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Povzetek 

V raziskovalni nalogi raziskujem vpliv, ki ga imajo družabna omrežja na samopodobo mladih. 
Družabna omrežja so v zadnjih letih med mladimi postala zelo priljubljena in omogočajo 
medsebojno komunikacijo, na ta način posredno tudi deljenje koščkov zasebnega življenja. 
Zaradi neprestanega ogledovanja in “lajkanja” objav popolnih življenj znanih ali manj znanih 
oseb, objave na socialnih omrežjih mladim vsiljujejo mnenje o idealnem življenjskem stilu, 
postavi ... Raziskovala sem, kakšen vpliv imajo tovrstna omrežja na življenjski stil, predvsem 
pa na samopodobo mojih vrstnikov – osnovnošolcev. V teoretičnem delu predstavljam dve 
plati družabnih omrežij: kot nek varen prostor ter, po drugi strani, nevarnosti njihove pretirane 
uporabe. Rezultate, ki bodo potrdili ali ovrgli moje na začetku zastavljene hipoteze, sem dobila 
s pomočjo vprašalnika, na katerega so odgovarjali učenci od 7. do 9. razreda osnovne šole ter 
s pomočjo intervjuja, ki sem ga opravila s psihoterapevtko dr. Nado Mirnik Trtnik. Zanimalo me 
je predvsem, kako družabna omrežja vplivajo na učence, starostna skupina, ki je najbolj 
ogrožena, spol, ki je bolj dovzeten za vpliv na samopodobo in kako čas preživet na spletih 
platformah, vpliva na oblikovanje osebnega mnenja.  

 
Ključne besede:  mladi, socialna omrežja, telesna samopodoba, samozavest 
 

 
Abstract 

In this research paper, I explore the impact of social networks on young people's self-esteem. 
In recent years, social networks have become very popular among young people and enable 
mutual communication, and thus indirectly the sharing of pieces of private life. Due to the 
constant viewing and "liking" of posts about the lives of famous and lesser-known people, posts 
on social networks force young people to think about the ideal lifestyle, posture ... I researched 
the impact of such networks on lifestyle and especially on the self-esteem of my peers - primary 
school students. In the theoretical part, I present two sides of social networks: as a safe space 
and, on the other hand, the dangers of their excessive use. The results, which will confirm or 
refuse my initial hypothesis, were obtained with the help of a questionnaire answered by 
students from 7th to 9th grade of primary school and with the help of an interview I conducted 
with psychotherapist dr. Nado Mirnik Trtnik. I was particularly interested in how social networks 
affect students, the age group most at risk, gender, which is more susceptible to influencing 
self-esteem, and how time spent on online platforms influences personal opinion formation. 
 

Keywords:  youth, social networks, body image, self-confidence 
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1 UVOD 

Kaj je lepota? Kot odgovor na to vprašanje sem se najprej spomnila na podobo manekenke 
oz. igralke, ki sem jo videla na socialnih omrežjih, z njeno popolno postavo, sijočo kožo, brez 
''napak'' oz. pomanjkljivosti. Zavedam se, da gredo vse te slike pred samo objavo na spletu 
skozi nešteto popravljanj, pa vendar menim, da o tem nihče pretirano ne razmišlja. Tudi jaz 
včasih ne, saj se velikokrat zalotim, da razmišljam o svojem izgledu in se primerjam z videnem. 
Kako me vidijo drugi? Bi se morala spremeniti, da bi jim bil moj izgled bolj všeč? Sem dovolj 
dobra? Me sošolci in sošolke opazijo?  
V sodobnem času smo vsi močno povezani s pametnimi napravami, kar ni nujno vedno slabo. 
Socialna omrežja in mediji, do katerih dostopamo preko pametnih naprav, nimajo samo 
negativnega vpliva in ne širijo samo laži, vendar nam pomagajo izvedeti več o dogajanju okoli 
nas in nas informirajo z svežimi novicami. Kljub temu obstajajo tudi slabe strani te močne 
povezanosti. Če bi v tem trenutku odprli aplikacijo Instagram, bi se pod prvimi petimi objavami 
zagotovo znašlo kar nekaj ''selfijev'', zgodb podprtih s fotografijami iz idiličnih potovanj in 
nasploh ''popolnih življenj'' znanih in manj znanih oseb, tudi prijateljev in znancev. S tem ni nič 
narobe, dokler njihovih življenj ne začnemo primerjati s svojimi.  
 
V raziskovalni nalogi sem se odločila osredotočiti na vpliv socialnih omrežji na samopodobo 
mladih in privzgojeno predstavo o lepoti oziroma medijskih standardih. Hotela sem raziskati, 
ali se je v sodobnem času razvil lepotni standard, navidezna popolna življenja, h katerim vsi 
stremimo, po katerih vsi hrepenimo in se hkrati zavedamo, da niso resnična. Želela sem tudi 
ugotoviti, ali sta oba spola enako dovzetna za vpliv socialnih omrežij in katera je najbolj 
ogrožena starostna skupina. Za odgovor na to vprašanje sem se obrnila k doktorici 
psihoterapije Nadi Mirnik Trtnik in z njo opravila intervju. Zadnja stvar, ki sem jo želela izvedeti 
je, ali količina časa preživetega na spletu, vpliva na samopodobo. Preden sem se lotila 
raziskovanja, sem postavila naslednje hipoteze: 
 
H1: Socialna omrežja negativno vplivajo na samopodobo mladih.  
H2: Socialna omrežja enako vplivajo na fante kot na dekleta. 
H3: Socialna omrežja najbolj vplivajo na samopodobo mladostnikov v starostni skupini od 13 
-14 let. 
H4: Več časa preživetega na spletu vpliva na večjo obremenjenost s samopodobo. 
 
Na podlagi rezultatov ankete, ki so jo reševali osnovnošolci iz OŠ Žiri in OŠ Poljane nad Škofjo 
Loko, sem prišla do rezultatov, ki jih bom predstavila kasneje.  
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2 TEORETIČNI DEL  

2.1 DRUŽABNA OMREŽJA 

Definicija družabnih omreži pravi, da so to internetne tehnologije spleta, ki nam omogočajo 
interaktivno izmenjavo informacij, idej, slik … Družabna omrežja so aplikacije, spletne storitve, 
platforme in strani, ki sestavljajo družabne mreže ali družabne odnose med ljudmi. Večinoma 
prijateljskih odnosov in poznanstev se v sedanjem času začne na družabnih omrežjih. 
Posameznikovi algoritmi so oblikovani tako, da si vedno ogleduje samo stvari, ki so mu všeč 
in tako spoznava ljudi z istimi interesi. Na primer, če določeno osebo veseli glasba določenega 
izvajalca, bo njegov Instagram “feed” slejkoprej poln novic tega izvajalca in profili ljudi, ki jih 
prav tako zanima ta izvajalec. Skozi komentarje in objave se lahko povežemo s sebi podobnimi 
ljudmi. Ampak zakaj so bila socialna omrežja sploh ustvarjena? Sprva so obstajala zato, da so 
uporabnikom pomagali pri digitalnem povezovanju s prijatelji, sodelavci, družinskimi člani in 
podobno mislečimi posamezniki, ki jih morda nikoli niso osebno srečali. 

 
2.1.1  Prva družabna omrežja 

Prva spletna stran oz. socialno omrežje je bilo vzpostavljeno leta 1997 in se je imenovalo 
SixDegrees.com, ki je uporabnikom omogočalo, da so si ustvarili profil, pošiljali sporočila in 
povezave znotraj omrežja. Spletno mesto je zbralo približno milijon uporabnikov, preden so ga 
odkupili za 125 milijonov dolarjev in zaprli leta 2000, čeprav se je pozneje skromno vrnilo in še 
vedno obstaja. Leta 2000 se je pojavila aplikacija Are you hot or not?, ki naj bi navdihnila 
kasnejše ustvarjalce Facebooka in YouTuba. Ta aplikacija je uporabnike vabila, da oddajo 
svoje fotografije, da bi drugi lahko ocenili njihovo privlačnost. Nato je prišel Friendster, ki je bil 
uveden leta 2002 in je bil je bil prvotno spletna stran za zmenke, ki bo ljudem pomagala 
vzpostaviti skupne prijatelje. Uporabniki so si lahko ustvarili profil, vključili »posodobitve 
statusa« in razkrili svoje razpoloženje. Na žalost je porast priljubljenosti spletnega mesta leta 
2003 presenetil podjetje in vzel davek na njegove strežnike, kar je vplivalo na uporabnike, ki 
so vedno bolj iskali povezavo drugje. Kmalu zatem, leta 2003 je 19-letni Mark Zuckerberg 
ustvaril aplikacijo Facemash, s katero so študentje s prestižne ameriške šole Harvard lahko 
primerjali sliki dveh študentk in se odločili, katera je bolj privlačna. Zaradi kršenja osebnih 
pravic so aplikacijo po dveh dneh umaknili s spleta. Ker pa je pred tem požela velik uspeh,  je 
Zuckerberg čez nekaj časa predstavil aplikacijo z imenom The Facebook.  
 
2.1.2  Facebook 

Prepričana sem, da ste za to aplikacijo slišali že vsi, saj je ena najbolj znanih in uporabljenih 
aplikacij med mladimi in starejšimi ljudmi. Ko je bil februarja leta 2004 predstavil na spletu so 
lahko aplikacijo dostopali samo učenci Harvarda. Na njej so lahko objavljali svoje fotografije in 
osebne podatke o svojem življenju, kot so urniki pouka in klubi, ki so jim pripadali. Njegova 
priljubljenost se je povečala in kmalu so se lahko pridružili študentom drugih prestižnih šol, kot 
sta univerzi Yale in Stanford. Do junija 2004 se je vpisalo več kot 250.000 učencev iz 34 šol. 
Leto 2005 je bilo za podjetje odločilno. Spremenili so svoje ime iz The facebook v samo 
Facebook in dodali nekaj novih možnosti. Do konca leta je imel Facebook že več kot šest 
miljonov aktivnih mesečnih uporabnikov. Danes Facebook uporablja kar 2,85 miljarde 
uporabnikov.  
 

2.1.3  Instagram 

Instagram je bil zagnan leta 2010 in je bil v originalu narejen kot aplikacija za deljenje 
računalniško urejenih slik. Ko sta ustvarjalca ugotovila, da je ta ideja preveč podobna eni izmed 
že obstoječih aplikacij, sta jo spremenila v deljenje enostavnih fotografij posnetih z mobilnim 
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telefonom. Aplikacija je v enem dnevu pridobila 25.000 uporabnikov, danes pa jo uporablja 1 
miljarda ljudi.  
 
2.1.4  Twitter 

Twitter ali po slovensko “žvižgač” je aplikacija, ki omogoča prehajanje kratkih sporočil med 
skupine prejemnikov prek osebnega računalnika ali mobilnega telefona. Twitter vključuje vidike 
spletnih mest družbenih omrežij, kot sta Myspace in Facebook, s tehnologijami za takojšnje 
sporočanje za ustvarjanje omrežij uporabnikov, ki lahko ves dan komunicirajo s kratkimi 
sporočili ali "tviti". Uporabniki so ga lahko začeli uporabljati leta 2006. Aplikaciji in ustvarjalcem 
se na začetku kariere ni obetalo nič lepega, saj za razliko od Facebooka in Instagrama 
aplikacija ni nemudoma požela uspeha. Glede na to, da se je število obiskovalcev v letu 2009 
povečalo za približno 1300 odstotkov, je bilo očitno, da je Twitter več kot nišna radovednost. 
Danes Twitter aktivno uporablja 77.75 miljonov ljudi. Vsako sekundo je v povprečju na Twitterju 
objavljenih okoli 6000 tvitov, kar ustreza več kot 350.000 tvitov, poslanih na minuto, 500 
milijonov tvitov na dan in okoli 200 milijard tvitov na leto. Predvideva se, da je število tvitov na 
dan doseglo vrhunec avgusta 2014 s 661 milijoni. 
 
 
2.1.5  Youtube 

YouTube je bil prvotno ustvarjen kot platforma za vsakogar, ki si želi objavljati poljubno video 
vsebino. Upali so, da bodo uporabniki lahko uporabljali spletno mesto za nalaganje, skupno 
rabo in ogled vsebine brez omejitev. Kmalu po tem, ko se je stran odprla, maja 2005, je 
privabljala okoli 30.000 obiskovalcev na dan. Ko je bil YouTube uradno predstavljen 15. 
decembra 2005, je vsak dan zagotavljal več kot dva milijona ogledov videoposnetkov. Do 
januarja 2006 se je to število povečalo na več kot 25 milijonov ogledov. Število videoposnetkov, 
ki so na voljo na spletnem mestu, je marca 2006 preseglo 25 milijonov, pri čemer se je dnevno 
naložilo več kot 20.000 novih videoposnetkov. Do poletja 2006 je YouTube ponujal več kot 
100 milijonov videoposnetkov na dan, število videoposnetkov, ki so bili naloženi na spletno 
mesto, pa ni kazalo na upočasnitev. To družabno omrežje je doseglo neverjeten uspeh 
predvsem zaradi raznolike vsebine ter zato, ker je video eden izmed najbolj priljubljenih 
formatov vsebine in se redno deli prek družbenih medijev. Google in drugi iskalniki ponavadi 
dajejo prednost videoposnetkom, zato je deljenje videoposnetkov prek YouTuba z dobrimi 
naslovi, opisi in oznakami odličen način za izboljšanje uvrstitve v iskalniku. 
 
2.1.6  Tiktok 

TikTok je priljubljena aplikacija, ki uporabnikom omogoča ustvarjanje, ogled in skupno rabo 
15-sekundnih videoposnetkov, posnetih na mobilnih telefonih. S svojimi nenavadnimi kratkimi 
videoposnetki, ki so nastavljeni na glasbo in zvočne učinke, je aplikacija znana po svoji 
zasvojljivi kakovosti in visoki ravni angažiranosti. Tako amaterski kot profesionalni ustvarjalci 
lahko svojim videoposnetkom dodajo učinke, kot so filtri, glasba v ozadju in nalepke, ter lahko 
sodelujejo pri vsebini in ustvarjajo duetne videoposnetke z razdeljenim zaslonom, tudi če so 
na različnih lokacijah. Glede na to, da je bil TikTok predstavljen leta 2016 in ima danes 800 
miljonov aktivnih uporabnikov po celem svetu, lahko sklepamo, da je med mladimi, tako kot 
tudi starejšimi ena izmed najbolj priljubljenih aplikacij. 
 
