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1. Povzetek in Abstract  

Povzetek 
V tej raziskovalni nalogi smo se seznanili s spletnimi navadami osnovnošolcev na OŠ Dobravlje. Za to 

smo uporabili anketo izbirnega tipa in jo ustrezno statistično obdelali. Ugotovili smo, da se med 5 in 

9. razredom spletne navade menjajo. 

Poleg tega smo ugotovili: 

Da vse več otrok dostopa do interneta preko mobilnega telefona, kar pomeni, da je internet postal  

dosegljiv mnogim učencem 24 ur na dan. 

Otroci vstopajo v svet interneta bistveno bolj zgodaj, kot začne preventivna vzgoja o pametni uporabi 

interneta. 

Zaupanje in iskanje pomoči v primeru nastalih težav s starostjo pada, vse več pa je sošolcev, ki v 

primeru internetnih težav ni pripravljena poiskati nobene pomoči. 

Zaključek: začeti z vzgojo bolj zgodaj, bolj sistematično in v starosti, ko je zaupanje otrok še prisotno. 

 

Abstract  
In this research paper we have gathered  information  about social habits of primary school students 

at OŠ Dobravlje. We used multiple choice questions and  we analysed data statistically. We found out 

that social habits  change significantly from 5th to 9th class.  

We also found out that  

-more students have access to social media through a mobile phone, which means that internet is 

accessible to many students 24 hours a day.  

- children enter into the world of internet before they are educated about internet safety. 

- Trust and search for help decrease with age. More and more students who have problems related 

to social media are not ready to look for help. 

Conclusion: 

Internet safety education should start earlier and more systematically and in the age when trust in 

adults is still present. 
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2. Zahvala 

Zahvaljujemo se staršem in učiteljem, ker so nas podpirali pri delu in nam z veseljem priskočili na 

pomoč. Ravnateljici, ki nas je pri delu vzpodbujala. Sošolcem, ki so nas prav tako podpirali pri delu in 

nam z veseljem razložil izostalo snov. Posebna zahvala gre tudi učitelji Petru Valiču, ki nam je pri 

raziskovalni nalogi pomagal z nasveti in usmeritvami. Zahvaljujemo se tudi g. Katji Bone, ki nam je 

lektorirala angleški povzetek ter g. Poloni Puc, ki nam je lektorirala celotno raziskovalno nalogo.  
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3. Uvod - opredelitev naloge 

 

Večina otrok na naši šoli smo vozači. Navadno čakamo na avtobus od 20 min do 1 ure. V večini 

primerov se med čakanjem na avtobus pogovarjamo, obstaja pa še en ne tako redek način čakanja na 

avtobus: če nimaš pravega sogovornika: vzameš mobi in s prstkom podrsaš po ekranu  - in čas mine 

»hitreje«. 

Povod za to nalogo je bila osnovna tema letošnjega parlamenta: Pasti mladostništva. Kot eno od pasti 

smo opredelili nezrelo in škodljivo obnašanje na spletu. Ker smo o spletnih navadah, poteh in 

stranpoteh na naši šoli bolj sklepali na pamet, smo se odločile zadevo raziskati.  

Pred pričetkom raziskovanja spletnih navad in težav naših sošolcev in sošolk smo si zastavili nekaj 

vprašanj, na katere naj bi dobili odgovor z analizo ankete.  

1. Predvidevamo, da se uporaba spletnih omrežji s starostjo viša. 

2. Da se tudi obisk socialnih omrežij s starostjo viša. 

3. Verjetno največ učencev uporablja spletno omrežje Facebook. 

4. Kolikšen delež učencev naše šole ima težave na spletnih omrežjih?  

5. Ali učenci dostopajo do spletnih omrežij prek mobilnih omrežij ali stacionarnih naprav? 

6. Pri kom bi sošolci in sošolke poiskali pomoči v primeru spletnih težav?  
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4. Teoretični del 

Za lažji potek raziskovalne naloge, smo si prebrali nekaj literature. Ugotovile smo, da je nekaj ljudi v 

Sloveniji že raziskovalo na to temo, a z nekoliko drugačnim pristopom. Naredili so ankete ali pa so 

raziskovali na drugačen način kot me. Večina raziskovalcev, ki je naredila anketo, jo je dala izpolniti 

nižjemu številu mladostnikov kot me. Dali so le določeni starosti in raziskali kej se dogaja v njihovih 

letih, nas pa je zanimalo tudi kako se uporaba spletnih omrežij, spletne težave itd. s starostjo 

spreminja. 

Pregledali smo sledečo literaturo: 

1) pregledali smo spletni strani Cyberhelp.eu 

2) Pregledali smo diplomsko nalogo ga Karin Bevk, ki je poleg teoretičnega dela naloge 

izvedla tudi anketo na OŠ Tolmin v 8. razredu, s podobnim vprašalnikom.  

3) Raziskava: spletno vrstniško nasilje med slovensko mladino na safe.si 

Pregledali smo nekaj del v katerih je problematika zgolj opisna in teoretično obdelana brez 

raziskovalnega dela.  

