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POVZETEK 

 

Mediji se hitro spreminjajo. Svetovni splet je prevzel dominantno vlogo v načinu podajanja, 

ustvarjanju informacij in komuniciranju nasploh. Na spletu se poleg informacij, izobraževalni 

ali, zabavnih vsebin, dnevno ustvarja tudi naša socialna mreža. Medosebne socialne vezi se 

vedno bolj spreminjajo v virtualne. Komunikacija poteka hitro, je bolj neosebna, poteka 

sočasno na več krajih, prav tak je tudi tok vsebin in informacij, ki se pretakajo preko njih. 

Prav zaradi vse te množice malodane vsega, je z druge strani pomembno, da znamo naravo 

spletnih medijev razumeti, jih pravilno ovrednotiti in razbrati, kakšen je resnični cilj 

določenega medija oziroma medijskega sporočila. Spletni mediji, različne aplikacije, 

platforme, portali ter družabna omrežja nam zagotavljajo, da lahko hitro in enostavno 

dostopamo praktično do česarkoli, ponujajo nam orodja, da na njih tudi sami kreiramo, 

ustvarjamo in delimo različne spletne vsebine, od videoposnetkov, fotografij, glasbe do 

spletnih dnevnikov, spletnih časopisov in drugih vsebin ter jih plasiramo prek različnih, 

zgoraj naštetih kanalov. Kljub neštetim možnostim, ki jih splet ponuja, so uporabniki vedno 

manj kreativni oziroma so kreativni na popolnoma drugačne načine kot včasih. Vsem nam je 

v izziv, da tovrstne spletne aktivnosti jemljemo z zdravo mero, vendar kljub temu izkoristimo 

neverjeten in neizmeren potencial, ki ga ponujajo.  

 

 

Ključne besede: mediji, pismenost, medijska pismenost, svetovni splet, spletni mediji, spletne 

vsebine, družabna omrežja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Media is changing fast. Internet has a dominant role in ways we create and process data, and 

the way we communicate. Along with data, educational and entertaining content on internet, 

our social networks are created on daily basis. Interpersonal social connections are quickly 

changing into virtual connections. Communication is fast and impersonal, runs 

simultaneously in different places, and flow of contents and information in these 

communications is exactly the same. Because of this vast amount of almost everything, it is 

important that we know how to correctly read, understand and evaluate the nature of internet 

media, and interpret the true aim of certain medium and its message. Internet media, various 

applications, platforms and social networks ensure quick and easy access to practically 

everything, and offer tools for creating and sharing different web content such as video 

recordings, photo images, music, blogs, newsletters and other content, on various channels 

mentioned above. However, despite the infinite possibilities the internet offers, users are less 

creative or they are creative in ways completely different from before. Using our common 

sense when dealing with Internet, yet being able to explore the incredible and infinite 

potential it offers, is a challenge to all of us. 

 

 

Key words: media, literacy, media literacy, internet, internet media, web content, social 

networks. 
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1 UVOD  

 

 

Nezadržen napredek tehnologij in vseglobalno povezovanje sta se globoko vpletala v medije, 

ki so doživeli pravo revolucijo in se, posledično, zelo spremenili. Predvsem spletni mediji, saj 

praktično dnevno nastajajo vedno nove platforme za podajanje informacij, zabavo, 

komunikacijo, ustvarjanje lastnih vsebin, izobraževanje, povezovanje itn. Mnogo 

raziskovalcev vloge medijev meni, da danes glavna naloga medijev ni samo, da informira, 

zabava, izobražuje, ponuja podporo ustvarjanju, na svojstven način prek vsebin  usmeri 

uporabnike spletnih in drugih medijev oglaševalcem. Zato je velika pozornost posvečena 

raziskovanju in segmentiranju trga, da se izlušči uporabnike podobnih interesov, izobrazbe, 

kupne moči itd. – in zanje se ustvarijo prilagojene medijske vsebine, s prav tako prilagojenimi 

oglasi. Zato mora biti medijsko pismena oseba vedno pozorna pri analizi, tolmačenju in 

vrednotenju vseh medijskih sporočil.  

V nalogi smo opredelili sam pojem medijska pismenost in zakaj se je te veščine pomembno 

naučiti. Se dotaknili vrste spletnih medijev, platform družbenih omrežij, njihovega vpliva in 

zaupanja le-tem. Osredotočili smo se na ožji segment medijske pismenosti, in sicer na 

ustvarjanje, deljenje vsebin in informacij na spletu. Zanima nas, koliko so uporabniki spleta 

tudi sami aktivni pri ustvarjanju različnih vsebin na spletu, v okviru svojih računov na 

družabnih omrežjih, pri pisanju spletnih dnevnikov, bloganju in twitanju. Koliko delijo svoje 

vsebine in informacije, s kom jih delijo? Koliko časa preživijo na spletu, katere spletne profile 

in aplikacije uporabljajo in imajo ustvarjen račun, kako so samozavestni pri uporabi spleta, 

ustvarjanju in dodajanju svojih vsebin na splet ter ali se navade spreminjajo glede na spol, 

starost in izobrazbo? 

Novim spletnim medijem se ni treba izogibati, pomembneje je, da jih pazljivo in preudarno 

uporabljamo ter osvojimo znanja medijske pismenosti, vse od dostopa do informacij do 

kritičnega vrednotenja. Pozorno spremljajmo medijska sporočila, ki nas vsakodnevno 

obkrožajo, in z znanjem oboroženi suvereno ter samozavestno sodelujmo na spletu v nizu 

aktivnosti, ki jih ta ponuja.  
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1.1 Opredelitev problema in cilj naloge 

 

Opredelitev problema /izziva/ pojma medijska pismenost James W. Potter označi za kontinum 

in ne kategorijo, kajti njegovo stališče izhaja iz predpostavke, da je v bistvu prav vsak na svoj 

način do neke mere medijsko pismen in vsak jo na svoj način dograjuje in razvija. Že to, da je, 

kot pravi Potter, multidimenzionalna (kognitivna, čustvena, estetska in moralna) nas vsakega 

drugače definira, vsakega postavlja na neko drugačno stopnjo medijske pismenosti. Ko smo 

izpostavljeni medijem, kognitivna pokriva naše mentalne procese, mišljenja in razum, 

čustvena daje v ospredje naše občutke, estetska vsebino vidi z umetniškega zornega kota, 

moralna pa se posveča vrednotam sprejete vsebine (Potter 2005, 6–10). 

 

Medijsko pismen pomeni predvsem biti medijsko ozaveščen, torej izkoristiti, razumeti in znati 

izvzeti vse, kar potrebujemo iz informacij, ki jih mediji plasirajo. Poleg tega pa znati tudi 

ovrednotiti rezultate svojega dela, prispevka znotraj medijev.  

 

Erjavec in Volčič navajata, da je osnovna značilnost medijev, da so javne narave, informacije 

so hitre, zato tudi minljive. Njihova naloga je:  

✓ Informacijska, ta seznanja bralca, gledalca z dogodki; 

✓ Interpretacijska, vsak si o neki vsebini ustvari svoje mnenje; 

✓ Socializacijska, znanje se prenaša med generacijami (z ene na drugo); 

✓ Zabavna, njena naloga je sprostitev in razvedrilo (Erjavec in Volčič 1999).   

 

Naš cilj je ugotoviti, kakšne in kolikšne so aktivnost, sodelovanje, ustvarjanje vsebin in 

deljenje le-teh v okviru spletnih medijev. Torej, na podlagi strokovne literature izpeljati svojo 

lastno kvantitativno raziskavo, s katero bi pridobili pomembne informacije o aktivnostih, 

navadah, ustvarjanju in nasploh delovanju uporabnikov spleta v okviru spletnih aplikacij na 

različnih družabnih omrežjih. To tudi širše opredeljuje raziskovalno vprašanje: ugotoviti, 

kakšne in kolikšne so aktivnost, sodelovanje in ustvarjanje vsebin v okviru spletnih medijev. 

Naša raziskava, ki temelji na teoretičnem in empiričnem delu, v slednjem podaja odgovore na 

zastavljeno raziskovalno vprašanje ter zastavljene hipoteze. Raziskavo bo podkrepila še 

primerjalna analiza in dala vpogled v različne/podobne vzorce aktivnosti na spletu z Veliko 

Britanijo.  
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1.2 Opredelitev raziskovalnega vprašanja 

 

Ugotoviti, kakšna in kolikšna je aktivnost, sodelovanja, ustvarjanja vsebin in deljenje le-teh v 

okviru spletnih medijev. 

 

Aktivnosti na spletu so zelo raznolike in prav te nas zanimajo. Raznolike so že glede na 

zastavljena demografska vprašanja (spol, starost, izobrazba), glede na preživeti čas na spletu 

ter glede aktivnosti/pasivnost v okviru družabnih omrežij. Faktorjev, ki smo jih zajeli v spletni 

vprašalnik, je precej, osredotočili smo se predvsem na ustvarjanje lastnih vsebin ter njihovo 

deljenje. Zanimajo nas posameznikove spletne navade in kako previdno in samozavestno 

ustvarjajo, dopolnjujejo ter delijo svoje informacije, mnenja, fotografije, filme in pisano 

besedo ter koliko želijo biti sami vpleteni v svetovni splet ali so zgolj le opazovalci, ki na 

spletu le spremljajo, poslušajo, gledajo in berejo.   

 

Raziskovalno vprašanje je bilo vodilo in osnova za razvoj spodnjih šestih hipotez, ki bodo 

bolj natančno razložile vsebinsko plat raziskovalnega vprašanja. 

 

 

1.3 Hipoteze 

 

Hipoteze smo osnovali na podlagi izbrane strokovne literature in pridobljenega poglobljenega  

znanja s tega področja. Potrdili ali ovrgli jih bomo glede na rezultate opravljenih analiz.  

 

Zastavljene hipoteze so naslednje: 

 

H1: Bolj samozavestni uporabniki (zelo samozavestni in dokaj samozavestni) delijo na spletu 

več informacij kot nesamozavestni (ne preveč samozavestni in nesamozavestni) uporabniki.  

 

H2: Mlajši uporabniki (do 35 let) preživijo več časa na spletu. 

 

H3: Uporabniki Facebooka pogosteje kot uporabniki drugih družabnih omrežij nalagajo 

svoje lastne vsebine na splet (besedilo, slike, fotografije, video, glasba). 
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H4: Bolj izobraženi (višja, visoka, diploma + magisterij in doktorat) so bolj pozorni na svojo 

zasebnost in delijo svoje informacije manj javno kot anketiranci s srednjo šolo ali manj. 

 

H5: Ženske pogosteje obiskujejo svoje spletne profile kot moški. 

 

H6: Moški so bolj samozavestni uporabniki spleta kot ženske. 

 

 

1.4 Predpostavke in omejitve raziskave 

 

Ko smo se odločili raziskati enega od segmentov s področja medijske pismenosti (ustvarjanje, 

deljenje vsebin in informacij na spletu), smo predpostavljali, da je literature in informacij o 

konkretni temi več kot dovolj.  

 

Ob podpori toliko različnih spletnih kanalov nas ni skrbelo, da ne bi zbrali dovolj velikega 

števila anketirancev (zastavili smo si jih med 150 do 200), kar smo celo presegli. Upravičen 

pa je bil tudi dvom, da bodo anketiranci predvsem iz dveh starostnih skupin med 34 in 55 leti.  

Jasno je bilo, da bo najmanj anketirancev od 65 leta dalje, smo se pa zelo trudili, da bi zbrali 

čim večje število najmlajših, med 15 do 24 leti in starostne skupine, ki ji sledi skupina med 25 

do 35 let; ti dve skupini sta, po našem mnenju, tudi najbolj spletno aktivni. Predpostavljali 

smo tudi, da bodo vsi anketiranci odgovarjali iskreno in ne po liniji najmanjšega odpora, še 

manj odgovarjali s socialno zaželenimi odgovori.  

 

 

1.5 Metode dela 

 

V teoretičnem del magistrskega dela smo uporabili deskriptivni pristop, znotraj tega pa 

metodo kompilacije, po kateri bomo izvedli postopek povzemanja stališč, sklepov, spoznanj 

in rezultatov. Vsebinsko bomo analizirali strokovno literaturo, raziskave, poročila, strategije 

itd. 
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V drugem, empiričnem delu sledi analiza na podlagi lastnega anketnega vprašalnika. Metoda 

dela, raziskovanja bo analitičen pristop, s katerim bomo raziskali vzroke pojavov oziroma 

procesov. Medsebojno odvisnost pojavov analiziramo na kvalitativen oziroma deduktiven 

način in s tem potrdimo oziroma ovržemo šest postavljenih hipotez.  

 

Poleg tega smo v drugi polovici empiričnega dela uporabili tudi eno od metod deskriptivnega 

pristopa, in sicer komparativno metodo, saj smo v tem delu magistrskega dela na podlagi dveh 

podobnih vprašalnikov (deli vprašalnikov Ofcoma ter lastnega, ki je bil prav v nameri 

primerjalne metode povzet po preverjenih in uravnoteženih Ofcomovih vprašalnikih) 

primerjali enake pojave, dejstva med našo in angleško populacijo, ki uporablja splet, na njem 

ustvarja in deli svoje vsebine. 

 

 

1.6 Struktura naloge 

 

Magistrsko delo sestavlja pet poglavij, od tega so prva tri teoretične narave, s četrtim 

poglavjem pa se začne njen raziskovalni, empirični del.  

 

V prvem teoretičnem delu najprej opredelimo problem ter cilj raziskovanja, ki se navezuje na 

zastavljeno raziskovalno vprašanje in zastavljene hipoteze. Sledi presek strokovne literature, 

člankov in raziskav izbranega področja. Razčlenimo osnovne pojme, kot so mediji, pismenost, 

medijska pismenost, vrste medijev, družbena omrežja itd. Povzamemo nekaj strokovnih 

definicij in razlag obravnavanega področja ter izpostavimo glavne vidike medijske pismenosti 

in precej drugačne medosebne komunikacije, ki poteka hitreje in manj osebno prek 

mnogoterih spletnih omrežij, aplikacij in drugih komunikacijskih kanalov.  

 

V drugem, empiričnem delu na začetku predstavimo metodologijo in izvedbo raziskave ter 

pripravo instrumenta – vprašalnika. Sledijo značilnosti in izvedba anketiranja ter prestavitev 

raziskave in vzorčenja.  Nato analiziramo z anketo pridobljene rezultate ter jih interpretiramo. 

Odgovorimo na raziskovalno vprašanje, zastavljene hipoteze pa potrdimo ali ovržemo.  
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Ker je bila osnova za izdelavo instrumenta raziskave tudi vpliven britanski urad za 

komunikacije Ofcom, saj smo vprašanja v anketi povzeli po njihovih vprašalnikih, v zadnjem 

delu sledi še zanimiva primerjalna analiza trendov uporabe spleta, ustvarjanja lastnih vsebin 

in deljenja lastnih informacij v Sloveniji, torej naših, s spletno anketo pridobljenih podatkov, s 

podatki zgoraj omenjene inštitucije. Nekatere bomo lahko primerjali tudi z osrednjim 

portalom o medijski pismenosti pri nas – Medijska pismenost. 

 

Zaključek magistrskega dela je presek/povzetek s spletno anketo pridobljenih rezultatov ter 

morebitnih iztočnic, ki bi bile zanimive za nadaljnje raziskovanje.  

 

 

 

2 OPREDELITEV POJMA MEDIJSKA PISMENOST  

 

 

Pojem medijska pismenost zajema besedi mediji in pismenost. V naslednjih podpoglavjih 

bomo razložili glavne pojme, se dotaknili pomembnega dela medijske pismenosti, vzgoje za 

medije, torej učenja medijske pismenosti. Analitično bomo  pregledali vrste medijev, od 

tradicionalnih prek novih, spletnih, njihovo vlogo, vpliv ter zaupanje vanje. Se dotaknili 

pomembnih značilnosti spletnih medijev ter spletnih oziroma družabnih omrežij, ki so rdeča 

nit naloge, ter ustvarjanje vsebin in deljenje v okviru le-teh.  

 

 

2.1      Opredelitev pojma mediji 

 

Beseda mediji izvira iz latinskega izraza »medium«, ki ima dva pomena – sredino ali 

sredstvo. Najpogosteje jo uporabljamo kot slednje, kot izvor informacij, vsebin različnih 

tipov, posredovanih prek določenih kanalov oziroma sredstev, ki jih prenesejo do poslušalca, 

gledalca ali spletnega uporabnika. McLuhan pravi, da funkcija medijev ni le prenos vsebin, 

ampak te vsak od nas aktivno soustvarja.  
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Različni avtorji jih klasificirajo vsak na svoj način, lahko z vidika komunikatorja, na 

tradicionalne in netradicionalne, primarne in sekundarne, z vidika medijske vsebine ali 

interakcije itd. V naši nalogi se bomo na začetku dotaknili tudi tradicionalnih medijev zaradi 

razvoja, ki je kasneje vplival na razvoj netradicionalnih, novih oziroma alternativnih medijev. 

Kot tradicionalni so mišljeni množični mediji, ki zajamejo širok krog občinstva. Kot 

netradicionalni mediji pa tisti, ki uporabljajo bolj inovativne poti prenosa vsebin do občinstva, 

kljub temu pa se eni in drugi  med seboj prekrivajo. Sicer pa je medij lahko praktično vse, ali 

kot navaja Shimp: »Katerokoli okolje, na katero lahko napišemo, zapojemo, zakričimo ali 

objavimo sporočilo« (Shimp 2010, 370).  

 

V 2. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih (ZMed-C) so kot medij 

opredeljeni: časopisi in revije, radijski in televizijski programi, elektronske publikacije, 

teletekst ter druge oblike dnevnega ali periodičnega objavljanja uredniško oblikovanih 

programskih vsebin s prenosom zapisa, glasu, zvoka ali slike, na način, ki je dostopen 

javnosti. Vsa ta množica vsebin se prek medijev razširja z namenom obveščanja, 

zadovoljevanja kulturnih, izobraževalnih in drugih potreb javnosti ter množičnega 

komuniciranja (Pravno-informacijski sistem, 2016).  

 

Mediji so prisotni na vsakem koraku našega vsakdana, prek radia, televizije, časopisa, 

panojev ob cesti ali spleta, in predstavljajo pomemben del našega življenja. Množični mediji 

ali občila dosegajo širše množice, predvsem s tem izrazom mislimo radio, televizijo in splet. 

Žal pa je v zadnjih desetletjih vse več množičnih medijev izgubilo svojo objektivnost in 

nepristranskost in igrajo igro gospodarjev medijskega prostora, ki selektivno posredujejo 

»prave« informacije.  Njihov vpliv ni samo v podajanju določenih informacij, o katerih se bo 

razpravljalo, temveč podajajo tudi že določena stališča in oblikovana mnenja. Splichal misel 

zaokroži, da so mediji sredstva, ki povečujejo maso sporočil in vzporedno širijo tudi krog 

komunikacije. A žal brez njih ne gre. 
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Slika 2.1: Razdelitev medijev 

 

 

 

2.2 Opredelitev pojma pismenost 

 

Pismenost je proces zapletenega, sestavljenega in povezanega dejanja, ki ne obsega le branja 

in pisanja, ampak tudi govorjenje in poslušanje (Cencič 1999, 4). Osnovo nas naučijo v šolah, 

nato ta kulturni kapital, kot mu pravi Pierre Bordieau, nadgrajujemo vse življenje in je del 

vseživljenjskega učenja.  

Onstran konvencionalnega pojma (branja, pisanja in štetja) pa pismenost danes razumemo kot 

sredstvo za identifikacijo, razumevanje, interpretacijo, ustvarjanje in komuniciranje vse bolj 

digitalno posredovanih informacijah o bogatem in hitro spreminjajočem se svetu (Unesco ?). 

Zelo pomemben "multiplikacijski učinek" pismenosti pooblašča ljudi in jim omogoča, da 

polno sodelujejo v družbi in prispevajo k izboljšanju življenjskih pogojev. Je gonilna sila 

trajnostnega razvoja, omogoča večjo udeležbo na trgu dela, posledično zmanjšuje revščino, 

izboljšuje kakovost življenja in širi življenjske priložnosti (Unesco ?).   

 

V 21. stoletju, v času vrtoglavega napredka tehnologij in vzporedno tudi digitalnih medijev, ni 

več dovolj biti samo pismen, imeti višja formalna znanja, temveč so potrebna specifična 

napredna znanja, da lahko tej tehnologiji in digitalnim medijem pariramo in postanemo 

aktiven udeleženec nove informacijske družbe. V času v katerem živimo je nujno, da smo 

medijsko pismeni. Je obveza demokratični družbi (Horton 2008, 6).  