 

2.2  DRUŽABNA OMREŽJA KOT VAREN KRAJ 

Socialna omrežja so v zadjem času doživala velik »uspeh«, čeprav so med nami že od leta 
1997. Mladi vse več časa preživljamo s »skrolanjem« po Instagramu, Tik Toku, Facebooku ... 
Za nekatere predstavljajo socialna omrežja edini varen prostor, kjer se lahko izražajo brez 
kakršnega koli nadzora, skrijejo svojo pravo identiteto, se preobrazijo v kogar koli želijo... 
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Socialna omrežja jih skrijejo pred realnostjo, saj se naša življenja že po nekaj minutah, 
preživetih na katerih od zgoraj omenjenih platform, zdijo tako dolgočasna in celo manj vredna. 
S svojo raznolikostjo privabljajo na tisoče otrok in najstnikov, ki so v svojih najbolj ranljivih letih 
najbolj dovzetni, da jih bo videno prizadelo oz. dotolklo. Seveda pa je ta blišč le krinka. Vse 
več se pojavlja nasilja na spletu, saj dobijo mladi za ekrani nek občutek varnosti in pogum, da 
izrečejo stvari, ki vplivajo na osebo na drugi strani ekrana. Že samo en negativen komentar 
pod objavo na Instagramu lahko močno vpliva na osebno mnenje in samopodobo določene 
osebe. Število objav na spletu, pa všečkov in komentarjev dobiva večji in večji pomen in na 
čase se zdi, da le to označuje neko sprejetost v družbo, razred, skupino. Mladi  več in več 
spreminjajo sebe, svoje interese; samo zato, da bi ugajali večini. Bojijo se izstopati in se 
zadržujejo v čredi, ki jo vodijo trenutni trendi in influenserji. Mladi, ki še nimajo popolnoma 
razvite osebnosti in osebnega mnenja in še iščejo svoje mesto v skupnosti, bodo hitreje 
podlagli spletnim »idealom« in se jim poskušali pribižati. 
 

 

2.3  NEVARNOST DRUŽABNIH OMREŽIJ 

Socialna omrežja so postala pomemben del življenja povprečnega najstnika. Strokovnjaki 
pravijo, da 90 % najstnikov uporablja eno ali več socialnih omrežji, 75% pa jih ima že ustvarjen 
profil na enem ali več socialnih omreži. Kot že omenjeno, se spletno ustrahovanje iz leta v leto 
povečuje. V zadnjih desetih letih je spletno ustrahovanje vse bolj vodilo v samopoškodovanje 
in samomor. Študija iz aprila 2020, ki jo je izvedel Nacionalni center za zdravstveno statistiko 
(NPHC), je pokazala, da so socialna omrežja drugi vodilni vzrok smrti državljanov ZDA, starih 
od 10 do 34 let. Otroci zlahka postanejo tarče internetnih zlorab. Več kot delijo z javnostjo, bolj 
so na udaru. Statistike kažejo, kako zelo nevarna so socialna omrežja. 17% najstnikov pravi, 
da jih je kontaktiral nekdo, ki ga niso poznali in so se zaradi te osebe počutili nelagodno. 30% 
najstnikov pravi, da so prejeli reklame, ki so bile skrajno neprimerne za njihova leta. 39% 
najstnikov je priznalo, da so lagali, da bi dobili dostop do določene spletne strani. Problem pa 
ni samo v spletnem ustrahovanju, temveč tudi v lažnih informacijah, ki se zaradi priljubljenosti 
platform širijo izjemno hitro. Nov način za hitro izgubo teže, pa povečava ustnic na domu, take 
in še več temu podobnih naslovov in posnetkov bi našli na spletnih omrežjih. Mnogokrat nas 
podjetja zavedejo v kupovanje njihovega izdelka, včasih pa lahko pri  »poskusih« videnih na 
spletu pride do resnejših poškodb. To nas pripelje do vprašanja, kako vemo, kdaj je novica oz. 
nasvet lažna, kdaj pa ji gre zaupati. Odgovor je, da ne vemo. Vedno je možnost, da nas bo 
podjetje oguljufalo, saj z naprednostjo tehnologije napredujejo tudi njene slabe strani. Tukaj 
pridejo na vrsto starši. Njihova naloga je, da otroke naučijo, da informacijam na spletu ni 
zaupati, sploh pa jih ne smejo poskušati. Na spletu je zelo malo ljudi iskrenih, podatke 
poskušajo prikazati sebi v prid, saj jih konec koncev ne more noben ustaviti. Malokrat se 
zavedamo, s kom v resnici govorimo, kaj kupujemo in kakšne slike si ogledujemo. 
 

 
2.4  INTERVJU S PSIHOTERAPEVTKO DR. NADJO MIRNIK TRTNIK 

Dr. Nada Mirnik Trtnik je zakonska in družinska psihoterapevtka, vodja terapevtskega inštituta 
Odnos. V predstavitvi na njeni spletni strani (www.odnos.org) piše, da ima doktorat in 
specializacijo iz Zakonske in družinske terapije. Dodatno ima narejeno usposabljanje za Imago 
edukatorko in terapevtko za delo z otroki. Na kongresih je predstavila več znanstvenih 
prispevkov. Vključena je v redno supervizijsko spremljanje terapevtskega dela. Je članica 
Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije. Ima bogate izkušnje, saj psihoterapijo 
izvaja že več kot 12 let.  
Na terapevtko sem naletela ob gledanju oddaje Tednik na TVSlo. Pisala sem ji in bila je 
pripravljena odgovoriti na nekaj mojih vprašanj.  
 
Se je »problem s samopodobo« razvil v zadnjih letih, s pojavom socialnih omrežij, ali je 

http://www.odnos.org/
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bil tu že prej in je šele zdaj postal očitnejši oz. se o njem več govori? So se že naši stari 
starši primerjali med seboj? 

Ga. Trtnik: »Problem s samopodobo je prisoten že od prej in se šele v zadnjem obdobju več 
govori o njemu. Seveda so se že naši starši primerjali med seboj. Od nekdaj so se primerjali s 
sosedi, sorojenci med sabo, moški med sabo, ženske med sabo.« 
  
Kdo, po vašem mnenju, ima danes največji vpliv na samopodobo mladih, kdo jo najbolj 
oblikuje?  

Ga. Trtnik: »Na samopodobo mladih imajo največji vpliv starši. Saj mladi preko odzivov 
staršev dobijo največ informacij o sebi, predvsem, kdaj dobijo odobravanje, sprejemanje, kdaj 
pa zavračanje in nesprejemanje. Na samopodobo vplivajo tudi drugi, kot so sorojenci, druge 
osebe, s katerimi so otroci in mladi v stiku, kot so vrstniki, učitelji, trenerji. Prav tako pa na 
samopodobo vplivajo tudi mediji, kot so socialna omrežja, videospoti oz. znane osebnosti, filmi, 
revije.«  
 
Imate veliko izkušenj tudi z mladostniki, ki se zaradi tovrstnih težav obrnejo k vam na 
pomoč. Katera je po vašem mnenju najbolj ogrožena starostna skupina? 

Ga. Trtnik: »V zadnjem letu  prihaja na terapijo veliko mladih, ki imajo slabo podobo o sebi. 
Imajo zaničevalne misli, da so grdi, slabi, nesposobni, da so drugi boljši od njih …  
V obdobju pubertete, nekje med 12 in 24 letom starosti, se mladi še bolj intenzivno ukvarjajo 
z oblikovanjem svoje identitete, svoje podobe o sebi, saj si želijo biti sprejeti med vrstniki, želijo 
si pripadati.« 
 
Mladostniki izhajajo iz različnih socialnih okolij. Ste kdaj ugotavljali, ali so npr. 
mladostniki iz premožnejših družin bolj dovzetni za nižanje samozavesti, kot posledice 
videnega na socialnih omrežjih?  

Ga. Trtnik: »Mladostniki res izhajajo iz različnih socialnih okolij, prav tako kot otroci in odrasli. 
Nisem ugotavljala, ali so mladostniki iz premožnejših družin bolj dovzetni za nižanje 
samozavesti, kot posledica videnega na socialnih omrežjih. Bolj bi rekla, da so k temu nagnjeni 
mladostniki iz revnejših družin dovzetnejši, saj si marsičesa ne morejo privoščiti in se s tem 
»pokazati« na slikah preko spleta. Manj se jim dogaja v življenju in imajo manj za delit v 
primerjavi s tistimi, ki jim starši lahko omogočijo več.« 
  
Ali menite, da splošna razgledanost mladostnika, vpliva na njegovo dovzetnost za 
oblikovanje samozavesti, zaradi videnega na socialnih omrežjih? 

Ga. Trtnik: »Mladi, ki imajo večjo splošno razgledanost in imajo več svojih aktivnosti, v katerih 
napredujejo so manj dovzetni, da videno na socialnih omrežjih negativno vpliva na njih. Mladi 
rabijo ob sebi spodbudo ljudi, ki jim veliko pomenijo, in hkrati razvijati redno napredovanje na 
področju različnih veščin (ki niso povezane z socialnimi omrežji, računalnikom, telefonom …)«  
Ali menite, da je količina časa preživetega na spletu povezana z obremenjenostjo s 
samopodobo? 

Ga. Trtnik: »To vsekakor drži. Več časa kot mladostnik preživi na socialnih omrežjih, večja je 
verjetnost da bo razvil depresivnost, da se bo bolj obremenjeval s svojo samopodobo in bo 
bolj zavračal samega sebe.«  
 
Se je v času epidemije covida-19 poslabšala samopodoba mladih?  

Ga. Trtnik: »Menim, da se je v času epidemije covid-19 poslabšala samopodoba mladih. 
Veliko mladih prihaja na terapijo, ker so vedno več časa na telefonu ali računalniku in brskajo 
po socialnih omrežjih, ne zavedajo pa se pasti, v katero so se ujeli. Da ne razvijajo socialnih 
veščin, da postajajo vedno bolj pasivni, nezadovoljni in sami ne vejo točno zakaj. Dejstvo pa 
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je, da so bili izpostavljeni učenju preko računalnika, prikrajšani za mladostnika izredno 
pomembno druženje v živo.«  
 
Kako velik problem, po vašem mnenju, je za današnjo družbo negativen vpliv socialnih 
omrežij na samopodobo mladih? Se o tem v javnosti dovolj govori?  

Ga. Trtnik: »Na samopodobo mladih resnično negativno vplivajo socialna omrežja, o tem so 
narejene številne raziskave. V javnosti se je v zadnjem času začelo več govoriti o temu, še 
vedno pa premalo.« 
 
Še na kratko; se tudi odrasli zaradi tovrstnega problema obrnejo na vas po pomoč? 

Ga. Trtnik: »Ja, tudi odrasli se zaradi slabe samopodobe, primerjanja, prekomerne rabe 
socialnih omrežij obrnejo na terapevtsko pomoč k meni.«  
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3 RAZISKOVALNI DEL  

3.1  METODOLOGIJA 

3.1.1  Opis vzorca raziskave 

Na vprašalnik je odgovorilo 147 učencev in učenk, ki obiskujejo 7., 8. in 9. razred Osnovne 
Šole Žiri in Osnovne Šole Poljane nad Škofjo Loko. Za raziskavo sem opravila tudi en intervju.  
 
3.1.2  Opis merskega instrumenta 

Večino podatkov, iz katerih sem pridobila končne rezultate, sem dobila iz spletnega 
vprašalnika, ki je bil aktiven od 20. januarja do 2. februarja. Uporabila sem spletno aplikacijo 
Google obrazci. Vprašalnik je bil sestavljen iz 21 vprašanj. Zastavljena so bila čim bolj 
objektivno, na način, da anketirancu niso vsiljevala nobenega mnenja. Vprašalnik se nahaja v 
prilogi. 
 
3.1.3 Opis postopka zbiranja podatkov 

Namen raziskave je bil ugotoviti, na kakšen način socialna omrežja vplivajo na samopodobo 
mojih vrstnikov. 
Raziskovalna naloga je kvalitativna, saj temelji na podatkih, ki sem jih pridobila iz intervjuja ter 
vprašalnikov, ki je anketirance povabil k izražanju njihovih osebnih mnenj.  
Za učinkovit potek raziskave sem se najprej morala vprašati o kritičnih problemih, ki jih želim 
raziskati in na podlagi tega postaviti nekaj hipotez - v primeru moje raziskave štiri. Na spletu 
in v knjigah sem poskušala izvedeti čim več že obstoječih informacij o obravnavani temi. 
Prebrala sem mnenja strokovnjakov in si ogledala nekaj dokumentarnih filmov. Tako sem 
prišla do idej, ki so kasneje močno pripomogle k mojemu raziskovanju.  
Opravila sem intervju z dr. Nadjo Mirnik Trtnik, ki sem jo po naključju zasledila na TV Slovenija. 
Pisala sem ji in dogovorili sva se za kratek intervju. Vprašanja sem ji poslala preko elektronske 
pošte, na katera mi je nato tudi pisno odgovorila.  
Ključne podatke za mojo raziskavo sem pridobila iz odgovorov na vprašalnik, ki sem ga 
sestavila sama. Vprašalnik sem podala v elektronski obliki, saj sem domnevala, da bom na tak 
način lahko pridobila večje število odgovorov. Vprašalnik sem delila med sošolce (ti so ga nato 
delili med svoje prijatelje ...), prijatelje, znance, objavljen je bil tudi v spletnih učilnicah osnovne 
šole, ki jo obiskujem.  
Po dvanajstih dneh sem zaključila z zbiranjem informacij in sem zato vprašalnik tudi umaknila 
s spleta. V nadaljevanju sem analizirala pridobljene podatke in na njihovi podlagi potrdila oz. 
zavrnila svoje hipoteze, postavljene na začetku raziskovanja. 
 
