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POVZETEK 

 

Praksa in teoretični pristopi na področju vzgoje za medije so se do sedaj izključno 

ukvarjali z medijsko pismenostjo otrok. S pričujočo nalogo pa želimo narediti korak 

naprej in postaviti merila medijske pismenosti za odrasle. Še več, želimo izmeriti 

medijsko pismenost vzgojiteljev/-ic predšolskih otrok, saj – kot kažejo raziskave 

(Erjavec in Volčič, 1998c, 1999a, 1999b; Swinkels, 1992) – so ti otroci najbolj potrebni 

medijskega opismenjevanja. In ker se socializacija prične v predšolskih institucijah, kjer 

so vzgojitelji/-ce otrokom identifikacijski vzor, imajo ključno vlogo v medijskem 

opismenjevanju te populacije.  

 

Teoretiki vzgoje za medije (Masterman, 1985; Potter, 1998; Erjavec in Volčič, 1998a, 

1998b) poudarjajo, da je medijska pismenost sestavni del sodobne funkcionalne 

pismenosti in zato nujno potrebna za delovanje v sodobni multimedijski družbi.  

Magistrska naloga bo preučevala medijsko pismenost dvestošestih vzgojiteljev/-ic 

predšolskih otrok, vključenih v pomurske vrtce. Za to nalogo bomo priredili ameriški 

(ZDA) vprašalnik za merjenje pismenosti dijakov (Hobbs in Frost, 2003). Cilj naloge je 

ugotoviti, kakšen je vpliv akumuliranega kulturnega kapitala v otroštvu, izobrazbe in 

vzgojnih ravnanj vzgojiteljev/-ic ter uporabe medijev v vrtcu na njihovo medijsko 

pismenost. Dobljeni rezultati bodo omogočili nadaljnje raziskave na področju vzgoje za 

medije, postavili pa bodo tudi izhodišča za raziskave na področju medijskega 

opismenjevanja vzgojiteljev. Naloga bo prispevala k razvoju vzgoje za medije na 

Slovenskem in s tem naredila korak bliže k vključenosti te zelo mlade interdisciplinarne 

znanstvene discipline (pedagogika, komunikologija) na področje dela s predšolskimi 

otroki.  

    

Ključne besede: vzgojna ravnanja vzgojiteljev, vrtec, vzgojitelj, socialni pedagog, 

vzgoja za medije, medijska pismenost, množični mediji, kulturni kapital, predšolski 

otroci. 
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ABSTRACT 

 

Practice and theoretical approaches in the field of media education have so far only 

dealt with the media literacy of children. With the present thesis, we want to go further 

and set up criteria for adult media literacy. Furthermore, we want to measure media 

literacy of preschool teachers, because - as demonstrated by research (Erjavec in Volčič, 

1998c, 1999a, 1999b; Swinkels, 1992) - these children are in need of media literacy the 

most. Since the socialization begins in the preschool institutions where preschool 

teachers are children’s identification model, they play a key role in the media literacy of 

this population. 

 

Theorists of media education (Masterman, 1985; Potter, 1998; Erjavec and Volčič, 

1998a, 1998b) point out that media literacy is an integral part of modern functional 

literacy and therefore indispensable for the functioning of the modern media society. 

This master's thesis will examine media literacy of 206 preschool teachers enrolled in 

kindergartens in Pomurje. For this task, we will adapt an American (U.S.) questionnaire 

to measure students' literacy (Hobbs and Frost, 2003). The goal is to determine the 

influence of cultural capital accumulated in childhood, schooling and educational 

practices of preschool teachers and the use of media in the kindergarten on their media 

literacy. The results obtained will enable further research on media education and will 

also set up a platform for research on media literacy of preschool teachers. The thesis 

will contribute to the development of media education in Slovenia and thus promoting 

the inclusion of this very young interdisciplinary scientific discipline (pedagogy, 

communication) into the scope of work with preschool children. 

 

Keywords: educational practices of preschool teachers, kindergarten, preschool teacher, 

social pedagogue, media education, media literacy, mass media, cultural capital, 

preschool children. 
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UVOD 

 

Čas, v katerem živimo, je čas množičnih medijev. Gibanje v medijskem besedilnem in 

slikovnem svetu je naša vsakdanjost, ki relevantno vpliva na naš način življenja, na 

izbiro življenjskih stilov, oblikovanja identitet posameznika in skupnosti, strategij 

komuniciranja in vrednot (Košir, 2002). Množični mediji oblikujejo izrabo našega 

prostega časa, obenem pa oblikujejo naše predstave o svetu in sebi in v skladu s temi 

predstavami živimo, delujemo in sanjamo. Označimo jih lahko kot mesta izrekanja 

najpomembnejših »resnic« o stanju sveta in o naših identitetah – o tem, kdo smo in kaj 

naj bi bili posamezniki, lokalne, regionalne in nacionalne skupnosti, kaj kot globalna 

»vas« (prav tam). 

 

Slovenske raziskave na področju medijske potrošnje otrok (Erjavec, 1999, 2005) kažejo, 

da slovenski šestletniki v poprečju gledajo štiri ure televizije na dan. Mnogi med njimi 

se igrajo z video in računalniškimi igricami, poslušajo zgoščenke, gledajo oglasne 

panoje in berejo otroške knjige. Mediji že dolgo ne le oblikujejo sodobne kulture, 

ampak so njen sestavni del. Če vlada med strokovnjaki soglasje o tem, da se sodobna 

funkcionalna pismenost ne konča z osnovnim branjem in računanjem, temveč zaobjema 

tudi medijsko pismenost, je ključno vprašanje pismenosti v sodobni multimedijski 

družbi, ali je posameznik/-ca sposoben/-a selekcionirati, kritično ocenjevati, analizirati 

in uporabljati informacije, ki jih dobi prek medijev. Komunikološke raziskave (npr. 

Erjavec in Volčič, 1998c, 1999a, 1999b; 1999c; Erjavec, 2005; Swinkels, 1992) kažejo, 

da so predšolski otroci najbolj potrebni vzgoje za medije, ker so redni uporabniki 

množičnih medijev, obenem pa zaradi pomanjkanja izkušenj in kognitivne nezrelosti 

tudi najranljivejši. Toda, ali so otroci deležni vzgoje za medije? So jih medijsko 

opismenili njihovi starši ali vzgojitelji, ki bi kot ključni socializatorji morali odigrati 

centralno vlogo v njihovem medijskem opismenjevanju? Za to nalogo morajo biti 

najprej sami medijsko pismeni. In medijska pismenost je tema moje magistrske naloge. 

 

Vzgoja za medije, ki uči medijske pismenosti, je konceptualno dodelana in v praksi 

preverjena na ravni vzgojno-izobraževalnih institucij, na ravni odraslega posameznika, 

še posebej pa vzgojitelja – kot pravijo sami pobudniki vzgoje za medije v Evropi 

(Masterman, 1994; Buckingham, 1998; Tufte,1999) in ZDA  (Hobbs, 1999), pa tudi v 
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Sloveniji (Košir, 1995; Erjavec in Volčič, 1998), kjer pa zija velika vrzel, ki jo skuša 

magistrska naloga vsaj delno zapolniti, saj obravnava problem medijske pismenosti 

vzgojiteljev/-ic predšolskih otrok. Pri tem se posebej osredotoča na vprašanje, kako so 

vzgojitelji/-ce medijsko pismeni/-e in od česa je ta pismenost odvisna. V nalogi 

predpostavljamo, da je medijska pismenost vzgojiteljev/-ic odvisna od kulturnega 

kapitala, izobrazbe in vzgojnih ravnanj.  

 

Dosedanje raziskave medijske pismenosti na Slovenskem (npr. Erjavec in Volčič, 

1999a, Erjavec, 2005) opozarjajo na problem medijske nepismenosti slovenskih 

vzgojiteljev/-ic. Te raziskave so bile predvsem kvalitativne narave, zato je ključen cilj 

raziskave postaviti teoretično in metodološko ogrodje merjenja medijske pismenosti 

vzgojiteljev/ic in ugotoviti dejavnike, ki vplivajo na medijsko pismenost. 

 

V raziskavi bomo izhajali iz konceptov vzgoje za medije in Bourdieujeve teorije 

kulturnega kapitala. Po Bourdieujevi teoriji kulturnega kapitala družine (1984; 1986) 

reproducirajo svoje družbene položaje tako, da na svoje potomce prenesejo življenjske 

prakse, spretnosti in vire. Tako otroci iz višjih družbenih razredov že v zgodnjem 

otroštvu (predšolski dobi) pridobijo v procesu socializacije tiste spretnosti oziroma 

dispozicije, ki se skladajo s kulturnimi usmeritvami v šolstvu, zaradi česar so v učnem 

procesu tudi nagrajeni, kajti vrtci/šole reflektirajo kulturne orientacije dominantnega 

razreda. V skladu z mehanizmom kulturne reprodukcije kulturni viri pomembno 

vplivajo na učni uspeh in na bistvene vidike posameznikovega življenjskega stila v 

odraslosti, predvsem kar zadeva pismenost in sodelovanje v praksah »višje kulture«. V 

času šolanja lahko sicer tudi ostali otroci pridobijo ta kulturni kapital, vendar so kljub 

vsem naporom v formalnem izobraževanju in kvalitetnim didaktičnim programom 

»otroci elit« privilegirani, saj so te kulturne prakse (»cultural habitus«) že ponotranjili 

(Leseman, 1994; Kingston, 2001). 

 

 Konceptualno vzgoja za medije temelji na najnovejših dognanjih komunikoloških in 

pedagoških študij, ki soglašajo, da ključna vloga, ki jo imajo mediji v vsakdanjiku 

sodobnih otrok, pogosta raba medijev in vseprisotna medijska kultura kažejo na potrebo 

po vključitvi, izmenjavi, razpravi in obdelavi prostočasnih izkušenj v različne ravni  
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vzgoje in izobraževanja. Mednarodno sprejeta je tudi opredelitev medijsko pismene 

osebe kot tiste, ki »ima dostop do medijev, zna analizirati in kritično ocenjevati in 

ustvarjati različna medijska sporočila« (Erjavec, 1999a, 55). Pismenost v širšem 

pomenu besede je koncept, ki vključuje različne spretnosti, od osnovnih spretnosti 

branja in pisanja, do zahtevnejših procesov, kot je kritično razmišljanje in ocenjevanje, 

je nek kontinuum, zato je težko postaviti natančno mejo, ki bi ločevala pismene od 

nepismenih.  

 

Masterman (1994), oče vzgojnega pristopa k vzgoji za medije, predlaga naslednje 

temeljne načine poučevanja vzgoje za medije: nehierarhično poučevanje, dialog, 

kritična evalvacija medijskih sporočil in medijska produkcija. Za vzgojo za medije je 

pomemben takšen pristop, ki predstavlja nasprotje avtoritativnemu poučevanju, torej 

enosmerni komunikaciji v vrtcu, ko tok informacij potuje v smeri od vzgojitelja/-ice do 

otrok. Demokratična participacija vzgojiteljev omogoča, da otroci razvijejo veščine, ki 

so potrebne za kritično razmišljanje. Takšni pristop jim omogoča, da izhajajo iz lastnih 

izkušenj, jih spodbujajo, da identificirajo in dešifrirajo kode popularne kulture in 

vzpostavijo odnos do množične kulture. To je obenem kolektivna učna izkušnja, 

raziskava in reševanje skupnih problemov. Takšna vzgoja za medije vzpostavlja 

komunikacijo, ki je pomembnejša od končnega produkta, kajti participativne 

komunikacijske veščine vključujejo ozaveščanje in razširitev vzgojiteljevega 

obstoječega znanja in oseben razvoj. Participativna komunikacija tudi vključuje razvoj 

analitičnih, komunikacijskih in pogajalskih veščin, ki so nujno potrebne za proces 

odločanja v majhni skupnosti in družbi. Strokovnjaki na področju vzgoje za medije so 

soglasni, da je aktivna uporaba medijev tista pot, ki vodi do gradnje samozavesti in 

avtonomnosti vzgojiteljev v odnosu do medijev in posledično do kritične distance do 

medijskih konstrukcij.  

 

Na osnovi Bourdieujeve teorije kulturnega kapitala (1984; 1986), ki smo ga aplicirali na 

predšolske vzgojitelje, smo oblikovali prvo hipotezo, da obstaja povezava med 

akumuliranim kulturnim kapitalom vzgojitelja v otroštvu in mladosti in njegovo 

medijsko pismenostjo v odraslem obdobju. Domnevamo, da so posamezniki, ki so imeli 

v otroštvu boljši dostop do kulturnih virov in s tem večjo količino akumuliranega 

kulturnega kapitala, tudi medijsko bolj pismeni v odraslem obdobju. 
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Raziskave kažejo (npr. Berk, 1985), da je splošna stopnja izobrazbe povezana s 

kakovostjo interakcij odraslih z otroki. Vzgojitelji/-ce z visokošolsko izobrazbo so v 

interakcijah z otroki pogosteje spodbudne, pogosteje dajejo iniciative in spodbujajo 

otrokove verbalne sposobnosti, socialne interakcije in konverzacijske veščine (Ruopp in 

sod., 1997). Domnevamo, da ta trditev velja tudi za medijsko pismenost. Zato bomo v 

empiričnem delu preverili hipotezo, da obstaja povezava med stopnjo vzgojiteljeve 

izobrazbe in njegovo medijsko pismenostjo.  

 

»Temeljni cilj vzgoje za medije je vzgojiti avtonomnega, kompetentnega, družbeno 

odgovornega in aktivnega pripadnika družbe« (Erjavec, 2005). Vzgoji za medije se tudi 

v vrtcu ni mogoče izogniti, saj že predšolski otroci v vrtec prinašajo določene medijske 

izkušnje. Pri tem imajo odgovorno in zahtevno nalogo vzgojitelji, ki naj bi preko 

pedagoškega dela z mediji v vrtcu prispevali k pridobitvi dragocenih izkušenj, ki so 

podlaga za razvoj in spodbujanje medijske pismenosti predšolskih otrok. Postavili smo 

hipotezo, da  obstaja povezava med vzgojiteljevo uporabo medijev v vzgojnem delu ter 

stopnjo njegove medijske pismenosti. Zastavljeno hipotezo bomo skušali preveriti v 

empiričnem delu naloge. 
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1 KULTURNI KAPITAL 

 

Poglavje kulturni kapital smo razdelili na tri dele. Najprej predstavljamo Bourdieujevo 

opredelitev kulturnega kapitala. Ker je kulturni kapital povezan z drugimi vrstami 

kapitala, v nadaljevanju navajamo njihovo povezavo. V tretjem delu poglavja 

predstavljamo kritike Bourdieujevega dela.  

1.1 Opredelitev kulturnega kapitala 

Koncept kulturnega kapitala kot posebne kulturne razlage za dosežke in vlogo 

izobraževanja v družbi, sooblikovano pod vplivom marksizma, sta razvila Bourdieu in 

Passeron pri raziskovanju francoske družbe v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, ko sta 

iskala odgovor na vprašanje, kako kultura in izobrazba prispevata k družbeni 

reprodukciji in vplivata na razredni sistem (Lamont in Lareau 1988). Definirala sta ga 

kot »uporabo kulturnih signalov visokega statusa v kulturni in družbeni izbiri« (Lamont 

in Lareau 1988, 153). Natančneje: Bourdieu in Passeron sta v letih med 1963 in 1968 na 

podlagi vprašalnikov, ki sta jih sama razvila, proučevala kulturno potrošnjo 1217 

Francozov različne izobrazbene in družbene pripadnosti. Zanimala sta ju njihov odnos 

do tako legitimnih kulturnih področij, kot sta npr. glasba in slikarstvo, pa tudi osebna 

vprašanja, ki zadevajo izbiro pohištva, način oblačenja ali celo kuhanja. Pri tem nista 

hotela sprejeti predpostavke, da imajo pripadniki različnih družbenih slojev različen 

življenjski slog in praviloma različno preferenco do kulturnih dobrin, temveč sta iskala 

predvsem statistični preferenčni vzorec oz. odgovor na vprašanje, ali obstaja 

matematično dokazljiva povezava med izobrazbo in poreklom na eni strani ter izbiro in 

porabo kulturnih dobrin na drugi strani. Odgovarjala sta torej na vprašanje, ali gre pri 

posamezniku za nadarjenost, torej za nekaj po naravi danega, ali za ideologijo 

prirojenega okusa, ki trdi, da je določenim posameznikom že ob rojstvu dana 

sposobnost čistega umetniškega zrenja, ki ga ostali pač nimajo. Ugotovila sta, da 

povezava obstaja. Kulturne okuse sta vrisala na zemljevid ekonomskega statusa znotraj 

družbenega prostora, ki se v tem primeru nanaša na Francijo šestdesetih let prejšnjega 

stoletja. 

 

Na podlagi opravljene raziskave je Bourdieu postavil celoten koncept različnih 

kapitalov, med katerimi je uvedel kulturni kapital. V izhodišču Bourdieu razlikuje med 



 

6 

 

tistimi ljudmi, ki so kulturni kapital pridobili, in tistimi, ki so ga podedovali. Pridobljeni 

kulturni kapital izvira iz izobraževalnega sistema in sestoji iz kritičnega poznavanja 

določenih vsebin, podedovani kulturni kapital pa se bolj manifestira v življenjskem 

slogu (modi, pohištvu, izboru restavracij, blagovnih znamk …).  V univerzumu 

različnih okusov je Bourdieu določil tri kategorije, ki jih določata podobna izobrazba in 

podoben družbeni položaj: 

 legitimni okus – okus za dela elitne kulture, ki je tipičen za ljudi z veliko 

ekonomskega in kulturnega kapitala; 

 sredinski (middle-brow) okus – ta skupina najbolj ceni znana dela manj znanih 

umetnikov ali manj znana dela zelo znanih umetnikov; ta okus je tipičen za 

srednji razred; 

  popularni okus – ta skupina ceni lahko glasbo ali pa klasično glasbo, 

razvrednoteno zaradi popularizacije, kar je tipično za delavski razred. 

 

Pristop kulturnega kapitala (v nasprotju s teorijo o kulturni deprivaciji) kulture višjega 

razreda ne opredeljuje kot superiorne ali boljše od kulture delavskega razreda. Za 

neuspeh delavskega razreda Bourdieu (1984) ne krivi kulture, pač pa izobraževalni 

sistem, ki je sistematično povezan s kulturo vladajočih družbenih razredov in kot tak 

razvrednoti znanje in veščine delavskega razreda. Po Bourdieuju (1984) je glavna vloga 

izobraževalnega sistema kulturna reprodukcija, kar pa ne vključuje kulture družbe kot 

celote, ampak reprodukcijo kulture vladajočih razredov. Te skupine imajo moč, da 

vsiljujejo pomene kot legitimne in svojo lastno kulturo opredelijo kot vredno, da si 

zanjo prizadevamo in jo imamo, ter jo v izobraževalnem sistemu vzpostavijo kot 

podlago za znanje. Ta ocena kulture je arbitrarna, saj ni nobenega objektivnega načina, 

ki bi pokazal, da je boljša ali slabša kot druge subkulture v družbi (Haralambos in 

Holborn, 1999, 764–765). Visoko vrednotenje, ki ga je deležna dominantna kultura v 

družbi kot celoti, izvira iz sposobnosti nosilcev moči, da drugim vsilijo svojo 

opredelitev realnosti (prav tam). Izobraževalni sistem torej deluje kot mehanizem za 

distribucijo in ocenjevanje različnega kulturnega kapitala. Kulturni sistem določen 

kulturni okus podpira tudi z institucijami, kot so galerije, muzeji, filharmonije in s 

subvencijami umetnosti, ki sodi v krog »visoke« kulture. Temeljna Bourdieujeva 

predpostavka je torej, da je estetski okus učinkovit ideološki instrument, ki je z 

legitimiranjem določenega okusa in s tem načina življenja sposoben izjemno učinkovito 
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reproducirati obstoječe družbene odnose. Ali drugače rečeno, Bourdieu (1984) 

prevladujočo kulturo imenuje kulturni kapital, ker jo lahko skozi izobraževalni sistem 

prevedemo v bogastvo in moč. Kulturni kapital po razredni strukturi ni razporejen 

enakomerno. Posamezniki iz višjih slojev imajo vgrajene prednosti, ker so bili 

socializirani v prevladujočo kulturo (imajo kod za branje sporočila) in so lahko temu 

primerno dosegali boljše izobraževalne dosežke. Izobraževalni dosežki družbenih 

skupin so po Bourdieuju neposredno povezani s količino kulturnega kapitala, ki ga 

posedujejo (Haralambos in Holborn, 1999, 764–765).  

 

»Nagnjenost k primernemu kulturnemu bogastvu je rezultat splošne ali specifične 

izobrazbe, ki je lahko institucionalizirana ali ne in ustvarja 'kulturne potrebe' ter daje 

razlog za zadovoljevanje le-teh« (Bourdieu, 1998, 207). Šola pa je pravzaprav 

institucija, ki skozi na zunaj brezhibne razsodbe transformira družbeno pogojene 

kulturne neenakosti v neenakosti uspeha, ki se interpretirajo kot neenakosti sposobnosti 

in zaslug (Bourdieu, 1998, 212). Po Bourdieuju je kulturni kapital definiran kot »navade 

in načini obnašanja, ki so sprejeti in celo pričakovani v dominantni skupini določene 

družbe. To so notranje  vrednote, ki se manifestirajo v ustreznih navadah, dobrem 

okusu, uporabi jezika, posebnih navadah, zmožnostih in kompetencah« (prav tam). 

Tako je kulturni kapital skupno dojemanje pomenov, ki determinirajo način življenja 

določene skupine. Posamezniki pridobijo ta kulturni kapital s pomočjo socializacije v 

družini in ga izpopolnijo med šolanjem. 

 

Kulturni kapital je v tem smislu kulturna »valuta«, ki jo imajo predstavniki elite in 

temelji na poznavanju, intimnosti in sposobnosti počutiti se sproščenega ob prisotnosti 

tekstov in praks visoke kulture. Povedano drugače, je ključ, ki dekodira tekste in prakse 

elitne kulture in pomaga, da jih subjekt dojame. Tovrsten kulturni kapital je mogoče 

pridobiti s šolanjem in/ali ga podedovati v okviru svoje družine. Po mnenju Bourdieuja 

ima največ kulturnega kapitala vladajoča ekonomska in intelektualna elita, najmanj pa 

ljudje, ki nimajo bogate družine in zaradi materialnega ali kakega drugega razloga niso 

izobraženi (proletariat). 

 

Bourdieujev kulturni kapital je pravzaprav osebni kapital ali individualni vir za 

oblikovanje identitete in ga lahko pridobimo različno glede na obdobje, družbo, 
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družbeni razred ob odsotnosti vsakega premišljenega vcepljanja v glavo in zato precej 

nezavedno. Medtem ko se pri socialnem kapitalu meri predvsem dimenzijo odnosov, 

kulturni kapital pokriva tudi kreativnost, inovativnost, ekonomsko in socialno 

vključenost ter participacijo (Jeannotte v Commission on Youth 2003, 63). Kulturni 

kapital je na nek način tudi osnova, ki omejuje kvaliteto socialnega kapitala. 

Po Bourdieuju (1986, 47–51) se kulturni kapital pojavlja v naslednjih treh oblikah: 

1. utelešen kulturni kapital, ki je tako rekoč vgrajen v posameznika, v obliki 

dolgotrajnih miselnih in telesnih  dispozicij, ki jih posameznik začne pridobivati 

v zgodnjem otroštvu in jih ponotranji v procesu socializacije; gre za to, kaj 

posameznik ve in česa ne zna; možno ga je povečati s težnjo po napredovanju, v 

smislu več vedeti, znati, torej s težnjo po učenju; ta kapital sčasoma postane 

habitus zaradi integriranosti v posameznika; 

2. objektiviziran kulturni kapital; na tej ravni se kulturni kapital izraža v obliki 

kulturnih dobrin, predmetov, kot so knjige, umetniška dela, slike, inštrumenti 

…; ta kapital si je najlažje povečati z ekonomskim kapitalom, torej z nakupom. 

Kulturne dobrine se lahko prenašajo materialno (to predstavlja ekonomski 

kapital) in simbolično (kar predstavlja kulturni kapital); da bi posameznik 

posedoval te dobrine skladno z njihovim posebnim namenom, mora imeti 

dostop do utelešenega kulturnega kapitala osebno ali po zastopniku; 

3. institucionalni kulturni kapital pomeni izobraževalni sistem, ki posamezniku 

priskrbi kvalifikacije in je nekakšen certifikat kulturne kompetence, ki lastniku 

podeljuje določeno stalno, legalno zagotovljeno vrednost z ozirom na moč; 

praktična vrednost pa je v tem, da je institucionalni kapital posredno moč 

uporabiti za pridobivanje ekonomskega kapitala. 

Neenakomerna distribucija objektiviziranega in institucionaliziranega kulturnega 

kapitala v družbi je tako ena ključnih dimenzij družbene neenakosti v sodobnih družbah. 

1.2 Vrste kapitala 

Bourdieu trdi, da »kapital privlači kapital« in razlikuje med naslednjimi vrstami kapitala 

(Bourdieu 1986, 47): a) družbeni kapital – poznanstva, omrežja, pripadnost 

posameznika neki skupini; b) ekonomski kapital – dohodek, premoženje; kapital, ki ga 

lahko neposredno pretvorimo v denar; c) kulturni kapital ter tudi d) simbolni kapital – 

priznanje, čast, sloves (prav tam). Ekonomski kapital dobesedno pomeni »denarna 
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vrednost«, saj ga lahko za denar zamenjamo v katerem koli delu družbe. Družbeni 

kapital je sestavljen iz mreže trajnih družbenih odnosov oz. posameznikovih kontaktov 

z drugimi ljudmi. Kulturni kapital je proizvod izobrazbe, ki se po Bourdieuju pogosto 

nanaša na »akademsko tržišče«. Več kot kapitala posedujejo posamezniki na tako 

imenovanem trgu, bolj je razvrednoten, nižjo vrednost ima. Tako se lahko pojavi 

»kvalifikacijska inflacija«, kjer po določenem času določena stopnja izobrazbe ne 

zagotavlja več enako prestižne službe. Poseben pomen pri socialni in kulturni 

reprodukciji ima družinsko okolje (še posebej vpliv mater), ki je ključno za akumulacijo 

kulturnega kapitala. Po Bourdieuju (prav tam) je sodba o okusu in veščinah odvisna od 

interesov tistih, ki imajo moč. Izobraževalni zavodi imajo vlogo objektivnega ustroja 

kulturne difuzije, ki jo nesistematično s pomočjo pedagoških sporočil posredujejo vsem, 

vpliv pa je odvisen tudi od tega, kaj so posamezniki dobili od svoje družinske dediščine. 

V tem se kažejo družbeno pogojene neenakosti v kulturnih kompetencah, ki se jih 

smatra kot naravne (Bourdieu 1998, 210).  

 

Po Bourdieuju visoka stopnja kulturnega kapitala pogosto korelira z ekonomskim 

kapitalom, vendar ne vedno. Tako ni nujno, da bodo tisti z veliko količino kulturnega 

kapitala posedovali tudi veliko ekonomskega kapitala (umetniki, akademiki) in da bodo 

tisti, ki imajo visoke dohodke, vselej posedovali tudi veliko kulturnega kapitala (npr. 

vrhunski športniki). Kar kulturni kapital dokončno tudi definira kot kapital, je njegova 

lastnost, da ga je moč pretvoriti v denarni kapital.  

 

Kulturne vrednote in norme imajo velik vpliv na vedenje oz. obnašanje posameznikov. 

Aktivnosti, ki povečujejo pozitivne vplive kulture, so pomembni faktorji za dobrobit 

posameznika v ekonomskem, psihološkem in socialnem aspektu. Nasproti temu pa 

opredeljujemo tudi negativne kulturne dejavnosti, kot so vandalizem in grafiti 

(Commission on Youth, 2003, 63).  

 

V zvezi z vsebino magistrske naloge je treba še posebej izpostaviti, da je velik del 

kulturnega kapitala posredovan s pomočjo medijev, ki igrajo pomembno vlogo pri 

socializaciji otrok in mladih (Frau-Meigs, 2006, 7). Po njenih besedah je namen vzgoje 

za medije kot vseživljenjskega učenja sočasno s poplavo medijskih sporočil izobraziti 
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tudi medijsko pismene posameznike, zato bomo v empiričnem delu preverjali vpliv 

kulturnega kapitala na medijsko pismenost.  

1.3 Kritika Bourdieujevega kulturnega kapitala 

Številni avtorji so navedli kar nekaj kritik Bourdieujevega dela (gl. Stanković, 1999, 

34–46). Ker kulturni kapital ni osrednja tema magistrskega dela, bomo na tem mestu 

navedli le najbolj pomembne kritike. Bourdieuju se očita, da ni uspel oblikovati 

teoretske sinteze »na način, ki bi se izognil enostranskemu poudarku (na strukturah)« 

(prav tam, 45–46). Bourdieu izhaja iz prepričanja, da je večina tega, kar počnemo v 

življenju, prevzeto skozi mehanizme socializacije kot nekaj samoumevnega – v toku 

življenja se z različnimi okoliščinami ne samo soočamo, ampak smo pred tem tudi sami 

del teh okoliščin. Po Bourdieuju posamezniki v družbenih praksah igrajo vloge, ko se 

naučijo pravil iger, pri tem pa so precej pasivni ujetniki navad, vsakdanjih rutin in 

konvencij. Bourdieu pri konceptualizaciji človeškega delovanja pušča zelo malo 

prostora dejanski kreativnosti in avtonomnosti posameznikov« (prav tam, 43).  

 

Bourdieu velik pomen pripisuje bojem, ki potekajo na polju – sistemu razmerij moči, v 

katerem si akterji na različnih pozicijah prizadevajo izboljšati ali vsaj ohraniti svoj 

dostop do dobrin (kapitalov), ki so znotraj določenega polja pomembne. Dobrine, okoli 

katerih potekajo boji, so klasificirane v tipe kapitalov: ekonomski (denar), socialni 

(zveze s pomembnimi drugimi), kulturni (izobrazba ter navade, manire, okus in 

življenjski stil) ter simbolni kapital (prestiž, družbeni ugled). Posamezniki se glede na 

posedovanje različnih kapitalov razvrščajo v različne družbene razrede. Tisti, ki imajo 

največ ekonomskega, socialnega, kulturnega in simbolnega kapitala, pripadajo 

dominantnemu razredu, tisti, ki imajo kapitalov manj, pripadajo srednjemu razredu, 

tisti, ki imajo teh kapitalov zelo malo, pa nižjemu razredu. Znotraj teh razredov pa 

obstajajo tudi velike razlike in ni nujno, da imajo tisti, ki posedujejo najvišjo količino 

enega kapitala, tudi najvišjo količino ostalih kapitalov (prav tam, 37–38). Bourdieu 

(Stanković, 1999, 37 – 38) poudarja, da se 1) nesorazmerja med različnimi kapitali, ki 

jih posameznik poseduje, dolgoročno zmanjšujejo ter 2) da si vsi udeleženci prizadevajo 

priti do čim več različnih kapitalov. Turner (Stanković, 1999, 34) navaja, da 

objektivizem po Bourdieuju temelji na zmotni predpostavki o »objektivnem« pogledu 

zunanjega znanstvenega opazovalca, saj objektivisti s svojo distancirajočo perspektivo 
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zunanjega opazovalca svet šele konstruirajo kot »objektivno dejstvo«. Objektivni 

položaj posameznikov v polju (razred, frakcija znotraj razreda, družbeni izvor) oblikuje 

njihove kulturne kode do te mere, da posamezniki, ki zasedajo podoben položaj v 

družbeni strukturi, oblikujejo podobne načine klasificiranja stvari, znakov in ljudi v 

svetu (Turner v Stanković, 1999, 39). 
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2 VZGOJA ZA MEDIJE IN MEDIJSKA PISMENOST 

 

Ključna vloga, ki jo imajo mediji v vsakdanjiku sodobnega človeka razvite družbe, 

pogosta raba medijev in vseprisotna medijska kultura kažejo na potrebo po vključitvi, 

izmenjavi, razpravi in obdelavi učenčevih prostočasnih izkušenj v vzgojno-

izobraževalni sistem na vseh vzgojnih ravneh v šolski predmetnik (Erjavec, 2010). 

Mediji kot ključni dejavniki družbene »normalizacije« oziroma ideološki sporočevalci 

učence informirajo, obenem pa (so)oblikujejo njihovo vrednotenje javnih in zasebnih 

zadev, idej, prepričanj in idealov (Livingstone 2004). Tako so vzgojno-izobraževalne 

institucije izgubile svoj informacijski in izobraževalni monopol, saj mediji omogočajo, 

da izobraževanje poteka tudi izven šolskih zidov. Zato se mnoge države trudijo, da bi 

svoj predmetnik prilagodile spremembam v okolju in učencem omogočile, da so 

pripravljeni na medijsko zasičen svet. Ta trud je konceptualiziran kot projekt, imenovan 

vzgoja za medije. Kaj je vzgoja za medije? Kaj je medijska pismenost? Načeloma lahko 

zapišemo, da je vzgoja za medije pedagoški projekt uresničevanja cilja medijske 

pismenosti, ali drugače, učno-vzgojni proces medijskega opismenjevanja (Erjavec 

2005), v nadaljevanju pa bomo predstavili različne modele medijske pismenosti. 

2.1  Modeli medijske pismenosti in vzgoje za medije 

Znotraj pedagoškega polja obstaja razprava o tem, kaj konstituira področje vzgoje za 

medije, ki ima različne agende in programe. Erjavec (2010) razvrsti obstoječe pristope v 

tri modele.  

 

Tradicionalni »protekcionalistični« pristop bi »cepil« mlade ljudi proti učinkom 

medijske zasvojenosti in manipulacije tako, da bi kultiviral okus o bralni pismenosti 

visoke kulture in vrednotah, kot so resnica in lepota, na drugi strani pa bi očrnil vse 

oblike medijske in računalniške kulture (glej Postman, 1985; 1992). Ta pristop je 

moralistično in zelo negativno naravnan do množičnih medijev, saj temelji na 

predpostavki, da so sodobni mediji škodljivi za otroke. Cilj tega pristopa k vzgoji za 

medije je poskrbeti, da učitelji posredujejo takšna znanja in veščine, s pomočjo katerih 

bodo učenci zmanjšali negativne in protidružbene medijske učinke.  

Informacijska ali IKT-pismenost v središče koncepta pismenosti postavlja tehnologijo. 

Posameznik/-ica, ki poseduje veščine informacijske pismenosti, učinkovito uporablja 
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informacije in komunikacijo. Ta pismenost je nadgradila veščine branja, pisanja, 

govorjenja in poslušanja, saj jo zanima, kako omenjene veščine dobivajo novo podobo v 

kompleksnem spletnem okolju (Hobbs, 2008, 433–434). Izhaja iz prepričanja, da 

posameznik/-ica za učinkovito rabo informacijskih virov potrebuje praktično znanje, 

pridobljeno s pomočjo rabe medijske tehnologije. Ta pristop je zelo praktično in 

tehnicistično naravnan ter zanemarja znanja in veščine refleksije.  

 

Poznamo tudi t. i. »medijski menedžment«, ki poudarja pomembnost preusmerjanja 

običajne pasivne uporabe medijev v namerno aktivno in strateško rabo kot odziv na 

negativne učinke medijev. Temelji na behaviorističnih medicinskih raziskavah, da 

izpostavljenost otrok medijem negativno vpliva na agresivno obnašanje, prehranjevalne 

navade, stopnjo fizične aktivnosti in podobno. Tako je Ameriška akademija pediatrov 

leta 2001 staršem svetovala, naj 1) otrokom omejijo čas za medije, 2) preprečijo 

gledanje televizije otrokom, mlajšim od dveh let in 3) spodbujajo alternativne oblike 

razvedrila za otroke (Hobbs, 2008, 436–437). Ta pristop otroke in mladostnike 

izpostavlja kot žrtve zatiralne medijske kulture, medtem ko zadovoljstvu in 

subverzivnosti medijske rabe ne posveča primerne stopnje pozornosti. Poleg tega 

zdravstvena stroka brez upoštevanja humanističnih in družboslovnih znanj sama 

razsoja, kakšna medijska vsebina je primerna za otroke in mladostnike, ki jih razume 

kot homogeno starostno (in ne družbeno) skupino.     