 

 

mediji

elektronski

film radio televizija
svetovni 

splet

tiskani

knjige
časopisi, 

revije
stripi plakati
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2.3 Medijska pismenost 

 

Kako bi definirali medijsko pismenost? To niso samo tehnične kompetence, znanje 

računalništva ter, da znamo do medijskih vsebin sploh dostopati. To je sposobnost kritičnega 

dojemanja in vrednotenja vsebin, sposobnost njihovega tolmačenja in razumevanja, kaj se na 

ekranu, televiziji, v časopisju ali revijah dogaja. Je sposobnost pristopa, analize in tudi 

ustvarjanja različnih oblik medijskih sporočil in medijskih vsebin. Da razvijemo sposobnost 

»branja med vrsticami«, da natančno razumemo in znamo oceniti, kaj se dogaja pred nami na 

ekranu in kaj je omogočilo, kakšno je ozadje, da se je ta vsebina tu pojavila. Zelo pomembno 

je tudi to, kar sledi po ogledu novice, posnetka, slike, članka itd.  

 

Da si lažje predstavljamo, kaj termin medijska pismenost zajema, moramo poznati osnovno 

definicijo, ki jo je že leta 1993 zapisala ameriška profesorica, znanstvenica na področju 

medijske pismenosti in medijskega opismenjevanja Patricia Aufderheide: »Medijska 

pismenost je opredeljena kot zmožnost dostopa, analize, vrednotenja in sporočanja informacij 

v široki paleti različnih oblik« (Aufderheide 1993). Ta serija komunikacijskih kompetenc 

vključuje: 

1. Dostopnost in izpostavljenost – pomeni fizični dostop do spleta in naprav, kar sedaj niti 

ni več težava, saj je svetovni splet dostopen na vsakem koraku. Pomeni njihov obseg ter 

širino uporabe. Izpostavljenost ter koliko so ljudje izpostavljeni in vplivani s strani 

medijev. Več časa kot preživijo ob gledanju televizije in brskanju po spletu, večja je.  

2. Kritično vrednotenje – razumevanje, kako kritično uporabniki spleta vrednotijo 

informacije, ki jim jih mediji posredujejo.  

3. Zaupanje v medije – ali zaupajo vsebinam, ki jih slišijo, vidijo, preberejo. 

4. Deljenje informacij – koliko in kje uporabniki spleta delijo informacije. Vključuje tudi 

zanimanje za vključevanje v ustvarjalne vsebine, v okviru tega tudi lastno ustvarjanje, 

predvsem na družabnih spletnih omrežjih.  Mlajši po vseh raziskavah delijo veliko več 

informacij kot starejše generacije. 

5. Privatnost – kako pomembna je ta za uporabnike, ali berejo pogodbe in pogoje ob 

vpisovanju, kupovanju na različnih spletnih straneh ali samo potrjujejo. kar vidijo.  

6. Mediji – katerega od medijev oziroma več njih uporabniki uporabljajo (Erjavec 2006). 
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Eden bolj znanih konceptov je metodologija ameriškega Centra za medijsko pismenost 

(CML), ki je bila razvita za potrebe analize oziroma dekonstrukcijo medijskih ozadij. Temelji 

na petih ključnih konceptih in vprašanjih (Center of Media Literacy ?).  

 

Tabela 2.1: Osnove medijske pismenosti 

Osnove medijske pismenosti 

5 ključnih 

besed 

5 ključnih konceptov 5 ključnih vprašanj 

1. Avtorstvo 1. Vsa medijska sporočila so konstruirana. 1. Kdo je kreiral to sporočilo? 

2. Oblika 2. Medijska sporočila so konstruirana in 

uporabljajo kreativne jezike, ki 

funkcionirajo znotraj svojih pravil. 

2. Katere kreativne tehnike so uporabili, da 

so pritegnili mojo pozornost? 

3. Občinstvo 3. Različni ljudje medije in medijske vsebine 

doživljajo na različne načine. 

3. Kako bi različni ljudje lahko različno 

razumeli to sporočilo? 

4. Vsebina 4. Mediji že sami po sebi ponujajo določene 

vrednote in stališča. 

4. Katere vrednote, življenjski slog ali 

stališča so predstavljena ali izpuščena iz tega 

sporočila? 

5. Namen 5. Večina medijskih sporočil je usmerjena na 

povečanje, ustvarjanje profita in/ali moči. 

5. Zakaj je bilo to sporočilo poslano? 

vir: prirejeno po Center for Media Literacy (CML) (2017) 

 

Z vsebino in spreminjanjem oblike pismenosti so se ukvarjali strokovnjaki že pred dvema 

desetletjema, in sicer: informacijska era (Kubey 1997), digitalna doba (Warnick 2002), 

digitalni svet (Tyner 1998) in celo o kibernetični pismenosti (Gurak 2001). Vse te vsebine 

skupaj orišejo multidisciplinaren koktajl specialistov pismenosti, kulture, medijev, 

izobraževanja, interakcije med človekom in računalnikom ter družbene študije tehnologije 

(Kellner 2002 v Livingstone 2004, 3). Skozi čas se je tako ustvarilo več novih oblik različnih 

pismenosti: od računalniške, kibernetične, internetne, medmrežne, digitalne, informacijske, 

avdiovizualne, kritične, vizualne, kulturne, družbene itd. In vse jih zajema en sam termin – 

medijska pismenost (Livingstone 2004, 3–5). 
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Novi online mediji in sodobna tehnologija so popolnoma spremenili način informiranja. 

Medijske vsebine, tako klasičnih, tradicionalnih kot novih medijev, se danes praktično lahko 

dobijo ob vsakem času, na vsakem mestu. Vedno so ustvarjene konstrukcije, sestavljene iz 

množice načrtno izbranih delov, njihove ustvarjalce pa vodijo zavestni in nezavestni motivi, 

samo da bi privabili pozornost gledalca, bralca. Zato je pomembno tudi, kdo je te vsebine 

ustvaril, kajti mediji so v prvi vrsti posel in industrija. Moč medijev izrazito vpliva na to, o 

čem bodo ljudje sploh razmišljali in si ustvarjali mnenje (Masterman 2001, 4). Poleg tega 

Masterman trdi, da je glavna naloga medijev »oglaševalcem prodati občinstvo«. S tem se 

strinja tudi Oblak, ki navaja: »Percepcija tega, katere teme imajo pri prejemnikih prednostno 

mesto, je tako zrcalna slika tiste, ki jo konstruirajo množični mediji.« (Oblak 2000, 96–97). 

 

Glavni imperativ online različnih zabavnih kot tudi informativnih portalov so hitrost in čim 

večje število klikov, ki posledično prinašajo zaslužek. Splet je posel, mediji pa ena 

najvplivnejših družbenih sil in zato je pomembno, da razumemo, kako delujejo, jih z različnih 

zornih kotov kritično ovrednotimo in znamo z njimi v različnih kontekstih vzpostaviti 

interakcijo.  

 

Poleg izobraževanja, informiranja in zabave nam velikokrat prinašajo tudi druga sporočila, 

promovirajo npr. družbene vrednote, lahko so politično angažirana ali komercialno naravnana. 

Ključna naloga medijskih sporočil je prepričevanje publike, da v nekaj verjame ali nekaj stori, 

naša ključna naloga pa je, da se medijsko izobrazimo, da znamo vse to prepoznati. Da bi 

razvili to veščino, moramo poznati cel proces nastanka medijskih vsebin.  

 

 

2.4 Vzgoja za medije 

 

Pomemben segment medijske pismenosti je vzgoja za medije ali angleško »media literacy 

education«, ki pomeni izobraževanje, učenje o medijih. Nanaša na pedagoški proces, s 

pomočjo katerega se razvija medijska pismenost (Buckingham v Hobbs 2008, 435). Vanj so 

vključeni vsi zgoraj našteti, od elektronskih (radio, televizija, svetovni splet ...) do tiskanih 

medijev (knjige, revije, časopisi ...). Vzgoja za medije je svojsko spoznavanje jezika 

množičnih medijev, njegovo razumevanje, umevanje in govorjenje (Košir 2000, 95–96). Je 
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tista, ki »posreduje znanje, ki ni cilj sam na sebi, ampak sredstvo za dosego cilja« (Erjavec 

2000, 683). 

 

V današnjem medijsko prenasičenem okolju je ta vzgoja ključnega pomena, za kritično 

ovrednotenje in evalviranje podane vsebine, ki s strani močnejših, medijev, korporacij, 

političnih akterjev oziroma t. i. proizvajalcev informacij, ki so močnejši igralec v tej igri, in 

tistimi, ki te vsebine konzumirajo. To razmerje lahko nam v prid omilimo le s kakovostnim 

znanjem o medijih, znanjem o tem, kako delujejo, zakaj so tu in kaj nam želijo prenesti, 

sporočiti. Le tako lahko posameznik zase izlušči potrebne informacije in zna izdelovati razne 

komunikacijske oblike ter aktivno prispevati v družbeno življenje (Masterman 1995, 42). 

Unescova deklaracija o vzgoji za medije je že v letu 1982 prvič omenila programe – tako za 

učitelje kot tudi izobraževalne inštitucije – ter uvajanje medijskih izobraževalnih programov v 

vse stopnje izobraževalnega sistema v smeri razvoja znanj, spretnosti in odnosa do medijev 

(Košir in Ranfl 1996). 

 

 

2.5 Vrste medijev 

 

Od »print to screen«, od tiska do sodobnih tehnologij 21. stoletja, časa nezadržnega napredka 

digitalnih medijev. Različna obdobja, različne oblike medijev. Skozi vso zgodovino so mediji 

sobivali, se prepletali ter vplivali drug na drugega, starejši na razvijajoče se nove, novi na 

spreminjanje starih. Izraz mediji, kot ga poznamo sedaj, je prvi omenjal teoretik in filozof 

McLuhan, ki njihov preplet imenuje medijska krajina. »Medij je sporočilo« je eden njegovih 

znanih sloganov in povezuje avtorja sporočila (oddajnik) s poslušalcem, bralcem 

(sprejemnikom). 

 

Medijska krajina današnjega časa je vključenost medijev v vse pore našega življenja, mediji 

so del nas bolj kot kdajkoli prej. Učinek množičnih elektronskih medijev je v skoraj ničelnem 

času, prostor in čas sta nepomembna. Naloga medijev pa ni samo prenašanje sporočila, je tudi 

njihovo ustvarjanje, soustvarjanje. So nosilci informacij ali sredstvo za dosego drugih ciljev, 

npr. oglaševalskih, političnih ali ideoloških. 

 



Kuralt, Maja. 2017. "Medijska pismenost; ustvarjanje, deljenje vsebin in informacij na spletu" 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

 

13 

Medije delimo na tradicionalne in nove komunikacijske tehnologije oziroma spletne medije. 

Med tradicionalne spadajo tisk (časopis, revije, knjige), radio in televizijo, ki so si v tem 

vrstnem redu v razvoju tudi sledili. Zanje velja, da širijo, oddajajo in prenašajo svoje 

programske vsebine prek papirja, kablov ali zraka, in sicer z namenom priobčevanja teh 

vsebin javnosti (Zakon o medijih v RS 2001). 

 

Mediji prestavljajo eno osnovnih značilnosti in sestavin sodobne družbe ter so hkrati njen 

produkt in faktor, ki jo oblikuje (Thompson 2013). Kadar analiziramo vloge in pomen 

medijev v določeni družbi in okolju, pridemo do nespornega dejstva, da se mediji razvijajo 

vzporedno z družbo in njenimi karakteristikami (Dulčič 2013).  

 

Množični mediji so javni, hitri, dobro organizirani in minljivi. Opravljajo štiri osnovne 

funkcije:  

➢ Informacijska, ki omogoča seznanjenje javnosti z dogodki;  

➢ Interpretacijska, ki občinstvu omogoča, da si oblikuje lastno mnenje;  

➢ Socializacijska, kar pomeni medgeneracijski prenos znanja, vrednot, norm;  

➢ Zabavna, ki omogoča razvedrilo in sprostitev občinstva (Erjavec in Volčič 1999).  

 

James Potter medije razvršča na masovne in nemasovne, kar nima nobene povezave s 

številom uporabnikov, kot se po navadi napačno razume. Masovni mediji imajo drugačne 

motive, in sicer, da uporabnika zapeljejo v položaj, kjer bo kar naprej izpostavljen njihovim 

sporočilom (Potter 2005, 16).  

 

 

2.5.1 Tradicionalni mediji 

 

Če pogledamo zgodovinski razvoj medijev, tako v tradicionalnih kot modernih družbah, so ti 

že od nekdaj sredstva komuniciranja, ki se prilagajajo družbenim spremembam, vendar so 

vedno v funkciji vzdrževanja danih struktur družbene moči (Dulčić 2013). Ker se družba hitro 

spreminja, Giddens pravi, da je modernizacija le natančen in radikalen prelom, ni pa 

primerljiva z do tedaj nastalimi družbenimi spremembami.  
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Tisk, radio televizija in plakat so predstavniki tradicionalnih medijev, ki imajo še vedno 

veliko moč doseganja množic in so zato še vedno vodilni pri večini marketinških aktivnosti.  

 

Med tradicionalnimi mediji je najstarejši tisk, povezan z Gutenbergovim izumom tiskarskega 

stroja (leta 1440). V 17. stoletju začnejo izhajati prvi časopisi, v 18. se razvije mnenjski tisk in 

prvi polovici 19. stoletja sledi prvi komercialno naravnan tisk. Tabloidi in t. i. rumeni tisk 

(yellow pages) se pojavijo konec 19. stoletja (Bailey 2012). Za današnji tisk so značilni 

komercializacija, marketinška usmerjenost ter kapitalska rast. 

 

Prednost tiskanih medijev je, da je bralec visoko vpleten, saj od njega zahteva nekaj truda, 

kajti tisk lahko predstavi mnogo podrobnih informacij, ki si jih lahko prebere v sebi lastnem 

tempu (Belch in Belch 2001, 396–397), sam izbira vsebino, ki ga zanima, in jo lahko tudi 

večkrat prebere. Medij je enostavno prenosljiv, je pa omejen glede na kraj izdaje. 

 

Kot zanimivost, tiskane medije je leta 2015, po podatkih Standard Eurobarometra 84, pri nas 

vsaj 1 x na teden bralo 64 %,   največ berejo na Finskem, vsaj enkrat na teden jih bere 90 %, v 

Grčiji, ki je na repu lestvice, bere samo 34 % prebivalstva (European Commission 2015).  

 

Z razvojem radia na prelomu 20. stoletja se je dostopnost do informacij še povečala. Tehnika 

je enostavna, lahko dostopna, cenovno ugodna in zato omogoča širok krog občinstva ter 

potencialno široko odzivnost. Radio je medij, ki omogoča hitro posredovanje informacij in je 

fleksibilen. Za poslušalca je, zaradi zgolj verbalnega prenosa informacij, pravijo mu tudi 

»slep« medij, intelektualno bolj zahteven. Je pa združljiv z drugimi dnevnimi opravili, kot so 

vožnja z avtomobilom, domača opravila itd. Je »enkraten«, neponovljiv medij, vsebine, ki 

smo jo zamudili ali preslišali, nimamo več možnosti slišati. Po podatkih Standard 

Eurobarometra 84 radio v Sloveniji vsak dan, ali skoraj vsak dan, posluša 61 % prebivalcev. 

Največ ga poslušajo Nemci, 88 %, najmanj pa Bolgari, 63 % (European Commission 2015).  

 

Čeprav v današnjem medijskem prostoru prevladujejo spletni mediji, je to še vedno čas 

televizije. Njena prednost je, da je zaradi kombinacije slike, zvoka ter interaktivnosti gledalec 

bolj identificiran z vsebino, ki jo gleda in se z njo bolj poistoveti. Televizija mu predstavi 

veliko močnejšo in otiplivejšo in, po gledalčevem mnenju, bolj verodostojno podobo, sliko 
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nekega dogodka, kot tisk ali radio. Prav tako je cilj televizijskih hiš dobiček, ki se z večjo 

populacijo gledalcev seveda veča, saj tako pritegne več oglaševalcev.   

 

Kot vidimo na spodnji sliki 2.2, po zadnjih podatkih raziskave Standard Eurobarometera 84 iz 

konca leta 2015, kjer je bilo zajetih 34 držav, je delež uporabnikov oziroma gledalcev 

televizije še vedno na prvem mestu med vsemi mediji. 84 % gledalcev televizijo gleda vsak 

dan, 97 % jo gleda vsaj enkrat na teden. V Sloveniji 76 % (vsak dan) in 16 % (3–1 x na teden) 

(European Commission 2015).  

 

Graf 2.1: Uporaba medijev v EU 2015. 

 
 

vir: The Standard Eurobarometer 84 (European Commission 2015). 

 

S hitro rastjo spletnih medijev so se razmerja v uporabi medijev v zadnjih dveh desetletjih 

močno spremenila. Kljub še vedno vodeči uporabi oziroma gledanju televizije, so ostali 

mediji tisk in radio utrpeli opazen upad spremljanja.  

 

 

2.5.2 Spletni mediji 

 

Vloga svetovnega spleta se je od začetkov lansiranja v letu 1994, ki jo je sprožil Tim Berners-

Lee, s ciljem boljšega in hitrejšega deljenja informacij, do danes okrepila, do razsežnosti, ki 

jih takrat ni nihče pričakoval. Svetovni splet »world wide web« (www) je obenem 

informacijski sistem, množični medij in veliko socialno omrežje. Virtualni svet, ki nas 

obkroža, je dodal novo dimenzijo izkušnjam in realnosti (Dulčić 2013).  
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Prava tehnološka revolucija se je sprožila 25. maja 1994 v Ženevi, kjer se je odvijala prva 

mednarodna konferenca o svetovnem spletu. Na njej je udeleženec Mark Pesce dejal: »… da  

je svetovni splet imel »štartno pištolo« in je z njo ustrelil to sredo v CERN-u« (ABC News 

Online 2017). Sledil je hiter razvoj spletnih platform, aplikacij, spletnih strani, ki so presegale 

(prvotno mišljeno) zgolj deljenje informacij.  

 

Premiki v digitalno dobo (1995–1999)  

➢ leta 1996 je Hotmail spletnim uporabnikom ponudil prvi e- naslov, Googlov brskalnik se 

je vzpostavil leta 1998,  

➢ na spletu lahko že klepetamo in komuniciramo, poslušamo avdio in videovsebine, 

➢ pojavila so se prva spletna mesta za pisanje spletnih dnevnikov oziroma blogov, 

➢ vzpostavljena je prva spletna stran za izmenjavo vsebin, datotek – peer-to-peer Nasper 

(P2P je sistem, po katerem lahko vsak osebni računalnik za ostale udeležence v mreži 

prevzame vlogo strežnika in omogoča dostop do datotek, brez centralnega strežnika), ki 

je postala priljubljena predvsem za nezakonito izmenjavo glasbe.  

 

Obdobje rojstva socialnih omrežij (2000–2004)  

➢ 2001 zagon spletne enciklopedije Wikipedije,  

➢ Applov iTunes ponudi pravno alternativo prenosa glasbe,  

➢ rodi se komunikacijsko omrežje Skype, ki nudi brezplačno komunikacijo, ki jo kasneje 

dopolni z videoklici,  

➢ začetek profesionalne spletne platforme LinkedIn, maj 2003,  

➢ avgusta 2003 sledi družabno oziroma socialno omrežje MySpace, predhodnik Facebooka, 

➢ Mark Zuckerberg leta 2004 študentom Harvardske univerze predstavi novo povezovalno 

omrežje Facebook,   

➢ na trg vstopi Gmail s spletno pošto in veliko večjim pomnilnikom, kot ga imajo 

predhodniki.  

 

Revolucija pametnih telefonov (2005–2009) 

➢ prvi videoposnetek na YouTubu, 

➢ odprtje mesta za mikrobloganje Twitter, 
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➢ Facebook zdaj povezuje tudi druge ameriške univerze, nato razširi svoj doseg v javno 

domeno, 

➢ lansiranje iPhona, s katerimi lahko uporabniki dostopajo do spleta in informacij. Že takrat 

ponudi cca 500 aplikacij, za petami mu je sistem Android. 

 

Uporaba interneta za javno dobro (2010–2014) 

➢ nezadržen vzpon družabnih omrežij, uvedba vizualnega Pinteresta, aplikacija Instagram 

za deljenje fotografij, 

➢ vse hitrejši internet in povezave omogočajo spletnim platformam hrambo milijarde 

videoposnetkov (npr. YouTube), 

➢ pojav video blogerjev, ki ustvarjajo nešteto vsebinsko različnih videovsebin, od kuhanja, 

mode, tehnike itd. (ABC News Online 2017). 