3.1.4  Obdelava podatkov 

Najprej sem prebrala vse odgovore svojih vrstnikov, zatem sem se lotila obdelave podatkov. 
Iz pridobljenih podatkov sem izdelala grafe. Grafe sem nato analizirala. Nekateri anketiranci 
reševanja ankete niso vzeli resno, zato sem njihove odgovore izpustila iz podrobnejše analize. 
Med pregledovanjem rezultatov sem naletela na zelo poseben primer in sicer je bila to 
določena učenka, ki mi je zaupala o svojih težavah. Pisala je o tem, da so ji socialna omrežja 
tako zmanjšala samopodobo, da je razvila motnje hranjenja. Ob vsakem grafu sem podrobneje 
analizirala njen odgovor in zraven pripisala moje mnenje. 

 

3.2  REZULTATI 

Rezultate, do katerih sem prišla s pomočjo vprašalnika, predstavljam v spodnjih grafih.  
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Graf 1: Odstotek anketirancev po spolu 

Iz prikaza razberemo, da je bila večina anketirancev ženskega spola (63,7%) ostanek pa so 
bili anketiranci moškega spola (36,3%) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2: Razporeditev anketirancev po razredih 

V raziskavi je sodelovalo največ učencev 8. razreda (34,2%), za njimi so bili učenci 7. razreda 
(33.6%), najmanj sodelujočih učencev je bilo iz 9. razreda (32,2%). 
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Graf 3: Primerjava anketirancev z ljudmi in načinom življenja videnem na spletu 

Večina anketirancev je odgovorila, da se z drugimi ljudmi in njihovim življenjem, prikazanim na 
spletu, ne primerja (61, 6 %), manj kot polovica udeležencev pa je pri tem vprašanju obkrožila 
da (38,4 %). Za da je glasovalo 48 punc in 14 fantov, za ne pa 45 punc in 40 fantov. Pri tem 
grafu 40 odgovorov nisem upoštevala saj so se ponavljali ali pa so bili neprimerni. 
 

Učenci, ki so na zgornje vprašanje odgovorili z ne, so svoje odgovore utemeljevali na naslednje 
načine:  
 

 Ker je večina življenj na spletu umetnih ali zaigranih. 

 Ker mi je boljše, da živim svoje življenje in ne od drugih. 

 Ker je neumno in se bi potem lahko slabše počutila. 

 Da vidim, kako bi se imela, če bi bila v njihovih čevljih.  

 Ker mi je vseeno. 

 Ker se ne obremenjujem z ostalimi. 

 Ker se mi zdi brez pomena, da bi to počela. 

 Ker je moje življenje in se mi ne zdi vredno, da bi ga primerjala. 

 Nisem veliko na spletu. 

 Ker je njihovo življenje ne zanima. 

 Ker ni pomembno, kako živijo drugi ljudje, ampak je pomembno, kako jaz. 

 Ker sem popolna. 

 Ker imam svojo življenje in moram sam garat za uspeh. 

 Ker se predstavljajo boljše, kot so. 

 Ker sem zadovoljna s sabo. 

 Ker me drugi ljudje ne zanimajo. 

 Ker mi je moj način življenja popolnoma v redu. 

 Ker sploh ne gledam spleta (npr. tik tok). 

 Ne vem. 

 Se ne primerjam, ker sem zadovoljna z svojim življenjem. 

 Ker me življenje drugih ne zanima. 

 Ker se mi ne zdi pomembno. 

 Nikoli nisem razmišljala o tem ... 

 Ker živim svoje življenje. 

 Ker so tisto drugi ljudje in ne jaz. 
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 Zato, ker ne ponavljam za njimi. 

 Ker sem rad tak, kot sem. 

 Me ne zanima. 

 Ker se pač ne. 

 Ker jih sploh ne gledam. 

 Ker sama vem, da ne rabim biti kot oni. 

 Na spletu ne gledam reči. To me ne zanima toliko. 

 Ker mi je vseeno, kako živijo drugi. 

 Ne spremljam drugih ljudi na spletu, uporabljam ga za druge stvari. 

 Ker se mi zdi, da imam čisto v redu življenje. 

 Ker po navadi nisem na spletu. 

 Vem, da ni vse resnično, ter da ljudje tam prikažejo le najlepše in najboljše stvari, ter to, 
kar hočejo, da vidijo drugi. 

 Ker mi gredo včasih socialna omrežja precej na živce in se od njih raje distanciram. 

 Ker smo si različni. 

 Ker vsak živi svoje življenje. 

 Ker mislim, da mora vsak imeti svoje življenje, kot si ga želi, ne pa da se primerja z drugimi. 

 Nikoli se nisem primerjala z načinom življenja drugih. 

 Ker moram spoštovati sebe. 

 Ker sem zadovoljen s svojim načinom življenja. 

 Ker se mi zdi, da je potrata časa in ne bo nič spremenilo. Ker nisi to, kar izgledaš. 

 Ker se držim svojega načina. 

 Ne uporabljam veliko spletnih mest. 

 Ker se ne smeš preveč ravnati po drugih. 

 Ker vem, da se od drugih ljudi razlikujem. 

 Ker mi je všeč takšna, kot sem. 

 Ker nimam nobenega socialnega omrežja (Snapchat ali Facebook) 

 Ker se nočem primerjati, ker je vsak poseben na svoj način. 

 Ker imajo oni drugačno življenje kakor jaz. 

 Zato, ker se mi zdi, da se mi ni treba. 

 Ne, saj sem zadovoljna sama s sabo in sem se zadovoljila s tem, kakšna sem. 

 Ker mi je, všeč kako se jaz obnašam, oblačim... 

 Ker sem zadovoljna s tem, kar imam. 

 Ker je moje življenje dovolj dobro. 

 Nikoli še nisem čutila potrebe, da bi se morala obnašati kot nekdo drug. 

 Življenje drugih ljudi po svetu me ne zanima. 

 Ker se imam zelo lepo v svojem življenju. 

Tisti, ki pa so obkrožili da, so to storili, ker menijo: 

 Da vidim, kako bi se imela, če bi bila v njihovi podobi. 

 Ker me zanima, kako živijo drugi. 

 Zato, ker imajo ostali ljudje tudi bolj zanimive načine življenja. 

 Ker so v primerjavi z mano vsi grdi. 

 Saj vedno pomislimo, kakšno je njihovo življenje in potem razmišljamo, kaj bi lahko storili, 
da bi imeli podobno življenje kot oni. 

 Ker bi rad videl, kako zgleda življenje iz druge strani. 

 Ker imam vse, kar rabim, seveda bi lahko imela več, a tudi oni bi lahko imeli več. 

 Ker vidim kakšne spremembe, ki bi jih lahko popravila. 

 Ker so drugačni od mene. 

 Ne vem, včasih se sploh ne zavedam. 

 Ker se mi zdi, da bi lahko imela boljšo postavo. 
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 Ker mislim, da je moje bolj dolgočasno, ampak se zavedam, da živim res dobro življenje. 

 Ne vem. 

 Ker imam občutek, da nimajo nobenih težav in živijo popolno življenje. 

 Ker majo kul življenje. 

 Ne vem. Ker si želim biti podobna njim. 

 Ker imajo drugačen način razmišljanja kot mi in me zanima, kaj mislijo. 

 Ker tako zvem, kaj lahko spremenim na sebi. 

 Ker je njihov način življenja zanimiv, drugačen. 

 Ker se mi zdi njihovo življenje boljše. 

 Ker si želim njihovo življenje, postavo, obraz... in s svojim nisem zadovoljna. 

 Ker se velikokrat življenje drugih zdi lepše in boljše, tudi če ni in si želiš oz. poskušaš živeti 
kot oni. 

 Ker hočem biti tak kot oni. 

 Ker mi je zanimivo. 

 Ker sem ljubosumna. 

 Ker se zgledujem po njih. 

 Ker včasih vidim, da se veliko družijo s prijatelji in se zabavajo ter hodijo na počitnice v 
različne države, ampak to me ne moti toliko, včasih pa se malo primerjam. 

 Ker me zanimajo njihova življenja, sama sebe si predstavljam v njihovi koži. 

 Ker bi rada živela na podoben način kot oni. 

 Ker se zdi vse v njihovem življenju popolno. 

 Ker me zanima. 

 Da vidim, kakšna sem jaz v resnici in kakšni so drugi. 

 Zgledujem se po tistemu, ki mi je vzor. 

 Ker se počutim nepopolno. 

 Ker je "popolno". 

 Ker vidim veliko ljudi, ki imajo tako rečeno perfektno življenje in postavo. 

 Ker mi je zanimivo primerjati, kako živi nek človek, ki deli del svojega življenja s spletom 
oz. drugimi ljudmi kot pa jaz. 

 Ker včasih se mi zdi, da imajo nekateri boljše načine življenja od mene, nekateri pa slabša. 

 Da bi mogoče izboljšal kaj v svojem življenju. 

 Nekatere imajo lepo kožo, postavo ... 
Na splošno me je odgovor na to vprašanje presenetil, saj sem pričakovala, da bo veliko več 

učencev napisalo odgovor da, torej da se primerjajo z ljudmi in videnim na spletu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



12 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Graf 4: Občutek manjvrednosti v primerjavi z drugimi 

 

Prevladoval je odgovor ne, kar pomeni, da se kar 61,6 % učencev nikoli ne počuti manj vredno 
ali ne dovolj dobro, ko se primerjajo z znanimi na spletu, nekaj učencev je reklo, da se včasih 
tako  počuti (38,4 %). Tu je z ne odgovorilo 49 anketirank in 42 anketirancev, za da pa je 
odgovorilo  47 anketirank in 9 anketirancev. 84 odgovorov nisem vključila saj so bili zelo 
podobni že napisanim ali pa so bili neprimerni. 

Tisti, ki se nikoli ne počutijo manjvredne, so kot razlog napisali: 

 Ker so oni morali delati toliko več, da so zdaj lahko, kar hočejo biti, jaz pa ne. 

 Ker vem, da nisem nič manj vredna. 

 Vedno se počutim vredno med svojimi vrstniki. 

 Se ne obremenjujem. 

 Ker se pri stvareh, ki jih delam, trudim. 

 Ker smo vsi enako vredni. 

 Ker mislim, da smo vsi enakovredni, ne glede na to ali imamo drugačen stil oz. misli. 

 Ne, saj se z njimi ne primerjam. 

 Ker se ne primerjam s svojimi vrstniki. 

 Ker ima vsak svoje življenje. 

 Ker imam svoje življenje in moram garat za uspeh. 

 Ker se vsi do mene obnašajo prijazno in ni potrebe po tem, da bi se primerjala z njimi. 

 Ker sem samozavesten. 

 Na koncu smo vsi samo ljudje in bomo vsi nekoč umrli. 

 Ker vem, da sem v določenih sposobnostih boljša. 

 Se ne počutim manj vredno. 

 Ker sem lahko tudi jaz taka kot oni. 

 Ker imamo ljudje različne želje in mnenja glede različnih reči v življenju. 

 Ker me to ne prizadene. 

 Ne, ker se z njimi ne primerjam. 

 Hočem biti samosvoja, ne kot neka slika na plakatu. 

 Ker se ne obremenjujem z drugimi. 

 O sebi imam dovolj dobro mnenje. 

 Ker vem, da znane osebe imajo več denarja in si lahko več privoščijo. 

 Počutim se dovolj vredno, a vseeno se kdaj počutim, kot da bi lahko storila več. 

 Imam občutek, da ne ustrezam lepotnim in življenjskim standardom. 

 Ker se med vrstniki dobro razumemo, se ne zmerjamo. 

 Ne, zato ker sama sebi se zdim dovolj dobra, da živim in sem se sprejela takšno, kot sem. 
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 Ker si nismo podobni in sem med seboj ne moremo primerjati. 

 Ker je vsak dober v nečem. 

 Ker se trudim tak, kot sem. 

 Menim, da nihče ni popoln in se je treba sprejeti takšnega, kot si. 

 Ker se ne ukvarjam z drugimi. 

 Ker vem, da sem tudi jaz veliko vredna, čeprav me morda nihče ne opazi oz. ne izstopam. 

 
 
Nekateri učenci pa so tu glasovali z da, torej se počutijo manjvredno oz. ne dovolj dobro, ko 
se primerjajo z znanimi osebami/svojimi vrstniki, kot razlog pa so navedli: 

 
 Saj imajo nekateri zelo zanimivo življenje ali pa veliko boljšega. 

 Ker vem, da se bi lahko bolj potrudil. 

 Ker sama sebi nisem všeč in s tem mislim tudi, da drugim nisem. 

 Ker sem veliko sošolkam pomagala, same pa se raje družijo z drugimi. 

 Ker sem drugačna od njih ali pa nimam nečesa, kar imajo. 

 Ker izgledajo boljše kot jaz. 

 Ker se mi zdi, da gre moja osebnost vsem 'na živce'. 

 Ker se jim več dogaja morda. 

 Ker so pač boljši od mene. 

 Ker se mi zdi njihovo življenje boljše. 

 Ker vidim, da je možno, da si tak, kakor si želim sama biti, ampak jaz nisem. 

 Včasih se mi zdi, da sem slabša, ker nimam tako dobrega telefona in nimam vseh 
družabnih omrežij, ki jih imajo drugi. 

 Ljubosumje. 

 Ker so videti lepši/boljši. 

 Ker bi tudi jaz rada bila moderna. 

 Ker naredim veliko stvari narobe. 

 Ker potem mislim, da jaz nisem dovolj dobra za njih, ampak ugotovila sem, da sem morda 
bolj in prijazna in razumevajoča prijateljica. 

 Predvsem videz telesa in ocene. 

 Ker nimam veliko samozavesti. 

 Ker imajo boljše ocene. Imajo več prijateljev. 

 Saj če so oni znani, so verjetno boljši od mene. 

 Ker se mi zdi, da me ne sprejmejo. 

