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Uvodna beseda

„Gospod Spitzer, Vi se bojujete proti mlinom na veter – še več, 
kar proti vetrnim elektrarnam. Kar nadaljujte, prosim!“ 

Ljudje veliko rajši napišejo e-pismo, kakor da bi poslali običajno 
pismo po klasični pošti. In tako prejmem zelo veliko e-pisem, pri-
jaznih in manj prijaznih. 

 „Gospod Spitzer, tukaj ravno streljam z virtualno kalašnikovko. 
Ko bi bil imel stvarno, bi bili vi prvi, ki bi ga počil. P. S.: Vaše go-
vorjenje o povezavi med virtualnim in stvarnim nasiljem je po-
poln nesmisel.“ 

V mestnih dvoranah me je več županov pozdravilo na preda-
vanjih takole: „Dober večer, gospod Spitzer, moj sin vas sovraži, in 
jaz bi ga rad pripeljal s seboj.“ Resnica je kdaj pa kdaj neprijetna 
tudi za petnajstletnike! 

Tudi tale resnica: „Približno 250.000 štirinajst- do štiriindvaj-
setletnikov velja za odvisnike od interneta, 1,4 milijona za proble-
matične uporabnike svetovnega spleta.“ Tako piše v letnem poro-
čilu pooblaščenke za odvisnosti pri nemški zvezni vladi Mechthild 
Dyckmans, objavljenem 22. maja 2012. Medtem ko uporaba alko-
hola, nikotina kakor tudi mehkih in trdih ilegalnih mamil upada, 
se dramatično povečujeta odvisnost od računalnika in odvisnost od 
svetovnega spleta. Vlada ne ve, kaj storiti. Edino, kar ji je padlo na 
pamet, so višje kazni za gostilničarje, če mladoletnim omogočijo 
dostop do avtomatov z igrami na srečo. 

Le slabe štiri tedne pred objavo poročila pooblaščenke za odvi-
snosti je državni minister za kulturo Bernd Neumann pel hvalnico 
neki morilski igri, katere producenti so prejeli nagrado 50.000 evrov 
davkoplačevalskega denarja. Hkrati ugotavljajo, da se je samo v pe-
tih letih potrojila odvisnost od iger, ki prizadeva predvsem mlade 
brezposelne moške. Tudi jaz sem na univerzitetni kliniki v Ulmu, 
ki jo vodim, obravnaval kot paciente odvisnike od računalniških 
iger in odvisnike od svetovnega spleta. Življenje teh pacientov so 
digitalni mediji povsem uničili. V Južni Koreji, zelo moderni in-
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dustrijski državi, ki ima v svetovnem merilu vodilno informacijsko 
tehniko, so zdravniki pred petimi leti pri mlajših odraslih vedno po-
gosteje beležili motnje spomina, motnje pozornosti in motnje kon-
centracije kakor tudi čustveno poplitvenje in splošno otopelost. To 
bolezensko sliko so poimenovali digitalna demenca. 

Ko poskušam v tej knjigi v obliki povzetka predstaviti ta skrb 
vzbujajoči razvoj, moram nujno ponoviti misli, ki sem jih zapisal 
in objavil že pred leti. Že več kot dvajset let se namreč ukvarjam s 
spremembami v možganih, ki jih povzroča učenje, in s tem, kaj to 
pomeni za naše vrtce, šole in univerze. Na podlagi aktualnosti tu 
navedene literature lahko vidite, da sem se trudil, da bi v razpravo 
vključil predvsem nova in najnovejša spoznanja. 

V preteklosti so mi ob različnih priložnostih kdaj pa kdaj oči-
tali, da nimam pojma, o čem pišem. Samo kdor je sam strasten igra-
lec nasilnih iger, menda more presojati očaranost nad njimi in nji-
hove učinke na svojo psiho. To je po moji izkušnji psihiatra narobe. 
Alkoholik lahko učinke alkohola na svoje telo in svoj um znatno 
slabše oceni kakor psihiater, ki ga obravnava, in nič drugače ni pri 
drugih boleznih odvisnosti in duševnih stiskah: distanca in soraz-
merno neprizadet pogled od zunaj sta neredko najboljši predpo-
stavki za vsaj približno oceno stanja. Zakaj bi moralo biti glede di-
gitalnih medijev drugače? 

