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POVZETEK 

 

Diplomska naloga se nanaša na medije, medijsko pismenost in vplivi teh dveh dejavnikov na 

predšolskega otroka s poudarkom na vpliv medijev na  nakupno obnašanje otrok in staršev.  V 

teoretičnem delu smo pojasnili in opredelili širši okvir vpliva medijev na predšolske otroke, 

tako v izobraževalnih institucijah kot doma v družinskem krogu. Zajeli smo tudi strategije, ki 

opredeljujejo medijsko pismenost na nacionalni in evropski ravni, ker smo želeli poudariti, da 

se družba, kot taka zaveda pomembnosti vplivov medijev na ljudi. Če želimo osnovati na 

znanju temelječo družbo je potrebna vzgoja za medije na vseh starostnih ravneh. Le dobro 

medijsko opismenjen starš lahko suvereno in kvalitetno prenese svoje znanje na svoje otroke.  

Empirični del diplomske naloge, s kvantitativno raziskavo med starši predšolskih otrok, nam 

odgovori na zastavljena raziskovalna vprašanja in sicer: Ali se z večanjem starosti 

predšolskega otroka povečuje vpliv medijev na predšolskega otroka in če  obstaja povezava 

med časovno uporabo medijev pri starših in njihovih otrocih, ter kako mediji vplivajo na 

(nakupno) obnašanje predšolskih otrok in njihovih staršev? Poleg tega pa smo starše še 

spraševali o mnenju glede vpliva televizijskih vsebin na otroke, ter glede njihove vloge pri 

nadziranju, reflektiranju  in omejevanju gledanja televizijskih vsebin z otroki.  

 

Ključne besede: predšolski otrok, mediji, medijska pismenost, IKT, nakupno obnašanje 



SUMMARY  

 

The diploma thesis relates to the media, media literacy and the impact of these two factors on 

preschool children with an emphasis on media influence on the buying behaviour of children 

and parents. In the theoretical part, we clarified and defined the wider context of the media 

impact on young children, both in educational institutions and at home. We also included the 

strategies defining the media literacy at a national and European level since we wanted to 

underline that the society, as such, recognizes the importance of media influences on people. 

If we want to establish a knowledge-based society, it is necessary to educate people at all age 

levels about media. Only a media literate parent can confidently and qualitatively transfer 

his/hers knowledge to his/hers children. 

The empirical part of the diploma thesis with a quantitative survey performed among 

preschool children parents gives us the answers to the raised research questions, namely: Does 

the media influence on preschool children increase with their age and if there is a link 

between the media time use and parents as well as their children, and how the media 

influences the (buying) behaviour of children and their parents? In addition, we asked the 

parents about their opinion on the impact of television content on children and about their 

monitoring and reflection role, as well as restrictions about television content for children.  

 

Keywords: preschool children, media, media literacy, IKT, buying behaviour 
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1. UVOD 

 

 

Vzgoja, vzorniki in avtoriteta – vse to so bili nekoč starši svojim otrokom. Danes, v 21. 

stoletju pa ni več tako, starši so dobili 'konkurenco' in sicer tri množične medije, tisk, radio ter 

televizijo in seveda tudi računalnik in GSM telefoni.   

 

V članku Zgodnje medijsko opismenjevanje(2005), se Erjavčeva sprašuje, ali so otroci 

dovzetnejši za medijske vplive kot odrasli in izpostavlja dva ekstremna odgovora. Prvo 

stališče pravi, da so otroci ranljivi in zato potrebni zaščite odraslih, drugo stališče pa trdi, da 

so otroci vedno zrelejši in sposobnejši obvladovati medije (Erjavec, 2005, str.198)  

 

V ZDA  so že davnega leta 1992, na ASPEN inštitutu voditeljske konference o medijski 

pismenosti sprejeli splošno definicijo o medijski pismenosti, ki poda sledečo opredelitev: 

medijska pismenost je sestavljena iz serije komunikacijskih kompetenc, kar vključuje 

zmožnost dostopa, analize, ovrednotenja in sporočanja informacij v različnih oblikah, tako 

tiskanih kot netiskanih (Aspen Media Literacy Conference Report - Part II, 1992).   

 Tudi EU je enega izmed stebrov Lizbonske strategije posvetila prav medijski pismenosti, saj 

je njen cilj osnovati na znanju temelječo družbo.  

                  

V diplomski nalogi se dotaknemo najprej medijske pismenosti, razložimo kaj to sploh je in na 

kakšnih ravneh je pomembna za ljudi in posledično tudi za družbo nasploh. Spoznanja 

sodobne družbe se nanašajo na to, da medijsko pismena oseba lahko uspešno prenaša svoja 

znanja na bodoče generacije. Predšolsko obdobje je ključnega pomena za nadaljnji razvoj 

osebnosti na vseh ravneh, tudi na ravni medijske pismenosti.  

 

1.1. Opredelitev raziskovalnega vprašanja, cilji in hipoteze 

 

Raziskovalno vprašanje, ki je hkrati tudi cilj diplomske naloge, se glasi: Kakšen je vpliv 

medijev na predšolske otroke? V tem okviru proučujemo, ali se z večanjem starosti 

predšolskega otroka povečuje vpliv medijev na predšolskega otroka in ali obstaja povezava 

med časovno uporabo medijev pri starših in njihovih otrocih ter kako mediji vplivajo na 

(nakupno) obnašanje predšolskih otrok in njihovih staršev?  
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Zastavljene hipoteze pa so.  

H1 a., b., c., d.,: starši, ki preživijo več časa v stiku z a) televizijo, b) radiom, c) računalnikom, 

d) tiskanimi mediji vplivajo na otroke, tako da to počnejo tudi njihovi otroci 

H2a., b.,c., d.,:  Starejši predšolski otroci preživijo več časa v stiku z mediji a) televizijo, b.) 

radio, c.) računalnik, d.) tiskanimi,  kot mlajši. 

H3: Mlajši predšolski otroci so izpostavljeni največ televiziji. 

H4: Starši predšolskih otrok večinoma nadzorujejo uporabo medijev. 

H5: Starši predšolskih otrok večinoma omejujejo uporabo medijev. 

H6 a., b., c.: Mediji imajo velik vpliv na a) zdravje, b) nakupno obnašanje, c) razpoloženje 

predšolskih otrok. 

 

 1.2. Metode dela  

 

V teoretičnem delu naloge smo uporabili deskriptivno raziskovalno metodo in analizo 

sekundarnih virov, s katero smo pojasnili in opredelili vzgojo za medije, tako v izobraževalnih 

institucijah kot doma v družinskem krogu. 

 

V empiričnem delu pa smo izbrali kavzalno – neeksperimentalno raziskovalno metodo. Za 

pridobitev podatkov smo se odločili za kvantitativno metodo raziskovanja, ki smo ga izvedli s 

pomočjo anketnega vprašalnika. Pridobljene podatke smo statistično obdelali s SPSS 

programom. 

 

1.3. Struktura dela 

 

Diplomska naloga je razdeljena na dva dela in sicer teoretični del in empirični del, ki skupno 

vsebujeta šest poglavij. Dodane so tudi priloge. V prvem teoretičnem delu smo najprej 

opredelili osnovne pojme, ki se nanašajo na medijsko pismenost in predšolskega otroka. V 

nadaljevanju se navežemo na pismenost na splošno, nakar preidemo na strategije na področju 

pismenosti na nacionalni ter evropski ravni, nadaljujemo s področjem izobraževanja, kjer 

skušamo prikazati pomen vzgoje za medije ter uporabe IKT na predšolski ravni. Predstavimo 

pozitivne ter negativne vidike uporabe digitalnih medijev pri vzgoji predšolskih otrok, na 

koncu pa še opredelimo vlogo staršev pri vzgoji za medije. V empiričnem delu smo s 

pomočjo anketnega vprašalnika raziskovali, kakšen vpliv imajo mediji na predšolskega otroka 

ter kakšna je povezava med starši in njihovimi otroki pri uporabi medijev.  
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1.4.    Opredelitev osnovnih pojmov:  

 

Medijska pismenost 

Karmen Erjavec (2005, str. 188) predstavlja medijsko pismenost kot potrebo 21. stoletja, saj 

ni več dovolj, da znamo brati tisk, temveč potrebujemo tudi sposobnost kritičnega 

interpretiranja močnih podob medijske kulture.  

Možnosti, ki nam omogočajo mediji so neizmerljivo velike, a hkrati povečujejo tveganje 

manipulacije, tako družbene kot osebne.  

 

Renee Hobbs (1995, str. 19) o medijski pismenosti pravi, da zajema branje in pisanje, 

govorjenje in poslušanje, kritično gledanje in sposobnost oblikovanja lastnih sporočil z 

uporabo najrazličnejših tehnologij, vključno z avdio tehniko, oglasnimi panoji, fotoaparati, 

videokamerami in računalniki. Medijska pismenost ni novo področje in ne zajema le televizije 

- medijska pismenost je pismenost za informacijsko dobo. 

 

Dr. Polona Vilar (2009) pravi, da cilj medijske pismenosti ni izogibanje medijem, ampak 

omogočanje večje svobode z učenjem analiziranja, dostopanja, vrednotenja in sodelovanja v 

medijih. Če otroke in mladostnike naučimo videti skozi površje medijev, razumeti, kdaj in 

kako z njimi poskušajo manipulirati, postanejo bolj kritični uporabniki, bolj dojemljivi za 

ideje in bolje usposobljeni, da povedo lastne zgodbe z uporabo medijev.  

 

V zgodovini je prevladovalo mnenje, da zaradi pomanjkanja sposobnosti, da bi razmišljali 

kritično in racionalno kot odrasli ter zaradi pomanjkanja življenjskih izkušenj otroci zelo 

lahko podležejo simbolnim sporočilom. Taka predpostavka daje otrokom poseben status v 

družbi - že od Platonove Republike, v kateri avtor zahteva skrben nadzor nad zgodbami in 

idejami, ki so namenjene otrokom (Erjavec in Volčič, 1999). 

 

Predšolski otroci 

Kot že sama beseda pove,  so to otroci pred vstopom v šolo. Že v antični Grčiji sta znana 

filozofa Platon (427-347 pr.n.št.) in Aristotel (395-322 pr.n.št.) zagovarjala idejo, da se vzgoja 

začne veliko pred šestim letom starosti. Oba sta opozarjala na individualne razlike v osebnosti 

otrok ter učenju. Kljub zgodnjemu zavedanju pomena predšolskega obdobja pa je do 

organizirane predšolske vzgoje prišlo veliko kasneje. Šele ob pojavu industrializacije je 

namreč nastala potreba po šolanju velikih množic in s tem posledično tudi pojav prvih 
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organiziranih programov, ki so bili namenjeni predšolskim otrokom. Pod pojmom 

organizirana predšolska vzgoja razumemo vse oblike vzgojnih in izobraževalnih programov, 

ki potekajo izven otrokovega doma. Seveda pa nastanek in spreminjanje organizirane 

predšolske vzgoje lahko pripišemo naslednjim dejavnikom:  

1. razvoj in spremembe v družbi, ki so pogojevali spreminjanje ciljev in poslanstva te 

dejavnosti; 

2. razvoj znanosti in širjenje znanstvenih disciplin, ki proučujejo otroka ter področje 

vzgoje in izobraževanja; 

3. razvoj idej o posebni skrbi in zaščiti otrok ter njihove potrebe in pravice; 

4. razvoj in raznolikost gledanja na otrokovo naravo, razvoj in učenje. 

(Vonta, str. 8 -13, 2009) 

 

Z osamosvojitvijo Slovenije je tudi pri nas prišlo do sprememb v predšolski vzgoji in sicer s 

sprejetjem nacionalnega dokumenta, Kurikulum za vrtce. To je dokument, ki na eni strani 

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

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

in nadgrajuje dosedanje delo v vrtcih (Kurikulum za vrtce, 2007, str. 7). 

 

Eno izmed načel kurikuluma je načelo strokovne utemeljenosti kurikuluma z vidika 

specifičnih značilnosti razvoja in učenja predšolskih otrok, kakor tudi z vidika razlike med 

dvema starostnima obdobjema (od 1. do 3. in od 3. do 6. leta starosti) (Kurikulum za vrtce, 

2007, str. 13). Erjavčeva (2005) pravi, da v kurikulumu za slovenske vrtce ni mogoče zaslediti 

celostnega dolgoročnega cilja medijskega opismenjevanja. V kurikulumu za slovenski jezik in 

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

(Erjavec, 2005 str. 199). 

 

               

2. TEORETIČNO OZADJE  

  

 

2.1. Informacijska in splošna pismenost 

 

2.1.1. Opredelitev pismenosti 
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Nacionalna strategija (2005) pismenost opredeljuje, kot trajno razvijajoča se zmožnost 

posameznika, da uporablja družbeno dogovorjene sisteme simbolov za sprejemanje, 

razumevanje, tvorjenje in uporabo besedil za življenje v družini, šoli, na delovnem mestu in v 

družbi. Pridobljeno znanje in spretnosti ter razvite sposobnosti posamezniku omogočajo 

uspešno in ustvarjalno osebnostno rast ter odgovorno delovanje v poklicnem in družbenem 

življenju. 

 

Poleg branja, pisanja in računanja, ki veljajo za temeljne zmožnosti pismenosti, se danes 

poudarja tudi pomen drugih zmožnosti (npr. poslušanje) in novih pismenosti, kot so 

informacijska, digitalna, medijska pismenost in druge, ki so pomembne za uspešno delovanje 

v družbi (Nacionalna strategija za razvoj pismenosti, 2005). 

 

Grosman (2010) ugotavlja, da imajo vse družbe 21. stoletja vedno večje potrebe po dobri 

pismenosti, izobraževalni sistemi pa niso zmožni učinkovito zadovoljevati le teh. Tako Igor 

Saksida (2010) v prispevku v Sodobni pedagogiki, osrednjo pozornost namenja prav tem 

vprašanjem, povezanim z razvijanjem pismenosti mlajših učencev oziroma predšolskih otrok. 

Primerjave učnih načrtov različnih držav (Italija, Anglija, Slovenija) so pokazale, da obstajajo 

razlike med njimi in sicer v dejavnostih postopnega opismenjevanja, predvsem pa začetna  

starost otrok, pri katerih se te dejavnosti izvajajo. Slovenija mora na tem področju napraviti 

korak naprej in razmisliti o potrebnih spremembah. 

 

Zaradi procesa združevanja je tudi na ravni Evrope vedno večja potreba vseh državljanov po 

pismenosti predvsem na globalni ravni, ki terja medjezikovno ter medkulturno 

sporazumevanje in pismenost v več jezikih. Številna jezikoslovna telesa Sveta Evrope, se že 

več let ukvarjajo z vprašanji, kako vsem državljanom Evrope omogočiti premagovanje 

jezikovnih meja, neposredne osebne stike z govorci raznih jezikov, vključenost v družbeno in 

gospodarsko delovanje preko izginjajočih meja. 

 

 Potrebe po novih pismenostih zahteva tudi tehnološki razvoj, ki za elektronske oblike 

sporazumevanja in besedil terja spremenjene oblike bralne pismenosti in pisanja za nove 

okoliščine jezikovnih rab (Grosman, 2010). 
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Informacijska pismenost 

Informacije in znanje so bili vedno osnovni vir za preživetje človeka in za zagotavljanje 

trajnostnega razvoja. Znanje o tem, kako narediti stvari, kako komunicirati in kako delati z 

drugimi ljudmi, je bilo že od antičnih časov  najbolj dragoceno "bogastvo", s katerim so ljudje 

razpolagali. Današnji čas je čas digitalnih medijev, ki omogočajo dostop do množice 

informacij. Da bi najbolje obvladali vse te podatke potrebujemo znanje kako komunicirati, 

kako kaj narediti, kako sodelovati z drugimi ljudmi… preko digitalnih medijev.   

 

Vsaka pismenost je opredeljena z okoljem in časom in tako je  tudi z informacijsko 

pismenostjo. Opredeljuje jo informacijska družba, v kateri je informacija neskončen proizvod, 

naše potrebe po njih pa eksistenčne. Tehnologija jo opredeljuje, ker spreminja način 

oblikovanja, hranjenja, dostopnost in uporabo informacij, ter je razširila količino in tudi 

obliko sporočil. Tako kot v mnogih državah je bil tudi pri nas cilj informacijske pismenosti, 

posredno definiran že leta 1979 v skladu s priporočili UNESCA za načrtovanje 

informacijskega sistema posamezne dežele NATIS1, ki zajema vse informacijske službe, med 

njimi pa kot podsistem tudi knjižnice. Sistem naj bi omogočil splošno dostopnost informacij, 

da bi vsi, ki se ukvarjajo s politiko, gospodarstvom, znanostjo, izobraževanjem, tehnologijo, 

kulturo in socialno dejavnostjo dobili potrebne informacije (Novljan, 2002). 

 

Informacijska pismenost pomeni sposobnost upravljanja s kompleksi informacij, generiranih z 

računalniki in množičnimi mediji. Pomeni tudi osvojitev nauka, da je treba celo življenje 

spremljati tehnične in socialne spremembe, ker zahtevajo vedno nove sposobnosti in znanja 

(Pivec v Lavtar, 2003, str. 21). 

 

V preteklosti so se pojmi ''informacijska pismenost'' in ''medijska pismenost'' prepletali s 

pojmom ''digitalna medijska pismenost'' in njihove definicije so bile odvisne od porekla 

institucionalnega  sektorja, ki ga je uporabljal. Vendar je imela informacijska pismenost svojo 

težo v različnih mednarodnih organizacijah, kot so UNESCO, nacionalna  ministrstva za 

izobraževanje- konzorciji knjižničarjev, kot so ENSIL (European Network za šolske knjižnice 

in informacijske pismenosti), s sedežem na Nizozemskem, ali ameriškega združenja šolskih 

knjižnic. 

 

V skladu s  Kazalniki informacijske pismenosti (str.7), v UNESCO 2008 Informacije za vse 

(IFAP), je bila  sprejeta  naslednja  definicija  informacijske pismenosti: 
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Informacijska pismenost je sposobnost osebe, da: 

- Prepozna svoje potrebe po informacijah; 

- Poišče  in oceni kakovost podatkov; 

- Trguje in pridobi informacije; 

- Učinkovito in etično uporabi informacije, ter 

- Uporabi informacije za ustvarjanje in komunikacijo znanja. 

