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Internet lahko opredelimo kot družbeno-tehnični sistem, ki temelji na potrebni
infrastrukturi, protokolih in tudi družbenih skupinah z vsemi spremembami.
Dogajanje na spletu vzporedno ustvarja družbeno strukturo, v kateri vsak
uporabnik gradi svojo spletno identiteto.

Zastopanost družbenih struktur se v tem ekosistemu ustvarja preko družbenih
omrežij.

Prisotnost na spletu, zlasti na družbenih omrežjih, uporabniku prinaša številne
koristi, npr. enostaven in takojšen dostop do storitev in informacij, hitro
komunikacijo kot tudi družbeno prisotnost.

MODUL 1

OPIS



Vsem koristim navkljub pa je priporočljivo, da je pri uporabi svetovanega spleta
uporabnik pazljiv na: tveganja in nevarnosti, povezane z varnostjo, etiko,
zasebnostjo in psihološkim dobrobitom, kajti vse to ostaja naša realnost.

V tretjem delu tega modula so predstavljene teorije identitete, ki so se razvile
znotraj posebnega, vendar zelo širokega spektra: spletne igre. Začenši z
definicijo, koga se lahko imenuje kot igralca in katere značilnosti ta identiteta
ima, je v nadaljevanju modula predstavljena analiza vpliva spletnih iger na
igralca.

Sčasoma bodo upoštevane nove poti, ki izhajajo iz prvotnih. Pri tem imamo v
mislih status profesionalnih igralcev spletnih iger.
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Ko zaključite z modulom, boste:

→ razumeli vlogo družbenih omrežij kot glavnih igrišč in prizorišč za
družbene strukture;

→ spoznali koncept spletne identite;

→ znali navesti in prepoznati različne prednosti in slabosti, povezane s
prisotnostjo spletnih identitet;

→ vedeli, na kakšen način lahko spletne igre vplivajo na grajenje
identitete;

→ se naučili novih poti spletnih identitet med igralci spletnih iger.

MODUL 1

UČNI CILJI



MODUL 1

SEZNAM TEM

1. TEMA:
Spletna družbena 
struktura in identitete 
uporabnikov

2. TEMA:
Družbena omrežja: 
prednosti in slabosti

3. TEMA:
Teorije identitete in 
vključenost med igralce 
spletnih iger.



1 SPLETNA DRUŽBENA STRUKTURA IN IDENTITETE UPORABNIKOV

UVOD

V prvem poglavju se osredotočamo na koncept družbene strukture in
spletnih identitet v povezavi s svetom, ki obstaja na spletu.

Trije razdelki so namenjeni ponazoritvi in razlagi ključnih konceptov
družbenega sistema in strukture, spletne identitete, vzporednega sistema
in predstavitvi tematik na temo družbenih omrežij.

Vključeni so tudi nekateri primeri, številke in podatki za boljše
razumevanje pojmov.



SPLETNA DRUŽBENA STRUKTURA IN IDENTITETE UPORABNIKOV1

1.1 SVET, KI OBSTAJA NA SPLETU, KOT DRUŽBENA STRUKTURA

Predpostavka, da sta internet in svetovni splet družbena in tehnična
sistema pomeni, da pri vzpostavljanju, premikanju in urejanju takšnega
sistema ključno vlogo pri tem igrajo različni akterji:
akterji/dejavniki, ki so hkrati tako družbeni kot tudi tehnološki.

Navsezadnje so akterji in interakcije med njimi tisto, kar ta sistem
ustvarja. Če se osredotočimo na družbeni aspekt zgoraj zapisane
definicije, vidimo, kako pomembno je, da razumemo, kaj je družbena
struktura.
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1.1 SVET, KI OBSTAJA NA SPLETU, KOT DRUŽBENA STRUKTURA

Svetovni splet potrebuje naprave, ki za delovanje potrebujejo programe,
protokole in algoritme. Zahvaljujoč naprednemu tehnološkemu znanju se
štejejo kot tehnični sistemi.