Potrudil sem se, da bi zadostil znanstvenim zahtevam glede na-
tančnosti in dokumentacije virov, ne da bi pri tem trpela berlji-
vost besedila. Tako sem se odrekel navajanju statističnih značilnosti 
(p-vrednosti), lahko pa zagotovim, da se v besedilu ukvarjam samo 
z razlikami, ki so statistično značilne. Kdor bi v posameznih pri-
merih rad to preveril, naj si ogleda izvirno literaturo. Nadalje sem 
vse angleške navedke sam prevedel v nemščino. 

To knjigo posvečam svojim otrokom. Moj visoki cilj je, da jim 
zapustim svet, ki je dragocen, vreden ohranitve in tako vreden živ-
ljenja, da se bodo – kljub ogrevanju zemlje, svetovni gospodarski 
krizi in številnim znanim velikim izzivom sedanjega časa – tudi 
sami radi odločili za to, da bodo imeli otroke. Čutim potrebo, da 
delam za tak svet: da krepim skupnost, prihodnost, svobodo, skrb 
za ljudi in njihove dejanske težave, da podpiram samodoločujoče 
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ravnanje kritičnih ljudi, ki nimajo predsodkov, ter da se zavzemam 
za tiste, ki tega še ne zmorejo – za naše otroke – ali tega ne zmorejo 
več – za bolne in starejše. To so moje vrednote, za katere so mi bili 
kot otroku s svojim življenjem zgled moji starši; te vrednote so mi 
„vcepili“ ter sem jih tako odnesel na svojo življenjsko pot. 

Ulm, binkošti 2012 
Manfred Spitzer 
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Uvod
Ali nas Google poneumlja? 

„Ali nas Google poneumlja?“ – tako se glasi naslov do medijev 
kritičnega eseja ameriškega publicista in internetnega strokovnjaka 
Nicholasa Carra.1 Ko se ukvarjamo z digitalnimi mediji in mo-  
žnimi nevarnostmi, ki jih povzročajo, pa svoje pozornosti vsekakor 
ne bi smeli usmeriti samo na Google – in ni nujno, da gre samo 
za neumnost. Sodobno raziskovanje delovanja možganov nas na-
mreč opozarja, da imamo pri obsežnejši uporabi digitalnih medi-
jev tehten razlog za zaskrbljenost. Naši možgani so namreč v pro-
cesu stalnega spreminjanja, in iz tega nujno sledi, da vsakodnevno 
rokovanje z digitalnimi mediji zagotovo ne more biti brez nobenih 
učinkov na nas uporabnike. 

Digitalni mediji – računalnik, pametni telefoni, igralne konzole 
in ne nazadnje televizija – spreminjajo naše življenje. V ZDA po - 
rabijo mladostniki za digitalne medije več časa – vsak dan dobrih 
sedem ur in pol – kakor za spanje, je pokazala reprezentativna ra-
ziskava, ki je zajela več kakor dva tisoč otrok in mladostnikov v sta-
rosti od osem do osemnajst let. 

V Nemčiji porabijo devetošolci za medije slabe 7,5 ure na dan, 
kakor je pokazala velika anketa med 43.500 šolarji. Pri tem še ni bila 
upoštevana uporaba mobilnih telefonov in MP3-predvajalnikov. 
Naslednja tabela omogoča pregled, razčlenjen po medijih in spolu.

1 Esej Is google making us stupid? je Nicholas Carr objavil v The Atlantic 
Monthly ter ga zatem razširil v knjigo z naslovom The Shallows. – Knjiga je 
v slovenskem prevodu Tanje Ahlin izšla leta 2011 (Cankarjeva založba) pod 
naslovom Plitvine. Kako internet spreminja naš način razmišljanja, branja in 
pomnjenja (op. prev.). 
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Uporaba medijev v ZDA v letih 1999, 2004 in 2009 v urah in 
minutah na dan2 

Kako so devetošolci iz Nemčije uporabljali medije leta 20093

Tudi v Nemčiji se za uporabo medijev porabi več časa kakor za 
šolo (slabe štiri ure).4 Cela vrsta študij o uporabi medijev medtem 
že nadvse jasno kaže, da bi to moralo biti v najvišji možni meri po-

2 Nach Rideout et al. 2010, str. 2.
3 Po podatkih iz knjige Rehbein et al. 2009.
4 35 šolskih ur na teden je 35-krat 45 minut (= 26,25 ure), kar znese razdeljeno 

na sedem dni po 3,75 ure na dan.