 

V tem trenutku, ko to pišemo (20. 7. 2017),  je na svetu 3,724,971,237 uporabnikov interneta, 

številka je seveda iz trenutka v trenutek višja (Internet Live Stats 2017). Podatki na spletni 

strani za Slovenijo so naslednji (glej tabelo 2.2). Podatki so zbrani za leta od 2000 naprej. 

Izvzeli  smo le vsako peto leto, zgolj za hiter vpogled trenda rasti. V primerjavi z letom 2000 

je bilo leta 2016 za 99,7 % več uporabnikov interneta. 

 

Tabela 2.2: Število naraščanja uporabnikov interneta v Sloveniji  med leti 2000 in 2016. 

Leto Število uporabnikov interneta % uporabnikov Populacija skupaj 

2016  1,490,358 72 % 2,069,362 

2010 1,436,736 70 % 2,052,480 

2005 934,572 47 % 1,996,522 

2001 599,984 30 % 1,988,287 

2000 300,490 15 % 1,988,652 

vir: Internet Live Stats (2017) 

 

V svoji knjigi The Language of New Media (Jezik novih medijev) avtor Lev Manovich poda 

prvo sistematično in strogo teorijo novih medijev, ki sloni na konceptih teorije filma, 

umetnostne zgodovine, literarne teorije in računalništva. Postavlja jih ob bok vizualnih in 

medijskih kultur zadnjih stoletij. Pravi, da imajo novi mediji nalogo, da ustvarijo iluzijo 

realnosti, naslovijo gledalca in predstavljajo prostor (Manovich 2002). Oblak in Petrič glede 
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na vlogo in učinke medijev v družbi razlikujeta najmanj dve nalogi, ki jo spletni mediji 

opravljajo – posredovanje določene vsebine uporabnikom in spletni medij, kot institucija, ki 

pomembno soustvarja  spletni prostor (Oblak in Petrič 2005).  

 

Moč spleta je postala brez meja, povezala je računalnike po vsem svetu, v trenutku omogočila 

izmenjavo informacij, uporabnik ni prostorsko in časovno kakorkoli omejen. Poleg tega je 

korenito spremenil sámo vlogo množičnih medijev (Lowery 2009). Kot navaja Kotler, je 

digitalna revolucija dala nov niz sposobnosti v roke uporabnikov in podjetjem (Kotler 2004). 

Uporablja se v komunikacijske, zabavne in izobraževalne namene, je glavni vir informacij. 

Poleg tega je enostavno dostopno orodje za kampanje civilne družbe, ki lahko zajame najširše 

množice. S strani stroke je sicer slišati kritike, da spletna omrežja pravzaprav sploh ne 

podpirajo dolgoročnega aktivizma, temveč je vse skupaj le kratkoročni kliktivizem, kar 

pomeni, da je aktivist lahko že vsak, ki samo sedi za računalnikom in s kliki doda svoj 

»prispevek« v okviru neke določene skupine, akcije itd.  Folkerts in Lacy navajata, da smo 

postali ljudje masovnih medijev. Govorita o konvergenci medijev t. i. medijskih silah, ki 

brišejo nekoč točno določene meje med različnimi mediji. Na isti platformi se jih zdaj lahko 

prepleta, združuje več različnih vrst (Folkerts in Lacy 2001). Eden prvih primerov 

konvergence je teletekst iz 70 let prejšnjega stoletja, besedilo, ki je bilo podprto z enostavno 

grafiko. 

 

V primerjavi s tradicionalnimi mediji spletni mediji danes nimajo občinstva. To je relativen 

pojem, bistvena razlika je v tem, da spletni mediji vključujejo le aktivne udeležence v 

komunikacijskem procesu (Bretz in Schmidbauer 2003). Kljub temu, da se vsak dan pojavijo 

novi mediji, je jasno, da vseeno obstajajo uporabniki, ki kljub spletu ostajajo zvesti bralci, 

poslušalci in gledalci klasičnih medijev. Robnik navaja, da bo do leta 2020 na splet vezanih 

cca 50 milijard različnih vsebin, v omrežje pa povezanih cca 24 milijard mobilnih naprav 

(Robnik 2011).  
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2.5.3  Spletna družbena omrežja 

 

"Revolucija socialnih medijev je lahko opisana kot čas, ko med seboj dobimo toliko 

informacij kot mediji sami. Najpomembnejši koraki v izmenjavi informacij so bili doseženi v 

zadnjem desetletju, kar je pripeljalo do razvoja številnih inovativnih spletnih strani in 

aplikacij socialnih medijev« (Dubose 2011, 112). 

 

Spletna socialna oziroma družbena, družabna omrežja so se začela z zametki spletnega 

mrežnega povezovalnega portala MySpace, po slovensko »moj prostor«, ki je bil še leta 2008 

na vrhu lestvice obiskanosti v Sloveniji. S širitvijo Facebooka je ta hitro prevzel prvo mesto, 

ki ga kot najbolj obiskano in priljubljeno družabno omrežje še vedno trdno ohranja. Družabna 

omrežja si lahko predstavljamo kot skupek spletnih aplikacij, ki vsebujejo vsebine, ustvarjene 

s strani uporabnikov, ki jih je mogoče »označiti«, »deliti«, »komentirati« in »všečkati« (Xiang 

in Gretzel 2010). Uporaba, priljubljenost in vpletenost v spletna družabna omrežja še vedno 

rastejo in postajajo pomemben del življenja mladih. Z nenehno rastočo priljubljenostjo 

(Facebook, YouTube, Twitter itd.) je prišlo je do prave revolucije družbenih omrežij, ta pa 

vpliva na vse vidike družbe (Dubose 2011). Tu se vrši komunikacija, gradi socialna mreža, 

najdejo se novi in stari prijatelji, razvijajo in delijo se ideje, pripravljajo in objavljajo dogodki, 

povezovanje v skupine, te pa sledijo interesom posameznika oziroma skupine. Socialna 

omrežja so skupaj z mobilno tehnologijo pospešila stopnjo razvijanja odnosov, izmenjavo 

informacij in vplivanje. Z njihovo pomočjo uporabniki zdaj oblikujejo svetovne dogodke in 

kulturo (Benioff 2012). 

 

»Social Media« ali spletna družabna omrežja (v nadaljevanju: SDO) so aplikacije, spletne 

storitve ali strani, različne platforme, ki gradijo, povezujejo in odražajo socialne mreže ali 

socialne odnose med ljudmi, ki imajo npr. skupne interese in aktivnosti. Te uporabnikom 

omogočajo: 

➢ ustvarjanje javnega ali delno javnega profila znotraj izbranega sistema, 

➢ iskanje drugih uporabnikov in povezovanje z njimi, 

➢ prikazovanje in deljenje seznamov uporabnikov in povezav znotraj sistema, 

➢ objave, deljenje in komentiranje različnih e-vsebin (Portal OSV ?).  
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Razmah SDO ter različnih drugih platform in aplikacij je pritegnil pozornost tudi akademskih 

krogov, od leta 2005 je tako nastala množica socioloških, psiholoških, komunikoloških in 

družboslovno-informacijskih študij o strukturnih značilnostih omenjenih aplikacij in 

lastnostih njihovih uporabnikov (RIS 2008). Avtorici enega temeljnih del na tem področju, 

danah boyd in Nicole B. Ellison opredelita SDO, kot spletne storitve, ki posameznikom 

omogočajo: 

➢ da naredijo javni ali poljavni profil znotraj določenega sistema;  

➢ oblikujejo seznam drugih uporabnikov, s katerimi delijo povezavo; 

➢ pregledajo in uredijo svoj seznam povezav v primerjavi z drugimi v sistemu (boyd in   

Ellison 2008). 

 

Svet postaja »majhen«, navaja Kadushin, kajti SDO imajo neizmeren in pomemben vpliv na 

povezovanje ljudi. Iz zgolj 100 naših prijateljev na enem od družabnih omrežij imamo lahko v 

drugem kolenu dostop do cca 10.000 ljudi (100 x 100), v tretjem  do 1.000.000 ljudi (100 x 

100 x 100) in vsi ti imajo dostop tudi do nas. Ves svet je pravzaprav potencialni prijatelj, na 

katerega lahko vplivamo s svojo aktivnostjo prek družbenega omrežja (Kadushin 2012). 

 

Po podatkih RIS je bilo v raziskavi »Socialna omrežja 2011« v Sloveniji 60 % anketiranih z 

vsaj eni profilom na SDO (RIS 2017). Po poročilu Standard Eurobarometra 84  je uporaba  

SDO doživela pravo evolucijo, saj jih vsaj polovica Evropejcev uporablja vsaj 1 x na teden, 

kar je 3 % več kot leto prej, 6 % več kot jeseni 2013 in 15 % več v primerjavi z jesenjo 2011. 

Uporabnikov na dnevni bazi je 35 %, kar je 3 % več kot leto prej, 5 % več kot jeseni 2013 in 

17 % več kot jeseni 2011 (European Commission 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ris.org/index.php?fl=2&lact=1&showa=1&showc=1&1&showe=1&showr=1&cf=1&showt=1&showo=1&p1=276&p2=285&p3=1318&bid=12076&parent=13
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Graf 2.2: Uporaba socialnih omrežij (% v EU) 2015 

 

vir: The Standard Eurobarometer 84 (European Commission 2015). 

 

 

2.6 Vpliv in vloga medijev 

 

Večina medijskih sporočil se kreira s ciljem, da nas informira, izobražuje in zabava. Vedno 

večkrat pa imajo tudi  namen, da nas v nekaj prepričajo. Zato je pomembno, da razumemo 

namen medijskega sporočila, ki je lahko očiten že na prvi pogled, večkrat pa je previdno 

»zapakiran«. Ne moremo mimo dejstva, da živimo v digitalni dobi, dobi novih tehnologij in 

medijev, ki nam omogoča orodja, s katerimi lahko že vsak kreira medijsko sporočilo in vpliva 

na širšo javnost. Ker smo z mediji nenehno v stiku, na telefonu, beremo časopis, poslušamo 

radio, gledamo informativne ter druge oddaje itd., je vpliv medijev nenehen in velik. Mediji 

so spremenili naš način življenja, komuniciranja in poslovanja.  

 

Ne glede na stopnjo vpliva, ki jo imajo mediji, se strokovnjaki strinjajo, da vplivajo na 

družbo. Z drugimi besedami, medijska sporočila nikoli niso nevtralna glede vrednot. 

Vrednote, odnosi in mišljenja se vedno nahajajo znotraj medijskega sporočila. V osnovi so 

učinki medijskih sporočil kratkotrajni, vseeno pa puščajo dolgoročne posledice v smislu 
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uvajanja stereotipov, na katera medijska sporočila nakazujejo. Masovni mediji prav s pomočjo 

stereotipov oblikujejo drugačno razumevanje in pogled na svet ter kreirajo tako imenovane 

družbene vloge, ki za seboj potegnejo niz stereotipiziranih ukrepov in obnašanj. Zato danes ni 

tako pomembno kaj gledamo, poslušamo, beremo, temveč kako vse to počnemo (Luthar 1995, 

5). Primer: zelo veliko število medijskih sporočil nosi direktno sporočilo o lepoti. Že od 

mladosti mladi ljudje, predvsem dekleta, čutijo močan pritisk medijskih sporočil, ki 

zapovedujejo, da je zunanja podoba najbolj pomembna.  

 

Ker nas naša kultura bombardira s tako množico informacij, mislimo, da smo informirani. 

Absorbiramo in »mariniramo« jih tolikšne količine, da mislimo, da smo obveščeni. Problem 

pa ni v množici, ampak v vrsti in tipu informacij, za katere se podzavestno odločimo, da 

sprejmemo njihove površne pomene. Medijska sporočila so namensko oblikovana tako, da so 

enostavna za razumevanje, površinska in ponavljajoča (Potter 2005, 8).  

 

Zahvaljujoč medijem smo obveščeni o dogajanju doma in po svetu. Lažje se orientiramo v 

družbi, enostavneje sprejemamo odločitve, na koncu formiramo svoj odnos do družbenih,  

političnih in drugih vprašanj. Po pravilu bi morala biti medijska sporočila, ki imajo 

izobraževalno in informativno vlogo, nevtralne in nepristranske narave, nasproti medijskim 

sporočilom, ki imajo namen, da nas zabavajo ali v nekaj prepričajo. Hall je še mnogo pred 

pojavom množičnih spletnih medijev dejal, da mediji tvorijo in uničujejo ideologije in ideale; 

vplivajo na navade, človekovo samopodobo in socializacijo (Hall 1997). Leta 1995 pa je 

Brigitte Tufte ugotavljala, da vloga televizije ni nujno zgolj zabava, ampak ima lahko tudi 

vlogo »vzporedne šole« (Erjavec 2000, 672), kajti mediji  so pomembni in neizogibni 

oblikovalci naših percepcij in idej (Masterman 2001, 3). Poleg izobraževalne in drugih vlog 

so danes najmočnejši ponudniki neformalne socializacije, s svojo dostopnostjo in vplivom pa 

že prekrivajo formalne (Erjavec 2000, 672–673).  

 

Že pred dvajsetimi leti je Splichal zapisal, da je v praksi novinarstvo »podrejeno bodisi 

politiki (državi, političnim strankam, interesnim skupinam) ali ekonomiji (oglaševanju) ali pa 

kar obema« (Splichal 1988, 621). Od tedaj je vloga medijev postala mnogo obsežnejša in 

močnejša in se žal vedno bolj premika v smer zbiranja podatkov o uporabnikih, ki jih spletne 

strani, aplikacije itd. na spretne načine dobijo kar od samih uporabnikov in jih nato 
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uporabljajo predvsem v tržne namene. Jaron Lanier v knjigi Who Owns the Future (Kdo je 

lastnik prihodnosti) trdi, da se srednji razred ravno zaradi tega enosmernega, fevdalnega 

sistema finančnih dobičkov vse bolj odvrača od spletnih gospodarstev (Wikpedija 2013).  

 

 

2.7 Zaupanje medijem 

 

Zaupanje je širok pojem, odnos publike do medijev je zelo kompleksen in je pomembna 

osnova družbenega reda, vzdrževanja skladnih družbenih razmerij in vpliva na delovanje 

posameznikov ali skupin, ki ob zaupanju delujejo bolj načrtno, predvidljivo in racionalno 

(Lewis in Weigert 1985). Zato je zaupanje uporabnikov, občinstva v medije ključnega 

pomena, da to ostane zvesto določenemu ali več medijem in na njem tudi ustvarja svoje 

vsebine ter deli informacije. S pojavom množičnih medijev se je posredovanje informacij 

močno spremenilo in poslušalec, gledalec ni več neposredno vpleten oziroma ne doživlja več 

osebnega zaznavanja nekega dogodka kot nekoč, saj mu informacijo s kateregakoli konca 

sveta dostavijo kamorkoli in od kogarkoli. Nekoč je zaupanje temeljilo predvsem na lokalni 

skupnosti. V času globalizacije pa na nas vplivajo mediji in nam nepoznane osebe (Giddens 

1990).  Zaupanje medijem je torej za posameznika na nek način popolnoma neosebno 

(Cvetkovich in Löfstedt 1999), na drugi strani pa temelji tudi na pričakovanju 

posameznikovega odzivanja in delovanja (Cvetkovich, Earle in Toward 1995). Zaupanje gre z 

roko v roki s tveganjem, ki je pogojeno z več dvomi o vsebini ali mediju, ki podaja neko 

vsebino.  Zaupanje v medije zato logično vpliva na način uporabe medijev ter njihovo izbiro 

oziroma opredeljuje, katere medije ljudje uporabljajo (Lee et al. 2013). 

 

Ocena prejemnika sporočila, ki npr. zaupa novicam na televiziji, sloni na štirih dimenzijah: 

➢ zaupanje, da bo medij pravilno selektivno izbral teme, 

➢ zaupanje v selektivnost dejstev, informacij, da bodo te relevantne, 

➢ zaupanje v točnost in preverljivost upodobitev, 

➢ zaupanje v novinarsko oceno, ki je vsebino ovrednotila (Kohring in Matthes 2007).  

 

Po podatki Gallupa, ameriške raziskovalne svetovalne organizacije, ki na letni bazi spremlja 

zaupanje medijem že od l. 1997, je zaupanje medijem na najnižji točki doslej. Medtem ko je 
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leta 1997 medijem zaupalo 53 % Američanov, leta 2005 50 %, jim je leta 2016 le še 32 % 

(Swift 2016). Upad se je začel že v 50. letih prejšnjega stoletja in je posledica padanja 

novinarskih standardov. Večina televizijskih hiš je bila takrat v nacionalni ali lokalni lasti. 

Njihova naloga je bilo objektivno poročanje, ki je temeljilo na dejstvih, neodvisnih od oblasti 

in politike. Ni bilo podajanja mnenj in zagovarjanja tega in onega, bralci, gledalci so si 

mnenje ustvarili sami. Z umikanjem objektivnosti je začela padati prodaja, sledilo je 

zmanjševanje stroškov in zaposlenih. Sledil je paradoks, zgodb za poročanje je več kot 

kdajkoli, na drugi strani pa manj zaposlenih novinarjev kot kdajkoli, da bi te zgodbe pokrili.  

V 21. stoletju je vse v »klikih«, objektivnost, zlati standard novinarstva, pa je postala 

zastarela.  

 

Po podatkih Eurobarometra iz leta 2013 Evropejci najbolj, kar 54 % njih, zaupajo radiu, sledi 

mu televizija, ki ji zaupa 48 %, tiskanim medijem 41 %, najmanj zaupajo spletnim medijem, 

in sicer 34 % (European Commission 2013). Tudi v Sloveniji je stanje podobno in zaupanje v 

medije pada. Leta 2012 je bilo v izjavi za javnost zapisano, da: »se soočamo z zelo nizko 

stopnjo zaupanja med vsemi družbenimi skupinami« (Vibacom 2017) in trend nezaupanja se 

v tej smeri tudi nadaljuje. V poročilu raziskave Slovenski mediji, Slovenski utrip 2012, ki jo 

je izvedla Fakulteta za uporabne družbene študije – FUDŠ, jeseni 2013, je razvidno, da je s 

poročanjem naših medijev zadovoljno 41 %, srednje zadovoljno pa 33 %, slab odstotek jih na 

vprašanje ni znalo odgovoriti. Ženske so malce bolj zadovoljne kot moški. Kar se tiče 

kakovosti medijev so z njo najbolj zadovoljni tisti z nizko izobrazbo, najmanj pa tisti z višjo, 

visoko ali več (Fakulteta za družbene študije Nova Gorica (FUDŠ) 2013). 

 

Če povzamemo – posameznik ima vedno izbiro, komu in kdaj bo zaupal. Vedno obstaja 

določeno tveganje zaupanja v zaupanju medijem oziroma v določene izbire le-teh. Vsak si 

sam izbira vsebine, te pa so odvisne od pričakovane družbene vloge in odgovornosti, ki mu je 

zaupana. Poleg tega mora sam kritično oceniti, ali so mediji kredibilni, biti kritičen do vsebin 

ter se na podlagi znanja in izkušenj odločiti, katerim medijem in vsebinam bo zaupal.  
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2.8 Ustvarjanje in deljenje vsebin na spletu   

 

Pomembno pri spletnih medijih in družbenih omrežjih je, da uporabniki spleta postanejo 

aktivno vpleteni in vsebine ustvarjajo ali soustvarjajo. Z odprtjem prostora za povratno 

reakcijo publike je ustvarjen nov fenomen, ki je poleg klikov »like« (všeč mi je) omogočil 

tudi lastno izražanje in snovanje. Na spletu se ustvarjajo skupine s podobnimi interesi, neke 

vrste prostor, kjer se izmenjujejo informacije na določeno tematiko, poleg tega pa se krepi še 

interaktivna spletna skupnost.  

 

Lahko bi rekli, da tradicionalna pismenost (branje, pisanje) danes ni več dovolj. Spletni mediji 

predstavljajo popolnoma novo komunikacijsko in informacijsko okolje ter zahtevajo novo, 

tako tehnično kot uporabniško znanje. To je pomembno, da jih lahko pravilno uporabljamo, 

koristimo in v okviru njih ustvarjamo ter sodelujemo. Uporabniki spleta se morajo naučiti 

novih veščin učinkovitega izražanja in ustvarjanja vsebin, sporočil, obenem pa morajo znati 

»prebrati« tudi sporočila in vsebine drugih udeležencev na spletu. Vse generacije, ki splet 

uporabljajo, se morajo znati spopasti z njim, se informirati in izobraževati (Erjavec 2009, 22). 

