je po njunem mnenju 

prej posledica nenehnih neenakosti, ki zaustavljajo 

ekonomsko depriviligirano populacijo. Poleg slabe 

internetne infrastrukture je presenetljivo to, da revnejša ko 

je populacija, več mora plačati za dostop do interneta, saj so 

z višjo ravnijo internetnega preboja v drţavi manjši stroški. 

Če vzamemo za primerjavo: hitri dostop do interneta v 

Braziliji cenovno zahteva pribliţno 9,6% posameznikovega 

prihodka, medtem ko v Veliki Britaniji dostop stane le 

toliko, kolikor znaša 0,8% prihodka posameznika. Na 

Tajskem je znesek »omreţenosti« - za kar dobiš sicer veliko 

počasnejšo in draţjo povezavo kot v Veliki Britaniji - 

pribliţno trikratnik tega, kar povprečna oseba zapravi za 

zdravstvene stroške (ibid.). Pri vsemu temu ne gre le in 

zgolj za povezavo s hitrim internetom, temveč to vpliva tudi 

na socialne stike preko socialnih omreţij, na katere hitrost 

in pogostost internetnega dostopa zelo vpliva (ibid.) in 

nenazadnje verjamem, da je od tega lahko odvisna tudi 

kakovost teh stikov. Čeprav gre na spletu za specifične, 

anonimne okoliščine, to še ne pomeni, da se značilnosti, ki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽENEVA — Švica je  v 

ponedeljek postala 

»črna ovca« evrope, 

potem ko so volilci podprli 

skrajno desni potisk k 

avtomatični izključitvi tujih 

prebivalcev, ki bi bili 

obsojeni določenih dejanj. 

(Sheikyermami, 2010) 
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v realnem ţivljenju ločujejo marginalizirane posameznike 

od »ostalih« ne morejo pokazati tudi v virtualnem okolju. 

Kot so ugotovili v raziskavi, v kateri so primerjali količine 

in narave socialnih interakcij ter komunikacijskih praks v 

on-line in off-line okolju, mladi iz raziskave precej redko 

spreminjajo identiteto in se v on-line okolju pretvarjajo, da 

so neka druga oseba (2007a). Čeprav bi za celostno sliko 

bilo potrebno več raziskav, ki ne bi zajemale le uporabnikov 

spletnih forumov in klepetalnic, nekatere druge raziskave 

kaţejo, da ima identiteta pomembno vlogo pri spletnem 

udejstvovanju. Ne v smislu prikrivanja identitete v spletnem 

okolju, temveč v raziskovanju in borbi za avtonomijo in 

identiteto sredi novih svetov za komunikacijo, prijateljstvo, 

igro in samo-izraţanje (Ito et al., 2008). 

 

V Sloveniji in zahodnem svetu, kjer dostop do interneta ne 

predstavlja tako velike ovire, bi bilo potrebno več raziskav 

o razlikah v spletnih praksah znotraj skupine mladostnikov, 

tistih, ki so na obrobju druţbe in v druţbi sami, glede na 

socio-ekonomske in ostale značilnosti. Upoštevati moramo 

specifiko določene druţbe, kot so na primer pokazali 

izsledki raziskave Youth and New Media: European 

Comperative Analysis (Livingstone et al., b.d.). V sklopu 

raziskave so odkrili velike razlike med drţavami glede na 

dostopnost najnovejše tehnologije. Ugotovili so, da so na 

Finskem celo otroci s podeţelja imeli izkušnjo interneta 

skozi brezplačen dostop v šolah in knjiţnicah., medtem ko 

je v Veliki Britaniji in Italiji le ozka manjšina imela to 

neposredno izkušnjo. Vseeno so bile v vseh drţavah zajetih 

v raziskavi opaţene podobnosti, ki so se nanašale na razlike 

v druţbenem razredu v povezavi z dostopom do 

informacijske tehnologije ter podobnosti glede razlik po 

spolu v povezavi z zanimanjem za informacijsko 

tehnologijo. Premisliti bi bilo potrebno tudi koncept 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O MENONITIH 

 

»Za mene je »menonit« 

predvsem moja kulturna 

identiteta in ne moja verska 

identiteta. Moja babica je bila 

iz velike menonitske druţine… 

Menoniti so znani po tem, da 

so zelo gostoljubni, zelo 

pošteni in miroljubni 

(zavračajo vojno, vojaško 

obveznost ali katerokoli nasilje 

– v besedah ali dejanju - )… V 

starejših časih so bili menoniti 

kmetovalci, imeli so velike 

druţine in njihova oblačila so 

bila prostovoljno preprosta in 

nevpadljiva. Sedaj, tako kot 

povsod, tradicije izginjajo. 

Tako ne moreš reči »on je 

menonit« zato, ker imajo 

mladi menoniti kot jaz 

normalna oblačila, normalne 

zaposlitve, normalno ţivljenje 

(ko »normalno« ne pomeni 

»amoralno« seveda)… A če 

vidiš staro osebo, ki je 

menonit, lahko opaziš, da 

imajo moški brado in da imajo 

ţenske dolgo krilo in figo.« 

(C. M., osebno sporočilo) 

  

 

 

 

 

 



68 

 

digitalnega razkorak in v kolikšni meri je nenehen dostop in 

vpetost v virtualni svet povezan z večjo spletno pismenostjo 

in predstavlja prednost v današnjem svetu.  

 

Če pogledamo na medijsko pismenost v širšem kontekstu, 

bi se morali dotakniti vprašanj o medkulturnem dialogu in 

kulturne identitete, zatrjujejo raziskovalci projekta 

CiwicWeb (Banaji, Shakuntala & Buckingham, 2007a). 

Medijska pismenost in medijske veščine so prav tako 

odvisne od dostopa do interneta, saj mladi novomedijske 

veščine usvojijo preko poskusov in napak (Ito et al., 2008). 

Čeprav v Sloveniji razkorak v dostopu do interneta morda 

ni tako ekstremen in predvsem viden, kot v nekaterih  

drugih drţavah po svetu, mladostniki v praksah glede 

spletnega udejstvovanja vseeno izhajajo iz svojega 

vsakdanjika, ki se lahko znotraj različnih mladostniških 

vrstniških skupin zelo razlikuje. Veščine pridobljene skozi 

nove medije, kot jih opisuje Digital Youth (Ito et al., 2008), 

so ustvarjanje videov, prilagoditev iger ali profila 

mladostnikov na enem od socialnih spletnih omreţij. V 

Ameriki je mladostnikov, ki imajo dostop do interneta in 

ustvarjajo svoje lastne vsebine na spletu po poročilu Pew 

raziskovalnega centra (Lenhart & Madden, 2005) iz leta 

2005,  57%. Čeprav bi številka danes bila verjetno še višja, 

je potrebna pazljivost, da tega izsledka ne preslikamo na 

slovenski prostor in da se zavedamo, da nekatere medijske 

veščine zahtevajo več znanja in so bolj kompleksne kot 

ostale. Na primer deljenje lastnih slik preko spletnega 

socialnega omreţja Facebook zahteva manj veščin in 

uporabe spletnih orodij, kot snemanje in obdelava kratkega 

filma, ki ga kasneje mladostnik deli na strani Youtube, ki 

omogoča izmenjavo videov. Ob posploševanju ideje, da 

poseduje večina mladostnikov enake spletne veščine, lahko 

ustvarimo pogoje, ki so pisani na koţo tistim – lahko celo 
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»Popularnost je med 

adolescenco pomembna, zato 

ker je zelo povezana z 

družbenim sprejemanjem.« 

(Demant, 2006; po Meijer, 

2010) 
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manjšini mladostnikom -, ki so bolj spretni v novih medijih, 

medtem ko manj spretni »izpadejo« in se razkorak med 

enimi in drugimi še poglobi. Ţe pri Digital Youth projektu 

so ugotovili, da teţko določimo merila, s katero bi določili 

pismenost mladih v novih medijih in tehnologiji (Ito et al., 

2008). Kljub vsem dilemam pa, kot pravi Norris (2001; po 

World youth report, 2003), ima sam digitalni razkorak malo 

ali skoraj nič opraviti z značilnostmi medijev, kot je internet 

ali s priloţnostmi, ki jih ponujajo. Meni, da bi se morali 

osredotočati na »osnove«, kot so udejanjanje osnovnih 

pravic in zmanjšanje ekonomskih, socialnih in 

izobraţevalnih neenakosti. Le skupaj s temi prizadevanji bi 

zmanjšali digitalni razkorak. 

 

ŢANRI MLADOSTNIŠKE PARTICIPACIJE IN 

IDENTITETA V NOVIH MEDIJIH 

 

Odraščanje mladostnikov v današnjem času je zaradi 

različnih vplivov drugačno kot v času njihovih staršev. 

Intervjuji s starši omenjeni v poglavju From Family 

Television to Bedroom Culture: Young People’s Media at 

Home, razkrivajo idealizirano sliko lastnega brezskrbnega 

otroštva preţivetega zunaj (Livingstone, 2002; po 

Livingstone, 2007), kot nasprotje otroštva v današnjem 

času, ki se vrši za štirimi stenami. Zgodila naj bi se 

sprememba v prenosu od ţivljenja usmerjenega na ulico v 

ţivljenje usmerjeno na dom, kar naj bi vodilo v socialno re-

organizacijo doma. Po Cunninghamu (1995; po 

Livingstone, 2007) naj bi starši, še posebno očetje, postali 

bolj dostopni, manj avtoritarni in manj v centru pozornosti. 

Neprestano pomnoţevanje medijskih dobrin znotraj doma je 

spodbujalo preobrat v uporabi medijev, ki je od »druţinske 

televizije« (Morley, 1986 po Livingstone, 2007) prešlo na 
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individualizirane medijske ţivljenjske sloge (Flichy, 2006; 

po Livingstone, 2007). Ob tem ugotovitve primerjalne 

evropske študije o mladostnikih in novih medijih z 

naslovom Youth and new media: European comparative 

analysis, kaţejo, da obstajajo dokazi, da mladostniki 

postajajo bolj oddaljeni, reflektivni v svojih dejanjih in 

odnosu do medijskih vsebin. Pogosto so kritični do 

popularnih televizijskih programov, čeprav jih še vedno 

gledajo. V sklopu raziskave so si mladostniki prizadevali, 

da bi dokazali spraševalcem, da so selektivni in 

individualistični pri svojih izbirah (Livingstone et al., b.d.). 

Če nič drugega, to kaţe na zavedanje mladih 

intervjuvancev, da je kritičnost pomembna, lahko tudi 

zaţelena lastnost (s strani spraševalcev?), pri soočanju z 

novimi mediji. 

 

V poglavju Bedroom culture and privatization of media use 

(Bovill & Livingstone, 2001) Bovill in Livingstone glede na 

raziskavo o uporabi medijev med mladimi ugotavljata, da 

so, poleg lastništva medijev, ki bolj verjetno spodbujajo 

mlade k samostojnemu preţivljanju časa z mediji, prav tako 

ključni demografski in socialni faktorji drţave, saj v 

nekaterih drţavah mladi čas z mediji preţivljajo v krogu 

druţine in prijateljev, medtem ko je v drugih drţavah 

uporaba izrazito individualizirana. Proces skozi katerega 

mladi uporabijo specifičen medij kot simbol njihove 

identitete, okusa in stila in skozi medij izpogajajo svoj 

občutek jaza v odnosu do vrstnikov, Ito (Ito et al., 2008) 

označi s pojmom „ang. Hypersocial― (hipersocialen). 

Podobno uporabo medijev s strani mladostnikov vidi Boyd 

(2008). Ob pojavu spletnih strani kot so MySpace in 

Facebook, so le-te Ameriški najstniki začeli uporabljati kot 

prostore za označevanje identitete in za druţenje z vrstniki. 

Najstniki so na straneh prisotni s številnimi vsakodnevnimi 
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»Na spletu nihče ne ve, da si 

pes.« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Več o Facebooku na straneh 

51, 56, 61, 68, 78, 82, 90, 102 

 



71 

 

druţabnimi praksami – z opravljanjem, spogledovanjem, 

šaljenjem, deljenjem informacij in preprosto z druţenjem 

(ibid.). S tem se strinja tudi Albero – Andres (2004; po 

Cerar 2007a), ko omenja, da se nekateri mladostniki z 

navdušenjem priključujejo različnim virtualnim skupnostim, 

saj v njih dobijo občutek pripadnosti, sprejetosti in 

vključenosti, ki je izjemno pomemben v razvoju njihove 

identitete. Prav tako je izpostavljeno, da mladostniki v 

virtualnih skupnostih počenjajo podobne stvari, kot bi jih 

počeli v vsakdanjem ţivljenju, saj se »zabavajo z neznanimi 

vrstniki, z njimi igrajo računalniške igrice, pritoţujejo nad 

svojimi starši in učitelji, govorijo o svojem ţivljenju, 

pomagajo in dajejo nasvete drug drugemu« (Albero – 

Andres, 2004; po Cerar 2007a, str. 41). Digitalni svet 

ustvarja nove priloţnosti za mlade, da se spoprimejo s 

socialnimi normami, raziskujejo interese, razvijejo tehnične 

veščine in eksperimentirajo z novimi oblikami samo-

izraţanja. Mlade te aktivnosti zanimajo, ker omogočajo 

moţnosti za razširjanje socialnih svetov, samostojnega 

učenja in neodvisnost (Ito et al., 2008). 

