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POVZETEK 

V magistrskem delu je predstavljena digitalna tehnologija, njena delitev, prednosti in slabosti, 

kaj mladim omogoča ter kakšne učinke ima na aktivnost in zdravje otrok. Ker so sodobni 

mediji močno povezani z izkoriščanjem prostega časa mladih, je predstavljen prosti čas, 

njegova opredelitev, funkcija, namen in povezanost s sodobnimi mediji. Opisana je tudi vloga 

staršev v povezavi z odnosom do digitalne tehnologije v prostem času in oblikovanjem 

družinskih dogovorov o njeni uporabi. Cilj naloge je bil od učencev pridobiti informacije o 

vplivu digitalne tehnologije na aktivno preživljanje prostega časa in spretnosti uporabe novih 

tehnologij za usvajanje različnih znanj, ki pripomorejo h kvalitetnejšemu življenju, ter 

ugotoviti vlogo staršev in preveriti, ali obstajajo razlike v količini in vrsti uporabe digitalne 

tehnologije med spoloma. Podatki so zbrani s pomočjo anketnega vprašalnika, ki so ga 

izpolnjevali učenci petih, šestih in devetih razredov osnovne šole v Kranju. Podatke smo 

obdelali s programom SPSS in Microsoft Excell.  

Ugotovili smo, da učenci veliko prostega časa namenijo uporabi digitalne tehnologije, zunaj 

preživijo manj časa, kot bi ga lahko, in internet najpogosteje uporabljajo za zabavo. Ugotovili 

smo, da večina otrok ne izkoristi ustvarjalnih možnosti, ki jih ponuja internet, in da nimajo 

zadostnega znanja za izkoriščanje prednosti tehnologije v lastno korist. Statistično pomembne 

razlike med dečki in deklicami so se pokazale v količini časa, ki ga učenci porabijo za igranje 

igric, za kar porabijo več časa dečki. Dobljeni rezultati so pokazali tudi, da med dečki in 

dekleti obstajajo statistično pomembne razlike glede aktivnosti, za katere uporabljajo internet. 

Ugotovili smo, da dečki internet pogosteje uporabljajo za zabavo, dekleta pa za učenje. 

Ugotovili smo tudi, da večini učencev starši določajo pravila in časovno omejujejo uporabo 

digitalne tehnologije. 

 

 

KLJUČNE BESEDE: digitalna tehnologija, izkoristek sodobnih medijev, aktivne in pasivne 

dejavnosti, starševsko omejevanje, družinski dogovor 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This Master's Thesis presents digital technology, its division, the advantages and 

disadvantages, what it enables the young to achieve, and what its effects are on the activity 

and health of children. Since modern media are strongly connected with the use of free time 

by the young people, this thesis presents the free time, its characterisation, function, purpose, 

and the connection with modern media. The role of parents is also described, especially in 

connection with their relationship towards the usage of digital technology in the free time and 

the shaping of the agreements about its usage. The goal of this thesis was to acquire 

information on the effect digital technology has on spending their free time actively and the 

skills to use new technologies to assimilate new knowledge which contribute to a higher 

quality of life. Furthermore, it aims to ascertain the role of the parents and check if there are 

differences in the quantity and ways of usage of the digital technology between boys and 

girls. The data was collected with a survey which was given to pupils of the fifth, sixth, and 

ninth grades of Elementary School in Kranj. The data was then processed with the SPSS 

program and Microsoft Excel. 

We have found out that pupils spend a great deal of their free time using digital technology, 

that they spend a lower amount of time outdoors than they could, and that the internet is most 

often used for entertainment. Moreover, we have determined that most children do not make 

use of the internet's creative opportunities and that they do not have a sufficient skill set to use 

the advantages of technology to their benefit. Statistically significant differences between 

boys and girls are shown in the amount of time pupils spend playing computer games, as boys 

spend far more time playing them. The results have also shown that another statistically 

significant discrepancy between boys and girls is the activities which they use the internet for. 

We have found out that boys use the internet for entertainment more frequently than girls, and 

that girls use the internet more often to study than boys. What is more, we have determined 

that parents set the rules and limit the access to digital technology in the majority of pupils. 

 

 

KEY WORDS: digital technology, efficiency of modern media, active and passive activities, 

parental limitation, family agreement 
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1. UVOD 

1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
Raziskave so pokazale, da so slovenski učenci zelo vešči v uporabi digitalne tehnologije in 

zelo slabi v ocenjevanju, kritični presoji kvalitete ali nekvalitete vsebine medijev (Erjavec, 

2010). V Sloveniji ima kar 82 % gospodinjstev dostop do interneta (SURS, 2018), ki je 

finančno ugoden, medtem ko so tečaji za razvijanje nekaterih spretnosti, učenja veščin, 

igranja instrumenta ali nakupi knjig z recepti precej dražji. Dostopnost interneta tako 

predstavlja tudi dostop do učiteljev oziroma tečajev, ki si jih včasih ne moremo privoščiti.  

Problem pa lahko predstavlja pomanjkljivo znanje o tem, kako s pomočjo digitalne 

tehnologije pridobiti, poiskati informacije oziroma ideje za kvalitetnejše, aktivnejše 

preživljanje prostega časa, ki rezultira v obliki zdravega življenjskega sloga. V zadnjih dveh 

desetletjih je digitalna tehnologija temeljito posegla v prosti čas naših otrok in odločno 

sodeluje pri oblikovanju življenja mladih, ki so najbolj ranljiva skupina pri delu z mediji 

(Erjavec, 2010). Glede na to, da otroci slabo kritično presojajo vsebine digitalnih medijev 

(Erjavec, 2010), je za ustrezno uporabo le-teh pomembna tudi vloga staršev tako z vidika 

vsebine kot postavljanja pravil in oblikovanja družinskih dogovorov o njihovi uporabi. 

Menimo, da tako pozitivno omejevanje dosega premalo otrok, zato smo želeli v magistrskem 

delu raziskati tudi ta problem.  

1.2 CILJI 
Cilj magistrskega dela je od učencev pridobiti povratno informacijo o vplivu digitalne 

tehnologije na aktivno preživljanje prostega časa, spretnosti uporabe novih tehnologij za 

usvajanje različnih znanj, spretnosti, ki pripomorejo h kvalitetnejšemu življenju, ter ugotoviti 

vlogo staršev v povezavi z uporabo digitalne tehnologije v prostem času.  

Cilj je tudi ugotoviti, ali obstajajo razlike v količini in vrsti uporabe digitalne tehnologije med 

spoloma.  
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1.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 
V magistrskem delu smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

 

• RV 1: Kako digitalna tehnologija vpliva na aktivnost otrok v prostem času? 

• RV 2: Koliko znajo učenci izkoristiti prednosti digitalne tehnologije za usvajanje 

znanja, razvijanje različnih spretnosti, aktivno preživljanje prostega časa?   

• RV 3: Ali obstajajo statistično pomembne razlike med fanti in dekleti v količini časa, 

ki ga preživijo ob uporabi digitalne tehnologije?  

• RV 4: Ali obstajajo statistično pomembne razlike med fanti in dekleti glede na 

aktivnosti, za katere uporabljajo internet (zabava, učenje, informiranje, 

komunikacija)?  

• RV 5: Ali starši določajo pravila in časovne omejitve, s pomočjo katerih omejujejo 

uporabo digitalne tehnologije? 

 

Zastavili smo si štiri hipoteze: 
 

• H1: Med fanti in dekleti obstajajo statistično pomembne razlike glede aktivnosti, za 
katere uporabljajo internet. 
 

• H2: Med fanti in dekleti obstajajo statistično pomembne razlike v količini časa, ki ga 
preživijo ob uporabi računalnika in interneta v prostem času. 

 
• H3: Med fanti in dekleti obstajajo statistično pomembne razlike v količini časa, ki ga 

preživijo ob uporabi mobilnega telefona v prostem času. 
 

• H4: Med fanti in dekleti obstajajo statistično pomembne razlike v količini časa, ki ga 
porabijo za igranje igric na napravah (telefonu, računalniku, televiziji). 
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2. PREGLED LITERATURE 

2.1 OPREDELITEV DIGITALNE TEHNOLOGIJE 
Beseda digitalen izvira iz latinske besede “digitus”, kar v prevodu pomeni prst, ki predstavlja 

najstarejše orodje za štetje. Ko se informacije shranjujejo, prenašajo ali posredujejo v digitalni 

obliki, se pretvorijo v številke, ničle in enke. Po definiciji IGI Global (2018) je digitalna 

tehnologija vsaka tehnološka naprava, ki deluje prek binarne računalniške kode. V ta sklop 

sodijo mobilni telefoni, računalniki, prenosni računalniki, tablični računalniki itd. Vse 

informacije, ki se pojavljajo ali pa so razširjene na računalniku, so znane kot digitalna 

tehnologija (IGI Global, 2018).  

Povečana uporaba digitalne tehnologije in njen razvoj sta nas pripeljala v digitalno dobo 

(Switzer in Csapo, 2005), v kateri ima le-ta močan vpliv na preživljanje prostega časa 

posameznikov, organiziranost dela, navezovanje osebnih in virtualnih stikov, saj vpliva na 

način, kako, s katerimi orodji in pripomočki pridobivamo informacije (Pangerc, 2012). 

 

V nadaljevanju bomo predstavili posamezne skupine digitalne tehnologije skupaj s podatki 

raziskav in informacijami o količini in načinu uporabe posamezne vrste digitalne tehnologije 

mladih.  

2.1.1 MOBILNI MEDIJI 

V to skupino spadajo pametni telefoni in tablični računalniki, ki so zaradi svoje mobilnosti 

»odgovorni« za povečano količino uporabe tehnologije. Mobilna platforma omogoča številne 

aktivnosti: branje, delanje domače naloge, gledanje televizije, izvajanje glasovnih klicev, 

pregled in pošiljanje elektronske pošte, obisk spletnih strani družbenih omrežij, poslušanje 

glasbe, brskanje po internetu, slikanje in pošiljanje sporočil (Gold, 2015).  

Raziskava (Rideout, Foehr in Roberts, 2010) je pokazala, da se je v petih letih (od leta 2004 

do 2009) drastično povečala količina mladih, starih med 8 in 18 let, ki imajo svoj lasten 

telefon. Leta 2004 je bilo lastnikov mobilnih telefonov 39 % mladih anketirancev, leta 2009 

pa se je odstotek dvignil že na 66 %. Leta 2009 je imelo lasten mobilni telefon 66–85 % 

anketiranih mladih, starih med 11 in 18 let (Rideout idr., 2010). Ista raziskava je pokazala 

tudi, da najstniki (med 8 in 18 letom) za telefonske pogovore porabijo približno pol ure na 

dan, za pisanje sporočil pa uro in pol. V vzorcu 2000 otrok je le 14 % najstnikov poročalo, da 
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imajo določena pravila s strani staršev in omejeno število sporočil, ki jih na dan lahko 

pošljejo (Rideout idr., 2010).  

2.1.2 RAČUNALNIKI IN INTERNET 

V to skupino spada računalnik z internetom, ki ga lahko uporabljamo za poslušanje glasbe, za 

elektronsko pošto, domačo nalogo, ogled videov, za glasovne klice po internetu, za 

kreativnost v smislu glasbe in umetnosti, za stik z družbenimi mediji, za brskanje po 

internetu, videoklepet, gledanje internetne televizije in igranje iger. Kljub temu da so mobilne 

naprave zelo razširjene in jih mladi pogosto uporabljajo, vseeno preživijo v družbi 

računalnikov malo manj kot 2 uri na dan. V ta čas ni všteto šolsko delo in opravljanje 

domačih nalog (Gold, 2015).  

Podobno je raziskava (Rideout idr., 2010) pokazala, da otroci v starosti od 8 do 18 let za 

socialno mreženje porabijo 22 minut, za igranje iger 17, za elektronsko pošto 5, za branje 

revij ali časopisov 2, za spletne strani z videovsebinami 15, za druge spletne strani 11, za 

fotografije 4 in za drugo 2 minuti. Skupni čas uporabe računalnika torej znaša povprečno uro 

in pol na dan.  

2.1.3 TELEVIZIJA 

Kljub razvoju številnih novih digitalnih medijev in naprav v zadnjih desetih letih med 

mladimi še vedno prevladuje uporaba in gledanje televizije. Tradicionalno gledanje televizije 

v realnem času (gledanje televizije v živo) pa se je spremenilo, razširilo. Danes h gledanju 

televizije v realnem času prištevamo še gledanje televizije s časovnim zamikom, internetno 

televizijo (gledano preko mobilnih medijev) in video na zahtevo, ki vključuje snemanje in 

prenašanje televizijskih vsebin, ki si jih lahko ogledamo kadar koli (Rideout idr., 2010).  

Rezultati ameriške raziskave Rideout idr. (2010) so pokazali, da mladi, stari od 8 do 18 let, ob 

gledanju televizijskih vsebin preživijo v povprečju 4 ure in 29 minut na dan. Pokazalo se je, 

da otroci, ki imajo televizijo v svoji sobi, v povprečju gledajo televizijo eno uro dlje kot tisti 

otroci, kjer televizija ni prisotna v otroških sobah (Rideout idr., 2010). Od 2000 anketiranih 

otrok jih 45 % navaja, da je doma televizija prižgana tudi, kadar je nihče ne gleda. Rezultati 

nakazujejo, da starši bolj vzpostaviljajo pravila glede tega, kaj otroci lahko gledajo, in ne 

toliko glede tega, koliko časa lahko gledajo televizijo v kateri koli obliki (Rideout idr., 2010). 

Raziskava Inštituta za demoskopijo Allensbach je pokazala, da kar 75 % anketirancev (starih 

od 16 do 29 let) gleda televizijo tako, da slepo in brezciljno preklaplja med programi, kar kaže 

na to, da je postalo gledanje televizije manj osredotočeno in brez določenega namena, kot je 
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na primer ogled najljubše oddaje ali pridobivanje informacij, temveč gre za pasivno 

preživljanje časa. (Bonner in Weiss, 2008). 

2.1.4 VIDEOIGRE 

Leta 2010 so v raziskavi Rideout idr. (2010) ugotovili, da se je v obdobju petih let (med leti 

2004 in 2009) povečal čas igranja videoiger med mladimi za približno pol ure dnevno. 

Vendar razloga za povečanje niso našli v igrah ali njihovem razvoju. Le-ta se skriva v 

prenosnih elektronskih napravah, ki s stalnim dostopom in priročnostjo omogočajo mladim 

večji dostop in uporabo. Raziskava (Rideout idr., 2010) je pokazala, da otroci od 8 do 18 leta 

starosti dnevno v povprečju preživijo ob igranju videoiger kar 1 uro in 13 minut. Malo manj 

kot polovica vsega igranja videoiger poteka na igralnih konzolah, preostanek pa na prenosnih 

napravah, kot so mobilni telefoni, tablični računalniki ali ročne igralne naprave. Pokazalo se 

je tudi to, da otroci, katerih starši imajo višjo izobrazbo (fakultetno), preživijo manj časa ob 

igranju igric kot otroci, katerih starši imajo srednješolsko izobrazbo ali manj.  

V raziskavi (Rideout idr., 2010) je le 30 % vseh anketiranih otrok odgovorilo, da imajo 

postavljena pravila glede tega, koliko časa lahko igrajo videoigre, in prav tako 30 %, katere 

igre sploh lahko igrajo (Rideout idr., 2010).  

Videoigre se delijo na več zvrsti; od akcijskih pustolovščin, iger igranja vlog, simulacij, 

strateških iger, sestavljank in drugih do največje kategorije – to so akcijske igre. Med akcijske 

videoigre spadajo borbene, strelske in platformne igre, kjer je cilj zbiranje točk ali kovancev, 

v katerih igralec ponavadi zavzame vlogo protagonista (Gold, 2015). V različnih igrah je 

mogoče najti pozitivne učinke in se včasih uporabljajo celo za reševanje resničnih problemov 

našega sveta v smislu simulacij in podobno, vendar pa povzročajo veliko skrbi staršem 

mlajših otrok (Gold, 2015). Izsledki večih raziskav (Gross, 2004; Anderson, Rainie, 2012; 

Bavelier, Green, Dye, 2010) so pokazali, da igranje nasilnih videoiger spodbudi agresivne 

misli, občutke, vedenje, fizično vznemirjenje in zmanjša željo po pomaganju drugim. 

Ugotovili so tudi, da so mladi, ki so bolj izpostavljeni igranju nasilnih videoiger, manj 

občutljivi na nasilje v realnem življenju. Iz tega naslova nekateri avtorju medijsko platformo, 

namenjeno zabavi, opisujejo kot sistematično orodje desenzibilizacije nasilja (Carnagey, 

Anderson in Bushman, 2006). 

2.1.5 STORITVE DRUŽBENEGA MREŽENJA 

Izraz socialno omrežje uporabljamo za označevanje spletnih strani, s katerimi vzpostavljamo 

in oblikujemo virtualne socialne mreže. Angleški izraz »social networks« v slovenščino 
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prevajamo v večih različicah z enakim pomenom. Uporabljamo izraze, kot so spletna socialna 

omrežja, družbena omrežja, spletne mreže, družbene spletne strani itd. (Peršič, 2012). 

Družbeno mreženje vključuje sporočanje z instantnim pisanjem kratkih sporočil, videoklepet, 

izmenjavo videovsebin, izmenjavo slik, bloganje in mikrobloganje, strani, ki služijo 

vprašanjem in odgovorom, ter socialna omrežja (Gold, 2015). Med najbolj popularna socialna 

omrežja med mladimi sodi Facebook, ki je kot globalno največje družbeno spletno omrežje 

aprila 2018 presegel 2,2 milijarde aktivnih uporabnikov. Za njim je Instagram z 813 milijoni 

uporabnikov, sledita mu Twitter s 330 in Snapchat z 255 milijoni uporabnikov (Statista, 

2018).  

Uporabniki družbenih omrežij imajo v povprečju 150 dodanih prijateljev na Facebooku, kar je 

spodbudilo potrebo po preoblikovanju pomena besede prijatelj. Razvoj in dostopnost 

socialnega omrežja v moderni družbi sta pripeljala do ločevanja pomena prijateljstva, 

vezanega na splet, od tistega v realnem svetu (Christakis in Fowler, 2009), saj se nemalokrat 

zgodi, da dobimo prošnje za prijateljstva na socialnih omrežjih od ljudi, ki jih ne poznamo, 

kar je posledica skupnega prijateljstva (Kadushin, 2012). 

2.1.6 RAZLIKE MED SPOLOMA PRI UPORABI DIGITALNE 

TEHNOLOGIJE 

Obstajajo pomembne razlike pri uporabi medijev med fanti in dekleti, prav tako med najstniki 

kot tudi mlajšimi otroki. Največji razpon se je pokazal pri igranju videoiger, kjer fantje veliko 

raje in pogosteje igrajo videoigre od deklet, medtem ko dekleta raje berejo od fantov in temu 

posvečajo veliko več časa. Oboji radi poslušajo glasbo in obiskujejo socialna družbena 

omrežja, vendar punce za ti dve skupini medijev porabijo veliko več prostega časa kot fantje, 

povprečno 40 minut več na dan (Rideout, 2015). 

 

Razliko med spoloma bi lahko opazili tudi, če bi mladostnike razdelili v dve skupini; na tiste, 

ki nimajo dovolj časa za najljubše aktivnosti prostega časa, in tiste, ki imajo dovolj časa za 

najljubše aktivnosti prostega časa. N. Černigoj Sadar (1991) meni, da bi bilo v prvi skupini 

več deklet, ker imajo manj prostega časa, ker šolo v tem starostnem obdobju jemljejo 

večinoma resneje in ker več pomagajo pri hišnih opravilih.  
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2.1.7 VPLIV DIGITALNE TEHNOLOGIJE NA MLADE 

Nedolgo nazaj so vsakdanjik življenja posameznikov oblikovale tako neposredne izkušnje kot 

tudi izkušnje drugih, ki so se prenašale znotraj medosebne komunikacije, medtem ko danes 

življenjski stil in vrednote krojijo v veliki meri medijske reprezentacije in podobe. Le-te so 

tiste, ki sodelujejo pri oblikovanju identitet posameznikov, določajo, kdo naj bi bili mi in kdo 

drugi. Dajejo občutek udeleženosti in sodelovanja v prostoru, ki poteka preko ekranov 

(Derganc, 2004). 

Sodobna tehnologija danes posamezniku omogoča hitrejše pridobivanje informacij, 

učinkovitejše delo in pospešen postopek dela. Pravilna uporaba ima za posameznika lahko 

veliko pozitivnih učinkov. Učenci s pomočjo računalnika lahko hitreje, učinkovitejše izvajajo 

šolsko delo in domače naloge, kar jim lahko prinese več prostega časa (Vigdor in Ladd, 

2010). Dejstvo je, da digitalna tehnologija danes že zelo hitro vzbudi zanimanje otrok. Težava 

se pojavi pri otrocih, ki tehnologijo večinoma uporabljajo za zabavo, pasivno preživljanje 

prostega časa in ne za delo (Spitzer, 2017). Leta 2003 je raziskava Vigdor in Ladd (2010) 

pokazala tri najbolj pogoste dejavnosti šolskih otrok na računalniku. Prva najpogosteje 

uporabljana dejavnost na računalniku je bila igranje igric, druga pisanje šolskih nalog in tretja 

brskanje po internetu za zabavo (Vigdor in Ladd, 2010).  