1999 2004 2009 

gledanje televizije 3,47 3,51 4,29 

glasba 1,48 1,44 2,31 

računalnik 0,27 1,02 1,29 

videoigre 0,26 0,49 1,13 

knjige, revije 0,43 0,43 0,38 

kino 0,18 0,18 0,25 

celoten čas uporabe medijev 7,29 8,33 10,45 

delež večopravilnosti 16 % 26 % 29 % 

čas 6,19 6,21 7,38

fantje dekleta povprečje

TV, video, DVD 3,33 3,21 3,27

klepetanje po internetu 1,43 1,53 1,48 

računalniške igre 2,21 0,56 1,39 

vsega skupaj 7,37 6,50 7,14 
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vod za zaskrbljenost. Zato sem napisal to knjigo. V očeh mnogo 
ljudi bo to neprijetna knjiga, zelo neprijetna. Toda kot psihiater in 
raziskovalec delovanja možganov ne morem drugače. Imam otroke 
in ne bi rad, da bi mi čez dvajset let očitali: „Očka, ti si za vse to ve-
del – in zakaj nisi ničesar storil?“ 

Ker se že desetletja ukvarjam z ljudmi, možgani, učnimi procesi 
in mediji in ker na razvoj gledam drugače – gotovo z očali očeta in 
tudi z očali raziskovalca delovanja možganov – kakor večina ljudi, 
bi rad dejstva, podatke in argumente razgrnil tako očitno, kot je le 
mogoče. Pri tem se v glavnem sklicujem na znanstvene študije iz 
dobrih, poznanih in vsakomur dostopnih znanstvenih strokovnih 
revij. Že slišim, kako mi oporekajo kritiki: „Ah, vi pa vaša znanost!“ 

Naj tu samo povsem na kratko rečem: Znanost je najboljše, kar 
imamo! Znanost je skupno iskanje resničnih, zanesljivih spoznanj 
o svetu in s tem tudi o nas samih. Kdor gre v lekarno ter si kupi ta-
blete zoper glavobol, kdor stopi v avtomobil ali na letalo, prižge peč 
ali tudi samo luč (da sploh ne govorimo o televizorju in računal-
niku!), je vsakokrat tako rekoč že podpisal, kako zelo se lahko za-
nese na spoznanja znanosti in se nanje dejansko tudi zanaša. Kdor 
kratko malo povprek odklanja zanesljivost rezultatov znanosti, bo-
disi ne ve, kaj govori, ali pa zavestno govori neresnico. 

V čem je problem? 

Leta 1913 je Thomas Edison – izumitelj žarnice, gramofona in 
kina – napisal v nekem newyorškem časopisu: „Knjige bodo v šolah 
kmalu zastarele … Vsako vejo znanja človeštva je možno posredo-
vati s pomočjo filmov. Naš šolski sistem se bo popolnoma spreme-
nil, preden bo minilo deset let.“5 Ko se je slabih petdeset let kasneje 

5 V newyorškem časopisu Dramatic Mirror z dne 9. 7. 1913 so Edisona takole 
navedli: „Books will soon be obsolete in the schools. Scholars will soon be 
instructed through the eye. It is possible to teach every branch of human 
knowledge with the motion picture. Our school system will be completely 
changed in ten years.“ Navedeno v: Saettler 1990, str. 98.
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pojavila televizija, so se slišali podobno optimistični glasovi, ki so 
menili, da je zdaj končno mogoče kulturo, vrednote in znanje po-
nesti v zadnje kotičke sveta ter tako znatno izboljšati raven izobra-
ženosti celotnega človeštva. 