 

Koncept identitete je v okviru mladostništva in uporabe 

novih medijev pomemben, ker čedalje bolj prihaja v 

ospredje teorij o drţavljanstvu (e.g., Preston, 1997; Isin and 

Wood, 1999; Clarke, 1996; Mouffe, 1993, 2000, 2005; 

Trend, 1996; Smith, 1998; Dahlgren, 2007a; po Banaji, 

Shakuntala & Buckingham, 2007a). Za to, da delujemo in 

sodelujemo kot drţavljani, je namreč pomembno, da 

posameznik vidi sebe kot drţavljana (Banaji, Shakuntala & 

Buckingham, 2007a). »Gradnja« novih drţavljanov in 

raziskovanje mladinske participacije pa se zaradi večje 

uporabe spleta s strani mladih, odvija tudi v novomedijskem 

okolju. Strani socialnih omreţij so zelo zanimive za 

raziskovanje ravno zato, ker so jasno usmerjene v socialno 

 

 

 

 

 

 

Več o odnosih v druţbi na 

straneh 7, 36, 39, 47, 54, 60, 

61, 72, 74, 77, 81, 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»This revolution will be 

tweeted« 
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mreţenje in temeljijo na oblikovani »identiteti«. Boyd 

(2006; po Banaji, Shakuntala & Buckingham, 2007a) pravi, 

da to omogočajo tako, da si uporabniki ustvarijo svoj profil, 

običajno s sliko in pogosto s podrobnim seznamom, kaj 

imajo radi in česar ne marajo ter poveţejo profil s profilom 

drugih uporabnikov. Odvija se interakcija, saj najstniki 

delijo svoje stvaritve in dobijo odgovor od tistih, ki so prav 

tako na spletu (Ito et al., 2008). Participacija v javni sferi, ki 

jo podpirajo spletne mreţe in omogoča nove moţnosti 

sodelovanja se odvija v t.i. spletni javnosti oz. »angl. 

networked publics«. Spletne aktivnosti posnemajo in 

replicirajo aktivnosti izven spleta in pri tem se pojavijo 

nove moţnosti, da se mladi poveţejo, komunicirajo in 

oblikujejo javno identiteto (Ito et al., 2008). To nam utrjuje 

misel, da je identiteta kompleksen pojem, ki ga lahko 

poveţemo tako z drţavljansko identiteto, javno identiteto, 

identiteto, ki se izraţa in oblikuje skozi interesne aktivnosti 

na spletu in skozi odnose. 

 

S tem, ko mladi več časa preţivljajo za računalniki v svojih 

sobah so raziskovalci iz projekta »Digital Youth« (Ito et al., 

2008) prepoznali tri ţanre participacije mladih v novih 

medijev. Ti ţanri so: »ang. hanging out«, »ang. messing 

around«, »ang. geeking out« in se med seboj razlikujejo po 

različnih stopnjah intenzitete in sofisticiranosti v uporabi 

novih medijev s poudarkom na socialnem in kulturnem 

kontekstu v nasprotju z zanašanjem le na pogostost uporabe 

nekatere vrste medijev in sklepanjem, da če so določeni 

mediji pogosto uporabljani, da so drugi mediji uporabljani 

toliko manj. 

»ang. Hanging out« se od drugih ţanrov razlikuje v tem, da 

starši in učitelji v »druţenju, visenju na internetu«, kar ta 

ţanr označuje, ne vidijo nečesa, kar bi podpiralo učenje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Več o identiteti na straneh 2, 

14, 67, 69, 82, 85, 86,  89, 101 
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straneh 7, 36, 39, 47, 54, 60, 
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»Saga avtorice J.K. Rowling, 

ki bo svoj vrhunec dosegla z 

osmim filmom Harry Potter 

in Svetinje smrti – drugi del, 

je postavila nov rekord z 

zaslužkom od prodaje knjig 

in ogledov v kinematografih. 

Po svetu je bilo prodanih več 

kot 450 milijonov izvodov 

vseh sedmih romanov, 

prevedeni pa so bili v 67 

jezikov. Sedem do zdaj 

predvajanih filmov je z ogledi 

na filmskih platnih ustvarilo 

približno šest milijard in 300 

milijonov dolarjev 

prihodkov.« 

(»Rekordna prodaja«, 2011) 
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Pravzaprav večina intervjuvanih odraslih vidi to kot 

zapravljanje časa in mlade pri tem tudi omejujejo. Mladi 

zatorej izumijo svoje obvoze, kako se izogniti 

institucionalnim, socialnim in tehničnim oviram, ki so 

naproti druţenju in razvijejo načine, da vzdrţujejo 

neprestano prisotnost v mnoţičnih medijih, pa čeprav so 

fizično ločeni (Ito et al., 2008). Morda je temu tako, ker je 

po besedah Oblak (2004, po Cerar, 2007a) eden poglavitnih 

motivov za uporabo spleta pri otrocih in mladostnikih 

teţnja, po oblikovanju novih ali ohranitvi obstoječih 

socialnih vezi. K temu so usmerjene ravno strani socialnih 

omreţij, saj omogočajo uporabnikom da izraţajo obstoječe 

zunaj-spletne socialne povezave, kakor tudi sklepanje novih 

povezav (Ellison et al., 2006; po Banaji, Shakuntala & 

Buckingham, 2007a). Izraz »angl. Messing around« 

predstavlja bolj intenzivno, v medije usmerjeno obliko 

sodelovanja. Pojavi se, ko te nekaj zanima in začneš 

raziskovati in širiti znanje. Delovanje ne zahteva veliko 

lastnega vloţka in če narediš napako, poizkušaš in si 

neuspešen, je malo posledic. Nekatere takšne aktivnosti so 

iskanje informacij na spletu, eksperimentiranje in igranje 

iger in produkcija v digitalnih medijih (Ito et al., 2008). Ta 

ţanr spominja na koncept »mladostnik – ustvarjalec 

vsebine«, kot ga opisuje raziskava raziskovalnega centra 

Pew (Lenhart & Madden, 2005). Poročilo raziskave opisuje 

internetno in digitalno tehnologijo, ki omogoča objavljanje 

vsebin, kot sredstvo, ki je mladostnikom omogočila orodja 

za ustvarjanje, ponovno mešanje in deljenje vsebine na 

ravni, ki je bila prej dostopna le strokovnjakom. Dejavnosti 

»ustvarjanja vsebine« zajemajo: pisanje bloga, deljenje 

datotek in ustvarjanje izvirne vsebine za objavljanje na 

spletu. Omenjene dejavnosti so precej bolj pogoste med 

mladostniki kot med odraslimi, trdijo raziskovalci projekta 

(Lenhart & Madden, 2005). Tretjo in najbolj intenzivno 
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obliko udeleţenosti na spletu po ugotovitvah skupine 

Digital Youth (Ito et al., 2008) predstavlja t.i. izraz »angl. 

geeking out«. Ta, tretja oblika participacije predstavlja 

intenzivno delovanje pogosto v le eni posamezni medijski 

lastnosti, ţanru ali tipu tehnologije. »Geeking out« omogoča 

razvijanje identitete poznavalca, eksperta in spodbuja 

iskanje znanja izven svoje vrstniške skupine v drugih 

skupinah, ki posedujejo specializirano znanje. To lahko 

predstavlja enega izmed načinov, kako digitalni svet niţa 

ovire za samostojno učenje s takojšnjim dostopom do 

informacij in njihovo širino (Ito et al., 2008). 

 

ODNOSI NA VIRTUALEN NAČIN 

 

Vse kaţe na to, da povečevanje števila osebnega lastništva 

medijev znotraj doma, omogoča otroško uporabo 

individualnega, privatiziranega prostora kot nasprotje 

uporabi skupnega druţinskega prostora (Livingstone, 2007). 

Flichy (2006; po Livingstone, 2007) v kontekstu 

karakterizacije vloge medijev v druţinskem ţivljenju to 

poimenuje »ţiveti skupaj narazen«, medtem ko Rompaey in 

Roe (2001; po Livingstone, 2007) vse pogostejše 

»predalčkanje druţinskega ţivljenja« vidita kot rezultat 

dveh stvari. Individualizacijskega učinka IKT 

(informacijsko-komunikacijske tehnologije) skupaj v 

kombinaciji z mladostniško ţeljo po zasebnosti znotraj 

druţinskega konteksta. Če smo prej še lahko videli 

televizijo kot tisto, ki je označevala »druţinski čas«, so v 

11-ih evropskih drţavah in Izraelu zajetih v raziskavo 

Londonske šole za ekonomijo in politologijo ugotovili, da 

narašča teţnja, da druţinski člani gledajo televizijo sami. Po 

drugi strani so raziskovalci ugotovili, da so televizija in 

drugi mediji lahko usmerjeni v različne tipe druţinske 
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Več o odnosih v druţbi na 

straneh 7, 36, 39, 47, 54, 60, 

61, 70, 72, 77, 81, 85 

 

»Esmeralda PRIDE 29. 
junija«  

 »Pozdravljeni!    
Rada bi vas pohvalil za članek o 

Esmeraldi. Odkar Pop TV 

prikazuje to nadaljevanko, je 

postala televizija spet 

nepogrešljiv dejavnik v 

slovenskih domovih. Jaz osebno 

sem vedno nasprotoval 

"limonadnim" serijam. Smejal 

sem se ţeni in hčerkama, ki so 

buljile v ekran in otem 

razglabljale o vsebini tovrstnih 

oddaj.    
Toda priznam, da Esmeralda tudi 

mene ni pustila ravnodušnega. 

Zdi se mi, da je drugačna od 

pocukranih ameriških 

nadaljevank. Nekoliko bolj 

iskrena se mi zdi in bolj 

ţivljenjska. Tudi v sluţbi se o 

Esmeraldi pogosto pogovarjamo. 

…«  

Miro iz Domţal 

 

(»Esmeralda pride«, b.d.) 
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interakcije – kot primer navajajo očete in sinove, ki se lahko 

zdruţujejo okoli računalnika ter matere in hčere, ki lahko 

skupaj gledajo telenovele (Livingstone et al., b.d.). 

 

Splet sam ni tako zelo drastično spremenil vsakdanjika 

mladostnikov, saj se ni spremenila preferenca njihovih 

vsakdanjih aktivnosti. Mladostniki se še vedno raje 

srečujejo s svojimi vrstniki v realnem svetu (Albero-

Andres, 2004; po Cerar 2007a). Obstajajo pomisleki, da 

uporaba medijev sluţi kot nadomestek za socialno 

interakcijo, a vendar raziskava Londonske šole za 

ekonomijo in politologijo dokazuje ravno obratno, saj so 

mediji vpleteni v otroški vsakdanjik na način, da vplivajo in 

spodbujajo kontakte iz »resničnega« ţivljenja (Livingstone 

et al., b.d.). Menim, da mediji lahko spodbujajo medosebne 

stike, lahko pa jih, v skrajnih primerih, tudi zavirajo. 

Funkcija medijev je po mojem mnenju odvisna od 

posameznika, ki uporablja nove medije, njegovega okolja, 

situacije v kateri je v danem trenutku in izkušenj. Seveda 

tako kot posameznik posega na novo-medijsko področje, 

tako novo medijsko področje vpliva na posameznika. 

Čeprav je prišlo do spremembe v obliki spremenjenih oz. 

novih sredstev komuniciranja, pri tem internet ni 

predrugačil ţelje mladostnikov po komunikaciji in 

najpogostejših tem značilnih za mladostniško obdobje, še 

posebno pri tistih mladih, ki redno sodelujejo v spletnih 

klepetalnicah trdi Albero - Andres (2004; po Cerar, 2007a). 

Mladi ustvarjajo in usmerjajo nove oblike izraţanja pravil 

socialnega obnašanja. Spletne aktivnosti med mladimi 

temeljijo predvsem na dveh principih - na prijateljstvu in na 

interesu mladostnikov (Ito et al., 2008). Dejavnosti, ki jih 

ţenejo interesi mladi pripisujejo »piflarjem«, čudakom, 

umetnikom itd., katere vidijo kot pametne, drugačne ali 

kreativne in ki so običajno na margini najstniških socialnih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»Zgodovina komunikacije« 
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svetov. Skozi interesno gnane teţnje, lahko mladi razvijejo 

globoka prijateljstva (ibid.). 