Problem je tudi, da uporaba digitalne tehnologije časovno zavzema velik del življenja otrok. 

Generacije, stare od 8 do 18 let, namenijo več časa digitalni tehnologiji kot kateri koli drugi 

aktivnosti, včasih vključno s spanjem (Rideout idr., 2010). Raziskava (Rideout idr., 2010) je 

pokazala, da otroci preživijo s sodobno tehnologijo povprečno 7 ur in pol na dan, sedem dni 

na teden.  

 

Strokovnjake skrbi stalna povezanost najstnikov z mediji, zaradi katere se je razvila močna 

želja po takojšnjem zadovoljstvu, ki rezultira v hitrih in plitkih odločitvah mladih. 

Napovedujejo, da se bo površno odločanje še stopnjevalo, vodilo v pomanjkanje potrpljenja 

in nazadovanje na splošno. Zato poudarjajo, kako pomembna je digitalna pismenost, 

izobraževanje mladih in opremljanje z znanjem, da bodo lahko postali kritični, globlji, 

ustvarjalni uporabniki in ne le pasivni potrošniki medijev (Anderson in Rainie, 2012).  

 

Znanstveniki navajajo, da je sodobno otroštvo postalo medijsko posredovano otroštvo 

(Erjavec, 2012). Televizijske serije, videoigre, poslušanje glasbe, brskanje po spletnih straneh 

in druge možnosti, ki jih ponuja digitalna tehnologija, zavzemajo velik del življenja mladih. S 
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tem so izpostavljeni stalnemu pretoku informacij in sporočil o družini, prijateljih, sošolcih, 

spolu, nasilju, trendih, stilu oblačenja, hrani in še nešteto drugih stvareh, ki vplivajo nanje 

(Rideout idr., 2010).  

 

Raziskava Eurobarometer 2008 je pokazala, da je Slovenija na osmem mestu v Evropi po 

uporabi interneta med otroki (88 %), kar je precej nad evropskim povprečjem (kjer uporablja 

internet 75 % otrok). Pred nami so Finska z najvišjim povprečjem, nato Nizozemska, 

Estonija, Danska, Švedska, Velika Britanija, Poljska in Malta, s katero si Slovenija z 88 % 

deli osmo mesto v Evropi  (Kovačič idr., 2009). Čas, ki ga otroci preživijo ob medijih (ob 

gledanju televizije, računalniku, poslušanju avdioposnetkov in igranju videoiger), se je v 

Ameriki v petih letih (od leta 2009 do 2014) povečal za kar dobri dve uri in se konstantno 

povečuje (Gold, 2015). Zato niso presenetljivi rezultati raziskave, izvedene leta 2014 v sklopu 

diplomskega projekta, ki so pokazali, da mladi v Sloveniji preživijo več prostega časa 

neaktivno na račun izbora aktivnosti, ki vključujejo sodobno tehnologijo (Simonič in 

Oblak, 2015).  

 

Po ugotovitvah mnogih je prisotnost računalnika v življenju otrok potrebna, vendar moramo 

nanj gledati kot na pripomoček, ki pomaga širiti obzorja ter raziskovati ideje in zamisli, 

nikakor pa ne more nadomestiti bogate igre in aktivnosti otrok, ki ne temeljijo na uporabi 

medijev (Wechtersbach, 2003).  

 

Zaradi razvoja digitalne tehnologije se je težišče učenja in življenja otrok premaknilo iz 

pomnjenja in nabiranja informacij na poznavanje strategij, s katerimi pridobivamo 

informacije. Pri tem je ključna vzgoja za medije, načrtno medijsko opismenjevanje in 

opozarjanje mladih na pozitivne prednosti in negativne posledice medijev (Božnar, 2004). 

Menimo, da so otroci deležni premalo takšne nujno potrebne izobrazbe v šoli in doma.  

 

Od nekdaj so bile šole in univerze glavno družabno središče za znanje in učenje. Toda danes 

se zdi, da je izobraževanje oz. učenje nasploh postalo občutljivo na tehnološki vpliv do te 

mere, da prenos znanja včasih ni več vezan na ustanovo, učitelje ali starše. Računalništvo v 

oblaku, televizija, visokokakovostni pretočni videoposnetki, digitalni učbeniki, mobilne 

povezave, idr. predstavljajo veliko prednost po eni strani, po drugi pa vzbujajo skrb. 

Strokovnjaki različnih področij so se zbrali z namenom diskusije o vplivu in pomenu digitalne 

tehnologije na nadaljnje šolanje, pomen institucij in možnih posledic v prihodnosti. 
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Profesorica harvardske univerze pravi, da se bo nadaljevalo in stopnjevalo učenje na daljavo, 

pomen učilnic v oblaku se bo še dodatno okrepil ter da je potreben premik na veliko bolj 

individualne in hiperpovezavne učne izkušnje. Hkrati pa se moramo zavedati kakovosti 

učiteljevega dela za učence, ki ga tehnologija nikakor ne more zamenjati. Model dobrega 

vedenja, razvoj razmišljanja, ustvarjanja vrednot ter vseživljenjsko učenje je nekaj, za kar je 

nujno potrebna fizična oseba (Anderson, Boyles in Rainie, 2012). Na tem mestu bi poleg 

omenjenih akterjev v življenju učečih se otrok dodali še starše, ki so prav tako razpeti med 

vzgojo, zgledom in usvajanjem načinov prenosa znanja in veščin na eni strani ter sodobno 

tehnologijo na drugi, ki včasih predstavlja veliko oviro za kakovosten način življenja doma in 

za preživljanje prostega časa otrok. 

2.1.8  POZITIVEN ali NEGATIVEN UČINEK UPORABE DIGITALNE 

TEHNOLOGIJE? 

Uporaba digitalne tehnologije nima le pozitivnih ali negativnih učinkov, temveč gre za preplet 

obojih. Raziskovalci (Bavelier idr., 2010; Wartella, Rideout, Lauricella in Connell, 2014) se 

strinjajo, da je potrebno poleg ugotavljanja časa, ki ga posameznik preživi ob uporabi 

digitalne tehnologije, ugotavljati tudi vsebino tehnologije in v kakšen namen jo nekdo 

uporablja.  

Tak pogled lahko gledanje televizije (kar je načeloma pasivna dejavnost) spremeni v aktivno 

dejavnost, če je njen cilj povečanje kognitivnega razvoja, ko mora na primer gledalec 

ugotoviti odgovor, najti rešitev skupaj s protagonistom v televizijski seriji (Bavelier, Green in 

Dye, 2010). S tem se strinjata Schmidt in Vandewater (2008), ki pravita, da daljše gledanje 

kvalitetnih izobraževalnih televizijskih programov lahko pozitivno vpliva na aktivnost in 

učenje otrok. 

Podobno je pri igranju videoiger. Prekomerno igranje videoiger, ki prav tako velja za pasivno 

dejavnost, povzroča povečanje tveganja za razvoj agresije, odvisnosti in motenj, povezanih z 

odvračanjem pozornosti (Gentile, 2009). Vendar so ti mediji, namenjeni izključno zabavi, 

pokazali učinke, ki presegajo samo preprosto zabavo. Na primer pri posameznikih, ki 

nadpovprečno igrajo videoigre, so znanstveniki opazili izboljšave vida, pozornosti in 

motoričnih spretnosti ter povečano sposobnost opažanja majhnih podrobnosti in drobnih 

signalov, kot so na primer pri vožnji avtomobila v megli (Bavelier, Green in Dye, 2010). Če 

povzamemo, je torej pomembnejša vsebina digitalne tehnologije napram količini, kjer je 

najpomembnejše ugotoviti bistvo koristnosti, torej kaj je koristno, za koga in kdaj.  
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2.1.9 IZKORISTEK DIGITALNE TEHNOLOGIJE IN NJENE 

PREDNOSTI 

Dostopnost interneta otroku ponudi številne možnosti za lastne aktivnosti. Slikarski programi 

lahko otrokom omogočijo likovno ustvarjalnost, glasbeni programi ponujajo doživljanje in 

poustvarjanje lastne glasbe ali učenje glasbenega instrumenta, multimedijski programi, ki 

omogočajo ustvarjanje lastnih zgodb, razvijanje domišljije. Vse to so digitalni programi, ki 

lahko v področje razvijanja in otrokovega ustvarjanja prinesejo novo kvaliteto (Wechtersbach, 

2003). Wechtersbach (2003) v tem opisu poudarja besedo lahko, saj računalnik oziroma 

digitalna naprava sama po sebi tega ne more omogočiti otrokom. Za uporabo teh programov 

je namreč potrebno primerno znanje in spretnosti, ki jih mora otrok usvojiti. Pri tem pa mu 

lahko pomagajo vzgojitelji, učitelji, starši, prijatelji ali kdo drug. Računalnik je torej lahko 

ustvarjalni pripomoček in sredstvo za širjenje obzorja, s katerim lahko otroci izražajo in 

raziskujejo številne zamisli in ideje, če ga znajo primerno uporabljati (Wechtersbach, 2003). 

Potrebno je razumevanje digitalne tehnologije in razvoj kompetenc, s čimer pridobimo 

uporabno znanje s poudarkom na varni, kritični in učinkoviti uporabi digitalnih medijev pri 

delu, sporazumevanju in v prostem času. Takšna uporaba temelji na razumevanju načina, 

kako nam tehnologija pomaga in podpira lastno inovativnost in ustvarjalnost ob kritičnem 

razmišljanju glede veljavnosti in zanesljivosti informacij. Nujno je poznavanje načinov in 

možnosti uporabe, ki nam jih nudi sodobna tehnologija, saj se internet in računalnik danes 

uporabljata na skoraj vseh področjih človekovega življenja in dela (Buckingham, 2006; 

Pangerc, 2012).  

 

Kljub neomejenim možnostim in potencialu, ki ga ponuja digitalna tehnologija, velika večina 

mladih medije uporablja le v smislu pasivne porabe in potrošnje in ne za ustvarjanje. Rezultati 

raziskave Rideout (2015) so pokazali, da skoraj vsi mladi uporabljajo medije za pasivno 

uporabo in interaktivno potrošnjo v aktivnostih, kot so gledanje, poslušanje, branje ali igra ob 

medijskih vsebinah, ki jih je ustvaril nekdo drug. Obstaja le peščica mladih, ki svoje digitalne 

naprave uporablja zato, da ustvarja kode, glasbo ali umetnost, torej da aktivno uporablja, 

izrablja in ustvarja digitalno tehnologijo (Rideout, 2015). 

2.1.10  SLABOSTI UPORABE DIGITALNE TEHNOLOGIJE 

Ves čas, ki ga otrok preživi pred zasloni, vpliva na njegove odnose, delovanje, navade, 

obveznosti, fizično stanje ter zdravje (NIJZ, 2017). Povečan čas v družbi zaslonov negativno 
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vpliva na druženje z vrstniki in navezanost na starše (Richards, McGee, Williams, Welch in 

Hancox, 2010).  

Pokazalo se je, da medijska večopravilnost škoduje socialno-čustvenemu stanju deklet, starih 

od 8 do 12 let (Pea idr., 2012). Na žalost kar dve tretjini najstnikov poroča, da med 

opravljanjem domače naloge vedno uporabljajo še druge medije in so prepričani, da jim 

takšna večopravilnost ne škoduje (Rideout, 2015). Znanstveniki so ugotovili, da ljudje, ki 

pogosto uporabljajo večopravilnost oziroma uporabljajo več različnih vrst medijev istočasno, 

začnejo izgubljati sposobnost ločevanja pomembnih informacij od nepomembnih (Carr, 

2010). Poveča se količina nepomembnih informacij, ki delujejo kot motilci pri priklicu 

podatkov iz spomina. Pokazala pa se je tudi manjša učinkovitost, ko so potrebne hitre reakcije 

preklopa iz ene naloge na drugo (Bavelier idr., 2010). 

Digitalne naprave nimajo empatije in niso sposobne odzivanja na vzdušje, ne morejo nuditi 

toplih medčloveških odnosov, zaradi česar ne morejo nikoli nadomestiti odnosov med 

prijatelji ali družino, ki omogočajo zdravo komunikacijo (Božnar, 2004). Prevelika uporaba 

digitalnih medijev, socialnih omrežij in videoiger, ki izpodrivajo pristne medčloveške odnose, 

tako dokazano povzroča stres in osamljenost ter zmanjšuje del možganov, ki skrbi za 

socialnost posameznikov (Spitzer, 2017). Raziskava Kim (2017) je pokazala tudi obratno, da 

se mladi posamezniki zaradi osamljenosti zanašajo na pametne telefone v želji po 

navezovanju stikov in pridobivanju potrditve drugih, kar pa jih na koncu lahko pripelje do 

tega, da se borijo s problematično uporabo pametnega telefona (Kim, 2017). 

Stranski učinek, ki se pojavlja pri uporabi medijev in prisotnosti naprav v otroških sobah, je 

tudi nezadostno spanje, ki skupaj z zanemarjanjem organiziranih dejavnosti dolgoročno vodi 

v upad imunskega sistema, velikokrat tudi v depresijo (Spitzer, 2017). 

Prekomerna in problematična uporaba interneta negativno vpliva tudi na šolski uspeh, 

poklicne interese, socialne interakcije ter povzroča vedenjske motnje (Lin idr., 2012).  

 

Kot posledica uporabe digitalne tehnologije se je izkazala tudi površnost in nekritična presoja 

vsebin. V današnjem hitrem svetu je pomemben hitro dostopen rezultat, hitro doseganje cilja, 

ko z malo truda naredimo veliko v kratkem času. Kadar iščemo informacije, nam jih 

tehnologija v trenutku položi na dlan v ogromnih količinah in nam obljublja, da so že tiste 

prve informacije za nas prave, vendar nam ne zagotavlja ustrezne kakovosti. To privede do 

problema, s katerim se sooča sodobna družba, in sicer gre za nekritično uporabo informacij 

(Novljan, 2010). 

 



Tršan. M. (2018). Sodobna digitalna tehnologija in preživljanje prostega časa učencev 
(Magistrsko delo). Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

	12	

Kot je že omenjeno, je uporaba digitalne tehnologije odgovorna tudi za upad zmogljivosti pri 

priklicu informacij iz spomina. Štiri študije so s sodelovanjem pokazale, da ljudje ob težkih 

vprašanjih avtomatsko pomislimo na računalnik in internet. Povečal se je čas priklica 

informacij, oviran je dostop do podatkov, medtem ko hitro pomislimo na način, kje in kako 

podatek poiskati (Sparrow, Liu in Wegner, 2011). 

2.1.11  UČINKI DIGITALNE TEHNOLOGIJE NA AKTIVNOST IN 

FIZIČNO ZDRAVJE MLADIH 

Sigman (2010) predstavlja osupljiv podatek, da bo povprečen 80-letnik pred televizijskim 

zaslonom preživel kar 13,3 let po 24 ur in da se čas za pristne medosebne odnose zmanjšuje, 

medtem ko se časovna količina uporabe digitalnih medijev povečuje.  

Študija je pokazala povezavo med nastajanjem melatonina (hormon, ki omogoča spanje) in 

izpostavljenostjo televizijskim zaslonom. Ugotovili so, da se je nivo melatonina povečal za 

kar 30 % pri otrocih, ki so jim odvzeli vse digitalne naprave in s tem prekinili izpostavljenost 

ekranom (Sigman, 2010).  

 

Druga študija je pokazala, da se pri mladostnikih, ki dnevno preživijo več kot dve uri v družbi 

zaslonske tehnologije, poveča tveganje za razvoj kardiovaskularnih bolezni in diabetesa ter 

negativno vpliva na presnovo (Sigman, 2010). Raziskave nakazujejo, da je glavni krivec za 

prekomerno telesno težo otrok sedenje pred televizijskimi zasloni. Pri prehranjevanju gre za 

to, da nam gledanje televizije odvrne pozornost, telo proizvaja dodatno slino kar vpliva in 

podira naravno povezavo med apetitom in hranjenjem ter povzroča povečan apetit še dolgo 

potem, ko ugasnemo zaslone. Poleg naštetega so otroci zaradi gledanja televizije izpostavljeni 

oglasom, ki promovirajo nezdravo hrano in pijačo, v katerih je preveč natrija, nezdravih 

maščob, dodanih sladkorjev in premalo hranil, kar prav tako škoduje zdravju mladih (Batada, 

Seitz, Wootan in Story, 2008). 

 

Doktor in profesor zdravstvene vzgoje A. Sigman poroča o zmanjšanju pripravljenosti mišic 

ter gibčnosti otrok v obdobju desetih let za kar 26 odstotkov. Otroško telo je sestavljeno iz 

več maščobe in manj mišic, kar zdravniki razlagajo kot posledico sedenja ob digitalni 

tehnologiji in igranja videoiger (Sigman, 2010).  
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Pri mladostnikih, ki prekomerno in problematično uporabljajo medije, so globoko v možganih 

odkrili mnoge strukturne spremembe, razširjene redukcije v stanju in velikosti možganskih 

celic in kot posledico dokazali, da imajo nekateri mladi zaradi prekomerne uporabe ali 

odvisnosti celo 10 do 20 odstotkov manjša področja v možganih (Yuan idr., 2011). 

Znanstveniki namigujejo, da je dokazani upad empatije v zadnjih desetih letih prav tako 

posledica povečane dnevne in stalne povezanosti z digitalnimi mediji (Konrath, O'Brien in 

Hsing, 2011). 

 

2.2 PROSTI ČAS 

2.2.1 OPREDELITEV PROSTEGA ČASA 

Prosti čas je zgodovinski pojav, ki se je rodil že v antiki. Želja po počitku, razvedrilu, zabavi 

in lastnem razvoju obstaja že od nekdaj. V vsakem obdobju razvoja družbe se spremenijo 

pojmovanje, funkcija, uporaba, izraba in udejanjanje prostega časa (Kristančič, 2007). 

V sodobni družbi se veliko avtorjev, raziskovalcev in organizacij trudi pri iskanju rešitev za 

kakovostno preživljanje prostega časa. Da lahko preidemo na kakovost, moramo najprej 

določiti, kaj prosti čas sploh je. Tukaj pa se pojavijo težave, nasprotja in nejasnosti že v 

samem besedišču, ko poskušamo enopomensko definirati prosti čas. Zato veliko avtorjev raje 

odgovarja na vprašanje, kaj vse ni prosti čas, kot kaj je. Težava je tudi v tem, da se sam smisel 

in funkcija prostega časa spreminjata z družbo in leti (Kristančič, 2007).  

Najpogosteje uporabljena opredelitev prostega časa pravi, da je to čas, ki ga človek potrebuje 

za oddih, izpopolnjevanje in izobraževanje (Lešnik, 1982). Lešnik komentira, da takšne 

opredelitve ne moremo sprejeti brez zadržkov.  

Slovenščina žal pozna samo pojma prosti čas in rekreacija. Tako v prosti čas uvrščamo čas, 

ko nas ne vežejo obveznosti, kjer prevladuje počitek, kot tudi čas, ko izberemo kulturne, 

ustvarjalne in druge dejavnosti, ki koristijo razvoju naše osebnosti. Manjka nam torej termin, 

ki bi ločeval ti dve opredelitvi. Poznamo pa še pojem rekreacija, ki ga uporabljamo v smislu 

aktivnega oddiha in časa, ko si nabiramo nove življenjske moči. Drugi jeziki imajo termin, ki 

ločuje vse tri opredelitve (Lešnik, 1982). 

Preglednica 1: Pojmi, ki opredeljujejo prosti čas v večih jezikih (Lešnik, 1982). 

angleško free time leisure  recreation  

nemško Freizeit Musse Rekreation 
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francosko le temps libre le loisir recreation  

poljsko wolny czas wypoczinek  rekreacija 

slovensko prosti čas / rekreacija 

 

J. Dumazedier (1967, v Tepavčević, 2003) definira: »Prosti čas je skupek aktivnosti, ki se jim 

posameznik svojevoljno lahko popolnoma predaja, tako da počiva ali se zabava, povečuje 

nivo svoje informiranosti ali izobrazbe, se prostovoljno družbeno udejstvuje ali uresničuje 

svojo svobodno ustvarjalno sposobnost po tem, ko je osvobojen svojih profesionalnih, 

družinskih in družbenih obveznosti« (str. 27). 

Tepavčević (2003) pravi, da je prosti čas obstajal in se pojavljal skozi zgodovino, menjavala 

sta se le njegova funkcija in smisel glede na družbeno razvitost. Leta 2003 opisuje prosti čas 

kot produkt znanstvene in tehnične revolucije.  