 

Omeniti je treba, da je ta opredelitev informacijske pismenosti zelo podobna opredelitvi 

medijske pismenosti, ki jo uporablja urad za komunikacije (Ofcom) in Evropska listina - 

definicije, ki poudarjajo možnost dostopa do informacij, analize in ocene informacij, ter 

izražanje in posredovanje idej, informacij in mnenj (Moeller et all, 2011). 

 

Allan Luke (v Vončina, 2006), eden izmed najvplivnejših avstralskih pedagogov in 

kurikularni teoretik, povezuje družbene in ekonomske izzive, s katerimi se sooča 

izobraževanje ter raziskuje alternativne poti za pedagoško prenovo. Izobraževalni sistemi so 

naravnani, da pripravljajo ljudi na ekonomijo in kulturo, ki je v zatonu ali pa v tranziciji. Šole 

se morajo zavzeti za nove oblike reprezentacij prav toliko kot za tradicionalno, za glasbo, 

ples, načine estetskega izraza, ki so postali nova kulturna industrija, za spletne komunikacije, 

nove oblike digitalnega komuniciranja ter ustnih in govorjenih vzorcev. Ob zavzemanju za tak 

program so ugotovili, da je med učitelji več odpora, kot med učenci.  

 

2.1.2. Pregled strategij in politik na področju pismenosti 

 

Hitre spremembe na tehnološkem področju ter večanje nezaposlenosti zahtevajo od današnje 

družbe preobrat na področju izobraževanja, tako na ravni otrok in mladostnikov kot na ravni 

odraslih. Informacijska in splošna pismenost sta dandanes tema izobraževalnih in razvojnih 

politik vseh razvitih držav. Za dosego le-teh je oblikovano veliko število državnih in 

mednarodnih dokumentov, ki na tem področju opredeljujejo vizije in zastavljajo cilje.  

 

Evropski svet je leta 2000 z Lizbonsko strategijo zadal Evropski uniji nov strateški cilj, in 

sicer do leta 2010 postati najbolj konkurenčno, dinamično ter na znanju temelječe 

gospodarstvo na svetu.   
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Lizbonska strategija 

Lizbonska strategija v enem izmed stebrov vključuje tudi razvoj informacijske družbe, ki naj 

bi pripomogla k izboljšanju gospodarstva, temelječega na znanju in k ustvarjanju delovnih 

mest na področjih, kjer je možna velika rast. Tudi izobraževanje in raziskave sta prav tako 

pomembni področji Lizbonske strategije. Ena izmed izjav voditeljev EU je, da sta vlaganje v 

ljudi in razvijanje aktivne in dinamične socialne države ključnega pomena za gospodarstvo, ki 

sloni na znanju. Države članice naj bi stremele k povečanju vlaganj v človeške vire in dajale 

največjo prednost vseživljenjskemu učenju, saj z razvojem spretnosti se posledično poveča 

zaposljivost (Lizbonska strategija). 

 

Program reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji (2005) 

V letu 2005 je bil sprejet ''Program reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji''. S 

spodbujanjem uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije na področjih poslovnega, 

javnega in zasebnega življenja prispeva k hitrejšemu prehod v informacijsko družbo - družbo 

znanja. Na tem področju je bil v Sloveniji v obdobju 2002–2004 dosežen precejšen napredek, 

če upoštevamo kazalnike uporabe interneta v celotni populaciji ali med gospodinjstvi, kar gre 

pripisati zniževanju stroškov opreme in dostopa do interneta. Pri uporabi različnih oblik e-

poslovanja (e-nakupovanje, e-bančništvo, e-upravne storitve) je slika precej neugodnejša, kjer 

močno zaostajamo za državami EU. Vzroki za nezadostno uporabo e-poslovanja se predvsem  

nanašajo na problematiko varnosti in zanesljivosti poslovanja, razpoložljivosti ustreznih 

spremljajočih storitev in usposobljenosti ljudi za uporabo teh storitev. Prednostne naloge 

razvoja informacijske družbe v Sloveniji so usklajene s pobudo i2010, ki spodbuja odprto in 

konkurenčno digitalno gospodarstvo, v katerem je IKT poudarjena kot gibalo socialnega 

vključevanja in kakovosti življenja, gospodarske rasti in konkurenčnosti.  

 

Ključni prednostni ukrepi, ki jih v povezavi s tem ciljem Lizbonske strategije poudarja 

program, so:  

1. povečanje dostopnosti IKT s pospeševanjem razvoja brezžičnih dostopovnih omrežij 

(WiMax in WiFI), povečanjem konkurence, vlaganjem v pasivno infrastrukturo ter s 

povečanjem varnosti in zanesljivosti storitev na svetovnem spletu; 

2. vključevanje čim več prebivalstva v uporabo IKT in storitev informacijske družbe z 

uresničitvijo pobude Računalnik v vsak dom (ukrepi za spodbujanje nakupa IKT 

opreme prek delodajalca, usklajene akcije za nakup prenosnih računalnikov za 

študente in usklajena akcija za zagotavljanje cenovno dostopne IKT opreme za 
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brezposelne in socialno ogrožene skupine). Pri tem se bodo nadaljevali nadgradnja 

akademskega omrežja ARNES, dodatno opremljanje izobraževalnih institucij z IKT 

opremo in dosledna izvedba ukrepov izobraževanja na področju IKT v Evropskem 

socialnem skladu; 

3. zagotavljanje e-vsebin v slovenskem jeziku z digitalizacijo učnih vsebin in 

vzpostavitvijo nacionalnega portala za učenje na daljavo (e-učenje) ter zagotovitvijo 

poslovanja pravnih oseb in posameznikov z javnim sektorjem prek spleta (storitve e-

uprave za državljane in podjetja).  

 

Ti ukrepi lahko bistveno pripomorejo k izboljšanju pismenosti, tako splošne oziroma 

funkcionalne, kot tudi informacijske. Seveda pa brez oblikovanja dejanskih programov za 

dosego teh ciljev, napredek ne more biti dosežen.  

 

Tako je leta 2007 bilo oblikovano »Poročilo o uresničevanju programa«, v katerem se 

ugotavlja, da se izobrazbena struktura izboljšuje predvsem zaradi visoke vključenosti mladih 

v izobraževanje, ki je višja od povprečja EU. Tudi na področju vseživljenjskega izobraževanja 

se izkazuje napredek, vendar je še vedno potrebno povečati vključenost starejših in manj 

izobraženih. V poročilu se za področje dostopa do IKT ugotavlja, da se je v Sloveniji med 

prebivalstvom v starosti od 16 do 74 let v prvem četrtletju 2006, presegla polovica 

prebivalstva, kar pomeni, da zaostaja za povprečjem EU samo za 3 odstotne točke,  medtem 

ko je presegla EU-25 po deležu gospodinjstev z dostopom do interneta. Tudi v prihodnje se 

namenja pomembno vlogo uporabi IKT, ne samo na področjih razvoja in gradnje 

digitalizacijske infrastrukture za zajem, hranjenje, dostop in uporabo digitalnih vsebin, ampak 

tudi na področju izobraževanja in izboljšanja spretnosti splošne populacije za izkoriščanje 

njenega potenciala v vsakodnevnem življenju. Tako potrebujemo na tej ravni tudi dejanske 

ukrepe za opismenjevanje populacije in širjenje splošnih spretnosti, za koristno rabo IKT-ja 

(Poročilo o uresničevanju programa, 2007).  

 

V strategiji razvoja Slovenije (2005) je eden od nacionalnih razvojnih ciljev za obdobje 2006-

2013 vlaganje v učenje, izobraževanje ter širjenje uporabe informacijsko-komunikacijske 

tehnologije, namen pa je povečanje globalne konkurenčnosti in spodbujanje inovativnosti in 

podjetništva. Za področje uporabe IKT in pismenosti se prioritete navezujejo predvsem na 

izboljšanje kakovosti izobraževanja in spodbujanja vseživljenjskega učenja. Na področju 

modernizacije socialne zaščite in zmanjševanja izključenosti je eden izmed ciljev tudi dvigniti 
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raven pismenosti (funkcionalne, informacijske) in voditi aktivno politiko zmanjševanja 

digitalnega razkoraka, uveljaviti javno dostopnost interneta in informacijskih mediatorjev 

(MVZT, MDDSZ) stalno razvijati in promovirati oblike zaposlovanja, ki izkoriščajo 

potenciale informacijsko komunikacijskih tehnologij, tudi tiste, ki so prilagojene za ljudi s 

posebnimi potrebami (MVZT, MDDSZ, stalno) (Strategija razvoja Slovenije, 2005). 

 

Z  Nacionalno strategijo za razvoj pismenosti (2005) si je vlada RS zastavila strateški cilj 

razvoja pismenosti, in sicer pri vseh prebivalkah in prebivalcih Republike Slovenije razvijati 

vse tiste spretnosti, zmožnosti in znanja, ki bodo omogočali polno, učinkovito in ustvarjalno 

delovanje v osebnem, poklicnem in družbenem življenju. Za dosego tega cilja pa je potrebno: 

- spodbujati široko družbeno prizadevanje za ozaveščanje o pomenu pismenosti in 

izboljšanje ravni vseh vrst pismenosti pri vseh posameznikih v različnih življenjskih 

obdobjih, ki opravljajo različne vloge in imajo različne potrebe in zahteve, ter tako 

omogočiti stalen razvoj družbe in gospodarstva, 

-  poudariti pomen pismenosti za doseganje večje socialne vključenosti posameznikov 

in obvladovanje minimalnih standardov vseh vrst pismenosti (obvladovanje temeljnih 

spretnosti, ključnih zmožnosti), kar vse prebivalke in prebivalci RS nujno potrebujejo 

za uspešno vključevanje v družbo. 

 

Komisija za razvoj pismenosti ja na podlagi Nacionalne strategije za razvoj pismenosti 

pripravila tudi Akcijski načrt za razvoj pismenosti za obdobje 2007-2013, ki vsebuje 

operativni načrt aktivnosti za razvoj pismenosti za leto 2006 in ukrepe za razvoj pismenosti v 

obdobju 2007-2013. Za udejanjanje te strategije je potrebno:  

- zagotoviti zavezanost in sodelovanje ključnih vladnih resorjev pri udejanjanju AN ter 

za pripravo operativnih akcijskih letnih načrtov razvoja pismenosti do najnižjih ravni 

njihovih pristojnosti,  

- razviti programe in modele za razvoj pismenosti za vse ravni izobraževanja (otroke, 

mladostnike in odrasle) ter zagotoviti njihovo dostopnost (od informiranja in 

svetovanja o izobraževalnih možnostih, uvajanja novih izobraževalnih programov in 

modelov do njihovega neposrednega izvajanja), 

-  poskrbeti za brezplačno izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev za 

izvajanje NSRP na vseh področjih, ki jih pokrivajo vladni resorji, ki so ključni za 

razvoj pismenosti (izobraževanje strokovnih delavcev za razvoj pismenosti, 
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izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev za prepoznavanje primanjkljajev 

pismenosti), 

-  zagotoviti brezplačno izobraževanje tudi odraslim s primanjkljaji pismenosti,  

- na nacionalni ravni identificirati ustanove, ki se ukvarjajo s pismenostjo in spodbuditi 

njihovo mrežno povezovanje,  

- poskrbeti za dostopnost knjižnjic in kakovost njihovih storitev,  

- na nacionalni ravni izpeljati široko kampanjo za promocijo pismenosti, ki jo izvajajo 

vsi resorji do najnižjih ravni svojih pristojnosti, tako da doseže vse prebivalce in 

prebivalke Slovenije z namenom, da bodo pismenost sprejeli kot vrednoto in se bo 

vsakdo zavedal pomena njenega vseživljenjskega razvijanja za osebni in družbeni 

razvoj, 

- zagotoviti raziskovanje na področju pismenosti in s tem omogočiti sprotno preverjanje 

učinkov izvajanje NSRP.                  

 

AN zajema tudi ukrepe, ki se nanašajo na razvoj modelov in programov za razvijanje ravni 

pismenosti vseh starostnih skupin na ravneh izobraževalnega sistema in kar nekaj ukrepov 

omenja programe za izboljšanje informacijske pismenosti in razvoj aplikacij za e-učenje. 

Knjižnicam se na tej ravni pripisuje pomembna vloga saj naj bi postale informacijska in učna 

središča izobraževalnih ustanov in lokalnih skupnosti (Akcijski načrt za razvoj pismenosti za 

obdobje 2007-2013, 2006). 

 

Na tem mestu omenjam le nekaj dokumentov na mednarodni in nacionalni ravni, saj ni 

prioriteta naloge obravnava strategij. Namen je le prikazati, da je prehod v informacijsko 

družbo oziroma na znanju temelječo družbo pomemben ne le za EU, ampak tudi za Slovenijo. 

Pomembno pa je tudi to, da se v tovrstnih strategijah ne poudarja samo vlaganje v 

infrastrukturo in dostopnost, pač pa tudi ustrezna usposabljanja in izobraževanja za uporabo 

novih tehnologij ter dvig ravni različnih oblik pismenosti.  

 

2.2. Izobraževanje 

 

Vlaganje v človeške vire je ena izmed najpomembnejših spoznanj današnje družbe. In ker je 

današnja družba družba množičnih medijev se je izkazalo, da je potrebno vnesti v 

izobraževalni proces tudi vzgojo za medije.  
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Vodilni v Evropi so bili francozi, ki so uvedli vzgojo za medije s poudarkom na filmski 

vzgoji, v drugih državah kot je Velika Britanija, Kanada, Avstralija in ostalih pa je medijska 

pismenost obvezni del jezikovnega pouka, na Švedskem je ta celo obvezni predmet od leta 

1980 (Erjavec in Volčič,1998, str. 1091). 

 

Erjavčeva (1998) pravi, da ni bistveno vprašanje, ali naj Vzgoja za medije obstaja kot predmet 

v naših osnovnih šolah, ampak zakaj smo tako dolgo čakali na njeno vključitev v predmetnik 

(Erjavec in Volčič, 1998). Vzgoja za medije je izbirni predmet in je sestavni del devetletnega 

osnovnošolskega družboslovnega izobraževanja v 7., 8. In 9. razredu (Učni načrt vzgoja za 

medije, 2006, str.5).  

 

2.2.1. Zakaj vzgoja za medije 

 

Leta 1982 je UNESCO sprejel deklaracijo o vzgoji za medije, s katero je pozval politične in 

izobraževalne strukture k spodbujanju učenja medijske pismenosti na vseh stopnjah, od vrtcev 

do univerze. Na Slovenskem šele razvijamo model vzgoje za medije (Košir, 2003).   

 

Koširjeva (2003) sprejema definicijo medijske pismenosti kot zmožnost dostopa, analize, 

ocene in proizvodnje medijskih sporočil v najrazličnejših oblikah in z uporabo mnogih 

tehnologij. Poudarja tudi, da ko govorimo o vzgoji za medije, ne mislimo na vzgojo z mediji, 

na medijsko podporo pouku, ampak tematiziramo svojsko spoznavanje jezika množičnih 

občil, njegovo razumevanje, umevanje in 'govorjenje'. Torej z vzgojo za medije misli 

medijsko pismenost, ki zajema dve ravni:  

- reflektivno, ki spodbuja impresijo in razmislek o medijskih vsebinah in oblikah; ki 

upravičuje selekcioniranje in izbiro po lastni presoji; ki uči kritičnost do ponujanih 

medijskih izdelkov, do kanalov, ki jih posredujejo, in do lastnikov, ki jih plačujejo 

(narekujejo);  

- produktivno, ki uči učence 'brati' in 'pisati' medijski jezik tudi tako, da se igrajo 

produkcijo podob za množična občila: sami ustvarjajo fotografije, plakate, rišejo in 

pišejo stripe, delajo časopise, imajo svojo radijsko postajo, ustvarjajo video in filmske 

izdelke, se gredo televizijo in podobno. 

 

Tako vzgoja za medije omogoča, da se učenci socialno zbližujejo, krepijo medsebojno 

komunikacijo, ki jo lahko razširijo na druge preko javnih množičnih občil. Gre za ustvarjalni 
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vstop v množično komunikacijski prostor, ki jih spodbuja k estetskemu izražanju ter 

oblikovanju svojih stališč glede na medijske vsebine in podobe. S tem pa tudi postanejo 

kritični državljani, ki se zavedajo človekovih pravic in dolžnosti (Košir, 2003). 

 

Vzgoja za medije obstaja v Sloveniji le kot izbirni predmet v devetletni osnovni šoli, v zadnji 

triadi in sicer eno uro tedensko, kar pomeni 35 (32) ur letno. Predmet vzgoja za medije je 

sestavljen iz treh zaokroženih tematskih vsebin, vsaka pa se obravnava kot enoletni sklop: 

tisk, radio, televizija. Učni načrt predmeta Vzgoja za medije navaja več razlogov zakaj naj se 

uvede ta predmet v program osnovnošolskega izobraževanja in sicer: popolna medijska 

zasičenost sodobnih družb, velik ideološki vpliv medijev, naraščanje pomena informacij, 

visoka raven medijske produkcije, prevlada vizualne komunikacije, pomembnost 

izobraževanja mladih ljudi za izzive prihodnosti, nacionalni in internacionalni pritisk na 

privatizacijo informacij ter deregulacija tiska in RTV sistemov. Splošni cilji predmeta se 

nanašajo na različna področja, kot je socialno, čustveno, motivacijsko, estetsko in seveda 

moralno-etično področje (Učni načrt vzgoja za medije, 2006). 

 

Preko didaktičnih strategij in različnih pedagoških metod spodbujajo operativne vzgojno-

izobraževalne cilje kot so:  

- kognitivni cilji, kjer učenci pridobijo različna znanja o medijih (usvojitev pojma 

medij, seznanitev z zgodovino in časom nastanka tiska, televizije in radia, razlikovanje 

med javnimi in komercialnimi postajami, z možnostmi manipulacije, z vplivi televizije 

na otroke ...), poleg  prepoznavanja razlike med medijsko in realno resnico,  

- afektivni cilji: dejavno sodelovanje v razpravah, pri čemer naj bi mediji imeli 

pozitivno vlogo v javni in zasebni sferi, s spodbujanjem h kritičnemu odnosu in 

razmišljanju do raznih mnenj, argumentov ter vrednot prek medijskih vsebin, in z 

razvijanjem učenčeve samostojnost pri odločanju, sodelovanjem in izražanjem stališč, 

- akcijski cilji: samostojno sodelovanje pri medijskih projektih na šoli, pri čemer učenec 

sam poskuša iz množice informacij izbrati najpomembnejše (Učni načrt vzgoja za 

medije, 2006). 