 

Prevladujoč pristop k vzgoji za medije/medijske pismenosti pa skuša v nasprotju s 

prejšnjimi pristopi učence naučiti branja, analize in razšifriranja popularnih medijskih 

tekstov kot nadaljevanje bralne pismenosti. Večina severnoameriških in evropskih 

modelov temelji na opredelitvi, ki jo je postavila Zveza za medijsko pismenost Amerike 

(Alliance for a Media Literate America): »V severni Ameriki je medijska pismenost 

razumljena kot skupek različnih komunikacijskih kompetenc, ki vključujejo sposobnost 

dostopa, analize, ocenjevanja in ustvarjanja sporočil različnih oblik, tiskanih in 

netiskanih. Interdisciplinarna narava medijske pismenosti predstavlja nujen, neizogiben 

in realistični odgovor na kompleksno, spreminjajoče se okolje in komunikacijsko 

izobilje, ki nas obdaja« (Aufderheide, 1997, 79). 

Četudi je ta vzgoja za medije prevladujoče sprejeta v zahodnem svetu in ji na ravni 

definicije težko kaj očitamo, pa obstajajo očitne politične in ideološke implikacije njene 
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realizacije v družbeni praksi. Analiza uresničevanja koncepta vzgoje za medije (glej 

Brown 2001; Coleman in Fischerkeller, 2003; Erjavec, 2005; Hart in Süss, 2002; Hobbs 

in Frost, 2003) kaže, da se uresničuje predvsem uporabniška dimenzija koncepta 

medijske pismenosti in vzgoje za medije. Ta praksa vzgoje za medije v ospredje 

postavlja uporabnike, ki znajo uporabljati medije, zanemarja pa znanje in veščine (prav 

tam). Izvor ima v teoretskem pristopu zadovoljevanja potreb, ki predvideva, da 

posamezniki premišljeno uporabljajo medije z namenom, da dosežejo določen cilj ali 

zadovoljitev. Občinstvo aktivno izbira in interpretira medijska besedila, da zadovolji 

svoje potrebe in želje. Cilj vzgoje za medije je predvsem opremiti potrošnike z 

veščinami, ki so potrebne za ustvarjalno sprejemanje medijskih sporočil in prek tega 

osvajanje specifičnih sposobnosti, npr. poznavanje slovnice ali sintakse medijskih oblik. 

Konceptualna premisa tega pristopa je ne le uporaba medijev, ampak predvsem 

nakupovanje medijske tehnologije. Študije uresničevanja medijske pismenosti v ZDA 

opozarjajo, da prihaja do velikih razhajanj med opredelitvijo medijske pismenosti in 

njenim uresničevanjem v praksi oz. medijskim opismenjevanjem, kot v ZDA imenujejo 

vzgojo za medije. Brown ugotavlja, da prevladujoča vzgoja za medije v ZDA v ospredje 

postavlja uresničevanje neoliberalnih vrednot, predvsem pa potrošniških in 

individualnih vrednot, in učence pripravlja na »učinkovito uporabo medijev, da se bodo 

znali boriti na prostem trgu« (2001, 98). 

 

Predstavniki kritičnih medijskih, komunikacijskih in kulturnih študij, feministične 

teorije ter kritične pedagogike so soglasni, da prej omenjeni prevladujoči koncept 

medijske pismenosti in vzgoje za medije ne omogoča kritične analize in ocenjevanja 

medijskih tekstov. Otroke ne opremlja za današnjo medijsko zasičeno družbo, saj 

zanemarja kritično refleksijo. Kritična vzgoja za medije nadgradi klasično vzgojo za 

medije s poudarkom na analizi medijske kulture, kot produkta družbene konstrukcije, 

ter vzgaja otroke, da so kritični do medijske reprezentacije in diskurzov. Obenem pa ta 

pristop tudi spodbuja otroke, da uporabljajo medije za samoizražanje in družbeni 

aktivizem (Kellner in Share, 2005).  

 

Kritična vzgoja za medije gradi na različnih kritičnih znanstvenih pristopih (prav tam). 

Tako aplicira znanja feministične teorije in njene epistemiologije. Carmen Luke (1994, 

33) npr. izhaja iz epistemiološkega stališča, ki opozarja na kulturno konstruiranost 
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»teorije«, »zgodovine« in »resnice« ter kulturno dinamiko dela akademskih 

raziskovalcev in učiteljev. Lukova je povezala feministično politično angažiranost s 

prepoznavanjem medijske reprezentacije in stereotipizacije. To delo zahteva razkrivanje 

politične in družbene konstrukcije znanja in poudarjanje principov enakosti in družbene 

pravičnosti v procesu reprezentacije. Medijska reprezentacija vključuje in pozitivno 

predstavlja le določene družbene skupine, druge pa izloča in marginalizira. Na ta način 

dominantne skupine pridobijo, izgubijo pa podrejene skupine, ki so medijsko 

zapostavljene. Ta pristranskost je še posebej škodljiva, če obstajata dva dejavnika: 1) 

število družbenih skupin, ki ustvarja medijsko reprezentacijo, je majhno (tipičen primer 

so sodobne multinacionalne medijske korporacije), in 2) sporočila so naturalizirana 

tako, da se ljudje ne sprašujejo o družbeni konstrukciji medijskih reprezentacij. Po 

Lukovi je učitelj odgovoren, da v razredu razkrije konstrukcijo družbene moči védenja 

in da poudari kako ta služi določenim skupinam bolj kot drugim. Feministična teorija 

nas tudi uči, da učitelja vzgoje za medije mora voditi zavezanost principoma družbene 

pravičnosti in enakosti tako, da učencem pomaga pri ozaveščanju homofobičnih, 

rasističnih in seksističnih medijskih tekstov in njihovih principov delovanja. Nadalje, od 

spodaj navzgor k učencem usmerjen pristop omogoča, da učitelji spoznajo učenčevo 

kulturo, znanje in izkušnje. Lukova predlaga, da učenci naredijo majhne raziskave o 

sebi in posnamejo svoj video dnevnik, da učitelji in drugi slišijo njihov glas, torej njihov 

pogled na svet. Čeprav je analiza in medijska produkcija skladna s prevladujočim 

konceptom vzgoje za medije, Lukova pravi, da ne smemo ostati samo na tej ravni, 

ampak mora kritična vzgoja za medije tudi raziskovati, kako posamezniki in medijske 

korporacije oblikujejo širše družbeno-politične zadeve na področju kulture, spola, 

razreda, politične ekonomije, nacije in moči (Luke, 1994, 31). Sandra Harding (2004) k 

temu dodaja, da morajo učitelji učence naučiti, da oblikujejo različne poglede na 

obravnavano zadevo in tako spoznajo tudi pogled marginaliziranih skupin. Če 

povzamemo, učenci se morajo naučiti dekonstruirati pomene dominantnega medijskega 

diskurza in ustvariti lastne medijske vsebine, da se sliši njihov glas. 

 

Govor običajno neslišnih za kritično vzgojo za medije ni dovolj (Kellner in Share, 

2005). Ključna je tudi kritična analiza, ki raziskuje in razkriva strukture odnosov moči 

in zatiranja, saj medijska praksa kaže, da mediji pogosto kot vire informacij zaradi 

novičarske vrednosti konfliktnosti navajajo seksiste, radikalne nacionaliste, verske 
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fundamentaliste, rasiste in predstavnike drugih skupin, ki kršijo človekove pravice. 

Torej, šele razkrivanje družbenih struktur moči skupaj z govorom tistih, ki so običajno 

neslišni, učencem omogoča individualne in družbene spremembe. Te se lahko kažejo v 

različnih oblikah, predvsem kot dvig samozavesti in ustvarjanje alternativnih medijskih 

vsebin, npr. blogi, spletni mediji, ki omogočajo predstavitev drugačnega pogleda na 

družbene in kulturne probleme. Torej, kritična vzgoja za medije nima vnaprej 

odklonilnega stališča do medijev, ampak vključuje idejo, da je možno medije 

uporabljati tudi družbeno pozitivno in subverzivno.  

 

Kritična vzgoja za medije promovira multikulturno medijsko pismenost, razumljeno kot 

razumevanje in delovanje heterogenih kultur in subkultur, ki konstituirajo globaliziran 

in multikulturni svet (Courts, 1998; Weil, 1998; Kellner in Share, 2005). Kritična 

vzgoja za medije ne obravnava le medčloveških odnosov nadrejenosti in podrejenosti, 

ampak tudi izkoriščevalski odnos ljudi do živali, narave in druge s tem povezane 

probleme, kot so spremembe okolja, onesnaževanje, uničevanje živalskih in rastlinskih 

vrst. Analiza antropomorfne reprezentacije živali v popularnih dokumentarnih oddajah, 

ki z namišljeno naracijo živalskih zgodb ustvarjajo napetost in dramatičnost 

»resničnega« živalskega sveta, npr. lahko razkrije antropocentričen pogled na naravo. 

Kritična vzgoja za medije medijskih tem ne obravnava izolirano, ampak jih vedno 

postavi v najširši družbeni kontekst, tako da upošteva različne oblike in odnose moči.  

Kritična vzgoja za medije je participatorni in na sodelovanju temelječ projekt (Kellner 

in Share, 2005). Gledanje televizije ali raba interneta v skupini lahko spodbuja diskusijo 

med učitelji in učenci s poudarkom na učenčevih pogledih, produkciji različnih 

interpretacij medijskih tekstov in učenju osnovnih principov hermenevtike in kritike. 

Ker je medijska kultura del učenčeve identitete in ena od najmočnejših kulturnih 

izkušenj, morajo učitelji biti previdni pri kritiki artefaktov in percepcij, ki so pri učencih 

priljubljeni. Želena je promocija vzdušja kritičnega spoštovanja razlik ter raziskovanja 

narave in učinkov medijske kulture. Kritična vzgoja za medije vključuje angažiranost, 

ki je nad dihotomijo cenzorja in navdušenca (Kellner in Share, 2005).  

2.2 Cilji vzgoje za medije 

Temeljni cilj vzgoje za medije je vzgojiti avtonomnega, kompetentnega, socialno 

odgovornega in aktivnega pripadnika družbe, ki so mu znani načini, kako izbrati 
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kakovostne informacije in zna odgovorno komunicirati prek medijev ter drugih 

družbenih oblik komunikacije (Košir, Erjavec, Volčič, 1998).   

 

Vzgoja za medije ima tri glavne komponente oz. cilje. Prvi cilj je ozaveščanje mikro 

procesov medijskega komuniciranja: analiza, ocenjevanje in veščine komuniciranja. Na 

tej stopnji vzgoje za medije razvija veščine analiziranja in produkcije medijskih 

sporočil. Na tej stopnji se tradicionalno pojmovanje pismenosti razširi in zajame 

kritično branje in pisanje medijskih sporočil. Ta konceptualizacija vključuje osnovne 

oblike množičnih medijev (tisk, radio, televizija, internet) in njihove produkte: medijske 

žanre, tipe, naracije, vrednote, estetski vidik, produkcijo in značilnosti občinstva 

(uporaba, užitek, izbira, veščine branja in demografske značilnosti). Na prvi stopnji 

vzgoje za medije odkriva odnos med medijskimi teksti in občinstvom. Ta stopnja 

vključuje preučevanje tehnik, tehnologij in institucij, ki so vključene v medijsko 

produkcijo, sposobnost kritične analize medijskih sporočil in prepoznavanje vlog, ki jih 

igrajo člani občinstva pri povzemanju pomenov iz sporočil. Na tej stopnji naj bi torej 

razumeli, kako mediji delujejo, kako oblikujejo pomen, razumeli naj bi njihovo 

organiziranost in poznali naj bi načine njihove kreativne uporabe.  

 

Drugi ključni cilj je ozaveščanje makro procesov medijske komunikacije: analiziranje 

političnega, ekonomskega, družbenega in kulturnega konteksta medijskega okolja in 

grajenje zavedanja o pomembnosti opazovanja sveta ter oblikovanje zavedanja, da 

mediji dominirajo v našem političnem in kulturnem življenju in da so skoraj vse 

informacije, razen neposredne izkušnje, medijsko posredovane. Vzgoja za medije 

spodbuja h kritičnemu ocenjevanju odnosa med mediji, politiko in ekonomijo v javnem 

življenju ter k analizi medijskih učinkov na socialno strukturo in kulturno reprodukcijo. 

Ta faza vzgoje za medije vključuje pridobivanje znanj o načinih, kako se medijske 

institucije oblikujejo pod vplivom zgodovinskih, političnih, ekonomskih in socialnih sil. 

Učeče se seznani z načini, s pomočjo katerih mediji vplivajo na oblikovanje stališč in 

vrednot, političnih in socialnih inštitucij, seznani pa jih tudi s tem, kako lahko tekst 

razšifrira ter se upre prepričevalnim tehnikam, ki se jih mediji poslužujejo. Razvije se 

kritično zavedanje o tehnikah, uporabljenih v trženju, odnosih z javnostmi, sponzorstvu. 

Vzgoja za medije nas seznanja s funkcijo medijev v demokratični družbi, o 

pomembnosti informiranja državljanov ter možnostjo dostopa do različnih mnenj ter 
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pomembnostjo vključevanja ljudi v procese sprejemanja odločitev v njihovih okoljih pa 

tudi na nivoju države. Na tej drugi stopnji se torej spoznava odnose med mediji, 

državljani in družbo. Seznanjanje z družbenim kontekstom medijskih sporočil omogoča 

udejstvovanje v medijsko nasičenem svetu. 

Tretji cilj je vključevanje v medije in druge oblike komuniciranja v družbi. Ta stopnja 

vzgoje za medije zajema aktivno participacijo v poskusih mobilizacije sposobnosti 

posameznikov pri identifikaciji medijskih problemov in spodbujanju njihove želje po 

razumevanju, razlagi in participaciji v demokratični družbi.  

2.3 Ogrodje kritične vzgoje za medije: pet konceptov 

Len Masterman (1994, 53–57), oče vzgoje za medije v Veliki Britaniji, je v knjigi 

Media Education in the 1990's Europe predstavil naslednje temeljne koncepte vzgoje za 

medije v Evropi: a) ključni koncept vzgoje za medije je reprezentacija; b) osrednji 

namen vzgoje za medije je denaturalizacija medijev; c) vzgoja za medije je primarno 

raziskovalna; d) vzgoja za medije je organizirana okoli temeljnih konceptov, ki 

predstavljajo analitično orodje, ne pa vsebino vzgoje za medije; e) vzgoja za medije je 

proces, ki traja vse življenje; f) vzgoja za medije skuša zgraditi ne le kritično 

razumevanje, temveč predvsem kritično avtonomnost; g) učinkovitost vzgoje za medije 

lahko merimo z dvema kriterijema: s sposobnostjo učencev, da svoje znanje (kritične 

ideje in načela) uporabijo v novih situacijah, in z obsegom zanimanja, motivacije in 

odgovornosti, ki jo pokažejo otroci; h) vzgoja za medije uporablja aktualne in učencem 

primerne medijske vsebine za šolske namene in s tem vzbudi zanimanje, motivacijo in 

razumevanje, ki bi jih z uporabo bolj konvencionalnih primerov, metod in učnih 

pripomočkov težko dosegla. Ker je Masterman te koncepte teoretsko pomanjkljivo 

utemeljil, sta jih dodatno poglobila Kellner in Sharov (2005). S pomočjo njunih 

ugotovitev bomo preoblikovane koncepte predstavili v nadaljevanju magistrskega dela. 

 

1. Princip netransparentnosti: Vsi mediji so »konstruirani«. 

Prvi ključni koncept kritične vzgoje za medije temelji na problemu moči medijev: 

mediji predstavljajo svoja sporočila kot neproblematična in transparentna. Semiotika, 

znanost o znakih in pomenih, ki so družbeno konstruirani na podlagi strukturnih 

odnosov znakovnega sistema, je veliko prispevala k vzgoji za medije. Roland Barthes 

(1998) je pojasnil, da je cilj semiotike dekonstruirati naturalizirana sporočila. Za vzgojo 
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za medije je ključen princip netransparentnosti (Masterman 1985). Mediji ne 

predstavljajo resničnosti kot okna v svet ali zrcala sveta, ker so medijska sporočila 

ustvarjena, oblikovana skozi ustvarjalni proces. Ta konstrukcija vključuje različne 

odločitve o tem, kaj vključiti ali izključiti iz medijskega teksta in kako reprezentirati 

resničnost. Masterman pojasni netransparentnost z besedno igro: »mediji ne 

predstavljajo resničnosti, ampak jo re-prezentirajo« (1986, 33). Henry Giroux (1997) pa 

zapiše: »Kar se pojavi kot 'naravno', mora biti demistificirano in razkrito kot 

zgodovinska produkcija po vsebinski plati s svojimi neuresničenimi trditvami in 

popačenimi sporočili in po oblikovni plati« (prav tam, 79–80). Demistifikacija 

medijskih sporočil s pomočjo kritične analize je pomemben prvi korak v procesu 

poučevanja vzgoje za medije.     

 

2. Kode in konvencije: Medijska sporočila so konstruirana z rabo ustvarjalnega 

jezika, ki ima svoja lastna pravila. 

Drugi ključni koncept vzgoje za medije tudi temelji na semiotiki, ki ugotavlja, kako 

delujejo znaki in simboli. Na podlagi študija semiotike lahko učitelji vzgoje za medije 

analizirajo obstoj dvojnega pomena znakov: denotacije in označevalca ter konotacije in 

označenca. Ko denotacija in konotacija tvorita eden in isti pomen, se reprezentacija 

pojavi kot naravna, zgodovinska in družbena konstrukcija pomenov pa ostane nevidna 

(Hall, 1980). Zato je cilj vzgoje za medije pomagati učencem razlikovati med 

denotacijo (dobesednim pomenom) in konotacijo (bolj asociativnim, subjektivnim 

pomenom, ki temelji na ideoloških in kulturnih kodah). Seveda je treba pri mlajših 

učencih prilagoditi učenje in predstaviti to razliko na enostaven način v smislu, da 

učenci morajo razlikovati med tem, kaj vidijo in/ali slišijo, in tem, kaj mislijo in/ali 

čutijo. Tudi tukaj lahko ustvarjanje medijske vsebine učencem pomaga, da raziščejo te 

ideje.  

 

Razprava o razredni, spolni, religiozni, etnični in rasni reprezentaciji v medijih, zahteva 

analizo kod in stereotipov reprezentiranih podrejenih skupin, kot so delavci, ženske, 

etnične in rasne manjšine, v nasprotju z reprezentacijo dominantnih skupin, kot so elitni, 

bogati, moški in beli. Analiza različnih modelov reprezentacij žensk ali družbenih 

manjšin jasno kaže na konstrukcijo spolne in drugih reprezentacij. Kaže tudi, da 

prevladujoče negativne medijske reprezentacije dodatno podrejajo marginalne družbene 
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skupine in to podrejenost reprezentirajo kot naravno. Ko označevalci reprezentirajo 

moške like, kot npr. Bruca Willisa, se nam zdi, kot da le predstavljajo moškega igralca, 

v bistvu pa konstruirajo konotacijske pomene, kot so patriarhalna moč, nasilna moškost 

in dominanca. Mediji torej ponujajo visoko zakodirane konstrukcije in niso okno v svet. 

 

3. Razšifriranje medijskih sporočil: Različni ljudje na različne načine interpretirajo 

medijska sporočila. 

Tretji koncept vključuje idejo Birminghamskega centra za sodobne kulturne študije v 

Veliki Britaniji, ki za razliko od predhodnih teorij poudarja aktivno občinstvo. Na 

temelju semiotičnih konceptov, ki sta jih razvila predvsem Roland Barthes in Umberto 

Eco, je Stuart Hall (1980) razvil idejo, da obstaja razlika med producentovim 

šifriranjem medijskega teksta in prejemnikovim razšifriranjem. To razlikovanje 

osvetljuje sposobnost občinstva, da ustvarja svoje branje in pomene ter razšifrira tekste, 

npr. na opozicijski ali preferenčen način. 

 

Kulturne medijske študije so ponudile velik napredek v razumevanju pismenosti, ali kot 

je pojasnila Ien Ang (2002, 180): »Tekstualni pomeni se ne nahajajo v samih tekstih: 

določen tekst ima lahko različne pomene glede na interdiskurzivni kontekst, v katerem 

ga gledalec interpretira«. Ideja, da občinstvo ni brez moči, a tudi ne vsemogočno, ko 

»bere« medije, je veliko prispevala k potencialu medijske pismenosti, saj je omogočila 

občinstvu, da je aktivno v procesu ustvarjanja pomena. Toda Bell Hooks (1996, 3) 

opozarja: »Občinstvo ni pasivno in je sposobno izbirati, toda določena sporočila težko 

razšifrira«. Sposobnost kritične analize je ključna za učence, ker omogoča 

prepoznavanje preferenčnih pomenov medijskih tekstov. Teorija občinstva razume 

recepcijo kot teren kulturne borbe, kjer veščine kritičnega razmišljanja občinstvu 

omogočajo, da ustvarja različna branja in se sooči z dominantnimi diskurzi.  

 

4. Vsebina in sporočilo: Mediji posredujejo svoje vrednote in poglede. 

Četrti ključni koncept se osredotoča na vsebino medijskih sporočil z namenom, da bi 

učenci podvomili o ideologiji, pristranskosti in konotaciji jasnih in prikritih 

reprezentacij. Kulturne študije, feministična teorija in kritična pedagogika ponujajo 

ogrodje raziskovanja vprašanj medijske reprezentacije ras, razredov, spola, etničnosti 

itd. Ne obravnavajo le identifikacije pristranskosti v medijih, ampak pomagajo učencem 
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prepoznati subjektivno naravo vseh vrst komunikacije. Henry Giroux (1997, 11) trdi: 

»Ideja, da so teorija, podatki in raziskovanje lahko objektivni, temelji na napačnih 

vrednotah, ki so konzervativne in omogočajo mistifikacijo političnih orientacij«.  

 

Medijska sporočila pa nimajo samo negativnih reprezentacij in se jih ne sme vnaprej 

obsojati. Na primer, ženske televizijske nadaljevanke lahko bolj pozitivno kot 

prevladujoči medijski artefakti reprezentirajo dekleta in tako pošiljajo sporočila o 

dekletih in ženskah, ki igrajo pomembno družbeno vlogo. V teh nadaljevankah so lahko 

tudi pozitivno reprezentirani homoseksualci in ponujajo sporočila o raznoliki in 

pluralistični reprezentaciji spolnosti. Medijska vsebina je pogosto zelo simbolična in 

zato zahteva široko paleto teoretičnih pristopov, da se lahko ujame multidimenzionalni 

družbeni, politični, moralni in včasih tudi filozofski pomen medijskega teksta. 

 

5. Motivacija: Ključni motiv delovanja medijev je moč in dobiček. 

Peti ključni koncept spodbuja učence, da razmišljajo, zakaj je določeno sporočilo bilo 

poslano in od kod prihaja. Prepogosto učenci mislijo, da je vloga medijev le informirati 

ali zabavati (Dolničar in Nadoh, 2004; Livingstone, 2004). Pri tem pa imajo malo 

znanja o ekonomski strukturi in motivih delovanja medijev (Erjavec in Volčič, 2006; 

Sopotnik, 2006). Pred desetletji je veliko medijskih podjetij tekmovalo za pozornost 

občinstva, pred nekaj leti se je to število občutno zmanjšalo in danes na globalnem 

medijskem trgu tekmuje manj kot 10 nadnacionalnih korporacij. V najnovejši izdaji The 

new monopoly (2004) Ben Bagdikian trdi, da ima pet korporacij nadzor nad ameriškim 

(ZDA) medijskim trgom. Bagdikian piše: »Pet globalnih podjetij, organiziranih po 

značilnostih kartela, ima v lasti večino časopisov, revij, založb, filmskih studiev ter 

radijskih in televizijskih postaj v Združenih državah. Ti koncerni so: Time Warner, do 

2003 največje medijsko podjetje na svetu, The Walt Disney Company, Murdochova 

News Corporation, ki deluje iz Avstralije, Viacom in nemški Bertelsmann« (Bagdikian, 

2004,  3). 

 

Konsolidacija lastništva množičnih medijev omogoča, da ima le nekaj multinacionalnih 

korporacij nadzor nad medijsko reprezentacijo. Koncentracija lastništva ogroža 

raznolikost informacij in ustvarja možnosti za globalno kulturno ter informacijsko 

kolonizacijo (McChesney 1999a, 2004). Robert McChesney (1999b) vztraja, da je 
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konsolidacija lastništva medijskih gigantov zelo nedemokratična, nekonkurenčna in 

»bolj podobna kartelom, kot je to značilno za konkurenčni trg, ki ga opisujejo 

ekonomski učbeniki« (prav tam, 13).  

 

Uveljavljeni mediji v ZDA so npr. pozitivno reprezentirali bivšega predsednika ZDA 

Georga W. Busha, saj je kot član konservativne Republikanske stranke podpiral 

deregulacijo, manjše davke na dobiček in oglase. Določene medijske korporacije, na 

primer Murdochov Fox television news, so angažirano podpirale desno agendo, ker je 

bila v skladu z interesi lastnikov, uprav in direktorjev (Kellner, 2002). Tudi v Sloveniji 

se je v zadnjem desetletju korenito zamenjala lastniška struktura na medijskem trgu. Na 

trgu dnevnega tiska vlada monopol, na televizijskem trgu pa duopol. Učenci morajo 

poznati značaj medijskih podjetij, da lahko ustrezno ovrednotijo njihove artefakte. 

2.4 Vzgoja za medije v vzgojno-izobraževanem sistemu 

Medijska pismenost je danes v središču akademskih razprav in včasih tudi političnih 

razprav. Evropski parlament je npr. december 2008 sprejel Resolucijo o medijski 

pismenosti (2008), v kateri se zavzema, da uvrstitev vzgoje za medije v šolski sistem 

postane prioritetna naloga EU. Komisarka EU za informacijsko družbo in medije 

Viviane Reding je o pomenu medijske pismenosti izjavila: 

V digitalni dobi je medijska pismenost ključnega pomena za doseganje polnega, 

aktivnega državljanstva. Tradicionalna pismenost, torej sposobnost branja in 

pisanja, v današnjem času ne zadostuje več. Ljudje se morajo bolje zavedati 

možnosti, kako se lahko učinkovito izražajo in si razlagajo sporočila drugih, 

zlasti pri uporabi spletnih dnevnikov, iskalnikov ali oglaševanja. Vsi, stari in 

mladi, se moramo spopasti z novim digitalnim svetom, v katerem živimo. Stalno 

informiranje in izobraževanje sta za to pomembnejša kot predpisi (Reding, 

2008). 

Direktorica inštituta za medijsko izobraževanje na Harvardu in vodilna znanstvenica na 

področju vzgoje za medije v ZDA, Renee Hobbs (1995, 19–20), meni, da imajo šole 

ogromno razlogov za vključevanje medijskega opismenjevanja v svoje predmetnike:  

Nekateri v njem vidijo pot, da se izobraževalni proces posodobi, da se dogajanje 

v razredu poveže s kulturnim okoljem, da bodo učenci spoznali, kako pomembne 
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teme in vprašanja odmevajo v množični kulturi, prav tako kot to ugotavljajo pri 

učenju književnosti, zgodovine ali sociologije. Drugi v medijski pismenosti vidijo 

veščino, ki omogoča človeku preživeti, postati preudaren potrošnik in uspešen 

državljan v dobi, ki se odvija kot super hitra medijska avtocesta. Spet drugi v 

medijski pismenosti vidijo neke vrste zaščito otrok pred nevarnostmi in zlom, ki 

ga ustvarja preobilje televizije, pa tudi kot protistrup manipulaciji in 

propagandi. Nekateri v medijski pismenosti vidijo novo področje učenja 

materinščine, ki razumevanje in analizo oglasov, skečev in filmov obravnava na 

enak način kot razumevanje in analizo poezije, novel in romanov. In nazadnje so 

tudi taki, ki v medijski pismenosti vidijo priložnost za otroke, da povejo svoje 

častne zgodbe in bolje razumejo moč tistih, ki oblikujejo zgodbe naše kulture in 

naše dobe« (op. poudarki dodani). (Hobbs 1995, 19–20). 

Britanski znanstvenik Masterman (1994, 2) trdi, da bi morali vzgoji za medije postaviti 

veliko prioriteto, in opredeljuje sedem argumentov: visoka stopnja medijske uporabe in 

zasičenost sodobne družbe z mediji, ideološka pomembnost medijev in njihov vpliv kot 

industrije zavesti, porast upravljanja in proizvodnje informacij ter razširjanje s pomočjo 

medijev, povečan prodor medijev v naše osrednje demokratične procese, povečanje 

pomembnosti vizualnih komunikacij in informacij na vseh področjih, pomembnost 

izobraziti študente za prihodnost ter hitro rastoči nacionalni in mednarodni pritiski za 

privatizacijo informacij.  

 

2.4.1 Štirje modeli vključitve vzgoje za medije v šole 

  

 Projekti vzgoje za medije so lahko razviti kot del formalnega izobraževalnega sistema 

ali kot neformalni del izobraževanja v lokalni skupnosti. Ker v veliki večini 

prevladujejo prvi, bomo podrobneje razčleni njihovo vključenost v vzgojno-

izobraževalne institucije.  

 

Vzgoja za medije se v šolske sisteme vključuje na različne načine. Len Masterman 

(1994, 60–61), idejni vodja vzgoje za medije v Veliki Britaniji, prepoznava štiri 

temeljne modele vzgoje za medije, vključene v predmetnik evropskih osnovnih in 

srednjih šol. 
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1. Vzgoja za medije kot specializiran predmet. 

Ena od poti vstopa medijskega izobraževanja v vzgojno-izobraževalne organizacije je 

uvedba samostojnega obveznega ali izbirnega predmeta, na primer v Sloveniji. Največja 

uganka pri pripravljanju učnega načrta za tak predmet je, kako zaobjeti področje, ki 

zajema tako širok spekter oblik, praks in izdelkov, ki jih ponujajo mediji. Masterman 

(prav tam) ugotavlja, da se je kot najpogostejša rešitev izkazal seštevek različnih delov 

oziroma tem. Tako so učitelji učni program razdelili na del, ki je osvetlil delovanje 

televizije, del, ki je pojasnil delovanje radia, del, ki se je posvetil tisku, itd. Po 

Mastermanu (prav tam) pa je primernejša naslednja oblika: a) teoretični okvir, ki 

učencem in učiteljem omogoča jasno podobo tega raznolikega področja, b) temeljni 

koncepti in načela, c) značilen način oz. metode raziskovanja.   

2. Vzgoja za medije kot konstitutiven element, ki se poučuje v okviru že 

obstoječega uveljavljenega kurikularnega predmeta, običajno pouka maternega 

jezika.  

Vzgoja za medije kot sklop znotraj pouka maternega jezika je do danes najpogostejša 

oblika vključitve medijskega izobraževanja v šolski predmetnik. Jezik je osrednjega 

pomena za učenčevo intelektualno, socialno in emocionalno rast. Je ključni element 

celotnega predmetnika, saj predstavlja osnovno sredstvo za učenje na vseh ostalih 

področjih. V kanadski provinci Ontario je vzgoja za medije po šolski zakonodaji 

sestavni del pouka angleščine. V Veliki Britaniji ima vzgoja za medije v okviru pouka 

Angleškega jezika in literature še daljšo tradicijo. Učitelji jezika lahko prispevajo veliko 

znanja s področja analize tekstov, vendar moramo biti pozorni na izrazito svojevrstno 

prakso, ko gre za analizo medijskih tekstov. Učitelji bi morali učence naučiti medijske 

analize. Pouk jezika in literature bi se moral razširiti in popestriti s poglavji o 

medijskem jeziku, ki bi zajemala študij splošnih navad in retoričnih orodij ter oblik 

naracije v popularnih medijih, prepričevalne tehnike v medijih. Učenci bi se vadili v 

pisanju tekstov, ki bi bili primerni za medijsko predstavitev, na primer radijskih novic, 

soap opere in drugo, ter v samem komuniciranju z avdiovizualnimi mediji. 

3. Posamezni deli vzgoje za medije so vključeni v različne predmete, npr. 

poučevanje jezika, literature, zgodovine, zemljepisa itd. To obliko spodbuja 

učitelj-koordinator.  

Za celovit pristop k vzgoji za medije je pomembna njena integracija v celotni šolski 

predmetnik, v učni program vseh tistih predmetov, ki so tako ali drugače povezani z 
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mediji, oziroma ki v tej ali oni obliki uporabljajo tehnologijo množičnih medijev. Tam, 

kjer učitelji uporabljajo medije kot nedolžne vizualne predstavitve učne snovi, morajo 

uvesti kritičen odnos do posredovane medijske vsebine. Primer take vključitve vzgoje 

za medije v predmetnik lahko najdemo v finskem in norveškem izobraževalnem 

sistemu.   

4. Vzgoja za medije kot prostočasna dejavnost. Vidiki vzgoje za medije so tema 

znotraj integriranega učnega načrta, ki pa ne temelji na ustaljenih predmetih.  

Primer take oblike vključitve vzgoje za medije v šolski predmetnik so razni neobvezni 

krožki, ki se izvajajo na šoli v prostem času. 

Kateri model vključitve vzgoje za medije je najprimernejši oz. najučinkovitejši? 

Masterman ne ponuja enoznačnega odgovora, temveč trdi, da je treba spodbujati  in 

podpirati razvoj vzgoje za medije skozi čim več modelov, saj le-to prinaša najbolj 

zadovoljive rezultate. 

 

Ne obstaja le en model, ki bi bistveno izstopal po učinkovitosti. Veliko je prednosti, ki 

jih lahko pripišemo uvedbi specializiranega in samostojnega predmeta. Specifične 

vidike, kakor tudi specifične pedagoške prijeme, je vsekakor laže zaobseči znotraj 

posebnega predmeta, s pomočjo katerega lahko disciplina vzgoje za medije vzpostavi 

svojo identiteto, se razvija in širi spoznanja, ima zagotovljene prostore, opremo in 

knjižnično gradivo, ki služi študiju. Ravno toliko je pomembno, da si predmet pridobi 

primeren status in stalno prisotnost v šoli. To zagotavlja kontinuiteto poučevanja, 

dolgoročen razvoj predmeta, povezovanje in dialog med učitelji ter medijskimi 

profesionalci, organiziranje mrež in srečanj za izmenjavo izkušenj in znanj. Navkljub 

vsem argumentom, ki govore v prid modela specializiranega samostojnega predmeta, pa 

bo njegovo delovanje imelo le skromen ali ničen učinek, če bodo njegovi vidiki in 

načela pri uporabi medijskih materialov v okviru pouka drugih predmetov prezrti ali 

celo diskreditirani.  

 

Masterman (1994, 61) opozarja, da se je zaradi zaprtega in nefleksibilnega značaja 

večine šolskih sistemov razvitih držav, ki niso pripravljeni sprejemati novih, 

alternativnih predmetov v obstoječi šolski predmetnik, vzgoja za medije največkrat 

morala zadovoljiti z vključitvijo v program nekega tradicionalnega predmeta, navadno 

maternega jezika. Nevarnost, ki se pojavi, ko se vzgoja za medije posreduje kot 
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podpoglavje nekega tradicionalnega predmeta, je, da bo specifičnost medijske 

pedagogike podrejena in preoblikovana po potrebah tradicionalnega predmeta. 