Ponovno petdeset let kasneje je računalnik vzrok, da ljudje spet 
govorijo o povsem novih možnostih, ki bodo učenje v šoli postavile 
na glavo. Tokrat je zares vse drugače, neutrudno poudarjajo trume 
medijskih pedagogov. Pri tem pa smo že postali priče vzpona in 
padca e-izobraževanja, tako kakor smo v šestdesetih letih 20. stoletja  
doživeli polom jezikovnih laboratorijev in programiranega  pouka. 
Učenje samo s pomočjo računalnika ne funkcionira – o tem so si 
medtem edini celo največji zagovorniki uporabe računalnika. Za-
kaj je to tako? In kaj to pomeni za tiste, ki so stalno v stiku z raču-
nalnikom in svetovnim spletom? 

Publicist Nicholas Carr takole opisuje osebno doživete posle-
dice uporabe interneta: „Zdi se mi, da splet uničuje mojo sposob-
nost koncentracije in kontemplacije. Moj um zdaj pričakuje, da 
bo informacije prejel točno tako, kakor jih posreduje splet: v ob-
liki hitro premikajočega se toka majhnih delcev […] Podobno go-
vorijo moji prijatelji: Kolikor bolj uporabljajo splet, toliko bolj se 
morajo bojevati za koncentracijo pri pisanju daljših odstavkov.“6 

Za odgovor na vprašanje, kaj počnejo z nami svetovni splet in 
novi digitalni mediji, imamo na voljo veliko več kakor samo po-
ročila o doživetjih in empirične študije o raziskavah glede učinkov 
medijev. K odgovoru na vprašanje lahko marsikaj prispevajo tudi 
temeljne raziskave o delovanju možganov. Na podoben način, ka-
kor biokemija ostri naš pogled na presnovne bolezni, nam razume-
vanje mehanizmov učenja, pomnjenja, pozornosti in razvoja omo-
goča danes jasnejši pogled na nevarnosti digitalnih medijev. 

Med najpomembnejša spoznanja na področju nevrobiologije 
spada dejstvo, da se možgani stalno spreminjajo s tem, ko jih upo-
rabljamo. Zaznavanje, mišljenje, doživljanje, čutenje in ravnanje – 
vse to pušča za seboj tako imenovane spominske sledi. Medtem ko so 
bile do osemdesetih let minulega stoletja te spominske sledi samo 

6 Nicholas Carr, The Shallows. New York: Norton 2010.
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hipotetične tvorbe, pa jih lahko danes napravimo vidne. Sinapse –  
to so plastična, spreminjajoča se stična mesta med živčnimi celicami; 
po teh stičnih mestih tečejo električni signali, s katerimi možgani 
delajo – lahko danes fotografiramo in jih celo posnamemo na film. 
Lahko jih opazujemo, kako se spreminjajo med učnimi procesi. S 
postopki, ki ustvarijo slike, lahko napravimo vidno tudi velikost in 
dejavnost celih področij možganov, in tako se dajo v velikem slogu 
dokazati učinki v nevronih zaradi učnih procesov. 

Če se torej možgani vedno učijo (samo tega niso sposobni, da 
se ne bi učili!), potem pušča za seboj sledove tudi čas, preživet z di-
gitalnimi mediji. Pri tem je treba upoštevati tudi to: Naši možgani 
so proizvod evolucije; nastali so torej v dolgem časovnem obdobju 
s prilagajanjem določenim danostim okolja, med katere pa gotovo 
niso spadali digitalni mediji. In ravno tako kakor lahko danes zelo 
veliko civilizacijskih bolezni razumemo kot izraz razkoraka med 
prejšnjim načinom življenja (lov in pobiralništvo, ko je šlo torej za 
veliko gibanja in za hrano, polno balastnih snovi) in sodobnim ži-
vljenjskim slogom (malo gibanja, v hrani je malo balastnih snovi), 
lahko negativne učinke digitalnih medijev na duhovno-duševne 
procese bolje dojamemo v evolucijskobiološkem in nevrobiolo-
škem okviru. Pri tem lahko opišemo povsem različne mehanizme in 
procese, ki zadevajo spoznavne zmožnosti, kot so pozornost, razvoj 
govora in razvoj inteligence, ki se pravzaprav nanašajo na funkcijo 
človeškega uma. Kakor bomo prikazali v nadaljevanju s pomočjo 
primerov, ima to znatne učinke na čustvene in socialno-psihične 
procese, celo na etično-moralne nazore kakor tudi na našo lastno 
perspektivo, torej na našo osebno identiteto. 