4) Spletno vrstniško nasilje sta opisala tudi g. Rus in g. Bernik. Delo temelji na podatkih iz 

literature, brez dodatnih raziskav.  

5) Pregledale smo tudi stran safe.si 

6) Pregledale smo tudi stran Nasilje je aut 

7) Anton Toni Klančnik – predavanju ZPM – Ljubljana 09. 2015 o nevarnostih na internetu 

8) Prav tako smo na YouTube našle video, pod imenom Družbena omrežja, ki na zanimiv 

način prikazuje zasvojenost s spletnimi omrežji. 

Na opozorila o problemih s spletnimi težavami in spletnim nasiljem naletimo tudi v dnevnem 

časopisju. V pregledu literature smo izbrale sledeče prispevke: 

9) na spletnem portalu 24.com smo naleteli na prispevek Facebook: Virtualno nasilje nad 
vrstniki  

 10) slovenski kazenski zakonik 

 

1) Na večjezični spletni strani Cyberhelp.eu smo se seznanile s poglavjem Kaj je spletno nadlegovanje.  

Spletna stran dobro opiše razlike med spletnim in 'običajnim' nadlegovanjem in podrobneje opiše 

spletno nadlegovanje. Razloži  vzroke in motive za taka dejanja, navede, kako ga prepoznamo in kaj 

lahko naredi šola. Glede zakonodaje pa navaja nemško kazensko pravo. Zgovorna je tudi statistika, saj 

spletno nadlegovanje prizadene skoraj vsakega petega mladostnika 

2) Pregledali smo diplomsko nalogo ga Karin Bevk. Trdi, da obstaja malo slovenskih raziskav na to 

temo, saj se ljudje mogoče še ne zavedajo glede pomena varnosti na internetu. Karin je poleg 

teoretičnega dela naloge izvedla tudi anketo na OŠ Tolmin v 8. razredu, s podobno anketo kot mi. 

vprašanji.  
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Obstaja več vrst Kibernetskega nasilja, ki jih je Karin Bevk raziskala in jih tu navajamo. Te so: 

Kibernetsko zalezovanje, Očrnitev, Socialno izključevanje, Žaljenje, Nadlegovanje, Prevzemanje 

žrtvine identitete, Goljufija / zvijača, Sexting (ali spolno nadlegovanje), Pretepanje.  

Karin Bevk je ugotovila, da je več načinov in medijev kibernetskega nasilja. Kot so na primer: 

Neposredno sporočanje, elektronska pošta, SMS sporočila, Spletna socialna omrežja, Spletne 

klepetalnice, Blogi, Spletne strani in igre … 

Karin je anketo zastavila 48 učencem 8. razreda na OŠ Tolmin. Na omenjenem vzorcu je ugotavljala 

spletne navade osnovnošolcev.  

Iz njenih grafov in tabel razberemo, da so učenci odgovorili, da svojih težav nebi zaupali nikomur, le 

40% bi jih zaupalo prijateljem, eden pa staršem. 8% učencev je bilo žaljenih ali obrekovanjih enkrat 

ali nekajkrat, 13% pa pogosto.   

3) Raziskava: spletno vrstniško nasilje med slovensko mladino na portalu http://safe.si kaže, da je v 

Sloveniji prejelo žaljiv komentar na svojem profilu je prejelo dobrih 47 % vprašanih; neresnične 

informacije o sebi na družbenih omrežjih pa je zaznalo 35 %vprašanih.  

4) ) Spletno vrstniško nasilje sta opisala tudi g. Rus in g. Bernik. Spletne navade sta opisala bolj 

pregledno in teoretično, brez kakršne koli raziskave. Njun namen je bil predstaviti nasilje med 

mladostniki in mladostnicami, ki se vsakodnevno srečujejo z uporaba spleta in spletnih omrežij. 

Ugotovila sta, da mladostniki in mladostnice izvajajo nasilje preko elektronske pošte, messengerja, 

SMS in MMS sporočil, spletnih strani, blogov, klepetalnic in drugih informacijsko komunikacijskih 

tehnologij. 

5) Stran safe.si. je še ena od strani z napotki, kako prepoznati spletne težave in kako se jim izogniti. 

Na strani smo se seznanile z varno uporabo interneta ter mobilnih naprav. Na spletni strani najdemo 

tudi zanimive video posnetke, ki prikazujejo kako lahko zabredemo v spletne težave na internetu.  

Našli smo tudi raziskavo o »nezaželjenih« oblikah spletne medvrstniške komunikacije in sicer 

(citat):Mladi med 15. in 25. letom veliko svojega časa namenijo prisotnosti na družbenih omrežjih in 

komunikaciji prek mobilnikov.  