Vpeljevanje vzgoje za medije v predmetnik omejuje pogosto prepričanje tradicionalnih 

predmetov, da to predstavlja neupravičeno vmešavanje oziroma poseganje na njihovo 

področje. Problematična so še vedno izjemno pogosta in zdravorazumska prepričanja in 

negativen odnos do medijev nasploh, predvsem pa do televizije in novih tehnologij. 

 

2.4.2 Vzgoja za medije v slovenskih osnovnih in srednjih šolah 

 

Slovenija je bila prva država v srednji in vzhodni Evropi, ki je leta 1994 uvedla vzgojo 

za medije v osnovne šole. Projekt je sestavljen iz dveh delov: predmet Vzgoja za medije 

v devetletni osnovni šoli in vsebine vzgoje za medije, vključene v različne predmete 

(Državljanska in domovinska vzgoja ter etika, Slovenski jezik). Vzgojo za medije 

zadnja leta izvaja po podatkih Ministrstva za šolstvo od deset do dvajset odstotkov vseh 

osnovnih šol (odvisno od leta), in sicer v sedmem, osmem in devetem razredu. Učenci si 

jo lahko za predmet izberejo v vseh treh letih, lahko pa le v enem ali nobenem. Vzgoja 

za medije obsega tri zaokrožene tematske vsebine, vsaka pa se obravnava kot enoletni 

sklop. Učenci v prvem tematskem sklopu obravnavajo predvsem tisk, v drugem radio, v 

tretjem televizijo in internet. V osnovni šoli je kot izbirni predmet v okviru slovenščine 

tudi Šolsko novinarstvo, ki se navezuje na predmet Vzgoja za medije. Raziskave o 

vključenosti vzgoje za medije (Sedej, 2005; Sopotnik, 2006; Volčič in Erjavec, 2008; 

Zajc, 2008) kažejo, da je izbirni predmet Vzgoja za medije premalo, da bi bila vzgoja za 

medije ustrezno vključena v šolski predmetnik (35 ur na leto, 1 ura na teden), saj si 

predmet Vzgoja za medije izbere razmeroma malo učencev. Ta izbirni predmet je v 

primerjavi z drugimi izbirnimi predmeti, kot so tuji jeziki, podcenjen. Učenci, ki si 

izberejo predmet Vzgoja za medije in ki so po večini s slabšim učnim uspehom, 

pričakujejo, da bodo pri tem predmetu samo spremljali medije.  

 

Raziskave tudi kažejo (prav tam), da imajo učitelji Vzgoje za medije (pre)malo znanja, 

šole pa imajo razmeroma slabo medijsko opremo (prav tam). Starejši učitelji čutijo 

odpor do medijsko podprtih oblik pouka, saj menijo, da otroci za televizijo ali internet 

porabijo preveč časa doma. Omejitev predstavlja tudi natrpani šolski predmetnik in 

večna skrb, ali se bo posrečilo posredovati celotno snov, ki jo predvideva učni načrt. 
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Posvečanje časa medijskim temam bi pomenilo obremenjevanje programa ali 

odtegovanje časa, ki je sicer predviden za podajanje obstoječe učne snovi (prav tam).  

Za uspešno kritično vzgojo za medije je pomembno, da se v šolskem kurikulumu razvije 

čim več modelov, ki delujejo povezano in omogočajo izmenično podporo, pa tudi 

korekcijo in dopolnjevanje (Masterman, 1994). Tako bi vzgoja za medije morala biti 

tudi v Sloveniji vključena vsaj še v pouk maternega jezika, kjer je najbolj pomanjkljivo 

prisotna in neusklajena s komunikološkimi dognanji. Pri Slovenskem jeziku se npr. 

uveljavljeno uporablja beseda »reklame«, komunikološka stroka in medijska praksa v 

Sloveniji pa že dolgo uporablja besedo »oglasi« (Volčič in Erjavec, 2008).  

V srednji šoli so medijske vsebine vključene v predmetnik Slovenskega jezika, 

Sociologije, Psihologije in Umetnostne zgodovine, a je njihova izvedba odvisna od 

angažiranosti posameznega profesorja/-ice (Volčič in Erjavec, 2008). 

Masterman zagovarja štiri glavne pedagoške pristope: a) nehierarhično poučevanje, b) 

dialog, c) refleksija in d) medijska aktivnost ter obenem nasprotuje klasičnemu 

poučevanju vzgoje za medije, kjer tok informacij teče enostransko – od učitelja k 

učencem (Erjavec, 2006, 87–88).  

2.5 Vzgoja za medije v vrtcu 

V poglavju vzgoja za medije v vrtcu smo se osredotočili izključno na vrtce. Pri tem smo 

najprej predstavili vlogo vzgojiteljev, ki jo imajo pri vzgoji za medije. V nadaljevanju 

smo opredeli zastopanost vzgoje za medije v slovenskih vrtcih in vključenost vzgoje za 

medije v kurikulumu za vrtce. 

 

2.5.1 Vloga vzgojiteljev pri vzgoji za medije 

 

Otroci prinašajo v vrtec svoje medijske izkušnje in o njih komunicirajo z vrstniki in z 

odraslimi. Zato se vzgoji o medijih tudi v vrtcih ne da izogniti, tako pri vzgojno-

izobraževalnem delu z otroki kot pri stikih s starši. Pri tem so vzgojitelji v dvojnem 

položaju. Kot medijski potrošniki pridobivajo lastne medijske navade in vzorce vedenja. 

Zato morajo razvijati lastne medijske sposobnosti kot državljani in zasebniki, da bi znali 

vplive medijev odgovorno, samozavestno in ustvarjalno usmerjati (Lepičnik Vodopivec, 

2005, 207).  
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Kot vzgojitelji, odgovorni za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa, bi morali 

spoznavati pedagoške in didaktične vidike vzgoje za medije in jih vključevati v svoje 

delo (prav tam). Medijska usposobljenost vzgojiteljev naj bi bila, po mnenju Bloemkeja 

(2003), petdelna: 

 medijsko-didaktična usposobljenost: uporaba medijev in informacijske 

tehnologije v vzgojno-izobraževalnem procesu in pri lastnem izobraževanju; 

 medijsko-vzgojna usposobljenost: uvedba medijske tematike v vzgojno-

izobraževalno delo, z upoštevanjem pedagoških zakonitosti; 

 medijsko-socializacijska usposobljenost: konstruktivno vrednotenje medijskih 

dosežkov otrok; 

 raziskovalno-pedagoška medijska usposobljenost: uvajanje inovativnih učnih 

metod s pomočjo medijev; 

 osebna medijska usposobljenost: sposobnost strokovnega, ustvarjalnega, k sebi 

usmerjenega in družbeno orientiranega upravljanja medijskih vsebin in 

tehnologij. 

Če medijsko usposabljanje posameznika v družbi traja celo življenje, to za pedagoga 

pomeni stalno strokovno usposabljanje. Vsebine medijskega usposabljanja vzgojiteljev 

bi bile, po mnenju Bloemkeja (2003), lahko trojne: 

1. uporaba medijev: 

 izbor, analiza in vrednotenje, 

 medijsko-didaktična načela, 

 izbor metod. 

2. medijska vzgoja drugih: 

 določitev ciljev in temeljnih vsebin (prepoznavanje medijskih vplivov, odnosov 

med   mediji in družbenim okoljem, kritičen izbor medijskih vsebin), 

 medijsko-vzgojna načela, 

  izbor metod.  

3. medijska samovzgoja: 

 razumevanje sebe kot vzgojitelja in medijskega uporabnika, 

 razumevanje drugih in lastnih družbenih vlog v povezavi z mediji,  

 lastne omejitve, 

 zastavljen cilj- lastna medijska usposobljenost. 
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Čeprav o vzgoji za medije medijski strokovnjaki pri nas razpravljajo že desetletja, se to 

le malo odraža v šolah, še manj pa v vrtcih.  

 

2.5.2 Vzgoja za medije v slovenskih vrtcih 

 

Vzgoja za medije kot medpodročna veda se pojavlja na različnih področjih slovenskega 

kurikuluma: jezik, umetnost in družba. Med številnimi cilji s področja jezika najdemo 

tudi naslednji cilj: otrok doživlja in spoznava verbalno komunikacijo kot vir ugodja, 

zabave in reševanja problemov (Kurikulum za vrtce, 1999, 33). Verbalna komunikacija 

je predstavljena kot temeljna komunikacija otrok. Dejavnosti, ki se izvajajo prek te 

komunikacije so lahko zelo različne in nekatere vsebujejo tudi različne medije. Tako 

lahko na primer otrok od 3. do 6. leta starosti »posluša pravljice, zgodbice, uganke, 

pesmice (vsebine doživlja tudi prek različnih medijev (avdio in video), obišče 

gledališko predstavo, obišče filmsko predstavo, gleda risanke, obiskuje splošno 

knjižnico); posluša odraslega in otroka, posluša avdio in gleda videogradivo z 

raznovrstnimi literarnimi besedili tudi iz aktualne otroške kulture; samostojno ustvarja 

knjigo, strip« (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 34–35).  

 

Med cilji na področju umetnosti med drugim najdemo tudi cilj, ki ga lahko povežemo z 

vzgojo za medije: »doživljanje in spoznavanje komunikacije z in o likovnih, glasbenih, 

plesnih, dramskih, filmskih in televizijskih delih in spoznavanje komunikacije o njih« 

(Kurikulum za vrtce, 1999, 39). Vzgoja za medije se pojavlja na področju vseh 

umetniških zvrsti za vse starosti kot sodelovanje otrok v več medijskih skupinskih 

projektih, z udeležbo v njegovih plesnih, dramskih, likovnih, oblikovalskih, glasbenih 

segmentih ter nastopanje otrok pred publiko in kamero (Kurikulum za vrtce, 1999, 39). 

Za otroke, stare od enega do treh let, so primerne naslednje avdio-vizualne dejavnosti: 

otrok opazuje in komentira kalejdoskop ter izbrane fotografije, otroške filme, TV-

oddaje, videosekvence in se z risbo odziva nanje; opazuje in sodeluje z odraslimi pri 

fotografiranju in videosnemanju (Kurikulum za vrtce, 1999, 42). 

 

Tudi na področju družbe je prisotna vzgoja za medije. Kurikulum (1999, 49) pravi, da je 

»zaradi izpostavljenosti komercialnim vplivom in modnim trendom treba starejše otroke 

napeljati h kritičnemu vedenju in afirmaciji njihove individualnosti (s skupnim 
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pogovorom o trendih, npr. pri oblačenju, igračah, glasbi, kulturnih stereotipih itn.)«. 

Zlasti je pomembno razvijanje kritične distance do številnih reklam, s katerimi so otroci 

vsakodnevno zasipani. Med cilje, ki jih šteje kurikulum (1999, 51) za pomembne na 

področju družbe, zasledimo tudi naslednje cilje, povezane z vzgojo za medije: otrok ima 

možnost kritičnega vrednotenja komercialnih vplivov, modnih trendov itn. in se 

seznanja z možnostmi kritičnega vedenja; otrok se seznanja z različnimi načini 

komuniciranja in prenosa informacij ter komuniciranja s pomočjo računalnika. Med 

dejavnost, s katero se na tem področju otrok sreča z vzgojo za medije, pa kurikulum 

uvršča »možnost sodelovanja v pogovorih o predsodkih, stereotipih, modnih trendih, 

reklamah itn.« (Kurikulum za vrtce, 1999, 51). 

 

V kurikumu za slovenske vrtce vzgoja za medije ni konceptualno zastavljena, saj se 

predvsem odziva le na neke zdravorazumsko sprejete probleme, kot npr. prekomerno 

število medijsko posredovanih oglasov. V njem ni mogoče zaslediti kakega celovitega 

dolgoročnega cilja medijskega opismenjevanja. V kurikulumu za slovenski jezik in 

umetnost je močno poudarjena produkcijska raven, zanemarjena pa refleksivna raven. 

Obratno velja za kurikulum na področju družbe, kjer je refleksivni del vzgoje za medije 

poudarjen, izvedbena plat oz. dejavnost pa je zelo nedodelana. Kurikulum bi se moral 

odzvati na realne in raziskane probleme medijske potrošnje slovenskih otrok, obenem 

pa slediti konceptualno zastavljenim dolgoročnim ciljem medijskega opismenjevanja.    
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3 SOCIALNOPEDAGOŠKI VIDIK SPREMLJANJA VZGOJNIH 

RAVNANJ  VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK IN 

UPORABA MEDIJEV V VRTCU  

 

Kurikulum za vrtce je dokument, ki je namenjen vzgojiteljem in drugim strokovnim 

delavcem v vrtcu in je podlaga za strokovno načrtovanje in kakovostno predšolsko 

vzgojo. Odprt in procesno naravnan kurikulum zagotavlja večjo stopnjo strokovne 

avtonomije, obenem pa nalaga večjo strokovno odgovornost za načrtovanje in izvedbo 

programskih dejavnosti vrtca.  S socialnopedagoškega  vidika nas zanimajo vzgojna 

ravnanja vzgojiteljev in njihova sposobnost samostojnega, operativnega načrtovanja 

vzgojnih dejavnosti ter sposobnost kritičnega vrednotenja lastne dejavnosti. Zanima pa 

nas tudi umeščenost vzgoje za medije v kurikulum za vrtce in uporaba medijev v vrtcu, 

kar bomo predstavili v naslednjem poglavju.  

3.1 Kurikulum in vloga vzgojitelja v vrtcu 

Delo v slovenskih vrtcih poteka v skladu s Kurikulumom za vrtce. Kurikulum za vrtce 

je nacionalni dokument, ki ima osnovo v analizah, predlogih in rešitvah, ki so uokvirile 

koncept in sistem predšolske vzgoje v vrtcih (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v 

Republiki Sloveniji, 1995, Zakon o vrtcih, Šolska zakonodaja, 1996) kot tudi v sprejetih 

načelih in ciljih vsebinske prenove celotnega sistema vzgoje in izobraževanja (Izhodišča 

kurikularne prenove, Nacionalni kurikularni svet, 1996). Je dokument, ki na eni strani 

spoštuje tradicijo slovenskih vrtcev, na drugi strani pa z novejšimi teoretskimi pogledi 

na zgodnje otroštvo in iz njih izpeljanimi drugačnimi rešitvami in pristopi dopolnjuje, 

spreminja in nadgrajuje dosedanje delo v vrtcih (Kurikulum za vrtce, 1999). 

 

V kurikulumu za vrtce so prepoznana tako temeljna načela in cilji predšolske vzgoje kot 

tudi spoznanja, da otrok dojema in razume svet celostno, da se razvija in uči v aktivni 

povezavi s svojim socialnim in fizičnim okoljem, da v vrtcu v interakciji z vrstniki in 

odraslimi razvija lastno družbenost in individualnost (prav tam). 

Kurikulum za vrtce je namenjen predvsem vzgojiteljem predšolske vzgoje, 

pomočnikom vzgojiteljev, ravnateljem in svetovalnim delavcem. Z njegovo pomočjo in 
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uporabo še druge strokovne literature in priročnikov je vzgojiteljem omogočeno 

strokovno in kakovostno načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu. 

 

Članica področne kurikularne komisije za vrtce, Metka Čas, izpostavi dileme ob 

definiciji kurikuluma. Avtorica navaja (Čas, 2005), da je kurikulum s svojo odprtostjo 

in nestrukturiranostjo precej zahteven. Dileme in vprašanja, ki nam jih postavlja v 

razmislek, imajo korenine v preteklosti, ko so bili vzgojitelji popolnoma vodeni in je 

bilo samostojno, kreativno delo prej izjema kot pravilo. In ravno zaradi tega se mnoge 

vzgojiteljice sprašujejo, ali delajo prav, ali je razumevanje dokumenta ustrezno in kje so 

kakšne oporne točke. Časova (2005, 9–10) pravi, da je za razumevanje dokumenta 

potrebno veliko znanja in zavzetega strokovnega dela. Omenja še konfliktne situacije, 

ko starši in ustanovitelji vrtcev vedno bolj pritiskajo na vzgojitelje s svojimi željami in 

zahtevami, ki pa so nemalokrat v nasprotju s pedagoškimi in psihološkimi zakonitostmi 

ali celo veljavno zakonodajo. Tu se vzgojitelji znajdejo v precepu želja in zahtev na eni 

strani ter svojim strokovnim delom in mišljenjem na drugi strani. 

 

Če upoštevamo, da je otrok središče oz. izhodišče vzgojnega dela v vrtcu (Marjanovič 

Umek, 2001, 28), lahko z gotovostjo trdimo, da je vloga odraslih pri vzgojnem delu 

izredno pomembna. V Kurikulumu za vrtce (1999, 22) je med drugim zapisano: 

»Vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja ali druga odrasla oseba, ki lahko sodeluje pri 

vzgojnem procesu, je ves čas z otroki in med otroki, bodisi v majhni, večji skupini ali 

individualno; v vseh interakcijah je odrasla oseba usmerjevalka, vendar ne direktivna, in 

praviloma zgled za prijetno in prijazno komunikacijo«.  

 

V pedagoški praksi se strokovni delavci vrtca velikokrat srečujejo s problemom 

izvedbenega kurikuluma in s tem tudi vzgojno-izobraževalnega dela prav z vidika 

sprememb v pojmovanju otroka. Videti otroka kot samostojnega, kompetentnega, 

spoštovati njegov način razmišljanja, ga slišati, mu pustiti odprte možnosti raziskovanja, 

spodbujati njegovo notranjo motivacijo, zahteva predvsem spremenjeno vlogo odraslega 

v procesu vzgojno-izobraževalnega dela in s tem tudi načrtovanju vzgojno-

izobraževalnega procesa.  

Tukaj se srečamo z razliko med pojmovanjem vzgoje kot procesa obrazcev znanja, 

vrednot in veščin iz starejše na mlajšo generacijo ali pojmovanjem vzgoje kot relativno 
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načrtnega sistema dejavnikov, ki podpirajo razvoj otrokovih osebnostnih lastnosti in 

potencialov (Krofljič, 2001). Pri tem je vloga vzgojitelja osrednjega pomena za 

učinkovito izvedbo programa predšolske vzgoje, saj je vzgojitelj tisti, ki na eni strani 

mora poznati razvojne značilnosti in sposobnosti otrok v posameznem starostnem 

obdobju ter s svojo strokovno kompetenco načrtovati in izvajati vzgojno-izobraževalni 

proces v vrtcu, kar je zahtevna in odgovorna naloga.  

 

Vzgojiteljeva poklicna vloga je sicer vezana na predstave, norme in pričakovanja, ki jih 

neka kultura v nekem času postavlja pred vse pedagoške poklice, kljub temu pa ima 

vzgojiteljica predšolskih otrok specifično vlogo. Je namreč prva, ki sprejme otroka 

neposredno iz družinske oskrbe in vzgoje, torej tudi prva, ki na nek način reprezentira 

(skupaj z vrstniki v skupini otrok) »zunanji«, »družbeni svet« (Kobolt, 1996). 

 

Vzgojiteljica je pri svojem delu posebno odvisna po eni strani od družinskega okolja, 

torej od pričakovanj staršev, kako bo ravnala z njihovim otrokom, po drugi strani pa je 

odvisna tudi od kulture, tradicije, utečenih, razvidnih in tudi manj razvidnih pravil vrtca, 

ki izhajajo iz predpisov ter dokumentov, včasih pa tudi od same notranje organizacije 

posameznih vrtcev. Kot posebno, tretjo odvisnost pri delu vzgojiteljice izpostavimo 

otroka, in sicer z vsemi značilnostmi v razvoju, osebnosti in temperamentu, v čustvih in 

izkušnjah, ki jih nosi s seboj v novo življenjsko okolje. In v tem prostoru ne smemo 

pozabiti tudi na vzgojiteljičino osebnost, njeno življenjsko pot, izkušnje iz otroštva in 

doživljanje samega sebe v poklicni vlogi in življenju (prav tam).  

 

Prav doživljanje samega sebe z razumevanjem okolja, v katerem dela, in razumevanje 

ter doživljanje samega sebe v njem so tudi pogoji, ki so pomembni za razumevanje 

načel Kurikuluma za vrtce, še posebno načela odprtosti kurikuluma, avtonomnosti ter 

strokovne odgovornosti vrtca in strokovnih delavcev v vrtcu. 

 

Prav načelo avtonomnosti in strokovne odgovornosti je za vzgojitelje v vrtcih ena od 

pomembnih sprememb, ki so se v času prenov v vrtcih uveljavile. Z njim smo se srečali 

v vrtcih z zapisom v Beli knjigi (1995, 48): » /…/ načelo avtonomnosti omogoča 

svobodo v izbiri vsebin in načinov vzgojnega dela s predšolskimi otroki. Pogoj za 

avtonomnost je strokovna usposobljenost in ozaveščenost delavcev v vrtcih. 
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Odgovornost pomeni strokovnost in etičnost pri delu ob upoštevanju pravic otrok in 

staršev«.  

 

Usmerjenost vzgojiteljice v spremljavo, analizo in usmerjanje procesov otrokovega 

učenja skozi igro je tista dimenzija načela procesnosti, ki predstavlja bolj strokovno 

usposobljene in ustvarjalne pedagoške delavce v vrtcih. Iz vidika upoštevanja načela 

procesnosti pri načrtovanju je pomembna vzgojiteljeva strokovna avtonomijo in 

ustrezna strokovna usposobljenost.  Odprt in procesno naravnan kurikulum izhaja iz 

predpostavke o večjem zaupanju v strokovnost vrtcev, s tem, ko vrtcu in vzgojiteljem 

zagotavlja večjo stopnjo strokovne avtonomije, pa jim nalaga tudi večjo odgovornost za 

načrtovanje in izvedbo svoje programske dejavnosti.  

 

Programske dejavnosti so v Kurikilumu za vrtce razvrščene v področja: gibanje, jezik, 

umetnost, družba, narava in matematika. Zapisani cilji pri posameznih področjih 

dejavnosti predstavljajo okvir, znotraj katerega vzgojitelji izbirajo strokovne vsebine in 

dejavnosti. 

 

V magistrski nalogi obravnavamo vzgojo za medije, ki je v kurikulumu za vrtce 

zastopana predvsem na področju jezika, družbe in umetnosti. V Kurikulumu za vrtce 

(Bahovec et al., 1999) je vzgoja za medije najbolj natančno opredeljena pri področju 

umetnosti, in sicer v okviru avdiovizuelnih medijskih dejavnosti. Po Kurikulumu naj 

otroci spoznavajo filme (gledajo izbrane filmske in videoprojekcije, na ekranu in v kinu 

gledajo animirani, igrani dokumentarni film, ter filme, ki jih posnamejo sami ali starši, 

vzgojitelji), spoznavajo CD-ROM-e (uporabljajo multimedijske CD-ROM-e z 

ustreznimi igranimi in vzgojno-izobraževalnimi programi), pa tudi televizijske 

programe za otroke in odrasle. Otroci naj opazujejo, snemajo, spoznavajo, fotografirajo, 

prepoznavajo, komentirajo, uporabljajo medije itn.; s tem oblikujejo svoje prve izkušnje 

o medijih, z mediji, za medije in se medijsko opismenjujejo.  

 

Kurikulum predvideva sodelovanje staršev pri načrtovanju dejavnosti, zato so 

postavljeni formalni pogoji tudi za sodelovanje med vzgojitelji ter starši v spodbujanju 

medijskega opismenjevanja otrok v vrtcu. Vzgojitelji v vrtcu tako lahko postanejo 

pobudniki ozaveščanja, spoznavanja in novih dejavnosti, ki bodo spodbujale medijsko 
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pismenost, ta pa bo tako otrokom kot odraslim omogočala bolj kakovostno življenje z 

mediji. Za to pa je potrebna medijska pismenost vzgojiteljev v vrtcih, ki zajema dostop 

do informacij, spretnost analiziranja in vrednotenja ter produkcijo različnih medijskih 

sporočil.  

 

Ob vplivu, ki ga imajo mediji na sodobni način življenja, ni mogoče pričakovati, da 

bodo omejitve in prepovedi uporabe pri otrocih dosegle namen. Kako doseči, da bodo 

znali izbirati, ocenjevati in uporabljati tako medije kot njihov sporočila, je že dolgo 

znano: s pridobivanjem spretnosti, kot so branje, pisanje, in medijska pismenost, z 

vzgojo v kritičnega bralca, gledalca, poslušalca in uporabnika informacij ter 

navsezadnje z možnostjo, da si otroci ob tem razvijejo tudi estetsko doživljanje in si 

ostrijo okus. Pri tem pa je posebej pomembna vloga vzgojitelja in spremljanje ter 

vrednotenje njegovega pedagoškega dela. Pomemben dejavnik procesa spremljanja 

pedagoške prakse posameznega strokovnega delavca vrtca so hospitacije, ki sodijo med 

pedagoške obveznosti ravnatelja in omogočajo vpogled v kakovost pedagoškega dela 

posameznega vzgojitelja in vrtca kot celote. 

3.2 Socialnopedagoški vidik spremljanja vzgojiteljevega dela 

Pedagoški vodja in poslovodni organ javnega vrtca oziroma šole je ravnatelj, ki je po 

svoji izobrazbeni strukturi lahko tudi socialni pedagog. Zakon o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) v svojem 49. členu opredeljuje 

pristojnosti ravnatelja in med njegove pomembne naloge sodi tudi prisostvovanje pri 

vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev oziroma učiteljev, spremljanje njihovega dela 

in svetovanje. Če pogledamo na to nalogo iz vidika socialnega pedagoga, lahko 

ugotovimo, da je naloga socialnega pedagoga v vrtcih pomagati in sodelovati s ciljem, 

da bi bili posamezni udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa in ustanova kot celota 

čim bolj uspešni pri uresničevanju svojih ciljev. Pri tem je pomembno interdisciplinarno 

zasnovano strokovno delo. 

Pomembno podporo vzgojiteljem pri njihovem vzgojno-izobraževalnem delu 

omogočajo hospitacije. Hospitacija latinsko pomeni obisk pri učni uri, prisostvovanje 

(Bunc, 1997).  
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Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti, uvajanje sprememb v kolektiv, profesionalna 

rast in razvoj strokovnih delavcev v vrtcih so pomembni procesi, ki vodijo v dejavnosti, 

utrjujejo močna področja in prizadevanja strokovnih delavcev, da bi v svojo prakso 

vnesli spremembe. Na ta način kolektiv in vsak posamezen strokovni delavec v njem 

stopa na pot samoraziskovanja, samoevalvacje in načrtnega, sistematičnega razvoja in 

rasti ter na ta način postajamo učeča se skupnost. Vrtec kot učeča se skupnost je vrtec 

prihodnosti. V njem se drug od drugega učijo vsi njeni člani in se ob tem podpirajo. 

Hospitacije pripomorejo k temu, da se posameznik uči od skupnosti in skupnost od 

posameznika.  

 

Opazovanje vzgojnih dejavnosti oz. hospitiranje vključuje vzgojo, svetovanje, 

poučevanje in socialno-pedagoško delovanje, kar predstavlja zelo kompleksno 

dogajanje. Namen in pomen hospitacije je spremljanje in vrednotenje pedagoškega dela 

ter vpogled v kakovost pedagoškega dela, to pa je izhodišče za vnašanje sprememb v 

vrtec in v delo posameznega strokovnega delavca vrtca. Hospitacija je tudi del procesa 

spreminjanja prakse posameznega strokovnega delavca. Pomembno je, da ima vsaka 

hospitacija določen namen in cilj, izdelan časovni obseg hospitacije, instrumentarij za 

spremljavo, da vključuje pogovor pred in po hospitaciji ter vsebuje za to načrtovan čas; 

hospitacija mora vsebovati tudi načrt za vnašanje sprememb oz. izboljšav, ki temeljijo 

na evalvaciji.  

 

V praksi nekaterih slovenskih vrtcev so preverjene tako imenovane kolegialne 

hospitacije, ki jih izvajajo s ciljem, da imajo strokovni delavci nenehno možnost 

odkrivati, kreirati svojo realnost in možnost učenja, kako in kaj spremeniti. Cilji 

kolegialnih hospitacij so: posredovanje objektivne povratne informacije, podpiranje 

strokovnega delavca, razvijanje refleksije, samoevalvacije, timske evalvacije, razvijanje 

kompetence strokovnega delavca (povzeto po Forjanič, Gerič, 2009). V sodobnih 

organizacijah o pomembnih stvareh ne odloča le ena oseba, saj kompleksnost zadev, s 

katerimi se ukvarjamo, zahteva delo s skupinami in v njih. Ljudje smo po naravi 

socialna bitja, tako da se v različnih situacijah soočamo s skupinami drugih ljudi in le 

redki med nami so po svoji volji popolnoma izolirani in odtujeni od soljudi. Delovno 

okolje predstavlja za vsakega posameznika pomemben socialni splet, kjer lahko z 

medsebojno komunikacijo gradi bolj ali manj poslovne in konstruktivne odnose.  
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Pri timskem delu, kamor uvrščamo tudi kolegialne hospitacije, je uspešna in iskrena 

komunikacija ključ za produktivno sodelovanje. Pomembno je, da se v procese 

komunikacije aktivno in enakovredno vključujejo vsi člani tima, da imajo možnost 

sooblikovanja ciljev, saj je na tak način mogoče doseči internalizacijo ciljev. Narava 

timskega dela postavlja zaupanje kot ključno zahtevo in nepogrešljivo vrednoto. S 

prenosom znanja in z interdisciplinarnim pristopom se ustvarjajo sinergetični učinki, ki 

plemenitijo in nadgrajujejo znanje in veščine tima. Pri timskem delu so konstruktivni 

konflikti dobrodošli, saj lahko pomenijo nov razvojni naboj, ključno pa je, da jih zna 

vodja tima ustrezno obvladati in reševati. Člani tima tudi odločitve sprejemajo skupaj, 

in to na čim bolj demokratičen način, saj je pomembno, da se z odločitvijo strinjajo, 

zato ji tudi maksimalno sledijo in jo uresničujejo. Izvajanje uspešnega timskega dela ni 

uspešno samo po sebi, ampak zahteva precej truda. Vsaka organizacija, ki teži  k višji 

kakovosti, se zaveda, da je potrebno neprestano spremljanje in evalviranje njenega dela. 

Cilj take organizacije je vzdrževanje »evalvacijske kulture«. Ker je refleksija eden od 

načinov, inštrumentov, pripomočkov za evalvacijo, se je potrebno naučiti najprej tega 

koraka. Refleksija vodi k strokovni in tudi osebni rasti in k dvigu kakovosti lastne 

prakse, zato je izboljšanje kakovosti na tem področju tako pomembno in vredno 

izboljšave. 

 

Refleksija in timska evalvacija sta pri kolegialnih hospitacijah postavljeni v ospredje. S 

pomočjo kolegialnih hospitacij spreminjamo tradicionalno kulturo v kulturo dobre 

skupnosti, v kulturo učeče se skupnosti, za katero so po Bečaju (2005) značilni: 

odprtost, visoka sprejetost, psihološka svoboda, strpnost, odnosi, ki podpirajo; 

sodelovanje, razvojno-procesna naravnanost, ki temelji na notranji motivaciji. 

Pomemben dejavnik pri kolegialnih hospitacijah je tudi kritično prijateljstvo, ki 

omogoča  pomoč pri pridobivanju uvida v lastno delo, ozaveščanje implicitnih teorij in 

prepričanj ter njihovega vpliva na posameznikovo ravnanje. Kritično prijateljstvo je tudi 

razčiščevanje, kritični razmislek, zagotavljanje pogleda iz drugačnih perspektiv, 

podpora (povzeto po Forjanič, Gerič, 2009). Na vprašanje, kdo so kritični prijatelji, 

lahko odgovorimo, da so to tisti, ki jim zaupamo in ki nam zastavljajo strokovno 

provokativna vprašanja z namenom, da nam pomagajo do boljšega razumevanja 

lastnega dela in ravnanja. Za kritično prijateljstvo so nujna: zaupnost, medsebojno 

spoštovanje, sprejemanje drugačnosti, medsebojno bogatenje in rast.  
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Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti, uvajanje sprememb v kolektiv, profesionalna 

rast in razvoj strokovnih delavcev v vrtcih so pomembni procesi, ki vodijo v dejavnosti, 

utrjujejo močna področja in prizadevanja, da bi v svojo prakso vnesli spremembe. Na ta 

način kolektiv in vsak posamezni strokovni delavec v njem stopijo na pot 

samoraziskovanja, samoevalvacije in načrtnega, sistematičnega razvoja in rasti. Na ta 

način postajajo učeča se skupnost in takšen vrtec je vrtec prihodnosti. V njem je prostor 

za interdisciplinarni pristop različnih strok, v njem se drug od drugega učijo vsi njeni 

člani in se ob tem podpirajo. 

 

Kolegialna hospitacija in z njo povezana timska evalvacija, ki je njen sestavni del, 

pripomoreta k aktivni vlogi vsakega posameznika, ki je del tima, in mu omogočata 

izraziti svoje mnenje  v obliki lastne refleksije ter podati predloge za izboljšave. Tudi 

ravnatelj oz. socialni pedagog je del tima, ki ima priložnost kritično ovrednotiti sam 

proces, obenem pa ima priložnost za svetovanje. Socialni pedagog lahko odigra 

pomembno vlogo pri pojavu nezaželenih simptomov, kot so strah (pred ocenjevanjem, 

neuspehom, negativno povratno informacijo, kritiko), trema, občutek pritiska, nadzora, 

pomanjkanje samozavesti, nezaupanje v lastno delo, nezaupanje v tistega, ki hospitira. 

Če se zavedamo, da je naloga socialnega pedagoga v vrtcu pomagati in sodelovati s 

ciljem, da bi bili posamezni udeleženci in vzgojno-izobraževalna ustanova kot celota 

čim bolj uspešni pri uresničevanju svojih ciljev, ugotovimo, da stresni dejavniki temu 

nikakor niso v pomoč. Potrebno jih je čim hitreje diagnosticirati. Socialnopedagoška 

diagnostika mora biti individualno usmerjena, kar zahteva natančno in poglobljeno 

razumevanje posameznika, njegovih značilnosti in posebnosti, manjkati pa ne sme 

natančna in celovita evalvacija celotnega socialnega konteksta. Socialnopedagoška 

diagnostika z vidika javne ustanove upošteva celoten delovni prostor posameznika. 

Njena naloga je odločati o tem, ali je pomoč potrebna, kakšna vrsta pomoči pride v 

poštev, katere so možnosti v socialni mreži, ki ji posameznik pripada, in odločiti, ali je 

mogoče cilje uresničiti v neposrednem delovnem okolju. Socialnopedagoška diagnoza 

izvira iz neposredne interakcije med vzgojiteljem, njegovimi sodelavci in socialnim 

pedagogom, kar omogoča, da si zastavimo vprašanje, kako oblikovati delovno okolje 

oz. kako spremljati vzgojiteljevo delo, da bomo v praksi podpirali njegov osebnostni 

razvoj in njegova močna področja. Ugotovimo lahko, da so kolegialne hospitacije 

primerna oblika spremljanja vzgojiteljevega dela, saj vzgojitelj lahko sam izbere svoje 
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kritične prijatelje, kar zagotovo prispeva k zmanjševanju stresa. Pomemben element 

kolegialnih hospitacij je tudi pogovor pred hospitacijo, ki ga izvede ravnatelj, v našem 

primeru socialni pedagog. Pogovor pred hospitacijo omogoča vzgojitelju uvid v 

načrtovane dejavnosti, zastavljene cilje in izvedbo procesa, obenem pa je to priložnost 

za odkrivanje morebitnih pomanjkljivosti znotraj priprave na vzgojno delo. Vzgojitelj 

ima možnost predstaviti svojo zamisel in načrt izvedbe dejavnosti z otroki ter izraziti 

svoje dvome in strahove. Ker mu pri tem ravnatelj, socialni pedagog, postavlja 

strokovno provokativna vprašanja, na katera skupaj poiščeta ustrezne odgovore, 

vzgojitelj lažje pride do večjega razumevanja lastnega dela in ravnanja. Na ta način 

postajajo vzgojitelji bolj strokovno kompetentni, verjamejo v svoje delo in zaupajo v 

svoje sposobnosti, vse to pa prispeva k zmanjševanju stresnih dejavnikov. Na ta način 

postajajo vzgojitelji razmišljujoči praktiki, ki prepoznavajo svoj močna področja in na 

njih gradijo svojo poklicno pot. Spoznajo pa tudi svoja šibka področja, ki jih lahko 

izboljšajo s pomočjo dobrega timskega sodelovanja med strokovnimi delavci vrtca.  