 Npr., ker imajo v življenju vse "pošlihtano". 

 Ker so vsi bolj suhi kot jaz in mi potem govorijo, da sem debela. 

 Sam sem bolj v ozadju in so oni bolj važni. 

 Kadar dobim slabše ocene in npr., da ima moj brat boljše ocene. 

 Nič mi ne uspe tako kot ostalim. 

 Ker se počutim manjvredno od ostalih zaradi nekaterih ocen, postave (čeprav nisem 
debela, imam pa občutek, kot da sem). 

 

Drugi odgovori so nakazovali na to, da se anketiranci po večini ne počutijo manjvredne oz. ne 
dovolj dobre, ko se primerjajo z videnem na spletu, kar je prav tako kot pri zgornjem vprašanju 
pozitivno presenečenje. Zelo vesela sem bila, ko sem ugotovila, da se anketiranci v svojem 
telesu in življenju počutijo udobno, jim je všeč in ne stremijo k drastičnim spremembam. 
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Graf 5: Odstotek anketirancev, ki jim je videno na spletu znižalo samopodobo 

Večini učencev videno na spletu ni znižalo samopodobe (80,1%), manj kot četrtini pa jim je 
(19,9%).  Tu je z da odgovorilo 62 anketirank in 56 anketirancev, za ne pa 1 anketiranec in 28 
anketirank. 122 odgovorov nisem vključila saj je to vprašanje veliko učencev preskočilo oz. je 
napisalo da odgovora ne vejo. 

Učenci, ki jim videno na spletu ni znižalo samopodobe, je kot razlog za to napisalo: 

 Ne gledam takih stvari. 

 Ne, ker sem ostal isti, kot sem bil. 

 Ker sem že vedela, da sem popolna in imela samozavest. 

 Ne, ker se mi zdi, da je vsak za neko stvar boljši. 

 Ker imajo vse punce na Instagramu dobre postave. 

 Ne, saj se ne oziram na take videe. 

 Ne uporabljam veliko spleta. 

 Ne, zato ker smo različni. 

 Ker moraš ostati tak, kot si. 

 Ker imam še vedno rada sebe. 

 Mi ni znižalo, ampak mi je samo na začetku malo. 

 Ker me to ne zanima. 

 Ne, ker ne gledam takih posnetkov. 

Tisti, ki pa so odgovorili z da, so napisali: 

 Oseba na spletu je bila lepša. 

 Hotela sem manj jesti. 

 Ker imajo vse punce na Instagramu dobre postave. 

 Ko sem videla, kakšno postavo ima dekle v videu. 

 Kratek čas sem bila slabše volje. 

 Ker je veliko ljudi lepših od mene in želim biti kot oni, ampak nisem. 

 Kadarkoli, ko vidim koga govoriti o tem, kako bi morali ljudje izgledati ali živeti in jaz ne 
izgledam oz. živim tako. 

 Kdo objavi take stvari, ki jih on ima, jaz pa ne, in jih hočem imeti, a jih ne morem. 

 Saj vidim, da so drugi boljši od mene. 

 Ker imajo lepo postavo. 
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 Da, ker sem se počutil manj vredno. 

 Dvom o sebi. 

 Začela sem manj jesti, prekomerno sem telovadila. 

Iz odgovorov sem razbrala, da je zelo majhnem številu učencev videno na spletu znižalo 

samopodobo, kar se mi je zdelo zelo dobro, saj to pomeni, da učenci ne dopustijo videnem, 
da bi negativno vplivalo na njih. Osebno sem pričakovalna veliko slabše rezultate. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Graf 6: Odstotek anketirancev, ki so jim socialna omrežja zvišala samopodobo 

Večina anketirancev je izbralo odgovor ne (60,3 %), kar pomeni, da jim družabna omrežja 
nikoli ne zvišajo samopodobe, manj kot polovica pa je glasovala za da (39,7 %), torej so jim 
družabna omrežja že znižala samopodobo. Kar 41 punc je tukaj glasovalo z da poleg 16 fantov. 
Kar 51 deklet in 39 fantov pa je glasovalo z ne. 108 odgovorov nisem ponovno zapisala. 

Učenci, ki so jim socialna omrežja zvišala samopodobe, so kot načine za to napisali: 

 Kakšen video, ki ti je povedal, da smo vsi zelo vredni. 

 Videla sem video, da moraš biti takšen, kakor hočeš. 

 Če sem na primer v kakšni stvari boljši. 

 Veliko ljudi na družabnih omrežjih te spodbuja in ti dokaže, da zmoreš. 

 Z dobrimi mislimi, lepimi besedami ... 

 Inspiracijski influencerji. 

 S spodbudnimi govori. 

 Videla sem veliko posnetkov s pozitivnimi sporočili. 

 Spoznal sem nove ljudi. Navadiš se, kako delati na omrežju in kako priti do kakšne 
informacije. 

 Ker sem videl veliko bolj čudne ljudi od sebe. 

 Počutil sem se bolj vrednega. 

 Ko sem v komentarjih videa videla ljudi, ki bi naredili vse za mojo postavo. 

 Razni influencerji, ki te podpirajo in ti višajo samozavest. 

 So tudi ljudje, ki so "grši" od mene in vidim, da sploh nisem grda ali pa zelo drugačna 

  od drugih. 

 Ko sem objavila kakšen post in sem dobila pozitivne komentarje. 

 Več »sledilcev«. 

 Prilagajam se okoliščinam. 

 Da si lahko to, kar hočeš biti. 
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 Z glasbo ter motivacijskimi govori. 

 Zadnje čase je na socialnih medijih veliko več podpore do ljudi z nižjo samopodobo. 

 Ko vidim, da je veliko ostalih ljudi, ki ima isti izgled, probleme itd. 

 Punca mi je napisala, da sem lepa. 

 Ker sem videla nekaj, kar mi je bilo všeč. 

 Nekateri pokažejo, da vse, kar drugi pokažejo, ni res in da njihovo življenje v resnici sploh 
ni tako popolno. 

 Saj sem prejela lepe komentarje. 

 Le, če govorijo ravno o tem, da smo vsi enakovredni. 

 Počutim se dobro, ko vidim še nekoga z istimi težavami. 

 Ko vidim, da se sploh nimam tako slabo. 

 Ker vidim tudi kakšne, ki niso tako suhe in se imajo rade in mi da spodbudo, da nadaljujem. 

 Ker bolj verjamem vase, si bom zaupala. 

 Od nekaterih na internetu sem pametnejša. 

 Ker sem videl, na primer nekaj na Youtube in sem dobil nasvete, kako nekaj lažje narediti. 

 Ker sama bolj verjamem vase, da zmorem narediti neko stvar in poboljšati življenje vseh. 

 Z lepimi željami, mislimi. 

 Na socialnih omrežjih so tudi lepe misli, ki se jih splača prebrati in malo razmisliti, kaj ti 
sporočajo. 

 Ubadati sem se začel z računalniškimi igrami, z mojimi prijatelji. 

 Saj sem ugotovila, da sem v primerjavi z nekaterimi ljudmi zelo v redu. 
 
Tisti, ki pa jim socialna omrežja niso zvišala samopodobe, so to vprašanje preskočili, oz. 
so napisali, da so odgovorili ne: 
 

 Ne, ker mislim, da sem tudi brez družabnih omrežij v redu oseba. 

 Niso mi zvišala samopodobe. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 7: Odstotek, ki meni, da znane osebnosti, manekenke, priljubljene osebe ... 
predstavljene v medijih z "idealnimi telesi'' vodijo do mišljenja, da je samo njihov telesni 

izgled edini sprejemljiv in ''lep'' v skupnosti 

Iz grafa razberemo, da je malo več kot polovica anketirancev glasovalo z ne (57,5%), torej 
menijo, da znane osebnosti, manekenke, priljubljene osebe ... predstavljene v medijih z 
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"idealnimi telesi''  ne vodijo do mišljenja, da je samo njihov telesni izgled edini sprejemljiv in 
''lep'' v skupnosti, zelo blizu pa je bil tudi odgovor da (42,5%), ki so ga izbrali učenci, ki se s 
trditvijo strinjajo. 50 punc in 34 fantov je tukaj glasovalo z ne, medtem ko je 44 deklet in 19  
fantov raje izbralo ja. 77 odgovorov nisem vključila. 

Ti, ki se s trditvijo strinjajo, so svoj odgovor utemeljili na sledeč način: 

 Ker hočemo vsi biti taki, kot vidimo na spletu. 

 Ker manekenke morajo biti visoke, suhe ... 

 Ker potem vsi mislijo, da morajo imeti tako telo, da se lahko potem dobro počutijo v njem. 

 Preveč se izpostavlja samo lepota. 

 Saj jih predstavijo kot popolne. 

 Ker to, da je nekdo bolj npr. suh na spletu, še ne pomeni, da si lahko debel. 

 Večinoma da, ker veliko ljudi sodi druge glede na njihov izgled. 

 Da, saj njihova osebnost nič ne pomeni. 

 Ljudje mislijo, da so potem vsi taki in so nesramni. 

 Ker jih ljudje poslušajo, saj so njihovi idoli. 

 Prisilijo te, da opaziš razlike med tabo in njimi. 

 Zato ker mediji predstavljajo samo te. Zato ljudje mislijo, da morajo biti taki kot oni. 

 Saj zdaj vsi mislijo, da bolj kot si suh, boljše izgledaš. 

 No, nekateri se potem začnejo gledati in vidijo vedno več hib. 

 Mislim, da jih veliko tako misli, ker nas imajo za manjvredne kot smo mi, ampak je res, da 
je važno, da si samovšečen, ampak nekateri so preveč. 

 Moje vrstnice govorijo veliko o hujšanju. 

 Da, ker so predstavljene kot najboljše. 

 Znane osebnosti so pogosto vzor drugim ljudem in imajo po navadi "idealna telesa", zato 
ustvarjajo vtis, da je najbolj pomembno imeti lepo telo. 

 Ker je ideal punc vitko telo. Večinoma fantov ne gleda karakterja, samo za telo te 
uporabljajo. 

 Zato, da bi jim ostali želeli biti podobni. 

 Da, ker vsi zmeraj vidijo lepoto in dobro postavo in se zgledujejo po tem namesto, da bi se 
zgledovali po tem ali je oseba prijazna, sočutna in dobra v srcu. 

 Imajo veliko oboževalcev, ki želijo biti takšne kot one, prav tako popolna telesa srečujemo 

na vseh reklamah, knjigah, revijah ... 

 Saj na revijah in podobnih stvareh vedno predstavijo samo ta izgled, redko drugo. 

 Na družabnih omrežjih in v reklamah vedno vidimo le popolne ljudi s popolnimi telesi in 
življenji. 

 Ker se tam kažejo v najboljši luči. 

 Ker imajo telo, ki si ga vsak želi. 

 Manekenke so običajno samo suhe in ni med njimi ni »debelejših« deklet in ti dajo misel, 
da je ta oblika telesa popolna. 

 Ja, ker drugi ljudje hočejo biti podobni in hočejo imeti isto postavo, kot jo imajo oni. 

 Ker hočejo biti najboljši. 

 Ker imajo plastične operacije in hočejo potem ljudi prepričati, da samo če imaš kakšno 
plastično operacijo, da si lep. 

 Za nekatere da, za nekatere ne. Zame npr. ne, ker sem lepa takšna, kot sem. 

 Odvisno od posameznika, nekatere so lepe tudi brez ličil, nekatere pa se za ven namažejo, 
da bodo "lepše". 

 Slavne osebe in manekenke imajo lepo postavo, kar lahko ljudem da občutek niso tako 
lepi kot oni, saj nimajo take postave kot oni. 

 Vsi mislijo, da je zunanjost pomembnejša. 

 Saj večina ljudi vidi samo človekovo zunanjost. 
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Preostanek anketirancev, ki je obkrožilo možnost ne, torej mislijo, da znane osebnosti, 
manekenke, priljubljene osebe ... predstavljene v medijih z "idealnimi telesi'‘ ne vodijo do 
mišljenja, da je samo njihov telesni izgled edini sprejemljiv in ''lep'' v skupnosti, pa so svoje 
mnenje utemeljil tako: 

 Ker mislim da si te predstave naredijo ljudje. 

 Ker niso zadovoljne s svojim življenjem. 

 Za vsako osebo je njeno telo najboljše. 

 Ker ima vsak svojo lepoto. 

 Pomemben je tudi karakter. 

 Vsak človek je idealen in lep. 

 Ne, saj ima vsak svoj okus in vsakemu je všeč drugo. 

 Ne, ker ni odvisno, kakšen si na zunaj, ampak kakšen si noter. 

 Ker ima vsak svoje mnenje. 

 Ne, ker hočem biti tak kot sem. 

 Ne, ker širijo ideje za boljše zdravje in videz. 

 Ker ima vsak lahko tako telo, če se ukvarja s športom. 

 Meni osebno ne, verjetno pa komu drugemu. 

 Ker ni pomembna samo zunanjost, ampak tudi notranjost osebe. 

 Vsako osebo moramo spoznati tudi kot osebo, ne pa po videzu. 

 Jaz menim, da so te osebe predstavljene le z dobre plati, nič iz slabe. 

 Nekatere ja, nekatere pa ne. Menim, da je to odvisno od značaja. 

 Mislim, da sprejmejo tudi izgled drugih, ki so drugačni. 

 Ker je vsak s svojim telesom poseben na dober način. 

 Ker je pomembneje, kakšen je človek po značaju kakor po izgledu. 

 Ker se zavedajo, da je to njihov poklic. 

 Tudi, če nimaš popolne postave, si lahko bolj prijazen in dober od drugih. 

 Vsako sliko lahko editiraš in nastane čisto drugačna. 

 Ker se mi zdi, da se vedno več ozavešča o tem, da idealna telesa ne obstajajo. 

 Mislim, da smo vsi lepi in da ni ljudi, ki bi zelo izstopali. 

 Ker je vseeno, kako kdo zgleda. 

 Ker niso vsi egoistični. 