- Žaljivo sporočilo SMS / MMS je enkrat ali večkrat prejelo slabih 59 % vprašanih; 

- žaljiv komentar na svojem profilu je prejelo dobrih 47 % vprašanih; 

- neresnične informacije o sebi na družbenih omrežjih je zaznalo 35 %vprašanih; 

- sovražno sporočilo o sebi na družbenih omrežjih 32 % vprašanih, 

- žaljivo e-pošto dobrih 39 % vprašanih; 

- žaljivo fotografijo ali video o sebi 16 % vprašanih; 

- izkušnje z lažnim profilom pa je imelo enkrat ali večkrat 10 % respondentov 

 

6) Nasilje je aut je spletna aplikacija, v katero se je povezalo deset šol Prlekije s prizadevanjem k 

zmanjšanju spletnih težav mladostnikov. V sklopu tega projekta so na šolah organizirali razne 
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projekte, kako se izogniti spletnim težavam, razne terapije, delavnice itd. Prav tako so organizirali 

predavanja za starše učencev in jih seznanili s spletnimi težavami njunih otrok. 

7) Višji kriminalistični inšpektor in specialist na oddelku za mladoletniško kriminaliteto uprave 
kriminalistične policije GPU mag. Anton Toni Klančnik je na predavanju o internetu povedal: 
»Ugotavljamo, da v šolah obravnavajo vsebine o varni rabi interneta in mobilnih telefonov, vendar 
teh znanj še vedno ni dovolj. Tudi šola nalaga učencem pripravo nalog in izdelkov za šolo z uporabo 
sodobnih tehnologij. Udeleženci ugotavljamo, da niso dovolj le občasne izobraževalne akcije, 
temveč morajo ta znanja postati del ozaveščanja vsakega otroka in mladostnika v času šolanja. 
Tako bodo znali zaščititi svojo zasebnost, se obvarovati pred ustrahovanjem in delovati v skladu s 
spletno etiko.«  

G. Klančnik je v svojem predavanju naštel večino socialnih omrežij, ki jih slovenska mladina uporablja. 
Podrobno pa je tudi naštel nevarnosti in zlorabe, ki se na teh omrežjih dogajajo. V skrajšani obliki jih 
povzemamo:  

DRUŽABNA OMREŽJA: Spodaj našteta družabna omrežja so najpogosteje uporabljena med slovensko 

mladino: Facebook, YouTube, Tumblr, Twitter, Google+, Ask.FM, Pinterest, Flickr, MySpace, Blogger, 

Skype, Snapchat, (Facebook) Messenger, Instagram, Viber, WhatsApp, Vine, MeetMe, Tinder, Grindr, 

Omegle (Klančnik 2015) 

RAZLIČNI TRENDI IN MLADOSTNIKI: Med mladostniki predstavljajo glavnino nasilja, psiho-fizične 

zlorabe in deviantnih ravnanj. Semkaj sodijo:Sekstanje (ang. sexting), »Motivirana spoprijateljitev«8 

(ang. Grooming), Izsiljevanje za spolne namene (ang. sexual extortion), Spolna zloraba otroka v 

realnem času [za plačilo] (ang. live stream child sexual abuse, live streaming of abuse for payment, 

live distant child abuse), Internetna samomorilnost, Spletno spolno maščevanje (ang. revenge porn), 

kibernetsko posilstvo (ang. cyber-rape), tudi neprostovoljna ali nesporazumna pornografija, 

Kibernetsko zalezovanje (ang. Cyberstalking), Lažna [napadalna] identiteta (ang. catfish), 

Poosebljanje (ang. Impersonation), »outing in prevaro« (ang. Outing and trickery), Spletno 

ustrahovanje, spletno zbadanje oz. spletno medvrstniško nasilje (ang. cyberbullying), obrekovanja in 

razžalitve (ang. defamation), očrnitev (ang. denigration), razširjanje laži in/ali zasebnih skrivnosti, 

odrinjanje (ang. expulsion), izolacija posameznika (ang. social isolation), ustvarjanje sovražne spletne 

strani (ang. hate-page) in angl »flaming«, spletnega ustrahovanja (ang. Cyberbullying, »trolling« 

»Happy slapping« ali t.i. klofutanje za zabavo, Gradiva spolnega izkoriščanja otrok (ang. child sexual 

exploitation material,, okr. CSEM), otroška pornografija12 (ang. Child pornography), gradiva s 

spolnimi zlorabami otrok (ang. child sexual abuse material, okr. CSAM, Izmenjava, razširjanje (ang. 

distribution, dissemination), Izziv rezanja (ang. cutting challenge), Planking, twerking, modelling, 

posing, porn-chic, selfie, naked selfie, razkazovanje bogastva, bogati dojenčki, bogati otroci, ang. 

showing richness, rich babies, rich kids. (Klančnik 2015) Spisek je res dolg! 

 

8) Video na YouTubu z imenom Družbena omrežja iz satirične serije Jebela cesta na satiričen in 

nazoren način prikazuje zasvojenost s spletnimi omrežji v zreli dobi. Zlasti na koncu posnetka je 

pomenljivo, da spletni stiki ne morejo nadomestiti stikov v živo. 

9)Prispevek na spletnem portalu 24.com Facebook se nanaša na raziskave narejene po Evropi: 

Virtualno nasilje nad vrstniki opisuje katera omrežja so najbolj razširjena med mladostniki, v kakšne 
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spletne težave največkrat zabredejo itd. Ugotovile smo da ima 76 odstotkov slovenskih otrok na 

raznih spletnih omrežjih svoj profil. S starostjo se uporaba spletnih omrežij viša. Tako ima pri starosti 

od 15 do 16 let kar 92 odstotkov mladostnikov svoj profil na raznih omrežjih.  