Hospitacije so priložnost, da zaznamo razkorak med želenim, pričakovanim in 

dejanskim stanjem, da spremljamo uvajanje novosti in sprememb, pripombe in 

sodelovanje vzgojiteljev, staršev, otrok. To je tudi priložnost za ugotavljanje 

umeščenosti vzgoje za medije v vrtcu  in priložnost za izboljšanje stanja. Temeljni cilj 

vzgoje za medije je vzgojiti avtonomnega, kompetentnega, socialno odgovornega in 

aktivnega pripadnika družbe, ki so mu znani načini, kako izbrati kakovostne 

informacije, in ki zna odgovorno komunicirati prek medijev ter drugih družbenih oblik 

komunikacije (Košir, Erjavec, Volčič, 1998).  Pri tem so lahko hospitacije kot oblika 

spremljanj pedagoškega dela vrtca in dobra timska evalvacija v veliko pomoč, še 

posebej, če so v njih udeleženi strokovnjaki različnih strok. 

 

Ker se socialna pedagogika hkrati umešča na področje vzgojnega in socialnega, še 

posebej z doktrino preventivnih, podpornih, korekcijskih, kompenzatornih in 

vzpodbujevalnih konceptov dela s posamezniki in s skupinami, ki so v svojem razvoju 

ali družbeni poziciji kakorkoli odrinjeni, deprivirani, razvojno ali socialno-integrativno 

ogroženi (Skalar, 2006), obravnava tudi probleme, ki se porajajo z medijsko potrošnjo 

otrok, mladostnikov in odraslih. Kakšni so to problemi? Ker v magistrskem delu 

obravnavamo predvsem predšolske otroke, bo naslednje poglavje namenjeno 

problemom, ki zadevajo njih.    
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3.2.1 Ključni problemi medijske potrošnje otrok 

 

Eden od pomembnih problemov medijske potrošnje otrok so negativni učinki medijev. 

Vendar pa ne obstaja enostaven odgovor na vprašanje, kako potencialno škodljivi 

prizori v medijih, npr. nasilni in pornografski, škodijo otrokom, saj je vsak učinek 

povezan s kompleksno zbirko dejavnikov, kot so (Erjavec, 2011, 42):  

a) značilnost sporočila, npr. fikcijska/nefikcijska vsebina, žanr, naracija, značilnosti 

glavnega junaka in pogostost gledanja; 

b) osebnost prejemnika, npr. spol, starost, čustvena in kognitivna zrelost; 

c) socialno, kulturno in družbeno okolje, v katerem gledalec živi, npr. vloga 

družine, vrstnikov, šole, kulture in družbe; 

d) značilnost konteksta sprejemanja sporočila, npr. situacija sprejemanja sporočila.    

Odzivi otrok na medijske vsebine so različni. Najnovejše raziskave (za več glej Erjavec, 

2011) dokazujejo, da ponavljajoče se izkušnje lahko postanejo vzorci, ki se snujejo v 

zgodnjem otroštvu in okrepijo v adolescenci. Te izkušnje vplivajo na mišljenje, 

govorjenje, reševanje problemov,  pozornost in razumevanje z drugimi. Študije tudi 

kažejo, da imajo otroci po gledanju televizijskih oddaj hitrega tempa težave pri nalogah, 

ki zahtevajo več časa, na primer pri branju tiska ali igranju s sestavljankami. Dlje ko 

otroci gledajo televizijo, manj časa jim ostaja za igro, druženje in šport, ki so pomembni 

za otrokov razvoj in zdravje. Otroci potrebujejo vajo za »aktivno učenje« govorjenja, 

pisanja in mišljenja. Televizija zadržuje otrokovo pozornost, vendar ni nujno, da ga tudi 

napeljuje k »aktivnemu učenju« – to počno druge dejavnosti, kot sta na primer branje in 

igranje.  

 

Buckingham (2010) ugotavlja, da imajo otroci do 6 let starosti težave pri razlikovanju 

med domišljijo in resničnostjo na televiziji. Ne sledijo zgodbi, se osredotočajo le na 

vznemirljive izseke. Ne razumejo vzroka in posledic videnega prizora. Like v risankah 

lahko dojemajo kot resnične, so dovzetni za oglaševalske pozive. Kot resnične 

prepoznavajo predmete, živali in ljudi, ki se povezujejo z njihovimi osebnimi 

izkušnjami, na primer Pes na televiziji je resničen, ker je takšen, kot ga imam doma. Kot 

neresnične dojemajo vsebine, ki se ne ujemajo z njihovimi izkušnjami, na primer Če se 

človek popraska po nosu, to v resnici ne povzroča posebne čarovnije. Na to, kako otrok 
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razmišlja o sebi (ali se počuti resnično zadovoljnega s seboj ali pa je nesrečen), lahko 

vplivajo priljubljeni televizijski liki, ki jih občuduje.  

 

Buckingham (prav tam) poudarja, da večino staršev skrbi, kakšne učinke ima gledanje 

nasilja na otroke. Učinki so pri otrocih različni; odvisni so od njihove starosti, razvojne 

stopnje, same vsebine, skupine in konteksta gledanja televizije. Otroke vseh starosti bo 

vznemirilo gledanje nasilja do drugih otrok in živali ter gledanje nasilja doma. Otroci, ki 

so mlajši od 6 let, lahko iz risank dojamejo sporočilo, da nasilje deluje in zmaguje, 

četudi se ob tem smejijo, in celo v primeru, ko vedo povedati, da gre za domišljijski 

prizor. Pri starejših otrocih je bolj verjetno, da bodo nanje vplivale na resničnosti 

temelječe vsebine, kot so akcijski filmi in nadaljevanke. Vsrkali bodo sporočila nasilnih 

junakov o uspehu, ki ga prinaša nasilje. Čeprav obstajajo različni pogledi na to, koliko 

na televiziji prikazanega nasilja škodi otrokom, dokazi kažejo, da lahko ponavljajoče 

gledanje nasilja vpliva na naslednje načine: 

 bolj verjetno je, da bodo otroci uporabili nasilna sredstva za reševanje 

problemov; 

 zaskrbljeni so zaradi »slabega in strašljivega« sveta, v katerem živijo; 

 manj so občutljivi na nasilje v resničnem življenju. 

Na otroke, ki veliko gledajo televizijo (več kot tri ure dnevno), mlajše otroke, dečke, 

otroke iz domov, v katerih je nasilje, in tiste, ki se počutijo zelo negotove, bo gledanje 

nasilja na televiziji bolj vplivalo (Ito, 2010). 

 

Drugo področje potencialnega vpliva so strašljive medijske vsebine. Buckingham 

ugotavlja (prav tam), da so nekatere podobe za otroke lahko strašljive, čeprav pri tem 

med otroki obstajajo razlike. Nekateri celo uživajo v tem, da so malo prestrašeni, toda 

le, če se počutijo dovolj varne. Zavedanje, da so resnično varni, jim dovoljuje svobodo, 

da občutijo vznemirjenje. Bolj ko otroci gledajo strašljive vsebine, bolj verjamejo, da je 

svet nekaj strašljivega, zaradi česar so lahko zaskrbljeni in prestrašeni. Izpostavljenost 

strašljivim vsebinam lahko na otroke vpliva precej močno in dolgotrajno. Kratkotrajni 

učinki se lahko kažejo kot strah ali jok, dolgotrajni pa kot problemi s spanjem, 

zavračanje otroka, da bi ostal sam, skrb, da bi ga kdo poškodoval ali ubil, in potreba po 

nenavadnih ritualih v času pred spanjem. Včasih se dolgoročno lahko pojavijo hudi 

strahovi, na primer pred psi, mačkami in pajki.  
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Večina otrok, mlajših od 8 let, verjame oglasom (Buckingham, 2010). Ko v oglasih 

proizvode ponujajo znani ljudje, otroke zlahka prepričajo. Z določenimi oglaševalskimi 

tehnikami je otroke mogoče zavajati ali prevarati, in sicer z obliko, hitrostjo, velikostjo 

in načinom delovanja določenega proizvoda. Pogosto želijo tisto, kar je v oglasih, in 

starše gnjavijo z vsemi mogočimi razlogi, da bi jim to kupili. Otroci, ki slabo obvladajo 

jezik, lahko usvojijo napačen pomen; na primer, besedne zveze kot dobro za jesti ali z 

okusom po sadju lahko razumejo kot dobro zame. 

 

Med vedno bolj pomembna področja vzgoje sodi tudi vzgoja za medije, ki lahko ima 

tako pozitivne kot tudi negativne učinke na posameznika in skupine. Zato je tako 

pomembno, da imamo v vrtcih medijsko pismene vzgojitelje, ki so strokovno 

kompetentni za vnašanje tovrstnih znanj v vzgojno delo vrtca in ki s preventivnimi, 

podpornimi in vzpodbujevalnimi koncepti pomagajo pri premagovanju stresnih 

dejavnikov in odpravljanju negativnih vplivov medijev pri otrocih ter znajo kritično 

vrednotiti svoje delo in učinke medijev na vedenje otrok.  

3.3 Medijska pismenost vzgojiteljev 

Meschenmoser (2002) opredeljuje medijsko pismenost kot večdimenzionalno 

usposobljenost posameznika, ki obsega medijskotehnično usposobljenost, 

usposobljenost za upravljanje znanja in sprejemanje lastnih odločitev, ter kot 

demokratično usposobljenost. V tako opredeljeno medijsko pismenost avtor (prav tam, 

48) vključuje: 

 sposobnost ponotranjenja znanja in razvijanja spoznanj, pridobljenih v 

komunikaciji z drugimi, z uporabo različnih medijev, pri sprejemanju 

posameznih znanj in informacij, pa tudi z namensko uporabo in estetsko 

razsežnostjo medijev; 

 sposobnost odgovornega upravljanja lastnega in tujega znanja v funkciji 

usmerjanja informacij po vsebini, pomenu in uporabi, njihovo vrednotenje, 

strukturiranje in posredovanje; 

 sposobnost vrednotenja in kritičnega razmišljanja pri dojemanju množice 

medijske ponudbe in vsebin, sprejemanju odločitev, ki ustrezajo osebnemu 

razvoju in ravnanju, kar bi pri vključevanju medijev v prosti čas posameznika 
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pomenilo tudi kritično preverjanje medijske in druge prostočasne ponudbe in 

sprejemanje medijev kot možnosti za bogatitev le–tega; 

  sposobnost sprejemanja estetskih, političnih in etičnih vrednot, zavestno, 

odgovorno in solidarno delovanje in sodelovanje v demokratičnem družbenem 

dogajanju, kritično vrednotenje medijev in prepoznavanje njihovih manipulacij 

in ocenjevanje učinkov, da bi se le-tem znali izogniti. 

Medijsko pismena oseba zna opisati vlogo medijev v svojem življenju, razume principe 

delovanja različnih medijev ter jih zavestno in z veseljem uporablja. To pomeni, da se 

medijev ne boji, da se zaveda njihove moči in da je sposobna svoje medijske izkušnje 

nadzirati. Ali kot razmišlja Koširjeva (1995, v Lepičnik Vodopivec, 2005) je osrednji 

koncept medijske pismenosti »razumevanje, kako mediji oblikujejo naše predstave o 

svetu in sebi«. 

 

Dejstvo je, da se medijem tudi v predšolskih institucijah ni mogoče izogniti, saj kot 

pravi Lepičnik Vodopivec (2005), »otroci prinašajo v vrtec svoje medijske izkušnje in o 

njih komunicirajo z vrstniki in z odraslimi«. Vzgoja za medije je prisotna tako pri delu z 

otroki kot tudi pri sodelovanju s starši. Pri tem pa se zastavlja vprašanje, ali so sami 

medijsko pismeni in poznajo pedagoške in didaktične vidike medijske vzgoje in jih 

ustrezno vključujejo v svoje delo (prav tam). 

 

Raziskava o medijskem opismenjevanju v vrtcu (Lepičnik Vodopivec, 2005, 215), se je 

dotaknila dveh vidikov medijskega opismenjevanja v vrtcih, in sicer »medijsko-

tehnične usposobljenosti staršev in vzgojiteljev ter medijsko-didaktične usposobljenosti 

vzgojiteljev« (prav tam). V raziskavi so ugotovili, da tako starši kot vzgojitelji 

ocenjujejo, da so mediji močno prisotni v vsakdanjem življenju, da oboji pripisujejo 

televiziji vlogo varuške in hkrati tistega medija, ob katerem se zabavajo, da starši 

ocenjujejo sebe kot medijsko manj pismene, medtem ko ocenjujejo vzgojitelje kot 

dobro medijsko pismene, le-ti pa ocenjujejo svojo medijsko pismenost kot preskromno. 

Glede medijskega opismenjevanja v vrtcu tako straši kot vzgojitelji menijo, da le-to sodi 

že v vrtec  (Lepičnik Vodopivec, 2005, 215). 

 

Lepičnik Vodopivec (2005) o medijsko-didaktični usposobljenosti vzgojiteljev meni, da 

imajo mediji pomembno vlogo v učenju predšolskih otrok, saj se vzgojiteljice zavedajo 
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pomena zgodnjega učenja z mediji, za medije in o medijih z namenom, da bi prispevale 

k razvijanju otrokove medijske pismenosti, da jih kot prihodnjih odraslih ne bo strah 

medijev. Nadalje ugotavlja, da vzgojiteljice vključujejo medije v vzgojni proces v vrtcu, 

pri čemer gre največkrat za radio. To nedvomno kaže na dejstvo, da so vrtci še vedno 

preskromno opremljeni z mediji. O tem govorijo tudi ugotovitve, povezane s 

pogostostjo uporabe medijev v vrtcu, saj gre  tudi tukaj za oceno, da vzgojiteljice ne 

uporabljajo pogosto medijev niti pri prostih dejavnostih otrok. Tudi ugotovitve o 

možnostih, ki jih imajo otroci v vrtcu glede aktivnega sodelovanja pri uporabi medijev, 

nas usmerjajo v oceno, da so le-te skromne, saj večina otrok nima možnosti aktivne 

vloge pri ravnanju z mediji (prav tam). 

 

Raziskava o vključenosti vzgoje za medije v vrtce, ki so jo opravili na Fakulteti za 

družbene vede, v kateri so anketirali trideset vzgojiteljic in (poglobljeno) intervjuvali 

dvajset vzgojiteljic (Erjavec, 2005), je potrdila ugotovitve pet let starejše raziskave, da 

so 'dejavnosti, povezane z mediji, v naših vrtcih redke' (Bahovec in Kodelja, 1996, 147). 

Ugotovili smo tudi, da vzgojiteljice v vrtcih razvijajo predvsem produktivno raven 

vzgoje za medije, refleksivno pa veliko manj.  

Vzgojiteljice so zamenjale vzgojo za medije z vzgojo z mediji, saj je bil najbolj tipičen 

odgovor na vprašanje, ali v vašem vrtcu izvajate vzgojo za medije in na kakšen način, 

tak: »Ja, seveda jo izvajamo. Imamo radio, fotoaparat, televizijo, videorekorder. Z 

otroki poslušamo glasbo, pravljice, se fotografiramo, si ogledamo film na televiziji, 

imamo računalniški krožek ...« (Erjavec, 2005, 200). 

Naslednja ključna ugotovitev je bila, da vzgojiteljice same ne poznajo vzgoje za medije 

in ne osnov medijske pismenosti (prav tam). Z drugimi besedami, same so slabo 

medijsko pismene. Niti ena od anketiranih vzgojiteljic ni zadovoljila kriterijem 

medijsko pismene osebe, soglasno sprejetih med akterji vzgoje za medije: Medijsko 

pismena oseba mora poznati in argumentirati naslednje trditve: mediji so konstruirani 

in konstruirajo realnost; oblika in vsebina je povezana z medijem; vsak medij ima svoje 

estetske značilnosti, kode in konvencije; mediji imajo ideološki in politični vpliv; ključen 

motiv medijev je dobiček; vsak prejemnik individualno interpretira medijska sporočila 

(Aufderheide, 1997, 79). 
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Raziskava je tudi pokazala, da je vključitev vzgoje za medije v vsakodnevno prakso 

življenja v vrtcu odvisna od posamezne vzgojiteljice (Erjavec, 2005). Podobno 

ugotavljajo tudi v drugih razvitih državah. V najbolj razvitih državah (Belgija, Kanada, 

Španija, Skandinavija) se sicer veliko bolj zavedajo pomena vzgoje za medije v vrtcih 

kot pedagogi v Sloveniji, vendar jo tudi tam pomanjkljivo izvajajo – najpogosteje je 

njena vključenost odvisna od zainteresiranosti posameznega učitelja (Gonnet, 1997; 

Gonzales et al., 1999; Graviz in Pozo, 1999; The Ontario Curriculum, 1997). 

3.4 Medijska pismenost vzgojiteljev in kulturni kapital 

Biti medijsko pismen, v skladu s celovito definicijo medijske pismenosti, ki so jo na 

posebni konferenci pod pokroviteljstvom Aspenskega inštituta oblikovali voditelji 

gibanja za medijsko pismenost, pomeni: »Medijska pismenost je zmožnost dostopa, 

analize, ocene in proizvodnje sporočil v najrazličnejših oblikah« (Hobbs, 1995, 19). Pri 

tem se zastavlja vprašanje, ali so vzgojitelji v vrtcih dovolj medijsko pismeni in 

strokovno kompetentni za vnašanje medijske vzgoje v vzgojno-izobraževalno prakso 

vrtca. Z uporabo medijskih veščin posameznik izgrajuje določeno stopnjo kulturnega 

kapitala in kognitivnih kompetenc.  

 

Pridobivanje kulturnega kapitala zahteva lastno  aktivnost posameznika in strokovno 

izpopolnjevanje. Pri tem ne smemo zanemariti dejstva, da je poleg trajanja 

izobraževanja pomemben tudi tisti del kulturnega kapitala, ki ga posameznik pridobi 

znotraj družinskega okolja. Posameznik ta kulturni kapital pridobi nezavedno in v 

odvisnosti od časa, okolja in družbenega sloja, ki mu pripada. Če posameznik biva v 

domačem okolju z bogatimi zalogami kulturnega kapitala in mu je tako kulturni kapital 

dostopen skozi celotno obdobje socializacije, je to najboljša oblika podedovanega 

kapitala (Podgoršek, 2002). Tudi medijska pismenost sodi med kulturni kapital, zato je 

pomembno, da ga vzgojitelji na eno strani pridobijo, po drugi strani pa ga morajo znati 

vnesti v vzgojno delo vrtca. 
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4  METODOLOGIJA 

 

Cilj naloge je ugotoviti, kakšen je vpliv akumuliranega kulturnega kapitala v otroštvu, 

izobrazbe in vzgojnih ravnanj vzgojiteljev ter uporabe medijev v vrtcu na njihovo 

medijsko pismenost. V ta namen smo izvedli raziskavo s pomočjo treh anketnih 

vprašalnikov. Na podlagi obstoječe literature, predstavljene v predhodnih poglavjih, 

smo preverjali naslednje hipoteze:  

 H1: Obstaja povezava med akumuliranim kulturnim kapitalom vzgojitelja v 

otroštvu in mladosti in njegovo medijsko pismenostjo v odraslem obdobju.  

 H2: Obstaja povezava med stopnjo vzgojiteljeve izobrazbe in njegovo medijsko 

pismenostjo.  

 H3: Obstaja povezava med vzgojiteljevo uporabo medijev v vzgojnem delu ter 

stopnjo njegove medijske pismenosti. 

4.1 Vzorec 

V raziskavi je sodelovalo 206 vzgojiteljic predšolskih otrok iz pomurskih vrtcev. 

Poklicno oz. srednjo strokovno šolo ima končano 152 vzgojiteljic (73,8 %), 53 

vzgojiteljic (25,7 %) ima končano višjo oz. visoko šolo, ena izmed udeleženk ima 

končan magisterij oz. specializacijo. Stopnjo izobrazbe smo nekoliko bolj podrobno 

razčlenili. Ugotovili smo, da je od 152 vzgojiteljic s končano poklicno oz. srednjo 

strokovno šolo bilo udeleženih 16 (10,5 %) vzgojiteljic s končano triletno šolo in 

programom poklicne prekvalifikacije in 136 (89,5 %) vzgojiteljic s končano štiri ali 

petletno srednjo strokovno šolo. Med 53 vzgojiteljicami s končano višjo oz. visoko šolo 

je bilo udeleženih 18 (34 %) vzgojiteljic s končano višjo in 35 (66 %) vzgojiteljic s 

končano visoko šolo.  

4.2 Merski instrumentarij 

Podatke smo zbirali s pomočjo treh merskih instrumentov, ki so bili namenjeni 

ugotavljanju kulturnega kapitala vzgojiteljev, vzgojnih ravnanj vzgojiteljev in uporabe 

medijev ter medijske pismenosti. Prvi vprašalnik, ki je namenjen ugotavljanju 

kulturnega kapitala vzgojiteljev, je vprašalnik, ki se nanaša na pogovore, bralne in pisne 

aktivnosti vzgojiteljev v njihovem družinskem krogu v času njihovega otroštva. 
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Količino različnih bralnih, pisnih in pogovornih aktivnosti v otroštvu smo merili z 

indikatorji, povzetimi po Lesemanu (1994). Vprašalnik smo razdelili na štiri sklope: 

A) teme pogovorov v družini in okolju, v katerem je vzgojiteljica odrasla; 

B) bralne navade;  

C) pisne navade; 

D) navade obiskovanja kulturnih prireditev.  

Vsak sklop vprašanj je vseboval različna podvprašanja. Udeleženci so odgovarjali na 

tristopenjski lestvici, pri čemer je pomenilo 1 – redno, 2 – včasih, 3 – nikoli. 

Zanesljivost vprašalnika smo izračunali s pomočjo Cronbachovega koeficienta α, ki je 

znašal 0,819, kar pomeni, da je merski instrument zadovoljivo zanesljiv. 

 

Drugi vprašalnik meri vzgojna ravnanja vzgojiteljev in uporabo medijev v vrtcu. 

Vprašalnik je sestavljen na podlagi teoretičnih izhodišč, lastnih izkušenj in izsledkov 

raziskav, njegova zanesljivost pa je bila preverjena na pilotski raziskavi. Vprašalnik je 

razdeljen na 3 dele, in sicer: 

1. zadovoljstvo z medijsko tehnologijo;  

2. analiza medijske vsebine; 

3. uporaba medijev v vrtcu. 

Udeleženci so odgovarjali na petstopenjski lestvici, pri čemer je pomenilo 1 – nikoli, 2 

– nekajkrat na leto, 3 – nekajkrat na mesec, 4 – nekajkrat na teden, 5 – dnevno. 

Zanesljivost vprašalnika smo izračunali s pomočjo Cronbachovega koeficienta α, ki je 

znašal 0,832. Zaključimo lahko, da je naš vprašalnik dovolj zanesljiv. 

 

S tretjim vprašalnikom smo ugotavljali medijsko pismenost vzgojiteljev, ki smo jo 

merili s prirejenim vprašalnikom, ki ga je razvila Renee Hobbs z univerze Babson 

College, Wellesley, Massachusetts, US (Hobbs in Frost, 2003). Vprašalnik je sestavljen 

iz treh delov.  

 

V prvem delu so udeleženci raziskave prebrali novinarski prispevek z naslovom 

»Vaščani Malin so postavili vaško stražo«. Potem so odgovorili na sedem vprašanj, ki 

so se nanašala na vsebino prispevka. Z vprašanji smo skušali pokazati, ali respondenti 

prepoznajo pristranskost tega novinarskega prispevka. Pristranskost se je kazala v tem, 

da ključni udeleženci družbenega konflikta, tj. Romi, v prispevku niso mogli izraziti 

svojega mnenja. Vprašanja so bila odprtega tipa, razen petega vprašanja, kjer so imeli 
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udeleženci raziskave na izbiro 7 možnih odgovorov. Pravilne odgovore smo vrednotili z 

oceno 1, napačne pa z oceno 0. Pri vrednotenju smo bili objektivni; tudi vsebinsko 

pomanjkljive odgovore smo vrednotili z oceno 0. 

 

V drugem delu vprašalnika so udeleženci raziskave prebrali besedilo – »Beli zakladi 

neokrnjene narave«, ki je promocijsko besedilo, tj. oglasno sporočilo, objavljeno v 

obliki novinarskega prispevka. Naš namen je bil razkriti, ali respondenti prepoznajo 

promocijske elemente v tem prispevku. Sestavljeno je bilo iz treh vprašanj; vsa 

vprašanja so bila zaprtega tipa. Pri prvem vprašanju so morali udeleženci raziskave 

pravilno opredeliti priloženo besedilo. Za pravilno obkrožen odgovor so dobili oceno 1, 

za nepravilnega pa oceno 0. Pri drugem in tretjem vprašanju so udeleženci morali 

prepoznati in obkrožiti elemente novinarskega prispevka in elemente oglasa, ki jih je 

vsebovalo priloženo besedilo. V primeru, da so pravilno obkrožili element, ki ga je 

besedilo vsebovalo, in da niso obkrožili elementa, ki ga besedilo ni vsebovalo, smo 

odgovore vrednotili z oceno 1.  Če so udeleženci raziskave obkrožili nepravilen 

odgovor ali pozabili obkrožiti pravilen odgovor, smo jih vrednotili z oceno 0. 

 

V tretjem delu vprašalnika so bile navedene trditve o vlogi medijev, telenovel in 

resničnostnih oddaj. Trditve so postavljene na podlagi osnovnih elementov medijske 

pismenosti, ki jih je Buckingham (1998) utemeljil kot tiste, ki jih mora znati vsaka 

medijsko pismena oseba. Te prvine smo aplicirali na popularne medijske žanre, tj. 

telenovele in resničnostne oddaje. Udeleženci so odgovarjali na tristopenjski lestvici, pri 

čemer so 3 označili, če so menili, da je trditev pravilna, 2 so označili, če so menili, da je 

trditev napačna in 1, če niso vedeli, ali trditev drži. Odgovore smo vrednotili z oceno 0, 

če so udeleženci na trditev odgovorili napačno ali se niso opredelili, z oceno 1 pa smo 

vrednotili pravilne odgovore na navedene trditve.  

4.3 Postopek zbiranja podatkov 

Vprašalnike smo poslali strokovnim delavcem 11 pomurskih vrtcev. Poslanih je bilo 

236 vprašalnikov, ki so jih ravnatelji razdelili naključno izbranim strokovnim delavcem 

vrtca, v nadaljevanju vzgojiteljem. Na začetku vprašalnika je bilo priloženo 

motivacijsko pismo, s pomočjo katerega smo vzgojitelje seznanili z namenom in s 
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ciljem raziskave ter jim povedali, da so odgovori anonimni, zato lahko odgovarjajo 

iskreno in brez zadržkov.  

 

S ciljem, da bi čim več zaposlenih vrnilo vprašalnike, smo v tajništva vrtcev namestili 

škatlo, na kateri je pisalo »Oddaja vprašalnikov«. Tako smo zagotovili popolno 

anonimnost udeležencev v raziskavi. Poslovne sekretarje smo prosili, da so tedensko 

izpraznili škatlo in vprašalnike posredovali  izvajalki raziskave. Vrnjenih je bilo 230 

vprašalnikov, od tega 24 nepopolnih. 

 

Podatki so bili statistično obdelani s pomočjo statističnega programa SPSS. Podatke 

smo obdelali s postopki deskriptivne statistike, korelacije ter z ustreznimi 

parametričnimi in neparametričnimi testi, odvisno od distribucije podatkov. 

Ugotovljene so bile merske karakteristike instrumentov, faktorska analiza in 

diskriminantna analiza (za več glej Johnson in Wichern, 1982/1992).  Faktorsko analizo 

uporabljamo kot metodo za reduciranje podatkov. Namen faktorske analize je, da 

poskuša izhodiščne spremenljivke nadomestiti z manjšim številom faktorjev, kajti če so 

izhodiščne spremenljivke med seboj v korelaciji, je prav gotovo kakšna odveč. Tako 

dobimo faktorje, ki odsevajo vse lastnosti obravnavanih spremenljivk, vendar jih je 

znatno manj, kar omogoča večjo preglednost nad podatki. Te faktorje nato lahko 

uporabimo za združevanje v skupine, logistično regresijo ali diskriminantno analizo. 

Rezultate predstavljamo v naslednjem poglavju. 
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5 REZULTATI 

 

V nadaljevanju bomo predstavili rezultate za vsak vprašalnik posebej. V prvem delu 

navajamo analizo rezultatov kulturnega kapitala, v drugem delu analizo rezultatov 

uporabe medijev v vrtcu in v nadaljevanju medijsko pismenost vzgojiteljic, ki so 

sodelovale v raziskavi. Na koncu poglavja predstavljamo postopke za preverjanje 

zastavljenih hipotez. 

5.1 Kulturni kapital 

Prvi vprašalnik, ki smo ga razdelili na štiri sklope, je namenjen ugotavljanju kulturnega 

kapitala vzgojiteljev. 

 

Tabela 1: Frekvence odgovorov udeležencev o kulturnem kapitala 

Sklopi vprašanj 
Nikoli Včasih Redno Skupaj 

f % f % f % f % 

A) A) Katere so bile teme pogovorov v družini in okolju, v katerem si odrasel/-la? 

Se je govorilo o politiki? 28 13,6 145 70,4 33 16,0 206 100 

Se je govorilo o umetnosti in glasbi? 38 18,4 141 68,4 27 13,1 206 100 

Se je govorilo o šoli in nadaljevanju šolanja? 5 2,4 98 47,6 103 50,0 206 100 

Se je govorilo o novicah iz časopisa, radia ali tv? 2 1,0 99 48,1 105 51,0 206 100 

Se je govorilo o dogodkih v oddaljenih deželah? 23 11,2 153 74,3 30 14,6 206 100 

Se je govorilo o dogodkih v sosedstvu, mestu, 

kraju ali regiji? 
5 2,4 89 43,2 112 54,4 206 100 

Se je govorilo o dogodkih v sorodstvu? 1 0,5 76 36,9 129 62,6 206 100 

Se je govorilo o dogodkih v družini? 1 0,5 27 13,1 178 86,4 206 100 

Se je govorilo o očetovi službi? 15 7,3 115 55,8 76 36,9 206 100 

Se je govorilo o mamini službi (ali domačem 

delu)? 
9 4,4 107 51,9 90 43,7 206 100 

Se je govorilo o zabavnih stvareh, ki so se 

zgodile kateremu od družinskih članov? 
6 2,9 112 54,4 88 42,7 206 100 

Ste si kdaj izmišljevali zabavne zgodbice? 60 29,1 129 62,6 17 8,3 206 100 

Ste kdaj pripovedovali fantazijske dogodivščine 

(avanture), ki se niso zgodile? 
102 49,5 89 43,2 15 7,3 206 100 

B) B) Kaj so brali člani družine (mama, oče, starejši bratje in sestre), v kateri si odrasel/-la? 

Ali so kdaj brali Sveto pismo ali drugo versko 

knjigo? 
75 36,4 105 51,0 26 12,6 206 100 
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Sklopi vprašanj 
Nikoli Včasih Redno Skupaj 

f % f % f % f % 

Ali so kdaj brali časopis ali revijo? 0 0 56 27,2 150 72,8 206 100 

Ali so kdaj brali knjige za šolo, študij ali službo? 29 14,1 114 55,3 63 30,6 206 100 

Ali so kdaj brali roman? 46 22,3 120 58,3 40 19,4 206 100 

Ali so kdaj brali promocijske letake ali reklame? 44 21,4 127 61,7 35 17,0 206 100 

Ali so kdaj brali pisma ali razglednice od 

družinskih članov ali prijateljev? 
13 6,3 73 35,4 120 58,3 206 100 

C) C) Ali so v družini, v kateri ste odrasli, vaši starši, bratje/sestre ali drugi družinski člani kdaj pisali?* 

Ali so kdaj napisali pismo članu družine ali 

prijatelju? 
6 2,9 133 64,6 67 32,5 206 100 

Ali so kdaj pisali kaj za službo, šolo ali študij? 45 21,8 104 50,5 57 27,7 206 100 

Ali so kdaj pisali nakupovalni seznam? 24 11,7 112 54,4 70 34,0 206 100 

Ali so kdaj pisali voščilnico za rojstni dan ali 

božič/novo leto? 
0 0 32 15,5 174 84,5 206 100 

Ali so kdaj pisali beležke, česa ne smejo 

pozabiti? 
37 18,0 135 65,5 34 16,5 206 100 

Ali so kdaj pisali članek za revijo ali časopis 

(šolski, lokalni itd.)? 
133 64,6 67 32,5 6 2,9 206 100 

Ali so kdaj pisali uradno pismo, poslovnemu 

partnerju ali javnemu organu? 
98 47,6 97 47,1 11 5,3 206 100 

D) D) Kino, gledališča 

Ali ste s starši ali drugimi družinskimi člani 

obiskovali gledališke predstave? 
94 45,6 95 46,1 17 8,3 206 100 

Ali ste s starši ali drugimi družinskimi člani 

obiskovali filmske predstave? 
72 35,0 116 56,3 18 8,7 206 100 

Opombe: *Na vprašanje ''Ali so v družini, v kateri ste odrasli, vaši starši, bratje/sestre ali drugi družinski 

člani kdaj pisali?'', so pritrdilno odgovorile vse vzgojiteljice, zato so tudi vse odgovarjale na sklop 

vprašanj C. 

 

V prvem sklopu smo udeležence raziskave povprašali, katere so bile teme pogovorov v 

družini in okolju, v katerem so odrasli. Odgovarjali so na tristopenjski lestvici: »nikoli«, 

»včasih« ali »redno«. Najprej bomo opredelili, o katerih temah so se udeleženci 

raziskave pogovarjali »redno«. Iz tabele 1 lahko razberemo, da je polovica vzgojiteljic, 

sodelujočih v raziskavi, odgovorila, da so se v družini in okolju, v katerem do odraščale, 

»redno« pogovarjali o šoli in nadaljevanju šolanja, več kot polovica se je »redno« 

pogovarjala o novicah iz časopisa, radia ali televizije, o dogodkih v sosedstvu, mestu, 

kraju ali regiji, o sorodstvu, največ vzgojiteljic (86,4 %) pa se je »redno« pogovarjalo o 

dogodkih v družini. Med vsemi temami pogovora lahko izpostavimo dve temi, ki sta se 
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med odgovori »redno« pojavljali najmanj pogosto, in sicer sta to pripovedovanje 

fantazijskih dogodivščin, ki se niso zgodile (7,3 %) in izmišljevanje zabavnih zgodbic 

(8,3 %). Iz tabele 1 je prav tako razvidno, o katerih temah so se udeleženci raziskave v 

družini in okolju, v katerem so odrasli, pogovarjali »včasih«. Več kot polovica 

vzgojiteljic se je v družini in okolju »včasih« pogovarjala o mamini ali očetovi službi, o 

zabavnih stvareh, ki so se zgodile kateremu od družinskih članov, »včasih« so si 

izmišljevali zabavne zgodbice (62,6 %) in govorili o umetnosti in glasbi (68,4 %). 

Največ vzgojiteljic se je »včasih« z družino pogovarjalo o politiki (70,4 %) in dogodkih 

v oddaljenih deželah (74,3 %). Pogledali smo tudi teme pogovorov, o katerih se v 

družinah, v katerih so vzgojiteljice odraščale, niso nikoli pogovarjali. Najbolj izstopa 

pripovedovanje fantazijskih dogodivščin, ki se niso zgodile, o tej temi se nikoli ni 

pogovarjala s svojo družino skoraj polovica vzgojiteljic (49,5 %). Več kot četrtina 

vzgojiteljic (29,1 %) znotraj družine nikoli ni imela izkušnje izmišljevanja zabavnih 

zgodbic.  