 

Spremembe, ki jih prinašajo novi mediji so lahko večje kot 

se zdi, saj nekatere spremembe nastopijo po daljšem 

časovnem obdobju, lahko pridejo s spletnimi novostmi in 

niso takoj vidne. Kot primer sluţi na nek način spremenjen 

pojem »prijatelj« in »prijateljstvo«, ki v spletnih socialnih 

omreţjih označuje nekaj drugega, kot v ţivljenju izven 

spleta (Boyd, 2010). Boyd (2004) zagovarja, da večina 

uporabnikov spletnih socialnih omreţij teţi k temu, da na 

spletu »prepozna« za prijatelje tudi tiste, ki jih pravzaprav 

dobro ne poznajo in katerim v ne-spletnem ţivljenju ne 

zaupajo. Da je prijateljstvo ena izmed bolj izpostavljenih 

tem pri udejstvovanju na spletu, so pokazala glavna odkritja 

projekta Digital Youth (Ito et al., 2008). Mladi namreč 

uporabljajo spletne medije za razširjanje prijateljstev in 

interesov ter sodelujejo v spletnem učenju, ki temelji na 

vrstnikih in je samostojno. Prednost virtualnega sveta je za 

mlade v tem, da pri sklepanju prijateljskih vezi fizični videz 

ni tako odločilen, kot je v realnem svetu. Mladi se zaradi te 

prednosti znebijo vrstniškega pritiska, zaradi interneta pa je 

mogoča tudi veliko enakopravnejša izmenjava, osvobojena 

omejitev, ki ji lahko postavlja soglasje vrstniških skupin 

(Clark, 1998; po Cerar, 2007a). Kljub vsemu obstaja 

omejitev, ki je internet ne more preseči. Če imajo s 

tehničnega vidika skoraj vsi mladostniki na spletu enake 

moţnosti za sklepanje prijateljstev oz. poznanstev, Oblak 

(2004; po Cerar, 2007a) ugotavlja, da nekatere skupine 

uporabnikov teţko spletajo virtualna prijateljstva. Razlog 

temu je njihov poseben način delovanja, saj kultura 

virtualnega sveta zahteva, da si prisoten, viden, da nisi le 

pasiven gledalec, temveč da »spregovoriš«. A včasih tudi 

spregovoriti ni dovolj trdi Boyd (2010): »le zato, ker nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»Kenny McCormick je 

nesrečni fant iz South Parka in 

v vsaki epizodi serije umre na 

drugačen način. Reven je in 

ţivi v podrti lopi s svojo 

nasilno in alkoholično 

druţino. Ko govori ima 

pridušen glas, kar je dobro, 

glede na to, da kar reče, je 

običajno precej umazano.«  

(Basile, b.d.) 
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tehnologija omogoča govoriti v javnosti, to ne pomeni, da je 

vsem udobno to početi ali celo, da bodo slišani. Ohranite v 

mislih: javnost tehnologije ne zagotavlja pozornosti drugih« 

(str. 10). 

 

Značilnost spletnega okolja je, da ni tako stabilno, kot je ne-

spletno (na primer restavracija, park, bar) in če poznamo v 

rek, da imajo zidovi ušesa, potem Boyd (2010) zatrjuje, da 

jih spletno okolje zagotovo ima. Ravno »nestabilnost« dela 

spletno okolje nepredvidljivo in omogoča dejanja, ki se 

razumejo kot angl. »cyberbullying« oz. spletno 

nadlegovanje. Pyżalski (osebno sporočilo) je v svoji 

predstavitvi koncepta »cyberbullying« leta 2010 na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani opozoril, da to dejanje 

poteka med mladostniki (v primeru nasilja nad odraslo 

osebo to ne poimenujemo s to besedo) in da glede na 

opredelitev Danah Boyd, spletno nadlegovanje zaznamujejo 

štiri karakteristike: ponovljivost, vztrajnost, lahka 

izsledljivost in nevidno občinstvo. Posnetek, ki je na primer 

lahko povod za spletno nadlegovanje, lahko vidi ogromno 

število anonimnih ljudi. Prav tako se ga lahko kopira in se 

ga vključi v skoraj neskončno število spletnih strani in 

preko spletnega iskalnika ga zlahka izsledimo. Čeprav pri 

spletnem nadlegovanju velikokrat ni slabega namena, trdi 

Pyżalski (osebno sporočilo), ima dejanje lahko hude 

posledice. Oseba, ki je ţrtev tega dejanja, je deleţna 

nadlegovanja, poniţevanja, norčevanja oz. je vzeta na piko s 

strani druge osebe ali skupine ljudi, preko interneta, 

mobilnega telefona ali drugega novega medija (Kane & 

Portin, 2008). V Sloveniji je bila ravno z namenom 

osveščanja o varni rabi interneta in novih tehnologij, 

ustanovljena stran www.safe.si, katere ciljna populacija so 

otroci, najstniki, starši in učitelji (safe.si, b.d.). 

 

 

 

Ekstremen primer socialne 

izključitve v kombinaciji z 

nasiljem je primer Charlesa 

Andrewa Williamsa, ki je vzel 

puško in odšel v svojo srednjo 

šolo v Kaliforniji in začel 

streljati. Seveda 

neopravičljivo, a kot pravi 

članek o puškah v srednjih 

šolah: »Je bila tam, v tistem 

trenutku, mera pomilovanja za 

izgubljenim fantom, za 

katerega je zgledalo, da ni 

imel nikamor, kamor bi lahko 

šel, ki je nosil srebrno veriţico 

z besedo »miš« na njej, ki je 

klical vsaj tri mame svojih 

prijateljev Mama in ki na 

koncu očitno ni ţelel nič več 

kot to, da se ga jemlje resno 

in da bi bil, končno, vzet v 

varstvo nekoga? 

(Gibbs, 2001; po Meijer, 

2010) 

 

 

 

 

Več o odnosih v druţbi na 

straneh 7, 36, 39, 47, 54, 60, 

61, 70, 72, 74, 81, 85 

 

 

»Žena se želi ločiti od 

moža zaradi tega, ker je 

imel »virtualno« 

razmerje na Second 

Life-u  

Ţena se ločuje od svojega 

moţa, potem ko ga je zalotila 

med prešuštvom z imaginarno, 

animirano ţensko v 

računalniški igri.« 

(Edwards, 2008) 

http://www.safe.si/
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Poleg različnih odnosov, ki se oblikujejo na/preko spleta, 

lahko na internetu poteka tudi gradnja romantičnih odnosov. 

Splet je lahko pri tem medij, ki omogoča nadaljevanje ţe 

vzpostavljenega stika, lahko pa sluţi kot medij namenjen 

dvorjenju in snubljenju (Cerar, 2007a). Cerar (2007a) trdi, 

da je med mladimi na spletu najbolj zaţelena interakcija v 

obliki heteroseksualnega para, v ospredju odnosa pa je, v 

nasprotju z lastnostmi, ki jih imajo trdna razmerja, zabava. 

Boyd (2004) podobno opisuje funkcijo t.i. Friendsterja, 

spletnega socialnega omreţja, ki je bil nekakšen predhodnik 

današnjemu Facebooku. Primarni namen Friendsterja je bil 

spoznavanje potencialnih partnerjev, preko povezave 

tvojega spletnega profila s profili svojih prijateljev. Omreţje 

je omogočalo, da si lahko videl tudi profile prijateljev od 

prijateljev vse do 3 in 4. kolena in hkrati so lahko ti ljudje 

videli tvoj profil. Poleg izbire potencialnega partnerja preko 

spletnih profilov, se je v spletnem okolju pojavila tudi 

moţnost »cyber afer«, ki je pojem, ki označuje seksualna 

razmerja, katera so se začela in v večini primerov bila 

vzdrţevana v spletnih okoljih (ni pa to nujno). Griffiths 

(1999; po Nayar, 2010) opiše tri različne tipe spletnih 

razmerij. Prva so tista, ki so eksluzivno v virtualnem okolju 

med posameznikoma, ki se ne bosta nikoli srečala v ţivo 

(poimenovano virtualna spletna razmerja). Druga zajemajo 

tiste, ki začnejo spletno razmerje a ki z naraščajočo 

intimnostjo ţelijo le-to prenesti izven spleta (poimenovano 

razvojna spletna razmerja) in tretja označuje posameznike, 

ki se najprej srečajo izven spleta in kasneje prenesejo 

razmerje v spletno okolje kot podaljšek za »pravo« razmerje 

(vzdrţevana spletna razmerja). Kot nova oblika socialne in 

človeške interakcije izraţene skozi digitalno tehnologijo, se 

je pojavil spletni seks »angl. cybersex«. Zgrajen je na 

preprostem okviru anonimnosti v spletnem prostoru in 

katerega zgodnejša definicija se glasi »erotična interakcija 

 

 

 

Več o Facebooku na straneh 

51, 56, 61, 68, 70, 82, 90, 102 
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»Najini prvi dnevi skupaj so 

bili blaţeni. David in jaz sva 

bila tako srečna čez dan in 

zvečer bi on sedel v spalnici 

za svojim računalnikom in jaz 

bi sedela v loţi za 

računalnikom, najini spletni 

osebnosti pa bi se srečali.«  

(Cable, 2008) 
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skozi spletni diskurz« (Blair, 1998; Ross, 2005; po Nayar, 

2010, str. 126). Pozornost zbudi dejstvo, da se intimnost 

razvije hitreje v spletnem okolju zaradi razloga, ki ga 

Michael Ross (2005; po Nayar 2010) poimenuje »pospešena 

intimnost« in kar Nayar (2010) vidi kot »razširjanje«, ki je 

po njegovem mnenju duh in logika vpletena v zasnovo in 

strukturo spletnih »cyber« kultur. Tako kot lahko v drugih 

spletnih praksah izhajamo iz »realnega« ţivljenja, tako 

lahko tudi v spletnih romancah potegnemo vzporednice z 

rituali v zmenkarjenju pred pojavom spleta, kot je to storila 

Monica Whitty (2007). Ona zagovarja, da moramo za 

razumevanje spletne romance v sedanjosti preučiti tehnike, 

ki so bile pred obstojem interneta, kot je na primer pisanje 

pisem. 

 

V primerjavi s številnimi raziskavami o mladostnikih in 

njihovem sodelovanju na internetu, je glede na moje 

izkušnje relativno malo pozornosti namenjene spletnim 

romancah, spletnim zmenkom in spletnemu seksu. 

Nenazadnje je »seks« najbolj pogosto iskan pojem na spletu 

(Griffiths, 2001; po Nayar, 2010). Malo je tudi publikacij in 

raziskav, ki bi bile aţurne in ne bi zajemale raziskovanja, ki 

se je odvijalo pet ali več let nazaj, saj se internet zelo hitro 

spreminja, širi in razvija nove oblike, kjer je interakcija 

moţna. Če pogledamo le na moţnosti spleta, kjer so 

marginalizirane skupine ţe našle svoj prostor in v katerem 

aktivno delujejo, bi lahko ugotovili, da se o spletnem 

ljubezenskem in seksualnem ţivljenju ne govori veliko in 

da je le-to »omejeno in pokopano globoko v spletnem 

prostoru«, kakor Biever (2006; po Nayar, 2010) opisuje 

spletne seks skupinosti v igri Second Life, ki posnema 

realno ţivljenje. Marginalizirane seksualnosti najdejo 

prostore za artikulacijo in izraţanje. Lezbijke in geji lahko 

poiščejo strani, kjer lahko izrazijo svoje probleme, objavijo 

 

 

 

 

ANGLEŽ V NEW YORKU 

 

»"Englishman in New York" 

je skladba izvajalca Stinga, iz 

njegovega albuma iz leta 

1987, …Nothing Like the Sun. 

Angleţ o katerem se govori je 

znan in ekcentričen Quentin 

Crisp. Sting je napisal pesem 

nedolgo zatem, kose je Crisp 

preselil iz londona v 

stanovanje v New Yorškem 

Bowery-ju.« 

(»Englishman«, 2011) 

 

»Quentin Crisp je bil angleški 

pisatelj in pripovedovalec 

zgodb. V 70' letih je postal gej 

ikona, potem ko je objavil 

svoje spomine: »The Naked 

Civil Servant.« 

(»Quentin«, 2011) 

 

 

Slika 61  

 

 

 



80 

 

svoje delo in kjer lahko naslovijo politične dileme. In če se 

je pomembno zavedati, da so lezbična in gejevska gibanja 

del večjih gibanj v realnem ţivljenju in socialnem kontekstu 

skupnosti in da spletni aktivizem nadomešča socialni 

aktivizem v realnih prostorih (Friedman, 1999; po Nayar 

2010), ne moremo izključiti tudi skupine, ki so manj vidne 

v druţbi in katerih srečanja se odvijajo skoraj izključno na 

spletu. 

 

 

MEJE JAVNEGA IN ZASEBNEGA TER 

ODPIRANJE PROSTORA 

 

Zelo kompleksna a hkrati tudi ključna tema, za katero 

menim, da bo njena pomembnost še naraščala, je področje 

javnega in zasebnega v posameznikovem udejstvovanju na 

spletu. Strokovnjaki, ki se sklicujejo na dvojnost v konceptu 

javno in zasebno, velikokrat trdijo (Lange, 2007), da je 

razlikovanje med enim in drugim podobno temu, »kar je 

skrito in umaknjeno, naproti temu kar je odprto, razkrito ali 

dostopno« (Weintraub, 1997; po Lange, 2007, odst. 10). 