 

Lešnik (1982) pravi, da »prosti čas za posameznika ne pomeni brezdelje, temveč je to čas, s 

katerim razpolaga človek po svojih hotenjih in nagibih, ko nanj ne deluje nobena sila in 

obveznost, temveč je njegovo ravnanje podrejeno samo njegovemu prepričanju, volji in 

interesom v skladu s splošnimi pogoji in razmerami, v katerih živi« (str. 115). 

Z njim se strinja tudi A. Kristančič (2007), ki prosti čas vidi kot svobodo, s katero 

posameznik razpolaga svojevoljno in po lastnih željah.  

 

Kristan (1992) pravi, da prosti čas ni sproščujoča protiutež delu, ki služi veseljačenju, 

brezdelju ali nekoristnemu zapravljanju časa, ampak je veliko več.  

 

Literatura nam ponuja veliko različnih definicij in utemeljitev, kaj pomeni prosti čas, kako ga 

načrtovati, izkoristiti ali vrednotiti, večini pa je skupno to, da je aktivno preživljanje prostega 

časa potrebno za zdrav fizični, psihični in osebnostni razvoj in prinaša večje koristi na vseh 

področjih v nasprotju s pasivnim oziroma neaktivnim preživljanjem prostega časa. 

2.2.2 POMEN PROSTEGA ČASA 

Različne prostočasne dejavnosti ljudem predstavljajo različne funkcije in pomen. Glede na to, 

da je prosti čas družbeni pojav, mu ena izmed avtoric pripisuje socialne, zdravstvene, 

pedagoške in kulturne funkcije (Derganc, 2004).  

Dumazedier (1960) predstavi tri najpomembnejše funkcije prostega časa. Prva je počitek, ki 

služi odpravljanju fizične in psihične oslabljenosti in utrujenosti, ki izhaja iz napetosti, ki jo 
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povzroči opravljanje različnih dolžnosti in del. Druga funkcija je razvedrilo oz. zabava, ki 

služi prekinitvi vsakodnevne rutine in monotomije. Tretjo funkcijo prostega časa pa 

predstavlja razvoj osebnosti, pri čemer se razvija človekova ustvarjalna moč in zavest. Enako 

prosti čas vrednoti A. Kristančič (2007), ki pravi, da se prosti čas pojavlja v treh osnovnih 

oblikah. To je počitek (ki služi oddihu), razvedrilo (ki služi zabavi) in razvijanje osebnosti (ki 

služi učenju za življenje). Avtorica meni, da so te oblike med seboj tesno povezane, se 

doponjujejo in prepletajo. 

 

Leta 2007 je raziskava med slovenskimi osnovnošolci (Kristančič, 2007) pokazala da, učenci 

menijo, da kakovostno preživljanje prostega časa koristi: 

– telesnemu in duševnemu zdravju (64 %), 

– osebnemu osamosvajanju (15 %), 

– čustvenemu razvoju (9 %), 

– intelektualnemu razvoju (6 %), 

– socialnemu razvoju (6 %). 

A. Kristančič (2007) meni, da takšni rezultati kažejo, da se mladi še vedno premalo zavedajo 

pomembnosti prostega časa na nivoju socialnega in intelektualnega razvoja. Avtorica meni, 

da je razlog v vzgoji in ozaveščanju mladih o pomembnosti prostega časa v tej obliki. 

Odgovornost enakovredno išče med starši in vzgojitelji (Kristančič, 2007). 

 

Namen prostega časa je sprostitev, nabiranje, obnavljanje moči in predstavlja počitek. V tem 

času si otrok izbere tiste dejavnosti, ki ga zabavajo, so mu zanimive in katerih končni cilj je 

zadovoljstvo (Bajt, 2011).  

 

Hočevar (1977) na prosti čas gleda kot na sredstvo, ki služi socializaciji in usposabljanju za 

različne družbene funkcije. Pravi, da bi v prostem času morali privzeti pozitivne vrednote, ki 

nastanejo preko negativnih in pozitivnih izkušenj, ki jih pridobimo v prostem času. S pomočjo 

ponotranjenih vrednot oblikujemo odnos do življenja na način, ki bo za nas in okolje, v 

katerem živimo, sprejemljiv.  

 

Več ameriških raziskav je razkrilo, kakšen pomen ima prosti čas za mladostnike. Mladostniki 

ga razumejo kot čas za sprostitev, v katerem lahko delajo kar hočejo, ko so lahko s prijatelji in 

prosti brez zunanjih pritiskov, kjer se lahko preizkušajo in izražajo ter se zabavajo (Gril, 

2006).  
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2.2.3 NAČELA IZKORIŠČANJA PROSTEGA ČASA 

Razvijanje in utrjevanje humanosti med ljudmi je velika dragocenost v današnjem odtujenem 

in digitaliziranem svetu. V nadaljevanju predstavljam nekatera načela, ki naj jih vsebuje 

preživljanje prostega časa, saj po mnenju A. Kristančič (2007) bogatijo osebnost posameznika 

in družbo, v kateri živi, ter predstavljajo smernice za pozitivno razvijanje zavesti o pomenu 

kakovostnega preživljanja prostega časa (Kristančič, 2007). Ta načela so: 

 

– Načelo svobode 

Povezano je z ustvarjalnostjo in napredkom na ustvarjalnem področju. Ločimo svobodo 

od nečesa in svobodo za nekaj. Svoboda od nečesa predstavlja sposobnost osvoboditve od 

različnih obremenitev, obveznosti in vplivov, ki posameznika prikrajšajo za preživljanje 

prostega časa. Svoboda za nekaj pa predstavlja moč in sposobnost posameznika, da sam 

izbere koristno dejavnost v prostem času, s katero se bo lahko izognil brezdelju in 

pasivnemu odnosu do prostega časa (Kristančič, 2007).  

 

– Načelo smiselnosti 

Razvoj smiselnosti omogoča prostemu času etično in družbeno veljavnost. Smiselnost je 

povezana z načelom svobode, saj svobodna izbira dejavnosti uresničuje smisel in namen 

prostega časa. Neupoštevanje načela smiselnosti vodi v brezsmiselnost, torej praznino ali 

brezciljnost. Zato je potrebno načelo smiselnosti, ki deluje v boju zoper nevarnosti 

razvrednotenja in podrejanja dejavnosti prostega časa. 

 

– Načelo individualnosti 

Dejavnost, ki si jo posameznik svobodno izbere, skrbi za razvoj njegove osebnosti. Z 

lastno izbiro dejavnosti posameznik uresničuje svojstvenost in lastne posebnosti znotraj 

sebe brez zunanjih pritiskov. Načelo individualnosti skrbi za razvoj orientacije oziroma 

usmerjenosti posameznika samemu sebi, razvija načine reagiranja, prilagajanja, 

vključevanja v okolje, skrbi za razvoj značaja (Kristančič, 2007). 

 

– Načelo kolektivnosti 

Pomembno se je zavedati, da tukaj ne gre za nasprotje načelu individualnosti, ampak da se 

ti dve načeli krepita in dopolnjujeta. Številne dejavnosti prostega časa so skupinske 

oziroma vsebujejo več članov. Znotraj kolektivnega preživljanja prostega časa 
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posameznik razvija svoje sposobnosti za skupinsko reševanje nalog s čimer pridobiva 

občutek povezanosti, enakopravnosti in skupne odgovornosti (Kristančič, 2007). 

 

– Načelo kreativnosti 

Načelo kreativnosti vključuje dejavnosti, ki vzpodbujajo posameznika k izražanju 

sposobnosti, uresničitvi svojih zamisli, ob čemer posameznik doživlja in spozna sebe in 

svoje zmožnosti, kar mu ustvari zadovoljstvo in daje pomen življenju (Kristančič, 2007).  

 

– Načelo raznovrstnosti 

Načelo raznovrstnosti skrbi za različne oblike in načine udejstvovanja v prostem času. Gre 

za to, da se posameznik svodobno lahko odloča in ima velik nabor možnosti, v katerih je 

možno izbirati med številnimi funkcijami prostega časa znotraj dejavnosti (Kristančič, 

2007). 

 

– Načelo organiziranosti samega prostega časa 

Organiziranost prostega časa ne sme biti omejevana, dirigirana ali od zunaj določena v 

vseh dejavnostih. Načelo organiziranosti poudarja pripravo na prosti čas in ne na samo 

izvedbo določene dejavnosti v prostem času. Torej gre za organizacijo samega prostega 

časa, preden sploh pridemo do dejanskega preživljanja prostega časa (Kristančič, 2007). 

 

– Načelo ustreznosti starosti in spola 

Pozorni moramo biti na težavnost in primernost dejavnosti z vidika starosti in spola. 

Mladim ne smemo naložiti nalog in dejavnosti, ki jim še niso dorasli ali pa jih zavračajo 

zaradi razlik po spolu. Paziti moramo na ustreznost nalog z vseh vidikov, tako fizičnih, 

intelektualnih, čustvenih, psihičnih kot socialnih, saj drugače lahko dejavnosti postanejo 

mladim nezanimive ali celo stresne in jim pustijo posledice, znižajo samozavest. V 

današnjem svetu se žal preživljanje prostega časa mladine vse bolj približuje vsebinam, ki 

izvirajo iz množičnega obveščanja (televizije, interneta, filmov ...), in konzumaciji 

sredstev. Zato moramo biti posebej pozorni na ustreznost dejavnosti in izvor aktualnosti 

(Kristančič, 2007). 

2.2.4 DEJAVNOSTI PROSTEGA ČASA 

Dejavnosti prostega časa so vse tiste dejavnosti, s katerimi se oseba ukvarja v svojem prostem 

času (Lešnik, 1982). 
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Prostočasne dejavnosti so vse tiste, ki vzbujajo radost, veselje in otroka zabavajo. Če postane 

dejavnost nujna ali obvezna in posameznik ne uživa več, potem izgubi svoj pomen. 

Prostočasne dejavnosti so lahko strukturirane z določenim potekom in ciljem ali 

nestrukturirane. Načeloma strukturirane prinašajo večjo korist za otroka od nestrukturiranih, 

vendar je dokazano, da  prostočasna dejavnost (kakršna koli) pozitivno vpliva na otrokovo 

počutje, vedenje in zdravje, saj vse prostočasne aktivnosti vodijo v razvoj določenih tehnik in 

spretnosti otroka ter odpirajo priložnosti za izkušnje v oblikovanju odnosov z odraslimi in 

vrstniki (Bajt, 2011). 

 

»Otrokom, ki so steber vsake družbe, moramo (tako družba kot posamezniki) nuditi čim bolj 

pestro izbiro dejavnosti v njihovem prostem času.« (Juričič, 1992, str. 32) 

 

Delitev dejavnosti prostega časa po Lešniku (1982): 

– Ustvarjalne: ki služijo zadovoljevanju želje po izdelovanju, ustvarjanju nečesa 

novega, kjer se osebnost hrani z ustvarjalnimi dosežki. Sem avtor uvršča pisanje 

pesmi in zgodb, risanje, slikanje, modeliranje, reševanje ugank in križank, šivanje ali 

pletenje, igranje glasbenega instrumenta, sestavljanje ali načrtovanje modelov ipd.  

 

– Informativne: ki skrbijo za pridobivanje novih izkušenj in spoznanj, za katere meni, 

da so se še dodatno okepile z razvojem sredstev javnega obveščanja. Sem avtor uvršča 

poslušanje radia, gledanje televizije, opazovanje ljudi, sebe in okolice, branje 

časopisov, romanov, slikanic, obisk kinematografov, urejanje zbirk ipd. 

 

– Družabne: ki skrbijo za stik med ljudmi, sproščanje v družbi in občutek pripadnosti 

skupini, znotraj katere se krepijo medsebojni čustveni odnosi in občutek varnosti. Sem 

avtor uvršča družabne igre, igre s kartami, šah, sprehode v družbi, skupinsko 

poslušanje glasbe, prepevanje, obiskovanje javnih prostorov, kot so kavarne in 

gostišča, ki omogočajo preživljanje prostega časa in tudi igranje z živalmi ipd. 

 

– Telesne: ki skrbijo za gibanje in uveljavljanje telesnih zmogljivosti, s katerimi si 

krepimo osebnost in doživljamo zadovoljstvo. V to skupino avtor uvršča številne 

športne aktivnosti od tekanja pa vse do čolnarjenja in iger na vodi.  
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– Razmišljujoče: so vse tiste dejavnosti, ki skrbijo za razumevanje, oblikovanje 

življenjskih pogledov in nazorov, prispevajo k močni in trdni osebnosti in 

človekovemu odnosu do okolja. Sem uvršča razmišljanje in premislek o prihodnosti, 

ljudeh, svetu, o partnerskih zvezah ipd.  

 

– Neopredeljene: so dejavnosti, ki ne spadajo v nobeno izmed zgoraj naštetih 

dejavnosti in so same po sebi svojevrstne. S tem avtor misli na primer na spanje 

podnevi, osamljeno sprehajanje ipd.  

 

V raziskavi A. Gril (2006), ki je potekala na ljubljanskih osnovnih šolah, so učenci kot 

najpogosteje uporabljene dejavnosti v prostem času navedli šport, gledanje televizije, 

poslušanje glasbe, druženje s prijatelji in tudi umetniške dejavnosti. Razlog za druženje s 

prijatelji so našli v spoznavanju novih ljudi in v tem, da se z druženjem lahko naučijo česa 

koristnega za življenje. Razloge za pasivno preživljanje prostega časa ob televiziji in glasbi 

osnovnošolci prav tako iščejo v razlagi, da se tako lahko naučijo za življenje koristnih stvari. 

Poleg tega navajajo, da je koristno imeti prijatelje, saj tako lahko skupaj igrajo igre na 

računalniku (Gril, 2006). 

2.2.5 ORGANIZIRANI IN NEORGANIZIRANI PROSTI ČAS 

Prosti čas se lahko deli na organizirani in neorganizirani prosti čas. Načelo obeh je aktivno 

preživljanje prostega časa (Lešnik, 1987).  

2.2.5.1 ORGANIZIRANI PROSTI ČAS 

Organizirani prosti čas se odvija predvsem v sklopu organizacij, klubov in društev ter 

preprečuje oziroma zavira neustrezno izrabo. Posameznik se svobodno, po lastni presoji 

vključi v organizirano obliko dela in s tem prevzame pravila, obveznosti, zastavljene cilje, 

pravilnike, predvidene oblike dela in načina delovanja organizacije ali društva. Sem spadajo 

krožki, interesne dejavnosti, prostovoljne dejavnosti (Lešnik, 1987). 

Rezultati raziskave A. Gril (2006), ki je vključevala večino osnovnih in srednjih šol v 

Ljubljani, so pokazali, da se pri otrocih ob prehajanju iz osnovne v srednjo šolo interes za 

obiskovanje organiziranih dejavnosti zmanjša. Osnovnošolci v prostem času obiskujejo 

povprečno dva krožka ali drugo organizirano dejavnost. Med osnovnošolci so najbolj 

obiskane organizirane dejavnosti tuji jeziki, košarka, ples, verouk, glasbena šola in nogomet 

(Gril, 2006). 
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2.2.5.2 NEORGANIZIRANI (INDIVIDUALNI) PROSTI ČAS 

Neorganizirani prosti čas je na razpolago posamezniku, da ga individualno uporablja po 

svoje, kakor si zamisli v mejah okoliščin (Kladnik, 1987). Preživljanje prostega časa lahko 

poteka po individualnem načrtu v obliki hobijev in konjičkov. Poteka pa lahko tudi 

nenačrtovano, ko se posameznik na primer ukvarja s trenutnimi zaposlitvami ali pa se le 

predaja sanjarjenju (Lušina, 2011). 

Rezultati raziskave A. Gril (2006), ki je vključevala večino osnovnih in srednjih šol v 

Ljubljani, so pokazali, da največ osnovnošolcev (kar dve tretjini osnovnošolcev v Ljubljani) 

preživi individualni prosti čas pasivno ob gledanju televizije in videofilmov ter poslušanju 

glasbe. Približno polovica jih preživlja čas s prijatelji ali ob rekreacijskih športih 

(kolesarjenje, tek ...). Za računalnikom (ob igranju videoiger) preživi prosti čas kar četrtina 

osnovnošolcev. Enaka količina jih obišče kulturne prireditve, predvsem kino. Manj kot petina 

osnovnošolcev v tem času bere, še manj jih izbere ustvarjalne dejavnosti, ena desetina pa ta 

čas izkoristi za izobraževanje (Gril, 2006).  

2.2.6 AKTIVNI IN PASIVNI PROSTI ČAS 

2.2.6.1 AKTIVNI OZIROMA DEJAVNI PROSTI ČAS 

Otroci lahko prosti čas preživljajo aktivno (dejavno) ali neaktivno (pasivno). Pomembno je, 

da se zavedamo, da dejavno ne pomeni nujno fizično aktivno. Aktivno pa je definirano s 

predpostavko, da je potreben določen vložek energije v dejavnost, ki si jo otrok izbere. Lahko 

gre za igro, športno aktivnost, hobi ali razvijanje veščin in velja, da prinaša večje koristi od 

pasivno preživetega prostega časa (Bajt, 2011). Aktivni prosti čas izboljšuje psihično, fizično 

zdravje, samovrednotenje ter je nezamenljiv pri doseganju uspehov med prilagajanjem ter pri 

spopadanju s spremembami in težavami, ki se pojavijo v obdobju odraščanja in 

mladostništva. Raziskave potrjujejo boljše duševno zdravje mladih, ki izberejo organizirane 

dejavnosti in aktivni prosti čas, ki vključuje tudi druženje z vrstniki (Derganc, 2004).  

2.2.6.2 PASIVNI PROSTI ČAS (RAZLOGI IN POSLEDICE) 

Glavna točka pasivnega oziroma neaktivnega prostega časa je brezciljno lenarjenje in 

preživljanje časa brez načrtovanega namena. Gre za sedeče preživljanje prostega časa, kot je 

gledanje televizije in igranje videoigric ter pasivno spremljanje sodobnih medijev, kar vodi k 

razvoju nezdravega življenjskega sloga. Predvsem tu se pomembno odraža vloga staršev, ki 
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ne smejo prepovedati takšnih dejavnosti v celoti, ampak morajo poskrbeti za časovno 

omejevanje, ker se drugače pasivne dejavnosti razširjajo na račun aktivnih (Bajt, 2011).  

Kljub temu da pri brezciljnem in pasivnem lenarjenju mladi ne doživijo nobene 

samopotrditve in tem dejavnostim pripisujejo le majhen ali ničen pomen, vseeno za njih 

porabijo kar 35 % svojega dnevnega časa (Derganc, 2004).   

Neaktivni prosti čas torej ne prinaša zadovoljstva, slabo vpliva na samopodobo posameznika 

in ima majhen socialni pomen (Derganc, 2004). Glavne razloge in pasti za takšno preživljanje 

prostega časa strokovnjaki pripisujejo potrošniško oblikovanim, nekreativnim prostočasnim 

dejavnostim, prevladi medijev in komercializaciji prostega časa (Kuhar, 2007). Derganc 

(2004) meni, da bi lahko zmanjšali izbiro zgoraj naštetih, nezaželjenih dejavnosti s 

poznavanjem tehnik za preživljanje prostega časa, s katerimi bi morali opremiti mlade 

(Derganc, 2004). 

 

Znanstveniki so na podlagi reprezentativnega vzorca otrok, ki so jih opazovali dve leti, 

ugotovili, da z zmanjšanjem in omejevanjem časa, ki ga otrok preživi z digitalno tehnologijo, 

postanejo spontano aktivnejši, ne da bi starši kako drugače na njih vplivali oziroma vnašali 

dodaten trud za njihovo aktivnost (Motl, McAuley, Birnbaum in Lytle, 2006).  

 

Kadar je izraba prostega časa kreativna in aktivna (v smislu športne aktivnosti ali ukvarjanja s 

hobiji), je za to potrebna določena disciplina, vložek truda in napora, ki terja znanje in 

sposobnosti. Težava je v tem, da družba, ki je potrošniško naravnana, ne privzgaja dejavnosti 

in možnosti za takšno izrabo prostega časa, temveč s pomočjo medijev deluje nasprotno 

(Derganc, 2004). 

 

Tudi A. Kristančič (2007) izraža skrb, da danes ne dosegamo realizacije socializacijske in 

vzgojno-izobraževalne funkcije prostega časa, ki imata izreden pomen. Razlog išče v tem, da 

današnja družba pričakuje uresničitev vseh pozitivnih ciljev prostega časa brez družbenih in 

osebnih naporov, kar je nemogoče. Prepuščanje naključju in logiki povpraševanja in ponudbe 

kvaliteten prosti čas spremeni v boj za tržišče, katerega glavni cilj je ustvarjanje porabnikov 

za vsako ceno (Kristančič, 2007). Macuh (2017) se delno strinja, razlog za nedoseganje 

funkcij prostega časa pa najde v slabi razporeditvi le-tega. 