 Ker se sodoben internet ves čas bori proti temu. 

 Velikokrat so fotografije obdelane in velikokrat sploh niso takšne kot mislimo. 

 Ne oz. nekatere tudi ja. Jaz temveč mislim, da se vsak prepričuje, da je njihovo telo, 
govorjenje, itd. najboljše, pa se motijo in jaz temu ne nasedem. 

 Saj večino znanih osebnosti ni samovšečnih in  spodbujajo druge, naj se sprejmejo take 
kot so. 
 

Na splošno so bili odgovoril ponovno zelo dobri, saj se več kot polovica učencev zaveda, da 

manekenke, znane in priljubljene osebe ne vodijo do mišljenja, da je samo njihov telesni izgled 

sprejemljiv v skupnosti.  
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Graf 8: Pojav zavidanja in ljubosumja med vrstniki zaradi števila všečkov in pozitivnih 
komentarjev pod objavami 

 

Da do zavidanja med učenci ne pride, je glasovala velika večina anketirancev (81,5 %), nekaj 
pa jih je mnenja, da zavidanje je (18,5 %). 44 fantov in 6 deklet je glasovalo za da, ostalih 71 
deklet in 21 fantov pa je izbralo odgovor ne.127 odgovorov nisem zapisala saj je ponovno 
veliko učencev vprašanje preskočilo oziroma nanj ni podalo odgovora. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Graf 9: Odstotek, katerim število všečkov in pozitivnih komentarjev zviša samozavest 

 
Več kot polovici anketirancev se število všečkov ne zdi pomembno (53,4%), več kot četrtini jim 
veliko število všečkov da občutek potrditve in zaželjenosti (30,1%), nekaj učencev pa se s 
trditvijo ne strinja (16,4%). 
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Graf 10: Odstotek žrtev spletnega nadlegovanja 

 
 
81,2% anketirancev še ni bilo žrtev spletnega nadlegovanja, preostanek pa je to že doživelo 
(17,8%). Za ne je glasovalo 75 anketirank in 47 anketirancev, za da pa 18 anketirank in 7 
anketirancev. 
 
Tisti, ki so spletno nadlegovanje že doživeli, so napisali, da je to nanje vplivalo na naslednje 
načine: 

 Nevtralno. 

 Ignoriral sem in prijavil za žaljenje, čeprav me ni užalilo 😆. 

 Povečalo mi jo je, saj sem vedela, da je to samo ljubosumje. 

 Jokal sem se cel dan. 

 Slabo. 

 Zelo mi je zmanjšalo samozavest in sem se počutila manj vredno. 

 Počutila sem se nesprejeto in zapostavljeno, po drugi strani pa mi je vlilo še več volje. 

 Nekaj dni sem bila slabše volje, ampak sem kasneje pozabila na vse. 

 Moja samozavest se je znižala. 

 Od začetka sem bila potrta, a sem se pobrala in živim življenje naprej. 

 Počutil sem se zanič. 

 Vplivalo je pozitivno. 

 Malo sem se zaprla vase, a sem se, ko je bilo to mogoče izpovedala in ji povedala. 

 Enako kot po navadi, saj so to samo besede. 

Ostali, ki še niso bili žrtev spletnega nasilja, so odgovor na to vprašanje po večini preskočili, 
tisti, ki pa so nanj ogovorili, so napisali sledeče: 

 Nikoli mi niso vplivali na mojo samopodobo. 

 Nikakor, ker nisem odvisen od tega. 

 Nisem bila žrtev. 

 Verjetno slabo. 

 Na mojo samozavest to ni vplivalo. 

 Nisem bil žrtev negativnih komentarjev. 
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Presenetljivo malo učencev je že doživelo spletno nasilje, kar me je zelo razveselilo. 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Graf 11: Odstotek učencev, ki želijo spremeniti svoj izgled da bi bolj ustrezali standardom na 
spletu 

Večina učencev se noče spremeniti, da bi ustrezala standardom, ki jih vidi na spletu (65,8 
%), nekaj pa si jih to želi (34,3 %). 48 anketirank in 46 anketirancev je odgovorilo z ne?!?, 

medtem ko je 44 anketirank in 9 anketirancev odgovorilo z da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 12: Odstotek, ki meni da zunanji izgled in standardi na družabnih omrežjih vplivajo 
enako na fante in dekleta 

Rezultat je zelo izenačen, vendar še vedno prevladuje odgovor ne (52,7%), torej da anketiranci 
menijo, da zunanji izgled in lepotni standardi ne vplivajo enako na fante in na dekleta, za da 
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pa je glasovalo le nekaj učencev manj (47,3%). Za ne se je odločilo 54 učenk in 28 učencev, 
da pa je izbralo 38 učenk in 27 učencev. 85 odgovorov nisem vključila. 
 
Tisti, ki menijo, da zunanji izgled in lepotni standardi ne vplivajo enako na fante in na dekleta, 
so svoje mnenje razložili na naslednje načine: 

 Ker pove samo, kakšen si od zunaj in ne od znotraj. 

 Zato, ker so večino časa dekleta bolj podvržena takim standardom. 

 Ker punce to bolj prizadene. 

 Dekletom je verjetno bolj mar za to kot fantom. 

 Ker smo različni. Nekaterim je nekaj všeč, drugim pa drugo. 

 Mislim, da se punce veliko bolj sekirajo kakor fantje. 

 Na dekleta vpliva bolj. 

 Saj ne kažejo vsi svojih fotografij po spletu. 

 Mislim, da so punce bolj občutljive kar se tiče tega. 

 Ker se fantje manj obremenjujemo z našim zgledom. 

 Ker si tak, kot si. 

 Ker smo ženske še vedno zapostavljene in pričakujejo več od nas, kljub temu da so 
moški egoisti. 

 Po mojem na dekleta bolj, ker hočejo biti lepe. 

 Ker se fantje za lepoto ne zanimajo toliko. 

 Saj se nekatera dekleta bolj obremenjujejo z videzom kakor fantje. 

 Ker smo fantje bolj samozavestni. 

 Ker je dekletom bolj mar, kaj dajo nase (kaj naj oblečejo). 

 Dekleta lepotne standarde vidijo kot nujne in veliko jih le-te tudi poskusi doseči, s tem tudi 
ogroziti njihovo zdravje. Mislim, da fantje ne razmišljajo toliko o tem kot dekleta. 

 Punce imajo višji standard, saj so jih fantje včasih imeli radi samo, če so bile lepe in tako 
se tudi danes kaže. 

 Ker se mi zdi, da je pomembna notranjost človeka. 

 Mislim, da se večina fantov s svojim izgledom ne obremenjuje tako kot večina deklet. 

 Za dekleta so višji standardi pričakovani, verjamem pa, da tudi na fante vpliva. 

 Na dekleta bolj vpliva. 

 Ker večina fantov sploh ne uporablja socialnih omrežjih. 

 Ker se fantje ne obremenjujejo s tem in večina jih ima že dobro postavo. 

 Ker si dekleta vedno želijo biti popolna. 

 Ker se mi zdi, da se fantje manj obremenjujejo s tem. 

 Ker se mi zdi, da fantom ni tako mar, kaj si drugi mislijo o njih + lepotni standardi za njih 
niso tako specifični. 

 Mislim, da se z zunanjim videzom obremenjujejo bolj dekleta. 

 Mislim, da vedno bolj vpliva tudi na fante, a vseeno na dekleta malo bolj. 

 Dekleta so same po sebi bolj nagnjene k tem, da izgledajo lepše kot pa fantje (vsaj 
večina). 

 Punce se mi zdijo veliko bolj izpostavljene pri tej temi. 

 Saj fantom ni tako pomembno, kako izgledajo kot dekletom. 

 Ker dekleta hočejo imeti suh trebuh, fantje pa mišice. 

 Ker so za dekleta lepotni standardi zelo drugačni od tistih, ki jih želijo ljudje za fante. 

 Saj smo dekleta po navadi bolj nezadovoljna sama s sabo kot fantje. 

Ostali anketiranci, ki so mnenja, da lepotni standardi vplivajo enako na fante in na dekleta, pa 
so takega mnenja ker: 

 Ker se vsi zgledujemo po znanih osebah. 

 Ker nekateri morda nimajo take samozavesti. 



23 

 

 Saj se hočejo nekateri ljudje po drugih znanih ljudeh isto oblačit, ličit, jesti ... 

 Bolj na fante, ker nismo kot ženske, ki se pritožujejo ker se jim ne da telovadit. 

 Na nekatere vpliva, na nekatere pa ne. Večkrat vpliva na punce, ker si želijo biti podobne 
neki osebi. 

 Saj osebe, ki objavljajo na omrežjih, če jih ne poznamo, najprej sodimo po videzu. 

 Ker mislim, da to čisto malo vpliva na vsakega. 

 Ker mislijo, da so manj vredni od teh. 

 Nekateri se počutijo izločene, če jim niso podobni. 

 Zato ker tisti, ki ne bo imel lepega zunanjega izgleda, bo bil težko vključen v družbo. 

 Hja, tudi fantje se morda zgledujejo po manekenih. 

 Ker se tudi fantje obremenjujejo z izgledom. 

 Saj vsi vidijo, kar je od zunaj. 

 Ker so tudi fantje ves čas kritizirani, kdaj še bolj kot punce. 

 Ker lahko tudi fantje izgubijo samopodobo. 

 Vse lahko prizadene enako, odvisno je od osebe, ne od spola. 

 Ker hočemo izgledati kot ljudje na omrežjih. 

 Saj se tudi fantje mogoče počutijo nesamozavestni, ko vidijo druge "lepše". 

 Vsi hočejo biti takšni, kot so drugi. 

 Ker smo enakopravni. 

 Ker če nekdo vidi popularnega fanta, punco, se obnašajo tako kot on, saj hočejo biti 
enako popularni kot drugi. 

 Ker smo vsi ljudje in bi bili radi kot drugi. 

 Saj se ne pokažejo, kakršni so, ampak se delajo, kakršni niso v realnosti. 

 Ker smo si ljudje drugačni, nekateri si zaradi tega spremenijo podobo, nekateri pa so 
zadovoljni sami s seboj. 

 Seveda so tudi fantom všeč lepe punce, potem je pa odvisno, kakšen okus imajo. 

 Mislim da se vsi, fantje in dekleta primerjamo s svojimi vrstniki. 

Na splošno učenci menijo, da zunanji izgled in prikazani lepotni standardi ne vplivajo enako 
na fante in na dekleta, čeprav je bil rezultat zelo izenačen. 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

Graf 13: Odstotek, ki meni, da so fantje enako podvrženi potrebi po uveljavitvi in sprejetosti 
kot punce 
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52,1 % anketirancev meni, da so fantje enako podvrženi potrebi po uveljavitvi in sprejetosti kot 
punce, 47,9 % anketirancev pa temu nasprotuje. Izpustila sem 93 odgovorov. 

Tisti, ki tej trditvi nasprotujejo, so svoje mnenje razložili tako: 

 Ker se mi zdi, da jim to ni tako pomembno. 

 Mislim da ne, saj imajo fantje drugačne interese kot punce. 

 Punce rabijo več pozornosti in mislim, da so bolj občutljive. 

 Saj se ne vpletajo v vsako stvar, hitreje rešijo spor, včasih se tudi zadržijo kakšne 
besede. 

 Ker jih take stvari ne zanimajo toliko kot punce. 

 Ker nam je vseeno, ali si lep ali grd samo, da si dober za govorit. 

 Ker se manj obremenjujejo za mnenje kot punce. 

 Ker smo nekateri bolj pazljivi in ne verjamemo vsem rečem na spletu. 

 Saj se nekatera dekleta bolj obremenjujejo z videzom kakor fantje. 

 Ker imajo punce večjo potrebo po tem. 

 S svojim izgledom se ne obremenjujejo veliko. 

 Ker si punce bolj želijo ustrezati fantom kot obratno. 

 Ker so punce fantom všeč zaradi postave, fantje so pa puncam všeč zaradi osebnosti. 

 Saj fantje malokrat pokažemo čustva. 

 Zdi se mi, da jim po navadi ni tako važno, kaj imajo oblečeno ali kakšno imajo frizuro. 

 Ker mogoče manj uporabljajo družabna omrežja. 

 Še vedno mislim, da so temu podvrženi, a ne tako kot punce. 

 Ker jim je bolj vseeno, ali pa so samo bolj nedozoreli. 

 Ker si dekleta bolj želijo biti sprejeta ... 

 Fantje to sprejmejo kot komentar, medtem ko se punce sekirajo. 

 Ker so dekleta velikokrat v ospredju. 

 Ker se mi zdi, da so fantje bolj sprejeti v družbo. 

 Ker so fantje manj zadržani kot dekleta. 

 Ne, saj fantje po navadi ne gledajo toliko slik, videov ... 

 Punce so čustveno manj stabilne. 

 Manj so podvrženi potrebi po uveljavitvi, saj se znajo bolj zadovoljiti s tem, kar imajo. 

Preostanek anketirancev, ki meni, da trditev drži, torej, da so fantje enako podvrženi potrebi 
po uveljavitvi, občutku potrditve in sprejetosti kot punce, pa so napisali sledeče: 

 Ker so tudi ljudje. 

 Saj vsak človek rad vidi, ko ga nekdo pohvali, sprejme takšnega, kot je. 

 Ker internet misli, da fantje nimamo čustev. 

 Verjetno so, ampak se to ne vidi tako očitno. 

 Ker  imamo vsi enaka čustva, le da jih dekleta pokažejo na drugačen način. 

 Da, ker imamo vsi enaka čustva. 

 Ker tudi oni želijo izgledati dobro. 

 Ker se marsikdo spopada s tem v družbi. 

 Nekateri ravno tako. Nekateri pa mislim, da ne. 

 Vseeno imajo željo se dokazati. 

 Tudi fantje niso popolni in si želijo biti lepi, postavni. 

 Tudi oni so radi v družbi sprejeti. 

 Ja, tudi fantje morajo vedeti, "da nekam spadajo". 

 Ker jaz rad vidim, da me ima nekdo rad. 