Posamezniki imajo zasebnost v obsegu do katere imajo 

ostali omejen dostop do informacij o njih, do intimnosti 

njihovih ţivljenj, do njihovih misli in teles (Sheehan, 2002; 

po Lange, 2007). To vključuje preprečitev fizičnega dostopa 

do materialov, kot tudi uporabe simbolov, ki niso 

vsesplošno razumljeni ljudem izven majhne socialne 

skupine. Vso to razlikovanje pa ne upošteva nians, ki se 

pojavljajo poda kritiko Lange (2007), čeravno v raziskavah 

pomen javnega in zasebnega ni popolnoma jasen niti 

raziskovalcem in ne razmišljajo o širšem kontekstu 

raziskovanega. Nekaj je lahko privatno, a se vseeno v temu 

še skriva javno, kot če za primer vzamemo »dom«. Javno je 

 

»Prejšnji teden je moja 

fejsbukovska osebnost porinila 

v drek to v resničnem svetu, 

ko sem »delil fotografije s 

prijatelji«. Ţe čez nekaj 

sekund je kljub poltretji uri 

zjutraj blipnil zvok 

fejsbukovskega klepeta, v 

katerem mi je protagonistka 

enega izmed albumov 

zapovedala, naj nemudoma 

umaknem fotke, na katerih se 

precej neprisebna divje 

zalizuje z gostiteljico zabave 

(sicer je strejt) ali pleše v 

transu. Meni so se zdele 

hecne, a ljubke, sploh pa, saj 

smo sami domači. Togotno 

sem jih zbrisal, pa je bila še 

kar jezna…  

…ko sva se znašla ob 

štedilniku, sva si povedala vse, 

brez zatipkanih besed in 

fotošopa… Razsvetljeno sem 

ugotovil, da sem zgrešil 

trenutek, ko se je Facebook iz 

nedolţnega orodja za deljenje 

s prijatelji – v tem primeru se 

mi zdi normalno, da človek 

poţre malo heca na svoj račun 

– prelevil v javni medij. 

Pripisujemo mu preveliko 

pomembnost za naša druţabna 

ţivljenja in ga prelahkotno 

polnimo z le na videz 

nedolţnimi bedarijami…« 

 

(Zakrajšek, 2010) 

 

O dvojnosti tudi na strani 36 

in 27 
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do neke mere, nekega vidika, a je po drugi strani spet 

zasebno, če primerjamo z večjo skupino. Ta dvojnost je 

poznana tudi kot fraktalizacija javnega/zasebnega (Lange, 

2007). Morda se razmišljanje o ločenosti »zasebnega« in 

»javnega« pojavlja zato, ker je to preprosto »lahkó«, kot 

pripomni Boyd (2010), saj smo z mislijo na to domnevo 

zgradili veliko tehnologije.  

 

Članek Boyd Making Sense of Privacy and Publicity z 

nekaterimi primeri prikaţe nejasnost koncepta 

javno/zasebno, katerega v okolju spleta ni lahko definirati. 

Najbolj se nejasnost kaţe v okviru socialnih omreţij za 

katere Nayar (2010) pravi, da socialna omreţja zameglijo 

razlikovanje med javnim in zasebnim zato, ker se eno 

preliva z drugim in se tako oblikuje »tretji prostor«. V 

prostoru socialnih omreţij je značilno, da se spojijo izven-

spletne identitete in odnosi. Za ponazoritev kompleksnosti 

javnega in zasebnega Boyd (2010) predstavi primer 

spodletelega projekta Google Buzz-a, ki ga je lansiral 

Google v letu 2010 in je omogočal pregled nad tokom 

vsebine ljudi, katerim bi posameznik ţelel »slediti«. 

Storitev je bila locirana znotraj spletne pošte Gmail računa 

in je zahtevala od uporabnikov, da jo doseţejo preko gmail 

vmesnika. Kar je predstavljalo teţavo je bilo to, da je 

podjetje Google začelo s storitvijo, ki omogoča soočanje z 

javnostjo znotraj storitve, ki jo uporabniki doţivljajo kot 

izjemno zasebno. Prav tako je »tehnična plat« aplikacije vse 

kontakte, s katerimi imamo preko spletne pošte pogost stik, 

uvrstila med osebe, ki spadajo v našo osebno omreţje in 

katerim ţelimo slediti. Še več, privzete nastavitve so bile 

nastavljene tako, da je bilo sledenje objavam drugih ljudi 

vidno v javnosti. Tukaj ni bilo upoštevano, da na primer 

lahko pogosto komuniciramo s svojim bivšim partnerjem ali 

šefom, a da to hkrati še ne pomeni, da ta oseba spada v naš 
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»Hej, »sledite mi« pravzaprav 

ne pomeni, da mi morate 

slediti povsod …« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Več o odnosih v druţbi na 

straneh 7, 36, 39, 47, 54, 60, 

61, 70, 72, 74, 77, 85 
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oţji krog oseb, ki so nam blizu in o katerih ţelimo biti 

obveščeni (Boyd, 2010). Ni bilo upoštevano dejstvo, da so 

osebna socialna omreţja drugačna kot vedenjska socialna 

omreţja in da tu ne moremo potegniti enačaja (ibid.) Strah, 

da bi bili naši zasebni podatki javno objavljeni in bi tako 

vplivali tudi na naše ne-spletno okolje ni tako redek. 

Zaposlovalci in vlade so ţe skušali regulirati vlogo 

socialnih omreţij. Vojska zdruţene amerike je nekoč ţe 

prepovedala vojakom dostop do Myspace omreţja (Frosch, 

2007; po Nayar, 2010), kanadska vlada je podobno dostop 

omejila svojim usluţbencem, le da je bilo tokrat v igri 

omreţje Facebook (Benzie, 2007; po Nayar 2010). Podobno 

tudi delodajalci preverjajo profile študentov preko socialnih 

omreţij, preden jim ponudijo sluţbo, delovna razmerja pa 

so bila prav tako prekinjena zaradi vsebine sporočil na 

Facebooku (Peluchette & Karl, 2008; po Nayar, 2010). 

Boyd razkriva, da ljudje redno omahujejo med tem, kaj 

lahko zgubijo in kaj lahko pridobijo, ko vstopajo v javne 

situacije na spletu. Na splošno trdi, da se mladostniki 

usmerijo na vse, kar lahko pridobijo v javnih prostorih, 

medtem ko odrasli razmišljajo o vsem, kar lahko izgubijo. 

Del izziva v tem je ugotoviti, kje je posameznik in kakšna 

so pričakovanja (Boyd, 2010). 

 

Glede na prakse mladostnikov, udeleţencev portala 

Youtube, so v okviru enoletnega etnografskega projekta 

(Lange, 2007) je prepoznali dva tipa vedenj. Javno zasebno 

vedenje, ko je identiteta ustvarjalcev videov javna, a je 

vsebina relativno zasebna, saj ni mnoţično dostopna in 

zasebno javno vedenje, ko je vsebina uporabnika dosegljiva 

veliko gledalcem, a je podroben dostop o identiteti 

ustvarjalca video vsebin omejen. Spletnim omreţjem je v 

interesu, da je čimveč »produktov« uporabnikov javnih in 

dostopnih širši mnoţici njihovih uporabnikov. To se kaţe 

»Nič več nisi človek, ki sem 

ga spoznala na internetu!« 
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14, 67, 69, 72, 85, 86, 89, 101 
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tako v javni izjavi izvršnega direktorja korporacije Google, 

Erica Schmidta, da je zasebnost mrtva (Boyd, 2010), kot 

tudi bolj subtilno s spreminjanjem privzetih nastavitev v 

socialnem omreţju Facebook. Kakor z diagramom prikaţe 

Matt Mckeon (2010), so privzete nastavitve iz leta 2005 

omogočale, da so od 11-tih področjih, kjer je posameznik 

lahko nastavil vidnost/nevidnost podatkov, štiri dosegla 

drugo največjo moţno dostopnost podatkov, se pravi so bili 

podatki na teh področjih dostopni vsem uporabnikom 

Facebooka (in hkrati našim skupinam in prijateljem), tri 

področja so imela podatke dostopne našim skupinam (in 

našim prijateljem) in ravno tako tri področja našim 

prijateljem. Le to, kar smo na socialnem omreţju označili, 

da imamo radi (označba »like«) ni bila vidna nikomur 

drugemu razen nam samim (diagram 1). Če za primerjavo 

pogledamo leto 2010, so privzete nastavitve pri devetih od 

enajstih področjih bile nastavljene na vidnost vsem ljudem 

na spletu (in hkrati ravno tako vsem ljudem v socialnem 

omreţju Facebook, našim skupinam, prijateljem na tem 

omreţju), na enem od preostalih dveh področjih so podatke 

iz področja lahko videli prijatelji prijateljev (in hkrati naši 

prijatelji) in na drugem le prijatelji. Zanimivo je, da se je 

glede na razvrščanje dostopnosti našega materiala, od leta 

2005 do leta 2010 kategorija »skupina« spremenila v 

kategorijo »prijatelji od prijateljev« (diagram 2). 

Domnevam, da se je to zgodilo zaradi ţelje socialnega 

omreţja Facebook, da bi se uporabniki v večjem številu 

vključevali v skupine, kar se prej morda ni zgodilo zaradi 

nevarnosti, da bi katerikoli član skupine lahko dostopal do 

njihovih osebnih podatkov. V odprte skupine se namreč 

lahko včlani vsak in število članov ni omejeno. Kot pravi 

Boyd, obstaja velika razlika med tem, da je nekaj javno 

dostopno in tem, da je nekaj objavljeno v javnosti (2010). 
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Diagram 1 

 

 

Diagram 2 

 

 

Javno po »defaultu« ni tako krasen vzvod demokracije, kot 

se zdi (Boyd, 2010). Postavlja se vprašanje, kako javna je 

lahko učiteljica, prosilci za azil, ljudje, ki bivajo v tuji 

drţavi brez urejenega statusa? Ne moremo pričakovati, da 

se bodo ljudje, ki so diskriminirani, vedno bojevali za svojo 

pravico do govora in vse to dela razliko med priviligiranimi 

 
WIKILEAKS 

»Wikileaks je z objavo 

diplomatskih depeš razgalil 

washingtonsko zunanjo 

politiko in s tem razkril 

pomembne podatke in 

dogodke v ozadju, pa tudi 

njene prijeme, vire, namene, 

šibkost, obsesijo, da bi 

obvladovali politiko in 

gospodarstvo tudi v 

latinskoameriških drţavah.« 

(Tecco, 2010) 

Slika 65 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



85 

 

osebami in tistimi, ki to niso. Namreč če si priviligiran, si 

lahko »javen« brez strahu, da bi izgubil sluţbo, partnerja 

itd. Dostopnost do spleta in moţnosti (med drugim tudi 

anonimnost), ki jih ponuja, lahko predstavljajo velik pomen 

za marginalizirane mladostnike, še posebno geje, lezbijke, 

biseksualce in transeksualce, kot tudi za mladostnike, ki so 

na kakršenkoli način označeni za »drugačne« in ne morejo 

zlahka najti sebi podobne posameznike v svojih lokalnih 

šolah in skupnosti (Ito et al., 2008). Za take mladostnike 

spletne strani in novi mediji omogočajo vzpostavitev 

prostora, kjer je mogoče srečati podobno misleče ljudi. 

Istospolno usmerjeni najstniki lahko v internetnem okolju 

raziskujejo svoje identitete stran od heteroseksualne 

normativnosti njihovih vsakdanjih ţivljenj. Več priloţnosti 

se jim ponuja za razvoj romantičnih odnosov »enake ali 

podobne ravni avtonomije, ki jo doţivljajo heteroseksualni 

vrstniki« (Ito et al., 2008, str. 22). Pri tem je potrebna 

pazljivost, da ne prevzamemo stališča, da lahko druţbene 

neenakosti preprosto »pokrpamo« v spletnem prostoru, kjer 

so hkrati lahko daleč od oči »javnosti«, kateri se ni treba 

vznemirjati ob bliţini nečesa, kar ne ustreza druţbenim 

normam. Spletni prostor tudi ne zagotavlja »sprejetosti« in 

nediskriminiranosti. Predstavlja zgolj »moţnosti«, te pa se 

lahko pokaţejo le z določenim delovanjem posameznika. 