 

Tako kot povsod tudi na spletu ločimo različne spletne uporabnike. Tiste, ki vsebine pišejo, 

ustvarjajo in tiste, ki samo berejo, gledajo, spremljajo, opazujejo, všečkajo in morda le delijo 

naprej. Zato obstaja veliko različnih delitev in različnih kriterijev, v katero skupino glede na 

način sodelovanja znotraj SDO kdo spada. Lahko so aktivi, neaktivni, pasivni, involvirani itd.  

Sonia Livingstone pravi, da je v novem medijskem okolju ustvarjanje vsebin lažje kot 

kdajkoli prej. Tehnologija nam omogoča nešteto možnosti, tako pošiljanje kot sprejemanje 

vsebin, klepeta, ustvarjanje spletnih mest, digitalne fotografije in spletne posnetke, ki nekoč 

zgolj strokovno znanje podajajo v roke vsem. Vse in vsi služimo »mreži«, od kapitala, kulture 

do uporabnikov, neizbežne pa so tudi socialne posledice (Livingstone 2004, 5–8). 

 

Forrester, ameriško analitično podjetje, ki se ukvarja z raziskavo medijev in marketinga, je 

2008 objavilo lestvico glede na način uporabe družabnih omrežij. V tej družbeno-tehnografski 

lestvici sta avtorja C. Li in J. Bernoff v svojem delu Podtalnica (Groundswell) uporabnike 

razdelila v šest skupin, vsi od njih pa sestavljajo ekosistem, ki sestavlja »podtalnico« 

družabnih, socialnih tehnologij:  
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1. Kreatorji spodbujajo aktivnost družbenih omrežij, aktivno sodelujejo in nalagajo 

različne vsebine (pišejo članke, spletne dnevnike, dodajajo videe, fotografije itd.), 

2. Kritiki se na te vsebine odzivajo, komentirajo, pišejo, sodelujejo na forumih, dodajajo 

vsebine v spletne enciklopedije itd., 

3. Zbiralci organizirajo vsebine za lastno uporabo, predlagajo vsebine drugim, navajajo 

vire, dodajajo oznake vsebinam drugih, glasujejo, všečkajo itd.,  

4. Vključevalci so tisti, ki se logirajo oziroma vključujejo na različna družabna omrežja, kot 

so Facebook ipd., 

5. Opazovalci samo uporabljajo in spremljajo različne vsebine, prebirajo bloge, gledajo 

videoposnetke, fotografije itd. So neaktivni in s svojimi informacijami in vsebinami ne 

sodelujejo. Takih je večji del uporabnikov družabnih omrežij,  

6. Neaktivni uporabniki ne počno nič od zgoraj naštetega (Slideshare 2008).  

 

Mark Zuckerberg je nekoč dejal: »Ko smo dali ljudem moč, da delijo in posredujejo vsebine, 

smo naredili svet bolj pregleden.« Jaron Lanier, oče virtualne resničnosti in eden 

brilijantnejših mislecev na svetu,  pa za digitalna gospodarstva pravi, da so nič drugega kot: 

»Informacije so ljudje v preobleki.« Ta etos poudarja, da informacije niso nevtralni, brezmejni 

vir, ki ga je treba izkoristiti, temveč mora biti moralno neločljiv od ljudi, ki ga oskrbujejo. 

Poleg tega v svoji knjigi Who Owns the Future (Kdo je lastnik prihodnosti) predlaga, da 

postanemo bolj žlahtni dejavniki lastnih informacijskih virov in prispevamo k množičnim 

grozdom informacij, t. i. "velikih podatkov" (The Guardian 2013). Ker je rast kreiranja vsebin 

na spletu hitra (leta 2003 je bilo v ZDA 100.000 blogerjev, samo nekaj let kasneje že 

27.000.000), je v poplavi raznovrstnih informacij vedno težje ločiti kakovostne informacije od 

nekakovostnih (PragerU 2017). 

 

Po podatkih RIS je bilo marca 2011 v Sloveniji 627.360 uporabnikov Facebooka, v oktobru 

2012 pa že skoraj 715.000 kar predstavlja 35,7 % vse slovenske populacije in 55 % 

slovenskih uporabnikov interneta. Raziskava Socialna omrežja 2011 nam pove, da ima kar 60 

% uporabnikov spleta odprt svoj profil na vsaj enem SDO, od tega jih ima 93 % Facebook, 18 

% Twitter in 13 % LinkedIn (RIS 2011). Po naši raziskavi so zdaj številke še veliko višje.  

 

 

http://www.ris.org/index.php?fl=2&lact=1&showa=1&showc=1&1&showe=1&showr=1&cf=1&showt=1&showo=1&p1=276&p2=285&p3=1318&bid=12076&parent=13
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3 ANALIZA SEKUNDARNIH PODATKOV 

 

 

Za pregled sekundarnih podatkov smo uporabili dva spodaj našteta vira, ki se z medijsko 

pismenostjo ukvarjata profesionalno, jo raziskujeta in analizirata.  

 

 

3.1 Raziskava Ofcom 

 

Ofcom (The Office of Communications) je uradno pooblaščen organ, urad za komunikacije v 

Veliki Britaniji. Ščiti interese državljanov in potrošnikov, uveljavlja različne regulative. Prav 

tako izvaja študije s področij, ki jih zastopa; to so televizija, radio, telekomunikacije, internet 

itd. Na njegovo delo znatno vpliva tudi mednarodno okolje, saj je tudi ta sektor, kot vsi drugi, 

podvržen globalnim gibanjem. Prav zato je Ofcom tesno in proaktivno vpet v delo s 

podobnimi evropskimi inštitucijami in regulativnimi organi, med katerimi potekajo razprave, 

se izmenjujejo dobre prakse, nova znanja in strokovna vprašanja (Ofcom 2017). 

 

V naši raziskavi smo vprašanja črpali iz njihovih vprašalnikov in kasneje izvedli primerjalno 

analizo rezultatov na podlagi naših izsledkov in njihovih podatkov iz pripadajočih poročil in 

raziskav, ki so del Ofcomovih nalog glede medijske pismenosti. Cilj raziskav, ki poleg spleta, 

na katerem je sicer največji poudarek, zajema tudi televizijo, radio in mobilno telefonijo. 

Osredotočajo se na uporabo, odnos in razumevanje medijev, ki se ves čas spreminjajo. Zato 

njihove raziskave kontinuirano izvajajo že od leta 2011, dostopne pa so na njihovi spletni 

strani (Ofcom 2017). 

 

Podatke za primerjavo smo črpali iz naslednjih raziskav: 

➢ »Ofcomovim sledilnikom medijske pismenosti 2015 – odrasli – 18. 9. do 25. 10. 

2015« (Ofcom Media Literacy Tracker 2015 - Adults - 18th September to 25th 

October 2015) (Ofcom 2015). Iz vprašalnika smo črpali razdelitev po spolu, starostne 

skupine in izobrazbeno struktro, da smo si olajšali delo pri primerjalni analizi. Poleg 
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tega smo po vprašalniku povzeli še štiri od sedmih vprašanj, ki se ne nanašajo na 

demografske značilnosti vzorca,  

➢ »Ofcom raziskavo uporaba medijev s strani odraslih, 2013« (Adults’ media use and 

attitudes report, April 2013) (Ofcom 2013, 88),  

➢ »Ofcom media literacy tracker 2016 – odrasli – 1. 11. do 9. 12. 2016«. (Ofcom Media 

Literacy Tracker 2016 - Adults -1st November to 9th December 2016). Baza so seveda 

tisti, ki uporabljajo splet. V Ofcomovem vprašalniku ima vprašanje tri segmente, in 

sicer jih zanima tudi lokacija dostopa do interneta (doma, v službi oziroma šoli, od 

kjerkoli), česar mi  v naši raziskavi nismo posebej izpostavili (Ofcom 2016).  

 

3.2 Osrednji portal o medijski pismenosti, Pismenost.si  

 

Portal  infrastrukturnega programa  je bil ustvarjen in deluje v okviru Fakultete za medije – 

FAME. Znotraj njega se zbirajo podatki o stanju medijske pismenosti v Sloveniji in so temelj 

analize stanja s tega področja pri nas, kar omogoča primerjalno analizo, predvsem v 

evropskem in tudi širšem prostoru. Dejavnikom in trendom medijske pismenosti sledijo v 

daljšem obdobju. Program je financiran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS 

– ARRS kot infrastrukturni program, ki prispeva k informiranemu oblikovanju javnih politik 

in njihovem izvajanju na področju medijske pismenosti, tako v smislu vsebin, forme, metod 

dela in drugih specifičnih značilnosti (Pismenost 2014).  

 

Podatke za del primerjalne analize smo črpali iz naslednjih dveh poročil: Medijska pismenost 

– Slovenija 2014 in poročila Mediji in srednješolci 2016. Primerjali smo jih v več ujemajočih 

in primerljivih segmentih teh poročil, in sicer:  

➢ Koliko časa preživijo na spletu, v urah povprečno na dan (Medijska pismenost – 

Slovenija 2014 in poročilo Mediji in srednješolci v Sloveniji, 2016), 

➢ Koliko profilov imajo na družbenih omrežjih (Medijska pismenost – Slovenija 2014), 

➢ Podatki o vsebinah, ki so jih anketirani sami ustvarili v zadnjem letu (Medijska pismenost 

– Slovenija 2014), 

➢ Kako pogosto obiščejo spletna socialna omrežja (Medijska pismenost – Slovenija 2014), 
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➢ Podatki glede objav informacij in fotografij/videoposnetkov (Mediji in srednješolci v 

Sloveniji, 2016), 

➢ Katere od naštetih družbenih omrežij uporabljajo oziroma imajo odprt račun? (Medijska 

pismenost – Slovenija 2014) (Pismenost 2014). 

 

 

 

4 EMPIRIČNI DEL  

 

 

V tem delu naloge predstavljamo lastno raziskavo medijske pismenosti, v kateri smo se 

fokusirali na ustvarjanje, deljenje vsebin in informacij na spletu. Osnova je bil kratek spletni 

anketni vprašalnik, sestavljen iz desetih vprašanj v treh sklopih. Prvi sklop so bila tri 

demografska vprašanja, drugi pogostost uporabe spleta in družabnih omrežij, tretji ustvarjanje 

in deljenje vsebin na spletu. Iz spletne ankete smo po zaključku izpolnjevanja črpali podatke 

za našo analizo. V tem delu z analizo potrdimo oziroma ovržemo postavljene hipoteze, sledi ji 

še primerjalno raziskovanje.  

 

 

4.1 Metodologija 

 
 

4.1.1  Kvantitativno raziskovanje 

 

Na osnovi raziskovanja ter ustrezne literature izberemo najustreznejšo metodologijo 

raziskovanja, s katero bomo izvedli našo empirično raziskavo in analizirali pridobljene 

podatke. Kvantitativno statistično analizo smo izvedli na podlagi spletne ankete, ki vsebuje 10 

zaprtih vprašanj. Za obdelavo podatkov smo uporabili kvantitativno, v nadaljevanju raziskave 

tudi primerjalno metodo. Pri vsaki od analiz je vedno pomembno, da jo predstavimo v taki 

obliki, da so pojmi merljivi in jih lahko analiziramo tudi kvantitativno, saj s številskimi 

spremenljivkami veliko lažje in natančneje izvedemo izbrano analizo in jih analiziramo. 

 



Kuralt, Maja. 2017. "Medijska pismenost; ustvarjanje, deljenje vsebin in informacij na spletu" 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

 

30 

Ragin navaja, povzemamo: »da kvantitativne metode temeljijo na predpostavki, da je do 

razumevanja osnovnih vzorcev in odnosov najboljše priti na podlagi proučevanja pojavov na 

velikem številu primerov oziroma enot. Opazovanje velikega števila enot omogoči 

povzemanje posebnosti posameznih enot in oblikovanje slike družbenega življenja, iz katere 

so izločeni pojavi, ki so značilni le za individualni primer ali za majhno skupino primerov« 

(Ragin 2007, 143). 

 

Po opredelitvi raziskovalnega vprašanja smo, kot zahteva kvantitativno raziskovanje, postavili 

šest hipotez, ki smo jih v nadaljevanju naloge tudi preverili. Zanimajo nas navade uporabe 

spletnih omrežij, frekvenca njihove uporabe, ustvarjanje in deljenje lastnih vsebin ter s kom 

uporabniki spleta te vsebine delijo. V metodološkem delu bo osnova kratek kvantitativni 

vprašalnik z desetimi vprašanji, ki ga bomo po pregledni metodi raziskovanja tudi obdelali. Z 

odgovori bomo nato potrdili oziroma ovrgli šest postavljenih hipotez. Hipoteze, ki smo si jih 

zastavili, temeljijo na pregledu strokovne literature, strokovnih člankov, dokumentih in 

raziskavah širšega in ožjega področja raziskovalnega vprašanja. Zanima nas, ali obstajajo 

značilne razlike glede uporabe spleta, ustvarjanjem in deljenjem vsebin glede na leta 

sodelujočih, spol ter izobrazbo. Področje, ki ga raziskujemo: medijska pismenost; ustvarjanje, 

deljenje vsebin in informacij na spletu. 

 

 

4.1.2  Priprava instrumenta 

 

Pri pripravi instrumenta smo imeli jasen cilj, sestaviti kratek, učinkovit ter kakovosten 

vprašalnik, ki bo kar najbolje odgovoril na naše raziskovalno vprašanje ter potrdil oziroma 

zavrnil zastavljene hipoteze. 

 

Poleg tega je bil naš cilj tudi, da le-ta temelji na strokovnem pristopu. Kot prvo točko smo si 

začrtali kompetentna teoretična izhodišča, ki se lotevajo le ozko določene tematike na 

področju medijske pismenosti, ustvarjanja in deljenja različnih vsebin ter informacij na spletu. 

V tem primeru je ozko izbrana tema naša prednost, saj se ne bomo izgubljali v množici 

različnih informacij, temveč bo fokus na ozkem segmentu sicer široke teme medijske 

pismenosti. Na podlagi te odločitve smo lažje pripravili kratek in targetiran vprašalnik, ki 
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podpira vse osnovne faze raziskovalnega procesa, prav tako pa tudi upošteva etične standarde, 

na katere moramo biti vedno pozorni, kadar se lotimo kakršnegakoli raziskovanja.   

 

Ker je za skrbno in kakovostno pripravljen vprašalnik potreben čas, od samega razvoja, prek 

testiranja, vprašalnik je nato treba uravnotežiti itd., smo raje posegli po profesionalno 

sestavljenih in preverjenih vprašalnikih, ki so vse te faze že prestali, saj je pot do dobrega 

uravnoteženega vprašalnika dolga, poleg tega so za to potrebna tudi specialna strokovna 

znanja. Vprašanja smo povzeli po vprašalnikih Ofcoma (The Office of Communications, 

Velika Brtianija), ki so kakovostni in preverjeni. Izluščili smo tista vprašanja, ki so po našem 

mnenju najbolje ovrednotila stanje spletne medijske pismenosti tudi pri nas, poleg tega pa so 

enostavna in jasna za razumevanje, saj se bo anketa izpolnjevala le prek spletne aplikacije in 

brez strokovne pomoči. Tako  imamo tudi odlično izhodišče za nadaljnjo kakovostno 

primerjalno analizo.  

Nato smo že formuliran vprašalnik vnesli v spletno aplikacijo za spletno anketiranje –

EnKlikAnketa, ki nudi dobro podporo tudi za kasnejše raziskovanje ter statistične analize 

znotraj pridobljenih podatkov. Poleg tega je enostavna za posredovanje širši skupini ljudi ter 

lahko dostopna prek računalnika in pametnega telefona.  

 

Anketo z naslovom Medijska pismenost sestavlja kratek uvod z osebnim nagovorom 

anketirancem, glede teme raziskovanja, kdo smo in zakaj jo potrebujemo. Anketni vprašalnik 

vsebuje deset vprašanj oziroma spremenljivk. V začetku ankete so tri osnovna demografska 

vprašanja (spol, starost, izobrazba). Sledijo vprašanja o uporabi spleta (časovni vidik uporabe 

spleta in aplikacij ter vidik števila socialnih omrežij, ki jih imajo anketiranci), nato pa še tri 

vprašanja na temo ustvarjanja, deljenja vsebin na spletu in kako samozavestni menijo, da so 

kot uporabniki spleta. 

  

Po oceni, metodologiji spletnega portala EnKlikAnketa ima naša anketa naslednje 

karakteristike:  

➢ Trajanje:  

• ocenjevanje trajanja izpolnjevanja: 3 min. 48 sek.  

• dejanski povprečni časi izpolnjevanja: 2 min. 48 sek. 
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➢ Lastnosti:  

• dolžina ankete: kratka,  

• kompleksnost: zelo enostavna,  

• število vprašanj: 10, 

• število spremenljivk: 28, 

• vseh enot: 839, od teh ustreznih v celoti za obdelavo: 251, od tega je delno 

izpolnjenih 10 anket, torej 241 končanih,  

• Uporabnih respondentov oziroma enot* je po prednastavljenih merilih 

EnKlikAnkete: 

 uporabne enote – Status 2 (80 %–100 %): 214 (89 %), 

 delno uporabne enote – Status 1 (50 %–80 %): 21 (9 %), 

 neuporabne enote – Status 0 (0 %–50 %): 6 (2 %). 

 

* uporabnost meri delež odgovorov določenega respondenta; pri vrednosti 100 % je odgovoril 

na vsa vprašanja, ki jih je dobil, pri vrednosti 0 % pa na nobenega. Širino omenjenih 

kategorij lahko poljubno nastavljamo sami, v tabelah »spodnja meja 

(neuporabni)« in »zgornja meja (uporabni)«, sicer so te vrednosti  privzeto nastavljene na 50 

% in 80 %. To pomeni, da je pri manj kot 50 % uporabnih odgovorov vprašalnik označen za 

neuporabnega, med 50 % in 80 % za delno uporabnega in nad 80 % za polno uporabnega 

(EnKlikAnketa 2017).  

 

 

4.1.3  Značilnosti anketiranja 

 

Vprašalnik zajema 28 spremenljivk. Vseh deset vprašanj v spletni anketi (vprašalniku) je bilo 

zaprtega tipa. Vsa so imela na razpolago od dva do največ devet odgovorov, le eno od 

vprašanj je bilo 5-stopenjska Likertova lestvica, eno pa je imelo več možnih odgovorov.  
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4.1.4  Izvedba anketiranja 

 

Zbiranje podatkov s pomočjo vprašalnika je potekalo od 9. 6. 2017 do 29. 7. 2017; vprašalnik 

je bil torej aktiven dober mesec in pol. Zastavljeni cilj števila respondentov se je gibal od 150 

do 200, da bi pridobili čim bolj reprezentativen vzorec. Po zaključku ankete smo pridobili 251 

delno oziroma popolnoma izpolnjenih vprašalnikov, torej uporabnih enot. 

Spletno anketo smo razpršili prek Facebooka, skupaj s kratko prošnjo za pristop k 

izpolnjevanju, ter po elektronski pošti z osebno nagovorom za vsako od manjših skupin 

(sošolci, sodelavci, sotečajniki ipd.). Poleg tega smo jih tudi prosili, da jo delijo dalje ter 

ponudijo v izpolnjevanje še svojim domačim, sodelavcem in prijateljem, predvsem mladini od 

16–24 in starejšim od 55 let, saj smo menili, da bomo te skupine glede na krog poznanih, ki se 

giblje v okviru +- 10 let naših let, najtežje pridobiti. Prav v tem smo videli največji izziv naše 

raziskave, da odgovori ne bodo enakomerno razpršeni glede na starost. Temu smo posvetili še 

posebno pozornost in se trudili odstopanja čim bolj uravnovesiti. Anketa je obsegala področje 

Slovenije, le nekaj posameznih anket se je rešilo izven nje. 

 

 

4.2 Predstavitev raziskave 

 

Z empirično raziskavo smo analizirali z anketo pridobljene podatke, in sicer v smeri 

zastavljenega glavnega raziskovalnega vprašanja: ugotoviti, kakšne in kolikšne so aktivnost, 

sodelovanje in ustvarjanje vsebin v okviru spletnih medijev. V analizo je bilo zajetih vseh 

deset anketnih vprašanj oziroma v celoti za obdelavo primernih 251 odgovorov anketirancev. 

Tri so demografska (spol, starost in izobrazba), iz ostalih šestih, ki se navezujejo na uporabo 

spletnih medijev, socialnih omrežij, ustvarjanjem in deljenjem vsebin itd.  