 Ravno tako želijo izgledati dobro. 

 Ker včasih oba spola mislita, da boš bolj sprejet, če boš objavljal slike ... 
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 Čeprav veliko fantov tega ne pokaže, še vedno želijo ustrezati določenim standardom. 

 Saj jih isto ne sprejmejo v družbo, če niso po standardih. 

 Ker  lahko tudi fantje mislijo, da niso dovolj podobni znanim osebam. 

 Ker hočejo biti boljši in bolj opaženi. 

 Ker se vsi hočemo počutiti pomembne. 

 Ker imajo tudi oni lepotne standarde, a so malo drugačni od ženskih. 

 Da, saj imamo takrat vsi občutek vzvišenosti. 

 Ker si želijo biti lepi, močni. 

 Nekateri se v svoji družbi počutijo odstranjenega, ker niso videti enako kot njegova 
družba in se zato spremenijo. 

 Tudi fantje morajo imeti družbo in se počutiti sprejete. 

 Tudi oni bi bili radi popolni. 

 Ker imajo tudi oni probleme s samozavestjo, ampak ker so fantje, tega nočejo priznati. 
 

Učenci so bili pri odgovoru na to vprašanje zelo razdvojeni, saj jih malo več kot polovica meni, 
da so fantje enako podvrženi potrebi po uveljavitvi, občutku potrditve in sprejetosti kot punce, 
ostali pa se s tem ne strinjajo. Osebno menim, da so tudi fantje prizadeti zaradi videnega na 
spletu, vendar se fante že od mladih let vzgaja, da deljenje čustev ni potrebno in mislim, da se 
to kaže še zdaj. Fantje se pogosteje zapirajo vase in o svojih problemih ne bodo govorili s 
svojimi prijatelji, starši, učitelji … 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Graf 14: Odstotek, ki meni, da videno na družabnih omrežjih vpliva enako na oba spola 

Malo več kot tri četrtine učencev je mnenja, da to, kar vidimo na družabnih omrežjih, ne vpliva 
enako na nas in na npr. gimnazijce, naše starše (78,8 %), manj kot ena četrtina pa je glasovala, 
da enako vpliva na vse (21,2 %). 
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Graf 15: Odstotek, ki meni, da z leti postanemo manj dovzetni za opaženost 

79,5% anketirancev je odgovorilo da, torej so mnenja, da z leti postanemo manj dovzetni po 
občutku sprejetosti in opaženosti, 20,5% pa misli, da bomo z leti še vedno istega mišljenja in 
početja kot zdaj. Izpustila sem 74 odgovorov. 
 
Anketiranci, ki menijo, da z leti postanemo manj dovzetni po potrebi po sprejetosti in 
opaženosti, so to utemeljili z  naslednjimi odgovori: 

 Ker mislim, da počasi nehamo skrbeti, kaj drugi mislijo in se osredotočimo nase. 

 Ker se prej ali slej naučiš, da to ni najbolj pomembno. 

 Ker hočemo uživati svoje življenje. 

 Ker se odrasli po večini ne ukvarjajo z temi zadevami. 

 Ker ti ni več tako pomembno, kaj si drugi mislijo o tebi. 

 Ker se staramo in se naša mišljenja spreminjajo. 

 Z leti so druge stvari pomembnejše. 

 Ker se vedno manj družimo z ljudmi, splet nas ne bo zanimal več. 

 Ker se vedno manj zanimamo za to. 

 Ker se skozi leta spreminjamo in imam občutek, da hočemo biti vedno bolj ne 
izpostavljeni. 

 Ker se z leti spreminjajo. 

 Zato ker čez leta ugotovimo, da to ni pomembno in da si  sam popoln. 

 Ker postanemo bolj dozoreli. 

 Mogoče se sprejmemo take, kot smo. 

 Saj se raje ukvarjamo bolj z resničnim življenjem in tudi ne preživljamo toliko časa na 
internetu. 

 Starejši ko si, bolj ti je vseeno. 

 Ker imajo dosti drugih obveznosti in se ne obremenjujejo z družabnimi omrežji. 

 Ker se z leti naučimo, da nam ni treba ustrezati vsem standardom. 

 Ker s pogovori ugotovimo, da se ne smemo žalostiti vsake besede. 

 Sprejmemo svoj izgled. 

 Ker smo starejši in to bolj razumemo. 

 Zato, ker nam je po mojem mnenju bolj vseeno, kaj si drugi mislijo. 

 Ker postajamo bolj odgovorni in bolj prizemljeni. 
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 Ker spoznamo, kakšen je svet zares. 

 Ker ugotovimo, kaj nam je všeč in kaj nam je v življenju pomembno. 

 Ker dobimo partnerje. 

 Ker ko si starejši, drugače gledaš na svet. 

 Ker se začnemo spoštovati take, kot smo. 

 Ker smo starejši in bolj zreli, da vemo, da je važno samo , da imamo družino in krog 
prijateljev, katerim veš, da lahko zaupaš. 

 Ker se sprejmemo takšnega, kakršni smo in se ne obremenjujemo z drugimi. 

 Ker dojameš, da to ni pomembno, postaneš bolj samozavesten, seveda ne vsi, ampak bi 
rekla, da večino. 

 Ker odrastemo in sprejmemo to, da ne bomo vsem všeč. 

 Ker se začnemo zavedati, da mnenje drugih ni pomembno za našo srečo. 

 Ker ko smo večji, ugotovimo, da to ni tako pomembno in se s tem ne ukvarjamo več. 

 Ker nas to ne zanima več, prepoznamo, da nas lahko ljudje imajo radi tudi po mišljenju. 

 Ker začnemo dobivati samopodobo in začnemo ceniti sebe in ostale take, kot so. 

 Ko smo mlajši, se želimo bolj spremeniti, iščemo svoje mesto na tem svetu, ko pa smo 
starejši, verjetno pridemo tudi do nekaterih spoznanj.   

 Ker ko opazujem starejše, se mi zdi, da na to sploh ne gledajo. 

 Ker hočemo biti v središču pozornosti, ko smo mlajši. 

 Saj ugotovimo, da smo lepi tudi, če nismo kot slavne osebe. 

 Saj so nam takrat bolj pomembne družine, služba ... 

 Ker dobimo izkušnje, pridobimo na samozavesti. 

 Ker vemo ,da ni nihče ''boljši'' ali ''slabši''. 

 Odvisno od osebe. Nekateri ne potrebujejo opaženosti  in sprejetosti, da se počutijo 
dobro, nekateri pa jo. 

 Ker odrasteš in ugotoviš, da je čisto vseeno, če nisi priljubljen na spletu. 

 Ker začnemo razmišljati drugače. 

 Ker si ne želimo pozornosti. 

 Ker vemo, da nas imajo osebe, ki so nam bližje, rade takšne, kakor smo. 

 Saj  imamo tisti krog prijateljev, za katere vemo, da jih ne bomo izgubili in se večino 
družimo z njimi. 

 V najstniških letih ti je to bolj pomembno. 

 Po resnici povedano ne vem veliko, ljudje imajo radi opaženost, nekateri pa so bolj na 
samem ali imajo dva ali tri prijatelje. 

 Odvisno, nekateri hočejo biti opaženi, nekateri pa ne. Ampak mislim, da po večini ne 
želijo izstopati. 

 Kot pravi rek: z leti pride modrost. 

 Odrasteš in vidiš, da tudi na soc. omre. ni vse tako lepo, kot mogoče zgleda. Ugotoviš, da 
imaš čisto lepo življenje. 

 Ko si starejši, se ne primerjaš več z drugimi, kot se v najstniških letih. 

 Ker ima že vsak nekaj svojih stvari, na katere je lahko ponosen. 

 Ker ko si starejši in imaš moža, ti je že skoraj vseeno. Ko pa si še v gimnaziji, ti je pa še 
najbolj mar. 

 Saj ugotovimo, da smo lahko sprejeti tudi, če ne ustrezamo modnim standardom. 

 Učenci, ki se s trditvijo ne strinjajo, odgovarjajo: 

 Z vsakim letom potrebujemo sprejetost in opaženost. 

 Ne vem za ostale, ampak jaz sem rad opažen. 

 Ker vsak želi biti sprejet. 

 Ker še vedno nočemo izstopati izmed vrstnikov. 

 Zmeraj nam je lepo, če smo vključeni v družbo. 

 Ker se moramo ves čas počutiti sprejete. 
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 Ne, ker ti postane vseeno. 

 Ker spoznamo to, kar je v življenju bolj pomembno. 

 Mislim, da z leti ta potreba ostane, a v drugačni obliki. 

 Vedno si bomo želeli biti sprejeti med ljudmi, ki nas obkrožajo. 

 Ker ima veliko več ljudi spletna omrežja in hočejo biti v središči pozornosti. 

 Ker smo socialna bitja. 

 Ker vsak človek potrebuje pozornost. 

 Ker si želimo narediti vtis na druge. 
 

Učenci na splošno mislijo, da z leti postanemo manj dovzetni po potrebi po opaženosti, s čimer 
se tudi sama strinjam.  

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 16: Odstotek, ki meni, da se bomo čez nekaj let še primerjali z videnem na spletu 

Iz grafa razberemo, da več kot polovica učencev misli, da čez nekaj let ne bomo več primerjali 
sebe in življenj videnih na spletu (56,2 %),ostali pa menijo, da bomo to še počeli (43,8 %). 
Zapisala nisem 91 odgovorov. 

Tisti, ki menijo, da bomo to počeli, so svoje mišljenje razložili na naslednje načine: 

 Ker se bodo socialna omrežja samo še bolj razvila. 

 Zato, ker je veliko ljudem pomembno, kako izgledajo in vedno mislijo, da vse, kar vidijo, 
je bolje. 

 Ker bo vpliv na mladostnike vedno večji. 

 Saj je splet postal vodilen. 

 Ker ima skoraj vsak človek dostop do interneta in svoje posebnosti. 

 Ker še zmeraj bojo ta spletna omrežja obstajala. 

 Verjetno, ampak se ne bomo tako obremenjevali s tem. 

 Zato, ker ti bo lahko žal, da tega nisi nikoli probal. 

 To bo verjetno dolgo ostalo z nami, a bomo z leti sprejeli naš videz in način življenja. 

 Mislim, da ja, ker se vsi primerjajo zelo z določenimi osebami. 

 Saj bomo še vedno ljubosumni na tiste, kar imajo več in mogoče oni na nas. 
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 Še vedno si bomo želeli biti podobni drugim. 

 Ker mislim, da se ne bo zelo spremenilo. 

 Ker gre tehnologija samo še navzgor in ima vedno več otrok socialna omrežja, kjer 
videvajo punce s popolnimi postavami. 

 Ker socialna omrežja rastejo, ljudje pa so vedno bolj kritični. 

 Ker bo splet vedno večji del našega življenja. 

 Ker smo v takem življenju, kjer je splet zelo pomemben. 

 Ker bo z leti splet samo še bolj moderen. 

 Ker to je normalno, da ko smo v puberteti, iščemo samopodobo, ki nam bo ustrezala. 

 Mislim, da sem take vrste oseba, ki se bo vedno primerjala z drugimi ne glede na 
situacijo / življenjski standard. 

 To se ne bo nikoli spremenilo, saj vsi ljudje razmišljajo na tak način. 

 Ker je to še vedno v nas in si še vedno želimo "boljšega življenja". 

 Ker vsi hočejo biti popolni. 

 Saj je splet postal del našega življenja. 

 Morda mi ne več tako zelo, mlajše generacije pa verjetno, ker je vedno več nekih 
plastičnih operacij ... 

 Ker se bodo lepotni standardi spremenili in skoraj vsi bomo še vedno primerjali z modeli 
itd. 

 Saj bodo razlike še bolj vidne. 

 Saj se bo uporaba interneta po svetu povečala. 

 Saj je to del naše podzavesti. 

 Ker se spleta ne da izbrisati. 

 Vsak nov dan, vsak nov teden, vsako novo leto se bo našel nekdo, ki bo primerjal svoje 
življenje in življenje drugih. 

 Ker bo bila takrat tehnologija bolj priljubljena. 

 Ker pač taki smo ljudje in družba. 

 Da, če ne bomo spregledali, da to ni dobro, se bomo še vedno primerjali, drugače pa ne. 

Tisti, ki menijo, da čez nekaj let ne bomo več primerjali sebe z videnem na spletu, pa tako 
mislijo, ker: 

 Ker bo drugačen svet. 

 Ker bomo uvideli, da je to skorajda nepomembno. 

 Ker bomo bolj usmerjeni v naše delo. 

 Jaz že zdaj ne primerjam sebe in osebe na spletu. 

 Ker skozi leta nočemo biti več tako izpostavljeni. 

 Ker bomo bolj zreli. 

 Mogoče, odvisno od osebnosti. 

 Ker bomo starejši in po tem ne bo potrebe. 

 Verjetno bomo takrat drugače razmišljali. 

 Ne, ker se bomo sprijaznili, da imamo samo to telo. 

 Ker potem še bolj dozorimo in gledamo na svoje življenje. 

 Ker bomo imeli drugačen pogled na svet. 

 Ker bomo bolj samozavestni in nam bo postajalo vseeno. 

 Ker se vse hitro spreminja in s tem tudi dojemanje do tega. 

 Ker bomo takrat že bolj pametni in bomo vedeli, da tudi če nisi "ne vem kako suh", si 
lahko zelo dober človek. 

 Nobenemu ne bo mar, kako kdo živi.  

 Ko si starejši, ne uporabljaš več toliko družabnih omrežji. 

 Ker si bomo ustvarili svoje življenje tako, kot bo nam ustrezalo. 

 Ljudje odraščamo, spoznavamo same sebe in nimamo vedno istih želja. 
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 Ker bomo zadovoljni s svojim življenjem. 

 Ne, menim, da bomo čez nekaj let še vedno primerjali naše življenje z videnem na spletu. 

