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Spoznanja

Starši in pametni telefoni
Vsakodnevno in povsod lahko opazujemo nadobudne male sončke, ki 
gradijo gradove v peskovnikih, plezajo po deblih v parku, jedo ali pa 
preprosto sedijo v otroških vozičkih - medtem ko skrbna mamica ali 
očka nekje zraven strmi v svoj pametni telefon. Starši in otroci so fizič-
no sicer skupaj, toda psihično popolnoma ločeni. “Tako pač je danes,” 
bi lahko naklonjeni bralec obupano zavzdihnil, “tu se ne da storiti ni-
česar. Taki časi so.” Frustracija ni naključna, kajti ob pogledu na take 
prizore se res ni mogoče otresti vtisa, da je šlo pri tej zadevi nekaj hudo 
narobe. Starši so odsotni, otroci pa zahtevajo njihovo pozornost. To 
gre staršem dodatno na živce in se še bolj odvrnejo od otrok. Ti jim 
zato še bolj tečnarijo in stvari se neredko kar zoprno zaostrijo. Ali pa 
se odvrnejo tudi otroci in zgodi se - nič.

Kaj to pomeni za družino? Ima to morebiti posledice? In kakšne? Kako 
pogosto se to sploh dogaja? Je to enako pri očetih kot pri materah? In 
kaj to dolgoročno pomeni za otroka?

Kar je na javnih mestih, kot so denimo nešteta otroška igrišča, pa 
tudi doma postalo že del povsem normalnega vsakdanjika, nekaj let 
spremlja in raziskuje tudi znanost. To je pomembno, kajti omenjeno 
frustracijo uporabnikov in predvsem ljudi okoli njih bi zlahka tudi 
pripisovali nerganju ostarelih nasprotnikov napredka, godrnjačem, 
ki jih je povozil čas in za katere je bilo v preteklosti prav vse veliko 
boljše, kot je zdaj. /…/

Starši kot model in zgled

Otroci posnemajo ravnanje staršev tudi in predvsem glede uporabe 
medijev. Odnos staršev do medijev se prenaša na otroke, kar vemo že 
od nekdaj: če starši mnogo gledajo televizijo, bodo to počeli tudi nji-
hovi otroci. Do danes to velja tudi za vse druge medije, ki so se sčaso-
ma pridružili televiziji - računalnike, tablice, video, igralne konzole, 
pametne telefone. Zabavna fotografija ali video, najnovejše babičino 
ali tetino sporočilo - pa že tako staro kot mlado uročeno gleda v pame-
tni telefon. Po ugotovitvah reprezentativne študije, opravljene v ZDA 
s 1786 starši otrok, starih od 8 do 18 let, ti preživijo povprečno 9 ur in 
22 minut na dan z mediji, od tega uro in 39 minut za potrebe dela, 7 
ur in 43 minut pa v prostem času.