 

S. Derganc (2004) trdi, da posamezniku ob preutrujenosti in napetosti manjka samodisciplina, 

ki je potrebna za preseganje začetnega odpora do tistih aktivnosti, v katere moramo vložiti 
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energijo in trud. Zaradi pomanjkanja takšne discipline se posamezniki odločijo za manj 

naporno obliko preživljanja prostega časa. Vendar manj naporen, ki je večinoma pasivni 

prosti čas, nudi le malo zadovoljstva, užitka in samospoštovanja. Avtorica meni, da takšne 

odločitve vodijo k razvoju frustracij ter psihični in socialni ranljivosti posameznika (Derganc, 

2004). 

2.2.7 KAKOVOSTEN PROSTI ČAS 

Vse smernice poudarjajo, da mora preživljanje prostega časa biti kakovostno. Vendar 

kakovostno ne pomeni vedno napolnjeno ali celo prenatrpano s številnimi dejavnostmi in 

polnim urnikom, saj tudi počitek predstavlja aktivno preživljanje prostega časa, ki je nujno za 

povrnitev porabljene energije (Bajt, 2011).  

 

Kakovostno in osebno izbrano preživljanje prostega časa krepi osebnost posameznika. Takšno 

preživljanje prostega časa skrbi za ravnovesje med obveznostmi ter razvedrilom, uživanjem, 

sproščenostjo. Poleg tega, da je zdravilen, ima tudi preprečevalen učinek, saj preprečuje 

nastanek osebnostnih motenj, kot so narcisoidnost, afektivnost, paranoidnost, neodločnost, 

pretirano odvisnost, depresivnost, manične epizode strahu in sovražnosti idr. (Kristančič, 

2007).  

 

Po mnenju S. Derganc postaja prosti čas vedno bolj pasiven in prazen, saj posamezniki težko 

uravnovesijo stisko in stres, ki ga povzroča vsakodnevno življenje in opravljanje obveznosti z 

morebitnimi sprostitvami, ki bi jih lahko dosegli ob kvalitetnem preživljanju prostega časa. 

Meni tudi, da količina prostega časa ne zagotovi razvoja kakovostnih dejavnosti znotraj 

prostega časa, čeprav je kakovost pogoj za razvoj le-teh (Derganc, 2004). 

2.2.8 DEJAVNIKI PRI URESNIČEVANJU PROSTEGA ČASA 

Različni avtorji naštevajo številne dejavnike, ki omogočijo uresničevanje in organiziranje 

prostega časa. Po mnenju Lešnika (1982) in Hočevarja (1977) med najpomembnejše tri 

sodijo: 

– krajevna skupnost, ki predstavlja zaokroženo življenjsko okolje, v katerem živimo in 

se vanj vključujemo; 

– družinska skupnost, ki predstavlja prvo, najožje življenjsko okolje; 

– šola, ki predstavlja prostor izobraževanja in vzgoje, ki je trajna in se ne zaključi z 

izstopom iz institucije oziroma zaključkom šolanja. 
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Zaradi ciljev magistrskega dela, se bomo osredotočili na dejavnik družinske skupnosti, ki bo 

opisan v nadaljevanju. 

2.2.8.1 DRUŽINSKA SKUPNOST IN PROSTI ČAS 

Družinska skupnost ima pomembno mesto v smiselnem preživljanju prostega časa. Znotraj 

družine se oblikujejo in uveljavljajo osnovne oblike vedenja in posledično tudi vrednotenja 

dela znotraj prostega časa. Tu se mladi člani prvič srečajo z vsebino in izbiro oblike 

dejavnosti prostega časa. Družinski člani vzpostavljajo medsebojne vezi in odnose ter tudi 

odnose zunaj družinske skupnosti. Vse to pa vpliva na izrabo prostega časa, zato mora 

družinska skupnost zagotoviti in doseči nekatere čustvene, vzgojne in socialne cilje, da 

ohranja povezanost v družini in hkrati lahko vzpostavlja ustrezne odnose izven družine, s 

širšim okoljem. Prosti čas je čas, ko se družina lahko poveže, in znotraj katerega se lahko v 

veliki meri uresničuje čustvo ljubezni, ki vezi še okrepi. Te vezi so osnova, ki lahko omogoči 

človeku sožitje z družbo in drugimi ljudmi (Hočevar, 1977). 

 

Prosti čas je pomemben pri oblikovanju skupnih interesov znotraj družine. S preživljanjem 

prostega časa skupaj, skupnim načrtovanjem in odločanjem se poglabljajo in razvijajo 

družinski odnosi. Prosti čas je tako lahko socialni prostor starševstva, ki mu daje kvaliteto 

(Tepavčević, 2003). Družinski člani s svojim odnosom do lastnega prostega časa predstavljajo 

vzor drug drugemu, se med izbiro prostočasnih dejavnosti usmerjajo, vodijo in tistim 

najmlajšim članom lahko pomagajo, da s tem izberejo aktivni in predvsem zdrav prosti čas 

(Bajt, 2011).  

 

N. Sadar (1991) predstavi dva vidika odnosa med družino in prostim časom. Pravi, da je 

prosti čas lahko vir, ki pripomore k stabilnosti odnosov znotraj družine. Je torej vir, ki je 

nujen za razvoj na eni strani. Na drugi strani pa predstavi družino kot vir za prosti čas, ki mu 

družina omogoči socialni kontekst, svobodo, ekspresivnost, razvoj zaupanja in posledično 

razvoj osebnosti. 

 

Slovenska raziskava je pokazala, da se več kot polovica učencev v osnovnih šolah ne 

vključuje v organizirani prosti čas (Lešnik, 1982). Lešnik opozarja, da skrbi in odgovornosti 

za prosti čas mladih, njihove dejavnosti in namere nikakor ne moremo preložiti le na otroke 

ali njihove družine, temveč da je potrebna primerna vzgoja za prosti čas tako v šoli in doma 

kot tudi med vrstniki (Lešnik, 1982).  
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Temu se pridružujejo rezultati druge raziskave (Kristančič, 2007), kjer so mladi odgovarjali 

na vprašanje: »Ali bi potrebovali vzgojo za prosti čas?« Veliko mladih meni, da je ne 

potrebujejo (61 %). Takšen rezultat kaže, da družine mladih in tudi načrtovalci vzgojno-

izobraževalnih programov ne poudarjajo dovolj vloge in pomembnosti prostega časa za razvoj 

mlade osebnosti. Da je problematika resna in pozornost potrebna, pa se je izkazalo že leta 

2002, ko so mladi sami predlagali razpravo o prostem času na šolskem parlamentu 

(Kristančič, 2007).  

 

O vzgoji za prosti čas se z zgoraj naštetimi avtorji strinja tudi Kristan (1992),  ki pravi, da je 

vzgoja za prosti čas bistvena za sistemsko reševanje problematike prostega časa in ustvarjanje 

zdravega, ustvarjalnega in smiselnega preživljanja prostega časa. Pravi, da je potrebna vzgoja 

za prosti čas doma, v družinski skupnosti in izven nje. 

2.2.9 VPLIV TEHNOLOGIJE NA PROSTI ČAS MLADIH 

Strokovnjaki za branje, psihologi, sociologi, pedagogi in številni drugi se po celem svetu 

trudijo ugotoviti, kaj so razlogi in vzroki za upad zanimanja za branje in dokazano zmanjšanje 

pismenosti. M. Grosman (1992) je ugotavila, da največ k temu upadu pripomore gledanje 

televizije v prostem času. Vstop v fiktivni svet doživljanja, ki nam ga je nekoč omogočala le 

kvalitetna pripoved ali roman, je sedaj nadomestila močno razširjena filmska industrija. 

Avtorica poudarja, da bi iz tega naslova morali ugotavljati, kakšni so pogoji, ki bi mlade 

spodbudili k preživljanju prostega časa s knjigo, ter jih usmerjati v to smer in poudarjati 

koristi, ki jih lahko pričakujejo od branja (Grosman, 1992).  

 

V vseh raziskavah o preživljanju prostega časa prevladuje gledanje televizije. Zato je 

izrednega pomena vzgoja za medije, ki lahko mlade nauči kritičnega in selektivnega gledanja 

in izbire vsebin, ki jih ponuja televizija (Derganc, 2004). Že leta nazaj je M. Jogan (1992) 

poudarjala pomembnost občutljivosti za televizijske vsebine in vsebine množičnih medijev, 

za katere pravi, da so velik spodbujevalec in oblikovalec pričakovanj mladine. Že v času, ko 

je bila gledanost televizije manj razširjena kot danes, je izražala skrb, da televizijske vsebine 

določajo vrstni red vrednot in dobrin ter predstave otrok o moralnosti in pravšnjosti. 

Antić (2007) je v svoji raziskavi ugotavljal, kaj mislijo mladi, kako kakovostno preživljati 

svoj prosti čas. Pri večini so se odgovori nanašali na športno in fizično aktivnost v povezavi s 

kakovostjo. Razlaga, da je to povezano z dojemanjem izgleda telesa v moderni dobi, ki 
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predstavlja projekt, katerega ideal je oblikovano in izurjeno telo. Pravi, da je športna aktivnost 

mladih postala potreba in vrednota, ki je mladim zelo pomembna. Zasluge za to avtor 

pripisuje medijem, ki s predstavljanjem športnih aktivnosti in vplivom le-teh na telo in 

zdravje močno spodbujajo mlade k aktivnemu prostemu času. 

2.2.10  KOLIČINA IN VSEBINA PROSTEGA ČASA SLOVENSKIH 

OSNOVNOŠOLCEV NEKOČ 

Slovenska raziskava (Novak, 1992), ki je potekala v letu 1990 na slovenskih osnovnih šolah, 

nam pokaže, da so nekoč učenci osnovnih šol imeli med 4,5 ure do 5 ur prostega časa med 

tednom. Najpogosteje navajane dejavnosti prostega časa pa se nekoliko razlikujejo od 

dejavnosti, ki nam jih predstavljajo novejše raziskave. Učenci so takrat med najpogosteje 

uporabljane dejavnosti uvrstili individualne in skupinske igre, sprehode in kolesarjenje, 

razgovore in klepet in šele po vsem naštetem gledanje TV-programov, ki mu je sledilo branje 

zabavnega berila. Občasna izbira dejavnosti prostega časa je vključevala plese in zabave, 

športne aktivnosti, interesne dejavnosti in krožke ter tehnična in ročna dela. Šele med redko 

uporabljane dejavnosti prostega časa so učenci uvrstili igranje na računalniku, brezdelje in 

sanjarjenje, obiske kino predstav, ki so jim sledili obiski knjižnic, pisanje pisem. Čisto na 

konec, med redko uporabljane, so učenci uvrstili počitek in brezdelje (Novak, 1992). 

 

Novejša raziskava z naslovom Evropska mladina (2010) je pokazala, da sta se v 

vsakodnevnih dejavnostih v desetih letih močno povečala pozornost in čas, ki ga mladi 

namenjajo ukvarjanju z računalnikom, ki je tudi poglavitna dejavnost prostega časa mladih. 

Nekoliko pa se je zmanjšal čas gledanja televizije in opravljanja gospodinjskih opravil 

(Lavrič idr., 2010). 
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Slika 1: Primerjava povprečja vsakodnevnih dejavnosti mladih Mladine 2010 in Mladine 
2000 (Lavrič idr., 2010) 

	

2.3 STARŠI 
Družina oz. družinsko okolje je prvi dom, ki otroku predstavlja stik s svetom, čustvi, 

navadami, pravili in je prostor za prvo učenje, znotraj katerega lahko otrok ob opazovanju 

staršev, občutku varnosti in prejemanju ljubezni raste in razvija lastno identiteto.  

Starši s svojimi vedenjskimi vzorci, dejanji in vzori vplivajo na razvoj pravil, norm in vrednot 

otroka ter z lastnim odnosom do digitalne tehnologije vplivajo na količino uporabe medijev 

svojih otrok (Wartella idr., 2014). Veselja, zaupanja, občutka varnosti in zmožnosti dobrega 

odločanja se otroci naučijo z opazovanjem staršev in drugih bližnjih oseb. S tem se strinja 

Kristančič (2007), ki pravi, da so otroci zmožni dobrega odločanja le, če to nekje vidijo, torej 

če jih nekdo nauči. Tako lahko starši s svojim zgledom naučijo, kako se pravilno odločati, kaj 

storiti in česa ne, s čimer opremijo otroke za spopadanje s težkimi situacijami v življenju. 

Poleg zgleda pa Kristančič (2007) poudarja, da se mora otrok naučiti tudi pogajanja. 

2.3.1 STARŠI IN PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA 

Starši imajo pri otrokovi izbiri prostočasnih dejavnosti pomembno vlogo, saj sami s svojim 

načinom življenja predstavljajo otroku zgled na eni strani, po drugi strani pa ga morajo tudi 

usmerjati k izboru aktivnih, kakovostnih dejavnosti ter ga omejevati pri izbiri pasivnih 

dejavnosti (Bajt, 2011).  

 

V slovenski raziskavi (Kristančič, 2007) 77 % anketiranih osnovnošolcev meni, da njihova 

družina spodbuja prosti čas mladih, 23 % pa je mnenja, da ga družina ne spodbuja. Kristančič 
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(2007) meni, da so poleg vzgoje staršev nujno potrebne civilne organizacije, ki bodo z 

različnimi dejavnostmi in ponudbo zagotavljale, našle in ustvarjale pogoje, ki bi mladim 

omogočile kakovostno preživljanje prostega časa (Kristančič, 2007). 

 

M. Juričič (1992) predlaga, da starši na podlagi otrokovega dneva v šoli ali vrtcu določijo 

način preživljanja prostega časa. Če je šolski dan potekal v večini sedeče, naj bo prosti čas 

izpolnjen večinoma z gibanjem na svežem zraku, in obratno, kadar so v šoli športni dnevi, 

veliko gibanja, telovadbe ali izleti, naj bo prosti čas izpolnjen z branjem, gledanjem televizije 

ali katero drugo, bolj sedečo aktivnostjo (Juričič, 1992). 

 

Otroku, ki nima doma primernih možnosti za preživljanje prostega časa, se velikokrat razvije 

močna želja po zadovoljevanju potrebe po družbi, doživetju in izkušnjah, ki jo dosega z 

vključevanjem v druščino z iztirjenimi merili v ravnanju, kar ponavadi škoduje zdravemu 

osebnostnemu razvoju (Lešnik, 1982).  

 

Že leta 1982 je Lešnik pri opredelitvi sodobnega človeka izpostavil televizijo kot stalno 

prisotnega gosta, ki podira in zmanjšuje komunikacijo znotraj družine, onemogoča skupinsko 

reševanje različnih vprašanj in je razlog za razvoj družinskega kluba molčečih. On je 

ugotavljal, da nima smisla obsojati ali preganjati televizije, temveč da lahko gledalec vpliva le 

na lastno upravljanje in kritično razporejanje časa, ko gleda televizijo ter na izbiro sporeda in 

prehranskih navad ob gledanju. Meni, da le tak način lahko vodi v koristno uporabo prostega 

časa (Lešnik, 1982).  

2.3.2 STARŠI IN UPORABA DIGITALNE TEHNOLOGIJE 

Raziskave so pokazale, da so slovenski učenci zelo vešči v uporabi digitalne tehnologije in 

zelo slabi v ocenjevanju, kritični presoji kvalitete ali nekvalitete določene vsebine medijev, ob 

katerih preživijo veliko prostega časa (Erjavec, 2010). Zato je pri oblikovanju navad, 

povezanih s prostim časom, zelo pomembna vloga staršev. Raziskave so pokazale, da starše 

bolj skrbi, kaj otroci gledajo oziroma vsebine medijev, ki jih uporabljajo, kot pa dejanski čas, 

ki ga preživijo ob medijih (Rideout, 2015). 

 

Ameriška raziskava je pokazala, da najstniki iz družin z nižjimi dohodki preživijo več časa ob 

uporabi digitalnih medijev kot otroci iz družin z višjim prihodkom. Enako velja pri izobrazbi 

staršev. V družinah, kjer imajo starši nižjo izobrazbo (maksimalno dokončano srednjo šolo), 
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otroci več časa uporabljajo digitalno tehnologijo kot tisti otroci, ki imajo starše z višjo 

izobrazbo (dokončano fakultetno izobrazbo ali več) (Rideout, 2015). 

 

Rezultati raziskave Wartella idr. (2014) so pokazali, da otroci tistih staršev, ki sami veliko 

uporabljajo družbene medije, pred zasloni v povprečju preživijo dobre 4 ure. Otroci iz družin, 

kjer starši zmerno uporabljajo medije, preživijo pred zasloni 3 ure na dan. Manj kot 2 uri pa 

pred zasloni preživijo otroci staršev, ki zelo malo uporabljajo družbene medije. Odnos staršev 

do digitalne tehnologije torej močno vpliva na to, kako tehnologijo uporabljajo njihovi otroci 

(Gold, 2015). 

2.3.3 VZGOJNI STILI STARŠEV IN DIGITALNA TEHNOLOGIJA 

Pokazalo se je, da na otrokovo uporabo digitalne tehnologije močno vplivata vzgojni stil 

staršev in starševska toplina ali odzivnost. Odzivnost se nanaša na spodbujanje 

samostojnosti in individualnosti otrok in nam pove, do katere mere starši gojijo in upoštevajo 

individualne potrebe svojega otroka (Gold, 2015).  

 

Eastin idr. (2006) in Gold (2015) opisujejo štiri vzgojne stile: 

• Ravnodušen vzgojni stil – kjer otroci večinoma pravila določajo kar sami oziroma jih 

nimajo. Pogosto ga povezujemo z manjšo stopnjo trdoživosti in slabo samopodobo 

otrok. 

• Permisivni vzgojni stil – pri katerem imajo starši ponavadi nizek nivo omejitev in 

visoko stopnjo topline. 

• Avtoritarni vzgojni stil – pri katerem se starši striktno držijo pravil in posledic pri 

uporabi tehnologije, ki so jih sami določili. V tem primeru starši večinoma ne 

dopuščajo in upoštevajo otrokovih individualnih želja in potreb. 

• Avtoritativni vzgojni stil – ki temelji na iskanju primernega ravnovesja med 

nadzorom in toplino ter dopušča otroku izbiro in upoštevanje želja. Ta stil spodbuja 

kritičnost, spletno trdoživost otrok in prinaša pozitivne rezultate na vseh nivojih 

razvoja otroka. 

 

Raziskava, ki so jo izvedli Valcke, Bonte, Wever in Rots (2010), je pokazala, da so 

najpogosteje digitalno tehnologijo uporabljali otroci, kjer so starši prevzeli permisivni vzgojni 

stil, najmanj pa otroci staršev, ki so prevzeli avtoritativni vzgojni stil. Enako ugotavlja tudi 

raziskava Eastin, Greenberg in Hofschire (2006), ki poleg tega dodaja, da je med 
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avtoritativnimi starši največja stopnja uporabe tehnološke blokade kot restriktivne tehnike 

posredovanja. M. Kramli (osebna komunikacija, 16. 11. 2017) meni, da otrok ob avtoritativni 

vzgoji takšna omejevanja lažje preživlja in je sposoben kritiko slišati in jo tudi sprejeti. 

2.3.4 STARŠEVSKA VZGOJA V DIGITALIZIRANEM SVETU 

J. Gold (2015), psihiatrinja za otroke in mlade, ki se posveča vzgoji v digitalni dobi, meni, da 

pravila in običaji, ki jim sledi družina, predstavljajo temelje za uporabo digitalne tehnologije. 

Doseganje zdravega razvoja in primerne vzgoje v digitalizirani družbi, zaobjame s tremi 

ključnimi točkami:  

 

1. Iskanje lastnega vzgojnega stila in družinske kulture 

Na tej točki izpostavi vključevanje digitalne tehnologije v življenje mladih na tak način, ki se 

bo skladal z družinskimi pravili, vrednotami in družinsko kulturo. Glavni cilj je natančen 

premislek in poglobljeno raziskovanje lastnega odnosa do tehnologije ter želje po odnosu, 

kakršnega si družina v prihodnosti želi (Gold, 2015). 

 

2. Razumevanje digitalne tehnologije  

Za razumevanje in dogovarjanje z mladimi je pomembno, da njihovi starši razumejo evolucijo 

uporabe digitalne tehnologije v smislu, kaj se dogaja pri otroku ob določeni starosti oziroma 

kako otroci v različnih starostnih obdobjih danes uporabljajo digitalno tehnologijo. Kdaj je le-

ta koristen pripomoček, kaj to pomeni oziroma kdaj tehnologija otroka ovira in zavira pri 

zdravem razvoju (Gold, 2015). 

 

3. Ustvarjanje družinskih načrtov in pravil glede uporabe digitalne tehnologije 

Avtorica meni, da ima lahko digitalna tehnologija pozitiven vpliv tako na otroke kot celotno 

družinsko skupnost le, če ima natančno, skupno izdelan družinski načrt in dogovor, ki vsebuje 

pravila, navodila in omejitve glede uporabe digitalne tehnologije. Meni, da lahko družina z 

vsemi svojimi člani na tak način uporabo digitalne tehnologije obrne sebi v prid, ostane 

izurjena in varna uporabnica digitalne tehnologije v smislu pripomočka, orodja, ki lahko 

življenje olajša (Gold, 2015). 