Razmerja, medsebojne interakcije, izmenjave, premiki - to je dinamika in
gibanje akterjev, ki igrajo različne vloge v sistemu, tako oblikujejo in
določajo družbeno strukturo, ki obstaja ravno zaradi teh povezav.
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1.1 SVET, KI OBSTAJA NA SPLETU, KOT DRUŽBENA STRUKTURA

Svetovni splet je torej svet, ki se odvija na spletu in hkrati svet, ki
se odvija v nekem družbenem sistemu. Kot smo že omenili poprej, se svet,
ki se odvija na spletu, snuje na podlagi socialnih interakcij. Akterji
se med sabo povezujejo, so v interakciji, rezultat vsega tega pa je svet
na svetovnem spletu. Ta svet pa je istočasno tudi razlog za interakcije
in sodelovanje.
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1.1 SVET, KI OBSTAJA NA SPLETU, KOT DRUŽBENA STRUKTURA

Internet je družbena struktura, v
kateri se gibljejo njegovi akterji -
uporabniki interneta.

Kdo so uporabniki?

Uporabnike sestavlja (šteto decembra
2018) približno 4.312.982.270 ljudi na
planetu.
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1.2 PARALELNA SOCIALNA STRUKTURA IN SPLETNE IDENTITETE

Družbeno strukturo definiramo kot vzporedno glede na okvir dejanskega,
resničnega sveta: kar obstaja na spletu, je vzporedno → obstaja medtem in
odvisno od tega, kar obstaja brez povezave.

Vzporednost temelji na domnevi, da so akterji resničnega sveta tudi tisti, ki
so prisotni na internetu: ta perspektiva zato kot izhodišče vzpostavlja
domnevno korespondenco med spletnimi in nespletnimi entitetami.

Kaj mislimo za spletne identitete? 
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1.2 PARALELNA SOCIALNA STRUKTURA IN SPLETNE IDENTITETE

Internetna identiteta (IID), tudi
spletna identiteta ali internetna
osebnost, je družbena identiteta, ki
jo uporabnik interneta vzpostavi v
spletnih skupnostih in na spletnih
mestih. Lahko ga obravnavamo tudi kot
aktivno konstruirano predstavitev
sebe.

Spletna identiteta je družabna in
aktivno oblikovana: uporabniki imajo
IID brez povezave, ki jo posnemajo za
ustvarjanje svoje identitete v spletu.

Akterji niso fizične osebe, temveč
kopija lastne identitete, reprodukcija
v vzporedni družbeni strukturi.
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1.2 PARALELNA SOCIALNA STRUKTURA IN SPLETNE IDENTITETE

Uporabnik interneta pri uporabi
spletnih storitev potrebuje vsaj eno
identiteto, identiteto, ki se lahko
izrazi s preprostim imenom ali
vzdevkom.

Pomislite na primer na postopek
ustvarjanja e-poštnega predala ali na
način bolj zapletene nastavitve in
aktivnega upravljanja profilov
socialnih medijev in drugih omrežnih
računov.

Psevdonimi razkrivajo osebne podatke
in podatke o identitetah uporabnikov v
spremenljivem razmerju in so lahko
bolj ali manj razkriti in prilagojeni
resnični identiteti: spletna
identiteta je ustvarjanje, je izdelek
in ne obstaja sama po sebi.
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1.2 PARALELNA SOCIALNA STRUKTURA IN SPLETNE IDENTITETE

Čeprav je uporaba psevdonimov najbolj preprost in neposreden primer spletne
identitete, koncept spletne identitete vključuje avatarje, pa tudi bloge,
forume, skupnosti, profile in račune na družbenih medijih.

V vzporednem spletnem svetu ima lahko vsak uporabnik eno ali več identitet: na
primer, zelo enostavno ima lahko uporabnik profil na več kot samo eni družabni
platformi in se lahko celo identificira z različnimi imeni na različnih
platformah. Lahko pa ima več kot en profil na vsaki platformi.