 

Kerber (2008) razglablja, da je raba medijev stvar vseh, zato je treba v ozaveščevalno in 

emancipacijsko medijsko vzgojo pritegniti tudi učitelje, starše, socialne pedagoge in 

vzgojiteljice v različnih predšolskih institucijah. Kompetence, ki jih danes potrebujejo mladi 
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za rabo medijev, naj bi se posredovale in utrjevale z različnih vzgojnih in izobraževalnih 

vidikov in struktur (Kerber v Wakounig, 2009). 

 

2.2.2. Otroci in televizija 

 

Televizija je v medijsko prevladujoči družbi, v kateri živimo, oblikovala novo okolje in nove 

smernice za razvoj naših otrok. Prej je razvoj otrok sledil normalnemu zaporedju razširjanja 

horizonta od doma do šole in skupnosti ter do zunanjega sveta, televizija pa je to zaporedje 

spremenila. Otroci se morajo soočiti z odgovornimi odločitvami že v zgodnjem otroštvu in 

sicer ali bodo podlegli mamljivim učinkom televizije (Erjavec, Volčič, 1999). 

 

Televizija je za predšolske otroke medij, ki jih hitro prevzame. Tako kot odrasli se kaj hitro 

počutijo, kot da so sredi dogajanja in niso več osamljeni (Košir in Ranfl, 1996). 

 

V raziskavi opravljeni v Angliji in ZDA ugotavljajo, da otroci stari od 0 do 6 let, izmed vseh 

medijev največ uporabljajo prav televizijo (Marsh, 2005). Tudi obsežne evropske študije so 

pripeljale do rezultatov, ki nakazujejo da otroci do konca srednje šole preživijo do 20% več 

časa pred televizijo, kot pa v šoli (Sindik, 2011). Tri glavne značilnosti, ki jih poudarja 

Schramm (v Erjavec in Volčič, 1999), zaradi katerih gledajo otroci najraje televizijo, so: 

pasivno uživanje fantazijskega sveta - ubežijo dolgočasju resničnega sveta.., da se informirajo 

kako se obleči, obnašati.., da se družijo s prijatelji ob gledanju televizije. Da otrokom 

televizija škoduje je prepričano veliko ljudi, vendar je pri zmerni uporabi in primerno izbranih 

vsebinah lahko tudi poučna. Priporočljiva je prisotnost staršev pri izbiri in gledanju izbranih  

programov. Izsledki raziskav nakazujejo, da že dveletni otroci gledajo televizijo, do 11 leta 

starosti pa to počnejo že od štiri do pet ur dnevno.  Tako se lahko samo vprašamo, čemu vse 

so otroci izpostavljeni, ko nenadzorovano spremljajo televizijski program (Erjavec in Volčič, 

1999). 

 

 Heather L. Kirkorian, Ellen A. Wartella in Daniel R. Anderson v svojem članku omenjajo 

raziskave, ki so pripeljale do zaključkov, ki pravijo, da je učinek televizije na otroke, če je ta 

primerno izbran, dokaj pozitiven. Vendar pa študije o dojenčkih in malčkih pravijo, da ti 

otroci bolje razumejo in se učijo iz realnih izkušenj, kot pa z televizijo. Nekatere raziskave 

celo kažejo, da je izpostavljenost televiziji v prvih letih življenja lahko povezana s slabšim 

kognitivnim razvojem otroka (Kirkorian, Wartella, Anderson, 2008).  
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Tudi raziskave možganov, ki so jih naredili, nam pokažejo, da se otroci, ki porabijo več časa 

za gledanje televizije kot pa za ustvarjalno igro, razvijajo drugače. Možgani rabijo za svoj 

optimalni razvoj stimulacije v obliki gibanja in hkrati uporabo vseh čutil (Erjavec in Volčič, 

1999) .  

 

P. Daniel – Ange (v Košir in Ranfl, 1996) piše v svoji knjigi: Starši, prikovani na sedež pred 

televizorjem, postanejo slepi in gluhi za svoje otroke – in obratno. Pretresljivo je to izrazil 

neki italijanski otrok: ''Gospod, daj da bo moj obraz podoben televizorju…, da bo očka gledal 

mene''. 

                           

2.2.3. Otroci in računalnik 

 

Današnji otrok, ki je rojen v tako imenovano informacijsko družbo, sprejema računalnik kot 

vse tehnološke naprave, ki jih sreča v svojih prvih letih življenja. Starejše generacije 

sprejemamo računalnik kot sofisticirano industrijsko čudo, medtem ko je za otroke to čisto 

običajna naprava, ki ima neko uporabno vrednost (Pečenko et all, 2012, str.19).  

 

Mirjana Zver (2013) navaja na spletnem portalu, namenjenem učiteljem pri uvajanju otrok v 

računalništvo, da ko pogledamo podrobneje, je resnica o uporabi računalnika v predšolskem 

obdobju povsem drugačna in ob pravilni uporabi lahko postane odličen pomočnik pri 

otrokovem razvoju. Če je bila uporaba računalnika v zgodnjem otroštvu še pred nekaj leti 

tabu, je sedaj povsem nekaj običajnega. Vendar obstaja nevarnost, da otroci preživijo več ur 

za računalnikom - to pa negativno vpliva na otrokovo fizično in psihično zdravje. Zato je 

naloga odraslih, da določijo in usmerjajo čas, ki ga otrok preživi pred računalnikom (Zver, 

2013). 

 

Računalniške in video igre s svojo barvitostjo in videzom zelo hitro pritegnejo otrokovo 

pozornost. Igre odigrajo takoj, ko dojamejo njihov sistem. Z občutkom, da jih obvladajo, v 

njih spodbudi še večjo željo po njihovi uporabi. Otrokom igre na koncu dajo občutek 

zmagoslavja, zato se počutijo varne in si predstavljajo, da tudi zunanji svet deluje, kot 

računalniške igre, po enakem principu. Občutek dobijo, da se jim ne more nič zgoditi v 

resničnem svetu, tako kot se ne zgodi v virtualnem (Schulz, 1987, v Kordigel, 1996, str. 27, 

28, v Breznik, 2012). 



 16 

                                  

2.2.4. Otroci in radio  

 

Radio uvrščamo med tradicionalne medije, ki informacije prenaša najhitreje, vsebinsko 

bogato, razumljivo in verodostojno najširšemu krogu ljudi. Radio je najstarejši elektronski 

množični medij in s pojavom televizije so se njegove funkcije spremenile. V primerjavi z 

ostalimi mediji je radio zelo poceni medij. Za mnoge poslušalce je dnevni spremljevalec, saj 

ga lahko poslušaš medtem ko opravljaš druga opravila, na primer kok voziš avto, pri domačih 

opravilih, v službi…. (Erjavec in Volčič, 1999).  

 

Če povzamemo po Koširjevi in Ranflu (1996), ki pravita, da radio ima preteklost, ker je širil 

glasbo in prinašal glas kulture, ima sedanjost, ker je javno komuniciranje mnogokrat 

oglaševanje in za vrtenje glasbe z zgoščenk niso potrebni niti uredniki ali novinarji in ima 

prihodnost, ker se ga sliši daleč in nam šepeta čisto od blizu. Radio kot da je za vekomaj 

(Košir in Ranfl, 1996, str.42). 

 

2.2.5. Otroci in oglaševanje 

 

Lange (1999) pravi, da otroštva že dolgo ni več mogoče razumeti kot pribežališče, v katerem 

bi se otroci postopoma, po starših, seznanili z družbenimi vrednotami in normami. Mediji 

postajajo zmeraj pomembnejši pri vzgoji otrok, stopili so ob bok domu, otroškemu vrtcu in 

šoli, ter postali pomemben vir znanja (Lange v Paus – Hasebrink, 2009).  

 

Oglaševanju se danes ni mogoče izogniti, saj nas spremlja na vsakem koraku, na televiziji, v 

časopisu, na internetu, na velikih plakatih, na embalaži, pravzaprav kamor koli nam seže oko. 

Otroci imajo radi reklame, saj so barvite, pisane, mavrične, privlačne za oko in vzradostijo 

dušo. Oglasi hitro zlezejo v srce, zato, ker ne gradijo na racionalni pripovedi, ampak na 

čustvih; radosti, uspehu, sreči, užitku…  Reklame se ponavljajo in to je otrokom všeč, kot 

branje pravljic. Kot vemo, si mlajši otroci želijo poslušat ene in iste pravljice, večer za 

večerom. Znajo jo že skoraj na pamet in če preskočimo kakšno vrstico, zahtevajo, da se 

vrnemo nazaj in preberemo vse. Tudi reklame se ponavljajo in tako postanejo otrokove dobre 

znanke. Vesel je ko jih vidi, saj pozna junake, besedilo mu je domače in tudi napev zapoje še 

preden se ta oglasi v spotu (Košir in  Ranfl, 1996).  
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Raziskave opravljene v več evropskih državah so pokazale, kaj mislijo otroci in starši o vplivu 

reklam na otroke. Kar 37% staršev je bilo mnenja, da imajo reklame velik vpliv na njihove 

otroke, 36% jih misli, da srednje vplivajo na otroke, 29% pa jih misli, da je vpliv reklam na 

njihove otroke majhen. Medtem ko so otroci vpliv reklam nanje postavili šele na peto mesto. 

Prednost vpliva so dali staršem, šoli, prijateljem in družinskim članom (Feilitzen in Bucht v  

Zgrabljič, 2005). Strokovnjaki so mnenja, da je temu tako, ker so otroci nekritični do sebe in 

tudi do reklam, kot odrasli. Medijsko tržišče vedno bolj stavi na mlade potrošnike, kar se vidi 

na temu, da je vedno več televizijskih programov namenjeno prav tej skupini gledalcev 

(Zgrabljič v Zgrabljič, 2005). 

 

Atkin (1976) in Goldberg (1990) omenjajo raziskave, ki kažejo, da otroci, ki gledajo več 

televizijo, v večji meri izražajo želje po oglaševanih izdelkih ter jih tudi v večji meri kupujejo 

v primerjavi z otroki, ki gledajo televizijo manj (Atkin, 1976; Goldberg1990 v Gradišek, 

2011). Nizozemska raziskava je primerjala novoletne želje otrok s takrat aktualnimi 

televizijskimi oglasi v prednovoletnem času. Več kot polovica otrok si je želela vsaj enega od 

oglaševanih izdelkov, večji čas gledanja televizije pa se je izkazal kot pomemben napovednik 

želja po več oglaševanih izdelkih (kontrolirano glede na starost in spol otroka). S večanjem 

starosti otroka se ta povezanost nekoliko manjša. Če so oglasi predvajani med programom, ki 

je privlačen za otroke se potrošniško obnašanje otrok poveča, seveda pa vpliva tudi če je otrok 

pogosto  prisoten pri nakupih s starši (Bujizen in Valkenburg, 2000, v Gradišek , 2011). 

 

Gradiškova (2011) pravi, da je ena izmed pomembnih tem, s katero se starši vsakodnevno 

srečujejo, a pogosto ne vedo, kako naj ravnajo, vpliv oglaševanja na otroke. V današnjem 

času je pomembno, da so otroci medijsko in oglaševalsko pismeni. To pomeni, da znajo 

analizirati, vrednotiti in kritično ocenjevati medije ter prepoznati oglaševanje, razumeti 

njegov namen in prepoznati oglaševalske taktike.  Če bomo pri otrocih razvijali oglaševalsko 

pismenost, bodo bolj pozorni na vpliv oglasov na njihove želje in bolj preudarni pri željah in 

izbiri izdelkov (Gradišek, 2011). 

 

2.3. IKT in predšolska vzgoja 

 

Izraz IKT (Informacijsko-komunikacijske tehnologije) je skupen izraz za nabor 

najrazličnejših računalniških, informacijskih in komunikacijskih naprav (strojna oprema), 

aplikacij (programska oprema), omrežij (internet) in storitev. Uporaba IKT-ja nam omogoča, 
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da čim lažje, hitreje in učinkovito pridemo do informacij, ki jih pridobivamo preko različnih 

kanalov, ki se med seboj vse bolj povezujejo (Inštitut za informatiko).  

 

Wechtersbach Rado v svojem prispevku navaja dileme, ki so se pojavile pri načrtovanju 

uporabe IKT pri vzgojnem delu v predšolskem obdobju:  

''Ko smo pred leti razmišljali, kolikšna starost je najbolj primerna za začetno računalniško 

opismenjevanje na predšolsko obdobje, nihče niti pomislil ni. Danes pa se vrtci intenzivno 

opremljajo z računalniki in z njimi povezano informacijsko tehnologijo z namenom, da bi     

posodobili delo vzgojiteljic in omogočili otrokom individualnost in večjo izbiro. Kljub temu 

so dvomi, ali je to početje ustrezno, še vedno prisotni'' (Wechtersbach, 2003). 

 

Vontova (2009) pravi, da generacije otrok, ki so se rodili, ko je informacijsko komunikacijska 

tehnologija prisotna v vseh obdobjih in prostorih našega življenja, bolj spretni v uporabi le te, 

kot pa starejše generacije. Tako nastane razkorak med učenjem v instituciji in digitalnim 

učenjem. Institucije običajno počasi organizirajo učenje v šoli tako, da ta dejstva upoštevajo . 

 

Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki uokvirja koncept in sistem predšolske vzgoje v 

vrtcih in kot tak vpleta na razna področja dejavnosti tudi delo z IKT tehnologijo. Znotraj tega 

je navedenih nekaj primerov AV- medijske dejavnosti. Otrok opazuje različne slike, 

fotografije iz revij, knjig in plakatov, posluša in gleda izbrane filmske in video projekcije, 

CD-ROM in TV programe. Otrok slika s fotoaparatom in snema z videokamero in 

kasetofonom,  razlikuje sredstva za snemanje in predvajanje gibljivih in statičnih slik ter 

zvoka. Otrok spoznava vizualne, zvočne in časovne sestavine statičnih, gibljivih in 

spremenljivih slik in njihovih povezav, uporablja multimedijske CD-ROM-e z ustreznimi 

igrami in vzgojno-izobraževalnimi programi, spoznava različne zvrsti TV- programa (otroške 

oddaje, dnevne novice, umetniške programe, kontaktne oddaje, športne prenose, reklame 

itd… (Kurikulum, 1999, str.30). 

 

2.3.1. Uporaba IKT v vzgoji in izobraževanju 

 

Mediji se v vrtcih uporabljajo predvsem za popestritev ponudbe in s tem so vpeljani začetki v 

medijsko opismenjevanje. Tako kot se vsa področja predšolske vzgoje prepletajo med seboj, 

se tudi medijska vzgoja prepleta z vsemi področji. Otroško književnost lahko posredujemo 

preko različnih medijev kot so avdio, video in računalnik. Tako se lahko branje prepleta z 
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užitkom, ki ga nudijo razni tehnični zvočni ali vizualni pripomočki. Vendar živega 

pripovedovanja ne smemo nadomestiti s poslušanjem posnetkov (Jamnik, 2003). 

 

Spletni portal avtorice Mirjane Zver, za zgodnje uvajanje otrok v računalništvo s programom 

logo vsebuje dve spletni strani. Ena je namenjena učiteljem, druga pa učencem. Spletna stran 

za učitelje je namenjena utrjevanju programiranja s programskim jezikom logo, kar lahko 

uporabijo tudi pri pouku. Logo je programski jezik, narejen z namenom, da bi omogočil 

zgodnje učenje z računalnikom. Njegov prvi avtor je Seymour Papert, ki je sodeloval s 

pedagogi in strokovnjaki za umetno inteligenco in računalništvo. Razmišljal je o 

programskem jeziku, ki bi omogočil zgodnje uvajanje v svet računalništva in uporabo 

računalnika za ustvarjanje učnih okolij, v katerih otrok z lastno dejavnostjo nabira znanje   

(Zver, 2013). 

 

Wechtersbach je v projektu, s katerim naj bi ugotovili, kakšne cilje naj bi dosegli z uporabo 

računalnika v vrtcu, prišel do naslednjih ciljev: 

-  razumevanje, da se računalnik lahko uporablja v različne  namene (v banki, v 

trgovini, hotelu, šoli ipd.) 

-  navajanje na ustrezno uporabo računalnika (red in čistoča, mehko pritiskanje tipk) 

-  prepoznavanje temeljnih elementov računalnika (npr. disketa, zgoščenka, tiskalnik, 

zaslon, miška) in poimenovanje opravil (npr. natisni, shrani, naloži) 

- nadzorovano premikanje kazalca miške po zaslonu in klikanje 

-  uporabo drsnika za premikanje gor in dol po strani 

-  samostojen zagon izbranega programa in njegova zaustavitev 

-  zaustavitev računalnika 

-  tipkanje osnovnih črk (napišejo npr. svoje ime) ter uporaba temeljnih krmilnih tipk 

(vračalka, dvigalka, preslednica, brisalka) 

-  prostoročno risanje, risanje z geometrijskimi telesi, izbiranje barv in barvanje s 

čopičem, s sprejem in barvanje zaključenih ploskev (Wechtersbach, 2003). 

Zaključil pa je z mislijo, da ima računalnik svoje mesto tudi v vrtcu. Vendar kot pravi David 

Thornburg (v Wechtersbach, 2003) ta ne more nadomestiti čutno bogate igre otrok v blatni 

luži, plezanja po krošnjah dreves, niti pričarati barvnih doživetij na slikarskem stojalu, 

nogometa in drugih doživetij v naravi. Računalnik prihaja v vrtec kot nov in ustvarjalen učni 

pripomoček, s katerim si otroci širijo svoje obzorje, in kot nenadomestljiv medij, ki omogoča 
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otroku izražanje in raziskovanje mnogih idej in zamisli, ki bi sicer nepreizkušene utonile v 

pozabo.  

 

2.3.2.  Pozitivni vidiki uporabe digitalnih medijev pri vzgoji predšolskih otrok 

 

Predšolski otrok je izredno čustveno bitje, ki za učenje potrebuje čustvene spodbude. 

Predšolski otrok je izjemno dojemljiv, prilagodljiv in zelo ranljiv. Iz digitalnih medijev se 

lahko nauči vzgojnih vsebin, ustvarja domišljijo oz. fantazijo, spodbuja kognitivni razvoj itd. 