2.3.5 DRUŽINSKI DOGOVOR IN DIGITALNA TEHNOLOGIJA 

Raziskava Rideout idr. (2010) je pokazala, da se v starosti od 8 do 10 let število otrok, ki 

imajo svoj telefon, podvoji in skupno v tem obdobju telefon premore že kar 70 % otrok. V 
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starosti od 10 do 14 let je igranje videoiger na vrhuncu, za kar otroci porabijo približno uro in 

pol na dan. Pokazalo se je tudi to, da fantje v družbi digitalne tehnologije v tem starostnem 

obdobju preživijo eno uro več kot dekleta. Pred enajstim letom otroci skoraj ne pišejo in 

pošiljajo sporočil oziroma porabijo zanemarljivo malo časa, medtem ko se po enajstem letu ta 

čas poveča na kar eno uro dnevno (Rideout idr., 2010).  

 

Navedeni podatki namigujejo na nujnost opremljanja in priprave mladih za rokovanje z 

digitalno tehnologijo, da bi se lahko razvili v kritične digitalne potrošnike in zdrave mlade 

osebnosti. To je obdobje, ko ima otrok že večje sposobnosti razumevanja, boljše kognitivne 

sposobnosti in zmore razlikovati med pravilnim in napačnim odločanjem. V obdobju od 10 do 

14 let se prvič lahko pojavljajo motnje hranjenja, popačena telesna samopodoba in tudi 

neredno prehranjevanje, velika je lahko občutljivost mladih na mnenja vrstnikov ter 

dovzetnost za spletno ustrahovanje. Kljub temu pa so mladi v tem obdobju že sposobni sami 

prepoznati spletno ustrahovanje, prepoznati pristnost ter se postaviti zase in druge in se na 

pravi način razviti v kritične digitalne potrošnike in uporabnike. Za doseganje naštetega pa je 

potrebna pomoč staršev in vzpostavljanje natančnega družinskega načrta in dogovora o 

uporabi digitalne tehnologije v družini (Gold, 2015). 

2.3.6 SESTAVA DRUŽINSKEGA NAČRTA IN DOGOVORA 

Pomembno je, da pri sami sestavi dogovora in postavljanju pravil aktivno sodelujejo tudi 

otroci s svojimi predlogi in željami, saj le tako lahko resnično sprejmejo dogovor kot 

pozitiven in ne vsiljen, kar otrokom omogoči, da sprejmejo pravila za sebi lastna v vedenju in 

rokovanju z digitalno tehnologijo, se z njimi poistovetijo in jih sčasoma ponotranjijo (Gold, 

2015).  

Gold (2015) pravi, da je za doseganje kvalitete in celovitosti družinskega dogovora pred 

njegovo sestavo potreben premislek staršev o tem, kdaj bodo otrokom dovolili uporabo 

digitalnih naprav. Pri čemer avtorica opozarja, da je za otroke in mlade izrednega pomena za 

zdravje, da so vse naprave izklopljene in se jih ne uporablja vsaj pol ure pred spanjem. Nato 

morajo starši premisliti o tem, kje bodo dovoljevali uporabo naprav (predvsem je potreben 

premislek o prisotnosti naprav v otroških sobah). Temu naj sledi premislek o določanju 

primernosti vsebine, starostnih omejitvah ter ocenah spletnih strani in iger. Za doseganje 

celovitosti je pri oblikovanju dogovora potreben tudi pogovor z otrokom in premislek o 

nadzorovanju otroka pri uporabi tehnologije. Avtorica meni, da bi v obdobju osnovne šole 

morali starši poznati vsa gesla otroka za spletne strani, naprave, igre in strani družbenih 
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omrežij (Gold, 2015). Kot zadnje pa je za kvaliteten dogovor potrebno spodbujati otroke k 

razmišljanju o vprašanju, kdo in kakšna oseba želijo biti na spletu. 

Starši morajo tudi postaviti točna in jasna navodila, katere so tiste spletne strani, ki so v 

družini prepovedane (spletne strani s homofobično, rasistično, seksistično vsebino, skrajno 

nasilne igre z oceno primernosti za odrasle ...) ter določiti jasne posledice in kazni, kaj sledi, 

če otrok teh določitev ne upošteva, pri čemer avtorica meni, da preveč omejitev in pravil 

lahko deluje negativno, saj otroci lahko začnejo uporabljati tehnologijo skrivaj in neprimerno. 

Zato je pomembno, da smo pri vseh pravilih zmerni ter otroke vključimo v načrtovanje. 

Posledice in kazni ob neupoštevanju morajo biti prav tako prilagojene. Ločiti je treba med 

kršitvijo kraja ali časa uporabe, ki velja za manj hudo kršitev, ter kršitvijo vsebine, kjer pa 

morajo biti starši zelo pozorni in tudi dosledni pri posledicah ob neupoštevanju dogovora, saj 

so te kršitve velikokrat odgovorne za težave v razvoju identitete otroka in druge motnje 

(Gold, 2015). 
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3. METODE DELA 

3.1 METODA DELA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 
Uporabili smo kavzalno neekspirimentalno metodo in izvedli kvantitativno raziskavo.  

3.2 VZOREC 
Vzorec raziskave je namenski, tvorili pa so ga učenci iz dveh petih (46 učencev), dveh šestih 

(42 učencev) in enega devetega (14 učencev) razreda devetletne Osnovne šole Orehek Kranj. 

Vzorec je vključeval fante (50 učencev) in dekleta (52 učenk) v starosti od 10 do 15 let. 

Skupno število vseh sodelujočih učencev je 102.  

3.3 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 
Podatke smo zbirali s pomočjo ankete v mesecu aprilu 2018, in sicer osebno dva tedna. 

Zbiranje podatkov je potekalo med poukom. Pri reševanju anket smo učencem na začetku dali 

natačna navodila in poskrbeli za anonimnost.  

Izdelali smo anketni vprašalnik, ki je v prvem delu vseboval osnovna demografska vprašanja 

ter vprašanja o časovni dimenziji uporabe digitalne tehnologije. Drugi del vprašalnika pa je 

vseboval vprašanja, ki so se navezovala na določanje pravil staršev in časovnih omejitev v 

povezavi z uporabo digitalne tehnologije, vprašanja, povezana z vsebinskimi vidiki uporabe 

digitalne tehnologije, ter vprašanja, povezana s preživljanjem prostega časa in uporabo 

interneta za učenje, usvajanje novih veščin, iskanje idej in razvijanje talentov. Anketni 

vprašalnik je vseboval 24 vprašanj odprtega in zaprtega tipa.  

3.4 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 
Za obdelavo podatkov smo uporabili program SPSS. Podatke smo prikazali v grafih in 

preglednicah, uporabili smo tudi inferenčno statistiko. Za merilo statistične pomembnosti smo 

upoštevali stopnjo tveganja manjšo ali enako 0,05. 
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4. REZULTATI Z RAZPRAVO 

4.1 DEMOGRAFSKI PODATKI  
V raziskavi je sodelovalo 102 učencev. Od tega je bilo 52 deklet (51 %) in 50 fantov (49 %). 

Preglednica 2: Prikaz sodelujočih učencev glede na spol 

  f   % 

Ženski 52 51,0 

Moški 50 49,0 

Skupaj 102 100,0 
 

Vzorec je vključeval učence v starosti od 10 do 15 let. Največ učencev je bilo starih 11, 

najmanj pa 15 let.  

Preglednica 3: Prikaz sodelujočih učencev glede na starost 

Starost f % 

10 let 20 19,6 
11 let 45 44,1 
12 let 22 21,6 

13 let 1 1,0 

14 let 11 10,8 

15 let 3 2,9 

Skupaj 102 100,0 
 
 
Vzorec so sestavljali učenci petih, šestih in devetih razredov osnovne šole. Največji odstotek 

učencev (45,1 %) je obiskoval 5. razred osnovne šole. 

Preglednica 4: Prikaz sodelujočih učencev glede na razred 

 f % 

5. razred 46 45,1 

6. razred 42 41,2 

9. razred 14 13,7 

Skupaj 102 100,0 
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4.2 DIGITALNA TEHNOLOGIJA IN AKTIVNOST OTROK V 

PROSTEM ČASU 

4.2.1 ČASOVNA OPREDELITEV 

Na vprašanje, koliko ur dnevno imajo prostega časa med tednom, je največ (42,2 %) učencev 

izbralo odgovor 3–4 ure (slika 2). Dobljeni rezultati raziskave se zelo močno ujemajo z 

ugotovitvami raziskave Lušina (2011), v kateri so podobno ugotavljali količino prostega časa 

pri učencih. V tej raziskavi so ugotovili, da ima 40 % anketiranih 3–4 ure prostega časa na 

dan med tednom, 35 % anketiranih ima 1–2 uri na dan, manj kot eno uro ima 9 % anketiranih 

učencev in več kot 5 ur 16 % učencev (Lušina, 2011). V naši raziskavi je ravno tako največ 

otrok (56,9 %) odgovorilo, da zunaj preživijo le 1–2 uri prostega časa, kar sledi v 

nadaljevanju.  

 

Slika 2: Količina prostega časa med tednom 

 
Kot je razvidno iz slike 3, večina otrok (56,9 %) preživi svoj prosti čas zunaj 1–2 uri (slika 3), 

kar se ujema z rezultati ameriške raziskave (Rideout, 2010), ki je pokazala, da mladi (stari od 

8 do 18 let) preživijo zunaj ob gibanju povprečno 1 uro in 46 minut na dan. Ista raziskava je 

pokazala tudi, da so mlajši otroci (11–14 let) nekoliko več zunaj (povprečno 1 uro in 50 

minut) ter fizično aktivnejši v prostem času (Rideout, 2010). Prav tako so rezultati raziskave 

skladni z raziskavo Larson, Green in Cordell (2011), ki je pokazala, da večina (62,5 %) otrok 

med tednom v prostem času preživi zunaj dve uri. 
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Slika 3: Čas preživljanja prostega časa zunaj 

 

Z raziskavo smo želeli ugotoviti, koliko časa učenci dnevno namenijo uporabi različnih vrst 

digitalne tehnologije. Uporabi in preživljanju prostega časa ob računalniku in internetu 

nameni 61,8 % učencev manj kot eno uro, 25,5 % učencev 1–2 uri, malo več kot 10 % 

učencev 3–4 ure, 2 % učencev pa več kot pet ur svojega prostega časa. Mobilni telefon v 

prostem času uporablja 53,9 % učencev manj kot eno uro, 35,3 % učencev 1–2 uri, 8,8 % 

učencev 3–4 ure, 2 % pa več kot pet ur. Za igranje igric na napravah porabi manj kot eno uro 

prostega časa 65,7 % učencev, 24,5 % jih porabi 1–2 uri, 6,9 % učencev 3–4 ure, več kot 5 ur 

svojega časa pa 2,9 % učencev. Za preživljanje prostega časa ob socialnih omrežjih 82,4 % 

učencev porabi manj kot eno uro, 11,8 % učencev 1–2 uri, 4,9 % učencev 3–4 ure, 1 % pa več 

kot pet ur (slika 4). 
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Slika 4: Koliko časa dnevno učenci uporabljajo različne vrste digitalne tehnologije 

 

Skupno torej preživi več kot eno uro na dan na računalniku in internetu kar 38,3 % 

anketirancev, na mobilnih telefonih 46,1 %, ob igranju igric na napravah 34,3 %, na socialnih 

omrežjih pa 17,7 % anketiranih učencev.  

 

V primerjavi z raziskavo, ki je je proučevala organizacijo prostega časa mladih (Goel, Gaur, 

Goel in Mishra, 2008) in v okviru katere je bilo ugotovljeno, da na mobilnih telefonih preživi 

več kot eno uro na dan 38,5 % anketiranih mladih, je naša raziskava pokazala, da učenci 

uporabljajo telefon v večjem deležu, saj ga več kot uro na dan uporablja 46,1 % učencev.  

4.2.2 POJMOVANJE PROSTEGA ČASA ANKETIRANCEV  

Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kako mladi dojemajo prosti čas. Anketiranci so odgovarjali 

na vprašanje, kaj je za njih prosti čas. Izbrali so lahko največ tri odgovore (slika 5). Rezultati 

so pokazali, da učencem prosti čas na prvem mestu predstavlja druženje s prijatelji (23,7 %), 

sledi mu igra zunaj (22,3 %), na tretjem mestu je poslušanje glasbe z 11,3 %, sledita pa 

ustvarjanje (10,3%) in igranje videoiger z 9,3 %. Za odgovora gledanje televizije in branje 

(knjig ali revij) se je odločilo enako število učencev (6,7 %). Najmanj učencem prosti čas 

predstavlja brskanje po internetu (3,7 %) in spanje (2,3 %). Niti enkrat ni nihče izbral 

odgovora odhod v gledališče. 11-krat (kar predstavlja 3,7 %) so učenci izbrali odgovor drugo, 
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kjer so našteli ples, delo v delavnici, rolanje, igra z živalmi, trening, plavanje, enkrat tudi 

učenje ter igro z igračami. 

Če povežemo našteto z zgoraj dobljenimi rezultati, se vidi neujemanje med dejanskim in 

želenim preživljanjem prostega časa na prostem. Anketiranci so pri izbiri pomena prostega 

časa za njih največkrat izbrali odgovor igra zunaj (22,3 %) ter druženje s prijatelji (23,7 %). 

Vendar pa so rezultati pokazali, da večina anketiranih preživi zunaj na prostem manj časa, kot 

bi ga lahko. To sklepamo na podalgi podatka, da je 58,9 % učencev navedlo, da ima več kot 3 

ure prostega časa na dan med tednom, le 22,5 % pa jih na prostem preživi več kot 2 uri (sliki 

2 in 3). Glede na te podatke in podatke o količini časa uporabe digitalne tehnologije (slika 4) 

sklepamo, da je razlog za manjšo aktivnost oziroma igro na prostem anketirancev uporaba 

digitalne tehnologije, ki odvzame oziroma zmanjša čas za gibanje na prostem, saj vse naštete 

digitalne naprave, razen mobilnega telefona, načeloma od uporabnika zahtevajo sedenje in 

posledično tudi pasivnost, ki je po definiciji Bajtove (2011) »glavna točka pasivnega oziroma 

neaktivnega prostega časa, lenarjenje, kjer gre za sedeče preživljanje prostega časa, kot je 

gledanje televizije, igranje videoigric ali pasivno spremljanje sodobnih medijev, kar vodi k 

razvoju nezdravega življenjskega sloga.«  

 

Slika 5: Odgovori anketirancev na vprašanje, kaj je za njih prosti čas 

 

Pasivno preživljanje prostega časa je opredeljeno kot brezciljno lenarjenje in preživljanje časa 

brez načrtovanega namena. Gre za sedeče preživljanje prostega časa, kot je gledanje televizije 

in igranje videoigric ter pasivno spremljanje sodobnih medijev (Bajt, 2011). Če torej 
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seštejemo odgovore oziroma aktivnosti, ki spadajo med pasivne, vidimo, da je število veliko. 

Skupaj so pasivne dejavnosti izbrali 93-krat, kar predstavlja skoraj tretino (31 %) vseh 

izbranih odgovorov, ki jih je bilo 300 oziroma 100 %. Sem spada gledanje televizije, ki so jo 

izbrali 20-krat (6,7 %), poslušanje glasbe so izbrali 34-krat (11,3 %), igranje videoiger 28-krat 

(9,2 %) ter brskanje po internetu 11-krat (3,7 %). Zato tudi ni presenetljivo, da je pri 

naslednjem vprašanju, ki učence sprašuje, s kom preživljajo prosti čas, kar 8 % učencev 

odgovorilo, da svoj prosti čas ne preživlja z nikomer (slika 6). Med pasivne dejavnosti nismo 

všteli branje knjig ter ustvarjanje, ki sta prav tako aktivnosti, ob katerih načeloma sedimo, 

vendar prinašajo večje koristi in je za njih potreben določen vložek energije, kar pa je 

definicija aktivnega prostega časa, kjer dejavno ni nujno fizično aktivno (Bajt, 2011). 

 

Naši rezultati se ujemajo z rezultati raziskave M. Bavdek (2014), ki s pomočjo podatkov o 

porabi prostega časa anketiranih potrdi, da večina otrok (71,9 %) prosti čas preživi neaktivno, 

za kar je odgovorno brskanje po internetu in gledanje televizije (Bavdek, 2014). 

 

Z namenom čim boljšega vpogleda v organizacijo prostega časa anketiranih učencev smo 

ugotavljali, s kom in kje učenci najraje preživljajo svoj prosti čas. Rezultati so predstavljeni v 

nadaljevanju. 

 

Anketirani učenci so izbirali, s kom najraje preživljajo prosti čas (slika 6). Večina (63 %) jih 

je izbralo s prijatelji in sošolci, 14 % jih je izbralo z bratom ali sestro, 8 % s starši in 8 % 

odgovor z nikomer. Tisti, ki so izbrali odgovor drugo, so navajali preživljanje prostega časa s 

hišnimi ljubljenčki, psi in mačkami.  

 

Dobljeni rezultati so primerjljivi z raziskavo M. Bavdek (2014), pri kateri je prav tako največ 

anketiranih izbralo, da največ prostega časa preživi s prijatelji (46,1 %), takoj zatem enako 

kot v izvedeni raziskavi z bratom ali sestro (22,5 %) ter s starši (16,9 %). Nekoliko višji 

odstotek pa je v raziskavi M. Bavdek (2014) pri odgovoru z nikomer (12,4 %).   
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Slika 6: Odgovori na vprašanje, s kom učenci preživljajo prosti čas 

 

Na vprašanje, kje najraje preživljajo svoj prosti čas (slika 7), je največ učencev (35 %) izbralo 

odgovor doma, 22,5 % učencev v naravi, 19,6 % na igrišču, 16,7 % pri prijatelju doma, 2 % v 

športni dvorani in 1 % v parku. Med drugo, za kar se je odločilo 2,9 % anketirancev, so 

našteli plavanje in preživljanje prostega časa na morju.  

Če združimo odgovora preživljanje prostega časa doma in pri prijatelju doma, ki jima je 

skupno to, da nista zunaj, vidimo, da se je za preživljanje prostega časa v zaprtih prostorih kot 

lastno izbiro odločilo kar 52 % učencev. Večinoma je v domovih in zaprtih prostorih težko 

izvajati fizične, gibalne in aktivne ali skupinske igre. Zato menimo, da v večini primerov ne 

gre za fizično aktivno preživljanje prostega časa, saj prostor omejuje gibanje otrok, ki 

preferirajo preživljanje prostega časa doma ali v prijateljevem domu, zaradi česar je lahko 

sedentarni način življenja močneje razvit kot pri otrocih, ki izbirajo in najraje preživljajo 

prosti čas na prostem, v naravi ali na igrišču. 
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Slika 7: Odgovori na vprašanje, kje učenci najraje preživljajo prosti čas 

 

4.2.3 VPLIV DIGITALNE TEHNOLOGIJE NA PROSTI ČAS 

Anketirance smo spraševali, za kaj od naštetega porabijo največ prostega časa. Večina 

učencev (62 %) pravi, da največ prostega časa porabijo za druženje s prijatelji in družino, 

manjše število (17 %) za brskanje po internetu in igranje igric, enako število (17 %) na 

telefonu v smislu komunikacije ter najmanj (4 %) učencev večino prostega časa preživi na 

telefonu v smislu igranja igric (slika 8).  

Kot pričakovano, je večina izbrala druženje s prijatelji in družino, vendar je potrebno omeniti, 

da velikokrat mladi ne ločijo druženja s prijatelji in skupnega igranja videoiger. Raziskava 

(Gril, 2006), izvedena na ljubljanjskih osnovnih šolah, je pokazala, da osnovnošolci celo 

navajajo, da je koristno imeti prijatelje, ker lahko skupaj igrajo igre na računalniku (Gril, 

2006).  

 

Dobljeni odstotki učencev, ki največ prostega časa porabijo ob digitalni tehnologiji, so manjši 

(38 %) od preživljanja prostega časa s prijatelji (62 %), vendar skupno vseeno veliki. Glede 

na možnosti, ki jih tehnologija in dostopnost interneta ponujata, ga učenci žal v večini 

uporabljajo za zabavo (kar je razvidno iz slike 11) v smislu pasivne uporabe.  
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Slika 8: Odgovori učencev na vprašanje, za kaj od naštetega porabijo največ prostega časa 

 
Problematike prekomerne in dolgo trajajoče uporabe interneta se zavedajo tudi učenci sami, 

kar potrjuje podatek, da kar 75,5 % vseh učencev poskuša skrajšati čas, ki ga preživijo na 

internetu (preglednica 6). Rezultati so celo višji od rezultatov hrvaške raziskave o internetni 

odvisnosti učencev (Mirkovič, 2012), v kateri je manjše število anketiranih učencev (42 %) 

odgovorilo, da poskuša zmanjšati čas na internetu (Mirkovič, 2012).  