 

Na začetku smo izvedli osnovno analizo frekvenc, kasneje pa poglobljeno analizo, s katero 

smo odgovorili na zastavljene hipoteze in agregirali podatke, ki so potrdili ali ovrgli 

zastavljene hipoteze. Na zadnjo hipotezo smo odgovorili z opravljenim t-testom. 
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4.3 Vzorčenje 

 

V raziskavi se je izpolnjevanju anketnega vprašalnika odzvalo 251 anketirancev različnih 

starosti in različnih stopenj izobrazbe. Vzorec anketirancev je zanimiv in pričakovan, saj je v 

raziskavi sodelovalo bistveno več žensk kot moških. Žensk, ki so sodelovale je bilo 182, torej 

73 %, moških pa 69, torej 27 %  (graf 4.1). 

Študija vedenja in odziva na spletne ankete na San Jose State University je pokazala, da 

vzorci, kdo se oziroma kdo se ne odziva vsekakor obstajajo. Bolj izobraženi in bolj premožni 

ljudje bolj verjetno sodelujejo v spletnih anketah kot manj izobraženi in manj premožni 

(Curtin, Pegler, in Singer, 2000; Goyder, Warriner, in Miller, 2002; Singer van Hoewyk, in 

Maher, 2000). Prav tako ženske bolj verjetno sodelujejo kot moški (Curtin et al, 2000; Moore 

& Tamai, 2002; Singer et al, 2000). Mladi bolj verjetno  kot starejši (Goyder, 1986; Moore & 

Tamai, 2002) in belci bolj verjetno kot nebelci (Curtin et al. 2000; Groves, Singer in Corning 

2000, Voight, Koepsell in Daling, 2003) (Smith 2008).  

 

4.3.1 Demografske značilnosti vzorca 

 

Graf 4.1: Deleži anketirancev po spolu 

 

Vir: Kuralt, lastna raziskava (2017) 
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Tabela 4.1: Spol anketirancev 

  Q1  Spol  

  Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

M 69 27 % 27 % 27 % 

Ž 182 73 % 73 % 100 % 

Skupaj 251 100 % 100 %    

Vir: Kuralt, lastna raziskava (2017) 

 

Legenda:  

➢ najvišje vrednosti v tabeli 

➢ najnižje vrednosti v tabeli 

➢ izenačene vrednosti  

 

Drugo demografsko vprašanje je starost anketirancev, ki smo jo razdelili v šest razredov. 

Smiselno se je zdelo, da jih povzamemo po Ofcom in Eavi porazdelitvi, zaradi kasnejše lažje 

primerjave z njihovimi ugotovitvami:  

• 1 (16–24) 

• 2 (25–34) 

• 3 (35–44) 

• 4 (45–54) 

• 5 (55–64) 

• (65+) 

 

V starostnih skupinah jih je največ, kar 29 % iz starostne skupine med 35–44 let, sledi 

starostna skupina 45–54 let s 24 %, najmanjši delež je pričakovano prispevala skupina nad 65 

let, in sicer 5 %. Več o starostni strukturi v tabeli 4.2 in na grafu 4.2. 
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Graf 4.2: Starostni razredi anketirancev 

 

Vir: Kuralt, lastna raziskava (2017) 

 

Tabela 4.2: Starostni razredi anketirancev 

  Q2  Starost  

  Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

16–24 35 14 % 14 % 14 % 

25–34 46 18 % 18 % 32 %  

35–44 73 29 % 29 % 61 % 

45–54 59 24 % 24 % 85 % 

55–64 25 10 % 10 % 95 % 

65 + 13 5 % 5% 100 % 

Skupaj 251 100 % 100 %   

Vir: Kuralt, lastna raziskava (2017) 

 

Tretje vprašanje iz sklopa demografskih vprašanj je končana izobrazba. Vprašanje je 

razdeljeno v štiri razrede, ki so povzeti po vprašalnikih Ofcoma in neprofitne Bruseljske 

organizacije Eavi (The European Association for Viewers Interests/Evropsko združenje 

interesov gledalcev), prav tako so te razrede pri svojih raziskavah uporabili na Fakulteti za 

medije (FAME), na svoji spletni strani (Pismenost 2014).  
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Rezultati ankete so pokazali, da ima največ, 48,%, torej 120 anketirancev od vseh 251, 

končano višjo, visoko šolo, prvo bolonjsko stopnjo oziroma univerzitetno izobrazbo. Z nekaj 

manj, 41,%, sledijo tisti s srednješolsko izobrazbo, to so 104 anketiranci. Magisterij ali 

doktorat ima 20 anketirancev, kar je 8 % tistih, ki so anketo izpolnjevali. Najmanjši delež, 3 

%, je tistih s končano osnovno šolo, ki jih je 7 od 251, ki so se vključili v anketo.  

 

 

Graf 4.3: Končana izobrazba 

 

Vir: Kuralt, lastna raziskava (2017) 

 

 

Tabela 4.3: Končana izobrazba 

  Q3  Končana izobrazba 

  Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

osnovna šola ali manj 7 3 % 3 % 3 % 

srednja šola 104 41 % 41 % 44 % 

višja šola, visoka šola, 1. bolonjska stopnja ali  

univerzitetni program 
120 48 % 48 % 92 % 

magisterij, doktorat 20 8 % 8 % 100 % 

Skupaj 251 100 % 100 %    

Vir: Kuralt, lastna raziskava (2017) 
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4.4 Odgovori na zastavljene hipoteze 

 

4.4.1 Hipoteza 1: Bolj samozavestni uporabniki (zelo samozavestni in dokaj 

samozavestni) delijo na spletu več informacij kot nesamozavestni (ne preveč 

samozavestni in nesamozavestni) uporabniki.  

 

Predpostavljamo, da bolj samozavestni uporabniki – sem smo prišteli tako zelo samozavestne 

kot dokaj samozavestne – delijo več informacij na spletu kot tisti uporabniki, ki so 

nesamozavestni ali ne preveč samozavestni. Tako smo torej tvorili dve skupini uporabnikov: 

samozavestne in nesamozavestne uporabnike. Niti/niti in ne vem odgovore smo odstranili, ker 

nam za našo hipotezo ne povedo veliko, poleg tega pa je tabela tudi bolj uravnotežena, saj 

imamo zdaj znotraj dveh polov samozavestnih in nesamozavestnih po dve podskupini. Pri tem 

smo se osredotočili samo na tiste, ki so posamezno aktivnost na spletu že kdaj izvedli 

(odgovor »to sem že naredil«); uporabnike, ki pa bi si posamezno aktivnost želeli izvesti ali 

pa jih to ne zanima, smo iz analize odstranili. Tabela je tako tudi preglednejša.  

 

Osmo vprašanje se nanaša na samozavest spletnega uporabnika, od sedmih trditev devetega 

(Q9) vprašanja smo izluščili štiri odgovore, ki se nanašajo na deljenje lastnih informacij (Q9b, 

Q9c, Q9e, Q9g). 
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Tabela 4.4: Deljenje informacij na spletu glede na samozavest 

   

(Q8) Kako samozavestni ste kot uporabnik spleta? Da 

na spletu izrazite svojo kreativnost in ustvarjate 

vsebine 

zelo samozavestni 

dokaj samozavestni 

ne preveč samozavestni 

nesamozavestni 
 

 
 Skupaj 

 

(Q9b) 
Naložili fotografije na 

spletno stran, blog itd.  

to sem že 

naredil 

96 

79 % 

26 

21 % 

122 

100 % 

(Q9c) 

Komentirali spletni dnevnik 
ali blog nekoga drugega. 

to sem že 
naredil 

77 
79 % 

20 
21 % 

97 
100 % 

 

(Q9e) 

Posneli kratek video in ga 
naložili na splet 

 

to sem že 

naredil 

72 

89 % 
 

9 

11 % 

81 

100 % 

 
(Q9g) 

Dodali svoj prispevek na 

skupnih spletnih straneh, ko 
so Wikipedija, spletni 

časopisi ... 

 

to sem že 

naredil 

35 

90 % 

4 

10 % 

39 

100 % 

Vir: Kuralt, lastna raziskava (2017) 

 

Kot je razvidno iz zgornje tabele, so tisti uporabniki, ki so se opisali kot zelo samozavestne ali 

dokaj samozavestne, v bistveno večji meri aktivni na spletu kot uporabniki, ki so se deklarirali 

kot ne preveč samozavestni ali nesamozavestni. Do največjih razlik med skupinama prihaja 

pri dodajanju lastnih prispevkov na skupne spletne strani, kot so Wikipedija in spletni 

časopisi, saj je kar 90 % uporabnikov, ki izvajajo to aktivnost, zelo samozavestnih ali dokaj 

samozavestnih.  

Iz tabele tako lahko razberemo, da lastna percepcija uporabnika vpliva na njegovo aktivnost 

na spletu, saj bolj samozavestni in dokaj samozavestni uporabniki pogosteje kot 

nesamozavestni in ne preveč samozavestni izvajajo različne (v analizi obravnavane) 

aktivnosti. Hipotezo potrdimo. 
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4.4.2 Hipoteza 2: Mlajši uporabniki (do 35 let) preživijo več časa na spletu. 

 

Druga hipoteza vključuje drugo (Q2) in četrto (Q4) vprašanje. Kot vidimo s priložene tabele, 

največ, več kot 50 ur, preživijo na spletu mlajši med 16–24 leti, teh je 23 %, prav tako ta 

skupina tudi največ, v 11 % preživi na spletu do 50 ur. V skupini do  40 ur največ, v 11 % 

preživijo mladi med 25–34 let. Prav tako so mladi med 16-34 let najbolj aktivni v skupinah do 

30 ur, 20 ur in 15 ur.  

 

Glede na tabelo 4.5 smo ugotovili, da mlajši uporabniki (do 34 let) dejansko preživijo več 

časa na spletu, saj so vse skupine do 20, 30 40, 50 in 50 ur in več bolj zastopane z mladino 

omenjenih dveh razredov. Hipotezo potrdimo. 

 

Tabela 4.5: Mlajši uporabniki (do 35 let) preživijo več časa na spletu 

   Q4  Koliko časa povprečno tedensko preživite na spletu 

   Q2 Starost do 1h do 5h do 10h do 15h do 20h do 30h do 40h do 50h 
več kot 

50h 

ne 

uporabljam 

spleta 

Skupaj 

 16–24 
0 

0 % 
3 

9 % 
2 

6 % 
4 

11 % 
6 

17 % 
6 

17 % 
2 

6 % 
4 

11 % 
8 

23 % 
0 

0 % 
35 

100 % 

   25–34 
0 

0 % 
4 

9 % 
10 

22 % 
12 

27 % 
8 

18 % 
4 

9 % 
5 

11 % 
0 

0 % 
2 

4 % 
0 

0 % 
45 

100 % 

   35–44 
6 

8 % 

14 

20 % 

12 

17 % 

10 

14 % 

8 

11 % 

11 

15 % 

5 

7 % 

2 

3 % 

3 

4 % 

0 

0 % 

71 

100 % 

   45–54 
4 

7 % 

18 

31 % 

11 

19 % 

9 

15 % 

7 

12 % 

6 

10 % 

1 

2 % 

0 

0 % 

3 

5 % 

0 

0 % 

59 

100 % 

   55–64 
6 

24 % 

8 

32 % 

5 

20 % 

2 

8 % 

1 

4 % 

3 

12 % 

0 

0 % 

0 

0 % 

0 

0 % 

0 

0 % 

25 

100 % 

   65 + 
2 

15 % 

2 

15 % 

3 

23 % 

2 

15 % 

2 

15 % 

1 

8 % 

0 

0 % 

0 

0 % 

0 

0 % 

1 

8 % 

13  

100 % 

   Skupaj 
18 

7 % 
49 

20 % 
43 

17 % 
39 

16 % 
32 

13 % 
31 

13 % 
0 

0 % 
0 

0 % 
0 

0 % 
0 

0 % 
248 

100 % 

Vir: Kuralt, lastna raziskava (2017) 

 

Ker smo v primerjalni analizi preučevali in primerjali tabele Ofcoma z našimi podatki, lahko 

v njihovi tabeli pogledamo podatke o tem koliko časa mladi preživijo na spletu. Iz tabele 

(priloga B, Table 29, Ofcom 2016) v katerih vidimo, da tudi v Ofcomovi raziskavi v večjem 

odstotku ti dve skupini mladih (16–24 in 25–34) več časa preživijo na spletu kot starejši 

anketiranci, predvsem do 40, 50 ur, ter 50 ur in več. Pri rubriki do 30 ur jih prekašajo tisti med 

35–45 leti (Ofcom 2016).   
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4.4.3 Hipoteza 3: Uporabniki Facebooka pogosteje kot uporabniki drugih družabnih 

omrežij nalagajo svoje lastne vsebine na splet (besedilo, slike, fotografije, video, 

glasba). 

 

Iz tabele 4.6 je razvidno, da kar četrtina uporabnikov Facebooka nikoli ne nalaga svojih 

lastnih vsebin na splet, vendar pa je takih uporabnikov, ki nikoli ne nalagajo svojih lastnih 

vsebin na splet še nekoliko več med uporabnik Pinteresta in drugih socialnih omrežij. Skoraj 

polovica (49 %) uporabnikov Facebooka vsaj  1x na dan na splet nalaga lastne vsebine, kar je 

sicer manj kot pri uporabnikih Instagrama (58 %). Polovica uporabnikov, ki uporabljajo 

Blogger Wordpress, ipd. 2–10 x na dan nalaga svoje lastne vsebine na splet in so najbolj 

aktivni. Uporabniki Bloggerja, Wordpressa ipd. najbolj aktivno delijo oziroma nalagajo svoje 

lastne vsebine na splet (besedilo, slike, fotografije, video, glasba). Hipotezo zavrnemo.  

 

Tabela 4.6: Najpogostejši spletni komunikacijski kanali za nalaganje lastnih vsebin (besedilo, 

slike, fotografije, video, glasba). 

  
  
  
  

 Q6  Aktivnosti na spletu; kolikokrat na dan povprečno 

storite naslednje:  
Q6b nalaganje svojih lastnih vsebin na splet (besedilo, slike, fotografije, 

video, glasba)  

1 x na dan 
 

2–10x na dan 

 
več kot 10 x 

 
nikoli 

 Skupaj 

 

Q7   

 

Katere od 

naštetih 

družbenih 

omrežij 

uporabljate/ 

imate odprt 

račun? 

  

(možnih je več 

odgovorov)  

  

Facebook 
 

101 47 6 51 205 

49 % 23 % 3 % 25 % 100 % 

Twitter 
 

26 21 3 9 59 

44 % 36 % 5 % 15 % 100 % 

LinkedIn 
 

33 19 2 14 68 

49 % 28 % 3 % 21 % 100 % 

Instagram 

 

45 18 1 13 77 

58 % 23 % 1 % 17 % 100 % 

Pinterest 
 

24 12 1 14 51 

47 % 24 % 2 % 27 % 100 % 

Tumblir 

 

8 11 2 4 25 

32 % 44 % 8 % 16 % 100 % 

Blogger, Wordpress 

ipd. 
 

5 11 1 5 22 

23 % 50 % 5 % 23 % 100 % 

You Tube, 

SoundCloud ipd. 
 

58 32 3 26 119 

49 % 27 % 3 % 22 % 100 % 

Drugo  

13 14 2 12 41 

32 % 34 % 5 % 29 % 100 % 

Skupaj 

102 49 6 65 222 

46 % 22 % 3 % 29 % 100 % 

Vir: Kuralt, lastna raziskava (2017) 
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4.4.4 Hipoteza 4: Bolj izobraženi (višja, visoka, diploma + magisterij in doktorat) so bolj 

pozorni na svojo zasebnost in svoje informacije delijo manj javno kot anketiranci s 

srednjo šolo ali manj. 

 

Pri tej hipotezi smo vsako podvprašanje vprašanja Q10 (Q10a in Q10b) zaradi preglednosti 

prikazali v svoji tabeli (tabeli 4.7 in 4.8).  

 

Kot vidimo v prvi od tabel 4.7 »svoje mnenje o ljudeh, krajih ali najnovejših zgodbah, 

novicah ...«, javno s komerkoli delijo največ tisti s srednjo šolo, in sicer 22 %, sledijo tisti z 

višjo šolo, visoko šolo, 1. bolonjsko stopnjo oziroma univerzitetnim programom, ki delijo 

informacije popolnoma javno v 19 %, z magisterijem, doktoratom 0 %. Tudi v rubriki s 

prijatelji mojih prijateljev več delijo tisti z osnovno in srednjo šolo. S prijatelji, kar smatramo 

že kot manj javno, v 68 % vodijo tisti z magisterijem in doktoratom, skupina z višjo šolo, 

visoko šolo, 1. bolonjsko stopnjo ali univerzitetnim programom tu deli za 13 % manj in jo z 2 

% prekašajo uporabniki s končano srednjo šolo.  

 

V drugi tabeli 4.8 »svoje in fotografije svojih prijateljev, ter krajev kjer sem bil« sledi precej 

podobna razporeditev, v skupini javno je s 17 % največ tistih s končano srednjo šolo in 0 % 

tistih z najvišjimi nazivi. VI, VII stopnja izobrazbe je zastopana s 13 %. S prijatelji mojih 

prijateljev največ delijo uporabniki s končano osnovno in srednjo šolo. V rubriki s prijatelji 

največ delijo tisti z magisterijem in doktoratom, s 68 %, sledijo tisti z višjimi in visokimi 

šolami, s 64 %. Tistih, ki ne vedo s kom delijo, je zanemarljivo malo in jih zaradi 

neopredelitve ne moremo upoštevati, enako je s skupino, ki tega ne počne. 

 

Našo hipotezo, da bolj izobraženi manj javno (javno, s komerkoli, s prijatelji mojih 

prijateljev) delijo svoja mnenja, informacije, fotografije lahko na podlagi podatkov potrdimo. 

Vidimo, da z naraščanjem stopnje izobrazbe narašča delež tistih, ki na družabnih omrežjih 

svojega mnenja o ljudeh, krajih ali najnovejših zgodbah, novicah ... ne delijo javno. Izjema pri 

tem so tisti uporabniki družbenih omrežij z zaključeno osnovno šolo ali manj. Javno s 

komerkoli in prijatelji mojih prijateljev najpogosteje delijo tisti z dokončano srednjo šolo 

oziroma z dokončano/nedokončano osnovno šolo. 
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Tabela 4.7: Vpliv izobrazbe na deljenje informacij 

Q10   S kom delite različne vsebine/informacije na družabnih 

omrežjih npr. na Facebooku? 
   
   

Q10a  svoje mnenje o ljudeh, krajih ali najnovejših zgodbah, novicah ... 

   

javno, s 

komerkol

i 

s 

prijatelji 

mojih ... 

s 

prijatelji 

zgolj 

zasebno ... 

ne vem s kom 

delim ... 

tega ne 

počnem 
Skupaj 

Q3  

Končana 

izobrazba 

osnovna šola  

ali manj 

1 

14 % 

1 

14 % 

4  

57 % 

0 

0 % 

0 

0 % 

1 

14 % 

7 

100 % 

   srednja šola 
21 

22 % 

13 

14 % 

49 

52 % 

6 

6 % 

1 

1 % 

5 

5 % 

95 

100 % 

   

višja šola,  

visoka šola, 

1. bolonjska stopnja 

ali univerzitetni 

program 

23 
19 % 

9 
8 % 

65 
55 % 

7 
6 % 

1 
1 % 

13 
11 % 

118 
100 % 

   
magisterij,  

doktorat 

0 
0 % 

2 
11 % 

13 
68 % 

1 
5 % 

0 
0 % 

3 
16 % 

19 
100 % 

   Skupaj 
45 

19 % 
25 

10 % 
131 

55 % 
14 

6 % 
0 

0 % 
0 

0 % 
239 

100 % 

Vir: Kuralt, lastna raziskava (2017) 

 

Rezultat je podoben kot pri prejšnji tabeli. Z naraščanjem izobraženosti posameznika tudi 

narašča verjetnost, da posameznik na družabnih omrežjih ne deli svojih in fotografij svojih 

prijateljev ter krajev kjer je bil. Hipotezo potrdimo. 

 

Tabela 4.8: Vpliv izobrazbe na deljenje informacij 

 

Q10   S kom delite različne vsebine/informacije na družabnih 

omrežjih npr. na Facebooku? 
   

   
Q10b  svoje in fotografije svojih prijateljev, ter krajev kjer sem bil. 