 

V drugem sklopu smo udeležence raziskave povprašali, kaj so brali člani družine 

(mama, oče, starejši bratje in sestre), v kateri so udeleženci raziskave odrasli. Prav tako 

so odgovarjali na tristopenjski lestvici: »nikoli«, »včasih« ali »redno«. Skoraj tri četrtine 

vzgojiteljic (72,8 %) je navedlo, da so člani družine »redno« brali časopis ali revijo, več 

kot polovica (58,3 %) pa jih je navedla, da so člani družine »redno« brali pisma ali 

razglednice od družinskih članov. Knjige za šolo, študij ali službo, romane in 

promocijske letake ali reklame so družinski člani vzgojiteljic v več kot polovici 

navedenih odgovorov brali »včasih«. Med odgovori »nikoli« vzgojiteljice najbolj 

pogosto (36,4 %) navajajo branje Svetega pisma ali druge verske knjige. Skoraj četrtina 

družinskih članov vzgojiteljic »nikoli« ni brala romana (22,3 %) in promocijskih 

letakov ali reklam (21,4 %). Zanimivo je dejstvo, da so vsi družinski člani vzgojiteljic 

kdaj brali časopis ali revijo. 

 

V tretjem sklopu vprašanj smo želeli ugotoviti, kaj vse so pisali starši, bratje/sestre ali 

družinski člani vzgojiteljic. 64,6 % vzgojiteljic je odgovorilo, da družinski člani 

»nikoli« niso pisali članka za revijo ali časopis, prav tako skoraj polovica (47,6 %) 

»nikoli« ni pisala uradnega pisma poslovnemu partnerju ali javnemu organu. Največ 

vzgojiteljic, sodelujočih v raziskavi, se je opredelilo (84,5 %), da so njihovi družinski 
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člani »redno« pisali voščilnico ob različnih priložnostih. Več kot polovica vzgojiteljic je 

opredelila, da so njihovi družinski člani »včasih« napisali pismo članu družine ali 

prijatelju (64,6 %), prav tako so »včasih« pisali beležke, česa ne smejo pozabiti (65,5 

%), nakupovalni seznam (54,4 %) ali kaj za službo, šolo ali študij (50,5 %). 

 

V četrtem sklopu vprašanj smo vzgojiteljice povprašali, ali so skupaj s starši ali z 

drugimi družinskimi člani obiskovali filmske in gledališke predstave. Gledaliških 

predstav »nikoli« ni obiskalo 45,6 % vzgojiteljic, »včasih« jih je obiskala 46,1 % 

vzgojiteljic, »redno« pa le 8,3 %. Podobni rezultati se nakazujejo tudi pri obiskovanju 

filmskih predstav, ki jih je »redno« skupaj z družino obiskovalo 8,7 % vzgojiteljic, 

»nikoli« 35 % in »včasih« več kot polovica. 

 

Tabela 2: Osnovni parametri posameznih postavk vprašalnika o kulturnem  

kapitalu  

 N Min Max M SD Me Mo Koef. asim. Koef. spl. Sig. 

A) A) Katere so bile teme pogovorov v družini in okolju, v katerem si dorasel/-la? B)  

Se je govorilo o politiki? 206 1 3 2,02 0,54 2 2 ,017 ,414 ,000 

Se je govorilo o umetnosti in 

glasbi? 
206 1 3 1,95 0,56 2 2 -,018 ,199 ,000 

Se je govorilo o šoli in 

nadaljevanju šolanja? 
206 1 3 2,48 0,55 3 3 -,354 -,998 ,000 

Se je govorilo o novicah iz 

časopisa, radia ali tv? 
206 1 3 2,50 0,52 3 3 -,210 -1,477 ,000 

Se je govorilo o dogodkih v 

oddaljenih deželah? 
206 1 3 2,03 0,51 2 2 ,061 ,930 ,000 

Se je govorilo o dogodkih v 

sosedstvu, mestu, kraju ali 

regiji? 

206 1 3 2,52 0,55 3 3 -,528 -,857 ,000 

Se je govorilo o dogodkih v 

sorodstvu? 
206 1 3 2,62 0,50 3 3 -,625 -1,313 ,000 

Se je govorilo o dogodkih v 

družini? 
206 1 3 2,86 0,36 3 3 -2,387 4,744 ,000 

Se je govorilo o očetovi 

službi? 
206 1 3 2,30 0,60 2 2 -,212 -,589 ,000 

Se je govorilo o mamini službi 

(ali domačem delu)? 
206 1 3 2,39 0,57 2 2 -,282 -,766 ,000 
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 N Min Max M SD Me Mo Koef. asim. Koef. spl. Sig. 

Se je govorilo o zabavnih 

stvareh, ki so se zgodile 

kateremu od družinskih 

članov? 

206 1 3 2,40 0,55 2 2 -,128 -,954 ,000 

Ste si kdaj izmišljevali 

zabavne zgodbice? 
206 1 3 1,79 0,58 2 2 ,038 -,305 ,000 

Ste kdaj pripovedovali 

fantazijske dogodivščine 

(avanture), ki se niso zgodile? 

206 1 3 1,58 0,63 2 2 ,607 -,568 ,000 

C) B) Kaj so brali člani družine (mama, oče, starejši bratje in sestre), v kateri si odrasel/-la? D)  

Ali so kdaj brali Sveto pismo 

ali drugo versko knjigo? 
206 1 3 1,76 0,66 2 2 ,300 -,752 ,000 

Ali so kdaj brali časopis ali 

revijo? 
206 2 3 2,73 0,45 3 3 -1,033 -,942 ,000 

Ali so kdaj brali knjige za 

šolo, študij ali službo? 
206 1 3 2,17 0,65 2 2 -,175 -,665 ,000 

Ali so kdaj brali roman? 206 1 3 1,97 0,65 2 2 ,027 -,587 ,000 

Ali so kdaj brali promocijske 

letake ali reklame? 
206 1 3 1,96 0,62 2 2 ,027 -,368 ,000 

Ali so kdaj brali pisma ali 

razglednice od družinskih 

članov ali prijateljev? 

206 1 3 2,52 0,61 3 3 -,902 -,192 ,000 

E) C) Ali so v družini, v kateri ste odrasli, vaši starši, bratje/sestre ali drugi družinski člani kdaj pisali? F)  

Ali so kdaj napisali pismo 

članu družine ali prijatelju? 
206 1 3 2,30 0,52 2 2 ,243 -,638 ,000 

Ali so kdaj pisali kaj za 

službo, šolo ali študij? 
206 1 3 2,06 0,70 2 2 -,081 -,961 ,000 

Ali so kdaj pisali nakupovalni 

seznam? 
206 1 3 2,22 0,64 2 2 -,234 -,651 ,000 

Ali so kdaj pisali voščilnico za 

rojstni dan ali božič/novo 

leto? 

206 2 3 2,84 0,36 3 3 -1,917 1,691 ,000 

Ali so kdaj pisali beležke, 

česa ne smejo pozabiti? 
206 1 3 1,99 0,59 2 2 ,002 -,071 ,000 

Ali so kdaj pisali članek za 

revijo ali časopis (šolski, 

lokalni itd.)? 

206 1 3 1,38 0,54 1 1 1,025 ,022 ,000 

Ali so kdaj pisali uradno 

pismo, poslovnemu partnerju 

ali javnemu organu? 

206 1 3 1,58 0,59 2 1 ,472 -,658 
 

,000 
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G) D) Kino, gledališča H)  

 N Min Max M SD Me Mo Koef. asim. Koef. spl. Sig. 

Ali ste s starši ali drugimi 

družinskimi člani obiskovali 

gledališke predstave? 

206 1 3 1,63 0,63 2 2 ,503 -,644 ,000 

Ali ste s starši ali drugimi 

družinskimi člani obiskovali 

filmske predstave? 

206 1 3 1,74 0,61 2 2 ,205 -,565 ,000 

 

V tabeli 2 so predstavljeni osnovni parametri posameznih postavk, kot so minimum, 

maksimum, aritmetična sredina, standardni odklon, mediana, modus in koeficienta 

simetričnosti in sploščenosti. Prav tako smo izdelali Kolmogorov-Smirnov test, s 

katerim smo želeli preveriti porazdelitev posameznih variabel. Ugotovili smo, da se vse 

variable nenormalno distribuirajo (Sig.<0,05).   

 

V nadaljevanju (tabela 3) predstavljamo kompleksno korelacijsko matriko postavk 

vprašalnika o kulturnem kapitalu. 
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Tabela 3: Kompleksna korelacijska matrika za postavke prvega vprašalnika 

  

Se je 

govorilo o 

politiki? 

Se je 

govorilo o 

umetnosti 

in glasbi? 

Se je 

govorilo o 

šoli in 

nadaljevanj

u šolanja? 

Se je 

govorilo o 

novicah iz 

časopisa, 

radia ali 

tv? 

Se je 

govorilo o 

dogodkih v 

oddaljenih 

deželah? 

Se je 

govorilo o 

dogodkih v 

sosedstvu, 

mestu, 

kraju ali 

regiji? 

Se je 

govorilo o 

dogodkih v 

sorodstvu? 

Se je 

govorilo o 

dogodkih v 

družini? 

Se je 

govorilo o 

očetovi 

službi? 

Se je 

govorilo o 

mamini 

službi (ali 

domačem 

delu)? 

Se je 

govorilo o 

zabavnih 

stvareh, ki 

so se 

zgodile 

kateremu 

od 

družinskih 

članov? 

Ste si kdaj 

izmišljeval

i zabavne 

zgodbice? 

Ste kdaj 

pripovedov

ali 

fantazijske 

dogodivšči

ne 

(avanture), 

ki se niso 

zgodile? 

Ali so kdaj 

brali Sveto 

pismo ali 

drugo 

versko 

knjigo? 

Ali so kdaj 

brali 

časopis ali 

revijo? 

Ali so kdaj 

brali knjige 

za šolo, 

študij ali 

službo? 

Ali so kdaj 

brali 

roman? 

Ali so kdaj 

brali 

promocijsk

e letake ali 

reklame? 

Ali so kdaj 

brali pisma 

ali 

razglednice 

od 

družinskih 

članov ali 

prijateljev? 

Ali so kdaj 

napisali 

pismo 

članu 

družine ali 

prijatelju? 

Ali so kdaj 

pisali kaj 

za službo, 

šolo ali 

študij? 

Ali so kdaj 

pisali 

nakupoval

ni seznam? 

Ali so kdaj 

pisali 

voščilnico 

za rojstni 

dan ali 

božič/novo 

leto? 

Ali so kdaj 

pisali 

beležke, 

česa ne 

smejo 

pozabiti? 

Ali so kdaj 

pisali 

članek za 

revijo ali 

časopis 

(šolski, 

lokalni 

itd.)? 

Ali so kdaj 

pisali 

uradno 

pismo, 

poslovnem

u partnerju 

ali 

javnemu 

organu? 

Ali ste s 

starši ali 

drugimi 

družinskim

i člani 

obiskovali 

gledališke 

predstave? 

Ali ste s 

starši ali 

drugimi 

družinskim

i člani 

obiskovali 

filmske 

predstave? 

Se je govorilo o politiki? 1,000 ,388 ,206 ,267 ,297 ,219 ,070 ,091 ,128 ,047 ,180 ,141 ,045 -,011 ,228 ,154 ,044 ,206 -,023 -,095 ,111 ,152 -,079 ,123 ,117 ,243 ,182 ,196 

Se je govorilo o umetnosti in glasbi? ,388 1,000 ,338 ,209 ,264 ,107 -,020 ,131 ,120 ,203 ,197 ,207 ,172 ,031 ,020 ,279 ,144 ,049 ,053 ,122 ,218 ,129 ,031 ,205 ,291 ,240 ,246 ,159 

Se je govorilo o šoli in nadaljevanju šolanja? ,206 ,338 1,000 ,257 ,275 ,099 ,002 ,118 ,164 ,210 ,407 ,255 ,191 -,023 ,073 ,313 ,136 ,177 ,059 ,000 ,219 ,113 -,019 ,128 ,253 ,231 ,234 ,289 

Se je govorilo o novicah iz časopisa, radia ali tv? ,267 ,209 ,257 1,000 ,360 ,368 ,113 ,194 ,212 ,074 ,223 ,138 ,097 -,050 ,252 ,217 ,014 ,220 ,099 ,009 ,187 ,205 ,077 ,167 ,078 ,166 ,081 ,170 

Se je govorilo o dogodkih v oddaljenih deželah? ,297 ,264 ,275 ,360 1,000 ,182 ,013 ,079 ,176 ,122 ,232 ,258 ,230 ,112 ,149 ,294 ,122 ,238 -,026 -,113 ,172 ,007 ,002 ,132 ,218 ,258 ,328 ,140 

Se je govorilo o dogodkih v sosedstvu, mestu, kraju ali regiji? ,219 ,107 ,099 ,368 ,182 1,000 ,297 ,100 ,289 ,201 ,104 ,083 ,174 ,060 ,182 ,046 -,026 ,168 ,238 ,023 ,124 ,211 ,040 ,084 ,049 ,168 ,070 -,029 

Se je govorilo o dogodkih v sorodstvu? ,070 -,020 ,002 ,113 ,013 ,297 1,000 ,299 ,216 ,149 ,163 ,098 ,111 -,038 ,150 -,017 -,004 ,009 ,104 ,059 ,036 ,099 -,003 ,081 -,074 ,034 -,002 -,040 

Se je govorilo o dogodkih v družini? ,091 ,131 ,118 ,194 ,079 ,100 ,299 1,000 ,126 ,174 ,432 ,069 ,081 -,079 ,124 ,099 ,128 ,168 ,133 ,015 ,128 ,284 ,093 ,334 ,077 ,085 ,088 ,164 

Se je govorilo o očetovi službi? ,128 ,120 ,164 ,212 ,176 ,289 ,216 ,126 1,000 ,557 ,160 ,181 ,193 ,130 ,011 ,087 -,015 -,031 ,151 ,078 ,098 ,069 ,011 ,096 ,039 ,148 ,152 ,013 

Se je govorilo o mamini službi (ali domačem delu)? ,047 ,203 ,210 ,074 ,122 ,201 ,149 ,174 ,557 1,000 ,199 ,147 ,139 ,029 ,000 ,113 ,018 ,104 ,152 ,115 ,113 ,052 ,061 ,118 ,077 ,161 ,098 ,087 

Se je govorilo o zabavnih stvareh, ki so se zgodile kateremu od 

družinskih članov? 
,180 ,197 ,407 ,223 ,232 ,104 ,163 ,432 ,160 ,199 1,000 ,435 ,237 ,034 ,106 ,281 ,143 ,296 ,166 ,064 ,231 ,177 ,116 ,291 ,124 ,130 ,234 ,212 

Ste si kdaj izmišljevali zabavne zgodbice? ,141 ,207 ,255 ,138 ,258 ,083 ,098 ,069 ,181 ,147 ,435 1,000 ,431 ,151 ,044 ,340 ,167 ,097 ,060 ,012 ,271 ,101 ,101 ,092 ,132 ,197 ,266 ,135 

Ste kdaj pripovedovali fantazijske dogodivščine (avanture), ki se niso 

zgodile? 
,045 ,172 ,191 ,097 ,230 ,174 ,111 ,081 ,193 ,139 ,237 ,431 1,000 ,039 ,024 ,257 ,078 ,116 ,129 ,192 ,145 ,200 ,075 ,116 ,120 ,200 ,178 ,105 

Ali so kdaj brali Sveto pismo ali drugo versko knjigo? -,011 ,031 -,023 -,050 ,112 ,060 -,038 -,079 ,130 ,029 ,034 ,151 ,039 1,000 -,121 ,047 ,029 -,061 ,150 ,093 -,033 -,093 ,110 -,034 ,051 -,046 ,078 -,047 

Ali so kdaj brali časopis ali revijo? ,228 ,020 ,073 ,252 ,149 ,182 ,150 ,124 ,011 ,000 ,106 ,044 ,024 -,121 1,000 ,223 ,074 ,328 ,019 -,072 ,222 ,214 ,069 ,208 ,030 ,135 ,105 ,204 

Ali so kdaj brali knjige za šolo, študij ali službo? ,154 ,279 ,313 ,217 ,294 ,046 -,017 ,099 ,087 ,113 ,281 ,340 ,257 ,047 ,223 1,000 ,406 ,115 ,065 ,057 ,471 ,040 ,027 ,109 ,317 ,270 ,317 ,295 

Ali so kdaj brali roman? ,044 ,144 ,136 ,014 ,122 -,026 -,004 ,128 -,015 ,018 ,143 ,167 ,078 ,029 ,074 ,406 1,000 ,009 -,035 ,099 ,272 ,016 ,022 ,114 ,281 ,158 ,235 ,303 

Ali so kdaj brali promocijske letake ali reklame? ,206 ,049 ,177 ,220 ,238 ,168 ,009 ,168 -,031 ,104 ,296 ,097 ,116 -,061 ,328 ,115 ,009 1,000 ,124 -,081 ,118 ,185 -,052 ,226 ,064 ,082 ,120 ,151 

Ali so kdaj brali pisma ali razglednice od družinskih članov ali 

prijateljev? 
-,023 ,053 ,059 ,099 -,026 ,238 ,104 ,133 ,151 ,152 ,166 ,060 ,129 ,150 ,019 ,065 -,035 ,124 1,000 ,281 ,043 ,113 ,123 ,075 ,029 ,029 ,075 -,039 

Ali so kdaj napisali pismo članu družine ali prijatelju? -,095 ,122 ,000 ,009 -,113 ,023 ,059 ,015 ,078 ,115 ,064 ,012 ,192 ,093 -,072 ,057 ,099 -,081 ,281 1,000 ,153 ,168 ,220 ,126 ,184 ,028 ,146 ,015 

Ali so kdaj pisali kaj za službo, šolo ali študij? ,111 ,218 ,219 ,187 ,172 ,124 ,036 ,128 ,098 ,113 ,231 ,271 ,145 -,033 ,222 ,471 ,272 ,118 ,043 ,153 1,000 ,264 -,003 ,309 ,502 ,433 ,257 ,207 

Ali so kdaj pisali nakupovalni seznam? ,152 ,129 ,113 ,205 ,007 ,211 ,099 ,284 ,069 ,052 ,177 ,101 ,200 -,093 ,214 ,040 ,016 ,185 ,113 ,168 ,264 1,000 ,150 ,450 ,173 ,173 ,075 ,176 

Ali so kdaj pisali voščilnico za rojstni dan ali božič/novo leto? -,079 ,031 -,019 ,077 ,002 ,040 -,003 ,093 ,011 ,061 ,116 ,101 ,075 ,110 ,069 ,027 ,022 -,052 ,123 ,220 -,003 ,150 1,000 ,195 -,067 -,012 ,107 ,080 

Ali so kdaj pisali beležke, česa ne smejo pozabiti? ,123 ,205 ,128 ,167 ,132 ,084 ,081 ,334 ,096 ,118 ,291 ,092 ,116 -,034 ,208 ,109 ,114 ,226 ,075 ,126 ,309 ,450 ,195 1,000 ,338 ,331 ,221 ,194 

Ali so kdaj pisali članek za revijo ali časopis (šolski, lokalni itd.)? ,117 ,291 ,253 ,078 ,218 ,049 -,074 ,077 ,039 ,077 ,124 ,132 ,120 ,051 ,030 ,317 ,281 ,064 ,029 ,184 ,502 ,173 -,067 ,338 1,000 ,413 ,333 ,173 

Ali so kdaj pisali uradno pismo, poslovnemu partnerju ali javnemu 

organu? 
,243 ,240 ,231 ,166 ,258 ,168 ,034 ,085 ,148 ,161 ,130 ,197 ,200 -,046 ,135 ,270 ,158 ,082 ,029 ,028 ,433 ,173 -,012 ,331 ,413 1,000 ,253 ,165 

Ali ste s starši ali drugimi družinskimi člani obiskovali gledališke 

predstave? 
,182 ,246 ,234 ,081 ,328 ,070 -,002 ,088 ,152 ,098 ,234 ,266 ,178 ,078 ,105 ,317 ,235 ,120 ,075 ,146 ,257 ,075 ,107 ,221 ,333 ,253 1,000 ,568 

Ali ste s starši ali drugimi družinskimi člani obiskovali filmske 

predstave? 
,196 ,159 ,289 ,170 ,140 -,029 -,040 ,164 ,013 ,087 ,212 ,135 ,105 -,047 ,204 ,295 ,303 ,151 -,039 ,015 ,207 ,176 ,080 ,194 ,173 ,165 ,568 1,000 

 



 

57 

 

Iz tabele 3 je razvidno, da ni multikolinearnosti, zato smo v nadaljevanju izvedli 

faktorsko analizo. Tudi KMO (Kaiser-Meier-Olkin Measure of Sampling Adequacy) je 

0,739. Korelacijska matrika je ustrezna za faktorizacijo, saj zajema dovolj skupne 

variance. 

 

Tabela 4: Komunalitete postavk prvega vprašalnika 

Komunalitete 

  Začetne Ekstrahirane 

Se je govorilo o politiki? 1,000 ,534 

Se je govorilo o umetnosti in glasbi? 1,000 ,536 

Se je govorilo o šoli in nadaljevanju šolanja? 1,000 ,522 

Se je govorilo o novicah iz časopisa, radia ali tv? 1,000 ,483 

Se je govorilo o dogodkih v oddaljenih deželah? 1,000 ,536 

Se je govorilo o dogodkih v sosedstvu, mestu, kraju ali regiji? 1,000 ,624 

Se je govorilo o dogodkih v sorodstvu? 1,000 ,596 

Se je govorilo o dogodkih v družini? 1,000 ,627 

Se je govorilo o očetovi službi? 1,000 ,694 

Se je govorilo o mamini službi (ali domačem delu)? 1,000 ,648 

Se je govorilo o zabavnih stvareh, ki so se zgodile kateremu 

od družinskih članov? 
1,000 ,724 

Ste si kdaj izmišljevali zabavne zgodbice? 1,000 ,708 

Ste kdaj pripovedovali fantazijske dogodivščine (avanture), ki 

se niso zgodile? 
1,000 ,583 

Ali so kdaj brali Sveto pismo ali drugo versko knjigo? 1,000 ,406 

Ali so kdaj brali časopis ali revijo? 1,000 ,614 

Ali so kdaj brali knjige za šolo, študij ali službo? 1,000 ,630 

Ali so kdaj brali roman? 1,000 ,526 

Ali so kdaj brali promocijske letake ali reklame? 1,000 ,639 

Ali so kdaj brali pisma ali razglednice od družinskih članov 

ali prijateljev? 
1,000 ,668 

Ali so kdaj napisali pismo članu družine ali prijatelju? 1,000 ,559 

Ali so kdaj pisali kaj za službo, šolo ali študij? 1,000 ,671 

Ali so kdaj pisali nakupovalni seznam? 1,000 ,614 

Ali so kdaj pisali voščilnico za rojstni dan ali božič/novo leto? 1,000 ,608 

Ali so kdaj pisali beležke, česa ne smejo pozabiti? 1,000 ,618 

Ali so kdaj pisali članek za revijo ali časopis (šolski, lokalni 

itd.)? 
1,000 ,673 
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Komunalitete 

  Začetne Ekstrahirane 

Ali so kdaj pisali uradno pismo, poslovnemu partnerju ali 

javnemu organu? 
1,000 ,552 

Ali ste s starši ali drugimi družinskimi člani obiskovali 

gledališke predstave? 
1,000 ,631 

Ali ste s starši ali drugimi družinskimi člani obiskovali 

filmske predstave? 
1,000 ,711 

Opombe: Računalniška metoda ekstrakcije: Metoda glavnih komponent 

 

Iz tabele 4 je razvidno, da so komunalitete dovolj visoke, kar pomeni, da spremenljivke 

zajemajo dovolj skupne variance. Želimo, da so višje od 0,3, kar pomeni, da 

spremenljivke dovolj dobro definirajo naš pojav (vse so celo nad 0,5, dve pa nad 0,4). 

Faktorsko analizo zato nadaljujemo z vsemi spremenljivkami.  

 

Tabela 5: Pojasnjena skupna varianca  

Pojasnjena skupna varianca 

Kompo- 

nenta 

Začetne lastne vrednosti 

Vsote kvadratov faktorskih uteži po 

ekstrakciji 

Vsote kvadratov faktorskih uteži po 

rotaciji 

Skupaj 

% 

variance 

% 

kumulative Skupaj 

% 

variance 

% 

kumulative Skupaj 

% 

variance 

% 

kumulative 

1 5,204 18,585 18,585 5,204 18,585 18,585 2,334 8,337 8,337 

2 2,164 7,730 26,316 2,164 7,730 26,316 2,017 7,204 15,541 

3 1,842 6,577 32,893 1,842 6,577 32,893 1,952 6,971 22,521 

4 1,745 6,233 39,125 1,745 6,233 39,125 1,880 6,713 29,225 

5 1,413 5,048 44,173 1,413 5,048 44,173 1,878 6,706 35,931 

6 1,239 4,427 48,599 1,239 4,427 48,599 1,865 6,661 42,593 

7 1,179 4,210 52,809 1,179 4,210 52,809 1,804 6,441 49,034 

8 1,132 4,042 56,851 1,132 4,042 56,851 1,668 5,959 54,993 

9 1,017 3,632 60,483 1,017 3,632 60,483 1,518 5,421 60,413 

10 ,987 3,524 64,007             

11 ,973 3,475 67,483             

12 ,899 3,211 70,693             

13 ,803 2,866 73,559             

14 ,736 2,630 76,189             

15 ,722 2,579 78,768             

16 ,671 2,396 81,164             

17 ,622 2,220 83,385             

18 ,584 2,086 85,471       
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Pojasnjena skupna varianca 

Kompo- 

nenta 

Začetne lastne vrednosti 

Vsote kvadratov faktorskih uteži po 

ekstrakciji 

Vsote kvadratov faktorskih uteži po 

rotaciji 

Skupaj 

% 

variance 

% 

kumulative Skupaj 

% 

variance 

% 

kumulative Skupaj 

% 

variance 

% 

kumulative 

19 ,560 2,000 87,471             

20 ,506 1,805 89,276             

21 ,479 1,709 90,986             

22 ,448 1,598 92,584             

23 ,426 1,521 94,105             

24 ,408 1,458 95,563             

25 ,362 1,293 96,856             

26 ,346 1,237 98,093             

27 ,303 1,081 99,174             

28 ,231 ,826 100,000             

Opombe: Ekstrakscijska metoda: Metoda glavnih komponent; Rotacijska metoda: Varimax s Kaiserjevo normalizacijo  

         

Faktorsko analizo smo najprej izvedli tako, da smo izbrali število faktorjev glede na 

lastne vrednosti, ki so večje od 1. S faktorsko analizo (metodo glavnih komponent) 

dobimo 9 faktorjev, s katerimi pojasnimo 60,483 % skupne variance. 

 

Tabela 6: Matrika ekstrahiranih komponent  

  Komponente 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Se je govorilo o politiki? ,422 ,031 -,384 -,282 -,149 ,152 ,230 -,094 -,145 

Se je govorilo o umetnosti in glasbi? ,506 -,125 ,060 -,174 -,187 ,038 ,307 -,308 -,075 

Se je govorilo o šoli in nadaljevanju šolanja? ,544 -,085 -,013 -,242 ,117 -,121 ,162 -,264 ,190 

Se je govorilo o novicah iz časopisa, radia ali tv? ,481 ,279 -,299 -,158 -,052 ,229 ,026 ,052 -,031 

Se je govorilo o dogodkih v oddaljenih deželah? ,514 -,070 -,154 -,440 ,025 ,205 -,006 -,042 -,068 

Se je govorilo o dogodkih v sosedstvu, mestu, 

kraju ali regiji? 
,348 ,519 -,083 -,163 -,269 ,239 -,126 ,232 -,012 

Se je govorilo o dogodkih v sorodstvu? ,193 ,520 -,022 ,039 ,012 -,312 -,224 ,298 -,223 

Se je govorilo o dogodkih v družini? ,390 ,321 -,119 ,324 ,261 -,412 ,093 -,075 ,030 

Se je govorilo o očetovi službi? ,354 ,428 ,309 -,329 -,213 -,236 ,179 ,212 -,060 

Se je govorilo o mamini službi (ali domačem 

delu)? 
,364 ,356 ,302 -,191 -,145 -,362 ,274 ,106 ,150 

Se je govorilo o zabavnih stvareh, ki so se zgodile? 

kateremu od družinskih članov? 
,587 ,168 ,030 ,026 ,455 -,204 -,060 -,282 ,136 

Ste si kdaj izmišljevali zabavne zgodbice? ,504 -,038 ,255 -,247 ,315 -,003 -,369 -,179 -,243 
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  Komponente 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ste kdaj pripovedovali fantazijske dogodivščine 

(avanture), ki se niso zgodile? 
,430 ,099 ,304 -,096 ,138 ,104 -,386 -,196 -,263 

Ali so kdaj brali Sveto pismo ali drugo versko 

knjigo? 
,040 ,013 ,434 -,228 ,094 ,377 ,034 ,056 ,096 

Ali so kdaj brali časopis ali revijo? ,338 ,106 -,504 ,163 ,048 ,187 -,163 ,380 ,033 

Ali so kdaj brali knjige za šolo, študij ali službo? ,581 -,362 ,072 -,114 ,110 -,019 -,270 ,201 ,129 

Ali so kdaj brali roman? ,349 -,435 ,115 ,112 ,141 -,189 -,107 ,343 ,064 

Ali so kdaj brali promocijske letake ali reklame? ,362 ,163 -,426 ,033 ,205 ,178 -,082 -,122 ,452 

Ali so kdaj brali pisma ali razglednice od 

družinskih članov ali prijateljev? 
,201 ,383 ,336 ,143 ,028 ,276 -,015 ,052 ,517 

Ali so kdaj napisali pismo članu družine ali 

prijatelju? 
,169 ,064 ,552 ,391 -,122 ,206 ,065 ,032 ,082 

Ali so kdaj pisali kaj za službo, šolo ali študij? ,589 -,273 ,037 ,218 -,292 -,084 -,304 ,090 ,090 

Ali so kdaj pisali nakupovalni seznam? ,410 ,238 -,136 ,518 -,117 ,114 -,004 -,199 -,191 

Ali so kdaj pisali voščilnico za rojstni dan ali 

božič/novo leto? 
,129 ,148 ,271 ,338 ,287 ,377 ,207 ,068 -,332 

Ali so kdaj pisali beležke, česa ne smejo pozabiti? ,509 ,068 -,089 ,513 -,129 -,014 ,142 -,192 -,093 

Ali so kdaj pisali članek za revijo ali časopis 

(šolski, lokalni itd.)? 
,504 -,409 ,129 ,166 -,416 -,035 -,033 -,090 ,153 

Ali so kdaj pisali uradno pismo, poslovnemu 

partnerju ali javnemu organu? 
,535 -,180 -,030 ,023 -,448 -,052 -,106 -,042 -,124 

Ali ste s starši ali drugimi družinskimi člani 

obiskovali gledališke predstave? 
,547 -,312 ,122 -,028 ,167 ,112 ,311 ,273 -,086 

Ali ste s starši ali drugimi družinskimi člani 

obiskovali filmske predstave? 
,469 -,319 -,132 ,102 ,326 -,028 ,382 ,319 -,082 

Opombe: Ekstrakscijska metoda: Metoda glavnih komponent, ekstrahiranih 9 komponent 

 

 

V tabeli 6 so prikazane faktorske uteži. Označene so tiste, ki imajo korelacijski 

koeficient nad 0,3. Z metodo rotiranja Varimax dobimo naslednjo matriko (tabela 7). 

 

Tabela 7: Rotirana matrika ekstrahiranih komponent  

  Komponente 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Se je govorilo o politiki? ,039 ,615 ,078 ,074 ,330 ,054 ,001 ,022 -,173 

Se je govorilo o umetnosti in glasbi? ,231 ,632 ,097 ,164 -,112 ,134 ,097 ,063 ,055 

Se je govorilo o šoli in nadaljevanju šolanja? ,178 ,464 ,170 -,026 -,060 ,145 ,168 ,439 ,013 

Se je govorilo o novicah iz časopisa, radia ali tv? ,017 ,358 ,037 ,127 ,542 ,133 ,104 ,123 ,017 
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  Komponente 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Se je govorilo o dogodkih v oddaljenih deželah? ,113 ,530 ,164 -,153 ,305 ,031 ,301 ,080 -,009 

Se je govorilo o dogodkih v sosedstvu, mestu, 

kraju ali regiji? 
,053 ,134 -,170 ,067 ,624 ,362 ,095 -,074 ,187 

Se je govorilo o dogodkih v sorodstvu? -,061 -,297 -,036 ,170 ,333 ,525 ,218 ,007 -,200 

Se je govorilo o dogodkih v družini? -,030 -,108 ,148 ,447 ,040 ,318 ,060 ,500 -,191 

Se je govorilo o očetovi službi? ,032 ,181 ,021 -,038 ,095 ,786 ,109 -,056 ,128 

Se je govorilo o mamini službi (ali domačem delu)? 
,087 ,148 ,057 ,010 -,060 ,747 -,028 ,181 ,141 

Se je govorilo o zabavnih stvareh, ki so se zgodile 

kateremu od družinskih članov? 
,016 ,125 ,170 ,215 ,001 ,158 ,417 ,659 ,011 

Ste si kdaj izmišljevali zabavne zgodbice? ,113 ,138 ,134 -,017 ,005 ,066 ,796 ,141 ,023 

Ste kdaj pripovedovali fantazijske dogodivščine 

(avanture), ki se niso zgodile? 
,133 ,075 -,038 ,136 ,053 ,076 ,715 ,021 ,137 

Ali so kdaj brali Sveto pismo ali drugo versko 

knjigo? 
-,093 ,108 ,069 -,205 -,037 ,017 ,194 -,115 ,535 

Ali so kdaj brali časopis ali revijo? ,109 -,072 ,231 ,133 ,697 -,098 -,056 ,113 -,124 

Ali so kdaj brali knjige za šolo, študij ali službo? ,491 ,056 ,418 -,180 ,158 -,015 ,341 ,186 ,054 

Ali so kdaj brali roman? ,404 -,173 ,550 -,088 -,035 ,004 ,119 ,075 -,035 

Ali so kdaj brali promocijske letake ali reklame? ,043 ,155 -,013 ,040 ,442 -,175 -,047 ,615 ,074 

Ali so kdaj brali pisma ali razglednice od 

družinskih članov ali prijateljev? 
,040 -,116 -,104 ,065 ,175 ,178 -,039 ,314 ,690 

Ali so kdaj napisali pismo članu družine ali 

prijatelju? 
,202 -,144 ,060 ,336 -,157 ,106 ,035 -,103 ,578 

Ali so kdaj pisali kaj za službo, šolo ali študij? ,751 -,004 ,158 ,157 ,155 ,030 ,161 ,078 ,010 

Ali so kdaj pisali nakupovalni seznam? ,158 ,068 -,059 ,721 ,216 -,016 ,077 ,089 ,014 

Ali so kdaj pisali voščilnico za rojstni dan ali 

božič/novo leto? 
-,301 -,033 ,292 ,476 ,020 -,062 ,197 -,189 ,356 

Ali so kdaj pisali beležke, česa ne smejo pozabiti? ,285 ,147 ,100 ,685 ,069 ,035 -,016 ,170 ,004 

Ali so kdaj pisali članek za revijo ali časopis 

(šolski, lokalni itd.)? 
,751 ,228 ,122 ,141 -,095 -,016 -,017 ,027 ,109 

Ali so kdaj pisali uradno pismo, poslovnemu 

partnerju ali javnemu organu? 
,604 ,290 ,030 ,186 ,127 ,126 ,123 -,105 -,096 

Ali ste s starši ali drugimi družinskimi člani 

obiskovali gledališke predstave? 
,166 ,284 ,690 ,070 ,046 ,075 ,099 -,014 ,157 

Ali ste s starši ali drugimi družinskimi člani 

obiskovali filmske predstave? 
,042 ,181 ,793 ,140 ,081 ,002 -,044 ,123 -,073 

Opombe: Ekstrakscijska metoda: Metoda glavnih komponent; Rotacijska metoda: Varimax s Kaiserjevo 

normalizacijo  
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Iz tabele 7 lahko razberemo, da smo že brez rotiranja dobili dokaj dobro rešitev, vendar 

pa smo z metodo rotiranja le-to še izboljšali. Rotacija se je izkazala za uspešno, saj ima 

vsaka spremenljivka visoko faktorsko utež le glede enega faktorja.  