Kot zapišejo v sklopu projekta Digital Youth (Ito et al., 

2008), participacija na spletnih straneh predstavlja 

pomemben vir socialne podpore in prijateljstva. Previdnost 

je potrebna ravno tako pri definiranju tega, kaj je 

drţavljanstvo in kaj gradi drţavljanska dejanja. Bennett in 

Wells (2009) pravita, da vse kaţe na to, da mora 

drţavljansko delovanje vključevati javno komunikacijo - 

kar ohlapno zaznamuje komunikacijo večjo od posameznika 

in posameznikovega osebnega kroga. Če nekdo zaradi 

različnih razlogov ne zmore javno komunicirati (zaradi 

 
Žena želi ločitev zaradi 

moževe 

istospolne afere v Second 

life-u 

 

Britanka je vložila prošnjo 

za ločitev od svojega moža, 

potem, ko je odkrila, da je 

vpleten v gejevski seks v 

Second life-u (opomba: 

spletno socialno omrežje). 

(Riley, 2009) 

 

 

Več o identiteti na straneh 2, 

14, 67, 69, 72, 86, 89, 101 

 

 

 

 

 

Več o odnosih v druţbi na 

straneh 7, 36, 39, 47, 54, 60, 

61, 70, 72, 74, 77, 81 
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jezikovnih ovir, strahu) ali potem lahko »polno« 

drţavljansko deluje in razvije »drţavljansko identiteto«? 

 

Na spletu se pojavlja čedalje več strani, ki imajo dodane 

komponente socialnih omreţij.  Lange (2007) pravi, naj 

imamo v mislih stične točke fraktalizacije, kjer bo, da bomo 

zadostili socialnim potrebam različnih posameznikov in 

skupin, morda potrebna večja količina javnega ali 

zasebnega. »Tehnične značilnosti, ki zagotavljajo 

udeleţencem več prilagoditev in nadzora v ustvarjanju 

javnih in zasebnih interakcij, bi lahko pomagala optimizirati 

uporabo strani socialnih omreţij« (str. 14). Kar se mi zdi 

zelo pomemben poudarek je, da ni vprašanje, če je nekaj 

javno ali zasebno, temveč kako javno in zasebno je nekaj 

(Boyd, 2010). Na smiselnost zadnjega kaţe internetna stran 

ChatRoulette, ki temelji na pogovoru in omogoča vpogleda 

v ţivljenje popolnih neznancev, s katerimi se spoznaš preko 

kamere na svojem prenosnem računalniku. Stran deluje 

tako, da potem, ko vključiš svojo kamero, najprej izbereš 

gumb z oznako »nova igra« in potem se nenadoma znajdeš 

naključno povezan z neznancem, ki se je odločil, da bo prav 

tako sodeloval v ChatRoulette. Če ti ni všeč kar vidiš, 

preprosto klikneš »naslednji« a potrebno se je zavedati, da 

lahko tudi oseba nasproti tebe stori isto. Video je zgolj 

podlaga za (tipkani) pogovor, ki omogoča, da komuniciraš z 

osebo, na katero si naletel. Kar je tu v ospredju je ravno 

dilema javnega in zasebnega. Na eni strani so sodelujoči na 

strani značilno fizično umeščeni v prostore, ki jih 

označujejo za zasebne – njihove spalnice, pisarne itd. S tem, 

ko omogočajo naključne povezave z neznanci, pa postane 

igra omreţen javni prostor. 

 

Tako kot se prostor »odpira« in se kaţejo nove priloţnosti in 

prenovljene »prakse«, ki imajo v spletnem okolju nekoliko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LJUBEZEN PREK 

SPLETA 

 

»Oktobra lani je minilo 

natanko štiri leta odkar sta se 

prvič potipkala na spletni 

strani ona-on.com. Sledila sta 

dva tedna dopisovanj preko e-

pošte in v spletnji klepetalnici, 

potem pa ju je kmalu 

zamikalo, da bi se spoznala 

tudi v živo… 
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Pred slabim letom sta 

si dahnila usodni 'da' 

(opomba: spletna povezava 

do slike), uživala na sanjskem 

poročnem potovanju na otok 

Mavricius ... in glede na 

zapise na njegovem blogu 

(opomba: spletna povezava 

do bloga) se zdi, da pravljica 

še zdaleč ni končana.« 

(»Spoznala sva se«, 2008) 

 

 

 

 

http://www.ona-on.com/SVN/europage.jsp
http://www.ona-on.com/SVN/europage.jsp
http://www.poroka-bo.si/mladoporocenci/388
http://blog.gruber.si/2007/08/16/mauritius-i/
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drugačne karakteristike kot v ne-spletnem okolju, tako se 

kaţejo tudi slabe stvari prisotne na spletu, ki se okoriščajo z 

njegovimi značilnostmi in prednostmi, ki jih ponuja. S 

pojavom novih medijev so se pojavila tudi aktivnosti, ki so 

dobile ime »cyberbullying«, spletna pornografija, spletni 

terorizem itd. A hkrati se v spletu pojavljajo podporne 

skupnosti kot npr. angl. »vitual shoulder« (virtualna rama), 

ki nudi študentom v stiski moţnost pogovora preko spleta v 

anonimnem prostoru. Kar se je tekom programa pokazalo je 

to, da je podporna skupina v tem programu prišla na idejo, 

da bi se člani srečali tudi v ţivo in priprave na to ţe tečejo 

(Camilla Granholm, osebno sporočilo). Ker fizični stiki na 

spletu niso mogoči, se mladim zdijo ta okolja svobodnejša 

in lahko med seboj komunicirajo na način, ki se distancira 

od vrstniškega pritiska in presega socialne omejitve (Clark, 

1998; po Cerar, 2007a). Splet sam ni slab, ker so na njem 

slabe vsebine, niti ni dober, ker najdemo tam dobre stvari. 

Splet je medij in eden izmed trgov, krajev srečevanja, ki ima 

to prednost, da je vsaj v Zahodnem svetu v večini primerov 

zelo blizu prostoru, kjer se vsakodnevno nahajamo in se seli 

z nami tudi ko gremo fizično v drugo okolje. 

 

DRUGA ZANKA – DRUŢBA: KJE SMO, KAM 

GREMO? 

 

Točka izhodiščnega teksta: Spoznavanje možnosti za 

socialnopedagoško delovanje pri skupinah in posameznikih, 

ki so v današnjem času marginalizirani, kako so le-ti 

izključeni v kontekstu področja novih medijev ter spoznati 

preventivne možnosti socialnopedagoškega dela. 

 

Kar me je nekoliko presenetilo je to, da se glede na 

zapisano v poglavju Družba: kje smo, kam gremo? skupina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izjava mladega 

uporabnika spleta 

»Resnično ţivljenje je samo 

eno okno več in ponavadi 

ne moje najboljše.«  

(Praprotnik, 2003; po Cerar, 

2007b) 
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»mladostniki« kaţe kot tista, ki je v sedanji druţbi najbolj 

ogroţena. Mladostniki so tisti, na katere ima druţba 

tveganja največji vpliv, tisti, katerim poseben poudarek 

namenja Evropska unija, saj sestavljajo bodoče 

»evropejce«, ravno tako pa niso ušli niti pozornosti 

raziskovalcem informacijskih komunikacijskih tehnologij in 

druţbe. Kjer vidim veliko nevarnost marginalizacije, je 

ravno odnos do mladostnikov, katere nekateri avtorji 

»ločujejo« od druţbe. S tem, ko ustvarjajo nove 

»revolucionarne« koncepte brez močnih argumentov, 

sproţajo moralno paniko in kar je najhuje, nekateri drugi 

strokovnjaki jih nekritično povzemajo in tako posredno 

krejijo nove izobraţevalne, kaznovalne in druge politike, 

prilagojene »tem čudnim« mladim. 

 

Preventivno vlogo socialnega pedagoga vidim v dveh 

smereh. Prvič bi socialni pedagog moral biti usmerjen na 

mladostnika  - kaj mladostnik misli, kaj čuti, kakšen je 

njegov vsakdanjik. Prakse vsakdanjika se namreč prenesejo 

tudi v virtualni svet. V nobeni raziskavi nisem zaznala, da 

bi mladostniki zajeti v raziskavi postali kaj več, kot zgolj 

»objekt raziskovanja« ali tisti tretji člen o katerem se 

govori. Dopuščem moţnost da se motim, a skozi pregled 

raziskav sem razumela, da so mladostnike večinoma 

spraševali o praksah, ki jih imajo na spletu, nihče pa jih ni 

vprašal, kako gledajo na druţbo, se jim zdi, da jih okolica 

podpira oz. česa bi si ţeleli. Zdi se mi, da so bile nekatere 

raziskave zelo rigidno zastavljene, z zelo omejenim 

prostorom namenjenemu izraţanju mladostnika. Tako me 

ne preseneča, da so si mladostniki v sklopu neke raziskave 

prizadevali, da bi dokazali spraševalcem, da so selektivni in 

individualistični pri svojih izbirah (Livingstone et al., b.d.). 

Socialni pedagog bi moral izhajati iz mladostnika,  njegovih 

potreb in močnih točk. Če se ţe splet hitro spreminja in je 

Več o druţbi tveganja na 

strani 49 
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prav tako spremenljiva druţba tveganja, bi morali več 

pozornosti nameniti tistemu, kar je konstantno oz. krepiti 

mladostnika, da je kos sedanjim izivom. Po drugi strani 

preventivno vlogo socialnega pedagoga vidim kot 

spremljanje in kritičnost do novih konceptov, ki se pojavijo 

v druţbi. Kot strokovnjak bi socialni pedagog moral biti 

pozoren na populistične izjave, diskurze, ki ločujejo eno 

skupino od druge in izjave, ki diskriminirajo, ter se 

jasno/javno opredeliti do njih. Za to je potrebna močna 

identiteta socialnega pedagoga, ki se ne boji izraziti svojega 

mnenja.  

 

V spletnem okolju so ranljive iste skupine, ki so ranljive 

tudi v »realnem« okolju hkrati pa se lahko take preko 

anonimnosti in specifičnosti spleta udeleţijo aktivnosti, 

katerih se »v ţivo« zaradi stigme, strahu ne bi udeleţili. 

Posamezniki se lahko pridruţijo spletnim skupinam za 

samopomoč, lahko se jim svetuje (v primeru nasilja v 

druţini, odvisnosti itd.), preko spleta lahko spoznajo 

podobno misleče (npr. istospolno usmerjeni) in začnejo 

nova prijateljstva – ki lahko prerastejo spletne okvire. 

Marginalizirane skupine so bolj ranljive na področju 

zasebnosti/javnosti, saj na primer obstaja velika moţnost, da 

ne ţelijo, da podatek o tem, da so uporabniki psihiatričnih 

storitev, pride v »javnost« in imajo zato manjšo moč, kot 

nekdo, kateri ve za ta podatek in ga lahko posreduje na 

splet. Preventivno delo socialnih pedagogov je moţno preko 

izobraţevanja o tem, kaj je zasebno, kaj javno, o tem kako 

lahko splet spreminja svoje prvotne nastavitve, 

verodostojnost informacij in o identiteti, ki se povezuje tako 

s kulturo kot z medkulturnim dialogom. Zanimiva vaja o 

spletu bi morda med mladostniki bila ta, da bi polovica 

skupine informacije o neki temi morala poiskati z uporabo 

spleta, druga polovica skupine pa brez uporabe spleta. Na 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Več o identiteti na straneh 2, 

14, 67, 69, 72, 82, 85, 86, 101 
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koncu bi lahko videli, kakšne informacije (glede na 

kakovost, vrsto) se da pridobiti na dva tako različna načina. 

Hkrati bi bil moţen tudi pogovor o spletu in 

moţnostih/nevarnostih, ki jih vsebuje. 

 

Splet je pomembno udeleţen v vsakdanjiku ljudi in to je 

potrebno upoštevati, se opreti na pozitivne vidike in biti 

pozoren, če splet postane kraj neţelenih dejanj: nasilja, 

nadlegovanja, sovraţnega govora ali če dejavnost na spletu 

postane destruktivne za posameznika – v primeru, da 

posamezniku spletna aktivnost predstavlja beg pred 

realnostjo, teţavami in sam ţeli to spremeniti. Novi mediji 

ponujajo priloţnosti za izboljšanje socialno pedagoškega 

delovanja. Socialni pedagog (se) lahko med drugim preko 

spleta oz. s pomočjo spleta: 

-  Izobraţuje; tako, da socialni pedagog deli svoje 

izkušnje z drugimi strokovnjaki, lahko tudi izven 

meja svoje drţave, saj splet omogoča takojšnjo 

komunikacijo z osebo na drugem koncu sveta. Na 

spletu je mogoče dostop do kvalitetnih spletnih 

gradiv (knjige, videi), kjer lahko socialni pedagog 

ali uporabnik nadgrajuje svoje znanje in s pomočjo 

spletne skupine, forumov dobi odgovore na svoja 

morebitna vprašanja. Pri lastnem delu na primer sem 

tako lahko o Gledališču zatiranih, ki me zanima, več 

izvedela ravno ob dostopu do materialov preko 

spleta: najprej preko knjig, nato sem preko videov 

laţje razumela napisano, v forumu in skupini 

Gledališča zatiranih na socialnem omreţju 

Facebook, pa vem, da imam oporo in lahko v 

vsakem trenutku razjasnim negotovosti, saj mi bodo 

izvajalci metode preko spleta pojasnili nejasnosti. 