 Ker nam ne bo tako mar za življenje drugih oz. bolj bomo zadovoljni s svojim življenjem. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 17: Ali se je problem razvil v zadnjih parih letih ali je bil tu že prej in je šele  zdaj postal 
očitnejši oz. se o njem več govori 

 

Skoraj tri četrtine anketirancev meni, da se je problem razvil zdaj (58,9%), 40,4% pa misli, da 
je bil tu že v času naših starih staršev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 18: Povezanost med časom preživetim na spletu in obremenjenostjo s samopodobo 

58,2% učencev misli, da je čas preživet na spletu povezan z znižanjem samopodobe, 41,8% 
pa meni da med tema dvema podatkoma ni povezave. 
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Graf 19: Potreba po omejevanju časa, ki ga mladi preživijo na spletu oz. družabnih omrežjih 

Skoraj tri četrtine meni, da bi bilo čas preživet na spletu potrebno omejiti (62,3 %), ostali pa 
menijo, da to ni potrebno (37,7 %). 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 20: Vpliv družine oz. staršev na probleme s samopodobo 

 
Večina anketirancev meni, da na samopodobo lahko vplivajo starši (63,7 %), ostali pa menijo, 
da na to nimajo vpliva (36,3 %). Zapisala nisem 78 odgovorov. 
 
Tisti, ki menijo, da na probleme s samopodobo vplivajo starši in družina, so takega mnenja 
ker: 

 Te zaničujejo, ponižujejo... , 

 Če imajo naši starši neke standarde kako naj se oblačimo, kako izgledamo. 

 Starši lahko otroke naučijo, da se ne smeš primerjati z ostalimi. 

 Ker se potem bolj kregajo. 

 Ker te vzpodbujajo. 



32 

 

 Nekateri starši lahko vplivajo na tvojo samopodobo. 

 Lahko te potolažijo in ti dajo več samozavesti. 

 Da opozarjajo na urejenost, obnašanje, napake … 

 Če se norčujejo zaradi postave. 

 Če te starši podpirajo/ne podpirajo. 

 Ker ti starši dvigajo samopodobo. 

 Z brezveznimi komentarji o zunanjosti. 

 Z žalitvami. 

 Da ti družina tudi zbija samopodobo. 

 Ker ti nekaterih reči ne dovolijo in dvomijo v tebe. In pravijo, da v teh rečeh ni denarja. 

 Na mene ne, ampak na nekatere pa da, saj starši niso zadovoljni z otrokom. 

 Lahko te zanemarijo. 

 Lahko npr. , da bi te imeli za manjvrednega. 

 Starši včasih izpostavijo našo nepopolnost, lahko si edini član družine, ki se razlikuje od 
njih ... 

 S pogovorom in zaupanjem. 

 Lahko te žalijo. 

 Ker so oni tisti, katerih mnenje nam največ pomeni. 

 Če ti kdaj v družini rečejo, da si se zredila. 

 Mislim, da s pogovorom o tem, saj imajo starši največ izkušenj, katerim lahko zaupamo. 

 Lahko ti vedno govorijo npr. , da si grd ... 

 Ker te starši vedno nadzorujejo. 

 Npr. staršem lahko ni všeč moj stil oblačenja in mi kdaj rečejo, da zgledam slabo. 

 Ker imajo drugačno mnenje o tem, kaj je lepo in sprejemljivo. 

 Dajejo ti podporo. 

 Da te družinski člani podcenjujejo. 

 Če te ne spodbujajo in sprejemajo tvojih odločitev. 

 Ker te nevede velikokrat opomnijo na to, koliko in kaj ješ in na to, da se ne trudiš dovolj v 
šoli, če želiš biti uspešen. 

 Veliko nam pomeni naše mnenje. 

 Če te že v družini ne podpirajo in nimaš njihove podpore, boš še lažje padel v boj s 
samopodobo. 

 O sebi imaš boljše mnenje, če te družina podpira, kot če te ne spoštuje ali celo izvaja 
nasilje nad tabo. 

 Da te ne sprejmejo takega kot si, želijo več od tebe, ko tega nisi zmožen. 

 Starši ti povejo, da si dober in da ti nič ne manjka. 

 Da se pogovori s svojim otrokom. 

 Da, če ti vedno govorijo, da si slab/a v ... 

 Ker te kritizirajo bolj kot internet. 

 Da otroka spodbujajo, da nekaj trenira, gre ven, se uči in hkrati druži s prijatelji. 

 Pomembno je, da starši sprejemajo svoje otroke TAKŠNE, KAKRŠNI SO. Če jih ves čas 
poskušajo prikrojiti po svoji meri, bodo otroci dobili občutek, da niso dovolj dobri. 

 Ker te primerjajo, komentirajo tvoje načine oblačenja itd. 

 S komentarji, primerjanjem s sošolci oz. prijatelji... 

 Ker bi se lahko začeli grše obnašati. 

 S kakšnimi besedami, ki te prizadenejo, npr. a tudi to boš pojedla? 

 Vedno te ponižujejo, govorijo, da ješ preveč, povejo, da je nekaj preozko, čeprav ni. 

 Govorijo, da si debel/a presuh/a itd.... 

 Saj te (ponavadi) ne zmerjajo/te primerjajo s sabo. 

 Nepotrebni komentarji o našem telesu in o količini hrane, ki jo pojemo. 
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 Če ima starš probleme s samopodobo in govori to naokoli, npr. da je debel, da mu ni 
všeč nos ... lahko to prenese na otroka. 

 Ne, mislim, da na probleme lahko vpliva družina oz. starši. 

 Da ti svetujejo, kako se obleči za v šolo, ipd. 

 Nam pomagajo, nas ob naši želji, če je dobra, za podpirajo. 

 Ker te vedno podpirajo. 

 Nas spodbujajo s pogovori, trditvami,... 

 Te podpirajo in ti dajejo dodatno podporo in samozavest. 

 Nekateri starši niso tako zadovoljni s svojimi otroki (s spolom, ocenami, prijatelji,...) 

 Pomagajo z reševanjem stiske in omejijo uporabo soc. omreži. 

 Če te primerjajo z drugimi in ti govorijo, da bi na primer lahko malo shujšala ali kaj 
podobnega. 

 Lahko so starši zelo strogi do tebe in tvojega telesa in ti ne pustijo več kot toliko jesti... 

 Nas ne spodbujajo k temu, da bi imeli slabo samopodobo, ampak nam jo pomagajo 
višati. 

 

 Anketiranci, ki so mnenja, da starši in družina ne vplivajo na socialna omrežja, na to 
vprašanje po večini niso odgovorili ali pa so napisali sledeče: 

 Nikoli. 

 Čas bi bilo potrebno omejiti, če bi uporaba vodila v zasvojenost. 

 Mislim, da ne. Po mojem mnenju na to bolj vplivajo družabna omrežja. 

 Ker ti starši dvigajo samopodobo. 

 Ne, saj te oni spodbujajo, da si lep tudi, če nisi "nevem kakšna faca" na internetu. 

 Saj te (po navadi) ne zmerjajo/te primerjajo s sabo. 
 

 

 

. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Graf 21: Način vzgoje in njegov vpliv na samozavest mladih 

 

95,2% je mnenja, da bi način vzgoje lahko pripomogel k izboljšanju samozavesti, 4,8% pa se 
s tem ne strinja. 
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Odgovori ene izmed anketirank so zelo odstopali od ostalih, zato jih navajam posebej. Dodala 
sem tudi svoje komentarje.  
 

Ali se kdaj primerjaš z ljudmi in njihovim načinom življenja, ki ga vidiš na spletu? 
 
»Ljudje s socialnih omrežij so zelo satisfying. Njihov slog oblačenja, rutine, prehrana ...« 
 
Že njen prvi odgovor mi je padel v oči, saj definicija te besede pomeni zagotavljanje izpolnitve 
ali s tem povezanega užitka, kar pomeni, da ji je življenje ljudi s socialnih omreži predstavlja 
izpolnitev oz. strmi k dosegu takega življenja, sloga oblačenja, rutine in prehrane. 
 
Ali se kdaj počutiš manjvredno oziroma ne dovolj dobro, ko se primerjaš z znanimi 
osebnostmi ali/in s svojimi vrstniki? 

»Ker vem, da nisem najboljša verzija sebe, ker sem 6 kg pretežka.« 
 
Že v drugem odgovoru je učenka izrazila svoje nezadovoljstvo s svojo telesno težo. Skozi 
nadaljevanje ankete je njeno razpoloženje oz. mnenje nenehno nihalo med zadovoljstvom in 
nezadovoljstvom s svojo postavo in življenjem. 
 
Ti je kdaj videno na spletu znižalo samopodobo? 

»Videla sem, da so yt-berji suhi in imajo lepe rutine, meni pa vedno zmanjkuje časa za vse.«  
 
To je že drugič, da je učenka omenjala razne YouTuberje in menim, da je tako, ker se sama 
po njih najbolj zgleduje oz. si najbolj želi njihovega življenja. Skozi njene odgovore sem 
ugotovila, da ji ogromno pomeni neka rutina in ponavljajoča se dogajanja oz. strmi k zadanem 
načinu življenja. 
 
Ali so ti družabna omrežja kdaj zvišala samopodobo? 

»Ko vidim koga, ki ni lep, se počutim lepše in začutim upanje.« 
 
Ponovno zaskrbljujoč odgovor, saj učenka črpa svojo samopodobo iz ljudi, ki jih je sama 
označila kot manj privlačne oz. po njenih standardih manj lepe.  
Osebno se mi zdi absurdno, saj sem prebrala kar lepo število ljudi, ki so odgovorili, da jih ne 
samozavest in manjša privlačnost drugih povzdigne in se zaradi tega počutijo boljše o sebi. 
Mislim, da je tak način razmišljanja neprimeren, saj se vrti v začaranem krogu, dokler ne ostane 
samo še zadnja skupina ljudi, ki so jih ostali posamezniki označili kot najmanj privlačne. Slabo 
je, da mladi črpajo svojo samopodobo iz nesamozavesti in slabosti drugih.  

 
Ali meniš, da znane osebnosti, manekenke, priljubljene osebe ... predstavljene v medijih 
z "idealnimi telesi'' vodijo do mišljenja, da je samo njihov telesni izgled edini sprejemljiv 
in ''lep'' v skupnosti? 

»Čeprav je na socialnih omrežjih nekaj različnih teles sprejemljivih za lep izgled. Npr. 
Kardashianove, imajo čisto drugačno postavo kot manekenke, pa jih veliko punc (predvsem iz 
Miamija) rade posnemajo. Jaz osebno imam sicer veliko rajše suhe postave kot Kardashian 
postave«. 
 
Tu je izrazila dejstvo, da so ji všeč suhe postave manekenk, ki so nam, rastočim otrokom 
zaenkrat nedosegljive.  Prav tako je napisala, da je na socialnih omrežjih kar nekaj različnih 
teles, ki so sprejemljivi.. Glede na to, da se zaveda tega dejstva, je njena po suhem izgledu 
nekoliko nelogična. 
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Ali si bil/a kdaj žrtev negativnih komentarjev ali spletnega nadlegovanja? 
»V bistvu se je sošolka norčevala s šalo. Npr.: rekla je, da sem nagravžna in nato povedala, 
da se heca. seveda sem vedela, da misli resno. Sicer se sama sebi zdim luštna in vem, da to 
dela, da bi povišala sebe. Saj je do vseh taka. In misli, da je popolna. Ampak izgleda kot bober. 
In ko so ji to povedali, se je delala užaljena.« 
 
Kot že prej omenjeno, se v odgovorih kažejo nihanja razpoloženja. V tem odgovoru se sama 
sebi zdi luštna, do njene sošolke pa je zelo nesramna. Mnogokrat se ljudje ne zavedamo moči 
svojih besed, tako kot se jih po veliki verjetnosti ni zavedala ta sošolka, saj je učenko moral ta 
komentar zelo prizadeti, da mi je o njem zaupala in si ga zapomnila. Zaveda se, da so ljudje 
nesramni, da bi povišali sebe, hkrati pa se tudi sama obnaša enako. 
 

Ali meniš, da z leti postanemo manj dovzetni po potrebi po sprejetosti in opaženosti? 

»To sem že ugotovila. Zdaj brez problema nase navlečem kaj bolj norega in mi je vseeno, kaj 
bojo rekli drugi. Če bi se pa pritoževali, bi se jim pa smejala. Ne pride mi več do živega, ker 
verjamem, da dobro izgledam.« 
 
Glede na njene naslednje odgovore je zelo nelogično, da je tukaj tako samozavestna. Seveda 
sem zelo vesela, da ji je vseeno, kaj si ostali mislijo o njej, vendar se še vedno ne sklada s 
povedanim.  
 
Ali misliš, da bomo čez nekaj let še vedno primerjali sebe in naše življenje z videnem na 
spletu? 

»Morda bo še huje.« 
 
Po mojem mnenju se čez nekaj let ne bomo več primerjali z videnem na spletu, ampak 

razumem tudi njeno mnenje. 

Ali misliš, da na probleme s samopodobo lahko vpliva družina oz. starši? 