   

javno, s 

komerkol

i 

s 

prijatelji 

mojih ... 

s 

prijatelji 

zgolj 

zasebno ... 

ne vem s kom 

delim ... 

tega ne 

počnem 
Skupaj 

Q3  

Končana 

izobrazba 

osnovna šola  

ali manj 

1 

14 % 

1 

14 % 

4 

57 % 

0 

0 % 

1 

14 % 

0 

0 % 

7 

100 % 

   srednja šola 
15 

17 % 
8 

9 % 
49 

57 % 
3 

3 % 
3 

3 % 
8 

9 % 
86 

100 % 

   

višja šola,  

visoka šola, 

1. bolonjska stopnja 

ali univerzitetni 

program 

15 
13 % 

7 
6 % 

74 
64 % 

6 
5 % 

1 
1 % 

12 
10 % 

115 
100 % 

   
magisterij,  

doktorat 

0 

0 % 

2 

11 % 

13 

68 % 

0 

0 % 

0 

0 % 

4 

21 % 

19 

100 % 

   Skupaj 
31 

14 % 

18 

8 % 

140 

62 % 

9 

4 % 

0 

0 % 

0 

0 % 

227 

100 % 

Vir: Kuralt, lastna raziskava (2017) 
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4.4.5 Hipoteza 5: Ženske pogosteje obiskujejo svoje spletne profile kot moški. 

 

Iz tabele 4.9 je razvidno, da moški v 78 % obiščejo kateregakoli od svojih profilov na 

družabnih omrežjih vsaj 1 x na dan. To pomeni, (1 x ali 2–10 x ali več kot 10 x). Ženske pa 

obiščejo svoj profil na družabnih omrežjih vsaj 1 x na dan v 83 %. (1 x ali 2–10x ali več kot 

10 x (skupaj sešteto)), vendar so moški tisti, ki svoje profile na družabnih  omrežjih 

obiskujejo pogosteje oziroma jih obiskujejo po večkrat na dan. Kot redne uporabnike štejemo 

tiste, ki kateregakoli od socialnih omrežij obiščejo vsaj 1 x na dan. 

 

Kot vidimo iz spodnje tabele, vsekakor obiski več kot 10 x na dan 21% pripadajo moškim, 

med tem ko to naredi nekaj manj, in sicer 17 % žensk. 2–10 x na dan obišče svoje spletne 

profile 51 % žensk, medtem ko to stori le 1 % moških manj. 1 x na dan pa obišče svoje račune 

in profile za 8 % več žensk kot moških. Pri obisku vsak drugi dan so tako moški kot ženske 

enako zastopani. Nato so pri vseh nadaljnjih rubrikah (nekajkrat na teden, 1 x na teden, manj 

pogosto in nimam profila na družbenih omrežjih) moški zastopani v večjem odstotku. Tudi 

analiza povprečja nam pokaže, da so moški v povprečju bolj prisotni na družbenih omrežjih 

kot ženske.  

 

Tako lahko našo hipotezo o tem, da ženske pogosteje obiskujejo svoje spletne profile kot 

moški ovržemo.   

 

Tabela 4.9: Pogostost obiska družbenih omrežij glede na spol  

 
Q5  Kako pogosto obiščete kateregakoli od svojih profilov na družbenih 

omrežjih? (Facebook, Twitter, LinkedIn,  Instagram, Pinterest ...) 
 

Q1 Spol 
več kot 10 x 

na dan 
2–10x na 

dan 
1x na dan 

vsak drugi 

dan 

nekajkrat na 

teden 

1 x na 

teden 

manj 

pogosto 

nimam profila 

na družbenih 

omrežjih 

Skupaj 

M  14 34 5 1 5 2 2 5 68 

 21 % 50 % 7 % 1 % 7 % 3 % 3 % 7 % 100 % 

Ž 30 91 27 1 11 5 4 11 180 

 17 % 51 % 15 % 1 % 6 % 3 % 2 % 6 % 100 % 

Skupaj 44 125 32 2 16 7 6 16 248 

 18 % 50 % 13 % 1 % 6 % 3 % 2 % 6 % 100 % 

Vir: Kuralt, lastna raziskava (2017) 
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Graf 4.4: Pogostost obiska družbenih omrežij glede na spol 

 

Vir: Kuralt, lastna raziskava (2017) 

 

Kot zanimivost lahko pogledamo še podatke iz Ofcomove tabele, ki smo jo uporabili tudi pri 

primerjalni metodi (priloga C, Table 120, Media literacy tracker 2015 – Adults - 18th 

September to 25th October 2015), kjer vidimo, da več kot 10 x na dan obiščejo družbena 

omrežja moški in ženske v enakem odstotku, in sicer 25%, 2–10 x na dan moški v 38 % in 

ženske bolj pogosto, in sicer v 43 %. Enkrat na dan obišče v tabeli navedene profile 15 % 

moških in 17 % žensk (Ofcom 2015).  

 

 

4.4.6 Hipoteza 6: Moški so bolj samozavestni uporabniki spleta kot ženske. 

 

Pri tej hipotezi smo izvedli t-test, in sicer smo upoštevali prvo (Q1) in osmo (Q8) vprašanje.  

 

Tabela 4.10: Primerjava samozavesti med moškimi in ženskami 

 Aritmetična sredina Standardni odklon t Stopinje prostosti (df) Stat. značilnost (P) 

M 2,03 1,20 
- 4,00 224 0,000 

Ž 2,73 1,15 

Vir: Kuralt, lastna raziskava (2017) 

 

Povprečna samozavest pri moških je znašala 2,03, kar predstavlja »dokaj samozavestno«, 

medtem ko je povprečna samozavest pri ženskah znašala 2,73, kar predstavlja »niti/niti«. Iz 
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tabele je torej razvidno, da imajo moški višjo samozavest kot ženske. To potrjuje tudi t-test za 

neodvisne vzorce, saj je njegov rezultat statistično značilen (P<0,001). Na podlagi vzorčnih 

podatkov lahko torej zavrnemo ničelno domnevo o enakosti aritmetičnih sredin in sprejmemo 

sklep, da so moški v povprečju res bolj samozavestni kot ženske. Hipotezo potrdimo. 

 

Še nekaj dodatnih podatkov o samozavesti na spletu si lahko pogledamo v primerjalni analizi 

v podpoglavju 4.5 Primerjalno raziskovanje, odstavku 4.6.2 Ustvarjanje, deljenje vsebin na 

spletu pri vprašanju Q8 Kako samozavestni ste kot uporabnik spleta? 

 

 

4.5 Primerjava rezultatov z raziskavo Ofcom 

 

Ker smo večji del vprašanj ankete povzeli po preizkušenih in uravnoteženih vprašalnikih 

Ofcoma (The Office of Communications) se zdaj lahko lotimo tudi primerjave podatkov z 

rezultati njihovih raziskav.   

 

Ofcom je organizacija, ustanovljena leta 2003 in regulira praktično vse komunikacije v Veliki 

Britaniji. Poleg tega izvaja tudi raziskovalno dejavnost za zgoraj omenjene sektorje, prek 

katerih javnost obvešča o razvoju, trendih, novih tehnologijah ter njihovem vplivu. Ofcom je 

začel leta 2005 raziskovati in tudi meriti medijsko pismenost prek zelo obsežnih vprašalnikov. 

Ti se skozi leta spreminjajo, kot se spreminjajo mediji ter medijska pismenost (Ofcom 2017). 

 

Prav zato se nam je zdelo smiselno in zanimivo narediti primerjavo in potegniti vzporednice 

med medijsko pismenostjo Slovenije in Velike Britanije (v nadaljevanju: VB), saj smo po 

Ofcomu povzeli vsa vprašanja, le vprašanje Q6 – Spletne aktivnosti; kolikokrat povprečno na 

dan storite naslednje (pošiljanje in prebiranje e-pošte, nalaganje svojih lastnih vsebin na splet 

(besedilo, slike, fotografije, video, glasba), pisanje bloga, gledanje, poslušanje ali prenašanje 

vsebin prek spleta (tv, filmi, video posnetki, glasba)) smo iz povprečno na tri mesece 

uveljavili nekako bolj smiselno dnevno uporabo, glede na to, da pravzaprav targetiramo ljudi, 

ki splet uporabljajo za ustvarjanje, deljenje, komuniciranje, je to skupina, ki splet uporablja v 

večini dnevno.  
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Zavedamo se, da prihaja do odstopanja v primerjavi odstotkov, saj smo pri drugih vprašanjih 

podatke črpali večinoma iz  konca leta 2015, eno od vprašanj (deveto/Q9) tudi iz leta 2012, 

ker se vprašanja v novejših raziskavah niso več dobesedno ponovila. Menimo, da je časovno 

razhajanje največji minus tega primerjalnega dela raziskave, saj se spletni mediji in njihova 

uporaba prehitro spreminjajo. 

 

Vprašanja smo smiselno sklenili v dva sklopa: 

➢ Pogostost uporabe spleta in družabnih omrežij, 

➢ Ustvarjanje, deljenje vsebin na spletu, 

 

Znotraj sklopov, pa si sledijo v zaporedju, kakršno je bilo postavljeno v spletni anketi.  

 

 

4.5.1 Pogostost uporabe spleta in družabnih omrežij 

 

Koliko časa povprečno tedensko preživite na spletu?  

 

Slovenski, naši podatki so iz našega spletnega vprašalnika, primerjani z Ofcomovimi iz 

poročila: Ofcom media literacy tracker 2016 – odrasli – 1. 11. do 9. 12. 2016; baza so seveda 

tisti, ki uporabljajo splet. V Ofcomovem vprašalniku ima vprašanje tri segmente, in sicer jih 

zanima tudi  lokacija dostopa do interneta (doma, v službi oziroma šoli, kjerkoli) (Ofcom 

2016). Ker smo hoteli kratek in učinkovit vprašalnik respondentov, o tem nismo spraševali, za 

primerjavo pa smo vzeli seštevek vseh. Pri našem vprašalniku so bili manjkajoči odgovori 

trije, torej baza obsega 248 odgovorov.  

 

To je tabela, ki je najbolj smotrna za primerjavo, saj so tudi Ofcomovi podatki s konca leta 

2016. Zanimivo je, da je večina uporabnikov spleta v povprečju aktivna do 5 ur tedensko, teh 

je pri nas 20 %, v VB pa 16 %. V enakem odstotku pa so Britanci povprečno aktivni tudi v 

časovnem obdobju do 10 ur. Najmanj odstotkov na spletu pri nas je tistih, ki preživijo na 

spletu do 50 ur, pri Britancih pa je najmanjši odstotek tistih, ki preživijo na spletu tedensko 

eno uro, teh je 4 %. Več kot 50 ur aktivnih pri nas je 6 %, v VB pa kar 9 %. Še več podatkov 

v tabeli 4.11. 
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Tabela 4.11: Primerjalna tabela: Koliko časa povprečno tedensko preživite na spletu?  

     

Q4   Koliko časa povprečno tedensko preživite na spletu? 

  Odgovori 
Odstotek SLO 

248 odgovorov 

Odstotek VB 

1206 odgovorov 

do 1 h 7 % 4 % 

do 5 h 20 % 16 % 

do 10 h 17 % 16 % 

do 15 h 16 % 14 % 

do 20 h 13 % 9 % 

do 30 h 12 % 15 % 

do 40 h 5 % 10 % 

do 50 h 2 % 6 % 

več kot 50 h 6 % 9 % 

ne uporabljam spleta 0 % 0 % 

  Skupaj 99 % 99 % 

Vir: Kuralt, lastna raziskava (2017) in podatki iz priloge B, Table 29 (Ofcom 2016)  

 

Še nekaj zanimivih podatkov raziskav medijske pismenosti v Sloveniji, 2014 in poročila 

Mediji in srednješolci 2016. Na vprašanje, koliko časa preživijo na spletu v urah povprečno 

na dan. Rezultati celotne populacije od 18 leta naprej so naslednji: »na spletu preživijo 

vprašani doma v povprečju skoraj 3 ure, v službi 3 ure in pol in drugje dobri 2 uri. Ker gre 

najverjetneje za prekrivanje, ur ne moremo sešteti.« (Pismenost 2014). 

 

Iz novejšega poročila Mediji in srednješolci v Sloveniji so rezultati naslednji: »tablico ali 

računalnik tri ure ali več dnevno uporablja dobra tretjina anketiranih. Dobro polovico posluša 

glasbo več kot uro dnevno.« Iz poročila je razviden tudi zgolj obisk na družbenih omrežjih, 

kjer je: »94 % srednješolcev prisotnih 15 ali več minut dnevno. Povprečje časa, ki ga dnevno 

preživijo na družbenih omrežjih, je dve uri in pol. Na družbenih omrežjih ni prisoten le eden 

od 20 srednješolcev, skoraj polovica pa jih preživi na njih dnevno dve uri ali več« (Pismenost 

2016).  
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Kako pogosto obiščete kateregakoli od svojih profilov na družbenih omrežjih 

(Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Pinterest ...)?  

 

Pri tej primerjavi smo si pomagali s tabelami v Ofcomovem sledilniku medijske pismenosti 

2015 – odrasli – 18. 9. do 25. 10. 2015 (Ofcom 2015). V Sloveniji z 248 respondenti 

(manjkajo trije odgovori, to je 1 % od 251), Britancev je odgovarjalo 816.  

 

Tabela 4.12: Primerjalna tabela: kako pogosto obiščete kateregakoli od svojih profilov na 

naštetih družbenih omrežjih.  

 

Q5   Kako pogosto obiščete kateregakoli od svojih profilov na 

družbenih omrežjih? (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, 

Pinterest ...) 

 

  Odgovori 
Odstotek SLO 

248 odgovorov 

Odstotek VB 

816 odgovorov 

več kot 10 x na dan 18 % 25 % 

2–10 x na dan 50 % 40 % 

1 x na dan 13 % 16 % 

vsak drugi dan 1 % 6 % 

nekajkrat na teden 6 % 6 % 

1 x na teden 3 % 4 % 

manj pogosto 2 % 3 % 

nimam profila na družbenih omrežjih 6 % / 

Skupaj 99 % 100 % 

Vir: Kuralt, lastna raziskava (2017) in podatki iz priloge C, Table 120  (Ofcom 2015) 

 

Tabeli sta časovno narazen leto in pol. V tabeli 4.12 vidimo, da je večina obiskov spletnih 

profilov na družbenih omrežjih obiskana v frekvenci 2–10 x na dan. V Sloveniji je to kar 

polovica, v VB je ta odstotek za 10 % manjši. Pri nas le 1 % obišče spletna socialna omrežja 

vsak drugi dan, kar je najmanjši delež uporabnikov, Britancev pa 3 %. Več podatkov v tabeli 

4.12. 

 

Po podatkih raziskave Medijska pismenost v Sloveniji 2014, ki poteka v okviru 

infrastrukturnega programa Pismenost.si, jih splet obišče enkrat na dan 84 %. Če pogledamo 
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za primerjavo zgornjo tabelo iz sredine leta 2017, ko jih je to storilo vsak dan 81 %, beležimo 

torej rahel upad dnevnega obiskovanja spletnih profilov (Pismenost 2014).  

 

 

Katere od naštetih družbenih omrežij uporabljate oziroma imate odprt račun? (možnih 

je več odgovorov) 

 

Za primerjavo je kot zgoraj uporabljena podatkovna tabela: Ofcom sledilnik medijske 

pismenosti 2015 – odrasli – 18. 9. do 25. 10. 2015. Tabeli sta prav tako leto in pol narazen 

(Ofcom 2015).  

 

Iz spodnje tabele vidimo, da je Facebook daleč najbolj priljubljen med družbenimi omrežji. V 

Sloveniji ga uporablja kar 93 % tistih, ki imajo odprt račun na družbenih omrežjih oziroma 

kakšnih drugih aplikacijah. Tu smo si skoraj izenačeni, razlike je le 2% v prid VB. Podobno je 

pri uporabi Twitterja, ki je pri nas zastopan s 25 %, v VB pa je uporaba 1 % višja. Najnižjih 

10 %  pripada spletnim dnevnikom, kot so Blogger, Wordpress ipd. Te Britanci še manj radi 

pišejo, saj ima spletni dnevnik odprtih samo 2 %. 

 

Najvišje odstopanje vidimo pri računih z glasbeno in video vsebino – YouTube, SoundCloud 

ipd., saj jih pri nas uporablja oziroma ima odprt račun 53 %, v VB pa samo 22 %. Tudi 

profesionalna stran z našo izobrazbo in referencami LinkedIn pri nas doseže 29 %, v VB pa 

kar 15 % manj. Več v tabeli 4.13. 
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Tabela 4.13: Primerjalna tabela: Katere od naštetih družbenih omrežij uporabljate/imate odprt 

račun? (možnih je več odgovorov)  

Q7   Katere od naštetih družbenih omrežij uporabljate/imate odprt 

račun? (možnih je več odgovorov) 

  Odgovori 
Odstotek SLO 

241 odgovorov 

Odstotek VB 

816 odgovorov 

Q7a  Facebook 93 % 95 % 

Q7b  Twitter 25 % 26 % 

Q7c  LinkedIn 29 % 14 % 

Q7d  Instagram 34 % 22 % 

Q7e  Pinterest 22 % 7 % 

Q7f  Tumblir 11 % 3 % 

Q7g  Blogger, Wordpress ipd. 10 % 2 % 

Q7h  You Tube, SoundCloud ipd. 53 % 22 % 

Q7i  drugo 18 % 2 % 

Vir: Kuralt, lastna raziskava (2017) in podatki iz priloge D, Table 118  (Ofcom 2015) 

 

Po podatkih SURS (Statistični urad Slovenije) ima v prvi četrtini leta 2009 svoj profil na 

družabnih omrežjih 22 % anketiranih, starih od 10–74 let. 69 % od tega je mladih, od 16 do 

24 let; od tega med 69 % ženskami, med moškimi pa 68 %. Leta 2010 je bilo po podatkih 

raziskave RIS (Raba interneta v Sloveniji) Spletna obiskanost 2010, decembra 2009 

uporabnikov Facebooka v populaciji 10–75 let 44 %. Iz poročila RIS »Socialna omrežja 

2011« pa je razvidno, da je bilo leta 2011 že 60 % anketiranih vsaj z enim profilom na 

družabnih omrežjih. Od tega je 75 % mladih, med 16–25. Več profilov imajo ustvarjenih 

ženske, in sicer 63 %, moških pa 57 %. Prevladujejo prebivalci iz krajev z več kot 2000 

prebivalci, po izobrazbi pa tisti, ki so srednje izobraženi. Twitter  račun jih je imelo 18 % in 

LinkedIn 13 %.  

 

Kako izredno hiter je trend naraščanja uporabnikov socialnih omrežij, nam povedo podatki 

RIS, po katerih je bilo marca 2011 evidentiranih 627 360 uporabnikov Facebooka, v oktobru 

2012 pa že 715 000, kar predstavlja 35,7 % vse slovenske populacije (RIS 2011).  
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Če pogledamo za primerjavo podatke slovenskega portala Pismenost.si, je, v poročilu 

Medijska pismenost v Sloveniji, 2014 imela profil na družbenih omrežjih petina anketiranih, 

ki ima celo tri ali več profilov, nima pa ga tretjina. Skoraj polovica ima Facebook profil, 

dobra petina Linkedln, slaba petina Twitter in vsak dvajseti Myspace profil (Pismenost 2014).  

 

 

4.5.2 Ustvarjanje, deljenje vsebin na spletu 

 

Kako samozavestni uporabnik spleta ste? 

 

Kot pri predhodnem anketnem vprašanju smo tudi tu naše izsledke primerjali podatkovno 

tabelo: Ofcom sledilnik medijske pismenosti 201 – odrasli – 18. 9. do 25. 10. 2015. Tabeli sta 

prav tako leto in pol narazen (Ofcom 2015).   

 

Tabela 4.14: Primerjalna tabela: Kako samozavestni ste kot uporabnik spleta? 

 

Q8   Kako samozavestni ste kot uporabnik spleta? 

 

  Odgovori 
Odstotek SLO 

243 odgovorov 

Odstotek VB 

1125 odgovorov 

zelo samozavestni 23 % 41 % 

dokaj samozavestni 23 % 23 % 

niti niti 26 % 9 % 

ne preveč samozavestni 15 % 10 % 

nesamozavestni 6 % 14 % 

ne vem 7% 3% 

Skupaj 100 % 100 % 

Vir: Kuralt, lastna raziskava (2017) in podatki iz priloge E, Table 49  (Ofcom 2015) 

 

Tu lahko primerjamo kar presenetljive rezultate, saj se imajo Britanci precej bolj oziroma v 41 

% za zelo samozavestne, pri nas jih to meni le 23 %. Smo pa oboji enako, s 23 %, dokaj 

samozavestni. Kot nas Britanci prekašajo z veliko samozavestjo, nas prav tako prekašajo pri 

nesamozavesti s 14 %, odstotek v Sloveniji pa je 6 %. Več v zgornji tabeli 4.14. 
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Ali ste že ustvarili  in delili svoje lastne vsebine na spletu?  