Podobno na problem pasivnega prostega časa zaradi uporabe digitalne tehnologije nakazuje 

podatek, da kar 43,1 % anketirancev ponavadi igra igrico ali brska po internetu več časa, kot 

so na začetku načrtovali (preglednica 5). Menimo, da ta podatek prikazuje slabo organizacijo 

prostega časa učencev, zaradi katere se lahko zmanjšajo možnosti izbire in menjavanja med 

raznolikimi aktivnostmi, katerih produkt lahko vodi k aktivnemu preživljanju prostega časa.  

Naši rezultati so boljši od rezultatov ameriške raziskave (Bleakley, Ellithorpe in Romer, 

2016), v kateri poročajo, da kar 54,7 % anketiranih včasih ostane na internetu dalj časa, kot so 

na začetku načrtovali. 

Preglednica 5: Načrtovanje preživljanja časa učencev na internetu in ob igranju iger 

Ali ponavadi igraš igrico ali brskaš po internetu več 

časa kot si na začetku načrtoval?  f   % 

DA 44 43,1 

NE 58 56,9 

Skupaj 102 100,0 
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Poleg ugotavljanja, ali učenci uporabljajo digitalno tehnologijo dalj časa, kot so jo prvotno 
načrtovali, pa nas je zanimalo tudi, ali poskušajo skrajšati čas, ki ga na preživijo internetu.  

Preglednica 6: Skrajševanje časa, ki ga učenci preživijo na internetu. 

Ali poskušaš skrajšati čas, ki ga preživiš na 

internetu?  f   % 

DA 77 75,5 

NE 25 24,5 

Skupaj 102 100,0 
 
 
Z namenom ugotavljanja vpliva digitalne tehnologije na prosti čas učencev, smo ugotavljali, 

katere so bile prve aktivnosti učencev, s katerimi so vzpostavili stik s tehnologijo oziroma 

računalnikom. 

Največ anketiranih učencev (38,2 %) je za svojo prvo aktivnost na računalniku izbralo igranje 

igric. 35,3 % anketiranih je kot prvo aktivnost izbralo poslušanje glasbe in gledanje 

videoposnetkov. Skupno je torej večina (73,5 % vseh anketiranih) v prvi stik z digitalno 

tehnologijo in računalnikom vstopilo pasivno oziroma z izbiro pasivne dejavnosti. Žal 

najmanj, 25,5 % učencev, kot prvo aktivnost na računalniku navaja pisanje domačih, 

seminarskih nalog in referatov (slika 9).  

 

Slika 9: Odgovori učencev o njihovi prvi aktivnosti na računalniku 
 
S. Derganc (2004) trdi, da neaktivni, pasivni prosti čas ne prinaša zadovoljstva, slabo vpliva 

na samopodobo posameznika, ima majhen socialni pomen, ki vodi k razvoju frustracij ter 
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socialni ranljivosti posameznika (Derganc, 2004). S to trditvijo lahko razlagamo dobljene 

rezultate naslednjega vprašanja. Slika 10 prikazuje povezavo med dobrim počutjem 

anketirancev in številom prijateljev na socialnih omrežjih. Rezultati kažejo, da 8 % učencev 

svoje dobro počutje meri in povezuje s številom prijateljev na socialnih omrežjih, 23 % 

anketiranih pa ga delno povezuje s številom virtualnih prijateljev, kar je absolutno preveč, če 

stremimo k popolnosti, da sploh ne bi nihče od anketiranih povezoval lastno dobro počutje s 

številom virtualnih prijateljev na socialnih omrežjih. V povezavi s trditvijo S. Derganc (2004) 

tako lahko sklepamo, da je razlog za takšen rezultat nizka samopodoba in socialna ranljivost 

anketirancev, ki lahko izvira iz pasivnega preživljanja prostega časa. 

 

Slika 10: Odgovori učencev o svojem dobrem počutju glede na število prijateljev na socialnih 
omrežjih 
 

4.3 ZNANJE UČENCEV IN IZKORIŠČANJE PREDNOSTI 

DIGITALNE TEHNOLOGIJE 
 
Z raziskavo smo želeli ugotoviti, koliko znajo učenci izkoristiti prednosti digitalne 

tehnologije za usvajanje znanja, razvijanje različnih spretnosti, aktivno preživljanje prostega 

časa, zato bodo v nadaljevanju predstavljeni rezultati z namenom izpolnitve zastavljenega 

cilja. 

 

Slika 11 prikazuje, za kaj učenci najpogosteje uporabljajo internet. Kot je že omenjeno, jih 

največ (46,1 %) uporablja internet za zabavo, 21,6 % za učenje, 14,7 % za informiranje in 

pridobivanje podatkov ter enako 14,7 % za komunikacijo. 2 učenca sta izbrala odgovor drugo, 
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kjer je dekle, staro 11 let, navedlo, da internet uporablja za programiranje, 15-letni fant pa je 

napisal, da internet uporablja za ustvarjanje, montažo slik in risanje. Dobljeni rezultat, da sta 

le dva posameznika specifično navedla uporabo digitalnih naprav v smislu aktivne uporabe, 

izrabe in ustvarjanja, se ujema z rezultati ameriške raziskave (Rideout, 2015), ki je ugotovila, 

da obstaja le peščica mladih, ki svoje naprave uporablja zato, da ustvarjajo kode, glasbo ali 

umetnost (Rideout, 2015), ostalim pa internet služi večinoma za zabavo. 

 
Slika 11: Odgovori učencev na vprašanje, za katere namene najpogosteje uporabljajo internet 
 

Slika 12 prikazuje, v kolikšni meri učenci uporabljajo ter obiskujejo navedene aplikacije in 

spletne strani. Kot pričakovano, večina anketiranih (62,7 %) nikoli ne uporablja in obiskuje 

portalov z novicami, iz česar sklepamo, da internet ne uporabljajo v smeri informiranja 

oziroma pridobivanja informacij.  

Največji odstotek anketiranih (77,5 %) nikoli ne uporablja Facebooka, več kot polovica (56,9 

%) jih ne uporablja Instagrama in 52 % nikoli ne uporablja Snapchata. Ker vse tri uvrščamo 

med spletna družbena omrežja, sklepamo, da je odstotek tako visok zaradi starosti 

anketirancev. Raziskava Rideout (2010) je pokazala, da uporaba in obiskovanje spletnih 

družbenih omrežij močno narašča s starostjo (v starosti 8–10 let je aktivnih le 18 %, 11–14 let 

42 %, 15–18 let pa 53 % anketiranih) (Rideout, 2010). Na podlagi rezultatov omenjene 

raziskave sklepamo, da je bil v naši raziskavi odgovor nikoli tako pogosto izbran, ker je 

večina naših anketirancev (85,3 %) mlajših od 13 let. 
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Drugačni rezultati pa so se pokazali pri straneh za igranje igric na spletu, ki jih vedno 

obiskuje 13,7 % anketiranih, pogosto 16,7 % in včasih 38,2 %, odgovor nikoli je izbralo 31,4 

% anketiranih.  

 

Velika mera uporabe pa se je pokazala tudi pri Youtubu, spletni strani, ki omogoča ogled, 

izmenjavo, komentiranje in objavljanje videoposnetkov. Youtube vedno uporablja 30,4 % 

anketiranih, pogosto 40,2 %, včasih 26,5 %, nikoli pa le 2,9 %.  

 

Učenci so imeli možnost tudi sami napisati aplikacije in strani, ki jih obiskujejo, ter podati 

podatek, v kolikšni meri se zadržujejo na njih.  

Pet učencev je pod drugo napisalo Musical.ly, kjer so štrije izbrali, da obiskujejo Musical.ly 

vedno, eden pa pogosto. Gre za družbeno omrežje, ki si ga lahko naložimo na telefon ali 

tablico in deluje preko mobilne aplikacije. Aplikacija omogoča izdelavo in objavo 

videoposnetkov, dolgih do 15 sekund. Omogoča pošiljanje sporočil, predvajanje 

videoposnetkov v živo in tudi izmenjavo posnetkov (Safe.si, 2018). Spletna stran safe.si, 

katere cilj je ozaveščanje o varni rabi interneta ter mobilnih naprav za vse najstnike, otroke, 

starše in učitelje, poudarja številna tveganja pri uporabi omenjene aplikacije. Opozarja 

možnost odkrivanja lokacije uporabnikov, premoženja in pogostega pojavljanja neprimernih 

vsebin ter slabega nadzora nad lastnimi posnetki uporabnikov, ki se z lahkoto delijo in 

kopirajo (Safe.si, 2018). Dva anketiranca sta pod drugo navedla igro za mobilne naprave 

Clash Royale in oba izbrala odgovor, da jo igrata pogosto. Druga dva učenca sta napisala 

igro Minecraft in oba pri meri uporabe navedla, da jo igrata vedno. Štirje anketirani so pod 

drugo navedli uporabo elektronske pošte, kjer sta dva navedla pogosto uporabo, dva pa sta 

izbrala odgovor vedno. En učenec je napisal Twitter, ki spada med socialna družbena 

omrežja, in označil pogosto uporabo. Zadnji pa je napisal, da vedno uporablja in obiskuje 

spletno stran Free movies, ki omogoča brezplačno gledanje filmov in serij na internetu. Če 

izvzamemo uporabo elektronske pošte, je vsemu, kar so učenci napisali pod drugo, skupno to, 

da služijo predvsem zabavi.  

 

Raziskava Mladina (2010) navaja, da je uporaba računalnika v smislu zabave (kamor sodijo 

igranje spletnih iger, obiskovanje socialnih omrežij ali ogledovanje videoposnetkov) močno 

povezana z neugodnimi psihosocialnimi lastnostmi mladih (Lavrič idr., 2010). Če vse 

povežemo s trditvijo, da gledanje televizije, videoposnetkov, igranje igric na računalniku ali 

konzolah spada k pasivnemu prostemu času, ki pelje v razvoj nezdravega, sedečega 
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življenjskega sloga (Bajt, 2011), lahko zaključimo, da ob zgoraj opisani meri uporabe 

Youtuba, igranja spletnih iger ter aktivnosti, ki so jih učenci navedli pod drugo, anketirani ne 

preživljajo večino prostega čas aktivno. S čimer sovpada tudi največji delež anketiranih (46 

%), ki so izbrali, da internet najpogosteje uporabljajo za zabavo (slika 11). 

 
Slika 12: Odgovori učencev na vprašanje, v kolikšni meri uporabljajo navedene aplikacije in 
spletne strani 
 
S ciljem ugotoviti, koliko znajo učenci izkoristiti prednosti digitalne tehnologije za usvajanje 

znanja, razvijanje različnih spretnosti in aktivno preživljanje prostega časa, smo učencem 

zastavili naslednje vprašanje:  
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Ali si kdaj uporabljal internet za spoznavanje spodaj naštetega? Če je odgovor DA, na 

črto dopiši, na kateri internetni strani, aplikaciji si to iskal in gledal (samo Google ni 

dovolj). V nadaljevanju bodo predstavljeni rezultati in odgovori za naštete točke, po katerih 

smo spraševali. 

 

S prvim vprašanjem smo ugotavljali, če so anketiranci že kdaj uporabljali internet za učenje 

glasbenega instrumenta. Velika večina (86 %) je odgovorila ne (slika 13). Le 14 % jih je 

odgovorilo z da ter dopisalo sledeče strani: 1-krat Bolha.com, 5-krat Youtube, 7-krat 

Wikipedia in 1-krat Muziker.si.  

 

Muziker.si je spletna trgovina za nakup glasbene opreme v srednji in vzhodni Evropi 

(Muziker.si, 2004). Bolha.com je največji spletni oglasnik v Sloveniji, kjer lahko kupujemo, 

prodajamo in podarjamo stvari s pomočjo malih oglasov (Bolha.com, 1999). Wikipedija pa je 

splošna internetna enciklopedija, ki je odprta za razlage, spremembe in vnose kogar koli, ki 

ima dostop do spletne strani (Wikipedija, 2001).  

Definicije spletnih strani navajamo z namenom prikaza, da nobena od naštetih strani ne služi 

dejanskemu učenju glasbenega instrumenta. S tem, ko so učenci večkrat navedli Wikipedijo 

ali celo spletno trgovino z glasbeno opremo, so pokazali svoje neznanje oziroma niso 

pokazali spretnosti uporabe novih tehnologij za usvajanje glasbenega znanja ali spretnosti, ki 

bi jim pripomogle k kvalitetnejšemu ali aktivnem preživljanju prostega časa.  

Na straneh, ki so jih navedli, npr. na Wikipediji, lahko namreč iščemo le zgradbo in podatke o 

instrumentu ali nakupu predmeta, nikakor pa te strani ne podajajo znanja o uporabi ali učenju 

igranja instrumenta, za kar obstajajo strani in aplikacije, namenjene dejanski glasbeni vzgoji 

in učenju instrumenta. 

Spletna stran Youtube vsebuje ogromno posnetkov, ki vključujejo vse od glasbenih osnov do 

profesionalnega učenja igranja instrumenta, pri čemer ugotavljamo, da veliko učencev 

obiskuje Youtube, ampak kaže, da ne v smislu znanja in učenja, temveč le z namenom 

zabave, kar lahko sklepamo iz prejšnih slik (sliki 11 in 12), kjer je skoraj polovica (46,1 %) 

vseh anketiranih navedla, da internet uporablja za zabavo, hkrati pa jih je kar 30,4 % navedlo, 

da Youtube uporablja vedno, 40,2 % pa, da ga uporablja pogosto, kar skupaj s 70,6 % 

predstavlja zelo visoko mero uporabe navedene spletne strani. 
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Slika 13: Delež učencev, ki so internet že uporabljali za učenje glasbenega instumenta 

 
Za učenje tujega jezika več kot polovica (57 %) anketiranih ni še nikoli uporabila interneta, 

43 % pa se je tuji jezik že učilo s pomočjo internetnih strani ali aplikacij (slika 14). Tisti, ki so 

odgovorili pritrdilno, so dopisali naslednje: Arnes angleščina, Agenda web, Duolingo, PONS, 

Youtube, Google prevajalnik, slovensko-angleški slovar in Cambridge dictionary. Z vsem 

naštetim se je pokazala večja spretnost, boljše poznavanje in večji nabor informacij za učenje 

tujega jezika s pomočjo interneta kot pri učenju glasbenega instrumenta.  

 

 
Slika 14: Delež učencev, ki so internet že uporabljali za učenje tujega jezika 

 
83 % učencev ni nikoli uporabljalo interneta za iskanje idej za izlet in le 17 % jih je iskalo s 

pomočjo interneta (slika 15). Tisti, ki so pritrdili, so navedli naslednje spletne strani oziroma 

aplikacije: Google Maps, sonček.com, svet-križarjenj.si, hribi.si, potovanje.si, kompas.si, 

trivago.si. 
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Slika 15: Delež učencev, ki so internet že uporabljali za pridobivanje ideje za izlet 

 
Za iskanje kuharskih receptov je nekoliko višji odstotek učencev (26 %), ki so si pri tem 

pomagali z internetom (slika 16). Navedli so spletne strani: kulinarika.net, okusno.je, 

dobroje.si, radkuham.si, oblizniprste.si, Youtube, Wikipedija, 24kitchen.si.  

 
Slika 16: Delež učencev, ki so internet že uporabljali za iskanje kuharskih receptov 
 
17 % anketirancev je na internetu iskalo navodila, kako se naredi in izdela origami (slika 17). 

Strani, na katerih so to iskali, sta Youtube in Google slike. 
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Slika 17: Delež učencev, ki so internet že uporabljali za izdelavo origamija 

 
Pri naslednjem vprašanju je le 20 % učencev odgovorilo, da so ideje in navodila za izdelavo 

družabne igre ali izdelka iskali na internetu (slika 18). Skoraj vsi, ki so pritrdili, so za spletno 

stran navedli Youtube, le dva učenca sta izbrala drugi dve spletni strani, in sicer otroci.org in 

Pinterest. 

 
Slika 18: Delež učencev, ki so internet že uporabljali za izdelavo izdelka, družabne igre 

 
Le 4 % od vseh anketiranih je že kdaj uporabilo internet za iskanje idej za družabno igro s 

prijatelji na prostem (slika 19). In vsi 4 učenci (3 dekleta in en fant), ki so pritrdili, so navedli 

isto internetno stran; Youtube. 
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Slika 19: Delež učencev, ki so internet že uporabljali za iskanje idej za družabno igro s 
prijatelji na prostem 
 
Nekoliko višji, vendar še vedno majhen odstotek (le 8 %) učencev je po internetu iskal ideje 

za izvajanje vodenih telesnih vadb (slika 20). Navedli so naslednje spletne strani: Youtube, 

moski.si, workout. Ob pregledovanju navedenih spletnih strani smo ugotovili, da workout niti 

ni spletna stran, ampak so to posamezni videoposnetki na Youtubu. Prav tako je zanimivo, da 

je eden izmed učencev napisal moški.si, ki je načeloma stran za odrasle moške z vsebinami, ki 

so neprimerne za starost anketirancev. 

 
Slika 20: Delež učencev, ki so internet že uporabljali za iskanje idej za izvajanje vodenih vadb 

 
Najmanj anketiranih (le 2 %) je na internetu že iskalo organizirane aktivnosti na prostem v 

svojem kraju (slika 21). Navedli so le Youtube kot spletno stran, kjer so te podatke iskali.  
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Slika 21: Delež učencev, ki so internet že uporabljali za iskanje organiziranih aktivnosti na 
prostem v svojem kraju 
 
Učenci so imeli možnost tudi sami dopisati, za kaj uporabljajo internet, ter dopisati spletno 

stran ali aplikacijo, s katero si pomagajo, vendar žal ni tega storil nihče.  

 

Če strnemo vse odgovore, so učenci glede na dobljene rezultate najbolj spretni na jezikovnem 

področju oziroma pri učenju tujih jezikov. Mislimo, da so večino idej za spletne strani, s 

katerimi si pomagajo pri učenju tujih jezikov, dobili v šoli, vendar bi bilo za celovit sklep 

potrebno izvesti dodatno analizo. 

 

Glede na zgoraj navedene rezultate in majhen, večinoma zanemarljiv nabor spletnih strani, ki 

so jih učenci vnašali, pa je najbolj presenetljiv podatek, da jih 88 % vseeno meni, da bi kljub 

temu, da še niso obiskovali strani za vse zgoraj naštete aktivnosti, to sami znali storiti in jih 

poiskati (slika 22). Iz tega podatka lahko vidimo, kako so učenci zelo nekritični pri uporabi 

interneta, spletnih strani in digitalne tehnologije nasploh, ker strani niso nikoli obiskali, jih ne 

poznajo in je malo verjetno, da bi ideje dobili kar sami od sebe.  

 

Naši rezultati se ujemajo z rezultati reprezentative raziskave (Livingstone, Haddon, Gorzig in 

Olafsson, 2011), ki je raziskovala uporabo interneta 9- do 16-letnikov v 25-ih evropskih 

državah. Ugotovili so, da mnogi otroci ne izkoristijo ustvarjalnih priložnosti in možnosti na 

internetu ter da je potrebno otroke usposabljati za digitalno spretnost, da bi lahko dosegli 

minimalni standard, česar niso deležni v zadostni meri. Raziskovalci omenjene raziskave 
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trdijo, da bomo na tak način lahko preprečili izolirane in nekvalificirane otroke (Livingstone, 

Haddon, Gorzig in Olafsson, 2011). 

 
Slika 22: Odgovori učencev na vprašanje, ali bi kljub temu, da še niso obiskovali naštetih 
spletnih strani, znali to sam poiskati 

 
Spodnja preglednica (preglednica 7) prikazuje, da bi se večina anketiranih (65,7 %) za pomoč 

pri iskanju informacij in spletnih strani obrnila na starše, 11,8 % bi za pomoč prosilo 

prijatelje, 2,9 % učitelje, 4,9 % pa sošolce. 14,7 % učencev je izbralo odgovor drugo, kamor 

so trije napisali, da za pomoč ne bi prosili nikogar, trije bi se za pomoč obrnili nase, dva sta 

celo napisala ne vem, šest pa jih je odgovorilo, da bi se obrnili na sorodnike. 

Preglednica 7: Odgovori učencev na vprašanje, koga bi prosili za pomoč pri učenju, iskanju 
spletnih strani in informacij o želenih informacijah 

NA KOGA BI SE OBRNIL ZA POMOČ? 
Starše 65,7 % 
Prijatelje 11,8 % 
Učitelje 2,9 % 
Sošolce 4,9 % 
Drugo 14,7 % 
 

4.4 RAZLIKE V KOLIČINI ČASA, PORABLJENEGA ZA SODOBNE 

MEDIJE, IN VRSTI UPORABE DIGITALNE TEHNOLOGIJE MED 

SPOLOMA 

Rezultati so pokazali, da računalnik in internet v prostem času uporablja 1–2 uri na dan več 

dečkov (34 %) kot deklet (17,3 %). Prav tako več kot tri ure računalnik in internet uporablja 
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več dečkov (16 %) kot deklet (9,6 %), kar je razvidno iz preglednice 8. Statistična analiza je 

pokazala, da razlika med deklicami in dečki v količini časa, ki ga dnevno preživijo ob uporabi 

računalnika in interneta v prostem času, ni statistično značilna (χ2 = 5,799; df = 2; α = 0,055). 