 

Rezultati faktorske analize so pokazali, da bi lahko 28 spremenljivk prvega vprašalnika 

razdelili v devet faktorjev. Določene spremenljivke pripadajo določenim faktorjem, kot 

je to prikazano v tabeli 8. 

 

Tabela 8: Komponente rotirane matrike po velikosti 

  Komponente 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ali so kdaj brali knjige za šolo, študij ali službo? ,491 ,056 ,418 -,180 ,158 -,015 ,341 ,186 ,054 

Ali so kdaj pisali kaj za službo, šolo ali študij? ,751 -,004 ,158 ,157 ,155 ,030 ,161 ,078 ,010 

Ali so kdaj pisali članek za revijo ali časopis 

(šolski, lokalni itd.)? 
,751 ,228 ,122 ,141 -,095 -,016 -,017 ,027 ,109 

Ali so kdaj pisali uradno pismo, poslovnemu 

partnerju ali javnemu organu? 
,604 ,290 ,030 ,186 ,127 ,126 ,123 -,105 -,096 

Se je govorilo o politiki? ,039 ,615 ,078 ,074 ,330 ,054 ,001 ,022 -,173 

Se je govorilo o umetnosti in glasbi? ,231 ,632 ,097 ,164 -,112 ,134 ,097 ,063 ,055 

Se je govorilo o šoli in nadaljevanju šolanja? ,178 ,464 ,170 -,026 -,060 ,145 ,168 ,439 ,013 

Se je govorilo o dogodkih v oddaljenih deželah? ,113 ,530 ,164 -,153 ,305 ,031 ,301 ,080 -,009 

Ali so kdaj brali roman? ,404 -,173 ,550 -,088 -,035 ,004 ,119 ,075 -,035 

Ali ste s starši ali drugimi družinskimi člani 

obiskovali gledališke predstave? 
,166 ,284 ,690 ,070 ,046 ,075 ,099 -,014 ,157 

Ali ste s starši ali drugimi družinskimi člani 

obiskovali filmske predstave? 
,042 ,181 ,793 ,140 ,081 ,002 -,044 ,123 -,073 

Ali so kdaj pisali nakupovalni seznam? ,158 ,068 -,059 ,721 ,216 -,016 ,077 ,089 ,014 

Ali so kdaj pisali voščilnico za rojstni dan ali 

božič/novo leto? 
-,301 -,033 ,292 ,476 ,020 -,062 ,197 -,189 ,356 

Ali so kdaj pisali beležke, česa ne smejo pozabiti? ,285 ,147 ,100 ,685 ,069 ,035 -,016 ,170 ,004 

Se je govorilo o dogodkih v sosedstvu, mestu, 

kraju ali regiji? 
,053 ,134 -,170 ,067 ,624 ,362 ,095 -,074 ,187 

Ali so kdaj brali časopis ali revijo? ,109 -,072 ,231 ,133 ,697 -,098 -,056 ,113 -,124 

Se je govorilo o novicah iz časopisa, radia ali tv? ,017 ,358 ,037 ,127 ,542 ,133 ,104 ,123 ,017 

Se je govorilo o dogodkih v sorodstvu? -,061 -,297 -,036 ,170 ,333 ,525 ,218 ,007 -,200 

Se je govorilo o očetovi službi? ,032 ,181 ,021 -,038 ,095 ,786 ,109 -,056 ,128 

Se je govorilo o mamini službi (ali domačem 

delu)? 
,087 ,148 ,057 ,010 -,060 ,747 -,028 ,181 ,141 

Ste si kdaj izmišljevali zabavne zgodbice? ,113 ,138 ,134 -,017 ,005 ,066 ,796 ,141 ,023 
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  Komponente 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ste kdaj pripovedovali fantazijske dogodivščine 

(avanture), ki se niso zgodile? 
,133 ,075 -,038 ,136 ,053 ,076 ,715 ,021 ,137 

Se je govorilo o zabavnih stvareh, ki so se zgodile 

kateremu od družinskih članov? 
,016 ,125 ,170 ,215 ,001 ,158 ,417 ,659 ,011 

Ali so kdaj brali promocijske letake ali reklame? ,043 ,155 -,013 ,040 ,442 -,175 -,047 ,615 ,074 

Se je govorilo o dogodkih v družini? -,030 -,108 ,148 ,447 ,040 ,318 ,060 ,500 -,191 

Ali so kdaj brali Sveto pismo ali drugo versko 

knjigo? 
-,093 ,108 ,069 -,205 -,037 ,017 ,194 -,115 ,535 

Ali so kdaj brali pisma ali razglednice od 

družinskih članov ali prijateljev? 
,040 -,116 -,104 ,065 ,175 ,178 -,039 ,314 ,690 

Ali so kdaj napisali pismo članu družine ali 

prijatelju? 
,202 -,144 ,060 ,336 -,157 ,106 ,035 -,103 ,578 

 

Slika 1. Diagram lastnih vrednosti 

Opombe: Component Number – Število komponent, Eigenvalue – Lastna vrednost 

 

Iz grafa (slika 1) je razvidno, da bi bilo smotrno vzeti od 3 do 5 faktorjev. Odločimo se 

za štiri faktorje. 
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Tabela 9: Komunalitete 

Komunalitete 

 Začetne Ekstrahirane 

Se je govorilo o politiki? 1,000 ,403 

Se je govorilo o umetnosti in glasbi? 1,000 ,305 

Se je govorilo o šoli in nadaljevanju šolanja? 1,000 ,362 

Se je govorilo o novicah iz časopisa, radia ali tv? 1,000 ,409 

Se je govorilo o dogodkih v oddaljenih deželah? 1,000 ,480 

Se je govorilo o dogodkih v sosedstvu, mestu, kraju ali regiji? 1,000 ,417 

Se je govorilo o dogodkih v sorodstvu? 1,000 ,302 

Se je govorilo o dogodkih v družini? 1,000 ,373 

Se je govorilo o očetovi službi? 1,000 ,518 

Se je govorilo o mamini službi (ali domačem delu)? 1,000 ,391 

Se je govorilo o zabavnih stvareh, ki so se zgodile kateremu 

od družinskih članov? 
1,000 ,368 

Ste si kdaj izmišljevali zabavne zgodbice? 1,000 ,379 

Ste kdaj pripovedovali fantazijske dogodivščine (avanture), ki 

se niso zgodile? 
1,000 ,294 

Ali so kdaj brali Sveto pismo ali drugo versko knjigo? 1,000 ,240 

Ali so kdaj brali časopis ali revijo? 1,000 ,407 

Ali so kdaj brali knjige za šolo, študij ali službo? 1,000 ,488 

Ali so kdaj brali roman? 1,000 ,333 

Ali so kdaj brali promocijske letake ali reklame? 1,000 ,344 

Ali so kdaj brali pisma ali razglednice od družinskih članov 

ali prijateljev? 
1,000 ,319 

Ali so kdaj napisali pismo članu družine ali prijatelju? 1,000 ,494 

Ali so kdaj pisali kaj za službo, šolo ali študij? 1,000 ,467 

Ali so kdaj pisali nakupovalni seznam? 1,000 ,514 

Ali so kdaj pisali voščilnico za rojstni dan ali božič/novo leto? 1,000 ,225 

Ali so kdaj pisali beležke, česa ne smejo pozabiti? 1,000 ,536 

Ali so kdaj pisali članek za revijo ali časopis (šolski, lokalni 

itd.)? 
1,000 ,470 

Ali so kdaj pisali uradno pismo, poslovnemu partnerju ali 

javnemu organu? 
1,000 ,319 

Ali ste s starši ali z drugimi družinskimi člani obiskovali 

gledališke predstave? 
1,000 ,415 

Ali ste s starši ali z drugimi družinskimi člani obiskovali 

filmske predstave? 
1,000 ,354 

Opombe: Računalniška metoda ekstrakcije: Metoda glavnih komponent 
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Iz tabele 9 je razvidno, da so komunalitete višje od 0,3, razen pri treh spremenljivkah.  

 

Tabela 10: Pojasnjena skupna varianca  

Pojasnjena skupna varianca 

Kompo- 

nenta 

Začetne lastne vrednosti 

Vsote kvadratov faktorskih uteži po 

ekstrakciji 

Vsote kvadratov faktorskih uteži po 

rotaciji 

Skupaj 

% 

variance 

% 

kumulative Skupaj 

% 

variance 

% 

kumulative Skupaj 

% 

variance 

% 

kumulative 

1 5,182 18,508 18,508 5,182 18,508 18,508 3,932 14,041 14,041 

2 2,149 7,675 26,183 2,149 7,675 26,183 2,625 9,377 23,418 

3 1,854 6,620 32,803 1,854 6,620 32,803 2,559 9,138 32,556 

4 1,739 6,211 39,014 1,739 6,211 39,014 1,808 6,459 39,014 

5 1,414 5,048 44,063       

6 1,247 4,454 48,517       

7 1,179 4,209 52,726       

8 1,136 4,056 56,782       

9 1,017 3,631 60,413       

10 ,987 3,524 63,937             

11 ,970 3,465 67,403             

12 ,909 3,247 70,650             

13 ,799 2,853 73,503             

14 ,739 2,639 76,142             

15 ,726 2,594 78,736             

16 ,670 2,392 81,128             

17 ,631 2,252 83,380             

18 ,588 2,099 85,480             

19 ,557 1,991 87,471             

20 ,505 1,802 89,273             

21 ,479 1,712 90,985             

22 ,450 1,609 92,594             

23 ,426 1,521 94,115             

24 ,408 1,459 95,573             

25 ,360 1,287 96,860             

26 ,346 1,237 98,098             

27 ,302 1,077 99,175             

28 ,231 ,825 100,000             

Opombe: Ekstrakscijska metoda: Metoda glavnih komponent; Rotacijska metoda: Varimax s Kaiserjevo normalizacijo  

         

Iz tabele 10 je razvidno, da s štirimi faktorji pojasnimo 39,014 % skupne variance. 
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Tabela 11: Komponente rotirane matrike po velikosti 

  Komponente 

  1 2 3 4 

Ali so kdaj brali knjige za šolo, študij ali službo? ,681    

Ali so kdaj pisali članek za revijo ali časopis 

(šolski, lokalni itd.)? 
,661    

Ali ste s starši ali drugimi družinskimi člani 

obiskovali gledališke predstave? 
,632    

Ali so kdaj pisali kaj za službo, šolo ali študij? ,625    

Ali so kdaj brali roman? ,555    

Ali ste s starši ali drugimi družinskimi člani 

obiskovali filmske predstave? 
,546    

Ali so kdaj pisali uradno pismo, poslovnemu 

partnerju ali javnemu organu? 
,517    

Se je govorilo o umetnosti in glasbi? ,473    

Se je govorilo o šoli in nadaljevanju šolanja? ,472    

Ste si kdaj izmišljevali zabavne zgodbice? ,443 ,423   

Se je govorilo o dogodkih v oddaljenih deželah? ,416   -,408 

Se je govorilo o očetovi službi?  ,719   

Se je govorilo o mamini službi (ali domačem 

delu)? 
 ,610   

Se je govorilo o dogodkih v sosedstvu, mestu, 

kraju ali regiji? 
 ,527   

Ste kdaj pripovedovali fantazijske dogodivščine 

(avanture), ki se niso zgodile? 
 ,426   

Ali so kdaj brali pisma ali razglednice od 

družinskih članov ali prijateljev? 
    

Se je govorilo o dogodkih v sorodstvu?     

Se je govorilo o zabavnih stvareh, ki so se zgodile 

kateremu od družinskih članov? 
    

Ali so kdaj brali časopis ali revijo?   ,615  

Ali so kdaj pisali nakupovalni seznam?   ,557 ,427 

Ali so kdaj brali promocijske letake ali reklame?   ,549  

Se je govorilo o dogodkih v družini?   ,501  

Ali so kdaj pisali beležke, česa ne smejo pozabiti?   ,500 ,418 

Se je govorilo o novicah iz časopisa, radia ali tv?   ,490  

Ali so kdaj brali Sveto pismo ali drugo versko 

knjigo? 
    

Ali so kdaj napisali pismo članu družine ali 

prijatelju? 
   ,648 

Ali so kdaj pisali voščilnico za rojstni dan ali 

božič/novo leto? 
   ,460 
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  Komponente 

  1 2 3 4 

Se je govorilo o politiki?     

Opombe: Ekstrakscijska metoda: Metoda glavnih komponent; Rotacijska metoda: Varimax s Kaiserjevo 

normalizacijo. 

 

Izločili bomo tiste spremenljivke, kjer so absolutne vrednosti faktorskih uteži manjše od 

0,4. 

 

Dobili smo torej štiri faktorje in njim pripadajoče spremenljivke: 

 

1. faktor: Bralno, pisno in kulturno udejstvovanje 

 Ali so kdaj brali knjige za šolo, študij ali službo? 

 Ali so kdaj pisali članek za revijo ali časopis (šolski, lokalni itd.)? 

 Ali ste s starši ali drugimi družinskimi člani obiskovali gledališke predstave? 

 Ali so kdaj pisali kaj za službo, šolo ali študij? 

 Ali so kdaj brali roman? 

 Ali ste s starši ali z drugimi družinskimi člani obiskovali filmske predstave? 

 Ali so kdaj pisali uradno pismo, npr. poslovnemu partnerju ali javnemu 

organu? 

 Se je govorilo o umetnosti in glasbi? 

 Se je govorilo o šoli in nadaljevanju šolanja? 

 Ste si kdaj izmišljevali zabavne zgodbice? 

 Se je govorilo o dogodkih v oddaljenih deželah? 

 

Prvi faktor smo poimenovali Bralno, pisno in kulturno udejstvovanje. Iz spremenljivk, 

ki pripadajo temu faktorju, lahko razberemo dve področji. Prvi del tega faktorja je 

bralno in pisno udejstvovanje, ki se nanaša na branje knjig za šolo, študij ali službo,  

pisanje člankov za revijo ali časopis, pisanje za službo, šolo ali študij, pisanje uradnega 

pisma, pogovor o šoli ali o nadaljevanju šolanja, ali na branje romana. Drugi del  tega 

faktorja lahko poimenujemo kulturno udejstvovanje, saj se postavke nanašajo na obisk 

gledaliških in filmskih predstav skupaj z družinskimi člani, na pogovore o oddaljenih 

deželah in na pogovore o umetnosti in glasbi. 
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2. faktor: Dogodki v družini in soseski 

 Se je govorilo o očetovi službi? 

 Se je govorilo o mamini službi (ali domačem delu)? 

 Se je govorilo o dogodkih v sosedstvu, mestu, kraju ali regiji? 

 Ste kdaj pripovedovali fantazijske dogodivščine (avanture), ki se niso 

zgodile? 

 

Drugi faktor smo poimenovali Dogodki v družini in soseski. Iz rezultatov lahko 

razberemo, da ta faktor vključuje postavke, ki se nanašajo na pogovore o očetovi oz. 

mamini službi ali domačem delu, kar lahko strnemo kot dogodke v družini. Sem lahko 

prištejemo tudi pripovedovanje fantazijskih dogodivščin, saj smatramo, da je šlo za 

pripovedovanje med družinskimi člani. Ta faktor vključuje tudi dogodke o soseski, ki se 

nanašajo na dogodke v sosedstvu, mestu, kraju ali regiji.   

 

3. faktor: Mediji 

 Ali so kdaj brali časopis ali revijo? 

 Ali so kdaj pisali nakupovalni seznam? 

 Ali so kdaj brali promocijske letake ali reklame? 

 Se je govorilo o dogodkih v družini? 

 Ali so kdaj pisali beležke, česa ne smejo pozabiti? 

 Se je govorilo o novicah iz časopisa, radia ali tv? 

 

Tretji faktor smo poimenovali Mediji. Prav vse postavke tega faktorja se nanašajo na 

medije oz. njihovo uporabo. Postavke se nanašajo na branje časopisa ali revije, 

promocijskih letakov ali reklam, na pogovore o novicah iz časopisa, radia ali televizije. 

Predvidevamo, da lahko mediji vplivajo na vsebino nakupovalnih seznamov oz. beležk. 

 

4. faktor: Pisanje pisem in voščilnic 

 Ali so kdaj napisali pismo članu družine ali prijatelju?  

 Ali so kdaj pisali voščilnico za rojstni dan ali božič/novo leto? 

 

Četrti faktor lahko poimenujemo Pisanje pisem in voščilnic, saj sem spadata pisanje 

pisem in voščilnic družini ali prijateljem ob različnih priložnostih. 
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5.2  Uporaba medijev v vrtcu 

Tabela 12: Frekvence odgovorov udeležencev o uporabi medijev v vrtcu 

Sklopi vprašanj f % f % f % f % f % f % 

1. 1. Kako ste zadovoljni z medijsko opremo v vašem vrtcu oz. katere medije pri delu z otroki uporabljate? 

 
Nikoli 

Nekajkrat 

na leto 

Nekajkrat 

na mesec 

Nekajkrat 

na teden 
Dnevno Skupaj 

Pri delu v vrtcu uporabljam 

televizijo. 
25 12,1 100 48,5 74 35,9 7 3,4 0 0 206 100 

Pri delu v vrtcu uporabljam 

video/DVD. 
27 13,1 99 48,1 71 34,5 9 4,4 0 0 206 100 

Pri delu v vrtcu uporabljam 

radio/CD. 
0 0 5 2,4 10 4,9 59 28,6 132 64,1 206 100 

Pri delu v vrtcu uporabljam 

računalnik. 
55 26,7 42 20,4 45 21,8 39 18,9 25 12,1 206 100 

Pri delu v vrtcu uporabljam 

knjige. 
0 0 3 1,5 16 7,8 46 22,3 141 68,4 206 100 

2. 2. Ali pri delu z otroki, pri uporabi medijev, razčlenite oz. ocenite vsebine? 

 Nikakor se 

ne strinjam 

Se ne 

strinjam 

Delno se 

strinjam 
Se strinjam 

Povsem se 

strinjam 
Skupaj 

Skupaj z otroki spremljamo 

medije in njihovo vsebino 

razčlenimo in jo ocenimo. 

8 3,9 33 16,0 86 41,7 66 32,0 13 6,3 206 100 

Informacije iz medijev 

primerjamo z drugimi viri 

(knjige, leksikoni, računalnik 

...). 

2 1,0 15 7,3 69 33,5 95 46,1 25 12,1 206 100 

Skupaj z otroki spremljamo 

medije in pri pogovoru o 

vsebini damo priložnost za 

izražanje tudi govorno manj 

kompetentnim posameznikom. 

1 0,5 19 9,2 67 32,5 72 35,0 47 22,8 206 100 

Skupaj z otroki spremljamo 

medije in vsebine povezujemo z 

lastnimi izkušnjami. 

3 1,5 5 2,4 80 38,8 83 40,3 35 17,0 206 100 

Skupaj z otroki spremljamo 

medije in spodbujamo različne 

poglede o določeni vsebini. 

2 1,0 8 3,9 77 37,4 87 42,2 32 15,5 206 100 

Skupaj z otroki spremljamo 

medije in o videnem 

izmenjavamo vtise. 

3 1,5 7 3,4 83 40,3 79 38,3 34 16,5 206 100 
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Sklopi vprašanj f % f % f % f % f % f % 

 Nikakor se 

ne strinjam 

Se ne 

strinjam 

Delno se 

strinjam 
Se strinjam 

Povsem se 

strinjam 
Skupaj 

Skupaj z otroki spremljamo 

medije, a se o vsebini ne 

pogovarjamo. 

4 1,9 14 6,8 49 23,8 85 41,3 54 26,2 206 100 

Medije uporabljam, da skupaj z 

otroki iščemo informacije. 
3 1,5 6 2,9 55 26,7 91 44,2 51 24,8 206 100 

3. 3. Ali otroci v vrtcu lahko sami uporabljajo medije? 

 Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno Skupaj 

Otrokom v mojem oddelku 

dovolim, da sami 

prižgejo/ugasnejo radio. 

52 25,2 37 18,0 62 30,1 52 25,2 3 1,5 206 100 

Otrokom v mojem oddelku 

dovolim, da sami uporabljajo 

daljinca za nastavitev TV/video 

programa. 

90 43,7 51 24,8 39 18,9 26 12,6 0 0 206 100 

Otrokom v mojem oddelku 

dovolim, da sami vklopijo in 

uporabljajo računalnik. 

104 50,5 30 14,6 25 12,1 39 18,9 8 3,9 206 100 

Otrokom v mojem oddelku 

dovolim, da si sami vzamejo 

knjige. 

1 ,5 0 0 2 1,0 14 6,8 189 91,7 206 100 

 
Nikoli 

1x v 

šolskem 

letu 

2x v 

šolskem 

letu 

3x v 

šolskem 

letu 

1x v 

mesečno Skupaj 

V preteklem šolskem letu smo z 

otroki v vrtcu naredili slikanico. 
35 17,0 85 41,3 46 22,3 40 19,4 0 0 206 100 

V preteklem šolskem letu smo z 

otroki v vrtcu posneli TV 

oddajo. 

130 63,1 23 11,2 31 15,0 22 10,7 0 0 206 100 

V preteklem šolskem letu smo z 

otroki v vrtcu posneli radijsko 

oddajo. 

128 62,1 32 15,5 23 11,2 22 10,7 1 0,5 206 100 

V preteklem šolskem letu smo z 

otroki v vrtcu izdelali časopis. 
120 58,3 35 17,0 15 7,3 35 17,0 1 0,5 206 100 

V preteklem šolskem letu smo z 

otroki v vrtcu pripravili 

lutkovno predstavo. 

31 15,0 53 25,7 57 27,7 55 26,7 10 4,9 206 100 

V preteklem šolskem letu smo z 

otroki v vrtcu izdelali plakat. 
3 1,5 11 5,3 15 7,3 70 34,0 107 51,9 206 100 
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Drugi vprašalnik meri vzgojna ravnanja vzgojiteljev in uporabo medijev v vrtcu, 

razdelili smo ga na 3 dele: zadovoljstvo z medijsko tehnologijo, analiza medijske 

vsebine in uporaba medijev v vrtcu. Vse vzgojiteljice so odgovorile na vsa vprašanja. 

 

V prvem delu vprašalnika smo vzgojiteljice povprašali, kako so zadovoljne z medijsko 

opremo v vrtcu, kjer so zaposlene, oz. katere medije uporabljajo pri delu z otroki. Iz 

tabele 12 je razvidno, da več kot polovica vzgojiteljic (64,1 %) dnevno uporablja radio 

oz. CD in knjigo (68,4 %). Računalnik vsak dan uporablja 12,1 % vzgojiteljic, medtem 

ko nobena izmed sodelujočih vzgojiteljic ne uporablja vsak dan televizije in videa oz. 

DVD-ja. Zanimiv je podatek, da 26,7 % vzgojiteljic pri delu v vrtcu nikoli ne uporablja 

računalnika, 12,1 % vzgojiteljic pri svojem delu nikoli ne uporablja televizije, videa oz. 

DVD-ja pa nikoli ne uporablja 13,1 % vzgojiteljic. Televizije in videa oz. DVD-ja 

vzgojiteljice pri svojem delu nasploh ne uporabljajo pogosto. Televizijo uporablja 

nekajkrat na leto skoraj polovica vzgojiteljic (48,5 %), nekajkrat na mesec pa 35,9 %. 

Sedem vzgojiteljic (3,4 %) je navedlo, da televizijo uporabljajo nekajkrat na teden. Zelo 

podobni rezultati se nakazujejo tudi pri uporabi videa oz. DVD-ja.  

 

V drugem delu vprašalnika smo vzgojiteljice vprašali, ali pri delu z otroki, pri uporabi 

medijev, razčlenijo oz. ocenijo vsebine. S trditvijo, da skupaj z otroki spremljajo medije 

in njihovo vsebino razčlenijo in ocenijo, se delno strinja 41,7 % vzgojiteljic, 32 % se jih 

strinja, 6,3 % se jih povsem strinja, medtem ko se 33 vzgojiteljic (16 %) s tem ne 

strinja. Skoraj polovica vzgojiteljic (46,1 %), ki so sodelovale v raziskavi, se strinja, da 

informacije iz medijev primerjajo z drugimi viri. 47 vzgojiteljic (22,8 %) se povsem 

strinja s trditvijo, da skupaj z otroki spremljajo medije in pri pogovoru o vsebini dajo 

priložnost za izražanje tudi govorno manj kompetentnim posameznikom, 72 vzgojiteljic 

(35 %) se s to trditvijo strinja, nekoliko manj se jih delno strinja (32,5 %), 9,2 % se jih s 

tem ne strinja, ena vzgojiteljica se nikakor ne strinja. Podobni rezultati se nakazujejo 

tudi pri tem, da vzgojiteljice skupaj z otroki spremljajo medije in vsebine povezujejo z 

lastnimi izkušnjami. Pri tej trditvi je nekoliko večji delež tistih, ki se s trditvijo strinjajo 

oz. delno strinjajo.  Kar velik delež vzgojiteljic se popolnoma strinja oz. strinja s 

trditvijo, da skupaj z otroki spremljajo medije, a se o vsebini ne pogovarjajo, ter s 

trditvijo, da medije uporabljajo, da skupaj z otroki iščejo informacije. S trditvijo, da 

skupaj z otroki spremljajo medije in spodbujajo različne poglede o določeni vsebini se 
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popolnoma strinja 32 vzgojiteljic (15,5 %), 87 vzgojiteljic (42,23 %)  se s tem strinja, 

77 vzgojiteljic (37,4 %) se s trditvijo deloma strinja, ostale se ne strinjajo oz. se nikakor 

ne strinjajo s trditvijo. Podobni odgovori se nakazujejo tudi pri trditvi, da vzgojiteljice 

skupaj z otroki spremljajo medije in o videnem izmenjavajo vtise.    

 

V tretjem delu vprašalnika smo vzgojiteljice vprašali, ali otroci v vrtcu lahko sami 

uporabljajo medije. Rezultati kažejo, da otroci najpogosteje sami vzamejo knjigo (91,7 

% otrok). Prav tako je uporaba radia kar pogosta, saj 25,2 % vzgojiteljic pogosto in 30,1 

% vzgojiteljic včasih dovoli, da si otroci sami prižgejo oz. ugasnejo radio. Še vedno pa 

je četrtina vzgojiteljic, ki tega nikoli ne dovoli. Zanimivi so podatki glede uporabe 

daljinca za nastavitev TV oz. video programa in računalnika. Kar polovica vzgojiteljic 

nikoli ne dovoli, da bi otroci sami vklopili in uporabljali računalnik, 43,7 % vzgojiteljic 

pa nikoli ne dovoli, da otroci sami uporabljajo daljinca za nastavitev TV oz. video 

programov. Nekoliko manj spodbudni so tudi rezultati, ki kažejo na to, da več kot 

polovica vzgojiteljic v preteklem šolskem letu z otroki ni posnela nobene TV (63,1 %) 

ali radijske oddaje (62,1 %), prav tako 58,3 % vzgojiteljic v preteklem šolskem letu 

nikoli z otroki ni izdelala časopisa. Najpogostejša aktivnost, ki se je v preteklem 

šolskem letu izvajala s strani vzgojiteljic, je izdelava plakata, in sicer je plakat izdelalo 

1-krat mesečno 51,9 % vzgojiteljic, 3-krat v šolskem letu 34 %, ostale nekoliko redkeje. 

Lutkovno predstavo je v preteklem šolskem letu z otroki 1-krat mesečno pripravilo 

4,9% vzgojiteljic, 3-krat v šolskem letu 26,7 %, 2-krat v šolskem letu 27,7 %, 1-krat v 

šolskem letu 25,7 %, 31 vzgojiteljic (15 %) nikoli v preteklem šolskem letu z otroki ni 

pripravilo lutkovne predstave. Slikanice je v preteklem šolskem letu 41,3 % vzgojiteljic 

z otroki izdelalo 1-krat v šolskem letu, 17 % pa nikoli. Ostale so jo z otroki izdelale 2- 

ali 3-krat mesečno. 

 

Tabela 13: Osnovni parametri posameznih postavk vprašalnika o uporabi medijev 

v vrtcu 

 N Min Max M SD Me Mo Koef. asim. Koef. spl. Sig. 

1. 1. Kako ste zadovoljni z medijsko opremo v vašem vrtcu oz. katere medije pri delu z otroki uporabljate? 2.  

Pri delu v vrtcu uporabljam 

televizijo. 
206 1 4 2,31 0,72 2 2 ,003 -,345 ,000 

Pri delu v vrtcu uporabljam 

video/DVD. 
206 1 4 2,30 0,75 2 2 ,073 -,345 ,000 
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 N Min Max M SD Me Mo Koef. asim. Koef. spl. Sig. 

Pri delu v vrtcu uporabljam 

radio/CD. 
206 2 5 4,54 0,70 5 5 -1,650 2,675 ,000 

Pri delu v vrtcu uporabljam 

računalnik. 
206 1 5 2,69 1,36 3 1 ,219 -1,185 ,000 

Pri delu v vrtcu uporabljam 

knjige. 
206 2 5 4,58 0,70 5 5 -1,620 2,020 ,000 

2. Ali pri delu z otroki, pri uporabi medijev, razčlenite oz. ocenite vsebine? 

Skupaj z otroki spremljamo 

medije in njihovo vsebino 

razčlenimo in jo ocenimo. 

206 1 5 3,21 0,92 3 3 -,238 -,112 ,000 

Informacije iz medijev 

primerjamo z drugimi viri 

(knjige, leksikoni, 

računalnik...). 

206 1 5 3,61 0,83 4 4 -,361 ,133 ,000 

Skupaj z otroki spremljamo 

medije in pri pogovoru o 

vsebini damo priložnost za 

izražanje tudi govorno manj 

kompetentnim posameznikom. 

206 1 5 3,70 0,94 4 4 -,196 -,702 ,000 

Skupaj z otroki spremljamo 

medije in vsebine povezujemo 

z lastnimi izkušnjami. 

206 1 5 3,69 0,83 4 4 -,234 ,298 ,000 

           

Skupaj z otroki spremljamo 

medije in spodbujamo različne 

poglede o določeni vsebini. 

206 1 5 3,67 0,82 4 4 -,198 ,106 ,000 

Skupaj z otroki spremljamo 

medije in o videnem 

izmenjavamo vtise. 

206 1 5 3,65 0,85 4 4 -,189 ,175 ,000 

Skupaj z otroki spremljamo 

medije, a se o vsebini ne 

pogovarjamo. 

206 1 5 3,83 0,96 4 4 -,654 ,134 ,000 

Medije uporabljam, da skupaj 

z otroki iščemo informacije. 
206 1 5 3,88 0,87 4 4 -,580 ,466 ,000 

3. 3. Ali otroci v vrtcu lahko sami uporabljajo medije?  

Otrokom v mojem oddelku 

dovolim, da sami 

prižgejo/ugasnejo radio. 

206 1 5 2,60 1,16 3 3 -,096 -1,248 ,000 
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 N Min Max M SD Me Mo Koef. asim. Koef. spl. Sig. 

Otrokom v mojem oddelku 

dovolim, da sami uporabljajo 

daljinca za nastavitev 

TV/video programa. 

206 1 4 2,00 1,07 2 1 ,624 -,937 ,000 

Otrokom v mojem oddelku 

dovolim, da sami vklopijo in 

uporabljajo računalnik. 

206 1 5 2,11 1,31 1 1 ,715 -,982 ,000 

Otrokom v mojem oddelku 

dovolim, da si sami vzamejo 

knjige. 

206 1 5 4,89 0,42 5 5 -5,592 40,863 ,000 

V preteklem šolskem letu smo 

z otroki v vrtcu naredili 

slikanico. 

206 1 4 2,44 0,99 2 2 ,239 -,978 ,000 

V preteklem šolskem letu smo 

z otroki v vrtcu posneli TV 

oddajo. 

206 1 4 1,73 1,07 1 1 1,083 -,359 ,000 

V preteklem šolskem letu smo 

z otroki v vrtcu posneli 

radijsko oddajo. 

206 1 5 1,72 1,06 1 1 1,223 ,135 ,000 

V preteklem šolskem letu smo 

z otroki v vrtcu izdelali 

časopis. 

206 1 5 1,84 1,17 1 1 1,032 -,490 ,000 

V preteklem šolskem letu smo 

z otroki v vrtcu pripravili 

lutkovno predstavo. 

206 1 5 2,81 1,14 3 3 -,036 -,941 ,000 

V preteklem šolskem letu smo 

z otroki v vrtcu izdelali plakat. 
206 1 5 4,30 0,92 5 5 -1,486 1,984 ,000 

 

Iz tabele 13 so razvidni osnovni parametri posameznih postavk, in sicer minimum, 

maksimum, aritmetična sredina, standardni odklon, mediana, modus in koeficienta 

simetričnosti in sploščenosti. Prav tako smo izdelali Kolmogorov-Smirnov test, s 

katerim smo preverili porazdelitev posameznih variabel. Ugotovili smo, da se vse 

variable porazdeljujejo nenormalno (Sig.<0,05).   
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5.3 Medijska pismenost vzgojiteljev 

S tretjim vprašalnikom smo ugotavljali medijsko pismenost vzgojiteljev, ki smo jo 

merili s prirejenim vprašalnikom, ki ga je razvila Renee Hobbs iz univerze Babson 

College, Wellesley, Massachusetts, US (Hobbs in Frost, 2003).  

 

Vprašalnik je bil razdeljen na tri dele in je vseboval 27 vprašanj, ki smo jih glede na 

pravilnost odgovora ocenili z eno (1) točko, če je bil odgovor pravilen in z nič (0) 

točkami v primeru nepravilnega odgovora. Respondent tudi ni prejel točke, če je podal 

odgovor »ne vem« oziroma če ni bilo odgovora na vprašanje. To pomeni, da je bilo pri 

tem vprašalniku mogoče zbrati 27 točk. Zaradi nizke vrednosti korelacije »item-to-

item« smo iz nabora spremenljivk prvega dela tretjega vprašalnika izločili tri 

spremenljivke. Pri prvem vprašanju (V eni ali dveh povedih opišite glavni namen 

novinarskega prispevka, ki ste ga prebrali. Pri pisanju odgovarjajte na vprašalnice KDO, 

KAJ, KJE, KDAJ, ZAKAJ in KAKO ter z njimi pojasnite glavne ideje prispevka.) 

spremenljivki »Kdaj« in »Zakaj«, prav tako smo izločili tretje vprašanje (Katera 

podrobnost iz prebranega prispevka vam je ostala najbolj v spominu?), spremenljivko 

smo poimenovali »Podrobnost prispevka«. Po izbrisu omenjenih spremenljivk 

koeficient Cronbachov alpha znaša 0,655, kar kaže na zadovoljivo mersko zanesljivost 

tretjega vprašalnika. 