 

Primerjava naše ankete z Ofcom raziskavo uporaba medijev s strani odraslih, 2013 (Ofcom 

adults media use 2013, str. 88) (Ofcom 2013). Žal v novejših raziskavah tega sklopa vprašanj 

ni več, smo pa primerjali najnovejše, ki so bili dostopni v poročilih in vprašalnikih na spletni 

strani Ofcoma.  

 

Tabela 4.15: Primerjalna tabela: Ali ste že ustvarili in delili svoje lastne vsebine na spletu?  

 

Q9    Ali ste že ustvarili  in delili svoje lastne vsebine na spletu? 
 

 

 
država  

to sem že naredil 
 

želel bi to narediti 
 

me ne zanima 
 

ne vem 
 

Skupaj 

 

Q9a  Ustvarili svojo lastno 

spletno družbeno omrežje 

/profil (Facebook, Twitter, 
LinkedIn, Instagram, 

Pinterest ...) 

SLO 2017 

 
73 % 2 % 21 % 3 % 100 % 

 

VB 2012 
 

64 % 

 

2 % 

 

33 % 

 

1 % 

 

100 % 

 

Q9b   Naložili fotografije 

na spletno stran, blog itd. 

SLO 2017 76 % 2 % 21 % 1 % 100 % 

VB, 2012 57 % 8 % 33 % 2 % 100 % 

Q9c   Komentirali spletni 

dnevnik ali blog nekoga 

drugega 

SLO 2017 61 % 3 % 27 % 9 % 100 % 

VB, 2012 31 % 8 % 58 % 4 % 101 % 

Q9d   Naredili svojo 

spletno stran 
SLO 2017 33 % 17 % 44 % 6 % 100 % 

VB, 2012 15 % 12 % 67 % 5 % 99 % 

Q9e   Posneli kratek video 

in ga naložili na splet 
SLO 2017 50 % 9 % 37 % 4 % 100 % 

VB, 2012 22 % 10 % 64 % 3 % 99 % 

Q9f   Ustvarili svoj spletni 

dnevnik ali blog 
SLO 2017 20 % 13 % 59 % 8 % 100 % 

VB, 2012 12 % 10 % 74 % 4 % 100 % 

Q9g  Dodali svoj 

prispevek na skupnih 
spletnih straneh, kot so 

Wikipedia, spletni časopisi 

… 

SLO 2017 22 % 15 % 51 % 12 % 100 % 

VB, 2012 9 % 10 % 76 % 5 % 100 % 

Vir: Kuralt, lastna raziskava (2017) in podatki iz priloge F, Figure 61 (Ofcom 2013, 89) 

 

Največji odstotek je pri obeh raziskavah pri ustvarjanju lastnega profila na Facebooku, 

Twitterju, Instagramu itd., in sicer v Sloveniji 73 %, v VB 64 %. Kar precej jih tudi deli svoje 

fotografije, v Sloveniji 76 % uporabnikov, v VB 57 %. Najnižji odstotki so pri pisnih 
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vsebinah, pri ustvarjanju svojega dnevnika, bloga in pri lastnem prispevku na spletnih straneh, 

kot so Wikipedija in različni spletni časopisi.  

 

Zelo zanimivi rezultati so tudi v rubriki »me ne zanima«, presenetljivo veliko ljudi je 

nezainteresiranih za nova znanja, predvsem ustvarjanje lastnih vsebin, od spletne strani do 

pisanja dnevnika ali bloga ali sodelovanje pri spletni enciklopediji Wikipediji in spletnih 

časopisih. Poleg tega pa je logično tudi majhen odstotek tistih, ki bi si želeli nekaj novega 

naučiti in poizkusiti v rubriki »želel bi to narediti«. Rezultati so nas negativno presenetili, s 

stališča, kako ljudje niso željni sodelovanja, ustvarjanja in novih znanj. Več podrobnih 

podatkov in odstotkov v tabeli 4.15. 

 

V raziskavi Medijska pismenost v Sloveniji 2014 smo zasledili naslednje podatke o vsebinah, 

ki so jih anketirani sami ustvarili v zadnjem letu. Prispevek, novico ali članek je ustvarilo 31 

%, povprečje EU študija (EAVI) pa 29 %. Pismo bralcev je napisalo 35 %. Povprečje EU 

študija (EAVI) 31%. Kakršenkoli pisan tekst (knjigo, članek, poezijo …) 26 %. Povprečje EU 

študija (EAVI) 19 % in kakršenkoli video ali avdio izdelek (video, animacija, glasba) 29 %. 

Povprečje EU študija (EAVI) 20 %  (Pismenost 2014).  

 

Glede objavljanja informacij na družbenih omrežjih in spletu pa so podatki naslednji – dobra 

tretjina bi na omrežju objavila, kaj dela zadnje čase. Raziskava v UK (Ofcom 2011) je teh 33 

%. Dobra četrtina bi objavila informacije glede dela ali študija. Raziskava v UK (Ofcom 

2011) je takih 22 %. In skoraj polovica bi objavila fotografije z zabave na družbenih omrežjih 

ali spletnih straneh, petina z veseljem brez pomislekov. Raziskava v UK (Ofcom 2011) je 

takih 37 % (Pismenost 2014). 

 

 

S kom delite različne vsebine/informacije na družabnih omrežjih, npr. na Facebooku.  

 

Tudi tu smo kot večino vprašanj do sedaj naše podatke primerjali s podatkovno tabelo: Ofcom 

sledilnik medijske pismenosti 2015 – odrasli – 18. 9. do 25. 10. 2015 (Ofcom 2015). 
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Tabela 4.16: Primerjalna tabela: S kom delite različne vsebine/informacije na družabnih 

omrežjih, npr. na Facebooku? 

   Q10  S kom delite različne vsebine/informacije na družabnih omrežjih, npr. na Facebooku?   

   Podvprašanja Odgovori 

        
javno, s 

komerkoli 

s prijatelji mojih 

prijateljev, ki jih 

osebno ne 
poznam  

s 

prijatelji 

zgolj zasebno 
(informacij ne 

delim z nikomer) 

ne vem s kom 
delim 

informacije 

tega ne 

počnem 

Skupaj 
   

   

SLO 2017 

 

 

 Q10a   Svoje mnenje o 

ljudeh, krajih ali najnovejših 
zgodbah, novicah ... 

   

19 % 10 % 55% 6 % 1 % 9 %  100 % 

VB 2015 
 

10 % 11 % 69% 4 % 1 % 5 % 100 % 

SLO 2017 

 

 

  Q10b  Svoje in fotografije 

svojih prijateljev, ter krajev, 
kjer sem bil. 

  

14 % 8 % 62% 4 % 2 % 11 % 100 % 

VB 2015 
 

7 % 10 % 71% 5 % 1 % 6 % 100 % 

Vir: Kuralt, lastna raziskava (2017) in podatki iz prilog G in H, Table 121 in122 (Ofcom 

2015) 

 

Še zadnja primerjalna tabela o tem, s kom na socialnih omrežjih uporabniki delijo različne 

svoje vsebine  in informacije. Slovenci so malce bolj pogumni pri deljenju informacij javno s 

komerkoli, tako pri fotografijah kot pri novicah, mnenjih itd.  Odstotki so tu praktično še 

enkrat višji kot britanski. Zanimivo pa, da s prijatelji svojih prijateljev delijo enake vsebine 

precej manj kot javno.  

 

Največji odstotek je pričakovano pri rubriki » deljenje s prijatelji«, malo več jih rado deli 

svoje in fotografije svojih prijateljev ter krajev, kjer so bili, in sicer SLO 62 %, VB 71 %. Za 

nekaj odstotkov manj radi delijo svoje mnenje o ljudeh, krajih ali najnovejših zgodbah in 

novicah. Zase fotografije, mnenja in novice zadrži od 4–6 %. Med 5–11 % pa tega sploh ne 

počne. Več v tabeli 4.16. 

Še nekaj podatkov za primerjavo glede objav informacij in fotografij/videoposnetkov iz 

poročila Mediji in srednješolci v Sloveniji, 2016, iz katerega je razvidno, da: »Kljub 

pomislekom« ali celo »z veseljem« je fotografije v provokativni pozi že objavilo kar 19 od 20 

srednješolcev (več moškega spola), medtem, ko fotografije oziroma video drugih, ki so jih 

ujeli delati nekaj nenavadnega ali zabavnega, ni objavilo le 14 % srednješolcev« (Pismenost  

2016).  
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4.6 Ostale ugotovitve, rezultati raziskave in interpretacija (z grafi)  

 

Zanimivo je, kako sodobna mlada generacija živi s spletom in spletnimi omrežji. To je lepo 

razvidno iz rezultatov spodnjih štirih vprašanj o pogostosti obiska spleta in družabnih omrežij, 

ter kje vse imajo odprte račune oziroma svoje profile. Poleg treh demografskih vprašanj, ki 

smo jih predstavili v podpoglavju 4.3. Vzorčenje, so zanimivi tudi sami rezultati ankete o 

pogostosti uporabe spleta in družabnih omrežij. Znotraj katerega so štiri vprašanja:  

1. Q4 Koliko časa povprečno tedensko preživijo na spletu? 

2. Q5 Kako pogosto obiščejo kateregakoli od svojih profilov na družbenih omrežjih 

(Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Pinterest ...)? 

3. Q6 Spletne aktivnosti; kolikokrat povprečno na dan anketiranci pošiljajo ali prebirajo 

e-pošto, nalagajo na splet lastne vsebine, pišejo blog, gledajo, poslušajo ali prenašajo 

vsebine preko spleta (glasba, filmi itd.).  

4. Q7 Katere od naštetih družbenih omrežij uporabljajo oziroma imajo odprt račun. 

 

 

4.6.1 Pogostost uporabe spleta in družabnih omrežij 

 

Koliko časa povprečno tedensko preživite na spletu?  

 

Iz spodnje tabele je razvidno, da največ anketirancev, 20 % oziroma 49, preživi na spletu do 5 

ur tedensko. Sledi uporaba spleta tedensko do 10 ur, s 17 %. Najmanj, 2 %, pa do 50 ur 

tedensko. Več informacij na spodnjem grafu 4.5 in tabeli 4.17. 
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Graf 4.5: Koliko časa povprečno tedensko preživite na spletu? 

 
Vir: Kuralt, lastna raziskava (2017) 

 

 

Tabela 4.17: Koliko časa povprečno tedensko preživite na spletu? 

  Q4  Koliko časa povprečno tedensko preživite na spletu?  

  Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

do 1 h 18 7 % 7 % 7 % 

do 5 h 49 20 % 20 % 27 % 

do 10 h 43 17 % 17 % 44 % 

do 15 h 39 16 % 16 % 60 % 

do 20 h 32 13 % 13 % 73 % 

do 30 h 31 12 % 13 % 85 % 

do 40 h 13 5 % 5 % 91 % 

do 50 h 6 2 % 2 % 93 % 

več kot 50 h 16 6 % 6 % 100 % 

ne uporabljam spleta 1 0 % 0 % 100 % 

Skupaj 248 99 % 100 %    

Vir: Kuralt, lastna raziskava (2017) 
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Kako pogosto obiščete kateregakoli od svojih profilov na družbenih omrežjih 

(Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Pinterest ...)?  

 

Najpogostejša frekvenca obiska družbenih omrežij je 2–10 x dnevno. Tolikokrat ga obišče 

125 anketirancev od 248, torej 50 %. Z 18 % sledijo tisti, ki socialna omrežja obiščejo več kot 

10 x, teh je 44. Najmanj 1 % je obiskovalcev, ki jih obiščejo vsak drugi dan. Iz tega sklepamo, 

da je precejšnja večina, skupaj 68 %, ki večkrat dnevno obiščejo svoje profile, račune na 

socialnih omrežjih, če pa bi odšteli še tistih 6 %, ki teh profilov sploh nima, je odstotek še 

večji. Več v spodnjem grafu 4.6 in tabeli 4.18. 

 

Graf 4.6: Kako pogosto obiščete kateregakoli od svojih profilov na družbenih omrežjih? 

 

 

Vir: Kuralt, lastna raziskava (2017) 
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Tabela 4.18: Kako pogosto obiščete kateregakoli od svojih profilov na družbenih omrežjih? 

 Q5 Kako pogosto obiščete kateregakoli od svojih profilov na družbenih omrežjih? (Facebook,   

Twitter, LinkedIn, Instagram, Pinterest ...)  

  Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

več kot 10 x na dan 44 18 % 18 % 18 % 

2–10 x na dan 125 50 % 50 % 68 % 

1 x na dan 32 13 % 13 % 81 % 

vsak drugi dan 2 1 % 1 % 82 % 

nekajkrat na teden 16 6 % 6 % 88 % 

1 x na teden 7 3 % 3 % 91 % 

manj pogosto 6 2 % 2 % 94 % 

nimam profila na družbenih omrežjih 16 6 % 6 % 100 % 

Skupaj 248 99 % 100 %    

Vir: Kuralt, lastna raziskava (2017) 

 

 

Spletne aktivnosti; kolikokrat povprečno na dan storite naslednje: 

 

• pošiljanje in prebiranje e-pošte,  

• nalaganje svojih lastnih vsebin na splet (besedilo, slike, fotografije, video, glasba), 

• pisanje bloga,  

• gledanje, poslušanje ali prenašanje vsebin preko spleta (tv, filmi, videoposnetki, 

glasba).  

 

Iz spodnje tabele je razvidno, da pošilja in prebira e-pošto 2–10 x na dan največ 106 od 247 

anketirancev, to je 43 %. Sledijo tisti, ki jo pošiljajo in prebirajo 1x na dan s 36 %. Najmanj 3 

% jih tega ne počne nikoli. Svoje lastne vsebine (besedilo, slike, fotografije, video, glasba) 

nalaga na splet največ uporabnikov 1 x na dan, teh anketirancev je 102 (od 227) oziroma 45 

%. Sledi velik odstotek tistih, 30 %, ki tega nikoli ne počno. Pisanja bloga se loti le 23 % 

anketiranih, torej 51 (od 225), 77 %, 174 ljudi tega nikoli ne počne. Vsebine prek spleta, kot 

so: gledanje, poslušanje ali prenašanje vsebin prek spleta (tv, filmi, videoposnetki, glasba) pa 

največ 45 %, 98 anketirancev počne 1 x na dan, vsaj 2–10 x pa 69 anketirancev (od 219), to je 
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32 %. Nikoli tega ne počne 16 % anketiranih. Več nazornih podatkov v grafu 4.7 in tabeli 

4.19 o spletnih aktivnostih.  

 

Graf 4.7: Spletne aktivnosti 

 

Vir: Kuralt, lastna raziskava (2017) 

 

 

Tabela 4.19: Spletne aktivnosti 

  Q6  Aktivnosti na spletu; kolikokrat na dan povprečno storite naslednje:  

Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. enot 

     1 x na dan 2–10 x na dan več kot 10 x nikoli Skupaj       

Q6a 
pošiljanje in prebiranje  e-pošte   

90  
36 % 

106  
43 % 

44  
18 % 

7  
3 % 

247  
100 % 

247 251 

Q6b 

nalaganje svojih lastnih vsebin na 
splet (besedilo, slike, fotografije, 

video, glasba) 

102  
45 % 

50  
22 % 

6  
3 % 

69  
30 % 

227  
100 % 

227 251 

Q6c 
pisanje bloga 

26  
12 % 

22  
10 % 

3  
1 % 

174  
77 % 

225  
100 % 

225 251 

Q6d 

gledanje, poslušanje ali prenašanje 
vsebin prek spleta (tv, filmi, 

videoposnetki, glasba) 

98  
45 % 

69  
32 % 

16  
7 % 

36  
16 % 

219  
100 % 

219 251 

Vir: Kuralt, lastna raziskava (2017) 
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Katere od naštetih družbenih omrežij uporabljate oziroma imate odprt račun? (možnih 

je več odgovorov) 

 

• Facebook, 

• Twitter, 

• LinkedIn, 

• Instagram, 

• Pinterest, 

• Tumblir, 

• Blogger, Wordpress ipd., 

• You Tube, SoundCloud ipd., 

• drugo. 

 

Na vprašanje: Katere od naštetih družbenih omrežij uporabljate oziroma imate odprt račun? 

(možnih je več odgovorov) jih je 93 % vprašanih odgovorilo da ima svoj profil na Facebooku. 

Če povzamemo informacije iz raziskave Medijska pismenost v Sloveniji 2014, v kateri je 

navedeno, da ima profil na Facebooku skoraj polovica, dobra petina Linkedln, slaba petina 

Twitter in vsak dvajseti Myspace profil (Pismenost 2014, 41). 

 

Za primerjavo, četrtina anketirancev ima profil na Twitterju, kar je malo več kot leta 2014, 

LinkedIn profil jih ima 29 %, kar nekaj odstotkov več, kot je bila dobra petina leta 2014. 

Myspace profila nismo merili. Več kot polovica, 53,%, jih ima profil, kjer so glasbene in 

videovsebine (YouTube, SoundCloud ipd.). Najmanj, 10 %, pa ima profil na Bloggerju, 

Wordpressu ipd., to so tudi računi, na katerih je treba vnašati največ svojih vsebin in 

zahtevajo največ lastne participacije, sicer spletni dnevniki in blogi nimajo smisla. Več o tem 

vprašanju na grafu 4.8. in tabeli št. 4.20. 

 

 

 

 



Kuralt, Maja. 2017. "Medijska pismenost; ustvarjanje, deljenje vsebin in informacij na spletu" 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

 

62 

Graf 4.8: Katere od naštetih družbenih omrežij uporabljate oziroma imate odprt račun? 

(možnih je več odgovorov) 

 
Vir: Kuralt, lastna raziskava (2017) 

 

 

 

Tabela 4.20: Katere od naštetih družbenih omrežij uporabljate/imate odprt račun? 

 Q7   Katere od naštetih družbenih omrežij uporabljate/imate odprt račun? (možnih je več odgovorov)  

Podvprašanja Enote 

   Frekvence Veljavni % –veljavni Ustrezni % –ustrezni 

Q7a   Facebook 224 241 93 % 251 89 % 

Q7b   Twitter 61 241 25 % 251 24 % 

Q7c   LinkedIn 71 241 29 % 251 28 % 

Q7d   Instagram 82 241 34 % 251 33 % 

Q7e   Pinterest 53 241 22 % 251 21 % 

Q7f   Tumblir 26 241 11 % 251 10 % 

Q7g   Blogger, Wordpress ipd. 23 241 10 % 251 9 % 

Q7h   You Tube, SoundCloud ipd. 128 241 53 % 251 51 % 

Q7i   drugo 44 241 18 % 251 18 % 

Skupaj  241  251 96 % 

Vir: Kuralt, lastna raziskava (2017) 
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4.6.2 Ustvarjanje, deljenje vsebin na spletu 

 

Kako samozavestni ste kot uporabnik spleta? 

 

Da na spletu izrazite svojo kreativnost  in ustvarjate vsebine, kot so:   

• pisanje bloga,   

• izmenjava fotografij na spletu,    

• nalaganje kratkih video posnetkov, 

• podobno. 

 

Tu prevladujejo s 26 % tisti vprašani, ki menijo, da niso niti samozavestni niti 

nesamozavestni. Samozavestnih, če upoštevamo zelo in dokaj samozavestne, je 46 % 

(odstotki se enakomerno porazdelijo med oba odgovora). Najmanj, 6 %, je tistih, ki pravijo, 

da so nesamozavestni glede izražanja svoje kreativnosti na spletu. Več na spodnjem grafu 4.9 

in  tabeli 4.21. 

 

Graf 4.9: Kako samozavestni uporabnik spleta ste? 

 

Vir: Kuralt, lastna raziskava (2017) 
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Tabela 4.21: Kako samozavestni uporabnik spleta ste? 

  Q8  Kako samozavestni ste kot uporabnik spleta?  

Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. enot 

     
zelo 

samozaves

tni 

dokaj 
samozavestn

i 

niti/niti 
ne preveč 

samozavestni 

nesamozave

stni 
ne vem Skupaj       

Q8a  Da na spletu izrazite svojo 
kreativnost  in ustvarjate 

vsebine, kot so:  

 - pisanje bloga, 
- izmenjava fotografij na spletu, 

- nalaganje kratkih video 

posnetkov, 
- podobno. 

56  
23 % 

57 
23 % 

63  
26 % 

36  
15 % 

14  
6 % 

17  
7 % 

243  
100 % 

243 251 

Vir: Kuralt, lastna raziskava (2017) 

 

  

Ali ste že ustvarili  in delili svoje lastne vsebine na spletu? 