Glede na podatke, zbrane v študiji, 51 odstotkov staršev navaja, da pre-
živijo z mediji več kot 8 ur na dan, le 19 odstotkov jih trdi, da upora-
bljajo medije manj kot 4 ure dnevno. Skoraj vsi starši navajajo, da so 
medije uporabljali včeraj, skoraj nihče (dejansko samo odstotek) pa 
občasno ne preživi dneva brez medijev. Pri vsem tem je pasivno gle-
danje (televizije, DVD-jev ali videov) z 91 odstotki najpogostejši način 
posvečanja medijem (“Kaj ste delali včeraj?”), najredkejše pa je branje 
e-knjig (19 odstotkov). Kljub skrajni dolžini vsakodnevne uporabe me-
dijev (9 ur in 22 minut - to pomeni več kot polovico časa, preživete-
ga v budnem stanju!) 78 odstotkov staršev (81 odstotkov mater in 74 
odstotkov očetov) navaja, da so glede uporabe medijev dober zgled 
svojim otrokom. Hkrati 37 odstotkov staršev priznava, da pogajanje 
z njihovimi otroki o dnevnem času uporabe medijev povzroča spore, 
le 35 odstotkov pa jih navaja, da nove medijske tehnologije - tablični 
računalniki in pametni telefoni - tako staršem kot otrokom lajšajo 
življenje. Po ugotovitvah druge ameriške študije z 2326 starši otrok, 
starih do 8 let, le 29 odstotkov sodelujočih laže opravlja svoje starše-
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Najbrž ni treba dvakrat ugibati, zakaj 
se je Manfredu Spitzerju, direktorju 
univerzitetne psihiatrične klinike v 
Ulmu, ki se posveča vplivom novih 
elektronskih medijev, zdelo potrebno 
posvetiti posebno knjigo prav pametnim 
telefonom in njihovi, kot pove podnaslov, 
nevarnosti za zdravje, izobraževanje in 
družbo. Še posebno ranljiva skupina pri 
tem so otroci in mladostniki, njim lahko 
nebrzdana uporaba pametnih telefonov 
močno škodi, se glasi eno od ključnih 
sporočil te knjige, ki bi jo bilo treba 
priporočiti v branje tako staršem kot 
pedagogom in politikom.

Sam avtor svojo odločitev za natis 
pojasni z osupljivimi novimi razkritji o 
razsežnostih škode, ki jo povzročajo 
pametni telefoni. Te so takšne, da 
se človek prime za glavo. Recimo: v 
Južni Koreji se je kratkovidnost pri 
mladostnikih do 20. leta starosti 
povečala z običajnih od ena do pet 
na več kot 90 odstotkov, v ZDA pa se 
je stopnja samomorov pri dekletih v 
zadnjih sedmih letih podvojila. Čeprav 
Spitzer pravi, da mu ne gre za strašenje, 
temveč za pregledno predstavitev 
spoznanj številnih neodvisnih 
strokovnjakov, je ta njegova vsem 
razumljivo predstavljena resnica resnično 
zastrašujoča. Kratkovidnost, motnje 
pozornosti in spanja, pomanjkanje 
gibanja, čezmerna telesna teža, napačna 
drža, diabetes, visok krvni tlak, povečana 
pripravljenost za tveganje v spolnosti 
in prometu, krnitev izobraževalnih 
procesov, ki celo povečuje nevarnost 
demence v starosti, vse to sodi med 
posledice uporabe pametnih telefonov. 
Spitzer je v svojih povzetkih jasen in 
oster: Če učencem razdelite pametne 
telefone, se bodo v šoli poslabšali; če 
pametne telefone na šoli prepoveste, 
bo učni uspeh boljši. Ugotovitev, da nas 
nekakovostne šole in digitalni mediji 
poneumljajo, pospremi z osupljivim 
podatkom o zniževanju inteligence: 
potem ko so prebivalci razvitih držav 
v prejšnjem stoletju postajali vsako 
desetletje nekoliko bolj inteligentni, 
se je ta trend po začetku 21. stoletja 
obrnil: v najmanj 13 razvitih državah se 
pri več deset tisoč ljudeh izmerjeni IQ 
zmanjšuje. Sklep: Skrbeti nas mora!

Nemški nevroznanstvenik in psihiater 
Manfred Spitzer, letnik 1958, je eden 
najpomembnejših strokovnjakov, ki 

raziskujejo delovanje možganov, pisec 
odmevnih knjig s področja nevropeda-

gogike in psihiater, ki se ukvarja z 
odvisnostjo od interneta. Pri nas ga 

poznamo po njegovih knjigah Digitalna 
demenca in Osamljenost, prevedenih v 

slovenščino.
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vske dolžnosti po zaslugi tabličnih računalnikov in pametnih telefo-
nov. Na podlagi teh podatkov lahko sklenemo, da:

• se starši ne zavedajo razsežnosti tega, koliko sami uporabljajo medije;

• imajo starši zgrešeno podobo o tem, kakšen zgled dajejo otrokom;

• otroci zaradi vsega tega trpijo.