Na internetu se uporabnik sam odloči, kdo bo, kaj naj pokaže, do katere stopnje
to, kar pokaže, ustreza ali se popolnoma oddalji od njegovega resničnega jaza.
Nekateri učenjaki uporabljajo izraz „tehno-jaz“, kadar se sklicujejo na spletne
identitete.
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1.3 DRUŽBENI MEDIJI KOT ARENA ZA PRIKAZ IDENTITET

Primer bloga, virtualne lokacije, kjer podobni akterji medsebojno komunicirajo
in pokažejo svojo identiteto, nas v večji meri pripelje do drugega igrišča
„odličnosti“, kjer se na sceni pojavijo spletne identitete: družbeni mediji.

Nekateri najbolj priljubljeni družbeni mediji :

Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Google Plus, YouTube, Pinterest, itd.
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1.3 DRUŽBENI MEDIJI KOT ARENA ZA PRIKAZ IDENTITET

Družbeni mediji (ali družbena omrežja) so opredeljeni kot:

Oblike elektronske komunikacije (na primer spletna mesta za socialna omrežja in mikroblogiranje), s pomočjo katerih
uporabniki ustvarjajo spletne skupnosti za izmenjavo informacij, idej, osebnih sporočil in druge vsebine (kot so
videoposnetki).

(Merriam-webster)

V, preko in po zaslugi družbenih medijev se ljudje povezujejo, komunicirajo,
razpravljajo, dostopajo do informacij, ustvarjajo vsebino, delijo ideje,
vizualizirajo in ustvarjajo raznovrstno gradivo (slike, slike, pisana vsebina
itd.)

Navsezadnje praktično 'živijo'.
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1.3 DRUŽBENI MEDIJI KOT ARENA ZA PRIKAZ IDENTITET

Družbena omrežja predstavljajo najljubše igrišče, na katerem se izražajo
spletne identitete: delujejo kot prizorišče za prikaz identitet, prizorišče,
kjer identitete ustvarjajo, oblikujejo, krepijo, povezujejo uporabniki.

Socialni mediji so temelj, na katerem so odnosi med ljudmi strukturirani po
razlikah in podobnostih družbenega razreda, izobrazbe, bogastva, političnih
pogledov: socialna razslojenost se manifestira, reproducira in ohranja v
družbenih medijih.
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1.3 DRUŽBENI MEDIJI KOT ARENA ZA PRIKAZ IDENTITET

Družbena omrežja ne samo vzdržujejo in pasivno potrjujejo socialno resničnost
sveta brez povezave, ampak tudi

(…) delujejo kot strukturiranje sil, tako da oblikujejo vrsto priložnosti, ki nam niso na voljo, in spodbujajo določene
vedenjske in interakcijske norme, ki določajo naš življenjski potek in rezultate.

(ThoughtCo.)

Pri uporabi spletnih socialnih platform uporabnik nadzoruje svojo spletno
identiteto: on vlada nad njenim oblikovanjem, prikazom in razumevanjem, zato
lahko prejme bolj ali manj neposredne povratne informacije in mnenja o njem
iz drugih omrežij uporabnikov.
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1.3 DRUŽBENI MEDIJI KOT ARENA ZA PRIKAZ IDENTITET

Študija, ki so jo l. 2018 objavili
Manzi, Coen in drugi, poroča, kako
dva procesa identitete - in sicer
zadovoljstvo identitetnih motivov in
raziskovanje identitete -
upravičujeta pogostost uporabe
Facebooka.

Ugotovitve študije kažejo, da
uporabnikov ne motivira raziskovanje
identitete, temveč je njihova uporaba
družbenega omrežja motivirana z
zadovoljstvom, da imajo določeno
identiteto.

Zadovoljstvo se kaže in konkretizira
v zvezi z občutki spoštovanja,
kontinuitete, pripadnosti in
učinkovitosti.