 

Cviklova (2015) navaja naslednje pozitivne vidike uporabe digitalnih medijev:  

- široka paleta vzgojnih vsebin, shranjenih na digitalnih medijih, 

- digitalni mediji ponujajo simbolni material za ustvarjanje fantazij, 

- uporaba računalnika vpliva na boljši kognitivni razvoj predšolskih otrok.  

Ker znanje postaja statusni simbol, so avdio in video pripomočki vedno pogostejši del 

vzgojno izobraževalnega procesa. Ti pripomočki ponujajo široko paleto poučnih vsebin in 

oblik in so dobrodošla popestritev za predšolske otroke, ki so sposobni intuitivnega učenja in 

posnemanja.  Prednost teh pripomočkov je v kontinuirani uporabi skozi daljše časovno 

obdobje, kar je pri vzgoji predšolskih otrok zelo pomembno. Raziskave kažejo, da imajo 

predšolski otroci nižje sposobnosti koncentracije, zato je potrebno da poteka kontinuirano 

večkrat na teden, ter da predstavlja integrativni del njihove igre. 

 

Maya Gotz (v Medved,Cvikl, 2015) s centralnega inštituta za mlade je v svoji raziskavi 

ugotovila, da otroci potrebujejo medijske slike in zgodbe, da predelajo svoje ravnanje v nekih 

razmerah. Mediji spodbujajo ustvarjanje fantazijskega sveta pri otroku, in so simbolni 

material, s katerim otroci razvijajo svoje fantazije. Da si človek ustvari svojo perspektivo 

sveta in osmisli svojo prihodnost potrebuje prav fantazije in domišljijo. Prav tako je bilo 

ugotovljeno v študiji, v katero je bilo vključeno 122 otrok v starosti od treh do petih let, da so 

tisti otroci, ki so bili v stiku z računalnikom trikrat ali štirikrat tedensko, dosegli boljši rezultat 

od ''neuporabnikov''  računalnika,  na testih, ki merijo pripravljenost na šolo in kognitivni 

razvoj.  

 

Zoretova (2005) navaja, da izkušnje kažejo na to, da računalnik otroka ne izolira in da 

uporaba računalnika celo spodbuja interakcijo in komunikacijo. Otroci pogosto računalniške 

in video igre igrajo s prijatelji, menjajo igre, izmenjujejo informacije ter pomagajo pri  
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razvozlavanju navodil. S tem vzpostavljajo poseben odnos, ki spodbuja k skupnemu reševanju 

nalog in dogovarjanj za vrstni red igranja ter spoštovanju dogovorjenih pravil (Zore, 2005). 

 

2.3.3. Negativni vidiki uporabe digitalnih medijev pri vzgoji predšolskih otrok 

 

Če smo v prejšnjem poglavju predstavili pozitivne vidike uporabe digitalnih medijev pri 

vzgoji predšolskih otrok, ne smemo pozabiti tudi na negativne vidike uporabe digitalnih 

medijev pri vzgoji predšolskih otrok. Do negativnih vplivov pride največkrat zaradi 

nepravilne in pretirane uporabe digitalnih medijev.  

 

Cviklova (2015) izpostavlja štiri negativne posledice uporabe digitalnih medijev: 

 fenomen 'izgube dvorišča', 

 napačno razumevanja nasilja predšolskih otrok, 

 problem ločevanja med realnostjo in fikcijo, 

 premalo gibanja. 

Za otroštvo prejšnjih generacij otrok je bilo značilno druženje z vrstniki na dvorišču. S tem so 

se učili odnosov, socializacije, gradili so prijateljske vezi, se prilagajali skupnosti ter se 

preizkušali pri raznih spretnostnih veščinah. Tega več ni, otroci vse več časa preživljajo pred 

televizorji in računalniki za zidovi naših domov, vsekakor pa ne stran od nasilja in nevarnosti, 

saj jim je nasilje na zaslonu dosegljivo na klik. Otroci dojemajo nasilje na zaslonu drugače kot 

odrasli, čeprav raziskav ni veliko na to temo. Seveda pa je zaznavanje nasilja  povezano tudi s 

starostjo otroka in kontekstom prikazanega nasilja. Na primer otroci večinoma ne dojemajo 

risank kot nasilnih in vendar so risanke na vrhu lestvice najbolj nasilnih programov. Otroci 

ponavadi razumejo nasilje le kot fizično nasilje s hudimi posledicami. Šele pet, šest letni 

otroci so sposobni uporabiti koncept  realnega sveta, ter določiti resničnost tega, kar gledajo, 

ter  si ustvariti lastno mnenje. Za dečke je značilno, da težje potegnejo ločnico med resničnim 

in namišljenim, to gre pripisati dejstvu, da dečki gledajo več nasilnejših risank in igrajo 

nasilnejše igrice, zato zaradi občudovanja junakov in verjetja v nadnaravno pogosto 

zamenjajo realno z nerealnim.  

 

Poleg negativnih psiholoških vidikov digitalnih medijev je treba poudariti še negativne 

poglede na fizični razvoj otroka, kot so: slabša motorika, koordinacija, prožnost telesa in 

debelost (Medved, Cvikl, 2015). 
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Eden najpomembnejših negativnih vplivov digitalnih medijev je zasvojenost, ko otroka 

prevzame igranje iger ali gledanje televizije, ki na zelo privlačen način ponujajo iluzijo 

bližine in odnosov. Posledica je stres, prevelika obremenjenost oči, izolacija od okolja, 

psihične in čustvene disfunkcije ter asocialnost.  

 

Tu pridejo na vrsto starši in vsi odrasli, ki se z otrokom kakorkoli družijo. Pomemben je 

nadzor in omejevanje nad otrokom pri uporabi digitalnih medijev.  

 

2.4. Vloga staršev pri vzgoji za medije 

 

Prve stke z mediji in medijskimi vsebinami otroci pridobijo doma v družini. Prav zato bi bilo 

odgovorno od staršev, da bi prvo vzgojo za medije iz prve roke postregli kar sami. Starši naj 

bi otroke naučili, kako naj postanejo obveščeni, osveščeni in odgovorni uporabniki sporočil in 

podob, ki reprezentirajo množična občila (Košir in  Ranfl, 1996 str.80).  

 

Odrasli, predvsem pa starši, so otrokom potrebni, da jim pomagajo pri izbiri primernih 

medijev, programov ter se z njimi pogovarjajo o medijskih vsebinah. Kot to navaja Žana 

Kapetanovič (v Košir, Ranfl, 1996, str. 82-83), novinarka, ki je z otroki poiskala zatočišče 

pred vojno v Ljubljani. Ker jo je navdušil film Poštar režiserja Michaela Redforda, ki je bil 

pravi obliž za njeno dušo, ranjeno z nasiljem, se je odločila, da si film ogleda še enkrat s 

sinovoma. Njun smeh, zamišljenost, ganjenost in vprašujoči pogledi so bili zgovorni. Na 

najlepši način sta se za vse življenje naučila, kaj je metafora in kaj lahko da duši ljubezenska 

poezija. Vzljubila sta čudovitega, prostodušnega poštarja. Opazila sta tudi detajle, ki jih ona 

ni. ''Ful dober film,'' je rekel starejši sin, čisto raznežen. ''Ampak konec pa je žalosten,'' je 

dodal mlajši, ki mu je bilo hudo, ker je poštar umrl.  Fant, ki ni po tistih nasilnih in krvavih 

akcijskih filmih,  nikdar rekel, da je bil konec žalosten… in ko mi je čez dan pošepnil, medtem, 

ko je poslušal moj pogovor z znancem, da se mu zdi, da moj sogovornik uporablja ''tiste 

metafore'', je bila to samo še ena potrditev, da smo sami krivi za vsako minuto, ki jo bistre 

glavice prebijejo pred zasloni, oblitimi s krvjo ( Kapetanovič, v Košir in Ranfl, 1996, str. 82-

83). 

 

Otroci se učijo v družini o življenju z mediji in prav zato Mikić in Rukavina (2006) pravita, 

da so možnosti, da današnja generacija postane medijsko pismena, majhne, če se ta naloga 
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prepusti samo šolam, ker nič ne kaže, da bi se vzgojno izobraževalni proces v tej smeri 

izboljševal (Mikić in Rukavina v Sindik, 2012, str. 7).  

 

2.4.1. Ponudimo kakovost 

 

Peštajeva pravi, da odrasli imajo to odgovornost, da z izbiro kakovostnih risank in oddaj 

naučimo otroke, kako gledati televizijo. Kakovostne risanke vsebujejo veliko elementov, ki 

otroke pritegnejo, so napete in imajo svoje junake, ki so zabavni, vsebujejo veliko smešnih 

besede in besednih zvez, nepričakovane preobrate, nezgode, ki povzročijo splošen nered… 

Vsi ti elementi so sestavni del otroškega humorja. Dobre risanke spodbujajo otrokov miselni, 

govorni, čustveni in socialni razvoj ter učenje. Najpomembnejši kriteriji takšnih risank so 

kakovostna ilustracija, vsebina in animacija. Najpomembnejšo vlogo tu odigrajo starši, ki 

izbiro risank ne prepuščajo naključju. S tem ko ponudijo kakovost, se aktivno vključijo v 

otrokova prva srečanja s televizijo. Pomembno vlogo pri ponudbi kakovostnih oddaj imajo 

tudi ustvarjalci programov. Zavedati se morajo svoje odgovornosti, da otrokom ponudijo 

dobre oddaje, ki jih nagovarjajo na ustrezen način in jim pomagajo, da se v realnem življenju 

laže znajdejo. Če povzamemo po Peštajevi: otroci potrebujejo pomoč odraslih, da se naučijo 

pravilno in kritično sprejemati, izbirati in vrednotiti medijska sporočila (Peštaj, 2015).  

 

2.4.2. Starši naj omejujejo in pojasnjujejo 

 

Otroci se na vsakem koraku srečujejo z različnimi mediji in normalno je, da si želijo posegati 

po njih in tu je starš, ki mora njihove želje in početja nadzorovati in usmerjati. Televizija je za 

otroke najprivlačnejši medij in mu je lahko varuška, zabavljač, informator ali zapravljivec 

časa… Da razvije primeren ter pozitiven odnos do medijev, mora starš otroku pomagati s 

svojo prisotnostjo in omejitvami, najbolj pa z zgledom (Lepičnik Vodopivec, 2005). 

 

Negativne posledice uporabe digitalnih medijev se pojavijo predvsem zaradi neustrezne 

uporabe. Starši s svojo potrpežljivostjo in pripravljenostjo morajo aktivno sodelovati z 

otrokom pri televizijskih in računalniških vsebinah, s tem pa bistveno vplivajo na medijsko 

opismenjevanje otrok. Zavedati se morajo, da mediji ne smejo biti nadomestilo za aktivno 

preživljanje časa z otrokom, ker bodo takrat negativni učinki večji od pozitivnih. Ko pa so 

digitalni mediji uporabljeni kot dopolnilo pri skupnem preživljanju časa in aktivnem učenju 
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otrok skozi igro, je učinek izjemen,  saj  je za otroke v predšolskem obdobju najpomembnejša 

igra (Medved Cvikl, 2015). 

 

Ko se odrasli zavedajo, da s svojim zgledom vplivajo na otroke, bi se morali najprej vprašati 

kaj vedo o medijih, če jih znajo uporabljati in kaj morajo o medijih še spoznati in posledično 

razmisliti, kako s svojimi stališči, vzorci vedenja in vrednotami vplivajo na otroka. S 

podrobnim razmislekom, kako spremeniti navade, bodo z zgledom poskrbeli, da se njihovi 

otroci razvijejo v ozaveščene medijske uporabnike. 

Z različnimi družbenimi vlogami odrasli prevzemajo v procesu medijskega opismenjevanja 

različne naloge: 

- kot starši ali člani družine z zgledom, pogovorom, soogledovanjem in sodoživljanjem, 

- kot vzgojitelji in učitelji, ki medije uporabljajo v vzgojno-izobraževalnem procesu, 

obenem pa vrednotijo njihove učinke skupaj s starši, 

- kot ozaveščeni pripadniki civilne družbe, ki z močjo argumentov in prepričanjem 

vplivajo  na širšo družbo (zakonodajalce, medijske producente, oblikovalce javnega 

mnenja), 

- kot organizirani potrošniki, ki nadzorujejo početje oglaševalcev in tržnikov. 

Starši, vzgojitelji in vzgojiteljice imajo največ dela pri tem, saj velikokrat dobra volja, 

intuicija in izkušnja niso dovolj, potrebno je novo znanje, ki omogoča spoznavanje medijev za 

lastno rabo in za prenos znanja na otroke (Lepičnik, Vodopivec, 2005). 

 

2.4.3. Vzgled  

 

Otroci pozorno spremljajo, kaj odrasli počnejo, kako se oblačijo, kako se obnašajo v 

določenih situacijah in tako prevzemajo navade odraslih. Zato je zelo pomembno, da se tega 

zavedamo in smo otrokom dober vzgled. Največji vzorniki so jim seveda starši, od katerih 

otroci najbolj prevzemajo tako dobre, kot slabe navade (Ručigaj, 2009).  

 

Marjanovič Umek pravi, da starši z izbiro oddaj, ki jih posredujejo mediji, pokažejo otroku, 

da je medij nekaj, kjer se lahko dobi marsikaj pozitivnega. Vendar pretirano sedenje pred 

televizijo ni tisto, kar bi si želeli. Tudi ona poudarja pomembno vlogo vzgleda staršev pri  

vzgoji za medije (Marjanovič Umek, 2010) . 
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3. EMPIRIČNI DEL  

 

 

3.1. Metodologija 

 

Teoretični del naloge smo uporabili deskriptivno raziskovalno metodo in analizo sekundarnih 

virov. Empirični del pa kavzalno – neeksperimentalno raziskovalno  metodo . Z deskriptivno 

metodo ugotavljamo samo stanje in ga vzročno ne pojasnjujemo, s kavzalno – 

neeksperimentalno metodo pa med pojavi raziskujemo vzročno posledične odnose in iščemo 

odgovore predvsem na vprašanja zakaj (Sagadin 1991, str.29) 

 

Glede na pregled literature in preučitev le te smo  se odločili, da za pridobitev podatkov pri 

izvedbi raziskovalne naloge, uporabimo anketni vprašalnik (Rek, Kovačič, Milanovski 

Brumat, 2014). Le na tak način lahko dobimo veliko podatkov in to v kratkem času. 

 

3.2. Vzorec anketirancev 

 

V vrtcu Nova Gorica sem od skupno 747 vpisanih otrok, priložnostno razdelila 110 anketnih 

vprašalnikov od katerih sem dobila vrnjenih 99 anket.  V vzorec je torej vključenih 13,3% vse 

populacije otrok, ki obiskujejo vrtec Nova Gorica v šol. letu 2013/14.   Vzorce smo razdelili 

glede na starost otrok in sicer na otroke stare od 1 do 3 let, in otroke stare od 4 do 6 let. Iz 

prvega starostnega obdobja je bilo oddanih 50 anket, iz drugega starostnega obdobja pa je bilo 

oddanih  49 anket.  

 

3.3. Predstavitev raziskave 

 

Za izvedbo anonimnega anketiranja v Vrtcu Nova Gorica smo najprej pridobili privoljenje 

gospe ravnateljice in jo tudi seznanili z vsebino ankete. Da bi preverili ustreznost, primernost 

in seveda  tudi razumljivost anketnih vprašanj smo testno  posredovali 10 anket v izpolnitev. 

Pridobili smo informacije s katerimi smo odpravili nekaj nejasnosti v zvezi s postavljenimi 

vprašanji. V začetku aprila smo vprašalnike razposlali po različnih enotah, kjer so strokovne 

delavke poskrbele za oddajo in nato prevzem izpolnjenih anket. V roku dveh tednov je bilo 

anketiranje zaključeno.   
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 Vprašalnik je sestavljen iz treh delov. V prvem delu so vprašanja, ki se navezujejo na 

časovno uporabo različnih  medijev pri starših in njihovih otrocih, ter ali imajo otroci v svoji 

sobi katerega od treh tehničnih pripomočkov- televizija, radio, računalnik in ali otroci 

posedujejo telefon.  Drugi del zajema tri sklope vprašanj Likertovega tipa. Prva dva sklopa 

opredeljujeta dejanja staršev predšolskih otrok  pri nadzoru in omejevanju uporabe različnih 

medijev ,  kjer 1 pomeni nikoli, 5 pomeni vedno. Tretji sklop opredeljuje strinjanje z trditvami 

o vplivih medijev na počutje in zdravje predšolskih otrok. Tretji del zajema 7 vprašanj 

demografskega tipa in sicer starost in spol anketiranega, kraj bivanja (mesto, podeželje), 

starost otroka za katerega se izpolnjuje anketa, št. otrok v gospodinjstvu in njihova starost, ter 

ali je otrok v deljenem varstvu staršev.  

 

3.4. Rezultati raziskave in interpretacija 

 

Osnovni namen kvantitativne raziskave  nam poda raziskovalno vprašanje in sicer kakšen je 

vpliv medijev na predšolske otroke. V tem okviru proučujemo še ali se z večanjem starosti 

predšolskega otroka povečuje vpliv medijev na predšolskega otroka, ter ali obstaja povezava 

med časovno uporabo medijev pri starših in njihovih otrocih in  kako mediji vplivajo na 

(nakupno) obnašanje predšolskih otrok in njihovih staršev? 

 

 Podobnih raziskav na področju predšolskih otrok v Sloveniji nismo zasledili. Primerljivo 

raziskavo so na Finskem izvedli Koreamaki, Dreher in Pekkarien (2012), ki so proučevali, 

kako se predšolski otroci in otroci prvih razredov doma poslužujejo različnih medijev.  

 

Vprašalnik je zajemal 41 spremenljivk (vprašanj) zaprtega tipa. Pri prenosu podatkov v 

program Excel  so bila vsa vprašanja kodirana v številske označbe za uporabo v SPSS 

programu.  Kljub temu, da so bili anketni vprašalniki razdeljeni približno enako med očete in 

matere so pobudo za izpolnjevanje prevzele matere. Anketo je izpolnilo 90% žensk in 10% 

moških. Povprečna starost vseh anketiranih je 34,5 let. 