»Starši ne morejo popraviti tvoje debelosti. Če si npr. depresiven zaradi tega. Nato pridejo še 
motnje hranjenja, najprej kompulzivno prenajedanje (poskušaš stradati, se ne moreš upreti in 
se nažreš, počutiš se krivo in spet stradaš. In si v začaranem krogu. Vse to se zgodi, ker želiš 
na hitro shujšati, brez sladkorja, čisto malo hrane, nič OH...), ko ugotoviš, da tako ne moreš 
shujšati, se zatečeš k anoreksiji (stradanje) ali bulimiji (v mojem primeru bulimija: hraniš se bolj 
malo, ko poješ kaj sladkega ali pa poješ preveč, greš vse izbruhat, tako da si potisneš prst v 
usta. Z boleznijo pride tudi utrujenost, izčrpanost in izgorelost. Ne veš več, zakaj živiš. Jaz še 
vedno občasno bruham, če se mi zdi, da sem pojedla preveč ali pa se zrušim na tla v sobi in 
jokam, dokler ne zaspim. Staršem se niti sanja ne, kaj se otrokom dogaja. Skoraj nobeni starši 
ne vedo, da njihov otrok bruha, ima grozno samopodobo in je popolnoma na tleh, saj se 
najstniki prisilijo biti veseli okrog staršev in prijateljev. Nekateri povejo prijateljem. Jaz sem 
dvema in sta mi rekli, da če ne neham, da bosta povedali psihologinji. Rekla sem, da sem 
nehala, a saj veste, da nisem. Sploh pa veliko preveč ljudi ne ve, da diete nikakor niso 
učinkovite. Ker ko gre človek na dieto, manj je, telovadi ... In seveda zagotovo izgubi težo. 
Vendar ko ugotovi, da je dovolj shujšal, gre nazaj na svojo normalno prehrano. In tako se spet 
zredi in je nesrečen. In spet gre na dieto. Spet začarani krog. Tako, da kdor hoče shujšati, si 
mora ustvariti ŽIVLJENSKI SLOG, ne pa diete. Na začetku je seveda težko, vedno bo težko 
na začetku, a volja je tista, ki te pripelje do tega, da to postane navada in s tem življenjski slog. 
Res moraš pojesti manjše porcije in veliko manj sladkarij, a vendar se lahko kdaj pregrešiš in 
poješ pico, čokolado ... saj enkrat ni nobenkrat. Jaz sem trenutno na poti do tega popolnega 
življenjskega sloga in sem se že skoraj navadila. Naučila sem se uživati v hrani in se lahko 
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uprem sladkarijam, čeprav je včasih prekleto težko. S tem tudi hujšam, lepo počasi. (Če hujšaš 
prehitro, si utrujen in izmozgan in motivacija ti hitro pade in izgubiš kontrolo nad sabo). To 
imam za povedat.« 
 
To je njen zadnji odgovor, ki je bil tudi najbolj zaskrbljujoč.. Iz načina pisanja opazimo, da je 
bila njena oblika bolezni zelo huda in tudi, da je v primeru, ko so jo soočili s posledicami, lagala 
svojim prijateljem. Tudi z dietami ima kar nekaj izkušenj in to kar je povedala na koncu, je 
logično. Dieta je način življenja, ne pa le modna muha. Seveda pod nobenim pogojem ne 
podpiram njenega početja in mislim, da mora, tudi če se zdaj počuti bolje, poiskati strokovno 
pomoč, saj je okrevanje po motnjah hranjenja eno izmed najtežjih okrevanj.   
 
Zaradi zgoraj omenjenega odgovora se je moj pogled na celo raziskavo zelo spremenil, saj 
sem doumela, da imajo socialna omrežja lahko zelo, zelo slab vpliv. Čeprav so učenci po večini 
samozavestni in ne pustijo, da kaj takšnega na njih vpliva, so še vedno primeri, ki tega ne 
zmorejo. To je problem, o katerem se med mladimi govori, a se pogosto ne zavedamo njegove 
prave nevarnosti. 
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4. RAZPRAVA 

V začetku raziskovalne naloge sem si postavila 4 hipoteze, na katerih je raziskovanje temeljijo. 
V nadaljevanju predstavljam hipoteze, ki sem jih zavrgla oz. potrdila.  
H1: Socialna omrežja negativno vplivajo na samopodobo mladih. 

Z gotovostjo ne moremo trditi, da socialna omrežja samo negativno oziroma samo pozitivno 
vplivajo na samopodobo mladih, lahko pa smo prepričani, da povezava med njima je, saj se 
močno čuti vplive. Rezultati moje ankete so pokazali, da na učence po večini socialna omrežja 
ne vplivajo negativno. Na to hipotezo lahko gledamo z dveh strani. Socialna omrežja pozitivno 
vplivajo na mlade, na njih se počutijo varno, jih uporabljajo za sprostitev. Potem pa je tu še 
temnejša stran, na primer spletno nadlegovanje, zniževanje samopodobe, zaničevanje in 
občutek manjvrednosti, je le nekaj stvari, ki so mi jih zaupali anketiranci. Če imajo ljudje o sebi 
dobro mnenje, so priljubljeni, imajo veliko prijateljev, jih bo po veliki verjetnosti videno na spletu 
manj dotolklo. 
Glede na rezultate je ta hipoteza ovržena, torej socialna omrežja ne vplivajo negativno na 
samopodobo mladih.  

 
H2: Socialna omrežja enako vplivajo na fante kot na dekleta. 

Iz ankete sem izvedela, da večinoma mislijo, da videno na spletu bolj prizadene dekleta, saj 
naj bi se fantje s svojim zunanjim izgledom in lepotnimi standardi obremenjevali manj. 
Ugotovila sem torej, da ta hipoteza ne drži.  
Menim, da ta predsodek oz. mnenje da je fantom vseeno kaj si drugi mislijo o njih izvira že iz 
mojega in Vašega otroštva. Fantom se je vedno govorilo, da je kazanje čustev ali jokanje 
narobe ter da je tako vedenje značilno za punce. Seveda se zdaj mnogi zavedamo, da nič od 
tega ne drži in da tudi fantje morajo izraziti svoja čustva četudi to malokrat storijo. Osebno 
mislim, da so fantje enako podvrženi lepotnim standardom in vplivom socialnih omrežji, a se o 
njih v javnosti manj govori, saj ljudje včasih mislijo da jim ni mar. 
 

 
H3: Najbolj izpostavljena starostna skupina je 13 - 14 let. 

Iz svoje ankete tega podatka nisem mogla razbrati, saj sem anketirala samo učence stare od 
12-15 let. Tu mi je zelo pomagala dr. Nadja Mirnik Trtnik, saj mi je ona povedala, da v obdobju 
pubertete, nekje med 12 in 24 letom starosti, se mladi še bolj intenzivno ukvarjajo z 
oblikovanjem svoje identitete, svoje podobe o sebi, saj si želijo biti sprejeti med vrstniki, želijo 
si pripadati. Torej smo najbolj ogroženi mladi v obdobju pubertete, saj takrat še iščemo svoj 
pravi jaz in nismo tako samostojni. Hipotezo lahko ovržem, saj je starostni razpon 
izpostavljenosti veliko širši.  Torej sem hipotezo potrdila. 
 
H4: Več časa preživetega na spletu vpliva na večjo obremenjenost s samopodobo. 
 
Ta hipoteza popolnoma drži. Potrdila sem jo z intervjujem, ki sem ga opravila (To vsekakor 
drži. Več časa kot mladostnik preživi na socialnih omrežjih, večja je verjetnost da bo razvil 
depresivnost, da se bo bolj obremenjeval s svojo samopodobo in bo bolj zavračal samega 
sebe), z odgovori mojih sošolcev in moje opažanja. Več časa, ko preživimo z ogledovanjem 
vsebin na spletnih omrežjih, večja je verjetnost, da bo videno na nas vplivalo. Na tej stopnji 
odraščanja je zelo pomembno, da imamo kakšno obšolsko dejavnost in se družimo s 
sovrstniki, saj bi v nasprotnem primeru lahko izgubili stik z realnostjo in bi bili le še bolj 
podvrženi pastem socialnih omreži. Na samopodobo prav tako vpliva splošna razgledanost 
posameznika, saj ta pripomore k zavedanju, da večino stvari, ki jih vidimo, niso resnične. 
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5 ZAKLJUČEK 

  
Kot že omenjeno, ne moremo reči, da omrežja samo negativno ali samo pozitivno vplivajo na 
mlade. Pri vsakem problemu in rešitvi poznamo dve strani kovanca: dobro in slabo. Najdejo 
se ljudje, ki menijo, da imajo socialno omrežja samo in izključno negativen vpliv in da je njihova 
uporaba povsem brez pomena. Sama menim, da pri nadzorovani in ne pretirani uporabi s 
socialnimi omrežji ni nič narobe. Družba se razvija in z njim se razvijajo tako socialna omrežja 
kot tudi mi. S spremembami družbe je treba napredovati, prav tako pa se zavedati njihovih 
slabih strani in se o njih pogovoriti. 
O nekaterih zaskrbljujočih odgovorih pa bi rada rekla še tole: zavedati se je treba, da so vsi ti 
ljudje, ki jih vidimo, zaposleni za to, da oglašujejo razne izdelke in po cele dneve skrbijo za 
svoj zunanji izgled. Razumljivo je, da mnoga dekleta in fantje strmijo k takšnemu izgledu, ki je 
po mojem mnenju nedosegljiv. 
Vse te shujševalne metode pa razne kreme velikokrat niso učinkovite, zato se nekateri 
zatečejo k bolj absurdnim oblikam izgubljanja teže, s katerim bi dosegli svoj ''sanjski izgled''. 
Kot je anketiranka sama napisala, jo je ta lepotni standard tako zavedel, da je razvila motnje 
hranjenja, bolj natančno bulimijo, ki je zelo vplivala na njeno psihično in fizično zdravje. K 
dekletu so pristopile razne prijateljice, vendar je sama odklanjala pomoč in svoje težave 
opisala kot ''začaran krog'' . 
Obvezno je, da se starši s svojimi otroki pogovorijo in jim razjasnijo vse zadeve o socialnih 
omrežjih. Mladi se pogosto ne zavedamo nevarnosti, v katere se spuščamo. 
Dejstvo je, da je ima anoreksija najvišjo stopnjo smrtnosti od vseh psihičnih bolezni (vključno 
z veliko depresijo). 
Čeprav je težava znana, se po mojem mnenju o njej ne govori dovolj. Že če pogledamo dejstvo, 
da sta od 147 anketirancev kar dva omenila motnje hranjenja, mislim da je to resen problem. 
Rada bi tudi poudarila, da se zavedam, da je bila moja raziskava premajhna, da bi lahko 
rezultate posplošili in rekli, da se tako počutijo vsi mladostniki. Prepričana pa sem, da iz 
raziskave lahko dobimo neko sliko, ki je močan približek realnemu stanju. 
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7 PRILOGE  
 
Priloga 1  Vprašalnik 

 
Pozdravljeni!  
 
Moje ime je Neja Peternel, sem učenka 8. razreda v Osnovni Šoli Žiri in opravljam 
raziskovalno nalogo na temo vpliva socialnih omrežij na samopodobo mladostnikov. Anketa 
je anonimna, zato te prosim, da si za reševanje vzameš čas in odgovoriš iskreno. Hvala. 

 

1. Spol 

Moški 
Ženska 
 

2. Razred  
7. razred 
8. razred 
9. razred 
 

3. Ali se kdaj primerjaš z ljudmi in njihovim načinom življenja, ki ga vidiš na spletu?  
Da 
Ne 

Zakaj tako? 

  

4. Ali se kdaj počutiš manjvredno oziroma ne dovolj dobro, ko se primerjaš z znanimi 

osebnostmi ali/in s svojimi vrstniki?  
Da 
Ne 

Zakaj tako? 

  

5. Ti je kdaj videno na spletu znižalo samopodobo?  
Da 
Ne 

Če da, kako? 

  

6. Ali so ti družabna omrežja kdaj zvišala samopodobo?  
Da 
Ne 

Če da, na kakšen način? 

  

7. Ali meniš, da znane osebnosti, manekenke, priljubljene osebe ... predstavljene v 

medijih z "idealnimi telesi'' vodijo do mišljenja, da je samo njihov telesni izgled edini 

sprejemljiv in ''lep'' v skupnosti?  
Da 
Ne 

Utemelji svoje mnenje. 

   



 

 

8. Ali kdaj pride do zavidanja oz. ljubosumja med tvojimi vrstniki zaradi števila 

všečkov in pozitivnih komentarjev pod objavami?  
 
Da 
Ne 
 

9. Ali ti veliko število všečkov in pozitivnih komentarjev zviša samozavest oz. ti da 

občutek potrditve, zaželjenosti in sprejetosti v skupnosti?  
Da 
Ne 
Število všečkov se mi ne zdi pomembno 
 

10. Ali si bil/a kdaj žrtev negativnih komentarjev ali spletnega nadlegovanja?  
Da 
Ne 

Če da, kako je to vplivalo na tvojo samozavest? 

  

11. Se želiš kdaj prilagoditi oz. spremeniti svoj izgled samo zato, da bi bolj ustrezal/a 

lepotnim standardom, ki jih opaziš na spletu?  
Da 
Ne 
 

12. Ali meniš, da zunanji izgled in lepotni standardi prikazani na družabnih omrežjih 

vpliva enako na fante in dekleta?  
Da 
Ne 

Zakaj? 

 
13. Ali meniš, da so fantje enako podvrženi potrebi po uveljavitvi, občutku potrditve 
in sprejetosti kot punce?  

Da 
Ne 

Zakaj?  

 

14. Ali misliš, da to kar vidimo na družabnih omrežjih vpliva enako na nas in na npr. 

na gimnazijce ali naše starše?  
Da 
Ne 
 

15. Ali meniš, da z leti postanemo manj dovzetni po potrebi po sprejetosti in 

opaženosti?  
Da 
Ne 

Zakaj?  

 

16. Ali misliš, da bomo čez nekaj let še vedno primerjali sebe in naše življenje z videnem 

na spletu?  
Da 
Ne 



 

Zakaj? 

  

17. Ali meniš, da se je ta problem razvil v zadnjih parih letih ali je bil tu že prej in je šele 

zdaj postal očitnejši oz. se o njem več govori (npr. ali so se že naši stari starši primerjali 

med seboj …)? 
Razvil se je zdaj. 
Tu je bil že v času naših staršev, starih staršev... 
 

18. Ali meniš, da je čas preživet na spletu povezan z obremenjenostjo s samopodobo ( 

npr. več časa kot preživimo na spletu, bolj smo podvrženi znižanju samozavesti)? 

 Da 
Ne 
 

19. Ali misliš, da bi bilo mladim potrebno omejiti čas preživet na spletu oz. družabnih 

omrežjih?  
Da 
Ne 
 

20. Ali misliš, da na probleme s samopodobo lahko vpliva družina oz. starši? 

Da 
Ne 

Če da, kako? 

  

21. Bi starši in njihov način vzgoje lahko pripomogli k izboljšanju samozavesti mladih?  
Da 
Ne 

 

 
 
 