Že slišim, kako moji kritiki glasno kričijo: „Digitalna demenca –  
kakšna neumnost!“ Toda ne bi jim bilo potrebno storiti nič dru-
gega, kakor da sami stopijo v digitalno podatkovno omrežje, raz-
peto čez ves svet, pa bi se lahko prepričali o nasprotnem. Če člo-
vek pogugla po geslih „digitalna demenca“ oz. „digital dementia“, 
prejme v nekaj manj kot petini sekunde približno 8.000 zadetkov v 
nemščini in 38.000 zadetkov v angleščini (v slovenščini pa 17.200 
zadetkov; op. prev.). 
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Kdor prepušča drugim, da mislijo, ne 
postane strokovnjak 

Kdor zdaj še vedno dvomi, naj za hip pomisli: telefonske šte-
vilke sorodnikov, prijateljev in znancev so shranjene v mobilnem 
telefonu. Pot do dogovorjenega srečanja vam pokaže navigacijski 
sistem. Poklicni in osebni termini so prav tako zabeleženi v mo-
bilnem telefonu ali v dlančniku (PDA, Personal Digital Assistant). 
Kdor hoče kaj vedeti, pogugla; svoje fotografije, pisma, e-pošto, 
knjige in glasbo ima v oblaku. Da bi sam mislil, shranil, preuda-
ril – niti slučajno. 

Vsak dan prejemam od šolarjev in študentov e-sporočila s pri-
bližno tako vsebino: 

Dragi gospod profesor, 
ravno pripravljam (pripravljamo) referat [domačo nalogo oz. ba-

kalavreatsko nalogo oz. magistrsko nalogo oz. doktorsko nalogo] o mo-
žganih in x [za spremenljivko x vnesite katero koli stanje stvari]. Pro-
sim, ali mi (nam) lahko odgovorite na naslednja vprašanja: (1) Kako 
delujejo možgani? (2) … 

[In če gre pri pošiljatelju za šolarja, je na koncu neredko tale skle-
pni stavek.] Prosim, upoštevajte tudi, da moramo nalogo oddati jutri; 
torej bi bilo dobro, ko bi imeli Vaše odgovore kar takoj … 

Če sploh odgovorim (to je odvisno od mojega dnevnega razpo-
loženja, časa in prijaznosti pisma), potem pošljem članek, ki ga mo-
rajo odpošiljatelji sami prebrati. To jim tudi povem. Kajti če kdo po 
spletu koga kaj kratko malo sprašuje, namesto da bi se sam ukvar-
jal s temo, sploh ni dojel, zakaj se je sploh lotil tega dela: Šolarji bi 
se vendar morali naučiti sami razmišljati! Tako se je moč izogniti 
temu, kar se je zgodilo trem šolarjem: Pripraviti bi morali referat o 
Gruziji, a v power pointu so oddali zelo lepo predstavitev – o Ge-
orgii! (Nemške šolarje je zapeljala podobnost obeh imen; kavkaška 
država Gruzija se nemško imenuje Georgien, Georgia pa je zvezna 
država v ZDA. – Op. prev.)
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Kar mi daje veliko misliti, je dejstvo, da se zdi, da marsikateri 
učitelj in profesor ne dojame, kaj pravzaprav pomeni učenje. Če 
odklonim intervju ali ne odgovorim na vprašanja, mi študentje na-
mreč pišejo: „Dobil bom slabšo oceno, če o tej temi ne povprašam 
izvedencev.“ Učiteljem bi potem rad odgovoril (in kdaj pa kdaj 
pošljem šolarju oz. študentu ustrezno besedilo): Kakor se hoje po 
gorah človek ne nauči s tem, da ga kdo odnese na vrh, tako mladi 
človek ne postane strokovnjak (pa naj gre za katero koli strokovno 
področje), če sprašuje izvedenca. Znanje iz virov moraš sam usvo-
jiti, moraš ga kritično preveriti, pretehtati, preveriti tudi vire, po-
drobnosti sestavljanke sestaviti v smiselno enoto – vse to moraš 
storiti sam, da boš potem kdaj kaj znal. Kakor vsako znanje bo ta 
sposobnost obstajala tudi v poznavanju marsikaterega stanja stvari, 
toda temeljila bo predvsem na prepričljivem poznavanju virov in 
njihovi zanesljivosti, in še na marsičem. Na kratko: V stanje stvari 
moramo prodreti. 