 

Pri vprašanju, ki se nanaša na kraj bivanja – mesto ali podeželje je iz spodnjega grafa 

razvidno, da populacija anketiranih izhaja predvsem iz mestnega okolja. Kar predstavlja, da v 

mestu prebiva 86,9% družin, na podeželju pa 13,1% družin. Iz podeželja predpostavljam, da 

prihajajo predvsem tisti, ki imajo v mestu zaposlitev (glej sliko 1). 
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Slika 3.1: Kraj bivanja 

  

Vir: Mavri, lastna anketa (2014). 

 

Zelo nizek odstotek je otrok, ki živijo v deljenem varstvu staršev in sicer 9,1%, kar pomeni, 

da je 11 otrok, ki živi v deljenem varstvu staršev. Prikaz je na spodnjem grafu (slika 2). 

 

Slika 3.2: Deljeno varstvo otrok 

 

Vir: Mavri, lastna anketa (2014). 

 

Zanimalo nas je tudi koliko otrok je v gospodinjstvu. Ali je poleg otroka, za katerega se 

izpolnjuje anketni vprašalnik, vsaj še eden otrok. Iz spodnjega grafa je razvidno, da je precej 

edincev (28), kar predstavlja 28,3% vseh anketiranih (glej sliko3). 
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Slika 3.3: Število otrok v družini 

 

Vir: Mavri, lastna anketa (2014). 

 

Postavljena hipoteza, da starejši predšolski otroci preživijo več časa v stiku z mediji kot mlajši 

predšolski otroci in posledično tudi vpliv medijev je večji na predšolskega otroka, nam 

narekuje da otroke razdelimo v dve skupini. Prva skupina zajema otroke od 1do vključno 3 

leta starosti in druga skupina od 4 do 6 leta starosti. Število otrok iz prve skupine je 50,kar 

predstavlja 50,5% otrok,  v drugi skupini je 49 otrok, kar predstavlja 49,5% (glej sliko 4) 

 

Slika 3.4: Starostne skupine 

 

Vir: Mavri, lastna anketa (2014). 

 

Zanimalo nas je tudi ali imajo otroci v svoji sobi različne tehnične pripomočke kot so 

televizija, radio ter računalnik zraven tega pa še če posedujejo telefon in če je le ta priključen 
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na internet. Prišli smo do zanimivega in razveseljujočega podatka, da samo eden od 99 otrok 

ima v posesti telefon, ki pa ni priključen na internet. Radio ima 21 otrok v sobi na drugem 

mestu je televizija 6 otrok in 5 otrok ima v sobi računalnik. 

 

Slika 3.5: Tehnični pripomočki v sobah 

 

Vir: Mavri, lastna anketa (2014). 

 

Vprašanja, ki se nanašajo na izpostavljenost medijem so prinesla dokaj zanimive rezultate. 

Starši so skupno največ minut izpostavljeni uporabi računalnika, na drugem mestu je 

izpostavljenost radiu, tretje mesto zaseda izpostavljenost televiziji, predzadnje mesto je 

namenjeno pogovorom po telefonu in zadnje mesto predstavlja izpostavljenost tiskanim 

medijem – časopisi revije. Seveda pa obstajajo razlike tudi med spoloma. Na primer ženske 

uporabljajo več minut računalnik kot ga uporabljajo moški, moški pa gledajo več minut 

televizijo tudi radio poslušajo več kot ženske, presenetljivo je, da časovno presegajo ženske v 

pogovoru po telefonu  ter listanju revij in branju časopisa. V spodnjem grafikonu je prikazana 

primerjava izpostavljenosti medijem med spoloma (glej sliko 6). 
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Slika 3.6: Primerjava izpostavljenosti medijem med spoloma 

 

Vir: Mavri, lastna anketa (2014). 

 

Raziskava je pokazala, da so otroci časovno najbolj izpostavljeni televiziji in sicer  v 

povprečju do 48,69 minut dnevno, 22,42 minut v povprečju na dan poslušajo radio,  20,70 

minut v povprečju na dan  gleda revije in knjige, uporablja računalnik oziroma igra igre na 

računalnik ali telefon v povprečju 9,14 minut na dan (glej sliko 7) 

 

Slika 3.7: Časovna izpostavljenost 

 

Vir: Mavri, lastna anketa (2014). 

 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

gleda 
televizijo 

posluša radio uporablja 
računalnik 

pogovarja po 
telefonu 

bere ravije, 
časopis 

ženske  

moški 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

gleda 
televizijo 

posluša 
radio 

gleda 
revije in 
knjige 

uporablja 
računalnik 

oz. igra 
igre 

pogovarja 
po 

telefonu 

min. na dan 



 31 

Obstajajo razlike tudi, med starostnima skupinama otrok, v časovni uporabi različnih medijev. 

Iz spodnjega grafa (glej sliko 8) je razvidno da starejši otroci nad tri leta, gledajo več 

televizije in sicer v povprečju 54,49 minut na dan, kot mlajši otroci do treh let, ki pa v 

povprečju gledajo televizijo 43,00 minut na dan.  Razlika se izkazuje tudi pri uporabi 

računalnika, otroci starejši od treh let ga uporabljajo v povprečju 13,37 minut dnevno, 

medtem ko mlajši od treh let v povprečju 4,80 minut dnevno. Pri poslušanju radia je med 

starostnima skupinama v povprečju razlika samo 2 minuti dnevno. Pri listanju revij in knjig pa 

se izkazuje razlika v prid mlajšim otrokom. Mlajši otroci od treh let v povprečju listajo revije 

in knjige 20,70 minut dnevno, medtem, ko starejši otroci od treh let pa v povprečju 19,49 

minut dnevno.  

 

Slika 3.8: Razlike med starostnima skupinama otrok 

 

Vir: Mavri, lastna anketa (2014). 

 

Trije sklopi vprašanj so vsebovali Likertovo pet stopenjsko lestvico. V prvih dveh sklopih so 
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9., 11., 12., 13., 14., 16., 17., in so v tabeli rdeče označeni. Statistično značilne razlike pa 

nismo mogli dokazati pri naslednjih vprašanjih št.7.,10.,15. , in so v tabeli modro označeni. 

 

Tabela 3.1: Prisotnost pri uporabi medijev in nadzor nad vsebinami 

1. Ste prisotni ob otroku kadar gleda televizijo P < 0,05 

2. Ste prisotni ob otroku kadar posluša radio P < 0,05 

3. Ste prisotni ob otroku kadar uporablja računalnik P < 0,05 

4. Ste prisotni ob otroku kadar igra igre P < 0,05 

5. Ste prisotni ob otroku pregleduje revije P < 0,05 

6. Ali postavite omejitve ali pravila o tem, katere vsebine sme otrok 

gledati?  

P < 0,05 

7. Ali otrok posnema junake, ki nastopajo v medijih? P >0,05 

8. Ali se z otrokom pogovarjate o medijskih vsebinah? P < 0,05 

9. Ali jim prizore, ki jih ne razumejo, ali za njih niso primerni pojasnite? P < 0,05 

10. Si vaš otrok želi izdelkov, ki jih vidi v oglasih? P > 0,05 

11. Ali otroku kupite izdelke, ki jih je videl v oglasih? P < 0,05 

12. Ste kdaj kupili izdelke, ki so jih ponujali mediji, ker vam je bil oglas 

všeč? 

P < 0,05 

13. Je otrok užaljen, ker ne dobi izdelka, ki ga je videl v oglasu? P < 0,05 

14. Oglaševanje ima velik vpliv na otroka P < 0,05 

15. Mediji imajo vpliv na razpoloženje otrok P >0,05 

16. Ste mnenja, da oglasi zavajajo P < 0,05 

17. Mediji imajo vpliv na zdravje otrok P < 0,05 

Vir: Mavri, lastna raziskava (2014) 

 

Opravili smo tudi  korelacijski test med dvema odvisnima spremenljivkama in sicer čas 

staršev za aktivnosti televizija, radio, računalnik, telefon, časopis in knjige v min. dnevno in 

čas otrok za aktivnosti televizija, radio, računalnik, telefon, časopis in knjige v min. dnevno. 

Korelacija med spremenljivkama  starši gledajo televizijo  v minutah dnevno in otroci gledajo 

televizijo v minutah dnevno je pozitivna in statistično značilna ( r= 0,330, p < 0,05) a nizka.  

To pomeni da če starši gledajo več minut dnevno televizijo jo gledajo tudi otroci sorazmerno 

več. Tudi med spremenljivkama starši poslušajo radio v minutah dnevno in otrok posluša 

radio v minutah dnevno je korelacija pozitivna in statistično značilna ( r=0,413, p < 0,01). To 
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pomeni da starši ki poslušajo več minut dnevno radio, tudi njihovi otroci poslušajo več minut 

dnevno radio. Korelacije med spremenljivkama: starši uporabljajo računalnik v minutah 

dnevno in otrok uporablja računalnik v minutah dnevno, je nizka negativna in ni statistično 

značilna (r = -0,016, p > 0,01). Med spremenljivkama, starši - se pogovarjate po telefonu v 

minutah dnevno in otrok - se pogovarja po telefonu v minutah dnevno, je korelacija nizka 

pozitivna in ni statistično značilna, kar nam nakazujejo podatki,  r = 0,161, p> 0,01. 

Korelacije med spremenljivkama starši – berejo revije, časopise v minutah dnevni in otroci 

berejo revije, časopise v minutah dnevno, ne moremo potrditi, ker nam podatki, r = 0,654, p> 

0,01, nakazujejo, da je korelacija srednje pozitivna in ni statistično značilna.  

 

3.5. Potrditev hipotez  

 

1. Hipoteza H1,a., b.,c.,d. starši kateri preživijo več časa v stiku z  a) televizijo,b) radiom, 

c)računalnikom, d) tiskanimi,  mediji to počnejo tudi njihovi otroci. 

 

Za potrditev hipoteze H1a.,b.,c.,d., starši kateri preživijo več časa v stiku z  a) televizijo,b) 

radiom, c)računalnikom, d) tiskanimi,  mediji to počnejo tudi njihovi otroci, smo opravili 

statistični test korelacije med dvema odvisnima spremenljivkama. Uporabili smo Pearsonov 

koeficient korelacije s katerim smo preverjali kako sta dve statistični spremenljivki povezani 

ali korelirani (Kraner, Šumenjak, 2011) 

 

Za prvo hipotezo H1a., starši gledajo televizijo  v minutah dnevno in otroci gledajo televizijo 

v minutah dnevno, je test korelacije pokazal, da je korelacija pozitivna in statistično značilna  

( r= 0,330, p =0,01) a nizka. Z vso verjetnostjo lahko sprejmemo hipotezo H1a, da otroci, 

katerih starši preživijo več časa v stiku s televizijo, tudi preživijo sorazmerno več časa v stiku 

s televizijo.  

 

Za drugo hipotezo H1b., starši poslušajo radio v minutah dnevno in otrok posluša radio v 

minutah dnevno je test korelacije pokazal, da je korelacija pozitivna in statistično značilna       

( r=0,413, p < 0,01). Tudi drugo hipotezo H1b., lahko sprejmemo in potrdimo, da otroci, 

katerih starši poslušajo več časa radio, tudi sorazmerno več časa poslušajo radio .  

 

Test korelacije za tretjo hipotezo H1c., starši uporabljajo računalnik v minutah dnevno in 

otrok uporablja računalnik v minutah dnevno, je negativna in ni statistično značilna (r = -
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0,016, p > 0,01). Torej tretje hipoteze H1c., ne moremo sprejeti, kar pomeni, da otroci, katerih 

starši več uporabljajo računalnik, ne uporabljajo sorazmerno več računalnik.  

 

Četrta hipoteza H1d, starši kateri preživijo več časa v stiku z tiskanimi  mediji to počnejo tudi 

njihovi otroci, je test korelacije pozitiven ni pa statistično značilen (r = 0,654, p> 0,01) zato 

hipoteze H1d. ne moremo sprejeti, kljub temu, da očitne razlike obstajajo. 

 

2. Hipoteza H2a., b.,c., d.,:  Starejši predšolski otroci preživijo več časa v stiku z mediji a) 

televizijo, b.) radio, c.) računalnik, d.) tiskanimi,  kot mlajši. 

  

Za podrobnejšo analizo hipoteze da starejši otroci preživijo več časa v stiku z mediji kot 

mlajši otroci smo uporabili t-test metodo dveh neodvisnih spremenljivk. Metoda student t-test 

je metoda za testiranje hipotez pri majhnih vzorcih. S to metodo preverjamo razlike med 

aritmetičnim a sredinama dveh neodvisnih vzorcev ( ang. Independent sample t-test). 

Primerna je tudi za primerjanje razlik majhnih vzorcev (n<30). T-test metoda predpostavlja 

normalno porazdelitev obeh vzorcev. Enako varianco obeh vzorcev in neodvisno slučajno 

zbrane podatke obeh vzorcev (BenSTAT). 

 

Rezultati statistične obdelave podatkov za vprašanje otrok gleda televizijo v minutah dnevno 

ni pokazala statistično značilno razliko med starostno skupino do treh let starosti in nad tremi 

leti starosti, t(df = 97) =  -1,72, p >0,05  kljub temu, da nam to nakazujejo povprečja, da 

starejši otroci gledajo več televizije v minutah na dan (54,49), kot mlajši otroci (43,00). S tem 

žal kljub razlikam ne moremo sprejeti hipoteze H2 a, da starejši otroci gledajo več televizije, 

kot mlajši.  

 

Vprašanje koliko časa otrok posluša radio v minutah na dan so rezultati pridobljeni s t- testom 

pokazali da statistično značilne razlike ne moremo dokazati, t(df = 97) = -0,137, p > 0,05 . To 

nam nakazujejo tudi povprečja, saj je le minimalna razlika med  njima, starejši poslušajo radio 

v povprečju 23,16 min. na dan, medtem ko mlajši 21,70 min. na dan. S tem ne moremo 

sprejeti hipoteze H2,b.  

 

Testiranje vprašanja, uporaba računalnika v minutah na dan je prinesla naslednje rezultate, t 

(97) = -2,460, p < 0,05, kar nam nakazuje statistično značilno razliko. Povprečja nam tudi 
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potrjujejo to razliko, mlajši so manj časa na internetu (3,20), kot starejši (11,84). S tem lahko 

sprejmemo hipotezo H2, c.  

 

Rezultati statistične obdelave podatkov za vprašanje koliko časa otrok  bere revije, knjige v 

min. na dan ni pokazala statistično značilno razliko med starostno skupino do treh let starosti 

im starostno skupino nad tri leta starosti, t (df = 97) = 0,264, p > 0,05, kar nam nakazujejo 

tudi povprečne vrednosti med starostnima skupinama. Povprečje za starostno skupino nad tri 

leta je celo nižje (19,49), kot pri starostni skupini do tri leta (20,70).  Torej tudi hipoteze H2,d, 

ne moremo sprejeti. 

 

3. Hipoteza H3: Mlajši predšolski otroci so izpostavljeni največ televiziji.  

 

Pri statistični obdelavi podatkov, smo preverili povprečja, koliko minut na dan so otroci 

izpostavljeni različnim medijem. Vrednosti nakazujejo, da so dejansko mlajši otroci največ 

izpostavljeni televiziji (43,00), potem radiu (21,70), računalniku (3,20), tisku(20,70).  

Hipotezo H3 glede na statistično izračunana povprečja lahko sprejmemo. 

 

4.  Hipoteza H4: : Starši predšolskih otrok večinoma nadzorujejo uporabo medijev. 

 

Hipotezo smo testirali z One sample test-om, in sicer sklop več vprašanj, ki so se nanašale na 

nadzor uporabe medijev : 1. Ali postavite omejitve ali pravila o tem, katere vsebine sme otrok 

gledati? 2. Ali otrok posnema junake, ki nastopajo v medijih? 3. Ali se z otrokom pogovarjate 

o medijskih vsebinah? 4. Ali jim prizore, ki jih ne razumejo, ali za njih niso primerni 

pojasnite? Ker je šlo za petstopenjsko Likertovo lestvico, kjer 1 pomeni nikoli in 5 pomeni 

vedno ta je imela aritmetično sredino 3. Prvo vprašanje ima oceno 4,81, ki je višja od 

aritmetične sredine, drugo vprašanje je nekje blizu aritmetične sredine 3,11, tretje vprašanje 

ima višjo oceno od aritmetične sredine 3,73, in četrto vprašanje ima tudi višjo oceno od 

aritmetične sredine 4,31. Če povzamemo, vse ocene so višje od aritmetične sredine torej lahko 

sklepamo in potrdimo hipotezo H4, da starši večinoma nadzorujejo uporabo medijev. 

 

5. Hipoteza H5: Starši predšolskih otrok večinoma omejujejo uporabo medijev. 
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Tudi pri vprašanju, ali postavite omejitve ali pravila o tem, katere vsebine sme otrok gledati, 

smo uporabili Likertovo petstopenjsko lestvico, kjer 1 pomeni nikoli in 5 pomeni vedno in 

ima aritmetično sredino 3. Z One sample test-om, pridobljeni rezultati nakazujejo višjo 

vrednost (4,81) od aritmetične sredine. S tem lahko potrdimo hipotezo H5, ki pravi, da starši 

predšolskih otrok večinoma omejujejo uporabo medijev.   

 

6. Hipoteza H6a., b., c.: mediji imajo velik vpliv na a) zdravje, b) nakupno obnašanje, c) 

razpoloženje predšolskih otrok. 

 

Za potrditev hipoteze mediji imajo velik vpliv na zdravje predšolskih otrok smo uporabili 

rezultate pridobljene z One sample test-om, ki je bil opravljen na vprašanju mediji imajo vpliv 

na zdravje otrok. Vprašanje je del sklopa vprašanj, kjer smo uporabili Likertovo petstopenjsko 

lestvico, kjer 1 sploh se ne strinjam in 5 se popolnoma strinjam  in ima aritmetično sredino 3. 

Ker je pridobljena vrednost nekoliko višja – 3,40 od aritmetične sredine lahko potrdimo 

hipotezo H6a, da imajo mediji velik vpliv na zdravje otrok. 