- Promovira; na primer socialni pedagog lahko 

oglašuje aktivnosti organizacije v kateri deluje, vabi 
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posameznike in skupine. Premišljena spletna 

promocija prinese večjo prepoznavnost organizacije, 

projektov in lahko pritegne več sodelujočih oz. 

podpornikov organizacije. Kar je najboljše je to, da 

spletna promocija ne zahteva veliko stroškov, saj je 

na primer Facebook spletna stran (socialno omreţje) 

brezplačna, je pa za to potreben premišljen pristop, 

ki je drugačen od ostalih medijev. Obveščanje preko 

Facebooka naj bi, glede na delavnico Anje Hlača 

Ferjančič (osebno sporočilo) o informiranju in 

svetovanju, ki sem se ga udeleţila nedavno, bilo 

drugačno kot v ostalih medijih. Pri uporabi 

spletnega omreţja facebook je potreben boljši 

premislek o tem, s kakšnimi stavki pritegniti ljudi k 

sodelovanju, in kako obveščati - prepogosto 

obveščanje ni priporočljivo, novice naj bi bile kratke 

in zanimive itd. 

- Informira; tako svoje uporabnike kot tudi se lahko 

med seboj informirajo sodelavci in drugi 

strokovnjaki. Sama sem na primer pri usklajevanju 

socialno pedagoškega umetniško-gledališkega 

projekta s so-organizatorkami uporabljala program 

google dokumenti, v okviru katerega je vsaka izmed 

nas - organizatork lahko zapisala, koga je v okviru 

projekta kontaktirala in kakšen je bil odziv. Tabela 

je bila tako konstantno dopolnjevana in vsaka je 

imela dostop do nje in videla, če hkrati z njo tabelo 

ureja še kdo. Vse je bilo veliko bolj pregledno in 

aţurno, v primerjavi z uporabo mobilnega telefona 

ali spletne pošte. 

- Zmanjša dejavnike tveganja; ob načrtovanju izleta z 

mladostniki, lahko socialni pedagog preko spleta 

dobi veliko informacij o vremenu, namestitvi, o 

izkušnjah ljudi, ki so bili v kraju, kamor namerava 
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skupina oditi (blogi, foto blogi, forumi, videi) in 

tako predvidi tudi moţne tvegane/neţelene 

dejavnike. Iz potovalnega bloga na primer lahko 

socialni pedagog razbere, da je v izbranem kraju 

bolje s seboj prinesti tudi plinsko bombo za gorilnik, 

saj kupljene v tistem kraju ali okolici niso primerne 

za vse gorilnike – kar je dobrodošla informacija, če 

je v načrtovanem izletu planirano kuhanje na 

gorilnikih. 

 

Menim, da bi kot socialni pedagogi morali v sklopu 

raziskovanja okolja posameznika posebno pozornost 

nameniti tudi spletnemu okolju. Kakšna je participacija – če 

sploh kakšna – v novih medijih pri uporabniku. Ima spletne 

veščine in kakšne so le – te? Za razumevanje vsakdana 

posameznika je namreč pomembno tudi to, da vemo, če na 

primer posameznik preţivi ves prosti v igranju nasilnih 

računalniških iger. Ali če morda nima stalnega dostopa do 

interneta in tako ne more v pravem času priti do 

pomembnih informacij (na primer o tem, kdaj se njegova 

podporna skupina sestane). Za prepoznavo digitalnega 

razkoraka, je potrebno pod drobnogled vzeti posamezno 

okolje, ga raziskati in videti kje se/če se diskriminacija 

odvija ter na konkretnih primerih prepoznati, kje se lahko 

posameznike opolnomoči. 
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6. TRETJA ZANKA - ZAKLJUČEK (končni presek 

obeh zank) 
 

Novi mediji se uporabljajo kot mehanizem izključevanja, pa tudi kot mehanizem 

opolnomočenja. Kar je v druţbi (s priokusom moralne panike) prepoznano kot neprestana 

uporaba novih medijev, je proizvedlo »tuje« mladostnike, ki ne poznajo »dobrih starih časov« 

in se zapirajo v sobe. Ob tem pozabimo narediti vpogled v druţbo samo, ki prispeva svoj del 

k situaciji v sedanjosti. Če na eni strani prevladuje diskurz, kako je preskok na informacijsko 

– komunikacijsko tehnologijo od druţbe odtujil mladostnike, so na drugi strani, če karikiram, 

»digitalno ločeni«, kateri še čakajo svojega Prometeja, da jim prinese internetno iskrico. 

Moţnost dostopa do informacij je pomembna in internet je v tem kontekstu super orodje, a 

vendar so za dostop do informacij na internetu nujno potrebne veščine, kako najti informacije 

in prepoznati tiste, ki so za nas uporabne in kvalitetne od nekvalitetnih. Novi mediji niso 

nekaj novega in eksotičnega. Prazaprav temeljijo na istih principih, ki ţe obstajajo v druţbi. 

Imajo sicer svoje značilnosti, katerih se je dobro zavedati in upoštevati, ko delamo z novimi 

mediji. Sami po sebi ne predstavljajo »rešitev«, ponujajo pa »moţnosti«, ki lahko 

predstavljajo rešitev in te moţnosti bi lahko socialni pedagog izkoristil pri svojem delu, kot 

podporo svojim intervencijam. 

 

Vsekakor verjamem, da obstaja tako pretirana uporaba novih medijev, kot tudi digitalna 

delitev. Hkrati pa zavračam posploševanje in diskurze, ki ţe v štartu izhajajo iz »šibkih« točk 

ter tako prispevajo k naknadnemu izključevanju marginaliziranih. Vzroki za disfunkcionalno 

uporabo novih medijev se razlikujejo od posameznika do posameznika, njegovega okolja in 

izkušenj. Socialni pedagogi se čedalje bolj soočajo z novimi mediji pri svojem delu – 

uporabniki igrajo spletne igre, ki predstavljajo pomemben del njihovega prostega časa, 

uporabniki spoznavajo prijatelje, partnerje preko spleta, uporabniki lahko naletijo tudi na 

agresijo in zlorabo, ki se odvija preko spleta. Vprašanje ostaja le, kako se s tem kot socialni 

pedagog soočiti in kakšno podporo nuditi tudi socialnim pedagogom, ki se, govorim iz lastnih 

izkušenj, s to temo le redko srečamo/jo v sklopu študija. Kar vidim kot nalogo socialnih  

pedagogov je kritičnost do novih konceptov in argumentov, pri neposrednem delu s 

posamezniki in skupinami pa predvsem krepitev močnih točk v okolju posameznika, 

preventivno delo in opolnomočenje posameznika, da se na tak način omili ali premosti 

morebitne teţave z neţelenim vedenjem in situacijami na spletu, na katere lahko vsi naletimo 
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tekom svojega ţivljenja. Potrebno je poznati specifiko populacije, s katero imamo opravka in 

ob morebitni udeleţenosti oz. neudeleţenost na spletu, tudi njihove spletne prakse, ki dajo 

določen vpogled v njihovo celotno situacijo. Usmerjeni moramo biti v vsakdan uporabnika in 

hkrati ne smemo zanemariti novih medijev kot moţen pojav v delu vsakdana posameznika. 

7. REFLEKSIJA METODE RAZISKOVALNEGA 

BRIKOLAŢA 
 

Ob pogledu na začetek naslova diplomske naloge, ki se začne s »Socialni pedagog na poti 

raziskovalnega brikolaţa…« lahko z gotovostjo potrdim, da je bila za mano res »pot«, za 

katero nisem vedela, da bo tako naporna in kompleksna. Enoletno delo je prešlo iz začetnega 

izjemno intezivnega raziskovanja, v preizpraševanje nekaterih konceptov in idej na katere 

sem naletela in nato v povezovanje in redukcijo »materiala« v celoto. Ţe pred pisanjem 

diplomske naloge sem imela ţeljo, da bi se osredotočila širše na druţbo in ne zgolj na 

mladostnike, a glede na »material«, ki sem ga odkrivala, to preprosto ni bilo mogoče. Na 

končno delo so imele velik vpliv moje osebne izkušnje, spoznavanje nove drţave in ljudi v 

času pisanja naloge, ki so mi teme obravnavane v delu osvetlili z drugih zornih kotov in tako 

prispevali svoj košček k mozaiku, kateri upam, daje bogato sliko, vredno vloţenega truda. 

Naloga je nastala pod vplivom izkušenj in tudi časovne komponente, kar jo dela unikatno – 

tako kot vsako nalogo - le da je vpliv dogajanja v svetu, pa tudi v mojem »osebnem svetu«, 

pri tej nalogi bolj zaznan in verjamem da tudi bolj opazen, kot če bi se naloge lotila na 

drugačen način. 

 

Pri mojem raziskovalnem brikolaţu bi izpostavila namen naloge, ki je postal tudi točka 

izhodiščnega teksta in h kateremu sem se vračala po vsakem sklopu. Tekom naloge sem 

namreč marsikatero stvar prilagodila tako sebi – »materialu« in tudi svojemu znanju, ki ga 

imam sedaj, v tem trenutku na voljo -  kot tudi zahtevam samega okvirja diplomske naloge. 

Deloma seveda so razna prilagajanja sledila tudi zaradi ne poznavanja koncepta v praksi oz. 

ker nisem poznala nikogar, ki bi reziskovačlni brikolaţ ţe izvedel oz. ki bi poznal samo 

metodo. Dopuščam moţnost, da je bilo lahko kaj tekom proučevanja raziskovalnega brikolaţa 

»izgubljeno s prevodom« in da je marsikaj, kar je še nejasnega (tudi meni sami). Vseeno sem 

prepričana, da sem glede na okoliščine in orodje, ki sem ga imela pri roki, sledila »duhu« 

raziskovalnega brikolaţa. Nenazadnje za raziskovalni brikolaţ nista nujna niti točka 
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izhodiščnega teksta, niti natančno sledenje »priporočilom«, saj so ta ravno to – priporočila. 

Moja točka izhodiščnega teksta je tako postala namen, h kateremu sem se vračala in ga 

analizirala iz moje perspektive, mojega znanja, mojih vtisov in pri kateremu sem povzemala 

in povezovala material, ki sem ga predhodno zdruţila v smiselno celoto. Glede na opravljeno 

delo in novo pridobljeno znanje, lahko rečem, da sem dosegla svoj širši namen, ki sem ga 

ţelela uresničiti s svojim diplomskim delom. Zdruţitev dveh kompleksnih vsebin, ki mi sedaj 

omogočata tako boljše poznavanje nove metode kot tudi boljše poznavanje področja, o 

katerem v sklopu študija nisem veliko slišala, a me je zelo pritegnilo. 

 

POTEK DELA 

 

Da bo celoten potek dela po raziskovalnem brikolaţu bolj nazoren in morda tudi koristen 

kasnejšim »potovalcem«, sem oblikovala in poimenovala 5 opornih točk, v katerih sem 

orisala potek svojega dela in ovire na katere sem naletela. Časovno obdobje omenjeno v 

točkah je zgolj okvirnega značaja. Na koncu sem naredila pregled priporočil in lastnega 

opaţanja o konceptu raziskovalnega brikolaţa, ki pokaţe tako prednosti kot pomanjkljivosti 

koncepta iz moje lastne perspektive. Seveda pa naj opozorim, da ni nujno, da je »moj 

raziskovalni brikolaţ« enak »brikolaţu v raziskovanju« kot sta ga imela v mislih začetnika 

konepta. Trudila sem se slediti danim smernicam a vseeno ne za vsako ceno in gotovo ne v 

vsakem trenutku. Kar opisujem je torej moje doţivljanje in interpretacija raziskovalnega 

načina, kateremu zgled je bil brikolaţ v raziskovanju, kakor sta ga videla Kincheloe in Berry.  

 

September 2010 – december 2010: zbiranje materiala 

 

Konec septembra sem začela z zbiranjem člankov, poročil iz projektov, knjig in drugih gradiv 

povezanih s temo novih medijev. Veselje ob odkritju, da je literature več kot dovolj, je minilo 

ob neskončnem seznamu literature in raziskav, dosegljivih preko spleta in iz različnih koncev 

sveta, kar je povzročilo precejšnjo zmedenost. Kvantiteta dosegljive literature je oteţila 

pogled na kvaliteto. Vsak posamezen vir sem ob odkritju preletela in ocenila, kako 

»kvaliteten« in uporaben je za mojo nalogo. Sčasoma sem se naučila, da sem pri dobrih virih 

začela raziskovati literaturo iz katere so črpali in si tako zagotovila nove kvalitetne članke, 

raziskave, knjige itd. Vsak material, katerega sem ocenila kot uporabnega, sem shranila (če je 

bilo to mogoče) in naredila povzetek zapisanega. Čeprav bi običajno ob nalogi, naj spišem 
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neko delo najprej naredila koncept in »kazalo«, v katerega bi kasneje le vstavljala »ustrezne« 

koščke sestavljanke in konec katerega bi bil dokaj predvidljiv, se tokrat tega nisem lotila na 

tak način in to je tisto, kar v mojem primeru ločuje to nalogo od naloge, ki ne bi sledila 

značilnostim brikolaţa. Na voljo sem imela dovolj časa, da sem sledila »navodilom« 

brikolaţa, kakor sem ga sama razumela in prilagodila svojim sposobnostim/znanju ter najprej 

pogledala okoli sebe, kaj vse imam na voljo, da zgradim neko delo. Izhajala sem iz svojih 

interesov in tako vključevala tudi stvari, ki gradijo mojo identiteto. Bilo je pozitivno 

presenečenje, da sem se stvari prvič lotila drugače kot v vseh letih šolanja, kar se jih 

spominjam, verjamem pa, da vsem ta »negotovost« ne bi odgovarjala in bi prej ali slej začeli 

delati skice svoje naloge v nastajanju.  