Uporaba spletnih družbenih omrežij, kot sta recimo Facebook in My Space so med slovenskimi 

mladostniki precej razširjena in 76 odstotkov slovenskih otrok  ima na njih svoj profil. V starosti od 9 

do 10 let ima svoj profil 47 odstotkov, v starosti od 11 do 12 let 67 odstotkov, v starosti  13 do 14 let 

89 %, v starosti od 15 do 16 let pa 92 % mladostnikov. 

Rezultati raziskave kažejo, da je več nasilja med srednješolci kot osnovnošolci. Med osnovnošolci je 

bilo prek spleta ustrahovanih 17 odstotkov, med srednješolci pa skoraj 40 odstotkov. Raziskava EU 

Kids Online, ki jo je objavila Evropska komisija, tudi kaže, da se odstotek nadlegovanja s starostjo 

povečuje. 

Znaki, ki kažejo, da je otrok žrtev nasilja, so naslednji: upad ocen, nihanje razpoloženja, zapiranje 

vase, socialni umik, nenadne spremembe socialnega vedenja, vedenjske težave, prenos agresije na 

šibkejše (mlajše, živali …), eksplozivnost, depresivnost in podobno.) 

10) Nasilje v slovenski zakonodaji: 

Nasilje je v kazenskem zakoniku označeno pod več členi. Nasilje je v večini primerov kaznovano z 

zaporno kaznijo do nekaj let.  

Spolno nasilje je opredeljeno kot kazensko dejanje: (171. člen v kazenskem zakoniku) 

- Kdor zagrozi osebi drugega ali istega spola z neposrednim napadom na telo in jo tako prisili, da stori 

kakšno spolno dejanje, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do desetih let. 

- Če je storjeno grozovito ali poniževalno, ki jim je vzeta prostost, se kaznuje z zaporom od treh do 

petnajstih let. 

- Kdor osebo drugega ali istega spola prisili, da stori kakšno spolno dejanje, tako da ji zagrozi, da bo o 

njej ali njenih bližnjih odkril, kar bi škodovalo njeni ali njihovi časti ali dobremu imenu, ali da bo njej 

ali njenim bližnjim povzročil veliko premoženjsko škodo, se kaznuje z zaporom do petih let. 

Mučenje se kaznuje glede na vrsto nasilje: (265. člen v kazenskemu zakoniku) 

- Kdor komu namenoma povzroči hudo bolečino ali trpljenje, bodisi telesno ali duševno, se kaznuje z 

zaporom od enega do desetih let. 

- Če bolečino ali trpljenje povzroči ali prizadene uradna oseba, se kaznuje z zaporno kaznijo od treh 

do dvanajstih let. 

 

To je literatura, ki smo jo uporabile, za lažje raziskovanje. Navedena literatura nam je bila v pomoč, 

usmeritev in orientacijo.    



Šauli K., Kante K., Čuk I.,Spreminjanje spletnih navad pri osnovnošolcih od 5 – 9 razreda 

Raziskovalna naloga, OŠ Dobravlje, februar 2016 

11 
 

5. Material in metode (oz. Metodologija) 

 

Raziskovalno nalogo smo začele z anketo, ki smo jo sestavile v šoli. Anketo smo oddale 

učencem od 5. do 9. razreda. Ker nekaj učencev nima dostopa do interneta, smo anketo dale 

izpolniti v papirni obliki. Ko smo dobile izpolnjene ankete nazaj, smo s pomočjo programa 

Excel vpisale podatke v preglednico. Nakar smo podatke statistično obdelale ter izrisale 

različne grafe za vsako vprašaje posebej.  

Prav tako smo odšle povprašati šolsko psihologinjo Izabel Hreščak, kaj ona meni o spletnih 

omrežjih in zasvojenostjo z njimi.  
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6. Rezultati  

 

Anketa, ki smo jo sestavili je imela le 11 vprašanj izbirnega tipa. Podatke smo obdelali tako, da so v 

večini primerov predstavljeni po starosti.  

 

Graf 1 na anketno vprašanje: Uporabljaš internet in kje?  
 

 

Graf 1a prikazuje kako učenci glede na starost dostopajo na internet. Razvidno je, da večina učencev 

do interneta dostopa preko vsaj dveh različnih aparatur: in sicer domačega PC-ja in lastnega 

mobilnega telefona. 

To, da vsi učenci občasno dostopajo na internet na šoli, so pa obkrožili, da jih zgolj 30% meni, da je 

delo na šoli z internetnimi viri in aplikacijami tisti »pravi« dostop do interneta. 

Razvidno je tudi da je mnogim omogočen dostop preko mobilnih pametnih telefonov  

Vodilno mesto ima stacionarni računalnik v stanovanju ali hiši, takoj temu sledi dostopnost do 

interneta preko »pametnega« telefona,  
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Graf št. 1a prikazuje, kje (in posredno na katerih napravah) učenci dostopajo do interneta.   