 

• ustvarili svojo lastno spletno družbeno omrežje/profil (Facebook, Twitter, LinkedIn, 

Instagram, Pinterest ...), 

• naložili fotografije na spletno stran, blog itd., 

• komentirali spletni dnevnik ali blog nekoga drugega, 

• naredili svojo spletno stran, 

• posneli kratek video in ga naložili na splet, 

• ustvarili svoj spletni dnevnik ali blog, 

• dodali svoj prispevek na skupnih spletnih straneh, kot so Wikipedia, spletni časopisi ... 

 

Največ tistih, ki so ustvarili in delili svoje lastne vsebine na spletu je tistih, ki so naložili 

fotografije na spletno stran, blog ipd., teh je 76 %. Slabe tri četrtine vprašanih so že ustvarili 

svojo lastno spletno družbeno omrežje/profil (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, 

Pinterest ...). Sledijo tisti, ki so komentirali spletni dnevnik ali blog nekoga drugega, teh je 61 

%, za razliko od tistih, ki te bloge in dnevnike pišejo, njih je le 20 %, torej najmanj od vseh 

spletnih ustvarjalnih vsebin. 
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Tistih, ki bi zgoraj omenjene aktivnosti radi enkrat poizkusili narediti, so med 2 %–15 %. 

Relativno malo nasproti tistim, ki jih to ne zanima, teh je od 21 % –59 %. Najmanj zanimivo 

je ustvariti spletni dnevnik ali blog in kaj pisnega prispevati na splet.  

 

Graf 4.10: Ali ste že ustvarili  in delili svoje lastne vsebine na spletu? 

 

 

Vir: Kuralt, lastna raziskava (2017) 
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Tabela 4.22: Ali ste že ustvarili in delili svoje lastne vsebine na spletu? 

  Q9  Ali ste že ustvarili  in delili svoje lastne vsebine na spletu?  

Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. enot 

     
to sem že 

naredil 
želel bi to narediti me ne zanima ne vem Skupaj       

Q9a 

Ustvarili svojo lastno spletno 

družbeno omrežje profil 
(Facebook, Twitter, LinkedIn, 

Instagram, Pinterest ...) 

174  

73 % 

5  

2 % 

50  

21 % 

8 

 3 % 

237  

100 % 
237 251 

Q9b 
Naložili fotografije na spletno 

stran, blog itd. 

 

174  

76 % 

5  

2 % 

48  

21 % 

2 

 1 % 

229  

100 % 
229 251 

Q9c 

Komentirali spletni dnevnik 
ali blog nekoga drugega 

135  

61 % 

7  

3 % 

60  

27 % 

19  

9 % 

221  

100 % 
221 251 

Q9d 

Naredili svojo spletno stran 

72 

33 % 

36  

17 % 

95  

44 % 

14  

6 % 

217  

100 % 
217 251 

Q9e 

Posneli kratek video in ga 

naložili na splet 

108  
50 % 

20  
9 % 

80 
 37 % 

8 
4 % 

216  
100 % 

216 251 

Q9f 
Ustvarili svoj spletni dnevnik 

ali blog 

 

42  

20 % 

27  

13 % 

125 

59 % 

17 

8 % 

211  

100 % 
211 251 

Q9e 

Dodali svoj prispevek na 

skupnih spletnih straneh, kot 
so Wikipedia, spletni časopisi 

… 

47  

22 % 

32 

15 % 

108  

51 % 

25  

12 % 

212  

100 % 
212 251 

Vir: Kuralt, lastna raziskava (2017) 

 

 

S kom delite različne vsebine/informacije na družabnih omrežjih, npr. na Facebooku? 

 

• svoje mnenje o ljudeh, krajih ali najnovejših zgodbah, novicah ..., 

• svoje in fotografije svojih prijateljev, krajev, kjer sem bil. 

 

Deljenje informacij se dogaja predvsem v okviru prijateljev, pa naj bo to mnenje o ljudeh, 

krajih ali najnovejših zgodbah, novicah ... ali deljenje svojih in fotografij svojih prijateljev ter 

krajev, kjer so bili, se odstotki gibljejo med 55 %– 62 %. Zanimivo sledijo tisti, ki javno, s 

komerkoli, delijo zgoraj opisane vsebine, od 14 %–19 % jih je. Pričakovali bi, da bo večji 

odstotek tistih, ki vsebine delijo s prijatelji svojih prijateljev, ki jih sicer osebno ne poznajo. 

Ničesar od tega pa jih ne počne med 9 %–11 %. Več spodaj v tabeli 4.23. 
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Graf 4.11: S kom delite različne vsebine/informacije na družabnih omrežjih, npr. na 

Facebooku? 

 

 

Vir: Kuralt, lastna raziskava (2017) 

 

 

Tabela 4.23: S kom delite različne vsebine/informacije na družabnih omrežjih, npr. na 

Facebooku?   

  Q10  S kom delite različne vsebine/informacije na družabnih omrežjih, npr. na Facebooku?   

Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. enot 

     
javno, s 

komerkoli 

s prijatelji 

mojih 

prijateljev, ki 
jih osebno ne 

poznam  

s 

prijatelji 

zgolj zasebno 
(informacij ne 

delim z 

nikomer) 

ne vem, s 

kom delim 
informacije 

tega ne 

počnem 
Skupaj       

Q10a 

svoje mnenje o ljudeh, krajih 

ali najnovejših zgodbah, 
novicah ... 

45  

19 % 

25  

10 % 

131  

55 % 

14  

6 % 

2  

1 % 

22  

9 % 

239  

100 % 
239 251 

Q10b 

svoje in fotografije svojih 
prijateljev, ter krajev, kjer sem 

bil 

31  
14 % 

18  
8 % 

140  
62 % 

9 
4 % 

5 
2 % 

24 
11 % 

227  
100 % 

227 251 

Vir: Kuralt, lastna raziskava (2017) 
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5 ZAKLJUČEK 

 

 

5.1       Strnjen pregled potrjenih oziroma ovrženih hipotez:  

 

✓ Hipoteza 1: Bolj samozavestni uporabniki (zelo samozavestni in dokaj samozavestni) 

delijo na spletu več informacij kot nesamozavestni in nesamozavestni (ne preveč 

samozavestni in nesamozavestni) uporabniki. → hipotezo potrdimo. 

✓ Hipoteza 2: Mlajši uporabniki (do 35 let) preživijo več časa na spletu. → potrjena 

hipoteza. 

✓ Hipoteza 3: Facebook je najpogostejši komunikacijski kanal prek katerega uporabniki 

nalagajo največ svojih lastnih vsebin (besedilo, slike, fotografije, video, glasba). → 

hipotezo ovržemo. 

✓ Hipoteza 4: Bolj izobraženi (višja, visoka, diploma + magisterij in doktorat) so bolj 

pozorni na svojo zasebnost in delijo svoje informacije manj javno kot anketiranci s 

srednjo šolo ali manj.  → hipotezo potrdimo. 

✓ Hipoteza 5: Ženske pogosteje obiskujejo svoje spletne profile kot moški. → hipotezo 

ovržemo. 

✓ Hipoteza 6: Moški so bolj samozavestni uporabniki spleta kot ženske. → hipotezo 

potrdimo. 

 

5.2 Povzetek rezultatov 

 

Raziskava je potekala skladno s časovnico in brez nepričakovanih zapletov. Kljub temu, da 

smo bili ob odprtju spletne ankete v skrbeh glede sodelovanja, sploh glede na poletni čas, so 

bile naše skrbi neupravičene, saj smo prek družabnih omrežij in spletne pošte vprašalnik hitro 

razpršili, še predčasno dosegli zastavljeno število sodelujočih in ga ob zaprtju spletne ankete 

celo presegli. Smo pa pravilno predvidevali, kakšna bo večinska starostna struktura 

respondentov. Teh je največ v dveh starostnih skupinah, med 34 in 55 leti.  Glede na rezultate 

menimo, da so anketiranci odgovarjali iskreno in so odgovori jedrnati in logični. 
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Raziskava je pokazala, da splet ni več domena samo mlajših (med 16–34 let) uporabnikov, 

čeprav ti na spletu preživijo bistveno več časa kot starejši uporabniki. V povprečju največ 

anketiranih preživi na spletu do 5 ur tedensko. V primerjalni analizi smo ugotovili, da v 

slovenski uporabniki preživljajo nekoliko manj časa na spletu kot v Veliki Britaniji. Največ 

jih družbena omrežja obišče 2–10 x na dan. Nekaj nižji je odstotek v VB, je pa višji odstotek 

tistih, k jih obiskujejo večkrat. 

 

Največ slovenskih uporabnikov si je naredilo svoj Facebook profil, takih je 93 %. Twitter, 

Linkedin, Instagram, Pinterest itd. ne dosegajo niti tretjine te popularnosti. Jih pa nekaj več 

kot polovica rada posega po glasbenih kanalih, ko so YouTube, Sound Cloud ipd. Za 

primerjavo z VB, kjer so številke udeležbe, razen Facebooka, povsod nižje.  

 

Slovenci smo v ustvarjanju lastnih vsebin zelo do dokaj samozavestni, takih je skoraj polovica 

uporabnikov spleta. Tri četrtine jih je že ustvarilo svoj račun na različnih družbenih omrežjih 

ali naložilo fotografije, nekaj manj radi pišemo komentarje in prispevke. Svojo spletno stran 

jih je ustvarila tretjina.  Pri Britancih so tudi tu odstotki nižji kot v Sloveniji.  

 

Svoje vsebine jih velika večina deli le s prijatelji. Glede zasebnosti so bolj pozorni tisti z višjo 

izobrazbo. Jih pa samozavestnejši uporabniki spleta delijo več kot ostali. Zanimivo je, da niso 

uporabniki Facbooka tisti, ki delijo največ svojih lastnih vsebin, temveč tisti, ki pišejo bloge 

oziroma različne spletne dnevnike. Te vsebine na spletu v povprečju 1 x na dan deli slaba 

polovica. To so večinoma fotografije, videovsebine in glasba, precej manj pa se jih ukvarja s 

pisanjem spletnih dnevnikov, spletnih časopisov ipd.    

 

 

5.3 Predlagana raziskovalna področja v prihodnosti 

 

Že ob prebiranju strokovne literature smo zaznali skrb glede nekontrolirane uporabe spleta, 

spletnih medijev, spletnih orodij in družabnih omrežij brez osnovnega znanja medijske 

pismenosti. Menimo, da bi bila dobra iztočnica za nadaljnje raziskovanje stopnja medijske 

pismenosti mladih ter kako vrednotijo vsebine, ki si jih ogledujejo in jih uporabljajo. Zakaj 

vzgoja za medije ostaja v današnjem času v ozadju? Se zdi nepomembna veščina? Kje tiči 
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vzrok, da medijska pismenost ni prednostno obravnavana in na spisku učenčevih prioritetnih 

znanj modernega, s tehnologijo prepredenega časa? 

 

 

5.4 Sklepne misli 

 

Spletni mediji s svetlobno hitrostjo prevzemajo vodilno vlogo med različnimi vrstami 

medijev. Sveta brez tehnologije in globalne povezanosti v vsakem trenutku si ne znamo več 

predstavljati. Vse to nam omogočajo mediji. So vsakomur dostopni, vsebine in informacije pa 

lahko dosežejo potencialne uporabnike v delčku sekunde. 

 

Naloga je presek temeljitega pregleda strokovne literature in lastne raziskave glede medijske 

pismenosti ter ustvarjanja in deljenja informacij na spletu. Že ob prebiranju literature je bilo 

jasno zaznati, da spletni mediji prevzemajo vodilno vlogo obveščanja, informiranja, 

izobraževanja, zabavanja itd. Poleg tega imajo tudi močno funkcijo prodaje in marketinga, ki 

je zelo prisotna tudi že na prej omenjenih področjih, kjer bi pričakovali objektivne vsebine. 

Pravzaprav je veliko avtorjev v skrbeh glede tega, da skoraj za vsako vsebino tiči skrito 

sporočilo ustvarjalcev, ki zahteva razumevanje ekonomije medijev. Skrb pa zbuja tudi 

prekomerna vsakodnevna večurna uporaba različnih družabnih omrežij in drugih aplikacij. 

Predvsem mlajši uporabniki, ki te vsebine prekomerno nekritično koristijo, so v nevarnosti, da 

ta svet postane njihov edini svet. Družabna omrežja pa njihova edina prava družba in 

povezava s prijatelji. Mnogi od teh na spletu zgolj prebijajo ves prosti čas, sami pa ne 

ustvarjajo veliko. Mediji so dvorezen meč, imajo nešteto prednosti, predvsem za ustvarjalce, 

kreatorje različnih vsebin, saj so jim na voljo mnogotera orodja in podpore, po drugi strani pa 

nas zapeljejo v virtualni, pravijo mu tudi črno-beli svet medijev, ki »proizvaja« črno-bele 

koristnike, ki jim slepo sledijo in nekritično konzumirajo vsebine. 

 

Zato je pomembno, da jih razumemo in pridobimo znanja, da lahko tako vsebine kot funkcije 

pravilno uporabimo. Medijska vzgoja je nujna in potrebna veščina današnje funkcionalne 

uporabe novih medijev. Mediji tudi odločilno vplivajo na družbena in politična dogajanja. 

Kreirajo vrednostni, življenjski stil in ideje. Samo če razvijemo svojo medijsko pismenost, 

lahko razumemo sporočila, ki jih ti pošiljajo, jih kritično vrednotimo in razumemo njihov, 
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večkrat tudi skriti vpliv, ki ga imajo. Z razvijanjem medijske pismenosti jih lahko izkoristimo 

sebi v prid za naš lastni napredek, boljšo kakovost življenja in sveta, v katerem živimo ter 

tako preprečimo, da oni koristijo nas.  

 

Ko jih razumemo, smo lahko z njimi tudi nadvse ustvarjalni in kreiramo raznolike vsebine, od 

pisanja blogov, spletnih dnevnikov, snemanja video vsebin, fotografij, glasbe itn. Različne 

ustvarjalne naloge se dogajajo na različnih nivojih spletnih omrežij, veliko med njimi na 

družabnih omrežjih, kjer je tudi povratna informacija praktično takojšnja. Bolj aktivni v 

ustvarjanju in nasploh več časa na spletu preživijo mlajše generacije, katerim je svetovni splet 

prijatelj, socialna mreža in orodje obenem. Medtem ko skoraj vse generacije sodelujejo z 

mediji do neke sebi postavljene mere, se spretnost obvladovanja spleta razlikuje, in sicer 

glede na starost, izobrazbo in družben ter ekonomski status. Razlika je tudi med mestnim in 

podeželskim okoljem. Poleg tega so mladi pogumnejši in se navdušujejo nad vsako noviteto, 

navdušeno sprejmejo nove medije in takoj osvojijo vse tehnične veščine, starejši pa so manj 

samozavestni in posledično tudi bolj previdni uporabniki.  
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PRILOGE 
  

Priloga A: VPRAŠALNIK 

 
Pozdravljeni, sem študentka FUDŠ in pripravljam magistrsko nalogo na temo: Uporaba spleta 

za ustvarjanje in deljenje vsebin in informacij. Z vsakim izpolnjenim vprašalnikom bom bližje 

kvalitetni raziskavi tega področja. 

 

 

I. Sociodemografska vprašanja 

 
Q1 - Spol 

 
 M  
 Ž  

 

 

 
Q2 - Starost 

 
 16-24  
 25-34  
 35-44  
 45-54  
 55-64  
 65 +  

 

 

 
Q3 - Končana izobrazba: 

 
 osnovna šola ali manj  
 srednja šola  
 višja šola, visoka šola, 1. bolonjska stopnja ali univerzitetni program  
 magisterij, doktorat  

 

 

II. Sklop vprašanj o pogostosti uporabe spleta in družabnih omrežij 

 
Q4 - Koliko časa povprečno tedensko preživite na spletu? 

 
 do 1h  
 do 5h  
 do 10h  
 do 15h  
 do 20h  
 do 30h  
 do 40h  
 do 50h  
 več kot 50h  
 ne uporabljam spleta  

 



 

 

Q5 - Kako pogosto obiščete kateregakoli od svojih profilov na družbenih omrežjih? (Facebook, Twitter, LinkedIn, 

Instagram, Pinterest...) 

 
 več kot 10x na dan  
 2-10xna dan  
 1x na dan  
 vsak drugi dan  
 nekajkrat na teden  
 1x na teden  
 manj pogosto  
 nimam profila na družbenih omrežjih  

 

 
Q6 - Aktivnosti na spletu; kolikokrat na dan povprečno storite naslednje: 

 
 1x na dan 2-10x na dan več kot 10x nikoli 

Pošiljanje in prebiranje  e-pošte     
nalaganje svojih lastnih vsebin na splet (besedilo, 

slike, fotografije, video, glasba)     

Pisanje bloga     
gledanje, poslušanje ali prenašanje vsebin preko spleta 

(tv, filmi, video posnetki, glasba)     

 

 
Q7 - Katere od naštetih družbenih omrežij uporabljate / imate odprt račun? (možnih je več odgovorov) 

 
 Facebook  
 Twitter  
 LinkedIn  
 Instagram  
 Pinterest  
 Tumblir  
 Blogger, Wordpress, ipd.  
 You Tube, SoundCloud, ipd.  
 drugo  

 

 

III. Ustvarjanje, deljenje vsebin in informacij na spletu  

 
Q8 - Kako samozavestni ste kot uporabnik spleta? 

 
 zelo 

samozavestn

i 

dokaj 

samozavestn

i 

niti / niti ne preveč 

samozavestn

i 

nesamozaves

tni 

ne vem 

Da na spletu izrazite 

svojo kreativnost  in 

ustvarjate vsebine, kot 

so:- pisanje bloga,- 

izmenjava fotografij na 

spletu, - nalaganje 

kratkih video posnetkov,- 

in podobno. 

      

 

 

 



 

 

Q9 - Ali ste že ustvarili  in delili svoje lastne vsebine na spletu?   
 

 to sem že 

naredil 

želel bi to 

narediti 

me ne 

zanima 

ne vem 

Ustvarili svojo lastno spletno družbeno 

omrežje / profil (Facebook, Twitter, 

LinkedIn, Instagram, Pinterest...) 
    

Naložili fotografije na spletno stran, blog itd.     
Komentirali spletni dnevnik ali blog nekoga 

drugega     

Naredili svojo spletno stran     
Posneli kratek video in ga naložili na splet     
Ustvarili svoj spletni dnevnik ali blog     
Dodali svoj prispevek na skupnih spletnih 

straneh, kot so Wikipedia, spletni časopisi....     

 

 

 
Q10 - S kom delite različne vsebine / informacije na družabnih omrežjih npr. na Facebooku?  

  

 
 javno, s 

komerkoli 

s prijatelji 

mojih 

prijateljev, ki 

jih osebno ne 

poznam  

s prijatelji zgolj 

zasebno 

(informacij 

ne delim z 

nikomer) 

ne vem s 

kom delim 

informacije 

tega ne 

počnem 

svoje mnenje o 

ljudeh, krajih ali 

najnovejših 

zgodbah, 

novicah... 

      

svoje in fotografije 

svojih prijateljev, 

ter krajev, kjer 

sem bil. 

      

 

 

 

 



 

 

PRILOGA B: Koliko časa uporabniki preživijo na spletu, Table 29 (Ofcom 2016)

 
 

 

 

 



 

 

PRILOGA C: Pogostost obiska družbenih omrežij glede na spol, Table 120 (Ofcom 2015) 

 
 

 

 



 

 

PRILOGA D: Na katerih straneh in aplikacijah imate odprt profil, Table 118 (Ofcom 2015) 

 
 

 



 

 

PRILOGA E: Kako samozavestni so uporabniki na spletu glede ustvarjanja in deljenja 

vsebin na spletu, Table 49 (Ofcom 2015) 
 

 
 

 

 



 

 

PRILOGA F: Izkušnje z ustvarjanjem in deljenjem svojih lastnih vsebine na spletu? Figure 61 

(Ofcom 2013, 89) 

 

 
 

 



 

 

PRILOGA G:, S kom delite različne vsebine/informacije na družabnih omrežjih: svoje 

mnenje o ljudeh, krajih ali najnovejših zgodbah, novicah ... (Q10a) Table 121 (Ofcom 2015) 
 

 
 

 



 

 

PRILOGA H:, S kom delite različne vsebine/informacije na družabnih omrežjih: svoje in 

fotografije svojih prijateljev, ter krajev, kjer sem bil. (Q10b) Table 122 (Ofcom 2015) 

 

 
 