Tu ne gre za „učenje na pamet“. Nihče ne postane gornik, če se 
nauči na pamet imena gora in markacije pohodnih poti! (Sicer pa: 
gorniki obvladajo to znanje; toda jasno je, da to ni vse in da za to 
niti ne gre. To se naučijo zraven.) Pogosto me vprašajo, ali je slabo, 
da se je treba dandanes naučiti v šoli manj pesmi na pamet. Glede 
tega nisem prepričan, vem pa, da se lahko s tem naučiš uporab-
ljati svoj um kot pomnilnik, to pa ni nepomembno, če se kaj učiš. 
Kdor že ve, da sploh ne more ali noče spoznati stanja stvari, s ka-
terim se ravno ukvarja, ga bo tudi dejansko znatno slabše spoznal. 
Kdor si torej ne zastavi za cilj, da si kaj zapomni, si bo dejansko 
znatno manj zapomnil. 

Demenca je več kakor samo pozabljivost. In tako je tudi moje 
razumevanje digitalne demence več kakor domneva, da postajajo 
zlasti mladi ljudje vedno bolj pozabljivi, na kar so leta 2007 prvič 
opozorili korejski znanstveniki. Nasprotno, gre za umsko zmoglji-
vost, mišljenje, kritičnost, za pregled nad „goščavo informacijske 
povodnji“. Če računa blagajničarka s strojem „2 plus 2“ in ne opazi, 
da rezultat „400“ mora biti napačen, če NASA spravi satelit v pesek 
(oz. v neskončno vesolje), ker ni nikomur prišlo na misel, da inče 
in milje niso centimetri in kilometri, ali če se bankirji zmotijo pri  
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računanju samo za 55 milijard evrov, potem vse to pomeni samo 
to, da nihče več ne razmišlja z glavo. V teh primerih očitno ni nihče 
vsaj približno izračunal s svojo glavo, kakšen bi moral biti rezultat, 
ampak se je namesto tega zanesel na kakega digitalnega asistenta. 
Kdor pa nasprotno računa z računalom ali abakom, mora v duhu 
misliti o količini in ne more dati povsem neverjetnega rezultata. 

Večni včerajšnjik, romantik, sovražnik 
tehnike? 

„Saj ste vendar povsem staromodni! Ali se ne bi hoteli vrniti 
kar v votlino?“ mi bodo spet odvrnili kritiki. Ne, tega nočem. Na-
sprotno: če ne bomo pazili in ne bomo končno prenehali sistema-
tično poneumljati naslednje generacije, bodo najkasneje njeni ot-
roci živeli ne sicer v votlini, a vsekakor v neugodnejših okoliščinah. 
Naša blaginja in naša družba sta namreč bistveno odvisni od tega, 
da so številni izmed nas strokovnjaki in da kaj res dobro obvladajo. 

Nikakor nisem „sovražnik medijev“, kakor vedno znova kdo 
trdi. Vsak petek ob 22.45 je na sporedu moja oddaja Um in mo-
žgani, in če si lahko privoščite teh 15 minut gledanja televizije na 
teden, vam tukaj pisno zagotavljam, da to ne bo škodovalo vašim 
možganom. Že več kot četrt stoletja skoraj vsak dan delam tudi na 
računalniku. Tako kakor večina drugih ljudi ga tudi jaz ne morem 
odmisliti iz svojega življenja. Zakaj dela milijone ljudi na računal-
niku? Ker pospešuje delovni postopek s tem, da nam odvzame um-
sko delo. Zakaj se ljudje vozijo z avtomobili? Ker to pospeši naše 
premikanje, ker nam avtomobil odvzame telesne napore zaradi pre-
mikanja. In kakor vsak dan uporabljam računalnik, se tudi vsak dan 
vozim z avtomobilom. 

Toda kakor večina voznikov avtomobila tudi jaz vem, da se 
premalo gibljem. Samo zamislite si zdaj, da bi kdo prišel na mi-
sel, da bi napravil pedal za plin, a brez avtomobila, in sicer zato, 
da bi ga v šolah uporabljali za trening mečnih mišic, ki zakrne-
vajo zaradi pomanjkanja gibanja. „Mi smo eden izmed največjih 