 

Graf 2 na anketno vprašanje: Koliko časa dnevno preživiš na internetu? 

 

graf št. 2 prikazuje število ur, ki jih učenci posameznega razreda preživijo na internetu. Čas, preživet 

dnevno na internetu učenci preživijo od 0,5 ure do 3 in več ur dnevno. Čas preživet na internetu se 

(pričakovano) od 5 – 9. razreda povečuje. 
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Graf 3 na anketno vprašanje: Najpogostejša uporaba interneta: 

 

 Graf št. 3 prikazuje najpogostejšo uporabo interneta. Iz grafa je razvidna visoka popularnost 

spletnega portala Youtube za ogled prostih video vsebin, porast popularnosti socialnih omrežij, padec 

uporabe računalnika za učenje in igre.  

 

Graf 4 na anketno vprašanje: Katero socialno omrežje uporabljaš? 
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Graf št. 4 prikazuje 7 najpogosteje uporabljenih socialnih omrežij preko katerih poteka spletno 

druženje izmenjava mnenj in informacij, komentiranje in / ali spletna izmenjava datotek. Prednjači 

Facebook, katerih delež uporabnikov narašča od 5. – 9 razreda. Tudi otrok, ki v 9. razredu soc. 

omrežja ne uporablja več je v 9. razredu le še 5%.  

Instagram, Twitter, Ask.fm in Snapchat v nobenem razredu ne dosegajo več kot 25% priljubljenost. 

Zlasti za uporabo Ask.fm in Snapchat je značilno, da so popularni zgolj v enem oddelku ali razredu in 

so neke vrste začasni hit omejen na manjšo skupino uporabnikov. 

Opazna sta predvsem 2 trenda: vpis otrok v Facebook od 5 – 9. razreda, kjer delež vpisanih v to 

socialno omrežje iz 5 – do 9. razreda naraste iz ca. 23 % na 82 %. 

Drugi trend, ki ga kaže grafikon, da neuporaba soc. omrežji od 5. – 9. razreda pade od ca 45 % na 

zgolj 6%. 

 

Graf 5 na anketno vprašanje: Ali so te že kdaj žalili in zmerjali na socialni 

omrežjih? 

 

Graf št. 5 kaže na porast deleža učencev, ki so bili žaljeni ali zmerjani po spletnih omrežjih od 5. – 9. 

razreda. 
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Graf 6 na anketno vprašanje: Ali so te že spolno nadlegovali ali nagovarjali 

na internetu? 

 

Graf št. 5 kaže na nizek delež otrok, ki so bili spono nadlegovani ali nagovarjani k spolnosti. Najvišji 

delež je v 8. razredu.  

 

Graf 7 na anketno vprašanje: 7) Ali si bil priča zmerjanju, nadlegovanju ali 

nagovarjanju k spolnosti na internetu? 
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Graf št. 7 prikazuje delež učencev, ki sicer sami niso žalili ali spolno nadlegovali na soc. omrežjih, so 

pa temu početju prisostvovali.  

Poraja se vprašanje, ali so s prisostvoanjem tudi sami vzpodbujali osebo, naj kaj takega naredi, ali so 

nemo pristali na dejanje in ali so dejanje obsodili.  Slednjih zaključkov z našo anketo ne moremo 

izluščiti, bi bilo pa koristno in zanimivo, koliko »priče« nasilja pripomorejo k njegovi realizaciji. 

 

Graf 8 na anketno vprašanje: Ali si že kdaj spodbujal ali sam zmerjal, 

nadlegoval ali nagovarjal k spolnosti? 

 

Graf št. 8 prikazuje delež učencev, ki so po soc. omrežjih že koga zmerjali ali nagovarjali k spolnosti. 

Zlasti je zaskrbljujoč sicer nizek a prisoten delež v 5. in 6. razredu, starosti, ki ji ne bi pripisovali   

zmerjanja in nadlegovanja.  
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Graf 9 na anketno vprašanje: V primeru žalitve ali spolnega nadlegovanja, 

kaj si storil/a? 

 

Graf št. 9 prikazuje pri kom so učenci iskali pomoč v primeru žalitev in spolnega nadlegovanja. Večina 

učencev sicer ni bila ne žaljena ali nadlegovana a v pomoč pri reševanju smo jim sugerirali, da če bi se 

kaj zgodilo, koga bi poklical za pomoč in nasvet. 

 

Graf 10 na anketno vprašanje: Meniš, da je potrebno žalitve in nadlegovanja 

na spletu prekiniti? 
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Graf št. 10 prikazuje število učencev, ki menijo, da bi bilo potrebno spletno nasilje prekiniti ali vsaj 

omejiti. Menimo, da je visok delež tistih, ki na nasilje pristajajo v 5 in 6. razredu posledica 

pomanjkanja negativnih izkušenj,  da bi se izrekli ZA ustavitev spletnega nasilja.  