 

Hipotezo H6b., mediji imajo velik vpliv na nakupno obnašanje predšolskih otrok smo 

preverjali s pomočjo rezultatov pridobljenih na sklopu vprašanj: 1. si vaš otrok želi izdelkov, 

ki jih vidi v oglasih, 2. ali otroku kupite izdelke, ki jih je videl v oglasih, 3. ste kdaj kupili 

izdelke, ki so jih ponujali mediji, ker vam je bil oglas všeč,  4. je otrok užaljen, ker ne dobi 

izdelka, ki ga je videl v oglasu. Ker je šlo za petstopenjsko Likertovo lestvico, kjer 1 pomeni 

nikoli in 5 pomeni vedno, je ta  imela aritmetično sredino 3.  Rezultate z One sample test-om 

smo primerjali z aritmetično sredino in prišli do ugotovitve, da so vse vrednosti nižje od 

aritmetične sredine tri, razen pri prvem vprašanju, kjer je vrednost 3,02. Vrednost pri drugem 

vprašanju znaša 2,05, vrednost tretjega vprašanja znaša 1,75 in vrednost četrtega  pa znaša 

2,05.  Hipotezo H6b.  da imajo mediji velik vpliv na nakupno obnašanje otrok, zavrnemo na 

podlagi pridobljenih rezultatov, ki v treh primerih od štirih nakazujejo vrednosti nižje od 

aritmetične sredine 3. 

 

Hipotezo H6c., smo preverjali na vprašanju, mediji imajo vpliv na zdravje otrok, ki je bil del 

sklopa 4vprašanj. Na petstopenjski Likertovi lestvici so starši opredeljevali strinjanje z 

trditvami, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam in 5 se popolnoma strinjam. Ker je bila pet 

stopenjska Likertova lestvica je imela aritmetično sredino 3.  Pridobljene vrednosti rezultatov 

z one sample test-om smo primerjali z aritmetično sredino 3 in prišli do ugotovitve da je 



 37 

vrednost 3,36  višja od aritmetične sredine.  Vsekakor se rezultat nagiba k strinjanju, da 

mediji imajo velik vpliv na razpoloženje otrok zato lahko hipotezo H6c. potrdimo.  

 

 

4. UGOTOVITVE 

 

 

4.1. Povzetek rezultatov 

 

Analiza rezultatov anketnega vprašalnika nam nakazuje zanimive rezultate. Večina 

odgovorov nam daje optimistične rezultate, saj nakazujejo, da so predšolski otroci v večini 

primerov, ko pridejo v stik z mediji, pod nadzorom staršev. Prav tako se starši zavedajo 

vpliva, ki ga imajo mediji predvsem pa medijski oglasi na njihovega otroka. Kakor  Marsh 

(2005) omenja raziskave opravljene v Angliji in ZDA ki ugotavljajo, da otroci stari od 0 do 6 

let, izmed vseh medijev največ uporabljajo  televizijo,  se tudi rezultati naše raziskave 

izkazujejo enaki in sicer od vseh medijev se predšolski otroci največ poslužujejo prav 

televizije.  

 

Glede na postavljeno  raziskovalno vprašanje, kašen je vpliv medijev na predšolske otroke 

lahko odgovor poiščemo v hipotezi, ki smo si jo zastavili v okviru diplomske naloge in sicer 

mediji imajo velik vpliv na zdravje, nakupno obnašanje, razpoloženje predšolskih otrok . 

Starši so mnenja, da mediji imajo vpliv na zdravje njihovih otrok in imajo tudi vpliv na 

razpoloženje njihovih otrok, na nakupno obnašanje otrok,  po mnenju staršev, pa nimajo 

mediji večjega vpliva.  

 

Zanimala nas je tudi povezanost med časovno uporabo medijev pri starših in njihovih otrocih. 

Povezanost obstaja pri gledanju televizije in poslušanju radia, korelacije pri časovni uporabi 

računalnika in branju revij in časopisov pa nismo mogli dokazat. Povezave med uporabo 

računalnika med starši in otroki predvidevamo, da ne moremo primerjati, ker smo v anketi 

opredelili uporabo računalnika pri starši tudi med delovnim časom starša. Veliko  staršev 

uporablja  računalnik tudi v času službe zato je časovna uporaba računalnika veliko večja in 

posledično neprimerljiva z časovno uporabo računalnika pri otrocih.  Ne glede na to pa lahko 

sklepamo, da so starši največji vzorniki in posledično prevzemajo njihove navade, tudi glede 

uporabe medijev.  
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Pokazale so se tudi razlike v stiku z mediji med starostnima skupinam otrok,in sicer med 

starostno skupino do treh let starosti in starostno skupino nad tremi leti starosti,  Vse  

pridobljene vrednosti  povprečij  nakazujejo, da otroci starostne skupine starejši od treh let 

preživijo več časa v stiku z različnimi mediji. Vendar  pri podrobnejši  statistični obdelavi  z 

independent sample t-test- om nismo mogli dokazati statistično značilnih razlik med sicer 

med starostno skupino do treh let starosti in starostno skupino nad tremi leti starosti pri 

časovni uporabi televizije, časovni uporabi radia ter časovni uporabi tiskanih medijev. 

Statistično značilno razliko med starostnima skupinama smo lahko dokazali samo pri časovni 

uporabi računalnika in s tem smo sprejeli hipotezo, da starejši otroci od treh let časovno več 

uporabljajo računalnik, kot mlajši otroci do tri leta starosti.  

 

4.2 Prispevek dela 

 

V Sloveniji je opravljeno majhno število raziskav na področju vpliva medijev na predšolskega 

otroka, zato menimo, da naša raziskava je znaten doprinos temu, čeprav je opravljena na 

majhnem vzorcu, da bi lahko posploševali na celotno populacijo. Zajema pa znatno število 

otrok vključenih v Vrtec Nova Gorica, to je 13,3% vseh otrok vključenih v Vrtec Nova 

Gorica. Menimo, da so vrednosti pridobljenih rezultatov nižje od realnih vrednosti, ker se 

starši zavedajo škodljivih vplivov nenadzorovanega spremljanja medijev, vrednosti 

odgovorov znižajo.  

 

4.3 Bodoče raziskovanje 

 

Raziskava nam je dala le okvirne odgovore na zastavljena vprašanja, zato bi lahko v 

prihodnosti razširili in poglobili anketni vprašalnik. Dodali bi še vpliv, starejših bratov in 

sester na mlajše otroke, glede časovne uporabe različnih medijev. Vključili bi tudi katere 

vsebine spremljajo otroci na televiziji in v zvezi s tem bi naredili poglobljen intervju s starši 

otrok.  

 

5. SKLEPNE MISLI 

 

 

Dogajanja v našem življenju se vedno bolj prepleta z vplivi  množičnih medijev. Starejše 

generacije te vplive sprejemamo, kot spremembe, ki so posledica tehničnega in digitalnega 
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napredka družbe. Današnji otroci pa se že rojevajo v digitalno dobo in za njih to ni 

sprememba ampak del naravnega procesa v katerega so se rodili.  

 

Hitrost tehničnega napredka je izjemna in poplava medijskih vsebin velika, zato je zelo 

pomembno, kako in kakšne medijske vsebine spremljamo. Pomembno je, da se s tem 

začnemo ukvarjati že v predšolskem obdobju, saj bomo le tako dosegli, da bodo otroci postali 

kritični spremljevalci medijskih vsebin.  

 

Strategije za napredek in razvoj tako na državni ravni kot na evropski ravni zajemajo tudi 

področje medijske pismenosti, saj bodo države le na tak način dosegle zastavljene cilje, 

osnovati na znanju temelječo družbo.  Vpeljava vzgoje za medije v osnovne šole je ključnega 

pomena, ker je to starostno obdobje, ker se znatno poveča časovna uporaba različnih medijev 

in nadzor s strani staršev ni več tako pogost.  

 

Napredek prihaja tudi v vrtce in z vpeljavo IKT tehnologije se povečuje spremljanje 

medijskih vsebin. Seveda so tu vzgojitelji, ki s svojim znanjem in izbiro primernih vsebin 

nadzorujejo uporabo le teh. Seveda pa to ne sme nadomestit igre na prostem, v peskovniku in 

na igralih, lahko je le popestritev za deževne dni.  

 

Najpomembnejšo vlogo pri vzgoji za medije pa odigrajo starši, ki s svojim vzgledom in izbiro 

primernih vsebin najbolj pripomorejo, da si otroci pridobijo ustrezna znanja in kompetence.  

Danes biti starš, vzgojitelj, učitelj.. zahteva od nas precejšnjo mero znanja in potrpežljivosti, 

saj današnji otroci zahtevajo kompetentne odrasle, da se v množici informacij ne zgubijo. 

Današnja družba v kateri živimo je dobičkonosna in materialistična. Otrok zelo hitro sprejme 

ponujeno, tudi vse tisto kar ni življenjsko dobro in vredno. Z vsem tem pa zgublja možnost, 

da bi razvil kvalitetno in zadovoljno družbeno življenje in prihodnost. Bodimo otrokom zgled, 

naj bodo deležni naše pozornosti, strpnosti, pohvale… 

 

Vsi, ki s temi biseri živimo in delamo, pomagajmo jim, da bodo imeli lepo otroštvo in s tem 

tudi lepšo prihodnost. Naj zaključim z mislijo Pearl S. Buck  : »Pri otrocih ni majhnih 

korakov. Vse kar storijo in naredijo so velike stvari. Predvsem srca imajo večja kot mi – 

odrasli. Vanje spravijo vse, kar vidijo in vse, česar se zavedajo – tudi majhen kamenček, ki so 

ga opazili na cesti, listek z drevesa, poljubček kar-tako, mravljico ali črička, predvsem pa vse 

ljudi, ki so okoli njih.«(Pearl S. Buck 2015) 
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SEZNAM KRATIC: 

EU – Evropska unija 

IKT – informacijsko komunikacijska tehnologija 

AN – akcijski načrt 

 



 

PRILOGE  

 

Priloga št. 1 Anketni vprašalnik 

 

Spoštovani starši ! 

Sem Barbara Mavri, zaposlena v Vrtcu Nova Gorica kot  pomočnica vzgojiteljice v enoti 

Mojca in ob delu študiram na fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici. V okviru 

diplomske naloge opravljam anketo o vplivu medijev na predšolske otroke. Vljudno vas 

prosim za izpolnitev vprašalnika in hkrati vas tudi prosim, da na vprašanja odgovarjate 

iskreno, saj bom le tako dobila relevantne rezultate. Anketa je v celoti anonimna. Namenjena  

staršem predšolskih otrok starih od 1do 6 let. Rezultate ankete bom uporabila zgolj za 

raziskovalni del diplomske naloge. 

Že v naprej se vam zahvaljujem za sodelovanje! 

S spoštovanjem, Barbara Mavri 

 

NAVODILO 

Natančno preberite vprašanja in po lastni presoji odgovorite na vprašanja.  

1. Koliko ur in minut Vi osebno dnevno (v službi in doma): 

Gledate televizijo _____ur ____minut 

Poslušate radio _____ur ____minut 

Uporabljate računalnik _____ur ____minut 

Pogovarjate po telefonu _____ur ____minut 

Berete revije, časopis _____ur ____minut 

 

2. Koliko ur in minut dnevno vaš otrok počne: 

Gleda televizijo _____ur ____minut 

Posluša radio _____ur ____minut 

Uporablja računalnik _____ur ____minut 

Je na internetu ( tudi igre in učenje) _____ur ____minut 

Pogovarja po telefonu _____ur ____minut 

Igra igre- računalnik, telefon _____ur ____minut 

Gleda oziroma bere revije, časopise _____ur ____minut 

 



 

3. Katerega izmed tehničnih pripomočkov ima vaš otrok v svoji sobi. 

1. Televizija                      Da                        Ne 

2. Radio                             Da                        Ne            

3. Računalnik                    Da                        Ne 

4. Ali ima vaš otrok svoj mobilni telefon?                  Da                     Ne  

            Če da – Ali ima ta telefon povezavo na internet           Da                       Ne 

5. Ste prisotni ob otroku, kadar posega po različnih medijih? Na lestvici od 1 do 5, 

kjer je 1 nikoli in 5 vedno opredelite vašo prisotnost pri različnih dejavnostih. 

 

 1-- nikoli 2 3 4 5- vedno Ne 

vem 

Pri gledanju 

televizije 

1 2 3 4 5 9 

Poslušanju radia 1 2 3 4 5 9 

Uporabi 

računalnika 

1 2 3 4 5 9 

Igranju iger - 

računalnik 

1 2 3 4 5 9 

Listanju revij/ 

časopisov 

1 2 3 4 5  

 

 

6. Na lestvici od 1 do 5, kjer je 1 nikoli in 5 vedno, opredelite naslednja vprašanja: 

 

 1-nikoli 2 3 4 5-Vedno  Ne 

vem 

Ali postavite omejitve ali 

pravila o tem, katere vsebine 

sme otrok gledati?  

1 2 3 4 5 9 

Ali otrok posnema junake, ki 

nastopajo v medijih? 

1 2 3 4 5 9 

Ali se z otrokom pogovarjate o 

medijskih vsebinah? 

1 2 3 4 5 9 

Otroci so včasih nehote priče 

prizorom, ki jih ne razumejo, 

ali za njih niso primerni. Ali 

jim take prizore pojasnite? 

1 2 3 4 5 9 

Si vaš otrok želi izdelkov, ki jih 1 2 3 4 5 9 



 

vidi v oglasih? 

Ali otroku kupite izdelke, ki 

jih je videl v oglasih? 

1 2 3 4 5 9 

Ste kdaj kupili izdelke, ki so 

jih ponujali mediji, ker vam je 

bil oglas všeč? 

1 2 3 4 5 9 

Je otrok užaljen, ker ne dobi 

izdelka, ki ga je videl v oglasu? 

1 2 3 4 5 9 

 

7. Na lestvici od 1 do 5, kjer je 1 sploh se ne strinjam in 5 se popolnoma strinjam, 

ocenite v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami: 

 1 sploh se ne 

strinjam 

2 3 4 5 se 

popolnoma 

strinjam 

Ne vem 

Oglaševanje 

ima velik 

vpliv na 

otroka 

1 2 3 4 5 9 

Mediji 

imajo vpliv 

na 

razpoloženje 

otrok 

1 2 3 4 5 9 

Ste mnenja, 

da oglasi 

zavajajo 

1 2 3 4 5 9 

Mediji 

imajo vpliv 

na zdravje 

otrok 

1 2 3 4 5 9 

 

8. Spol anketiranega  

1. Ženski            2. Moški 

 

9. Starost anketiranega 

_____________ 

10. Kraj bivanja 



 

1. Mesto           2. Podeželje  

 

11. Starost vašega otroka za katerega izpolnjujete anketo _____ 

12. Št. otrok v gospodinjstvu:______ 

13. Starost ostalih otrok v gospodinjstvu: 

_____________ 

14. Ali je otrok v deljenem varstvu staršev 

da                     Ne 

 

 

 

 

Priloga št.2  Statistična obdelava podatko 

Otrok ima v sobi televizijo 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid da 6 6,1 6,1 6,1 

ne 93 93,9 93,9 100,0 

Total 99 100,0 100,0  

 

Otrok ima v sobi radio 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid da 21 21,2 21,2 21,2 

ne 78 78,8 78,8 100,0 

Total 99 100,0 100,0  

 

Otrok ima v sobi računalnik 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid da 5 5,1 5,1 5,1 

ne 94 94,9 94,9 100,0 

Total 99 100,0 100,0  

 



 

Otrok ima svoj mobilni telefon 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid da 1 1,0 1,0 1,0 

ne 98 99,0 99,0 100,0 

Total 99 100,0 100,0  

 

Če da – Ali ima ta telefon povezavo na internet            

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ne 99 100,0 100,0 100,0 

 

Biva v mestu ali primestju? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid V mestu 86 86,9 86,9 86,9 

Podeželje 13 13,1 13,1 100,0 

Total 99 100,0 100,0  

 

Starostni skupini do treh let in nad tremi leti starosti otroka 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Stari do vkl.3 leta 50 50,5 50,5 50,5 

Stari nad 3 leta 49 49,5 49,5 100,0 

Total 99 100,0 100,0  

 

Št. otrok v gospodinjstvu 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Edini 28 28,3 28,3 28,3 

Vsaj še eden 71 71,7 71,7 100,0 

Total 99 100,0 100,0  

 

Mean 



 

Starši - Gledate televizijo v minutah dnevno Starši - Poslušate radio v minutah dnevno Starši - 

Uporabljate računalnik v minutah dnevno Starši - Se pogovarjate po telefonu v minutah dnevno 

Starši - Berete revije, časopis v minutah dnevno  * Spol 

Spol Starši - Gledate 

televizijo v minutah 

dnevno 

Starši - Poslušate 

radio v minutah 

dnevno 

Starši - Uporabljate 

računalnik v 

minutah dnevno 

Ženski Mean 83,67 122,22 265,22 

N 90 90 90 

Std. Deviation 50,768 162,301 206,214 

Variance 2577,416 26341,635 42524,107 

Median 67,50 35,00 285,00 

Moški Mean 106,67 180,00 250,00 

N 9 9 9 

Std. Deviation 45,277 169,041 195,576 

Variance 2050,000 28575,000 38250,000 

Median 120,00 180,00 120,00 

Total Mean 85,76 127,47 263,84 

N 99 99 99 

Std. Deviation 50,520 162,892 204,354 

Variance 2552,226 26533,864 41760,627 

Median 90,00 40,00 270,00 

 

 

 Median 90,00 40,00 270,00 

 

Starši - Gledate televizijo v minutah dnevno Starši - Poslušate radio v minutah dnevno Starši - Uporabljate 

računalnik v minutah dnevno Starši - Se pogovarjate po telefonu v minutah dnevno Starši - Berete revije, časopis v 

minutah dnevno  * Starostni skupini do treh let in nad tremi leti starosti otroka 

Starostni skupini do treh let in nad tremi leti starosti otroka Starši - Gledate 

televizijo v minutah 

dnevno 

Starši - Poslušate 

radio v minutah 

dnevno 

dimension0 

Stari do vkl.3 leta Mean 89,90 120,90 

N 50 50 

Std. Deviation 51,195 146,621 

Variance 2620,908 21497,643 



 

Median 90,00 50,00 

Stari nad 3 leta Mean 81,53 134,18 

N 49 49 

Std. Deviation 49,992 179,267 

Variance 2499,171 32136,820 

Median 75,00 40,00 

Total Mean 85,76 127,47 

N 99 99 

Std. Deviation 50,520 162,892 

Variance 2552,226 26533,864 

Median 90,00 40,00 

 

Starši - Gledate televizijo v minutah dnevno Starši - Poslušate radio v minutah dnevno Starši - Uporabljate 

računalnik v minutah dnevno Starši - Se pogovarjate po telefonu v minutah dnevno Starši - Berete revije, časopis v 

minutah dnevno  * Starostni skupini do treh let in nad tremi leti starosti otroka 