Zato smo zavrgli hipotezo H2, ki pravi, da “med fanti in dekleti obstajajo statistično 

pomembne razlike v količini časa, ki ga preživijo ob uporabi računalnika in interneta v 

prostem času.” 

Rezultati raziskave potrjujejo ugotovitve raziskave (Gross, 2004), ki prav tako kažejo, da ne 

obstajajo razlike med spoloma v količini časa, ki ga anketirani preživijo na internetu, kar se 

ujema z našimi rezultati. 

Preglednica 8: Dnevna uporaba računalnika in interneta v prostem času glede na spol 

ženski moški χ2 α  
Količina časa uporabe računalnika in interneta 
na dan f f (%) f f (%) 

Manj kot eno uro 38 73,1 25 50 

1–2 uri 9 17,3 17 34 

Več kot tri ure 5 9,6 8 16 

5,799 0,055 

 

Približno enak odstotek anketiranih deklet (11,5 %) in dečkov (10 %) uporablja mobilni 

telefon več kot tri ure dnevno, podobno ni večjih razlik v številu deklic in dečkov pri uporabi 

telefona manj kot eno uro na dan (preglednica 9). Med dečki in deklicami se ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike v količini časa uporabe mobilnega telefona v prostem času 

(χ2 = 0,327; df = 2; α = 0,849). Na podlagi dobljenih rezultatov smo zavrgli tudi hipotezo H3, 

ki pravi, da “med dečki in dekleti obstajajo statistično pomembne razlike v količini časa, ki ga 

preživijo ob uporabi mobilnega telefona v prostem času.”  

Preglednica 9: Dnevna uporaba mobilnega telefona v prostem času glede na spol 

ženski moški χ2 α  
Količina časa uporabe mobilnega telefona 
dnevno f f (%) f f (%) 

Manj kot eno uro 29 55,8 26 52 

1–2 uri 17 32,7 19 38 

Več kot tri ure 6 11,5 5 10 

0.327 0,849 
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Z raziskavo smo želeli ugotoviti, ali med dečki in deklicami obstajajo razlike v količini časa 

igranja igric na napravah, kot so telefon, računalnik, televizija. Rezultati so pokazali, da 

veliko več deklic (90,4 %) kot dečkov (40 %) igra igrice na napravah manj kot eno uro. Eno 

do dve uri za igranje igric na napravah porabi le 9,6 % deklet, fantov pa 40 %. Nobena 

deklica ne igra igric na napravah več kot tri ure, medtem ko jih 10 dečkov (kar je 20 %) igra 

več kot tri ure (preglednica 10). Kot vidimo iz rezultatov, dečki porabijo za igranje igric več 

časa od deklet. Razlike v količini porabljenega časa za igranje igric med dečki in deklicami so 

bile pomembne tudi statistično (χ2 = 29,853; df = 2; α = 0.000). Zato smo na podlagi 

dobljenih rezultatov potrdili hipotezo H4, ki pravi, da “med dečki in dekleti obstajajo 

statistično pomembne razlike v količini časa, ki ga porabijo za igranje igric na napravah.”  

Naši rezultati se ujemajo z rezultati raziskave Gentile (2009), ki se je ukvarjala s patološko 

uporabo videoigric med mladimi. V omenjeni raziskavi so prav tako ugotovili, da dečki, stari 

od 8 do 18 let, igrajo igre več časa in pogosteje od deklet v istem starostnem obdobju 

(Gentile, 2009). 

 

Podobno je tudi raziskava Rideout (2010) pokazala, da dečki dnevno eno uro več uporabljajo 

digitalno tehnologijo. Razlog za toliko večjo izpostavljenost je igranje videoiger, ki dečkom 

dnevno vzame precej več časa kakor deklicam. Ti izsledki se prav tako ujemajo z našimi 

rezultati. 

Preglednica 10: Količina časa dnevnega igranja igric na napravah (telefonu, računalniku, 
televiziji) glede na spol 

ženski moški χ2 α  
Čas igranja igric na napravah 

f f (%) f f (%) 

Manj kot eno uro 47 90,4 20 40 

1–2 uri 5 9,6 20 40 

Več kot tri ure 0 0 10 20 

29,853 0,000 

 

Z raziskavo smo želeli preveriti tudi ugotovitve raziskave Rideout (2010), ki je pokazala, da 

dečki in deklice v povprečju enako radi obiščejo socialna omrežja, vendar deklice ostanejo na 

straneh socialnih omrežij dlje časa oziroma je njihov čas uporabe daljši kot pri dečkih. 

 

Iz preglednice 11 je razvidno, da ne obstajajo statistično pomembne razlike (χ2 = 2,152; 

df = 2; α = 0,341) v času uporabe socialnih omrežij med deklicami in dečki, vendar lahko 
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opazimo, da je delež deklic, ki nekoliko več časa preživijo na socialnih omrežjih, večji v 

primerjavi z dečki. 

Preglednica 11: Dnevna količina časa, ki je namenjen socialnim omrežjem (Facebook, 
Twitter, Instagram, Snapchat ...) v prostem času, glede na spol 

ženski moški χ2 α  
Dnevni čas uporabe socialnih omrežij f f (%) f f (%) 

Manj kot eno uro 40 76,9 44 88 

1–2 uri 8 15,4 4 8 

Več kot tri ure 4 7,7 2 4 

2,152 0,341 

 

Rezultati so tudi pokazali, da več dečkov (66 %) kot deklic (30,8 %) uporablja internet za 

zabavo. Za učenje ga uporablja 30,8 % deklic in 12,8 % dečkov, za informiranje 17,3 % 

deklet in 12,8 % dečkov, za komunikacijo pa 21,2 % deklet in 8,5 % dečkov. Vidimo, da 

dečki pogosteje kot deklice uporabljajo internet za zabavo, za učenje pa ga pogosteje 

uporabljajo deklice (preglednica 12). Razlike med dečki in deklicami so bile tudi statistično 

pomembne (χ2 = 12,980; df = 3; α = 0.005). Potrdili smo tudi hipotezo H1, da “med dečki in 

dekleti obstajajo statistično pomembne razlike glede aktivnosti, za katere uporabljajo 

internet.” 

Preglednica 12: Razlike v uporabi interneta med dečki in deklicami 

ženski moški χ2 α  
Za kaj učenci najpogosteje 
uporabljajo internet f f (%) f f (%) 

Zabava  16 30,8 31 66 

Učenje 16 30,8 6 12,8 

Informiranje, pridobivanje 

informacij 
9 17,3 6 12,8 

Komunikacija  11 21,2 4 8,5 

12,980 0,005 

 

Kot je razvidno iz preglednice 13, več dečkov (27,3 %) kakor deklic (7,1%) porabi največ 

prostega časa za internet in igranje igric. Razlike med dečki in deklicami so statistično 

pomembne (χ2 = 7,376; df = 2; α = 0,025), kar se ujema z rezultati, prikazanimi v preglednici 

10, s pomočjo katerih smo dokazali, da dečki porabijo več časa za igranje igric na napravah.  
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Preglednica 13: Razlike med dečki in deklicami v izbiri aktivnosti, za katere porabijo največ 
prostega časa 

ženski moški χ2 α  
Za kaj od naštetega porabijo učenci 
največ prostega časa f f (%) f f (%) 

Internet in igranje igric 3 7,1 12 27,3 

Uporaba telefona (komunikacija, 

igrice) 
12 28,6 6 13,6 

Druženje s prijatelji 27 64,3 26 59,1 

7,376 0,025 

 

Da je bila prva aktivnost na računalniku igranje igric, navaja 50 % dečkov in 27,5 % deklet. 

Da so računalnik najprej uporabljali za učenje, navaja 20 % dečkov in 31,4 % deklet. Za 

zabavo je v samem začetku računalnik uporabljalo 30 % dečkov in 41,2 % deklet (preglednica 

14). Statistična analiza je pokazala, da ne obstajajo statistično pomembne razlike med 

spoloma v izbiri prve aktivnosti na računalniku (χ2 = 5,478; df = 2; α = 0,065). 

Preglednica 14: Prikaz izbire prvih aktivnosti na računalniku pri anketiranih glede na spol 

ženski moški χ2 α  
Kaj je bila prva aktivnost učencev na 
računalniku f f (%) f f (%) 

Igranje igric 14 27,5 25 50 

Učenje  16 31,4 10 20 

Zabava  21 41,2 15 30 

5,478 0,065 

 

Prav tako ne obstajajo statistično pomembne razlike v dobrem počutju učencev zaradi števila 

prijateljev na socialnih omrežjih glede na spol, kar je razvidno iz preglednice 15.  

Preglednica 15: Vpliv števila prijateljev na socialnih omrežjih na dobro počutje učencev glede 
na spol 

ženski moški χ2 α  
Ali je dobro počutje učencev odvisno od 
števila prijateljev na socialnih omrežjih f f (%) f f (%) 

DA 5 9,6 3 6 

NE  39 75 31 62 

DELNO  8 15,4 16 32 

4,043 0,132 
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4.5 STARŠI IN UPORABA DIGITALNE TEHNOLOGIJE  
V raziskavi smo si zastavili cilj ugotoviti vlogo staršev v povezavi z uporabo digitalne 

tehnologije v prostem času. Zanimalo nas je, ali starši določajo pravila in časovne omejitve, s 

pomočjo katerih omejujejo uporabo digitalne tehnologije. 

 

Večina učencev (63,7 %) je pritrdila, da so starši tisti, ki določijo, koliko časa lahko gledajo 

televizijo, igrajo igrice in uporabljajo telefon. Nekaj več kot četrtina (30,4 %) jih je navedla, 

da si sami določijo čas uporabe tehnologije. Preostali (5,9 %) pa so navedli, da starši včasih 

omejijo oziroma določijo čas (slika 23).  

 

Naši rezultati kažejo na višjo stopnjo časovnega omejevanja s strani staršev v primerjavi z 

raziskavo Wartella idr. (2014), v kateri so ugotovili, da polovica (51 %) staršev določa in 

omejuje čas, ki ga otroci preživijo ob uporabi medijev.  

Raziskava Rideout idr. (2010) je dokazala, da otroci, katerih starši omejujejo čas ob medijih 

in se trudijo vzpostavljati družinska pravila o uporabi digitalne tehnologije, porabijo manj 

časa za digitalno tehnologijo od vrstnikov, kjer pravil in omejitev ni. To so ugotavljali na 

podlagi prisotnosti oziroma odsotnosti televizije v otroških sobah, vključenosti televizije v 

ozadju, ko je nihče ne gleda in na podlagi števila ter vrste pravil, ki jih določijo starši 

(Rideout idr., 2010). Če to primerjamo z našimi rezultati, lahko vidimo pozitivno povezavo 

med visoko oziroma večinsko prisotnostjo časovnega omejevanja staršev in nizko prisotnostjo 

naprav v otroških sobah (slika 26). 

 

Slika 23: Odgovori učencev na vprašanje, ali starši določijo, koliko časa lahko gledajo 
televizijo, igrajo igrice in uporabljajo telefon 
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Pri odgovorih na vprašanje, ali se starši vedno držijo pravil in časovnih omejitev, ki jih 

postavijo, je skoraj polovica (46 %) učencev odgovorila, da sami prenehajo, ko poteče 

dogovorjeni čas. Starši vedno opomnejo, da se je dogovorjeni čas iztekel, le pri 36 % 

anketiranih. Enako kot pri prejšnem je tudi pri tem vprašanju 6 % učencev odgovorilo, da se 

starši včasih držijo pravil, ki jih določijo. 12 % učencev je odgovorilo, da se starši ne držijo 

pravil in časovnih omejitev, ker jih ne nadzorjujejo (slika 24).  

Podobne rezultate je pokazala raziskava Rideout idr. (2010), kjer 16 % anketiranih nima 

postavljenih pravil in jim starši ne omejujejo uporabe medijev, 26 % anketiranih ima 

določena pravila s strani staršev, ki vedno izpolnjujejo in upoštevajo postavljena pravila. 

Razlika pa je pri anketiranih, ki jim starši postavijo pravila, ki se jih sami včasih držijo, včasih 

pa ne (v naši raziskavi se je to pokazalo pri 6 % anketiranih, v omenjeni raziskavi pa je ta 

skupina anketiranih največja 36%) (Rideout idr., 2010). 

 

Slika 24: Odgovori učencev na vprašanje, ali se starši držijo pravil, ki jih postavijo 

 

V nadaljevanju smo želeli izvedeti, ali se starši strinjajo s prisotnostjo digitalnih naprav v sobi 

in kakšna so pravila glede mobilnega telefona ponoči. Njihovo strinjanje ali nestrinjanje smo 

želeli povezati z dejansko prisotnostjo naprav v otroških sobah. Po podatkih učencev se 

polovica staršev ne strinja s prisotnostjo naprav v sobi, 32 % se jih strinja, ostalih 18 % 

anketiranih pa ne ve, kakšna je želja staršev (slika 25). Menimo, da je razlog za nevednost, 

premajhna stopnja komunikacije o uporabi digitalne tehnologije. Vendar je kljub temu da 
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nekateri učenci ne vedo, ali se starši strinjajo ali ne, prisotnost naprav v otroških sobah 

majhna (slika 26), kar nas veseli.  

 

Slika 25: Odgovori učencev na vprašanje, ali se starši strinjajo, da so digitalne naprave 
(mobitel, računalnik, tablica, televizija …) v otroških sobah 

 

V otroških sobah je prisotna televizija pri 10,8 % učencev, pri 19,6 % učencev je dovoljena 

prisotnost tablic v sobi, računalnik ima v sobi več kot četrtina učencev (31,4 %), največja 

prisotnost pa se je pokazala pri mobitelu med spanjem, ki ga ima v sobi 33,3 % anketiranih 

(slika 26).  

 

Wartella idr. (2014) so v svoji raziskavi ugotovili, da ima kar 42 % otrok (starih do 8 let) v 

svojih sobah televizijo. V raziskavi Rideout idr. (2010) pa so ugotovili še višjo (71%) 

prisotnost televizije v otroških sobah pri otrocih, starih od 8 do 18 let, kar je precej več od 

rezultatov naše raziskave. 
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Slika 26: Odgovori učencev na vprašanja o prisotnosti naštetih naprav v otroški sobi 

 

Anketirani so odgovarjali na trditve, s katerimi smo želeli pridobiti čim boljši vpogled v 

družinska pravila, njihov obstoj ali odsotnost in dogovore med starši in otroki glede uporabe 

digitalne tehnologije (preglednica 16). 

 

S prvo izjavo, da lahko televizijo, računalnik in telefon učenci prosto uporabljajo kadar koli, 

razen med poukom, se je močno strinjalo 10 učencev (9,8 %), strinjalo se jih je 15,7 %, 14,7 

% učencev se ni opredelilo, 17,6 % se jih s to trditvijo ni strinjalo, največ (36,3 %) pa se jih 

sploh ni strinjalo.  

 

Z naslednjo trditvijo, da lahko učenci digitalno tehnologijo uporabljajo po končani domači 

nalogi, se je močno strinjalo več učencev kot pri prejšnji trditvi (25,5 %), največ anketiranih 

(43,1 %) pa se je z njo strinjalo. Neopredeljenih učencev je bilo 16,7 %, strinja se jih ni 11,8 

%, močno nestrinjanje pa so izbrali le trije učenci, kar predstavlja 2,9 %.  

Iz rezultatov lahko vidimo, da večina otrok lahko uporablja medije po končani domači nalogi, 

kar se ujema z raziskavo Jurišić (2009), v kateri so ugotovili, da starši zahtevajo od otrok 

opravljene šolske obveznosti, kar jim zadostuje in ne postavljajo dodatnih omejitev (Jurišić, 

2009). 
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Manj učencev se je močno strinjalo s trditvijo, da smejo digitalne naprave uporabljati po 

opravljenih hišnih opravilih (14,7 %). Največ, 32,4 % anketiranih, se je s to trditvijo strinjalo. 

30,4 % se jih ni niti strinjalo niti ne strinjalo. S to trditvijo se ni strinjalo 14,7 %, da se močno 

ne strinja, pa je odgovorilo najmanj učencev (7,8 %). Večina anketiranih mora najprej 

opraviti hišna opravila, nato pa sme uporabljati digitalne naprave, s čimer se nakazuje 

spodbujanje opravljanja hišnih opravil otrok s strani staršev. 

 

Pri trditvi, da digitalne naprave lahko uporabljajo po zaključeni igri s prijatelji, se največ 

učencev ni opredelilo (33,3 %). Močno se jih je strinjalo le 10 učencev, kar je 9,8 %. Strinjalo 

se jih je nekaj več (19,6 %). Nestrinjanje s to trditvijo je izbralo 21,6 % učencev, 15,7 % pa se 

jih močno ni strinjalo.  

 

Za trditev, da ob koncu tedna starši določijo čas, kdaj lahko učenci uporabljajo naprave, se je 

največ učencev strinjalo (31,4%), močno strinjanje s trditvijo je izbralo 17,6 %, 

neopredeljenih je bila približno četrtina anketiranih (24,5 %). Močno nestrinjanje je izbralo 

13,7 %, nestrinjanje pa 12,7 % anketiranih.  

 

S trditvijo, da starši poznajo vsa gesla, ki jih na internetu uporabljajo, se največ učencev 

močno ni strinjalo (32,4 %), manj se jih ni strinjalo s trditvijo (13,7 %), neopredeljenih pa je 

bilo 17,6 %. Močno strinjanje je izbralo 19,6 %, strinjalo pa se jih je 15,7 %. Glede na 

rezultate starši ne poznajo vseh gesel večine učencev, kar se ne ujema s smernicami za zdrav 

digitalni razvoj mladih. Gold (2015) poudarja, da je izredno pomembno, da starši 

osnovnošolskih otrok poznajo vsa gesla otrok, ki jih uporabljajo na internetu. 

 

Z izjavo, da morajo biti vse elektronske naprave čez noč ugasnjene in pospravljene v skupnih 

prostorih, se je skoraj polovica (46,1 %) učencev močno strinjala, 21,6 % pa se jih je strinjalo. 

Neopredeljenih je bilo 14,7 %. Nestrinjanje in močno nestrinjanje je izbralo enako število 

učencev (8,8 %).  

 

Z izjavo, da imajo učenci s starši natančno postavljena pravila in dogovor o prostoru, času in 

načinu uporabe digitalne tehnologije, se je 30 učencev (29,4 %) močno strinjalo, strinjalo pa 

se jih je 21,6 %. Največ učencev (34,3 %) se jih ni niti strinjalo niti ne strinjalo. Le 7 učencev, 

kar predstavlja 6,9 %, se jih s to izjavo ni strinjalo, 7,8 % pa se jih močno ni strinjalo. 
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Preglednica 16: Prikaz rezultatov anketiranih učencev o strinjanju z naštetimi izjavami. 
 

 

IZJAVE: 

 

1 – se 

sploh ne 

strinjam 

2 – se ne 

strinjam 

3 – niti se 

strinjam niti 

se ne strinjam 

4 – 

strinjam 

se 

5 – močno 

se strinjam 

 f f % f f % f f % f f % f f % 

Televizijo, računalnik in 
telefon lahko uporabljam, ko 
končam domačo nalogo. 

3 2,9 12 11,8 17 16,7 44 43,1 26 25,5 

Televizijo, računalnik in 
telefon lahko uporabljam po 
pouku, ko končam hišna 
opravila. 

8 7,8 15 14,7 31 30,4 33 32,4 15 14,7 

Televizijo, računalnik in 
telefon lahko uporabljam po 
zaključeni igri s prijatelji. 

16 15,7 22 21,6 34 33,3 20 19,6 10 9,8 

Naprave lahko uporabljam 
kadar koli, razen med 
poukom. 

37 36,3 18 17,6 15 14,7 22 21,6 10 9,8 

Ob koncu tedna mi starši 
določijo čas, kdaj lahko 
uporabljam naprave. 

14 13,7 13 12,7 25 24,5 32 31,4 18 17,6 

Vsa svoja gesla, ki jih na 
internetu uporabljam, poznajo 
tudi moji starši 

33 32,4 14 13,7 18 17,6 16 15,7 20 19,6 

Vse naprave (TV, 
računalnike, telefone) imam 
čez noč ugasnjene in v 
skupnem prostoru – dnevni 
sobi ali kuhinji. 

9 8,8 9 8,8 15 14,7 22 21,6 47 46,1 

S starši imamo natančno 
postavljena pravila in dogovor 
kdaj, kje in kako uporabljamo 
tehnologijo (tv, videoigre, 
računalnike, telefon) 

8 7,8 7 6,9 35 34,3 22 21,6 30 29,4 
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5. SKLEP IN UGOTOVITVE 

V prvem delu magistrskega dela smo teoretično predstavili, kaj je digitalna tehnologija, kako 

jo delimo, kakšne so njene prednosti, posledice in vpliv. Nato smo opisali glavne značilnosti 

prostega časa (tako aktivnega kot pasivnega), prostočasne dejavnosti ter povezavo med 

prostim časom in sodobnimi mediji. V zadnjem delu teoretičnih izhodišč pa smo predstavili 

še vlogo staršev in njihovo povezanost z digitalno tehnologijo. Vseskozi smo prilagali 

izsledke slovenskih in tujih raziskav, vezanih na problematiko.   