 

Graf št. 10a prikazuje delež učencev vseh razredov (5. – 9.), ki so za prekinitev spletnih nadlegovanj in 

žalitev, pa tistih, ki nimajo problemov in tistih, ki se niso izrekli za odpravo težav na spletnih omrežjih. 

Graf 11 na anketno vprašanje: Če bi zašel v internetne težave, čigavo pomoč 

bi najraje poiskal?  
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Graf št. 11 je podoben grafu št. 9 in opisuje, kje bi učenci poiskali pomoč v kolikor bi naleteli na 

spletne težave in na koga bi se obrnili po pomoč. 

Iz rezultatov in grafikona je razvidno, da bi se nižji letniki po pomoč najraje zatekli staršem, v višjih 

letnikih pa bi raje poiskali pomoč prijatelja ali bi zadevo skušali rešiti sami. 

 

12)Anketiranci so imeli možnost podati tudi svoje predloge za znižanje ali 

prekinitev spletnega nasilja in nadlegovanja. 
 

Tu so njihovi predlogi:  

predlog število predlogov 

blokirati osebe (povzročitelje) 6 

Izogibanje ali blokada socialnih omrežij 3 

Program, ki bi izbrisal vsako žalitev in grdo besedo 3 

Blokada interneta 3 

Nadlegovalce je potrebno prijaviti in ustrezno kaznovati 2 

Prijava in vpis le s svojimi pravimi podatki   

Opozoriti osebe, ki to počnejo   

Zapustiti spletno stran  

Boljši požarni zid  

Ingnoranca povzročiteljev in prej ko slej ti ne bodo več 
nadlegovali 

 

Ni potrebno, da vse vzameš resno  

Manj osebnih informacij za dajati na internet.  

Prijava osebe (kršitellja)  

Nadzor pogovorov na socialnih omrežjih -   

 

Šolska psihologinja nam je v pogovoru povedala, da so spletna omrežja koristna, ker se 

lahko zastonj pogovarjaš s prijatelji, ki jih nimaš možnosti videti vsak dan. Povedala nam je 

tudi, da se odrasli ljudje zavedajo, da se lahko s spletnimi omrežji zasvojiš, zato niso tako 

pogosto na njih. Mlajši, pa se zasvojenosti ne zavedajo, zato na spletnih omrežjih preživijo po 

cele dneve. Dodala je še, da mladi na spletna omrežja objavljajo tudi neprimerne slike, 

podatke in pogovore, ki lahko vplivajo na varnost, ugled, pa tudi na zaposlitev.   
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7. Razprava  

 

Spletno nasilje v taki ali drugačni obliki je prisotno povsod, kjer je prisoten internet. Delež 

osnovnošolcev je po raznih raziskavah različen in se giblje od 11 – 25 %. Menimo, da je stanje na naši 

šoli ni blesteče, nismo pa med najslabšimi.  

Mnogi raziskovalci so spletno nasilje razdelili na več različnih podenot in oblik (Bevk 2015, Klančnik 

2015, safe.si, in drugi) Nas je prvenstveno zanimal delež učencev, ki so žrtve spletnega nasilja bolj kot 

kakšne oblike je to nasilje.  

Da bi dobili delež otrok, ki sodeluje na spletu in je žrtev nasilja smo združili podatke 5. in 6. vprašanja. 

Zanimal nas je delež otrok, ki je tako ali drugače napaden, zmerjan ali nadlegovan na socialnih 

omeržjih. Po združitvi podatkov obeh vprašanj smo dobili sledeče  rezultate: 

Graf 5 in 6 / 1 skupaj: združeni podatki grafa 5 in 6 

 

Graf prikazuje delež otrok, ki so bili žaljeni, zmerjani ali spolno nadlegovani na internetu. V ta 

grafikon so vključeni tudi učenci, ki socialnih omrežij ne uporabljajo. 

Z združevanjem podatkov smo šli še korak dlje. Iz podatkovne baze smo odstranili vse, ki ne 

dostopajo do socialnih omrežij in primerjali le učence, ki obiskujejo socialna omrežja. Ta<ko naslednji 

graf predstavlja le učence, ki spletna socialna omrežja dejansko obiskujejo.  
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Graf 5 in 6 / 2 skupaj: združeni podatki grafa 5 in 6, brez deleža otrok, ki ne 

obiskujejo socialnih omrežij 
 

 

Graf prikazuje delež otrok, ki so bili žaljeni, zmerjani ali spolno nadlegovani na internetu. Ta grafikon 

ne vključuje deleža učencev, ki socialnih omrežij ne uporabljajo. Šele z izločitvijo otrok, ki ne 

uporabljajo socialnih omrežij, smo dobili delež otrok, ki obiskujejo socialna omrežja in imajo na njih 

kakršne koli težave in zagate. Teh je po naših podatkih zelo malo v 5. in 6. razredu, medtem ko v 8. in 

9. razredu delež znaša nekaj manj kot četrtino, kar je po naših ocenah mnogo več, kot smo 

pričakovali.  

 

Rezultati, ki smo jih dobili so primerljivi zlasti z raziskavo ga. Bevkove in so boljši od evropskega 

povprečja. 