Starostni skupini do treh let in nad tremi leti starosti otroka 

Starši - Uporabljate 

računalnik v 

minutah dnevno 

Starši - Se 

pogovarjate po 

telefonu v minutah 

dnevno 

dimension0 

Stari do vkl.3 leta Mean 244,60 42,98 

N 50 50 

Std. Deviation 208,270 42,599 

Variance 43376,367 1814,714 

Median 120,00 30,00 

Stari nad 3 leta Mean 283,47 54,20 

N 49 49 

Std. Deviation 200,505 55,134 

Variance 40202,296 3039,791 

Median 360,00 30,00 

Total Mean 263,84 48,54 

N 99 99 

Std. Deviation 204,354 49,275 

Variance 41760,627 2428,047 



 

Starši - Gledate televizijo v minutah dnevno Starši - Poslušate radio v minutah dnevno Starši - Uporabljate 

računalnik v minutah dnevno Starši - Se pogovarjate po telefonu v minutah dnevno Starši - Berete revije, časopis v 

minutah dnevno  * Starostni skupini do treh let in nad tremi leti starosti otroka 

Starostni skupini do treh let in nad tremi leti starosti otroka 

Starši - Uporabljate 

računalnik v 

minutah dnevno 

Starši - Se 

pogovarjate po 

telefonu v minutah 

dnevno 

dimension0 

Stari do vkl.3 leta Mean 244,60 42,98 

N 50 50 

Std. Deviation 208,270 42,599 

Variance 43376,367 1814,714 

Median 120,00 30,00 

Stari nad 3 leta Mean 283,47 54,20 

N 49 49 

Std. Deviation 200,505 55,134 

Variance 40202,296 3039,791 

Median 360,00 30,00 

Total Mean 263,84 48,54 

N 99 99 

Std. Deviation 204,354 49,275 

Variance 41760,627 2428,047 

Median 270,00 30,00 

 

Starši - Gledate televizijo v minutah dnevno Starši - Poslušate radio v minutah dnevno Starši - 

Uporabljate računalnik v minutah dnevno Starši - Se pogovarjate po telefonu v minutah 

dnevno Starši - Berete revije, časopis v minutah dnevno  * Starostni skupini do treh let in nad 

tremi leti starosti otroka 

Starostni skupini do treh let in nad tremi leti starosti otroka Starši - Berete 

revije, časopis v 

minutah dnevno 

dimension0 

Stari do vkl.3 leta Mean 22,60 

N 50 

Std. Deviation 17,620 

Variance 310,449 

Median 25,00 

Stari nad 3 leta Mean 26,73 



 

N 49 

Std. Deviation 29,075 

Variance 845,366 

Median 20,00 

Total Mean 24,65 

N 99 

Std. Deviation 23,950 

Variance 573,598 

Median 20,00 

 

 

Otrok - Gleda televizijo v minutah dnevno Otrok - Posluša radio v minutah dnevno Otrok - Uporablja računalnik v 

minutah dnevno Otrok - Je na internetu ( tudi igre in učenje) v minutah dnevno Otrok - Se pogovarja po telefonu v 

minutah dnevno Otrok - Igra igre na računalniku oz. telefonu v minutah dnevno Otrok - Bere revije, časopis v 

minutah dnevno  * Spol 

Spol 

Otrok - Gleda 

televizijo v minutah 

dnevno 

Otrok - Posluša 

radio v minutah 

dnevno 

Otrok - Uporablja 

računalnik v 

minutah dnevno 

Otrok - Je na 

internetu ( tudi igre 

in učenje) v 

minutah dnevno 

Ženski Mean 46,89 24,33 8,28 6,22 

N 90 90 90 90 

Std. Deviation 33,508 55,213 16,061 14,424 

Variance 1122,797 3048,427 257,956 208,040 

Median 40,00 10,00 ,00 ,00 

Moški Mean 66,67 3,33 16,67 20,00 

N 9 9 9 9 

Std. Deviation 29,155 10,000 30,414 39,686 

Variance 850,000 100,000 925,000 1575,000 

Median 60,00 ,00 ,00 ,00 

Total Mean 48,69 22,42 9,04 7,47 

N 99 99 99 99 

Std. Deviation 33,492 53,042 17,767 18,258 

Variance 1121,727 2813,451 315,651 333,354 

Median 45,00 5,00 ,00 ,00 

 



 

Otrok - Gleda televizijo v minutah dnevno Otrok - Posluša radio v minutah dnevno Otrok - Uporablja 

računalnik v minutah dnevno Otrok - Je na internetu ( tudi igre in učenje) v minutah dnevno Otrok - Se 

pogovarja po telefonu v minutah dnevno Otrok - Igra igre na računalniku oz. telefonu v minutah dnevno 

Otrok - Bere revije, časopis v minutah dnevno  * Starostni skupini do treh let in nad tremi leti starosti 

otroka 

Starostni skupini do treh let in nad tremi leti starosti otroka Otrok - Gleda 

televizijo v 

minutah dnevno 

Otrok - Posluša 

radio v minutah 

dnevno 

dimension0 

Stari do vkl.3 leta Mean 43,00 21,70 

N 50 50 

Std. Deviation 27,848 54,769 

Variance 775,510 2999,602 

Median 35,00 7,50 

Stari nad 3 leta Mean 54,49 23,16 

N 49 49 

Std. Deviation 37,821 51,778 

Variance 1430,463 2680,931 

Median 60,00 ,00 

Total Mean 48,69 22,42 

N 99 99 

Std. Deviation 33,492 53,042 

Variance 1121,727 2813,451 

Median 45,00 5,00 

 

Otrok - Gleda televizijo v minutah dnevno Otrok - Posluša radio v minutah dnevno Otrok - Uporablja 

računalnik v minutah dnevno Otrok - Je na internetu ( tudi igre in učenje) v minutah dnevno Otrok - Se 

pogovarja po telefonu v minutah dnevno Otrok - Igra igre na računalniku oz. telefonu v minutah dnevno 

Otrok - Bere revije, časopis v minutah dnevno  * Starostni skupini do treh let in nad tremi leti starosti otroka  

Starostni skupini do treh let in nad tremi leti starosti otroka 

Otrok - Uporablja 

računalnik v 

minutah dnevno 

Otrok - Je na 

internetu ( tudi igre 

in učenje) v 

minutah dnevno 

dimension0 

Stari do vkl.3 leta Mean 4,80 3,20 

N 50 50 

Std. Deviation 9,201 8,129 

Variance 84,653 66,082 



 

Median ,00 ,00 

Stari nad 3 leta Mean 13,37 11,84 

N 49 49 

Std. Deviation 22,808 23,973 

Variance 520,196 574,681 

Median ,00 ,00 

Total Mean 9,04 7,47 

N 99 99 

Std. Deviation 17,767 18,258 

Variance 315,651 333,354 

Median ,00 ,00 

 

Otrok - Gleda televizijo v minutah dnevno Otrok - Posluša radio v minutah dnevno Otrok - Uporablja računalnik v 

minutah dnevno Otrok - Je na internetu ( tudi igre in učenje) v minutah dnevno Otrok - Se pogovarja po telefonu v 

minutah dnevno Otrok - Igra igre na računalniku oz. telefonu v minutah dnevno Otrok - Bere revije, časopis v 

minutah dnevno  * Starostni skupini do treh let in nad tremi leti starosti otroka 

Starostni skupini do treh let in nad tremi leti starosti otroka 

Otrok - Se 

pogovarja po 

telefonu v minutah 

dnevno 

Otrok - Igra igre na 

računalniku oz. 

telefonu v minutah 

dnevno 

dimension0 

Stari do vkl.3 leta Mean 1,16 6,20 

N 50 50 

Std. Deviation 4,524 18,913 

Variance 20,464 357,714 

Median ,00 ,00 

Stari nad 3 leta Mean 1,67 12,14 

N 49 49 

Std. Deviation 4,913 22,103 

Variance 24,141 488,542 

Median ,00 ,00 

Total Mean 1,41 9,14 



 

N 99 99 

Std. Deviation 4,703 20,665 

Variance 22,123 427,061 

Median ,00 ,00 

 

Otrok - Gleda televizijo v minutah dnevno Otrok - Posluša radio v minutah dnevno Otrok - 

Uporablja računalnik v minutah dnevno Otrok - Je na internetu ( tudi igre in učenje) v 

minutah dnevno Otrok - Se pogovarja po telefonu v minutah dnevno Otrok - Igra igre na 

računalniku oz. telefonu v minutah dnevno Otrok - Bere revije, časopis v minutah dnevno  * 

Starostni skupini do treh let in nad tremi leti starosti otroka 

Starostni skupini do treh let in nad tremi leti starosti otroka Otrok - Bere revije, 

časopis v minutah 

dnevno 

dimension0 

Stari do vkl.3 leta Mean 20,70 

N 50 

Std. Deviation 22,633 

Variance 512,255 

Median 15,00 

Stari nad 3 leta Mean 19,49 

N 49 

Std. Deviation 22,964 

Variance 527,338 

Median 15,00 

Total Mean 20,10 

N 99 

Std. Deviation 22,689 

Variance 514,786 



 

Otrok - Gleda televizijo v minutah dnevno Otrok - Posluša radio v minutah dnevno Otrok - 

Uporablja računalnik v minutah dnevno Otrok - Je na internetu ( tudi igre in učenje) v 

minutah dnevno Otrok - Se pogovarja po telefonu v minutah dnevno Otrok - Igra igre na 

računalniku oz. telefonu v minutah dnevno Otrok - Bere revije, časopis v minutah dnevno  * 

Starostni skupini do treh let in nad tremi leti starosti otroka 

Starostni skupini do treh let in nad tremi leti starosti otroka Otrok - Bere revije, 

časopis v minutah 

dnevno 

dimension0 

Stari do vkl.3 leta Mean 20,70 

N 50 

Std. Deviation 22,633 

Variance 512,255 

Median 15,00 

Stari nad 3 leta Mean 19,49 

N 49 

Std. Deviation 22,964 

Variance 527,338 

Median 15,00 

Total Mean 20,10 

N 99 

Std. Deviation 22,689 

Variance 514,786 

Median 15,00 

 

Ste prisotni ob otroku kadar gleda televizijo Ste prisotni ob otroku kadar posluša radio Ste 

prisotni ob otroku kadar uporablja računalnik Ste prisotni ob otroku kadar igra igre Ste 

prisotni ob otroku pregleduje revije  * Spol 



 

Spol 

Ste prisotni ob 

otroku kadar gleda 

televizijo 

Ste prisotni ob 

otroku kadar 

posluša radio 

Ste prisotni ob 

otroku kadar 

uporablja 

računalnik 

Ženski Mean 3,87 3,76 4,07 

N 86 71 59 

Std. Deviation ,980 1,419 1,244 

Variance ,960 2,013 1,547 

Median 4,00 4,00 5,00 

Moški Mean 4,11 3,25 4,83 

N 9 4 6 

Std. Deviation 1,054 1,500 ,408 

Variance 1,111 2,250 ,167 

Median 4,00 3,00 5,00 

Total Mean 3,89 3,73 4,14 

N 95 75 65 

Std. Deviation ,984 1,417 1,210 

Variance ,968 2,009 1,465 

Median 4,00 4,00 5,00 

 

Ste prisotni ob otroku kadar gleda televizijo Ste prisotni ob otroku kadar 

posluša radio Ste prisotni ob otroku kadar uporablja računalnik Ste 

prisotni ob otroku kadar igra igre Ste prisotni ob otroku pregleduje revije  

* Spol 

Spol Ste prisotni ob 

otroku kadar igra 

igre 

Ste prisotni ob 

otroku pregleduje 

revije 

Ženski Mean 3,76 3,84 



 

N 54 77 

Std. Deviation 1,273 1,204 

Variance 1,620 1,449 

Median 4,00 4,00 

Moški Mean 4,50 4,20 

N 6 5 

Std. Deviation 1,225 ,837 

Variance 1,500 ,700 

Median 5,00 4,00 

Total Mean 3,83 3,87 

N 60 82 

Std. Deviation 1,278 1,184 

Variance 1,633 1,402 

Median 4,00 4,00 

 

Ali postavite omejitve ali pravila o tem, katere vsebine sme otrok gledati?  Ali otrok posnema junake, ki nastopajo v 

medijih? Ali se z otrokom pogovarjate o medijskih vsebinah? Ali jim prizore, ki jih ne razumejo, ali za njih niso 

primerni pojasnite?  * Spol 

Spol Ali postavite 

omejitve ali pravila 

o tem, katere 

vsebine sme otrok 

gledati?  

Ali otrok posnema 

junake, ki nastopajo 

v medijih? 

Ali se z otrokom 

pogovarjate o 

medijskih vsebinah? 

Ali jim prizore, ki 

jih ne razumejo, ali 

za njih niso 

primerni pojasnite? 

Ženski Mean 4,81 3,08 3,69 4,31 

N 86 85 86 84 

Std. Deviation ,497 1,060 1,098 1,053 

Variance ,247 1,124 1,206 1,108 



 

Median 5,00 3,00 4,00 5,00 

Moški Mean 4,78 3,33 4,11 4,33 

N 9 9 9 9 

Std. Deviation ,441 ,500 ,782 ,707 

Variance ,194 ,250 ,611 ,500 

Median 5,00 3,00 4,00 4,00 

Total Mean 4,81 3,11 3,73 4,31 

N 95 94 95 93 

Std. Deviation ,490 1,021 1,076 1,021 

Variance ,240 1,042 1,158 1,043 

Median 5,00 3,00 4,00 5,00 

 

 

 

Si vaš otrok želi izdelkov, ki jih vidi v oglasih? Ali otroku kupite izdelke, ki jih je videl v oglasih? Ste kdaj kupili 

izdelke, ki so jih ponujali mediji, ker vam je bil oglas všeč? Je otrok užaljen, ker ne dobi izdelka, ki ga je videl v 

oglasu? Oglaševanje ima velik vpliv na otroka Mediji imajo vpliv na razpoloženje otrok Ste mnenja, da oglasi 

zavajajo Mediji imajo vpliv na zdravje otrok  * Spol 

Spol 

Si vaš otrok želi 

izdelkov, ki jih vidi 

v oglasih? 

Ali otroku kupite 

izdelke, ki jih je 

videl v oglasih? 

Ste kdaj kupili 

izdelke, ki so jih 

ponujali mediji, ker 

vam je bil oglas 

všeč? 

Je otrok užaljen, ker 

ne dobi izdelka, ki 

ga je videl v oglasu? 

Ženski Mean 3,01 2,06 1,74 1,99 

N 84 85 82 83 

Std. Deviation 1,081 ,679 ,843 1,042 

Variance 1,169 ,461 ,711 1,085 

Median 3,00 2,00 2,00 2,00 



 

Moški Mean 3,11 2,00 1,78 2,67 

N 9 9 9 9 

Std. Deviation 1,167 ,707 ,972 1,323 

Variance 1,361 ,500 ,944 1,750 

Median 4,00 2,00 2,00 3,00 

Total Mean 3,02 2,05 1,75 2,05 

N 93 94 91 92 

Std. Deviation 1,083 ,678 ,851 1,083 

Variance 1,173 ,460 ,724 1,173 

Median 3,00 2,00 2,00 2,00 

 

Si vaš otrok želi izdelkov, ki jih vidi v oglasih? Ali otroku kupite izdelke, ki jih je videl v oglasih? Ste kdaj kupili 

izdelke, ki so jih ponujali mediji, ker vam je bil oglas všeč? Je otrok užaljen, ker ne dobi izdelka, ki ga je videl v 

oglasu? Oglaševanje ima velik vpliv na otroka Mediji imajo vpliv na razpoloženje otrok Ste mnenja, da oglasi 

zavajajo Mediji imajo vpliv na zdravje otrok  * Spol 

Spol Oglaševanje ima 

velik vpliv na 

otroka 

Mediji imajo vpliv 

na razpoloženje 

otrok 

Ste mnenja, da 

oglasi zavajajo 

Mediji imajo vpliv 

na zdravje otrok 

Ženski Mean 3,93 3,38 4,29 3,41 

N 86 86 87 80 

Std. Deviation 1,003 1,276 ,951 1,319 

Variance 1,007 1,627 ,905 1,739 

Median 4,00 3,00 5,00 3,00 

Moški Mean 4,00 3,11 4,22 3,33 

N 9 9 9 9 

Std. Deviation ,707 1,364 ,667 ,707 

Variance ,500 1,861 ,444 ,500 



 

Median 4,00 3,00 4,00 3,00 

Total Mean 3,94 3,36 4,28 3,40 

N 95 95 96 89 

Std. Deviation ,976 1,279 ,926 1,268 

Variance ,953 1,637 ,857 1,607 

Median 4,00 3,00 5,00 3,00 

 

 

One-Sample Statistics 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Starši - Gledate televizijo v 

minutah dnevno 

99 85,76 50,520 5,077 

Starši - Poslušate radio v minutah 

dnevno 

99 127,47 162,892 16,371 

Starši - Uporabljate računalnik v 

minutah dnevno 

99 263,84 204,354 20,538 

Starši - Se pogovarjate po telefonu 

v minutah dnevno 

99 48,54 49,275 4,952 

Starši - Berete revije, časopis v 

minutah dnevno 

99 24,65 23,950 2,407 

Otrok - Gleda televizijo v minutah 

dnevno 

99 48,69 33,492 3,366 

Otrok - Posluša radio v minutah 

dnevno 

99 22,42 53,042 5,331 

Otrok - Uporablja računalnik v 

minutah dnevno 

99 9,04 17,767 1,786 

Otrok - Je na internetu ( tudi igre in 

učenje) v minutah dnevno 

99 7,47 18,258 1,835 



 

Otrok - Se pogovarja po telefonu v 

minutah dnevno 

99 1,41 4,703 ,473 

Otrok - Igra igre na računalniku oz. 

telefonu v minutah dnevno 

99 9,14 20,665 2,077 

Otrok - Bere revije, časopis v 

minutah dnevno 

99 20,10 22,689 2,280 

Če da – Ali ima ta telefon 

povezavo na internet            

99 2,00 ,000a ,000 

Ste prisotni ob otroku kadar gleda 

televizijo 

95 3,89 ,984 ,101 

Ste prisotni ob otroku kadar 

posluša radio 

75 3,73 1,417 ,164 

Ste prisotni ob otroku kadar 

uporablja računalnik 

65 4,14 1,210 ,150 

Ste prisotni ob otroku kadar igra 

igre 

60 3,83 1,278 ,165 

Ste prisotni ob otroku pregleduje 

revije 

82 3,87 1,184 ,131 

Ali postavite omejitve ali pravila o 

tem, katere vsebine sme otrok 

gledati?  