 

Januar 2011 – april 2011: iskanje povezav in oblikovanje prvih tekstov 

 

V drugem delu nastajanja diplome sem začela iskati povezave med različnimi viri in temami, 

ki so se ponavljale in ki sem jih subjektivno prepoznala kot »pomembne«. Pri tem so mi 

pomagale tudi opombe v povzetku člankov iz prvega obdobja, saj sem ob branju člankov in 

kasneje med pisanjem povzetkov ţe sama v mislih povezovala prejšnje tekste, avtorje in svoje 

izkušnje. V tem času sem preizkušala način pisanja, ki bi mi najbolj ustrezal in skušala 

oblikovati svoj raziskovalni načrt, ki pravzaprav ni bil nič drugega, kot reflektiven pogled na 

glavne vidike, ki vplivajo na moj novi tekst v nastajanju. Odločila sem se za obliko teksta 

(dva stolpca) in v wordov dokument začela pisati »delčke« diplome, katere v tistem trenutku 

še nisem znala uvrstiti v celoto, kakršna bi nastala ob zaključku. V tem obdobju sem imela 

ogromno idej in nenavadnih povezav, verjetno zato, ker ni bilo klasične omejitve »prostora« 

(v najširšem pomenu). Diplomsko delo bi lahko šlo v katerokoli smer v tistem trenutku in ker 

me je tematika zelo zanimala, sem skoraj vsak dan naletela na kakšno zanimivo informacijo v 

povezavi z mojo temo in o kateri sem pomislila: »To bi lahko uporabila!«. Tema novih 

medijev je namreč zelo široka in če to pvoeţemo s pojmom druţbe, ki je prav tako obširna 

tema, moraš hitro začeti filtrirati pomembne informacije od manj pomembnih, če se ne ţeliš 

utopiti v preobilju idej. V aprilu je sledilo tudi prvo obdobje »moratorija«, ko sem za nekaj 

časa prenehala pisati in aktivno delati. Imela sem intenzivno izobraţevanje iz gledaliških 

tehnik Gledališča zatiranih, sledila pa je tudi selitev na Poljsko, kjer sem bila v prvih treh 

tednih precej izolirana od »socialnih stikov«. Mreţe prijateljev namreč v Poljskem mestu še 

nisem imela izoblikovane, zaradi velikonočnih praznikov in drţavnega praznika takoj zatem 
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pa so tudi vsa načrtovana srečanja z domačini, s katerimi sem navezala stik preko omreţja 

Couchsurfing, bila prestavljena vsaj za dva tedna. Zaradi lastne izkušnje, ko sem na 

računalniku preţivela veliko časa in skoraj  nisem imela stika z drugimi posamezniki, sem 

začela drugače gledati na zbrane tekste in vlogo novih medijev.  

 

Najbolj pomembne ugotovitve so bile, kako močno so novi mediji vpleteni v moje ţivljenje in 

kako jih sama uporabljam kot krepitev svojih socialnih stikov, ki ţe obstajajo ali stikov, ki bi 

jih rada prenesla v »realno« ţivljenje. Brez večjega pomisleka sem ţe pred prihodom na 

Poljsko, kjer sem opravljala študijsko prakso, preko spletnega omreţja Couchsurfing 

kontaktirala neznanko, pri kateri sem ţelela preţiveti eno noč, dokler ne bi našla svojega 

stanovanja. Presenečenje je sledilo, ko sva – v tem trenutku ţe z mojo dobro prijateljico – 

ugotovili, da imava skupno prijateljico, ki ţivi v Sloveniji. Preko istega spletnega omreţja 

sem kasneje našla prosto sobo, saj mi je neznanka – kasneje moja sostanovalka – ponudila 

sobo, katero je prejšnji najemnik nenapovedano zapustil le dan pred mojim prihodom. 

Kasneje sem preko Couchsurfinga oblikovala tudi svojo mreţo prijateljev iz različnih krogov 

(lahko bi jih razdelila na skupino prevajalcev, »filmarjev« in umetnikov), spoznala prijatelje 

prijateljev in nenazadnje dobila priloţnost spoznati alternativno plat mesta, v katerem sem 

ţivela. Brez izrecnega povabila na glasbeni večer, ne bi nikoli vedela, da imajo tudi 

»aktivisti/umetniki« svoj prostor v mestu. 

 

Drugo pomembno spoznanje se je nanašalo na lastno opazovanje, kako se soočim z 

odsotnostjo izven-spletnih stikov. Preţivela sem dneve za računalnikom pa tudi dneve, ko 

sem ure in ure sama hodila po mestu. Imela sem močno (virtualno) podporo prijateljev in 

druţine, s katerimi sem se redno slišala in s katerimi sem imela podobne stike, isti način 

komunikacije, kot sem jo imela »doma«. Po začetnih dveh tednih na Poljskem, ko nisem 

poznala še skoraj nikogar, sem imela dovolj zgolj spletne komunikacije in sem se, zaradi 

daljših praznikov, odločila, da grem na krajše potovanje do severa Poljske. Po vrnitvi sem si 

laţje organizirala čas, da sem imela primerno ravnoteţje med delom, druţenjem in časom, ko 

sem sama. Ko sem kdaj kasneje »zapadla« v rutino in je »visenje na spletu« za moje 

razumevanje postalo pretirano, se je ravnoteţje prej ali slej zopet vzpostavilo, saj sem imela 

svoje skupine prijateljev, ki so me povabili na srečanja, kosilo ali pa sem, zopet preko spleta, 

izvedela za zanimive prireditve v mestu. Ugotovila sem, da so lastna aktivnost, značilnosti 

posameznika in močne socialne mreţe tisto, kar posameznika ohranja v »ravnoteţju«, če gre 

vedenje pretirano v neţeleno smer. Pri tem mislim, da sam »objekt/medij«, ki ga posameznik 
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izrablja, ni tako pomemben, saj je sproţilec isti, ko ţeliš nadomestiti stvari, ki ti v tistem 

trenutku primanjkujejo. Med uporabo in izrabo nekega medija je tanka črta in meni je ravno 

uporaba novih medijev omogočila oblikovanje močne socialne mreţe, ki je delovala tudi v 

»realnosti« in katero bi si teţje izoblikovala v tujem okolju. Vpliv globalizacije je prinesel 

tudi potovanja, selitve in zahteva razumevanje kulturnega vidika, karakteristik novega okolja. 

Spoznavanje ljudi lahko novi mediji v tujem okolju olajšajo in hkrati omogočajo tudi 

spoznavanje kraja bivanja in značilnosti nove kulture. 

 

Maj 2011 – julij 2011: nove izkušnje in selekcija materiala 

  

V času od maja do avgusta sem bila udeleţena v Daphne III programu, v okviru katerega sem 

delala na področju angl. »cyberbullyinga« – nasilja preko novih medijev med mladostniki. Za 

boljši vpogled v tematiko, mi je mentor na izmenjavi priskrbel pomembno literaturo iz tega 

področja in iz področja novih medijev, ki je do takrat nisem zasledila. Nov, selekcioniran 

material je precej spremenil nekatere moje začetne ideje in povzročil, da sem začela bolj 

dvomiti v prebrano, v nekatere avtorje in navidezno »strokovnost« nekaterih člankov in 

raziskav. Ugotovila sem vrednost tega, da si vzameš čas za najbolj kotroverzne avtorje v 

določeni temi in primerjaš skozi časovno obdobje njihove članke in izjave ter opazuješ, če je 

v časovnem obdobju prišlo do razlike nekaterih začetnih idej in če da, zakaj. Pomembne 

izkušnje v tem obdobju so bile: delo z mladostniki na temo novih medijev (skozi interaktivno 

delavnico smo se dotaknili tem identitete, nasilja in zasebnosti/javnosti), strokovna ekskurzija 

v Stuttgart in obisk različnih tamkajšnjih organizacij, kratek obisk Berlina in spoznavanje 

novih ljudi. V pomoč mi je bil tudi pogovor s prijateljico iz Tübingena, ki dela svojo diplomo 

iz uporabe Youtuba med učitelji v šolah, saj sem z njo lahko debatirala o nekaterih dilemah in 

vprašanjih, ki so se mi porajala v tistem času. 

 

Presenetljivo sem šele takrat končno začela razvrščati svoje tekste, »odlomke« besedil, ki sem 

jih prepletla z različnimi viri, katere sem med seboj primerjala. Razvrščala sem glede na teme, 

ki so se v njih pojavljale in oblikovala široke kategorije, kamor bi material lahko uvrstila 

(novi mediji, druţba itd.). Pri uvrščanju nisem naletela na večje teţave. Ţelela sem, da vsi deli 

skupaj dobijo videz celote, a da bi hkrati posamezen del lahko bil bran tudi samostojno, skoraj 

neodvisno od ostalih delov. Na moje veselje se mi je oblikovala jasnejša ideja o tem, kaj bom 

uporabila (katere vire, zapise), katere ne, kaj bom povezala in kako bo okvirno zgledala 
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celota. V primerjavi z običajnim pisnim delom, je v tej fazi vseeno bilo veliko več nejasnosti 

glede končne oblike in končnega izdelka. 

 

Avgust 2011 – september 2011: oblikovanje naloge 

 

V avgustu sem obiskala prijatelje na Nizozemskem, kar je precej okrepilo mojo »socialno-

pedagoško« identiteto. Na to so vplivali pogovori s prijatelji, ki jih imam na Nizozemskem in 

spoznavanje ljudi različnih veroizpovedi/prepričanj. Prvi dan, hkrati tudi prvi dan Ramadana 

(začetek muslimanskega posta), sem na primer v celoti preţivela v druţbi (kot mi je bilo 

pojasnjeno) »visokih predstavnikov muslimanske organizacije« iz Indonezije, medtem ko sem 

se peti dan skupaj s prijateljico in njenimi prijatelji udeleţila parade ponosa, ki je potekala v 

Amsterdamu. Ob uspešnem opolnomočenju prijateljice iz Indonezije, ki je naletela na 

nekatere teţave v svoji novoustanovljeni organizaciji, ki pomaga delavcem iz tujine brez 

delovnih dovoljenj, sem tudi sama dobila dovolj »moči« oz. sem se zavedela, da jo imam.  

Preko te izkušnje »aktivnega potovanja« in spoznavanja nove kulture sem lahko začela 

oblikovati nalogo, evalvirati ţe zapisano in pisati vse, kar sem še ţelela vključiti v diplomo. 

Pri tem sem po novi izkušnji in selitvi nazaj v Slovenijo začela upoštevati svoje meje in ţelje 

glede naloge. Zanimiva je bila sprememba, ko sem kljub prvotni nameri, da osebno mnenje 

vključim izključno v zanke, ugotovila, da mi to pravzaprav ne ustreza in sem tako začela 

svoje mnenje in komentarje podajati tudi znotraj zapisanih člankov. Prav tako sem nekoliko 

spremenila slog pisanja, ki mi po ponovnem branju svojega dela ni več odgovarjal. Na nek 

način sem prevzela drugačno pozicijo in začela koncept brikolaţa prilagajati sebi in ne sebe 

konceptu oz. temu kar sem sama razumela kot »brikolaţ v raziskovanju«. Vsekakor zelo 

dobrodošla sprememba, ki je omogočila, da sem postopoma začela ceniti doseţeno delo. 

 

September 2011: zaključek z ugotovitvami 

 

Glede na prejšnja, daljša obdobja, je zadnje obdobje obsegalo malo časa – zgolj nekaj tednov. 

Nalogo sem dokončno oblikovala, potegnila zaključke in naredila zadnje popravke. 

Nedvomno bi si lahko za ta korak vzela več časa in skrajšala čas, ki ga je zavzemal kakšen 

drug »korak« v nastajanju naloge a glede na moj delovni ritem, ki postane najbolj učinkovit 
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ravno ob pomanjkanju časa, verjetno to ne bi bilo izvedljivo. Vsekakor pa bi priporočila 

vsem, ki bi se lotili enakega postopka oblikovanja naloge, da če jim to odgovarja, naj za 

zaključni del predvidijo več časa. 