Zelo nas je presenetil graf 9 in 11. Po teh grafih je razvidno, da učenci 5. in 6. razreda glede spletnih 

težav še poiščejo pomoč pri odraslih, zlasti starših, medtem, ko se učenci 8. in 9 razreda obrnejo na 

pomoč prijatelja, vse več pa je takih, ki skuša zadeve rešiti sam.   

Pri ogledu vseh rezultatov in grafov, ki smo jih izrisali smo ugotovili, da se spletne navade od 5. do 9. 

razreda spreminjajo. Presenetilo nas je, da po vstopu na socialna omrežja zanimanje za igre in učenje 

pade (graf št. 3), medtem ko ogled videoposnetkov na YouTubu ostaja bolj ali manj ves čas enak.  

Zanimivo bi bilo v raziskavo vključiti še srednješolce, da bi videli, kaj nas v bodoče čaka. 

Zlasti generacije zadnjih let imajo dostop do socialnih omrežij preko »pametnih« telefonov. To 

pomeni, da so za spletne težave na socialnih omrežjih dostopni 24 ur na dan, nekaj kar se še ni 

dogajalo, ko smo bile same v 5 in 6 razredu. Sedaj ima že več kot polovica peto in šestošolcev dostop 

do interneta na svojih mobilnih telefonih.  
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Zanimivo je tudi, da imajo pri pouku VSI učenci na oš dostop do interneta pri urah, kjer se uporablja 

internet v učne namene pri pouku. A graf št. 1, ki prikazuje, kje dostopajo do interneta kaže da le ca 

25 – 32 % učencev meni, da na šoli dostopa do interneta. Pomeni, da za večino učenje s pomočjo 

spletaše ne pomeni biti na internetu. Menimo, da za večino imternet pomeni zabava, socialno 

omrežje, igre invideo.  

 

Postopnost v uvajanje v spletno varnost – primerjava z prometno vzgojo 

Se vzgoja za vožnjo po internetnem brezpotju lahko primerja s sistematično vzgojo v prometu? G. 

Klančnik v svojem prispevku meni, da je vzgoja za spletno varnost preveč prepuščena sama sebi. v 

večini primerov mu lahko pritrdimo 

Primerjava vstopanje v internetni kaos z vstopanjem v promet: 

V promet vstopamo postopoma. 

 Shodiš, postaneš pešec, s starši spoznaš razliko med stezo in cesto 

 se naučiš prečkanja ceste: najprej s starši, nato sam in spoznaš prehod za pešce in semafor 

 se naučiš vožnje s kolesom, se prvič vključiš na cestišče 

 sledi šolski kolesarski izpit: prvo resno srečanje s prometnimi predpisi  

 sledi motoristična faza -fantje pri 15. navadno naredijo izpit za motorno kolo 

 pri 18. in kasneje sledi izpit za avtomobil, tudi ta postopoma: teorija, praksa, izpit in izpit 

varne vožnje 

 postanemo zreli vozniki s stalno možnostjo kazni, kazenskih točk in odvzema vozniškega 

izpita  

Na koncu dobimo (po korakih) zrelega udeleženca v prometu in voznika. Vzgoja, ki traja skoraj od 

plenic do smrti! 

 

Pri vstopu nas otrok na internet zadeva izgleda na sledeč način: starši kupijo PC, tablico, pameten 

telefon ali laptop, nam ga dajo v roke in rečejo: »No po pameti, pa ne pretiravaj!« S temi besedami 

navadno starši povzamejo vse, kar je pomembnega za varno in srečno potepanje po svetovnem 

spletu.  

Kljub pomembnosti tematike, pri uvajanju na spletno varnost se učenci običajno sami spopadamo s 

problemi. Načeloma gre za neke vrste internetnega samorastništva.  
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Večina ljudi, ki se ukvarja z internetno varnostjo in večina spletnih strani na to temo našteje 

internetne stranpoti, težave, kazniva in dejanja in prestopke. Redkokje pa naletimo na način, kako 

postopno, sistematično in predvsem varno naj vstopamo v internetno okolje in kako naj postopno 

postanejo odgovorni uporabniki interneta.  

Z enim ali dvema predavanjema o spletnih težavah in z nesistematičnim pristopom do veščine 

pametnega uporabnika pridemo bolj po srečnem naključju kot po sistematičnem delu. 

 

Mogoče bi kazalo tako kot v prometu uvesti kazenske točke in možnost odvzema previce do interneta 

pri kršiteljih, ki jih drugače kot s kaznijo verjetno ne bo mogoče prepričati, da splet ni nastal kot 

okolje za obrekovanje, žalitve, nadlegovanje in druge vrste nasilja.  
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8 Zaključek:  

 

S pregledom literature in analizo naše ankete smo uspeli potrditi nekaj naši začetnih hipotez in si 

odgovoriti na nekaj vprašanj, ki smo si jih zastavili na začetku naloge.  

Potrdili smo, da se uporaba spleta med 5. in 9. razredom s starostjo viša. 

Obenem smo potrdili, da se tudi obisk socialnih omrežij s starostjo viša. 