95 4,81 ,490 ,050 

Ali otrok posnema junake, ki 

nastopajo v medijih? 

94 3,11 1,021 ,105 

Ali se z otrokom pogovarjate o 

medijskih vsebinah? 

95 3,73 1,076 ,110 

Ali jim prizore, ki jih ne razumejo, 

ali za njih niso primerni pojasnite? 

93 4,31 1,021 ,106 

Si vaš otrok želi izdelkov, ki jih 

vidi v oglasih? 

93 3,02 1,083 ,112 

Ali otroku kupite izdelke, ki jih je 

videl v oglasih? 

94 2,05 ,678 ,070 



 

Ste kdaj kupili izdelke, ki so jih 

ponujali mediji, ker vam je bil 

oglas všeč? 

91 1,75 ,851 ,089 

Je otrok užaljen, ker ne dobi 

izdelka, ki ga je videl v oglasu? 

92 2,05 1,083 ,113 

Oglaševanje ima velik vpliv na 

otroka 

95 3,94 ,976 ,100 

Mediji imajo vpliv na razpoloženje 

otrok 

95 3,36 1,279 ,131 

Ste mnenja, da oglasi zavajajo 96 4,28 ,926 ,094 

Mediji imajo vpliv na zdravje otrok 89 3,40 1,268 ,134 

a. t cannot be computed because the standard deviation is 0. 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3                                        

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Starši - Gledate televizijo v 

minutah dnevno 

16,299 98 ,000 82,758 72,68 92,83 

Starši - Poslušate radio v 

minutah dnevno 

7,603 98 ,000 124,475 91,99 156,96 

Starši - Uporabljate računalnik 

v minutah dnevno 

12,700 98 ,000 260,838 220,08 301,60 

Starši - Se pogovarjate po 

telefonu v minutah dnevno 

9,195 98 ,000 45,535 35,71 55,36 

Starši - Berete revije, časopis v 

minutah dnevno 

8,993 98 ,000 21,646 16,87 26,42 

Otrok - Gleda televizijo v 

minutah dnevno 

13,573 98 ,000 45,687 39,01 52,37 



 

Otrok - Posluša radio v minutah 

dnevno 

3,644 98 ,000 19,424 8,85 30,00 

Otrok - Uporablja računalnik v 

minutah dnevno 

3,383 98 ,001 6,040 2,50 9,58 

Otrok - Je na internetu ( tudi 

igre in učenje) v minutah 

dnevno 

2,439 98 ,017 4,475 ,83 8,12 

Otrok - Se pogovarja po 

telefonu v minutah dnevno 

-3,355 98 ,001 -1,586 -2,52 -,65 

Otrok - Igra igre na računalniku 

oz. telefonu v minutah dnevno 

2,957 98 ,004 6,141 2,02 10,26 

Otrok - Bere revije, časopis v 

minutah dnevno 

7,499 98 ,000 17,101 12,58 21,63 

Ste prisotni ob otroku kadar 

gleda televizijo 

8,866 94 ,000 ,895 ,69 1,10 

Ste prisotni ob otroku kadar 

posluša radio 

4,481 74 ,000 ,733 ,41 1,06 

Ste prisotni ob otroku kadar 

uporablja računalnik 

7,584 64 ,000 1,138 ,84 1,44 

Ste prisotni ob otroku kadar 

igra igre 

5,052 59 ,000 ,833 ,50 1,16 

Ste prisotni ob otroku 

pregleduje revije 

6,623 81 ,000 ,866 ,61 1,13 

Ali postavite omejitve ali 

pravila o tem, katere vsebine 

sme otrok gledati?  

35,998 94 ,000 1,811 1,71 1,91 

Ali otrok posnema junake, ki 

nastopajo v medijih? 

1,010 93 ,315 ,106 -,10 ,32 

Ali se z otrokom pogovarjate o 

medijskih vsebinah? 

6,578 94 ,000 ,726 ,51 ,95 

Ali jim prizore, ki jih ne 

razumejo, ali za njih niso 

primerni pojasnite? 

12,387 92 ,000 1,312 1,10 1,52 



 

Si vaš otrok želi izdelkov, ki jih 

vidi v oglasih? 

,191 92 ,849 ,022 -,20 ,24 

Ali otroku kupite izdelke, ki jih 

je videl v oglasih? 

-13,542 93 ,000 -,947 -1,09 -,81 

Ste kdaj kupili izdelke, ki so jih 

ponujali mediji, ker vam je bil 

oglas všeč? 

-14,042 90 ,000 -1,253 -1,43 -1,08 

Je otrok užaljen, ker ne dobi 

izdelka, ki ga je videl v oglasu? 

-8,375 91 ,000 -,946 -1,17 -,72 

Oglaševanje ima velik vpliv na 

otroka 

9,352 94 ,000 ,937 ,74 1,14 

Mediji imajo vpliv na 

razpoloženje otrok 

2,727 94 ,008 ,358 ,10 ,62 

Ste mnenja, da oglasi zavajajo 13,561 95 ,000 1,281 1,09 1,47 

Mediji imajo vpliv na zdravje 

otrok 

3,010 88 ,003 ,404 ,14 ,67 

 

Correlations 

 

Čas staršev za 

aktivnosti: TV, 

radio, računalnik, 

telefon, časopis v 

min dnevno.  

Čas otrok za 

aktivnosti: TV, 

radio, računalnik, 

telefon, časopis v 

min dnevno. 

Čas staršev za aktivnosti: TV, 

radio, računalnik, telefon, časopis v 

min dnevno.  

Pearson Correlation 1 ,331** 

Sig. (2-tailed) 
 

,001 

N 99 99 

Čas otrok za aktivnosti: TV, radio, 

računalnik, telefon, časopis v min 

dnevno. 

Pearson Correlation ,331** 1 

Sig. (2-tailed) ,001 
 

N 99 99 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



 

 

Correlations 

 

Starši - Gledate 

televizijo v minutah 

dnevno 

Otrok - Gleda 

televizijo v minutah 

dnevno 

Starši - Gledate televizijo v 

minutah dnevno 

Pearson Correlation 1 ,330** 

Sig. (2-tailed) 
 

,001 

N 99 99 

Otrok - Gleda televizijo v minutah 

dnevno 

Pearson Correlation ,330** 1 

Sig. (2-tailed) ,001 
 

N 99 99 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 

Starši - Poslušate 

radio v minutah 

dnevno 

Otrok - Posluša 

radio v minutah 

dnevno 

Starši - Poslušate radio v minutah 

dnevno 

Pearson Correlation 1 ,413** 

Sig. (2-tailed) 
 

,000 

N 99 99 

Otrok - Posluša radio v minutah 

dnevno 

Pearson Correlation ,413** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 
 

N 99 99 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Correlations 



 

 

Starši - Uporabljate 

računalnik v 

minutah dnevno 

Otrok - Uporablja 

računalnik v 

minutah dnevno 

Starši - Uporabljate računalnik v 

minutah dnevno 

Pearson Correlation 1 -,016 

Sig. (2-tailed) 
 

,877 

N 99 99 

Otrok - Uporablja računalnik v 

minutah dnevno 

Pearson Correlation -,016 1 

Sig. (2-tailed) ,877 
 

N 99 99 

 

 

Correlations 

 

Starši - Se 

pogovarjate po 

telefonu v minutah 

dnevno 

Otrok - Se 

pogovarja po 

telefonu v minutah 

dnevno 

Starši - Se pogovarjate po telefonu 

v minutah dnevno 

Pearson Correlation 1 ,161 

Sig. (2-tailed) 
 

,112 

N 99 99 

Otrok - Se pogovarja po telefonu v 

minutah dnevno 

Pearson Correlation ,161 1 

Sig. (2-tailed) ,112 
 

N 99 99 

 

Correlations 



 

 Starši - Berete 

revije, časopis v 

minutah dnevno 

Otrok - Bere revije, 

časopis v minutah 

dnevno 

 

Starši - Berete revije, časopis v 

minutah dnevno 

Pearson Correlation 1 ,046 

 

Sig. (2-tailed) 
 

,654 

 

N 99 99 

Otrok - Bere revije, časopis v 

minutah dnevno 

 

Pearson Correlation ,046 

 

1 

Sig. (2-tailed) ,654 

 

 

N 99 99 

 

Group Statistics 

 
Starostni skupini do treh let in 

nad tremi leti starosti otroka N Mean 

Otrok - Gleda televizijo v minutah 

dnevno 

dimensi

on1 

Stari do vkl.3 leta 50 43,00 

Stari nad 3 leta 49 54,49 

 

Group Statistics 

 
Starostni skupini do treh let in 

nad tremi leti starosti otroka Std. Deviation Std. Error Mean 

Otrok - Gleda televizijo v minutah 

dnevno 

dimensi

on1 

Stari do vkl.3 leta 27,848 3,938 

Stari nad 3 leta 37,821 5,403 

 



 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of Variances 

F Sig. 

Otrok - Gleda televizijo v minutah 

dnevno 

Equal variances assumed 1,643 ,203 

Equal variances not assumed 
  

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

t df Sig. (2-tailed) 

Otrok - Gleda televizijo v minutah 

dnevno 

Equal variances assumed -1,724 97 ,088 

Equal variances not assumed -1,718 88,173 ,089 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

Mean Difference 

Std. Error 

Difference 

Otrok - Gleda televizijo v minutah 

dnevno 

Equal variances assumed -11,490 6,666 

Equal variances not assumed -11,490 6,686 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

Otrok - Gleda televizijo v minutah 

dnevno 

Equal variances assumed -24,720 1,740 

Equal variances not assumed -24,777 1,797 



 

 

Group Statistics 

 
Starostni skupini do treh let in 

nad tremi leti starosti otroka N Mean 

Otrok - Posluša radio v minutah 

dnevno 

dimensi

on1 

Stari do vkl.3 leta 50 21,70 

Stari nad 3 leta 49 23,16 

 

Group Statistics 

 
Starostni skupini do treh let in 

nad tremi leti starosti otroka Std. Deviation Std. Error Mean 

Otrok - Posluša radio v minutah 

dnevno 

dimensi

on1 

Stari do vkl.3 leta 54,769 7,745 

Stari nad 3 leta 51,778 7,397 

 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of Variances 

F Sig. 

Otrok - Posluša radio v minutah 

dnevno 

Equal variances assumed ,078 ,780 

Equal variances not assumed 
  

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

t df Sig. (2-tailed) 

Otrok - Posluša radio v minutah 

dnevno 

Equal variances assumed -,137 97 ,892 

Equal variances not assumed -,137 96,876 ,892 

 



 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

Mean Difference 

Std. Error 

Difference 

Otrok - Posluša radio v minutah 

dnevno 

Equal variances assumed -1,463 10,716 

Equal variances not assumed -1,463 10,710 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

Otrok - Posluša radio v minutah 

dnevno 

Equal variances assumed -22,732 19,805 

Equal variances not assumed -22,720 19,794 

 

Group Statistics 

 
Starostni skupini do treh let in 

nad tremi leti starosti otroka N Mean 

Otrok - Uporablja računalnik v 

minutah dnevno 

dimensi

on1 

Stari do vkl.3 leta 50 4,80 

Stari nad 3 leta 49 13,37 

 

Group Statistics 

 
Starostni skupini do treh let in 

nad tremi leti starosti otroka Std. Deviation Std. Error Mean 

Otrok - Uporablja računalnik v 

minutah dnevno 

dimensi

on1 

Stari do vkl.3 leta 9,201 1,301 

Stari nad 3 leta 22,808 3,258 

 



 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of Variances 

F Sig. 

Otrok - Uporablja računalnik v 

minutah dnevno 

Equal variances assumed 19,700 ,000 

Equal variances not assumed 
  

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

t df Sig. (2-tailed) 

Otrok - Uporablja računalnik v 

minutah dnevno 

Equal variances assumed -2,460 97 ,016 

Equal variances not assumed -2,442 62,962 ,017 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

Mean Difference 

Std. Error 

Difference 

Otrok - Uporablja računalnik v 

minutah dnevno 

Equal variances assumed -8,567 3,483 

Equal variances not assumed -8,567 3,508 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

Otrok - Uporablja računalnik v 

minutah dnevno 

Equal variances assumed -15,480 -1,655 

Equal variances not assumed -15,579 -1,556 

 



 

Group Statistics 

 
Starostni skupini do treh let in 

nad tremi leti starosti otroka N Mean 

Otrok - Je na internetu ( tudi igre in 

učenje) v minutah dnevno 

dimensi

on1 

Stari do vkl.3 leta 50 3,20 

Stari nad 3 leta 49 11,84 

 

Group Statistics 

 
Starostni skupini do treh let in 

nad tremi leti starosti otroka Std. Deviation Std. Error Mean 

Otrok - Je na internetu ( tudi igre in 

učenje) v minutah dnevno 

dimensi

on1 

Stari do vkl.3 leta 8,129 1,150 

Stari nad 3 leta 23,973 3,425 

 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of Variances 

F Sig. 

Otrok - Je na internetu ( tudi igre in 

učenje) v minutah dnevno 

Equal variances assumed 17,498 ,000 

Equal variances not assumed 
  

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

t df Sig. (2-tailed) 

Otrok - Je na internetu ( tudi igre in 

učenje) v minutah dnevno 

Equal variances assumed -2,410 97 ,018 

Equal variances not assumed -2,391 58,697 ,020 

 

Independent Samples Test 



 

 

t-test for Equality of Means 

Mean Difference 

Std. Error 

Difference 

Otrok - Je na internetu ( tudi igre in 

učenje) v minutah dnevno 

Equal variances assumed -8,637 3,583 

Equal variances not assumed -8,637 3,612 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

Otrok - Je na internetu ( tudi igre in 

učenje) v minutah dnevno 

Equal variances assumed -15,749 -1,525 

Equal variances not assumed -15,866 -1,407 

 

Group Statistics 

 
Starostni skupini do treh let in 

nad tremi leti starosti otroka N Mean 

Otrok - Se pogovarja po telefonu v 

minutah dnevno 

dimensi

on1 

Stari do vkl.3 leta 50 1,16 

Stari nad 3 leta 49 1,67 

 

Group Statistics 

 
Starostni skupini do treh let in 

nad tremi leti starosti otroka Std. Deviation Std. Error Mean 

Otrok - Se pogovarja po telefonu v 

minutah dnevno 

dimensi

on1 

Stari do vkl.3 leta 4,524 ,640 

Stari nad 3 leta 4,913 ,702 

 

Independent Samples Test 



 

 

Levene's Test for Equality of Variances 

F Sig. 

Otrok - Se pogovarja po telefonu v 

minutah dnevno 

Equal variances assumed ,792 ,376 

Equal variances not assumed 
  

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

t df Sig. (2-tailed) 

Otrok - Se pogovarja po telefonu v 

minutah dnevno 

Equal variances assumed -,541 97 ,590 

Equal variances not assumed -,541 95,986 ,590 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

Mean Difference 

Std. Error 

Difference 

Otrok - Se pogovarja po telefonu v 

minutah dnevno 

Equal variances assumed -,513 ,949 

Equal variances not assumed -,513 ,950 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

Otrok - Se pogovarja po telefonu v 

minutah dnevno 

Equal variances assumed -2,397 1,370 

Equal variances not assumed -2,399 1,372 

 



 

 
Starostni skupini do treh let in 

nad tremi leti starosti otroka N Mean 

Otrok - Igra igre na računalniku oz. 

telefonu v minutah dnevno 

dimensi

on1 

Stari do vkl.3 leta 50 6,20 

Stari nad 3 leta 49 12,14 

 

Group Statistics 

 
Starostni skupini do treh let in 

nad tremi leti starosti otroka Std. Deviation Std. Error Mean 

Otrok - Igra igre na računalniku oz. 

telefonu v minutah dnevno 

dimensi

on1 

Stari do vkl.3 leta 18,913 2,675 

Stari nad 3 leta 22,103 3,158 

 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of Variances 

F Sig. 

Otrok - Igra igre na računalniku oz. 

telefonu v minutah dnevno 

Equal variances assumed 2,309 ,132 

Equal variances not assumed 
  

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

t df Sig. (2-tailed) 

Otrok - Igra igre na računalniku oz. 

telefonu v minutah dnevno 

Equal variances assumed -1,438 97 ,154 

Equal variances not assumed -1,436 94,125 ,154 

 

Independent Samples Test 

 
t-test for Equality of Means 



 

Mean Difference 

Std. Error 

Difference 

Otrok - Igra igre na računalniku oz. 

telefonu v minutah dnevno 

Equal variances assumed -5,943 4,132 

Equal variances not assumed -5,943 4,138 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

Otrok - Igra igre na računalniku oz. 

telefonu v minutah dnevno 

Equal variances assumed -14,143 2,257 

Equal variances not assumed -14,159 2,273 

 

Group Statistics 

 
Starostni skupini do treh let in 

nad tremi leti starosti otroka N Mean 

Otrok - Bere revije, knjige 

vminutah dnevno 

dimensi

on1 

Stari do vkl.3 leta 50 20,70 

Stari nad 3 leta 49 19,49 

 

Group Statistics 

 
Starostni skupini do treh let in 

nad tremi leti starosti otroka Std. Deviation Std. Error Mean 

Otrok - Bere revije, knjige v 

minutah dnevno 

dimensi

on1 

Stari do vkl.3 leta 22,633 3,201 

Stari nad 3 leta 22,964 3,281 

 

Independent Samples Test 

 
Levene's Test for Equality of Variances 



 

F Sig. 

Otrok - Bere revije, knjige  v 

minutah dnevno 

Equal variances assumed ,192 ,662 

Equal variances not assumed 
  

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

t df Sig. (2-tailed) 

Otrok - Bere revije knjige  v 

minutah dnevno 

Equal variances assumed ,264 97 ,792 

Equal variances not assumed ,264 96,882 ,792 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

Mean Difference 

Std. Error 

Difference 

Otrok - Bere revije,  knjige v 

minutah dnevno 

Equal variances assumed 1,210 4,583 

Equal variances not assumed 1,210 4,583 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

Otrok - Bere revije, knjige  v 

minutah dnevno 

Equal variances assumed -7,885 10,306 

Equal variances not assumed -7,887 10,307 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 