 

PRIPOROČILA IN LASTNA OPAŢANJA GLEDE »RAZISKOVALNEGA 

BRIKOLAŢA« 

 

 

Izbor teme 

Izbrala sem si široko temo, ki je zelo aktualna in o kateri se vsak dan pišejo nove stvari in 

objavljajo nove raziskave. Pisanje diplomske naloge je bilo zaradi tega razloga zelo teţko 

delo, saj so se vedno pojavljale »nove« stvari, ki so včasih vodile do tega, da so podatki stari 

pol leta kar naenkrat izgubili na vrednosti, saj niso bili več aktualni oz. so se stvari v tem času 

ţe spremenile. To je predstavljalo svojevrstno frustracijo, hkrati pa me je »prisililo«, da sem 

sprejela »spremenljivost« kot lastnost novih medijev in se osredotočila na stvari, ki se ne 

spreminjajo tako hitro; na odnose, druţbo. Pri ponovnem delanju naloge, bi verjetno izbrala 

oţjo temo in bolje premislila o karakteristikah raziskovanega področja in o moţnih teţavah, 

na katere bi lahko naletela. Prav tako je potrebna zelo močna osredotočenost, da pri morebitni 

širši temi ne zaideš v pretirano raziskovanje podrobnosti, temveč se v nekem trenutku 

sprijazniš z »orodjem, ki ti je na voljo«. V nasprotnem primeru lahko zaideš v zanko 

nenehnega izpopolnjevanja in iskanja novih virov in tako odlašaš nek zaključek naloge. 

 

Lastna aktivnost in motivacija 

Za raziskovanje teme po raziskovalnem brikolaţu in katero poteka skozi daljše časovno 

obdobje, je zaţeljena velika motivacija in zanimanje za temo. Seveda to ni nujno in verjetno 

se lahko naloga zgradi v vsakem primeru, a menim, da ravno lasten interes naredi nalogo bolj 

»polno« in zanimivo. Ravno tako vztrajanje pri temi, katera te ne zanima in na kateri delaš 

eno leto, lahko vodi do tega, da si teme na koncu prenasičen. V mojem primeru je bil interes, 

lastna aktivnost in veliko število meni pomembnih izkušenj, ključno za nastajanje naloge in je 

usmerjalo njen tok. Mislim, da bi vsak vpleten v tak proces dela, moral hkrati pridobivati tudi 
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nove izkušnje povezane z nalogo, slišati različne vidike na isto temo in najpomembneje - 

videti kje je on v tej zgodbi. 

 

Časovni vidik 

Zdi se mi, da je eno leto bilo nekoliko predolga doba za pisanje moje naloge, saj bi 

marsikatero obdobje v procesu sestavljanja celote lahko skrajšala. V veliko oporo bi mi bilo 

spremljanje mojega dela s strani nekoga, ki je ţe šel skozi ta proces in bi me opozoril na 

nevarnosti kot so ţelja po konstantnem odkrivanju novih stvari, raziskovanje podrobnosti itd. 

Verjetno bi lahko na tak način nekatere korake v raziskovanje končala prej, kot sem jih, 

čeprav po drugi strani lahko, da ne bi prišla do spoznanj, ki jih imam sedaj. Mislim, da 

načeloma čas ni tako pomemben, saj naloga tako ali tako ne bo nikoli »popolna« in vedno 

bodo stvari, ki bi jih kasneje ţeleli dodati ali morda spremeniti. Lahko pa se v danem času 

naredi najboljše, kar se lahko in če ne drugega, pridobiš izkušnjo več o tem, kako se na 

nevsakdanji način lotiti nekega problema. Zavedati se je potrebno le, da je pri krajšem času na 

voljo potrebna boljša časovna organizacija, skoraj nujno pa je v takem primeru tudi 

spremljanje tvojega dela oz. neka zunanja opora, ki bi poskrbela, da ob prvem krču 

negotovosti ne obupaš in negotovost, če je le moţno, sprejmeš kot del procesa.  

 

Reflektiranje 

Sposobnost refleksije in vrednotenje poteka dela se mi zdi zelo pomembno. Brez tega naloga 

ni mogoča. Refleksija bi idealno morala potekati skozi celoten čas, posebna pozornost pa bi 

morala biti namenjena trenutkom, ko spremenimo svoje prvotne načrte ali ko se nam začetna 

predvidevanja in argumenti sesujejo in moramo začeti graditi znova. 

 

Spremljanje 

Spremljanje se mi pri raziskovalnem brikolaţu zdi zelo dobrodošlo. Sama bi brez močne 

podporne mreţe in prijateljev, s katerimi sem lahko delila svoje izkušnje, verjetno obupala 

nekje na poti in bi me obilica informacij »odplavila«. Na srečo sem ugotovila, da lahko delam 

v nestrukturiranem okolju in imam pozitiven odnos do »neznanega«. Vseeno si ne 

predstavljam, da vsem tak odnos do dela odgovarja in bi glede na lastne izkušnje lahko trdila, 
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da bi bil marsikdo ob pomanjkanju smernic lahko močno frustriran in bi zahteval trdnejšo 

oporo. Za način dela po brikolaţu v raziskovanju bi v idealnih okoliščinah predlagala 

postopno navajanje na tak koncept, ki bi kasneje vodilo v poglobljeno pisno nalogo. Zelo 

zanimiva bi verjetno bila tudi primerjava več nalog, vse z isto temo, ki bi bile narejene na ta 

način!  

 

Identiteta 

Pri gradnji brikolaţa ima identiteta in naši interesi veliko vlogo. Ob gradnji brikolaţa se 

soočaš s samim sabo in raziskuješ lastne interese. Ravno to, med drugim, dela brikolaţ tako 

teţak, saj v nalogo vnašaš del sebe, svojih interesov. Hkrati obstaja tudi nevarnost, da brikolaţ 

postane za posameznika postane prisila, zato je tu potrebna previdnost in navodilo, da je pri 

gradnji naloge najprej potrebno upoštevati sebe in svoje meje.   
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ZAKLJUČNA MISEL 

 

Raziskovalni brikolaţ kot sem ga sama doţivela in ga razumem, vsekakor ni lahek način dela. 

Ogromno je odvisno od posameznika, ki se odloči, da bo k nekemu vprašanju pristopil na ta 

način. Če se ga resno lotiš, prinese s seboj zmedenost, je brez jasne strukture, lahko te zasuje 

z informacijami in te zlahka spravi ob ţivce in iz tvoje »cone udobja«. Za dobro in bolj 

poglobljeno nalogo je potrebno imeti na voljo dovolj časa in veliko radovednosti ter 

pripravljenosti, da se spopademo z neznanim. Skratka zahteva veliko dela in veliko ur 

posvečenih raziskovanju – tako tistemu za računalnikom kot tistemu v ţivljenju. 

 

Obstajajo pa tudi pozitivne plati, saj hkrati koncept lahko prinese veliko svobode, zabave, 

novih znanj in omogoča, da k nekemu problemu pristopiš na nov, drugačen in bolj kreativen 

način. Če sem tekom naloge imela neprestano ideje, kaj bi še lahko naredila, kaj si še ţelim 

»povedati« in sem teţko dohajala samo sebe glede na količino misli in povezav, sem sedaj 

prijetno presenečena nad tem, kako umirjena sem sedaj. Zame je bila pot raziskovalnega 

brikolaţa zelo navdušujoča in imam občutek, da sem pri vsem skupaj ogromno pridobila. 
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8. NAPREJ V SVET… 
 

Skozi celoten proces pisanja diplomske naloge sem ugotovila, kako prepletena so vsa 

področja našega ţivljenja in da je za uvid v celotno sliko potrebna odprtost do drugačnosti – 

do idej, ki mi niso blizu, do področij, ki se mi ne zdijo relevantna in tudi do drugačnih 

situacij, ki povsem izstopajo iz mojega vsakdana. Celotna naloga sledi tej drugačnosti. 

Najprej preko koncepta raziskovalnega brikolaţa, ki sem mu sledila kljub popolni 

negotovosti, kam me bo pripeljal kot tudi preko teme novih medijev, ki mi je sicer zelo 

zanimiva, a se mi je na začetku zdela tudi zelo »tehnična«, kar jo je vsekakor za mene delalo 

dovolj nevsakdanjo. Če povzamem je metoda raziskovalnega brikolaţa zelo uporabna in 

omogoča veliko širino raziskovane teme a hkrati je potrebno ostati osredotočen, da tema 

pridobi tudi na globini. Metodo je priporočljivo uporabljati, če imamo velik interes in smo 

samoreflektivni. Prav tako bi priporočila da, če je le mogoče, delamo se o metodi lahko 

posvetujemo z nekom, ki je metodo ţe izvajal. Sam brikolaţ ni nekaj tujega in je povezan z 

identiteto posameznika, z oblikovanjem skupin in subkultur v druţbi, kjer je simbolni jezik 

zelo pomemben. 

 

 Po tej izkušnji bi se naloge, če bi jo pisala znova, lotila povsem drugače, z novim pristopom 

in razširitvijo nekaterih področij, o katerih sem pisala in krajšanjem nekaterih drugih delov. 

Nejasnost brikolaţa je povzročila veliko kaotičnost, prav tako sem marsikje pretirano 

komplicirala nalogo. Čeravno je »kompliciranje« del brikolaţa, bi sama ob koncu katerekoli 

naloge raziskovalnega brikolaţa stremela k »jasnim idejam in zaključkom«. Pravzaprav 

ugotavljam, da so mi najbolj manjkale izkušnje. Izkušnje kako se lotiti takšne naloge, kako 

najti primerne vire in s kakšnimi gesli iskati po spletnem iskalniku google, da najdeš 

informacije, ki jih ţeliš. Teţavo mi je predstavljalo neprestano odkrivanje novih virov in 

informacij, v katere se na koncu nisem mogla poglobiti, temveč sem zaključila z nalogo, kljub 

dejstvu, da so se stvari v povezavi z novimi mediji v tem času spremenile, in da nekatere 

strani, ki jih omenjam – na primer Facebook -, čez 5 let ne bodo več obstajale ali pa bodo 

zavzele povsem drugo obliko.  

 



105 

 

Ugotovila sem, da obstajajo nekatera področja novih medijev, ki so zelo skopo raziskana oz. o 

katerih nisem z lahko pridobila podatkov (spletna razmerja, spolnost itd.). Po drugi strani je 

veliko raziskav o otrocih in mladostnikih in njihovih praksah v novih medijih. Čeprav se 

nisem specifično usmerila na Slovenijo, ugotavljam, da socialna pedagogika pri nas premalo 

pozornosti namenja spletu – raziskave socialnih pedagogov o tej temi so zelo redke in če ţe, 

usmerjene le na skupino mladostnikov. Morebitnega priročnika priporočenih intervencij, 

delavnic ali primerov dobre prakse na temo novih medijev za socialne pedagoge oz. 

mladinske delavce, glede na moje izkušnje, ni. Ravno tako primanjkuje kvalitativnih raziskav, 

raziskav določenih marginaliziranih skupin ali celo razlike znotraj skupin glede na uporabo ali 

neuporabo spleta. Kakšni motivi za uporabo/neuporabo spleta so pri skupini istospolno 

usmerjenih? Kako čas na spletu preţivljajo posamezniki – kaj iščejo, katere spletne strani 

obiščejo, kateri so razlogi, da obiščejo splet, kateri so razlogi, da zaključijo čas na spletu in se 

lotijo druge aktivnosti? Vse to so vprašanja, ki bi lahko vodila do naslednjih raziskav in tako 

razkrila nekatera slabo raziskana polja novih medijev. 

 

Druţba ima vpliv na nove medije in obratno, novi mediji vplivajo na druţbo. Splet sam ne 

zagotavlja prostor sprejetosti v druţbi za socialno izključene. Predstavlja prostor (virtualni), 

ki ponuja moţnosti (moţnost, da si anonimen, da raziskuješ svoje interese itd.), pa tudi 

nevarnosti (na primer spletno nadlegovanje) in ni nadomestek »resničnega« prostora. Vlogo 

socialnega pedagoga vidi Müller (2007) bliţje konceptu »vodnika« po divjini v nasprotju s 

konceptom »naseljenca«. Kot pravi, je delo socialnih pedagogov »opremiti ljudi s šibkimi 

resursi skozi divjino, in sicer tako, da jim v procesu ne odvzamejo moţnosti izbiranja lastnih 

ciljev, jih ne ogradijo in jim ne omejujejo moţnosti pomoči le na določeno področje zgolj 

zato, ker se v njem sami počutijo varne in domače« (Müller, 2007, str. 150). Čeprav novi 

mediji morda niso področje, kjer bi se posamezen socialni pedagog počutil domače, 

verjamem, da se ne sme omejevati moţnosti pomoči, ki jih tovrstni mediji ponujajo – morda 

le kot opora klasičnim oblikam pomoči in delu v organizaciji/ustanovi, kjer socialni pedagog 

deluje.   
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