 

Tabela 14: Koeficient Cronbachov alpha za tretji vprašalnik brez spremenljivk  

 »Kdaj«, »Zakaj« in »Podrobnost prispevka« 

Cronbachov alpha Cronbachov alpha izračunan na 

standardiziranih spremenljivkah 

Število 

spremenljivk 

0,655 0,649 24 

 

Pravilne odgovore vsakega respondenta na vse tri dele tretjega vprašalnika brez 

spremenljivk »Kdaj«, »Zakaj« in »Podrobnost prispevk« smo sešteli in tako dobili 

spremenljivko Medijska pismenost. Zaloga vrednosti te spremenljivke je med 2 in 21, 

njena aritmetična sredina znaša 11,97 točke, mediana pa 12 točk. Spremenljivka 

Medijska pismenost je podobna normalni porazdelitvi, kar je razvidno iz slike 2.  
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Slika 2. Histogram porazdelitve spremenljivke Medijska pismenost 

Dodatno smo normalnost porazdelitve spremenljivke Medijska pismenost preverili s   

Q-Q sliko, ki je razvidna iz slike 3. 

 

Slika 3. Q-Q predstavitev spremenljivke Medijska pismenost 
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Iz slike 3 lahko sklepamo, da je porazdelitev spremenljivke Medijska pismenost dovolj 

podobna normalni porazdelitvi, da lahko uporabimo test ANOVA za testiranje enakosti 

aritmetičnih sredin stopenj vzgojiteljeve izobrazbe. 

 

Za potrebe preverjanja prve in tretje hipoteze smo določili 33 in 67 centil vrednosti 

spremenljivke Medijska pismenost. To sta vrednosti 10 in 14 točk. V skupino »manj 

medijsko pismenih« smo razvrstili respondente, ki so zbrali pri tretjem vprašalniku 10 

točk ali manj, »srednje medijsko pismeni« so tisti s točkami med vključno 11 in 

vključno 14 in »bolj medijsko pismeni« tisti z več kot 14 točkami. Frekvenčno 

porazdelitev in prikaz s strukturnimi odstotki si lahko pogledamo v tabeli 15. 

 

Tabela 15: Število in odstotek vzgojiteljic po posameznih skupinah glede na 

medijsko pismenost 

Skupina Število % 

manj medijsko pismen 68 33,0 

srednje medijsko pismen 80 33,8 

bolj medijsko pismen 58 28,2 

Skupaj 206 100,0 

 

Iz tabele 15 lahko razberemo število in delež vzgojiteljic po posameznih skupinah glede 

na medijsko pismenost: »manj medijsko pismen«, »srednje medijsko pismen« in »bolj 

medijsko pismen«. 80 vzgojiteljic (33,8 %), ki so sodelovale v raziskavi, smo glede na 

odgovore uvrstili v skupino »srednje medijsko pismenih«, 33,0 % v skupino »manj 

medijsko pismenih« (68 vzgojiteljic), 28,2 % pa v skupino »bolj medijsko pismenih« 

(58 vzgojiteljic).  

5.4  Preverjanje hipotez 

Za preverjanje prve hipoteze  (H1: Obstaja povezava med akumuliranim kulturnim 

kapitalom vzgojitelja v otroštvu in mladosti in njegovo medijsko pismenostjo v 

odraslem obdobju) smo na podlagi štirih faktorjev (opisanih na strani 67 – 68) izdelali 

diskriminantno analizo.  
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Tabela 16:  Rezultati diskriminantne analize vseh štirih faktorjev po 

spremenljivki Medijska pismenost 

Faktorji Wilks' Lambda Chi-square df Sig. 

1.faktor: Šolanje in kulturno udejstvovanje ,992 1,720 2 ,403 

2.faktor: Dogodki v družini in soseski ,991 1,853 2 ,396 

3.faktor: Mediji ,966 7,007 2 ,035* 

4.faktor: Pisanje pisem in voščilnic ,973 5,474 2 ,065 

Opombe: * statistična značilnost na 5 % nivoju tveganja; Wilks' Lambda – Wilkinsonova Lambda, Chi-

square – hi
2
, df – stopinje prostosti, Sig. – značilnost 

 

Vrednosti Sig. so pri treh od štirih faktorjev večje od 0,05, kar pomeni, da med 

skupinami medijske pismenosti ni razlik glede teh faktorjev. Statistično značilne razlike 

dobimo le pri tretjem faktorju Mediji (sig. = 0,035). 

 

Hipoteze 1 za naš vzorec torej ne moremo v celoti sprejeti. Lahko pa trdimo, da obstaja 

povezava med faktorjem mediji in medijsko pismenostjo.  

 

S pomočjo testa ANOVA smo preizkušali drugo hipotezo (H2: Obstaja povezava med 

stopnjo vzgojiteljeve izobrazbe in njegovo medijsko pismenostjo). Ker je bila 

vzgojiteljica z magisterijem oziroma specializacijo samo ena, smo jo dali v izobrazbeno 

skupino z dokončano visoko strokovno šolo/fakulteto. Test ANOVA je pokazal, da  

obstaja povezava med stopnjo vzgojiteljeve izobrazbe in njegovo medijsko pismenostjo, 

zato lahko hipotezo 2 sprejmemo (Sig. znaša 0,039).  

 

Zanimalo nas je tudi, ali z naraščanjem izobrazbe tudi pismenost narašča. Tudi to je bilo 

potrjeno s pomočjo Spearmanovega koeficienta korelacije (Sig. je 0,42). Spearmanov 

koeficient korelacije je res pozitiven, a zelo nizek (0,142). Torej višja izobrazba res 

pozitivno vpliva na medijsko pismenost vzgojitelja, vendar ne v (pre)veliki meri. 

Aritmetične sredine za spremenljivko Pismenost glede na stopnje izobrazbe si lahko 

pogledamo v tabeli 17. 
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Tabela 17:  Aritmetične sredine in standardni odkloni spremenljivke Medijska  

pismenost glede na stopnjo izobrazbe 

  Izobrazba 

 

Pismenost  
3. letna poklicna + 

poklicna 

prekvalifikacija 

4. ali 5. letna 

strokovna srednja 

šola 

višja 

strokovna 

šola 

visoka 

strokovna/fak.

/mag./spec. 

 

Skupaj 

Aritmetična 

sredina 
11,19 11,68 13,61 12,56 11,97 

Standardni odklon 4,17 3,55 3,52 2,86 3,52 

 

Iz tabele 17 lahko razberemo, da povezava med spremenljivkama Medijska pismenost 

in Izobrazba ni linearna. Najvišjo vrednost dosežejo vzgojitelji z višjo strokovno šolo, 

sledijo tisti z visoko strokovno izobrazbo, končano fakulteto ali celo z magisterijem oz. 

s specializacijo. 

 

Za preverjanje tretje hipoteze (H3: Obstaja povezava med vzgojiteljevo uporabo 

medijev v vzgojnem delu ter stopnjo njihove medijske pismenosti) smo izvedli 

diskriminantno analizo po posameznih sklopih in spremenljivkah. 

 

V vprašalnika o uporabi medijev vrtcu smo respondentke v prvem delu spraševali, 

katere medije pri delu z otroki uporabljajo, v drugem delu nas je zanimalo, ali pri 

uporabi medijev razčlenijo oz. ocenijo vsebine, v nadaljevanju nas je zanimalo, ali 

otroci lahko sami uporabljajo medije. Rezultate diskriminantne analize za vsak sklop 

vprašalnika posebej predstavljamo v nadaljevanju. 

 

Tabela 18: Rezultati diskriminantne analize o medijski opremi v vrtcu  

 Wilks' Lambda Chi-square df Sig. 

Pri delu v vrtcu uporabljam televizijo. ,989 2,247 2 ,325 

Pri delu v vrtcu uporabljam video/DVD. ,989 2,184 2 ,336 

Pri delu v vrtcu uporabljam radio/CD. ,985 3,061 2 ,216 

Pri delu v vrtcu uporabljam računalnik. ,985 3,020 2 ,221 

Pri delu v vrtcu uporabljam knjige. ,967 6,845 2 ,033* 

Opombe: * statistična značilnost na 5 % nivoju tveganja; Wilks' Lambda – Wilkinsonova Lambda, Chi-

square – hi
2
, df – stopinje prostosti, Sig. – značilnost 

 

Do statistično značilnih razlik prihaja le pri spremenljivki Pri delu v vrtcu uporabljam 

knjige (Sig. = 0,033).  
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Tabela 19: Rezultati diskriminantne analize o analizi medijskih vsebin 

 Wilks' Lambda Chi-square df Sig. 

Skupaj z otroki spremljamo medije in 

njihovo vsebino razčlenimo in jo 

ocenimo. ,991 1,901 

 

2 ,386 

Informacije iz medijev primerjamo z 

drugimi viri (knjige, leksikoni, 

računalnik...). ,999 ,301 

 

2 ,860 

Skupaj z otroki spremljamo medije in 

pri pogovoru o vsebini damo priložnost 

za izražanje tudi govorno manj 

kompetentnim posameznikom. ,978 4,413 

 

2 ,110 

Skupaj z otroki spremljamo medije in 

vsebine povezujemo z lastnimi 

izkušnjami. ,999 ,175 

 

2 ,916 

Skupaj z otroki spremljamo medije in 

spodbujamo različne poglede o določeni 

vsebini. ,996 ,848 

 

2 ,654 

Skupaj z otroki spremljamo medije in o 

videnem izmenjavamo vtise. ,995 1,044 

 

2 ,593 

Skupaj z otroki spremljamo medije, a se 

o vsebini ne pogovarjamo. ,986 2,961 

 

2 ,228 

Medije uporabljam, da skupaj z otroki 

iščemo informacije. ,999 ,107 

 

2 ,948 

Opombe: Wilks' Lambda – Wilkinsonova Lambda, Chi-square – hi
2
, df – stopinje prostosti, Sig. – 

značilnost 

 

Ni statistično značilnih razlik pri nobeni spremenljivki. 

 

Tabela 20: Rezultati diskriminantne analize o uporabi medijev v vrtcu  

 Wilks' Lambda Chi-square df Sig. 

Otrokom v mojem oddelku dovolim, da 

sami prižgejo/ugasnejo radio. 
,990 2,125 2 ,346 

Otrokom v mojem oddelku dovolim, da 

sami uporabljajo daljinca za nastavitev 

TV/video programa. 

,986 2,913 2 ,233 

Otrokom v mojem oddelku dovolim, da 

sami vklopijo in uporabljajo računalnik. 
,980 4,042 2 ,132 

Otrokom v mojem oddelku dovolim, da 

si sami vzamejo knjige. 
,929 15,035 2 ,001** 

V preteklem šolskem letu smo z otroki 

v vrtcu naredili slikanico. 
,991 1,924 2 ,382 

V preteklem šolskem letu smo z otroki 

v vrtcu posneli TV oddajo. 
,982 3,751 2 ,153 

V preteklem šolskem letu smo z otroki 

v vrtcu posneli radijsko oddajo. 
,987 2,586 2 ,274 

V preteklem šolskem letu smo z otroki 

v vrtcu izdelali časopis. 
,980 4,182 2 ,124 

V preteklem šolskem letu smo z otroki 

v vrtcu pripravili lutkovno predstavo. 
,984 3,279 2 ,194 
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 Wilks' Lambda Chi-square df Sig. 

V preteklem šolskem letu smo z otroki 

v vrtcu izdelali plakat. 
,992 1,706 2 ,426 

Opombe: ** statistična značilnost na 1 % nivoju tveganja; Wilks' Lambda – Wilkinsonova Lambda, Chi-

square – hi
2
, df – stopinje prostosti, Sig. – značilnost 

 

Iz tabele 20 lahko razberemo, da prihaja do statistično značilnih razlik le pri 

spremenljivki Otrokom v mojem oddelku dovolim, da si sami vzamejo knjige (Sig. = 

0,01). Pri ostalih spremenljivkah ni statistično značilnih razlik.  

Hipoteze 3 tako ne sprejmemo. 
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6 RAZPRAVA 

 

V magistrskem delu smo preučevali medijsko pismenost vzgojiteljic predšolskih otrok, 

vključenih v pomurske vrtce. Praksa in teoretični pristopi na področju vzgoje za medije 

so se do sedaj izključno ukvarjali z medijsko pismenostjo otrok. Cilj naloge je bil 

ugotoviti, kakšen je vpliv akumuliranega kulturnega kapitala v otroštvu, izobrazbe in 

vzgojnih ravnanj vzgojiteljev ter uporabe medijev v vrtcu na njihovo medijsko 

pismenost. Zastavili smo si tri hipoteze, ki smo jih preverjali z ustreznimi 

parametričnimi oz. neparametričnimi testi. V nadaljevanju predstavljamo posamezne 

ugotovitve, ki jih bomo skušali razložiti s socialnopedagoškega in širšega družbenega 

vidika, ter predloge za izboljšavo obstoječega stanja na področju medijske pismenosti 

vzgojiteljev v vrtcih.  

6.1  Kulturni kapital 

S prvim vprašalnikom  smo ugotavljali kulturni kapital vzgojiteljev. V izhodišču 

Bourdieu (1984, 1986, 1998) razlikuje med tistimi ljudmi, ki so kulturni kapital 

pridobili, in tistimi, ki so ga podedovali. Pridobljeni kulturni kapital izvira iz 

izobraževalnega sistema in sestoji iz kritičnega poznavanja določenih vsebin, 

podedovani kulturni kapital pa se bolj manifestira v življenjskem slogu. Izpostaviti je 

potrebno, da je velik del kulturnega kapitala posredovan s pomočjo medijev, ki igrajo 

pomembno vlogo pri socializaciji  otrok in mladih (Frau-Meigs, 2006). Po avtoričinih 

besedah je namen vzgoje za medije, kot vseživljenjskega učenja, izobraziti medijsko 

pismene posameznike.  

 

Prvi sklop vprašalnika, namenjen ugotavljanju kulturnega kapitala vzgojiteljev, se je 

nanašal  na pogovore, bralne in pisne aktivnosti vzgojiteljev v njihovem družinskem 

krogu, v času njihovega otroštva. Kar 86,4 % vzgojiteljic se je z družinskimi člani redno 

pogovarjalo o dogodkih v družini, 62,6 % vzgojiteljic pa se je redno pogovarjalo o 

dogodkih v sorodstvu. Presenetljivo so bile pogoste teme pogovorov tudi novice iz 

časopisa, radia ali televizije, novice o politiki, pogovori o umetnosti in glasbi in dogodki 

v oddaljenih deželah. Ugotovimo lahko, da je bila vzgoja za medije prisotna v 

vsakdanjih pogovorih znotraj družin, kar je spodbudno z vidika kulturnega kapitala 

vzgojiteljev. Ta rezultat lahko problematiziramo z vidika razmeroma omejenega 
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dostopa prebivalcev Pomurja do medijev in kulturnih oziroma umetniških dogodkov 

tako danes kot v preteklosti, saj je zgodovinska in primerjalna analiza pokazala, da je 

bilo Pomurje v primerjavi z drugimi slovenskimi regijami kulturno deficitarno (Koštric, 

2011). Morda so respondentke dojemale svojo kulturno participacijo kot aktivno, 

vendar pa je v realnosti bila ta šibka. Skoraj polovica sodelujočih vzgojiteljic v 

raziskavi znotraj družine nikoli ni pripovedovala fantazijskih dogodivščin ali si 

izmišljevala zabavnih zgodb, kar potrjuje našo domnevo, da je v resnici kulturni kapital 

bil šibkejši od dojetega  s strani respondentk. Če dejstvo apliciramo v prakso vrtca, 

ugotovimo, da strokovne delavke vrtca pogosto vnašajo v delo z otroki pripovedovanje 

zabavnih in izmišljenih zgodb. Iz tega lahko sklepamo, da ima pri tem pomembno vlogo 

pridobljeni, institucionalni kulturni  kapital. Vzgojiteljice so si te kompetence 

najverjetneje pridobile skozi izobraževalni sistem in delovno prakso na področju 

predšolske vzgoje. 

 

V drugem sklopu prvega vprašalnika smo respondentke raziskave povprašali, kaj so 

brali člani družine, v kateri so udeleženci raziskave odrasli. Z vidika medijske 

pismenosti in kulturnega kapitala so rezultati spodbudni, saj je kar 72,8 % članov družin 

sodelujočih vzgojiteljic redno bralo časopis ali revijo, 61,7 % jih je včasih bralo 

promocijske letake ali reklame/oglase, pogosto so brali tudi različne knjige. Iz 

rezultatov lahko sklepamo, da so bile respondentke raziskave s strani domačega okolja 

deležne spodbude za branje in so jim bile knjige in revije v domačem okolju dostopne. 

Branje knjig je v tesni povezanosti s funkcionalno pismenostjo, ki jo vzgojiteljice pri 

svojem delu potrebujejo. Kljub temu pozitivnemu rezultatu se lahko vprašamo, kaj za 

naše respondentke pomeni redno branje časopisa in knjig, ker namreč raziskave kažejo, 

da prebivalci Pomurja berejo na število prebivalcev najmanj knjig danes (Doma, 2007), 

kaj šele v preteklosti (Kuzmič, 1986), ko je bila knjižnična infrastruktura še manj 

razvita. Se pravi, da se ponovno lahko vprašamo o skladnosti realnega in percipiranega 

kulturnega kapitala. To vprašanje je legitimno tudi v luči povezanosti kulturnega 

kapitala z medijsko pismenostjo staršev. Kot pravi Knaflič (2000), sta raven pismenosti 

in kultura pismenosti družine, v kateri je posameznik rasel, zelo povezani. 

Opismenjevanje se neformalno začne v družini in se nadaljuje v formalni oliki z 

vstopom v šolo. Dosežena raven pismenosti posameznika je v veliki meri odvisna od 

ravni pismenosti njegovih staršev in od značilnosti okolja, v katerem je odraščal 
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(dostopnost časopisov in revij, knjige, slovarji in enciklopedije, spodbude staršev). 

Izsledki kažejo, da se raven pismenosti, ki jo dosežejo otroci, večinoma ujema z ravnijo 

pismenosti njihovih staršev ter da se določena raven pismenosti znotraj družin ohranja 

med generacijami. Iz podatkov je razvidno, da nižje ravni pismenosti dosegajo 

posamezniki iz družin z nižjimi stopnjami izobrazbe in obratno (Knaflič, 2000). 

Zgodovinska primerjava dokazuje, da so prebivalci ob Muri bili v celotnem 20. stoletju 

med najslabše izobraženimi v Sloveniji (Füle, 2002).  

 

Tretji sklop prvega vprašalnika se je nanašal na pisanje. V primerjavi z branjem so tukaj 

rezultati manj spodbudni. Kaže, da so vzgojiteljice, udeležene v raziskavi, več 

uporabljale nižje ravni pisanja (pisanje voščilnic ob različnih priložnostih, beležke, 

nakupovalni seznami, beležke, pismo članu družine …), manj pa je bilo prisotno pisanje 

zahtevnejših tekstov, kot so: pisanje članka za revijo ali časopis, uradnega pisma 

poslovnemu partnerju ali javnemu organu, kar lahko pojasnimo s tem, da naše 

respondentke spadajo med tiste prebivalce, ki so funkcionalno nepismeni. Po definiciji 

Unesca (1978) je namreč funkcionalno pismena oseba tista, ki je zmožna sodelovati v 

vseh življenjskih dejavnostih, v katerih se zahteva pismenost za vsakdanje delovanje v 

družbeni skupnosti, ter uporablja svoje bralne, pisne in računske spretnosti za osebni 

razvoj in razvoj družbene skupnosti. Svoje spretnosti uporablja tako v osebnem kot v 

poslovnem življenju. Ta ugotovitev je v skladu z našo domnevo, da imajo naše 

respondente dejansko nižji kulturni kapital od percipiranega, saj le-ta umanjka, ko bi se 

moral manifestirati v kompleksnejših in zahtevnejših pisnih izdelkih.  

 

Četrti sklop prvega vprašalnika se nanaša na obiskovanje kulturnih institucij. Iz 

rezultatov je razvidno, da obisk gledaliških in filmskih predstav ni bil najbolj pogost, 

kar je verjetno povezano z maloštevilčnostjo kulturnih prireditev v Pomurju (Koštric, 

2011). Z namenom, da bi izhodiščne spremenljivke prvega vprašalnika nadomestili z 

manjšim številom faktorjev, smo se odločili, da uporabimo faktorsko analizo kot 

metodo za reduciranje podatkov. Rezultati faktorske analize so pokazali, da bi lahko 28 

spremenljivk prvega vprašalnika razdelili v 9 faktorjev, pri čemer smo se, na podlagi 

»scree« grafikona (slika 1) odločili za 4 faktorje. Poimenovali smo jih: Branje, pisanje 

in kulturno udejstvovanje, Dogodki v družini in soseski, Mediji in Pisanje pisem, 

voščilnic.  
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6.2 Uporaba medijev 

Drugi vprašalnik je meril vzgojna ravnanja vzgojiteljev in uporabo medijev v vrtcu. 

Vprašalnik smo razdelili na tri dele. V prvem delu vprašalnika smo preverjali, katere 

medije respondentke uporabljajo pri delu z otroki. Najpogosteje (dnevno oz. tedensko) 

uporabljajo radio oz. CD ter knjigo. Tudi Lepičnik Vodopivec (2005) navaja, da 

vzgojiteljice vključujejo medije v vzgojni proces v vrtcu, izmed njih največkrat radio. 

To nedvomno kaže na dejstvo, da so vrtci še vedno preskromno opremljeni z mediji 

(prav tam).  Rezultati naše raziskave so pokazali, da respondentke nekoliko manj 

pogosto (nekajkrat na leto oz. na mesec) uporabljajo pri svojem delu z otroki televizijo, 

računalnik in video oz. DVD. Najbolj razpršeni odgovori so bili na področju uporabe 

računalnika, saj ga skoraj četrtina udeležencev nikoli ne uporablja pri delu z otroki, 20,4 

% ga uporablja nekajkrat na leto, 21,8 % nekajkrat na mesec, 18,9 % nekajkrat na teden 

in 12,1 % dnevno. Uporaba različnih medijev je v vrtcu močno povezana z 

razpoložljivostjo teh medijev v vrtcih. Če so nedavne raziskave (Lepičnik Vodopivec, 

2005) ugotavljale, da šole imajo video in računalniško opremo ter ustrezne standarde in 

normative, so na drugi strani ugotovile, da je v slovenskih vrtcih oprema skromna in 

pogosto povezana z znanjem in interesom posamezne strokovne delavke/-ca vrtca. 

Danes lahko ugotovimo, da se računalniška oprema v naših vrtcih izboljšuje, 

zahvaljujoč Ministrstvu za šolstvo in šport, ki preko razpisov sofinancira nakup IKT-

tehnologije tudi v vrtcih.  Kjer so zaposleni in vodstvo vrtca usmerjeni v pridobivanje 

IKT-kompetenc,  sledijo razpisom in imajo razumevanje v lokalni skupnosti, lahko 

preko teh razpisov hitreje in ceneje pridobivajo IKT-tehnologijo ter s tem izboljšujejo 

pogoje za razvijanje svoje medijske pismenosti in vnašanje medijske vzgoje v vrtce. Še 

vedno pa so vrtci v neenakovrednem položaju v primerjavi z osnovnimi šolami, saj 

nimajo možnosti zaposliti strokovno kompetentne osebe oz. sistemizirati delovnega 

mesta računalnikarja, kot je to v osnovnih in drugih šolah.  Tako so zaposleni v vrtcih 

največkrat odvisni od znanj poslovnih sekretarjev, ki v vrtcih pogosto pomagajo pri 

uporabi IKT-tehnologije. Na tej ravni govorimo o medijsko-tehnični usposobljenosti 

vrtcev za izvajanje vzgoje za medije ali kot bi lahko rekli – vzgoji z mediji.  

Kathleen Tyner (1998) trdi, da vzgoja za medije razširja pismenost z vključitvijo pisanja 

in branja, pri katerem se uporabljajo nova komunikacijska sredstva, ki zahtevajo 

kritično, neodvisno in kreativno uporabo informacij. V drugem delu drugega 

vprašalnika  smo skušali ugotoviti, ali vzgojiteljice, udeležene v raziskavi, pri delu z 
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otroki razčlenijo oz. ocenijo vsebine pri uporabi medijev. Rezultati kažejo, da 

vzgojiteljice informacije iz medijev primerjajo z drugimi viri, skupaj z otroki spremljajo 

medije in pri pogovoru o vsebini dajo priložnost za izražanje tudi govorno manj 

kompetentnim posameznikom, skupaj z otroki spremljajo medije in vsebine povezujejo 

z lastnimi izkušnjami, spodbujajo različne poglede o različni vsebini, o videnem 

izmenjujejo vtise ter medije uporabljajo, da skupaj z otroki iščejo informacije. Za vse 

naštete trditve velja, da jih vzgojiteljice uporabljajo povprečno pogosto. Pozornost 

moramo nameniti ugotovitvi, da kar velik odstotek vzgojiteljic skupaj z otroki spremlja 

medije, a se o vsebini ne pogovarja. Prav tako vzgojiteljice tudi nekoliko manj pogosto 

razčlenijo in ocenijo medijske vsebine, ki jih spremljajo skupaj z otroki. Dejstvo je, da 

vzgoja za medije ni le vsebina, temveč tudi proces, katerega cilj je  povezan  z vprašanji 

kritične analize medijskih vsebin. Na podlagi dolgoletnih delovnih izkušenj v vrtcu 

lahko ugotovim, da otroci prinašajo v vrtec tudi svoje medijske izkušnje in o njih 

komunicirajo z vrstniki in z odraslimi. Zato se vzgoji o medijih tudi v vrtcih ne da 

izogniti pri vzgojno-izobraževalnem delu z otroki. Pri tem imajo vzgojitelji v vrtcu 

pomembno nalogo, zato morajo razvijati lastne medijske sposobnosti, da bi znali vplive 

medijev odgovorno in strokovno kompetentno deliti z otroki. Za to nalogo pa morajo 

biti seveda vzgojitelji dovolj medijsko pismeni, da bodo kot ozaveščeni in kompetentni 

odrasli tisti, ki bodo ustvarjali pogoje za aktivno vlogo otrok tudi pri vzgoji za medije. 

Povzamemo lahko, da so naše respondentke razmeroma aktivne v manj zahtevnih in 

kompleksnih ravneh medijske pismenosti, umanjkajo pa jim kompleksne analitične 

sposobnosti.  

 

Aktivno vlogo otrok pa smo preverjali v tretjem delu drugega vprašalnika, ko smo 

respondentke povprašali, ali otroci v vrtcu lahko sami uporabljajo medije. Najpogosteje 

vzgojiteljice v oddelku otrokom dovolijo, da si sami vzamejo knjigo. Dovoljeno jim je 

tudi vključiti oz. izključiti radio. Aktivna participacija otrok pa je najmanj izražena pri 

uporabi računalnika in televizije. Kdaj je pravi čas za vključevanje otrok v uporabo 

računalnika, je odvisno od več stvari. S pomočjo različnih didaktičnih programov otroci 

lažje usvajajo nove vsebine. V današnjem času, v dobi nenehnega razvoja digitalne 

tehnologije, je zagotovo pomembno zgodnje vključevanje otrok v delo z računalniki. 

Velikokrat smo vzgojitelji in starši presenečeni nad količino in hitrostjo usvajanja 

informacij naših otrok. Računalnik je lahko v veliko pomoč pri otrokovem razvoju, če je 
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uporaba računalnika načrtovana in nadzorovana. Tako kot vzgojitelji v vrtcu, predvsem 

pa starši doma, moramo vedeti, kateri programi so za našega otroka primerni in kako jih 

uporabljamo. Na podlagi rezultatov lahko ugotovimo, da je participacija otrok omejena 

na dostop do knjig in enostavne medijske tehnologije (radio), IKT pa jim je manj 

dostopen. To si lahko razlagamo s skrbjo respondentk o dostopu in uporabi za otroke 

neprimernih vsebin. S tem ko vzgojiteljice ne dovolijo otrokom dostopa do računalnika 

in televizije, imajo nadzor nad rabo (ne)primerne vsebine. 

 

V okviru drugega vprašalnika smo ugotavljali participacijo otrok pri izvajanju vsebin 

vzgoje za medije v preteklem šolskem letu. Najbolj pogosta je izdelava plakata in 

priprava lutkovne predstave, nekoliko manj pogosta je izdelava slikanice. Najbolj 

izstopa podatek, da kar 63,1 % udeležencev skupaj z otroki v vrtcu še nikoli ni posnelo 

TV oddaje, 62,1 % udeležencev v preteklem šolskem letu, skupaj z otroki, ni posnelo 

radijske oddaje, 58,3 % udeležencev skupaj z otroki ni izdelalo časopisa. Ker so 

pedagoška in didaktična načela medijske vzgoje manj poznana in uporabljena, se 

morajo vzgojitelji seznaniti z novostmi stroke, da bi ustrezno in učinkoviti prenašali 

nova znanja na otroke. Vzgojitelji v vrtcu lahko postanejo pobudniki ozaveščanja, 

spoznavanja in novih dejavnosti, ki bodo pospeševale poznavanje medijev, njihovih 

učinkov in tako otrokom kot odraslim omogočale kakovostneje živeti z mediji. Ob 

uvajanju medijske vzgoje v vrtec je vloga vzgojitelja zelo zahtevna in večplastna. Tudi 

če so motivirani za nova znanja in nove metode vzgojno-izobraževalnega dela, jim bo 

upadla volja, če ne bodo deležni podpore okolja, zlasti vodstev institucij, strokovne 

javnosti, staršev in lokalne skupnosti. Rezultati torej kažejo, da respondentke ustvarjajo 

manj kompleksne medijske izdelke, produkcija TV in radijskih oddaj ter časopisa pa je 

za respondentke pretežka naloga. 

6.3 Medijska pismenost 

Medijsko pismena oseba ima dostop do medijev, zna analizirati, ocenjevati in ustvarjati 

različne medijske oblike. V naši raziskavi smo s pomočjo tretjega vprašalnik ugotavljali 

osrednji del prvin medijske pismenosti, to je analizo in ocenjevanje, saj smo 

produkcijske prvine analizirali že v drugem delu vprašalnika. Tretji vprašalnik se je od 

predhodnih razlikoval po tem, da respondentk nismo spraševali po mnenju, ampak smo 

preverjali njihovo znanje o medijih. 
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Glede na rezultate smo vzgojiteljice razvrstili v tri skupine, in sicer: v skupino »manj 

medijsko pismen«, »srednje medijsko pismen« in »bolj medijsko pismen«. 80 

vzgojiteljic (33,8 %), ki so sodelovale v raziskavi, smo glede na odgovore uvrstili v 

skupino »srednje medijsko pismenih«, 33,0 % v skupino »manj medijsko pismenih« (68 

vzgojiteljic), 28,2 % pa v skupino »bolj medijsko pismenih« (58 vzgojiteljic).  

To pomeni, da imamo približno tretjinsko zastopanost vzgojiteljic po kategorijah 

pismenosti in za nobeno kategorijo ne moremo trditi, da tako izstopa, da bi lahko trdili, 

da so vzgojiteljice manj, srednje ali bolj medijsko pismene. To enakomerno 

razporeditev, ki ne ustreza normalni oz. Gaussovi porazdelitvi, je težko razložiti. Možna 

razlaga za to, da je razmeroma veliko respondentk na eni strani manj pismenih in na 

drugi strani bolj medijsko pismenih, je, da smo merili medijsko znanje, ki je povezano z 

drugimi dejavniki, npr. z dostopnostjo do medijev (v našem primeru do časnikov in 

popularnih medijskih vsebin) ali z redno medijsko konzumpcijo. Tako bi si lahko na 

primer tiste respondentke, ki imajo dostop do medijev in veliko spremljajo medije, 

pridobile ključne medijske informacije, da so znale odgovoriti na naša vprašanja. O 

pristranski medijski reprezentaciji Romov in promocijskem novinarstvu ter žanrski 

strukturi telenovel in resničnostnih oddaj so mediji namreč obširno pisali (Erjavec idr., 

2000; Pust, 2007; Kordež, 2001; Kolarič, 2011). Takšna korelacija seveda presega 

obstoječo nalogo, bila bi pa dobra nadgradnja obstoječe raziskave.   

6.4 Kulturni kapital in medijska pismenost  

V povezavi s kulturnim kapitalom in medijsko pismenostjo smo si zastavili prvo 

hipotezo, da obstaja povezava med akumuliranim kulturnim kapitalom vzgojitelja v 

otroštvu in mladosti in njegovo medijsko pismenostjo v odraslem obdobju. Udeležence 

raziskave smo, glede na medijsko pismenost, razdelili v tri skupine, in sicer manj 

medijsko pismeni, srednje medijsko pismeni in bolj medijsko pismeni. Ugotovili smo, 

da glede na medijsko pismenost ni statistično značilnih razlik med faktorji. Statistično 

značilne razlike se kažejo le pri faktorju Mediji. Tako lahko trdimo, da obstaja povezava 

med medijsko pismenostjo in branjem, razmišljanjem in pogovorom o medijskih 

vsebinah.  Pričakovano je, da sta refleksija in produkcija medijskih vsebin povezani z 

medijsko pismenostjo, saj sta to, kot trdita »očeta medijske pismenosti« (Buckingham, 

1998, 2010) in Masterman, 1985, 1994), ključni prvini medijskega opismenjevanja. 
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Prve hipoteze ne moremo v celoti sprejeti. Kako lahko pojasnimo nepovezavo med 

kulturnim kapitalom in medijsko pismenostjo?  Delno lahko interpretiramo to dejstvo s 

tem, da kulturni kapital ne igra ključne vloge, ampak njegovo mesto zaseda delovna 

sredina, saj kot je ugotovila Turnškova (2005), imata pomemben izobraževalni in 

socializacijski vpliv tako univerza kot kasnejše vključevanje v redno pedagoško delo v 

vrtcu. Morda pa lahko pripišemo vsaj nekaj odstopanja tudi našemu napačnemu 

merjenju in se vprašamo, ali smo kulturni kapital dovolj specifično merili in ali je 

kontekstualno povezan z življenjem ob Muri. Kaj pri tem mislimo? Kot kažejo 

raziskave o razviti kulturni infrastrukturi v pomurskih občinah, je v tem delu Slovenije 

prisoten velik kulturni deficit na ravni institucionalne kulturne prakse (Koštric, 2011). 

Torej, kulturno udejstvovanje, ki bi ga lahko merili v mestnih središčih, npr. v 

Ljubljani, Mariboru in Celju, je v Pomurju na tako nizki ravni, da obiskovanje kulturnih 

prireditev ne izraža kulturnega kapitala. Morda pa bi morali v meritev kulturnega 

kapitala vključiti prvine, ki so bolj povezane s sodobno medijsko pismenostjo in bi 

namesto kulturnega udejstvovanja morali upoštevati informacijsko pismenost in rabo 

računalnika doma. 

6.5 Uporaba medijev in medijska pismenost 

V tretji hipotezi smo opredelili, da obstaja povezava med vzgojiteljevo uporabo medijev 

v vzgojnem delu ter stopnjo njegove medijske pismenosti. Na podlagi diskriminantne 

analize po posameznih sklopih in spremenljivkah smo tretjo hipotezo zavrgli. Do 

statistično značilnih razlik je prišlo le pri dveh spremenljivkah, in sicer: Pri delu v vrtcu 

uporabljam knjige in Otrokom v mojem oddelku dovolim, da si sami vzamejo knjige. To 

si lahko razlagamo z dejstvom, da je uporaba knjig ključna dejavnost, ki jo nekateri 

(npr. Košir 2002) uvrščajo med medijske dejavnosti. Predvidevamo lahko, da uporaba 

medijev pri vsakdanjem delu tudi pomeni, da same respondentke redno uporabljajo oz. 

berejo knjige. Redno branje knjig pa po Russellu (1987, 52) spodbuja analitično 

razmišljanje, ki je ena od ključnih prvin medijske pismenosti. Knjiga je kot vzgojno 

sredstvo v vrtcu pomemben segment vzgoje za življenje. Pomen vsebine, 

komuniciranja, povezovanja, razumevanja, raziskovanja in ponujanja, so sestavine 

vzgojnega dela, ki ga lahko izvajamo s knjigo, saj v tem pomenu ne nastopa samo kot 

element, ampak kot sredstvo za igro. Dejavnosti povezane s knjigo so v vrtcu 
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kontinuirane in ciljno naravnane. Masilo in Happe (2007) navajata, da je branje otroške 

literature tudi v vrtcu eden od pomembnih načinov spodbujanja govornega razvoja 

otrok. Vrtec in vzgojiteljice v njem so torej drugi zelo pomemben dejavnik, ki 

vzpodbuja otroka k pripovedovanju. Pomembno ni le to, da vzgojiteljice otrokom berejo 

kakovostno in starosti primerno literaturo, ampak tudi, da otrokom omogočijo zgodnje 

navajanje na rabo knjige.  