 

V empiričnem delu smo od učencev želeli pridobiti povratno informacijo o vplivu digitalne 

tehnologije na aktivno preživljanje prostega časa, spretnosti uporabe novih tehnologij za 

usvajanje različnih znanj, spretnosti, ki pripomorejo h kvalitetnejšemu življenju, ter želeli 

ugotoviti dejansko vlogo staršev v povezavi z uporabo digitalne tehnologije v prostem času. 

Zanimale so nas tudi morebitne razlike med spoloma v količini časa, ki ga učenci porabijo ob 

sodobnih medijih, ter razlike v aktivnostih, za katere uporabljajo internet. 

 

Prvo raziskovalno vprašanje je bilo, kako digitalna tehnologija vpliva na aktivnost otrok v 

prostem času. Ugotovili smo, da učenci organizirajo svoj prosti čas tako, da veliko časa 

preživijo ob uporabi digitalne tehnologije. Kljub temu da menijo, da je glavni namen prostega 

časa igra zunaj in druženje s prijatelji, dejansko zunaj preživijo manj časa, kot bi ga lahko. 

Glede na rezultate, ki predstavljajo količino časa, preživetega ob uporabi digitalnih medijev, 

sklepamo, da je digitalna tehnologija razlog za manjši izkoristek prostega časa zunaj in s tem 

manjšo fizično aktivnost učencev, saj vse digitalne naprave, razen mobilnega telefona, od 

uporabnika zahtevajo sedenje in posledično tudi pasivnost. Torej je na račun uporabe 

digitalne tehnologije odvzet in omejen čas, ki bi ga lahko anketirani učenci izkoristili za 

aktivnosti na prostem, v naravi, omejeni pa sta tudi raznolikost in izbira aktivnosti. Rezultati 

so pokazali, da tudi na računalniku in internetu učenci na žalost izbirajo pasivne aktivnosti, 

kar ugotavljamo iz podatka, da jih večina internet najpogosteje uporablja za zabavo, ter iz 

tega, da je največ učencev poročalo, da je bila njihova prva aktivnost in tako stik z 

računalnikom v obliki igranja igric.   

 

Drugo raziskovalno vprašanje je bilo, v kolikšni meri znajo učenci izkoristiti prednosti 

digitalne tehnologije za usvajanje znanja, razvijanje različnih spretnosti in aktivno 
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preživljanje svojega prostega časa. Iz odgovorov smo ugotovili, da imajo učenci zelo ozek 

nabor spretnosti, idej in znanj na področju uporabe digitalne tehnologije v smislu izkoristka 

njenih prednosti za usvajanje novih znanj, veščin ali iskanja informacij, ki bi lahko vodile v 

aktivnejše preživljanje prostega časa. Rezultati so pokazali, da velika večina učencev ni nikoli 

uporabila interneta za iskanje organiziranih aktivnosti na prostem, za ideje za družabno igro, 

za izdelavo družabne igre, origamija ali za iskanje idej za izlet. Prav tako večina učencev ni 

pokazala zanimanja in poznavanja uporabe novih tehnologij za usvajanje glasbenega znanja 

in tako spretnosti, ki bi jim pripomogle h kvalitetnejšemu ali aktivnejšemu prostemu času. 

Nekaj več spretnosti so učenci pokazali pri izkoristku interneta za učenje tujega jezika in 

iskanje kuharskih receptov ter kuhanje, vendar tudi ti niso bili v večini. Učenci so imeli 

možnost napisati tudi lastne ideje, a žal niso napisali nobenega odgovora. Tako lahko rečemo, 

da večina otrok ne izkoristi ustvarjalnih možnosti, ki jih ponuja internet, in nima zadostnega 

znanja za izkoriščanje prednosti tehnologije za aktivno preživljanje prostega časa. Kot je že 

omenjeno v začetku magistrskega dela, ima dostop do interneta 82 % slovenskih 

gospodinjstev (SURS, 2018), ki s svojo finančno ugodnostjo lahko nudi dostop do “učiteljev” 

in tečajev, ki si jih včasih ne moremo privoščiti. Ugotovili smo, da pomanjkljivo znanje 

učencev o možnostih uporabe sodobnih medijev v smislu izkoristka, ovira njihove možnosti, 

da bi s pomočjo digitalne tehnologije znali pridobiti in poiskati informacije ali ideje, s 

katerimi bi lahko svoj prosti čas preživeli kvalitetneje, bolj aktivno, v gibanju, na prostem 

oziroma na način, ki rezultira v obliki zdravega življenjskega sloga.  

Rezultati so pokazali, da se anketirani učenci močno zanašajo na starše, da jim pomagajo pri 

učenju in iskanju spletnih strani in želenih informacij, saj je 65,7 % učencev odgovorilo, da bi 

se za pomoč obrnili k staršem. Zato je zelo pomembno, kakšno znanje in odnos ter 

kompetence imajo starši sami na tem področju, da bi znali otrokom čim bolj optimalno 

pomagati.   

Na tem mestu bi rada poudarila, kako pomembno vlogo imajo pri tem tudi učitelji, ki imajo 

poleg vzgoje in izobraževanja idealno možnost, da lahko v sodelovanju s starši izboljšajo 

znanje mladih in njihovo poznavanje načinov izkoriščanja tehnologije v smeri, da bi učencem 

koristilo za kakovostnejši prosti čas in aktivnost nasploh. Ob zavedanju obstoja problema 

(izziva), učiteljski poklic nudi odlično izhodišče, ki odpira vrata, ki vodijo k reševanju tega 

problema, saj lahko učitelji mlade skupaj s starši opremijo z znanjem ter jim tako pomagajo 

odrasti v kritične uporabnike in ne le potrošnike digitalne tehnologije. 
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Spraševali smo se tudi, ali obstajajo statistično pomembne razlike med spoloma v količini 

uporabe digitalne tehnologije in v aktivnostih, za katere učenci uporabljajo internet. Ugotovili 

smo, da med dečki in deklicami ne obstajajo razlike v količini časa, ki ga preživijo na 

računalniku in internetu ter socialnih omrežjih. Prav tako med spoloma ni razlik v količini 

časa uporabe mobitelov. 

Statistično pomembne razlike med dečki in deklicami pa so se pokazale v količini časa, ki ga 

učenci porabijo za igranje igric na napravah. Ugotovili smo, da dečki porabijo za igranje igric 

več časa, kar je v skladu z raziskavami drugih držav (Gentile, 2009; Rideout, 2010). Prav tako 

so se pokazale razlike med spoloma v izbiri aktivnosti, ki vzamejo učencem največ prostega 

časa. Ugotovili smo, da več dečkov (27,3 %) kakor deklic (7,1%) porabi največ prostega časa 

za internet in igranje igric, kar se ujema s prejšnjo ugotovitvijo, da dečki porabijo več časa za 

igranje igric na napravah. Dobljeni rezultati so pokazali tudi, da med dečki in dekleti 

obstajajo statistično pomembne razlike glede aktivnosti, za katere uporabljajo internet. 

Ugotovili smo, da dečki pogosteje kot dekleta uporabljajo internet za zabavo ter da ga dekleta 

pogosteje kot dečki uporabljajo za učenje. 

 

Zanimalo nas je tudi, ali starši določajo pravila in časovne omejitve, s pomočjo katerih 

omejujejo uporabo digitalne tehnologije. Ugotovili smo, da večini učencev starši časovno 

omejujejo uporabo digitalne tehnologije. Dejansko izpolnjevanje in upoštevanje pravil ne 

nadzoruje večina staršev, temveč učenci sami odnehajo, ko preteče omejeni čas. V primerjavi 

z drugimi raziskavami (Wartella idr., 2014, in Rideout idr., 2010) ima manj anketiranih 

učencev v otroških sobah digitalne naprave in več določenih pravil s strani staršev. Glede na 

dobljene rezultate sklepamo, da imajo starši postavljena določena pravila, saj večina 

anketiranih trdi, da lahko uporabljajo medije po opravljeni domači nalogi oziroma šolskih 

obveznostih in postorjenih hišnih opravilih. Polovica učencev se strinja ali močno strinja, da 

imajo s starši natančno postavljena pravila in dogovor, kdaj, kje in kako uporabljajo digitalno 

tehnologijo, nestrinjanje pa so izrazili pri tem, da starši poznajo vsa njihova gesla, kar je v 

nasprotju s priporočili in nasveti za uspešnost določanja pravil in pozitivnega omejevanja s 

strani staršev. 
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6. ZAKLJUČEK 

Vemo, da so mediji postali del življenja mladih, vendar nam primanjkuje raziskav, ki bi 

proučevale morebitne prednosti digitalne tehnologije v smislu pridobivanja različnih znanj in 

spretnosti izven šole. S pomočjo rezultatov, pridobljenih v magistrskem delu, lahko 

pripomoremo k boljši informiranosti in ozaveščenosti mladih, učiteljev in staršev o 

pomembnosti prostega časa in organizaciji le-tega ter primerni uporabi sodobne tehnologije. 

Mlade je potrebno usmerjati in jim pomagati, da izkoristijo prednosti digitalne tehnologije za 

svoj napredek ter aktivno preživljanje svojega prostega časa, s čimer lahko dosežejo 

kakovostnejše bivanje.  

 

Rezultati so pokazali tudi, da vloga staršev pri usmerjanju otrok glede uporabe digitalne 

tehnologije ni optimalna. V tem kontekstu magistrsko delo ponuja oblikovane smernice, ki so 

uporabne tudi za širšo javnost: 

 

• Za primerno in uspešno starševsko usmerjanje otrok pri uporabi digitalne tehnologije 

je pomembno zavedanje staršev, da s svojimi vedenjskimi vzorci, dejanji in lastnim 

odnosom do sodobnih medijev, vplivajo na količino uporabe medijev svojih otrok. 

Odnos staršev do digitalne tehnologije torej močno vpliva na to, kako tehnologijo 

uporabljajo njihovi otroci. 

• Starši naj otroke usmerjajo k izboru aktivnih, kakovostnih dejavnosti ter jih omejujejo 

pri izbiri pasivnih dejavnosti v prostem času in ob uporabi digitalnih medijev. 

• Zaželjeno je, da starši omejujejo in usmerjajo otroke tako pri času, ki ga preživijo ob 

digitalni tehnologiji, kot tudi vsebini medijev, ki jih uporabljajo in gledajo. 

• Digitalna tehnologija ima pozitiven vpliv na otroke le, če ima družina natančno 

izdelan družinski načrt in dogovor, ki vsebuje pravila, navodila in omejitve glede 

uporabe digitalne tehnologije. 

• Starši morajo razmisliti o tem, kdaj, kje in koliko časa lahko otroci uporabljajo 

digitalno tehnologijo, ter premisliti o primernosti vsebine, starostnih omejitvah, 

ocenah spletnih strani in iger. 

• V obdobju osnovne šole bi morali starši poznati vsa gesla otroka za spletne strani, 

naprave, igre in strani družbenih omrežij. 
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• Izrednega pomena za zdravje otrok je, da so vse naprave izklopljene in se jih ne 

uporablja vsaj pol ure pred spanjem. 

• Odsvetuje se prisotnost digitalnih naprav v otroških sobah. 

 

Z našo raziskavo smo pokazali trenutno stanje na področju vpliva sodobne digitalne 

tehnologije na izrabo prostega časa učencev, kar predstavlja pomembno informacijo tudi za 

razvoj pedagoške stroke, vključno z gospodinjskim izobraževanjem, ki v okviru modula 

Ekonomika gospodinjstva obravnava tudi vsebine, povezane z upravljanjem s časom.  
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8. PRILOGA 

8.1 PRILOGA 1: Anketni vprašalnik 
POZDRAVLJENI UČENCI! 
 
Sem Melisa Tršan, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani. Zaključujem svoj študij in pri 
raziskovalnem delu potrebujem tvojo pomoč. Prosim te, da odkrito in natančno odgovoriš na spodnja 
vprašanja in mi tako pomagaš do potrebnih podatkov. Vprašanja se nanašajo na vpliv uporabe 
digitalne tehnologije in staršev na aktivno preživljanje vašega prostega časa. Vprašalnik je popolnoma 
anonimen, zato se ti ni treba podpisati. Rezultati bodo uporabljeni izključno v raziskovalne namene. 
 

Za sodelovanje se ti iskreno zahvaljujem! 

 
SPOL (obkroži):          a) ženski          b) moški 

STAROST (napiši)_________ 

RAZRED (napiši)__________  

 
1. Koliko ur dnevno imaš prostega časa med tednom? 

a. Manj kot 1 uro. 
b. 1–2 ure. 

c. 3–4 ur. 
d. Več kot 5 ur.

 
2. Koliko časa v prostem času preživiš zunaj? 

a. Manj kot 1 uro. 
b. 1–2 ure. 

c. 3–4 ur. 
d. Več kot 5 ur. 

 
3. Koliko časa dnevno uporabljaš računalnik in internet v prostem času? 

a. Manj kot 1 uro. 
b. 1–2 ure. 

c. 3–4 ur. 
d. Več kot 5 ur. 

 
4. Koliko časa dnevno uporabljaš mobilni telefon? 

a. Manj kot 1 uro. 
b. 1–2 ure. 

c. 3–4 ur. 
d. Več kot 5 ur. 

 
5. Koliko časa dnevno igraš igrice na napravah (telefonu, računalniku, televiziji)? 

a. Manj kot 1 uro. 
b. 1–2 ure. 

c. 3–4 ur. 
d. Več kot 5 ur.

 
6. Koliko časa dnevno nameniš socialnim omrežjem (Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat 

...)? 
a. Manj kot 1 uro. 
b. 1–2 ure. 

c. 3–4 ur. 
d. Več kot 5 ur. 

 
7. Kaj je zate prosti čas (izbereš lahko največ 3 odgovore)? 

a. Gledanje televizije. 
b. Branje knjig ali revij. 
c. Poslušanje glasbe. 
d. Igranje videoiger na računalniku. 
e. Ustvarjanje (risanje, izdelava izdelkov 

...). 

f. Igra zunaj. 
g. Brskanje po internetu. 
h. Odhod v gledališče. 
i. Druženje s prijatelji. 
j. Spanje. 
k. Drugo____________. 
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8. Kje najraje preživljaš svoj prosti čas (izberi le 1 odgovor)? 

a. V parku. 
b. Doma. 
c. Pri prijatelju doma. 
d. V naravi. 

e. Na igrišču. 
f. V športni dvorani. 
g. Drugo____________. 

 
9. S kom preživljaš prosti čas? 

a. S prijatelji, sošolci. 
b. Z bratom/sestro. 
c. Z nikomer. 

d. S starši. 
e. Drugo____________.

  
10. Za kaj od naštetega porabiš največ prostega časa? 

a. Za internet in igranje igric. 
b. Za uporabo telefona (komunikacijo). 
c. Za uporabo telefona (igranje igric). 
d. Za druženje s prijatelji. 
e. Drugo____________. 

 
11. Ali ponavadi igraš igrico ali brskaš po internetu več časa, kot si na začetku načrtoval? 

a. Da. 
b. Ne. 

 
12. Ali poskušaš skrajšati čas, ki ga preživiš na internetu? 

a. Da. 
b. Ne. 

 
13. Ali ti starši določijo, koliko časa lahko gledaš televizijo, igraš igrice, uporabljaš telefon? 

a. Da, oni določijo. 
b. Ne, izberem sam. 
c. Drugo_________. 

 
14. Ali se starši držijo pravil, ki jih postavijo? 

a) Da, vedno me opomnijo, da se je čas za igranje iztekel. 
b) Ne, starši me ne nadzorujejo.  
c) Sam preneham, ko poteče dogovorjeni čas. 
d) Drugo__________. 

 
 
15. Ali se starši strinjajo, da so digitalne naprave (mobitel, računalnik, tablica, televizija ...) v 

tvoji sobi? 
a. Da. 
b. Ne. 
c. Ne vem. 

 
16. Ali imaš v svoji sobi: 

a. Televizijo......................... DA  NE 
b. Računalnik...................... DA  NE 
c. Tablico............................ DA  NE   
d. Mobitel med spanjem..... DA  NE 
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17.  Pri spodaj naštetih izjavah obkroži tisto številko, s katero se najbolj strinjaš, katere izjave 
te najbolj opisujejo. 

 
 
18. Za kaj od navedenega najpogosteje uporabljaš internet? 

a. Za zabavo. 
b. Za učenje. 
c. Za informiranje, pridobivanje informacij. 
d. Za komunikacijo (Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat ...). 
e. Drugo_______________________. 

 
19. Obkroži, kaj od spodaj navedenega uporabljaš in v kolikšni meri? 
 

 1 – se 
sploh ne 
strinjam 

2 – se ne 
strinjam 

3 – niti se 
strinjam niti 

se ne 
strinjam 

4 – 
strinjam 

se 

5 – močno 
se 

strinjam 

Televizijo, računalnik in 
telefon lahko uporabljam 
kadar koli po pouku. 

1 2 3 4 5 

Televizijo, računalnik in 
telefon lahko uporabljam, 
ko končam domačo nalogo. 

1 2 3 4 5 

Televizijo, računalnik in 
telefon lahko uporabljam po 
pouku, ko končam hišna 
opravila. 

1 2 3 4 5 

Televizijo, računalnik in 
telefon lahko uporabljam po 
zaključeni igri s prijatelji. 

1 2 3 4 5 

Naprave lahko uporabljam 
kadar koli, razen med 
poukom. 

1 2 3 4 5 

Ob koncu tedna mi starši 
določijo čas, kdaj lahko 
uporabljam naprave. 

1 2 3 4 5 

Vsa svoja gesla, ki jih na 
internetu uporabljam, 
poznajo tudi moji starši. 

1 
 2 3 4 5 

Vse naprave (TV, 
računalnike, telefone) imam 
čez noč ugasnjene in v 
skupnem prostoru – dnevni 
sobi ali kuhinji. 

1 2 3 4 5 

S starši imamo natančno 
postavljena pravila in 
dogovor, kdaj, kje in kako 
uporabljamo tehnologijo 
(TV, videoigre, računalnike, 
telefon). 

1 2 3 4 5 
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20. Označi, ali si kdaj uporabljal internet za učenje ali spoznavanje spodaj naštetega. Če je tvoj 

odgovor DA, na črto dopiši, na kateri internetni strani, aplikaciji si to iskal in gledal (samo 
google ni dovolj !). 

 
Internet sem uporabljal za učenje/spoznavanje/iskanje: 
 

! glasbenega instrumenta.  

       DA   NE     ___________________________________ 

! učenje tujega jezika.             

DA   NE     ____________________________________ 

! ideje za izlet                          

 DA   NE     ___________________________________ 

! kuharskih receptov, kuhanja.  

DA   NE    ____________________________________ 

! izdelavo origamija.              

 DA   NE     ___________________________________ 

! ideje, navodila za izdelavo družabne igre, izdelka. 

DA NE _______________________________________ 

! ideje za družabno igro s prijatelji na prostem. 

DA NE _______________________________________ 

! ideje za izvajanje vodenih telesnih vadb. 

DA NE ___________________________________ 

! organiziranih aktivnosti na prostem v tvojem kraju. 

DA NE _____________________________________ 

! drugo (dopiši sam):____________________________. 

 

(Če je bil kateri izmed tvojih odgovorov NE, izpolni spodnji dve vprašanji.)  
 
 
! Ali bi kljub temu, da še nisi obiskoval strani za zgoraj našteto, znal to sam poiskati? 

 Nikoli – 1 Včasih – 2 Pogosto – 3 Vedno – 4 
Youtube 1 2 3 4 
Facebook 1 2 3 4 
Instagram 1 2 3 4 
Partis 1 2 3 4 
Snapchat 1 2 3 4 
Igranje igric na spletu 1 2 3 4 
Portali z novicami 1 2 3 4 
Pinterest 1 2 3 4 
Drugo (dopiši sam): 
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a. DA. 
b. NE. 

 
! Na koga bi se obrnil za pomoč? 

a. Starše. 
b. Prijatelje. 
c. Učitelje. 
d. Sošolce. 
e. Drugo___________. 

 
 
 
21. Kdo te je naučil uporabljati računalnik? 

• Starši. 
• Prijatelji. 
• Učitelji. 
• Drugo_______. 
 

22. Tvoja starost, ko si začel uporabljati: 
• računalnik ____, 

• telefon _____, 

• tablico_____. 

 
23. Kaj je bila tvoja prva aktivnost? 

• Igranje igric. 
• Pisanje domačih nalog, referatov, seminarskih nalog. 
• Poslušanje glasbe/gledanje videoposnetkov. 

 
24. Ali je tvoje dobro počutje odvisno od števila prijateljev na socialnih omrežjih (Facebooku, 

Snapchatu, Instagramu ...)?
• Da. 
• Ne. 
• Delno.
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