/…/

V to raziskavo je bilo vključeno tudi vprašanje, koliko medije upora-
bljajo otroci staršev, ki so bili zajeti v študijo. Edinci na splošno razpo-
lagajo z več tovrstnimi napravami. Med najstniki jih ima 80 odstotkov 
svoj osebni profil na družbenih omrežjih, le 40 odstotkov staršev pa 
je seznanjenih s tem, kaj njihovi otroci tam počno. V nasprotju s tem 
več kot 80 odstotkov staršev navaja, da dobro vedo, kaj njihovi otroci 
gledajo po televiziji ali v kinu. Za početje otrok na nevarnejšem mediju 
je staršem potemtakem le pol toliko mar. Vendarle je vsaj 56 odstotkov 
staršev zaskrbljenih zaradi zasvajajočega učinka zaslonskih medijev, 
kar bržkone krepi 77-odstotni delež vseh staršev, ki na tak ali dru-
gačen način s pravili določajo, kako lahko njihovi otroci uporabljajo 
medije. Približno polovica staršev ne verjame, da elektronski mediji 
v kakršnemkoli smislu (pozitivno ali negativno) vplivajo na njihove 
otroke, druga polovica pa je razcepljena na take, ki opažajo predvsem 
pozitivne oziroma predvsem negativne učinke. O najraznovrstnejših 
tveganjih in stranskih učinkih pametnih telefonov na zdravje in iz-
obrazbo njihovih otrok potemtakem kar 75 odstotkov staršev ne ve 
ničesar.

Mati - pametni telefon - otrok

Ne glede na koristnost tovrstnih anket za ugotavljanje podobe, ki jo 
imajo starši o sebi in o svojih otrocih, je pomemben tudi podrobnej-
ši ogled realnega stanja. Na to temo je bilo v zadnjih petih do sedmih 
letih objavljenih kar nekaj raziskav, ki so se ukvarjale s tem, kako upo-
raba pametnih telefonov pri starših učinkuje na njihove otroke. Že 
leta 2013 je v ZDA izšla knjiga Veliki odklop: obvarovanje otroštva in 
družinskih odnosov v digitalni dobi, v kateri je na pretežno anekdo-
tičen način (toda zelo učinkovito) opisano, kako otroci izgubljajo po-
zornost in naklonjenost svojih staršev, ker ti uporabljajo elektronske 
medije, in kako jim to škoduje.

Leto zatem je bila objavljena tudi izjemna evropska študija o učinkih 
uporabe medijev na otroke. V okviru raziskave IDEFICS (Identifikaci-
ja in preprečevanje vplivov prehrane in življenjskega sloga na zdravje 
otrok in dojenčkov) so v osmih evropskih državah (v Belgiji, na Cipru, 
v Estoniji, Italiji, na Madžarskem, v Nemčiji, Španiji in na Švedskem) 
na vzorcu 3604 otrok, starih od 2 do 6 let, raziskovali njihovo upo-
rabo medijev (televizije, računalnika, elektronskih iger). V prospek-
tivni kohortni študiji so iste otroke po dveh letih ponovno vzeli pod 
drobnogled, pri čemer so analizirali naslednjih šest indikatorjev nji-
hovega dobrega počutja: težave z vrstniki, čustvene težave, čustveno 
dobro počutje, samozaupanje, težave v družini in socialna vključe-
nost. Z vsako dodatno uro pred televizorjem ali računalnikom se je 
verjetnost za neželene učinke na rezultatski spremenljivki čustvene 
težave in težave v družini povečala za 1,2- do 2-krat.

Brez pametnih 
telefonov nam 
danes, se zdi, 
živeti ni, zato 
je prav, da 
spoznamo tudi 
njihovo nevarno 
plat 