Kot najpogostejše socialno omrežje smo potrdili Facebook. 

Presenetil nas visok je obisk spletnega portala za ogled video datotek Youtube. 

Ugotovili smo, da učenci v veliki meri dostopajo do spleta preko stacionarnih kot mobilnih naprav, in 

da imajo mnogi učenci možnost dostopa do interneta preko več naprav. 

Delež učencev, ki ima težave in nezgode na spletnih omrežjih (v naši raziskavi smo izpostavili žalitve, 

grožnje in nadlegovanje) raste od 5. do 9. razreda in v devetem razredu doseže ca. 23% populacije. V 

celotni generaciji ima težave 11,5% učencev, kar je pod slovenskim povprečjem (Facebook / 24 ur.), 

in nižje, kot je ugotovila anketa na portalu safe.si. 

Mogoče najpomembnejša ugotovitev pa je, da učenci s starostjo od 5. do 9. razreda v primeru 

spletnih težav vedno manj pomoči iščejo pri odraslih, vedno več jih poišče pomoč prijatelja. Delež 

tistih, ki zagate rešujejo sami pa se tudi poveča zlasti med 7. in 9. razredom. 

Zato menimo, da bi bilo z vzgojo za varnejši in manj nasilen internet potrebno začeti s sistematično 

vzgojo v času, ko otroci svoje težave in nezgode še zaupajo starejšim: to je najkasneje do 5. ali 6. 

razreda. 
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Bevk K., Mladostniki in kibernetsko nasilje (cyberbullying), analiza stanja v. Sloveniji. Avgust, 2015, 

DIPLOMSKO DELO: https://dk.um.si/Dokument.php?id=80213 

Kazenski zakonik (KZ-1), Uradni list RS, št. 55/2008 - z dne 4. 6. 2008: https://www.uradni-

list.si/1/index?edition=200855 

INTERNET: Mladostniki, nasilje in trendi – vse več skupnih izzivov: http://www.gros-

radgona.si/files/2016/02/Predavanje_mag.-Anton-Toni-Klancnik.pdf 

Nasilje je OUT, mi smo IN: http://www.za-nenasilje.si/Vsebina/Oprojektu.aspx 
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10. Priloge  

Anketa, ki smo jo sestavili za potrebe raziskave na naši šoli 

Pozdravljen/a učenec-učenka zadnje triade naše šole. Pred teboj je kratka anonimna anketa, ki so jo sestavile 

devetošolke za potrebe raziskave spletnega obnašanja na naši šoli. Internet ponuja mnogo dobrega, pa tudi manj 

dobrega. Zanimajo nas tvoje internetne navade in morebitne manj prijetne prigode povezane z uporabo le tega. S 

pomočjo te ankete bi radi izvedeli za morebitne težave ob uporabi interneta. Anketo rešiš zgolj z obkrožanjem. 

Obkroži razred: 5   6 7 8 9   in spol  M  Ž 

1) Uporabljaš internet in kje? (obkrožiš lahko več odgovorov) 

doma   v šoli   pri prijateljih   na mobilnem telefonu   nikjer 

2) Koliko časa dnevno preživiš na internetu (obkroži le en odgovor)? 

Pol ure  eno uro  dve uri   tri in več ur 

3) Najpogostejša uporaba interneta (lahko več odgovorov, podčrtaj kaj počneš največ časa): 

Socialna omrežja igre      učenje  video (Youtube) novice  e-mail 

4) Katero socialno omrežje uporabljaš? (obkrožiš lahko več odgovorov) 

Facebook Ask.fm  Twitter  drugo (zapiši): _______________  nobeno 

5) Ali so te že kdaj žalili in zmerjali na socialni omrežjih? (obkroži le en odgovor) 

DA  NE  ne obiskujem socialnih omrežij 

6) Ali so te že spolno nadlegovali ali nagovarjali na internetu? (obkroži le en odgovor) 

DA  NE  ne obiskujem socialnih omrežij 

7) Ali si bil priča zmerjanju, nadlegovanju ali nagovarjanju k spolnosti na internetu? 

DA  NE  ne obiskujem socialnih omrežij 

8) Ali si že kdaj spodbujal ali sam zmerjal, nadlegoval ali nagovarjal k spolnosti? 

DA  NE  ne obiskujem socialnih omrežij 

9) V primeru žalitve ali spolnega nadlegovanja, kaj si storil/a? (obkroži le en odgovor)  

pomoč sem poiskal/a:  pri prijateljih,   starših  učiteljih nikjer 

10) Meniš, da je potrebno žalitve in nadlegovanja na spletu prekiniti? (obkroži le en odgovor) 

DA  NE  nimam problemov   je nekaj običajnega 

11) Če bi zašel v internetne težave, čigavo pomoč bi najraje poiskal? (obkroži le en odgovor) 

prijatelja  razrednika oz. učitelja   starša    nikogar  

Če meniš, da je potrebno žalitve in nadlegovanja na spletu prekiniti, imaš kakšen predlog? Predlog zapiši na hrbtno stran 

ankete.  
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