6.6 Vzgojiteljeva izobrazba in medijska pismenost 

V drugi hipotezi smo predvidevali, da obstaja povezava med stopnjo vzgojiteljeve 

izobrazbe in medijsko pismenostjo. Rezultati so pokazali, da obstaja statistično značilna 

povezava med stopnjo vzgojiteljeve izobrazbe in njegovo medijsko pismenostjo, zato 

lahko drugo hipotezo sprejmemo. Zanimalo nas je tudi, ali z naraščanjem izobrazbe tudi 

pismenost narašča. Tudi to je bilo potrjeno s pomočjo Spearmanovega koeficienta 

korelacije. Višja izobrazba torej res pozitivno vpliva na medijsko pismenost vzgojitelja. 

Iz rezultatov prav tako lahko razberemo, da povezava med spremenljivkama Medijska 

pismenost in Izobrazba ni linearna. Najvišjo vrednost dosežejo vzgojitelji z višjo 

strokovno šolo, sledijo tisti z visoko strokovno izobrazbo, končano fakulteto ali celo z 

magisterijem oz. s specializacijo. Po podatkih Pedagoške fakultete oddelek za 

predšolsko vzgojo sodi med mlajše oddelke Pedagoške fakultete. Delovati je začel leta 

1984, ko so začeli izvajati dveletni višješolski program izobraževanja vzgojiteljev 

predšolskih otrok. Šele leta 1995 je bil sprejet in prvič izveden triletni program 

Predšolska vzgoja. Iz podatka lahko ugotovimo, da so višješolsko izobražene 

vzgojiteljice še vedno vključene v delovno prakso vrtcev in sodijo med tiste z največ 

delovnimi izkušnjami, zato tudi ne preseneča podatek, da so dosegle najvišje vrednosti. 

To si lahko razložimo na dva načina. Naše respondentke so si lahko v svojem 

izobraževalnem procesu pridobile dovolj znanja, da ga znajo aplicirati na medijsko 

področje. Pregled kurikuluma srednje in visoke strokovne šole je pokazal, da ta v 

zadostni meri ne vključuje vsebin, ki bi se neposredno povezovale z medijsko 

pismenostjo. Poudarek pri izobraževanju vzgojiteljev je zgolj na tehničnih 

kompetencah, vzgoje za informacijsko in medijsko pismenost v pravem pomenu besede 

pri tem ni. Strokovnjaki so vključili nove tehnologije v kurikulum za vrtce, saj se otroci 

z njimi dnevno srečujejo doma in v vrtcu, pri tem pa so zanemarili izobraževanje 

vzgojiteljev. Učenje in procesnost pridobivanja znanj so pomembni na področju 
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medijske pismenosti vzgojiteljev v vrtcu. Na podlagi obstoječih rezultatov o šibki 

medijski pismenosti na kompleksnejši ravni pa lahko sklepamo, da je večji problem v 

naši meritvi. Verjetno smo postavili vprašanja, ki so že dobro obdelana v medijih. 

6.7 Omejitve raziskave in aplikacija v prakso  

Pri interpretaciji rezultatov moramo upoštevati tudi nekatere omejitve raziskave. Izvedli 

smo jo le na vzorcu pomurskih vrtcev, zato bi bilo smiselno raziskavo aplicirati na širši 

slovenski prostor. V pričujoči raziskavi prav tako nismo zajeli razpoložljivosti 

informacijsko-komunikacijske tehnologije v vrtcih. Verjetno pa bi morali upoštevati 

tudi dejavnike kulturnega kapitala, ki so bolj kontekstualno povezani s Pomurjem. 

 

Nadaljnje raziskave bi morale vključiti bolj raznolike ravni medijske pismenosti in jih 

diferencirati po kompleksnosti. Smiselno bi bilo tudi kvantitativno raziskovanje 

(anketa) preveriti s poglobljenimi intervjuji, v katerih bi lahko raspondentkam postavili 

dodatna vprašanja tako o kulturnem kapitalu in rabi medijev kot tudi o medijski 

pismenosti, s čimer bi preverili in dopolnili ugotovitve, ki smo jih dobili s pomočjo 

ankete. Predvsem rabo medijev bi bilo v nadaljevanju smiselno preveriti tudi z dodatno 

metodo, tj. z opazovanjem, s pomočjo katere bi preverili odgovore naših respondentk in 

tako ugotovili, ali nam te niso posredovale želenih odgovorov.  

 

Naši rezultati kažejo, da bi morali vzgojo za medije oz. medijsko opismenjavnje 

vključiti v različne izobraževalne ravni. Na formalni ravni bi morali v srednješolski in 

visokošolski kurikulum za vzgojitelje vključiti vsebine vzgoje za medije. Na sistemski 

ravni bi morali vzgojitelje, ki so že dalj časa vključeni v prakso vrtcev, dodatno 

izobraziti v različnih oblikah. Ena od teh bi lahko bilo dodatno strokovno 

izpopolnjevanje, financirano s strani Ministrstva za šolstvo in šport. Druga oblika bi 

lahko bila interna izobraževanja znotraj kolektivov (seminarji, strokovni aktivi, 

pedagoške konference). Profesionalni razvoj vzgojiteljev v vrtcih bi lahko označili kot 

vseživljenjski proces, saj se vzgojitelji profesionalno razvijajo med svojo poklicno potjo 

z nenehnim nadaljnjim izobraževanjem in usposabljanjem, samoizobraževanjem in 

pridobivanjem novih kompetenc tako po formalni kot neformalni poti. Realnost zadnjih 

let kaže, da se tudi v praksi vrtcev ravnatelji srečujejo s pomanjkanjem finančnih 

sredstev za izobraževanje zaposlenih. Ugotovimo lahko, da se kot tretja možnost 
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dodatnega izobraževanja vzgojiteljev v vrtcih ponujajo evropski socialni skladi (ESS), 

ki so eden od Strukturnih skladov Evropske unije. Ustanovljeni so bili za zmanjševanje 

razlik v bogastvu in življenjskih standardih v državah članicah EU in regij. Pri tem je 

seveda pomembna vloga ravnateljev, ki morajo prepoznati priložnosti za profesionalni 

razvoj strokovnih delavcev tudi preko virov EU.  

 

 Ena od pozitivnih praks in korak bliže vzgoji za medije in s tem medijsko-didaktični 

usposobljenosti vzgojiteljev v vrtcu je projekt  E-šolstvo. Ministrstvo za šolstvo in šport 

je na javnemu razpisu za razvoj in izvedbo svetovanja in podpore šolam in vrtcem, e-

gradiv ter usposabljanje učiteljev/vzgojiteljev za uporabo IKT pri poučevanju in učenju 

predvidoma za obdobje 2008–2013 izbralo projekte, katerih cilj je nadgradnja 

obstoječih dejavnosti na področju: usposabljanja učiteljev/vzgojiteljev in drugih 

strokovnih sodelavcev in svetovanja, didaktične podpore in tehnične pomoči vzgojno-

izobraževalnim zavodom. V projektu E-šolstvo se združujeta dva projekta. Projekt E-

kompetentni učitelj/vzgojitelj/ravnatelj z razvejano paleto dejavnosti, med katere sodijo 

priprava programov novih seminarjev, izvajanje seminarjev iz kataloga storitev e-

šolstva, organizacija in izvedba mednarodne konference SIRIKT, koordinacija 

izvajalcev e-gradiv, natečaji za zbiranje manjših e-gradiv in stalno iskanje in 

vključevanje novih sodelavcev, ki si želijo pridobiti nova znanja in se seznaniti s 

sodobnimi pristopi pri poučevanju, učenju in vodenju šole. Drugi projekt se imenuje E-

podpora. Vzgojno-izobraževalni zavod z vključitvijo v projekt E-podpora pridobi 

lastnega svetovalca z rešitvami na številnih področjih. Najprej se pripravi posnetek 

stanja na področju uporabe IKT, ki je osnova za pripravo operativnega načrta za 

izvajanje svetovanja vodstvu šole/vrtca, didaktično podporo učiteljem/vzgojiteljem ter 

tehnično pomoč. Obe področji – izobraževanje (projekt E-kompetentni učitelj) in 

svetovanje (projekt E-podpora) potekata v okviru E-središča na vzgojno-izobraževalnih 

zavodih vzporedno in povezano pod skupnim imenom projekta E-šolstvo. Cilj 

izobraževanja v okviru projektov E-šolstva je pridobitev IKT-kompetenc,  ki jih bodo 

lahko strokovni delavci v vrtcih in šolah preko medijske vzgoje kompetentno prenašali 

na otroke. 

 

Medijsko pismeni vzgojitelji bi bili dobra podpora in okrepitev varovalnih mehanizmov 

tako znotraj vrtca kot v širši socialni skupnosti, da bi lahko preprečili negativne učinke 
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medijev na otroke, kot so prekomerna potrošnja medijev, npr. igranje igric, gledanje 

televizije, raba računalnika, spremljanje problematične vsebine, npr. pornografija, 

nasilje, oglasi. Medijsko pismeni vzgojitelji bi znali diagnosticirati negativne posledice 

medijske potrošnje, kot so negativna čustva, npr. tesnoba, strah, slaba koncentracija, 

agresija itd. in bi znali pravočasno, z interdisciplinarno obravnavo, pristopiti k 

razreševanju tovrstnih pojavov. 

 

Od vzgojitelja se pričakuje, da na eni strani dobro pozna razvojne značilnosti in 

posebnosti otroka določene starosti in njihovo razumevanje ter spremljanje otrokovega 

doživljanja, počutja in vedenja v določeni socialni sredini, na drugi strani pa zahteva od 

njega kritično razmišljanje o lastni praksi in njegovo profesionalno avtonomijo. Le 

strokovno dovolj usposobljeni vzgojitelji bodo kos zahtevnim nalogam in strokovnim 

izzivom tudi na področju medijske potrošnje otrok in uporabe medijev. Pomembno je, 

da bodo vzgojitelji znali pravočasno prepoznati negativne učinke medijev in posledično 

vključiti primerne vzgojne vsebine s področja vzgoje za medije v kurikulum za vrtce.  
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7 ZAKLJUČEK 

 

Ker množični mediji oblikujejo izrabo našega prostega časa, obenem pa oblikujejo naše 

predstave o svetu in sebi in v skladu s temi predstavami živimo in delujemo, je ključno, 

da smo medijsko pismeni. Ker se primarna socializacija poleg doma dogaja tudi v vrtcu, 

je pomembno, da otroke v institucionalni vzgoji medijsko opismenimo. Seveda morajo 

za to nalogo biti najprej medijsko pismeni njihovi vzgojitelji. Zato je bil ključni namen 

te naloge, na primeru pomurskih vzgojiteljic pokazati raven medijske pismenosti in 

vzgojnih ravnanj vzgojiteljev ter ugotoviti povezanost s kulturnim kapitalom.    

 

V zvezi s kulturnim kapitalom smo ugotovili, da je bila vzgoja za medije prisotna v 

vsakdanjih pogovorih znotraj družin udeležencev, ki so sodelovali v raziskavi, kar je 

spodbudno z vidika kulturnega kapitala vzgojiteljev. Udeleženci raziskave so bili s 

strani domačega okolja deležni spodbude za branje in so jim bile knjige in revije v 

domačem okolju dostopne. V primerjavi z branjem so rezultati na področju pisanja manj 

spodbudni, saj  pisanje zahtevnejših tekstov v družinah ni bilo pogosto. Glede 

obiskovanja kulturnih institucij lahko povemo, da obisk gledaliških in filmskih predstav 

ni bil najbolj pogost. Zavrgli smo hipotezo, da obstaja povezava med akumuliranim 

kulturnim kapitalom vzgojitelja v otroštvu in mladosti in njegovo medijsko pismenostjo 

v odraslem obdobju.  

 

V zvezi z vzgojnimi ravnanji vzgojiteljev in uporabo medijev v vrtcu smo ugotovili, da 

udeleženci pri svojem delu najpogosteje (dnevno oz. tedensko) uporabljajo radio oz. CD 

ter knjigo, medtem ko nekoliko manj pogosto (nekajkrat na leto oz. na mesec) pri 

svojem delu z otroki uporabljajo televizijo, računalnik in video oz. DVD. Prav tako smo 

ugotovili, da kar velik odstotek udeležencev raziskave skupaj z otroki spremlja medije, 

a se o vsebini ne pogovarja. Udeleženci tudi nekoliko manj pogosto razčlenijo in 

ocenijo medijske vsebine, ki jih spremljajo skupaj z otroki. Aktivna vloga otrok pri 

uporabi medijev je najbolj prisotna pri uporabi knjige in radia, medtem ko je aktivna 

participacija otrok najmanj izražena pri uporabi računalnika in televizije. Rezultati, ki se 

nanašajo na participacijo otrok pri izvajanju vsebin vzgoje za medije, v preteklem 

šolskem letu niso najbolj spodbudni. Najbolj pogosta je izdelava plakata in priprava 
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lutkovne predstave, nekoliko manj pogosta je izdelava slikanice. Zelo redka pa je 

udeležba otrok pri snemanju TV ali radijske oddaje in časopisa.  

 

Glede medijske pismenosti vzgojiteljev v vrtcu lahko zaključimo, da imamo približno 

tretjinsko zastopanost vzgojiteljic po kategorijah pismenosti in za nobeno kategorijo ne 

moremo trditi, da tako izstopa, da bi lahko trdili, da so vzgojiteljice manj, srednje ali 

bolj medijsko pismene. Povezave med vzgojiteljevo uporabo medijev v vzgojnem delu 

ter stopnjo njegove medijske pismenosti nismo mogli potrditi. Potrdili pa smo 

statistično značilno povezavo med stopnjo vzgojiteljeve izobrazbe in njegovo medijsko 

pismenostjo.  

 

Dobljeni rezultati bodo omogočili nadaljnje raziskave na področju vzgoje za medije, 

postavili pa bodo tudi izhodišča za raziskave na področju medijskega opismenjevanja 

vzgojiteljev. Naloga bo prispevala k razvoju vzgoje za medije na Slovenskem in s tem 

naredila korak bliže k vključenosti te zelo mlade interdisciplinarne znanstvene 

discipline (pedagogika, komunikologija) na področje dela s predšolskimi otroki.  

 

Da bi vzgojitelji otroke kar najbolje uvedli v medijski svet, morajo najprej sami postati 

kritični in ozaveščeni uporabniki medijev, njihovih tehnik, sporočil in prikritih 

namenov. Spoznati pa morajo tudi njihove dobre strani, da bi jih lahko uporabili v korist 

in zadovoljstvo otrok. Razkorak med mediji in izobraževanjem ter razvedrilom in 

učenjem danes spreminja vire in vsebino učenja. Vzgoje za medije ne potrebujemo jutri, 

temveč zdaj, da bodo otroci, mladostniki in odrasli imeli spretnosti in znanja za 

odločanje in kritično vrednotenje sveta v globalni medijski kulturi. Za to pa 

potrebujemo že v vrtcih medijsko pismene vzgojitelje, ki lahko postanejo pobudniki 

ozaveščanja, spoznavanja in novih dejavnosti, ki bodo pospeševale poznavanje medijev, 

njihovih učinkov in tako otrokom kot odraslim omogočale kakovostneje živeti z mediji. 

S povezovanjem vzgojiteljev in staršev predšolskih otrok in s tem dopolnjevanjem 

družinske in institucionalne vzgoje pa bomo že predšolskim otrokom zagotovili 

ustrezen kulturni kapital za razvijanje njihovih kompetenc za vseživljenjsko učenje.  

 

Socialni pedagogi si moramo prizadevati za čim večjo vključenost medijev v vzgojne 

procese v vrtcu, obenem pa za izobraževanje oz. usposabljanje strokovnih delavcev 
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vrtca za uporabo medijev in novih informacijskih tehnologij v vzgojno-izobraževalnem 

delu v vrtcu. Smiselno bi bilo tudi pristojne službe na Ministrstvu za šolstvo in šport 

opozoriti na spremembo Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za dejavnost 

vzgoje in izobraževanja ter vanj vključiti tudi normativ za zaposlitev računalnikarja v 

vrtcih. Prepričani smo, da bomo z dodatnim izobraževanjem strokovnih delavcev vrtca, 

s podporo vodstev vrtca in sodelovanjem lokalne skupnosti in pristojnim ministrstvom 

prispevali k boljši umestitvi vzgoje za medije v vzgojno-izobraževalni proces vrtca. 
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9 PRILOGA 

- Vprašalniki 

 

 



 

 

 

Vprašalnik 1 

 

A) Katere so bile teme pogovorov v družini in okolju, v katerem si odrasel/-la?  

Nanašajo se na pogovore med tvojima očetom in mamo, med tvojimi starši in otroki ter med tvojimi 

starši in drugimi družinskimi člani, prijatelji in znanci. Pri tem izberi tistega, ki je to najpogosteje 

počel. Če so bile teme obravnavane redno ali še pogosteje, obkroži besedo “redno”. Če so se v 

pogovorih pojavile le občasno ali izjemoma, obkroži “včasih”. Če se o temi ni bilo nikoli govora, 

obkroži “nikoli”. Obkrožite samo eno možnost. 

 

Se je govorilo o politiki? redno (1) včasih (2) nikoli (3) 

Se je govorilo o umetnosti in glasbi? redno (1) včasih (2) nikoli (3) 

Se je govorilo o šoli in nadaljevanju šolanja? redno (1) včasih (2) nikoli (3) 

Se je govorilo o novicah iz časopisa, radia ali tv? redno (1) včasih (2) nikoli (3) 

Se je govorilo o dogodkih v oddaljenih deželah? redno (1) včasih (2) nikoli (3) 

Se je govorilo o dogodkih v sosedstvu, mestu, kraju ali 

regiji? 

redno (1) včasih (2) nikoli (3) 

Se je govorilo o dogodkih v sorodstvu? redno (1) včasih (2) nikoli (3) 

Se je govorilo o dogodkih v družini? redno (1) včasih (2) nikoli (3) 

Se je govorilo o očetovi službi? redno (1) včasih (2) nikoli (3) 

Se je govorilo o mamini službi (ali domačem delu)? redno (1) včasih (2) nikoli (3) 

Se je govorilo o zabavnih stvareh, ki so se zgodile 

kateremu od družinskih članov? 

redno (1) včasih (2) nikoli (3) 

Ste si kdaj izmišljevali zabavne zgodbice? redno (1) včasih (2) nikoli (3) 

Ste kdaj pripovedovali fantazijske dogodivščine 

(avanture), ki se niso zgodile? 

redno (1) včasih (2) nikoli (3) 

 

 



 

 

 

 

B) Kaj so brali člani družine (mama, oče, starejši bratje in sestre), v kateri si odrasel/-

la?     

 

Ali so kdaj brali Sveto pismo ali drugo versko knjigo? redno (1) včasih (2) nikoli (3) 

Ali so kdaj brali časopis ali revijo? redno (1) včasih (2) nikoli (3) 

Ali so kdaj brali knjige za šolo, študij ali službo? redno (1) včasih (2) nikoli (3) 

Ali so kdaj brali roman? redno (1) včasih (2) nikoli (3) 

Ali so kdaj brali promocijske letake ali reklame? redno (1) včasih (2) nikoli (3) 

Ali so kdaj brali pisma ali razglednice od družinskih 

članov ali prijateljev? 

redno (1) včasih (2) nikoli (3) 

 

C) Ali so v družini, v kateri ste odrasli, vaši starši, bratje/sestre ali drugi družinski člani 

kdaj pisali?   DA          NE 

 

(Če si obkrožil NE, preskoči na vprašanja iz sklopa D). 

Ali so kdaj napisali pismo članu družine ali prijatelju? redno (1) včasih (2) nikoli (3) 

Ali so kdaj pisali kaj za službo, šolo ali študij? redno (1) včasih (2) nikoli (3) 

Ali so kdaj pisali nakupovalni seznam? redno (1) včasih (2) nikoli (3) 

Ali so kdaj pisali voščilnico za rojstni dan ali božič/novo 

leto? 

redno (1) včasih (2) nikoli (3) 

Ali so kdaj pisali beležke, česa ne smejo pozabiti? redno (1) včasih (2) nikoli (3) 

Ali so kdaj pisali članek za revijo ali časopis (šolski, 

lokalni, itd.)? 

redno (1) včasih (2) nikoli (3) 

Ali so kdaj pisali uradno pismo, npr. poslovnemu 

partnerju ali javnemu organu?  

redno (1) včasih (2) nikoli (3) 



 

 

 

 

D) Kino, gledališča  

Ali ste s starši ali drugimi družinskimi člani obiskovali 

gledališke predstave? 

redno (1) včasih (2) nikoli (3) 

Ali ste s starši ali drugimi družinskimi člani obiskovali 

filmske predstave? 

redno (1) včasih (2) nikoli (3) 

 

Izobrazba vzgojiteljev 

Naslednje vprašanje se nanaša na vašo izobrazbo: 

1. Katero šolo ste končali? (Označite samo en odgovor) 

1.) triletna poklicna srednja šola in končan program poklicne prekvalifikacije 

2.) štiri ali petletna strokovna srednja šola 

3.) višja strokovna šola 

4.) visoka strokovna šola/fakulteta 

5.) magisterij/specializacija  

6.) drugo___________________________ 



 

 

 

Vprašalnik 2 

 

1. Kako ste zadovoljni z medijsko opremo v vašem vrtcu oz. katere medije pri delu z otroki 

uporabljate?  

(odgovore označite tako, da obkrožite številke od 1–5, pri čemer pomeni 1 najmanjkrat, 5 pa 

največkrat).  

 

Pri delu v vrtcu 

uporabljam televizijo. 

 

Nikoli 

(1) 

Nekajkrat 

ne leto 

 (2) 

Nekajkrat 

na mesec 

 (3) 

Nekajkrat 

na teden (4) 

 

Dnevno 

 (5) 

Pri delu v vrtcu 

uporabljam video/DVD. 

 

Nikoli 

(1) 

Nekajkrat 

ne leto 

 (2) 

Nekajkrat 

na mesec 

 (3) 

Nekajkrat 

na teden (4) 

 

Dnevno 

 (5) 

Pri delu v vrtcu 

uporabljam radio/CD. 

 

Nikoli 

(1) 

Nekajkrat 

ne leto 

 (2) 

Nekajkrat 

na mesec 

 (3) 

Nekajkrat 

na teden (4) 

 

Dnevno 

 (5) 

Pri delu v vrtcu 

uporabljam računalnik. 

 

Nikoli 

(1) 

Nekajkrat 

ne leto 

 (2) 

Nekajkrat 

na mesec 

 (3) 

Nekajkrat 

na teden (4) 

 

Dnevno 

 (5) 

Pri delu v vrtcu 

uporabljam knjige. 

 

Nikoli 

(1) 

Nekajkrat 

ne leto 

 (2) 

Nekajkrat 

na mesec 

 (3) 

Nekajkrat 

na teden (4) 

 

Dnevno 

 (5) 

 

2. Ali pri delu z otroki, pri uporabi medijev, razčlenite oz. ocenite vsebine? 

(odgovore označite tako, da obkrožite številke od 1–5, pri čemer pomeni 1 najmanjše 

strinjanje, 5 pa največje).  

 

 

Skupaj z otroki spremljamo medije 

in njihovo vsebino razčlenimo in jo 

ocenimo. 

Nikakor 

se ne 

strinjam  

(1) 

 

Se ne 

strinjam 

(2) 

 

Delno se 

strinjam 

 (3) 

 

Se 

strinjam 

(4) 

 

Povsem se 

strinjam 

(5) 

Informacije iz medijev primerjamo z 

drugimi viri (knjige, leksikoni, 

računalnik …). 

Nikakor 

se ne 

strinjam  

(1) 

 

Se ne 

strinjam 

(2) 

 

Delno se 

strinjam 

 (3) 

 

Se 

strinjam 

(4) 

 

Povsem se 

strinjam 

(5) 

Skupaj z otroki spremljamo medije 

in pri pogovoru o vsebini damo 

priložnost za izražanje tudi govorno 

manj kompetentnim posameznikom. 

Nikakor 

se ne 

strinjam  

(1) 

 

Se ne 

strinjam 

(2) 

 

Delno se 

strinjam 

 (3) 

 

Se 

strinjam 

(4) 

 

Povsem se 

strinjam 

(5) 

Skupaj z otroki spremljamo medije 

in vsebine povezujemo z lastnimi 

izkušnjami. 

Nikakor 

se ne 

strinjam  

(1) 

 

Se ne 

strinjam 

(2) 

 

Delno se 

strinjam 

 (3) 

 

Se 

strinjam 

(4) 

 

Povsem se 

strinjam 

(5) 

Skupaj z otroki spremljamo medije 

in spodbujamo različne poglede o 

določeni vsebini. 

Nikakor 

se ne 

strinjam  

(1) 

 

Se ne 

strinjam 

(2) 

 

Delno se 

strinjam 

 (3) 

 

Se 

strinjam 

(4) 

 

Povsem se 

strinjam 

(5) 

Skupaj z otroki spremljamo medije 

in o videnem izmenjamo vtise. 

Nikakor 

se ne 

strinjam  

(1) 

 

Se ne 

strinjam 

(2) 

 

Delno se 

strinjam 

 (3) 

 

Se 

strinjam 

(4) 

 

Povsem se 

strinjam 

(5) 

Skupaj z otroki spremljamo medije, a 

se o vsebini ne pogovarjamo. 

Nikakor 

se ne 

 

Se ne 

 

Delno se 

 

Se 

 

Povsem se 



 

 

 

strinjam  

(1) 

strinjam 

(2) 

strinjam 

 (3) 

strinjam 

(4) 

strinjam 

(5) 

Medije uporabljam, da skupaj z 

otroki iščemo informacije. 

Nikakor 

se ne 

strinjam  

(1) 

 

Se ne 

strinjam 

(2) 

 

Delno se 

strinjam 

 (3) 

 

Se 

strinjam 

(4) 

 

Povsem se 

strinjam 

(5) 

 

3. Ali otroci v vrtcu uporabljajo medije? 

(odgovore označite tako, da obkrožite številke od 1–5, pri čemer pomeni 1 najmanjkrat, 5 pa 

največkrat).  

 

Otrokom v mojem oddelku dovolim, 

da sami vključijo/izključijo radio. 

Nikoli 

(1) 

Redko 

(2) 

Včasih 

(3) 

Pogosto 

(4) 

Vedno 

(5) 

Otrokom v mojem oddelku dovolim, 

da sami uporabljajo daljinca za 

nastavitev TV/video programa. 

Nikoli 

(1) 

Redko 

(2) 

Včasih 

(3) 

Pogosto 

(4) 

Vedno 

(5) 

Otrokom v mojem oddelku dovolim, 

da sami vklopijo in uporabljajo 

računalnik. 

Nikoli 

(1) 

Redko 

(2) 

Včasih 

(3) 

Pogosto 

(4) 

Vedno 

(5) 

Otrokom v mojem oddelku dovolim, 

da si sami vzamejo knjige. 

Nikoli 

(1) 

Redko 

(2) 

Včasih 

(3) 

Pogosto 

(4) 

Vedno 

(5) 

 

 

V preteklem šolskem letu smo z 

otroki v vrtcu naredili slikanico. 
Nikoli 

(1) 

En krat v 

šolskem 

letu 

(2) 

Dva krat 

v 

šolskem 

letu 

(3) 

Tri krat v 

šolskem 

letu 

(4) 

En krat 

mesečno (5) 

V preteklem šolskem letu smo z 

otroki v vrtcu posneli TV oddajo. 
Nikoli 

(1) 

En krat v 

šolskem 

letu 

(2) 

Dva krat 

v 

šolskem 

letu 

(3) 

Tri krat v 

šolskem 

letu 

(4) 

En krat 

mesečno (5) 

V preteklem šolskem letu smo z 

otroki v vrtcu posneli radijsko 

oddajo. 
Nikoli 

(1) 

En krat v 

šolskem 

letu 

(2) 

Dva krat 

v 

šolskem 

letu 

(3) 

Tri krat v 

šolskem 

letu 

(4) 

En krat 

mesečno (5) 

V preteklem šolskem letu smo z 

otroki v vrtcu izdelali časopis. 
Nikoli 

(1) 

En krat v 

šolskem 

letu 

(2) 

Dva krat 

v 

šolskem 

letu 

(3) 

Tri krat v 

šolskem 

letu 

(4) 

En krat 

mesečno (5) 

V preteklem šolskem letu smo z 

otroki v vrtcu pripravili lutkovno 

predstavo. 
Nikoli 

(1) 

En krat v 

šolskem 

letu 

(2) 

Dva krat 

v 

šolskem 

letu 

(3) 

Tri krat v 

šolskem 

letu 

(4) 

En krat 

mesečno (5) 

V preteklem šolskem letu smo z 

otroki v vrtcu izdelali plakat. 
Nikoli 

(1) 

En krat v 

šolskem 

letu 

(2) 

Dva krat 

v 

šolskem 

letu 

(3) 

Tri krat v 

šolskem 

letu 

(4) 

En krat 

mesečno (5) 

 



 

 

 

Vprašalnik 3 

 

1. Prijazno vas prosimo, da pozorno preberete priložen novinarski prispevek in na 

drugi strani odgovorite na zastavljena vprašanja.  

 

 

 

VAŠČANI MALIN SO POSTAVILI 

VAŠKO STRAŽO 
 

Grusuplje, 12. maja 1999 - Od včeraj zvečer vaška straža varuje hišo v 

središču Malin, majhne vasice na Dolenjskem. Vaščani želijo preprečiti 

vselitev romske družine iz Grosupljega, staršev in enajst otrok. 

'Ljudje iz Malin in vsa okolica je ogorčena', je dejal župan občine Semič. Občina 

Semič podpira vaščane iz Malin. 

Trenutno je v naši občini že 260 Romov. 'Ne želimo postati romski rezervat', je 

nadaljeval župan. 'Naši ljudje so zaskrbljeni, počutijo se ogrožene', je še dodal. 

Vaščani pravijo, da ne bodo pustili prihoda Romov v njihovo vas, dokler se Romi 

ne bodo vedli normalno. 'Romi kradejo našo živino, sekajo drevesa v naših 

gozdovih in streljajo s puškami in pištolami, kot da bi bila vojna', je dejala 

vaščanka. 

Vaščani Malin poudarjajo, da niso rasisti, le varujejo sami sebe. Prihajajo iz 

svojih hiš in prizadeto pripovedujejo, o tem, kako so se morali na teh strminah, 

na skromni zemlji, že od nekdaj surovo boriti za preživetje, kako so njihovi stari 

hodili za kruhom v Nemčijo in daljno Ameriko, kako se je vas po vojni praznila, 

ker ni bilo in še vedno ni vodovoda, asfalta, kako so družbi veliko dali, a malo 

dobili. 

V Malinah vlada jeza in strah. 

 

 



 

 

 

Če ste pozorno prebrali novinarski prispevek, vas prosimo, da odgovorite na vprašanja, ki 

se nanašajo na njegovo vsebino. 

 

1.1. V eni ali dveh povedih opišite glavni namen novinarskega prispevka, ki ste ga prebrali. 

Pri pisanju odgovarjajte na vprašalnice KDO, KAJ, KJE, KDAJ, ZAKAJ in KAKO ter z njimi 

pojasnite glavne ideje prispevka. 

Kdo?___________________________________________________________________ 

Kaj?____________________________________________________________________ 

Kje?____________________________________________________________________ 

Kdaj?___________________________________________________________________ 

Zakaj?__________________________________________________________________ 

Kako?__________________________________________________________________ 

 

1.2. Navedite vire v tem novinarskem prispevku. 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

1.3. Katera podrobnost iz prebranega prispevka vam je ostala najbolj v spominu? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

1.4. Napišite tri ustrezna vprašanja, dejstva ali dele informacije, ki so bili izpuščeni iz 

novinarskega prispevka in v njem niso bili podani. Kaj bi o tej temi hoteli še izvedeti? 

1._______________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________________ 

 

1.5. Kakšen je namen/cilj tega prispevka? (obkrožite lahko več odgovorov) 

a) informirati   c) zabavati   e) prepričati 

b) predstaviti              d) zaslužiti    f) poučiti 

 

1.6. Na kakšne načine je novinarski prispevek pritegnil vašo pozornost? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

1.7. Katere vrednote in stališča so bila predstavljena v tem novinarskem prispevku? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

2. Prosimo, da preberete spodnje besedilo in skušate odgovoriti na zastavljena vprašanja 

tako, da obkrožite črko pred odgovorom (obkrožite lahko več odgovorov). 

 

 

2.1. Opredelite zgornjo besedilo, objavljeno v Oni. Kam spada?  

a.)  novinarski prispevek 

b.)  oglas (reklama) 

c.)  prikrito oglaševanje (promocijsko novinarstvo) 

 

2.2. Kateri elementi novinarskega prispevka so prisotni v zgornjem besedilu? 

a) naslov 

b) jasno predstavljeni viri informacij 

c) oblika novinarskega prispevka 

d) oblika oglasa 

e) čustveno nezaznamovano besedišče 

f) nepristranska in uravnotežena predstavitev 

g) enostranska, pozitivna predstavitev   

h) promocijska vsebina 

i) uporaba retorike presežkov in hvalnih besed 

j) ponavljanje imena izdelka, storitve ali podjetja 

 

 

2.3. Kateri elementi oglasa so prisotni v zgornjem besedilu? 

a) naslov 

b) jasno predstavljeni viri informacij 

c) oblika novinarskega prispevka 

d) oblika oglasa 

e) čustveno nezaznamovano besedišče 

f) nepristranska in uravnotežena predstavitev 

g) enostranska, pozitivna predstavitev   

h) promocijska vsebina 

i) uporaba retorike presežkov in hvalnih besed 

j) ponavljanje imena izdelka, storitve ali podjetja 



 

 

 

3. Spodaj so navedene trditve o vlogi medijev, telenovel (Esmeralda, Vihar …) in 

resničnostnih oddaj (Big brother, Bar). V tabeli označite, koliko po vašem mnenju te 

trditve držijo. 

 

3.1. Splošna medijska pismenost: 

 

 Trditev je 

pravilna 

(3) 

Trditev je 

napačna 

(2) 

Ne vem 

(1) 

Mediji konstruirajo realnost;    

Mediji imajo ideološki in politični vpliv;    

Ključen motiv medijev je dobiček;    

Vsak prejemnik individualno interpretira medijska 

sporočila. 

   

 

 

 

3.2. Telenovele: 

 

 Trditev je 

pravilna 

(3) 

Trditev je 

napačna 

(2) 

Ne vem 

(1) 

Telenovele so fikcijski žanr, ki ne prikazuje resničnosti.    

Vsebina telenovel so predvsem družina, odnosi in 

ljubezen. 

   

Vsebina telenovel se osredotoča na veliko dogajanja in 

govorjenja ter malo akcije. 

   

Liki v telenovelah so črno-belo predstavljeni.    

 

 

 

3.3. Resničnostne oddaje: 

 Trditev je 

pravilna 

(3) 

Trditev je 

napačna 

(2) 

Ne vem 

(1) 

RO so razvedrilen žanr, ki ne prikazuje resničnosti.    

RO ne predstavljajo realno življenje udeležencev.    

Udeleženci RO se držijo vnaprej določenega scenarija.     

Gledalci RO aktivno spremljajo oddaje.    

 