Tako se uporabniki prilagodijo
sistemu, ki je določen vnaprej
(vzporednost z resničnostjo) in
kulturno deljen: družbena struktura
oblikuje identitete, identitete pa v
zameno oblikujejo družbeno strukturo.
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1.3 DRUŽBENI MEDIJI KOT ARENA ZA PRIKAZ IDENTITET

Razgovor TEDx Ulrike Schultze, "Kako
socialni mediji oblikujejo identiteto"
ponazarja ravno takšno dinamiko in povzema
vse, kar je bilo doslej argumentirano.

V povezavi s socialnimi mediji in
spletnimi identitetami poudarja vlogo
družbenih omrežij kot arene za ustvarjanje
in prikaz spletnih identitet.

Schultze kot primer vzame virtualni svet
družabne igre Second Life in analizira
'identitetno delo' - oblikovanje,
popravljanje, vzdrževanje in revizijo
osebnega pomena, pomena in samovrednosti –
s katerim se ukvarjajo uporabniki.

Kliknite video ↓ spodaj in ugotovite, kaj 
Schultze navaja o spletnih identitetah :

https://www.youtube.com/watch?v=CSpyZor-Byk

https://www.youtube.com/watch%3Fv=CSpyZor-Byk
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1.3 DRUŽBENI MEDIJI KOT ARENA ZA PRIKAZ IDENTITET

V socialnem spletnem svetu se identitete
uporabnikov prepletajo in medsebojno
vplivajo.

Najljubše prizorišče takšnih odnosov so
družbeni mediji in omrežja.

Pri analizi prednosti in slabosti socialnih
spletnih platform je pomembno, da vedno
upoštevamo, da so uporabniki ljudje, zato
imajo možnost izbire glede vedenja svoje
identitete in interakcije v družbenih
medijih.

Socialni mediji sami po sebi niso dobri ali
slabi, vendar njihova dinamika izjemno
vpliva na uporabnike, z oprijemljivimi
učinki in rezultati na njihovo identiteto.

Zato je prednostna naloga in odgovornost
uporabnikov in družbe kot celote, da se
zavedajo vseh teh vidikov in vprašanj, da
priznajo prednosti in pomanjkljivosti
odgovorne uporabe družbenih medijev, hkrati
pa so sposobni zaznati in morda omiliti
nevarne grožnje, ki so značilne za takšno
uporabo.

SKLEP
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KVIZ

Vprašanje št.1

Katera od naslednjih trditev ne drži?

a. Spletni svet je družbena struktura

b. Akterji, ki vzpostavljajo in urejajo spletni sistem, imajo čisto tehnično naravo 

c. Interakcije akterjev ustvarjajo sistem
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KVIZ

Vprašanje št.2

Kaj ne opisuje primera spletne identitete?

a. Vzdevek, uporabljen na forumu

b. Avatar na Second Life

c. Ime avtorja članka, ki je bil objavljen v spletni reviji 
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KVIZ

Vprašanje št.3

Uskladitev spletnih in nespletnih identitet:

a. se pojavi vedno 

b. je odvisna od spletne platforme, ki jo obravnavamo

c. ima lahko različne stopnje 
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KVIZ

Vprašanje št.4

Označite resnično trditev:

a. Uporabnik spletnega sistema sam izbere, s katero njegovo podobo bodo drugi 
uporabniki sodelovali v spletu

b. Izraz tehno-jaz se nanaša na psevdonime in vzdevke, ki se uporabljajo v spletu

c. Vsi uporabniki v spletu vedno replicirajo svojo resnično identiteto
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KVIZ

Vprašanje št.5

Spletne identitete so:

a. akterji spletnega sistema

b. aktivne stvaritve, ki jih oblikujejo akterji v sistemu

c. pasivno reproduciranje uporabnikove resnične identitete



DRUŽBENA OMREŽJA: PREDNOSTI IN SLABOSTI2

UVOD

Po poglavju, v katerem je razložena
vloga socialnih medijev kot prizorišča
za prikaz spletnih identitet, 2.
poglavje vsebuje še dva razdelka, ki
obravnavata koristi in nevarnosti
družbenih medijev za uporabnike.

Pri spoznavanju teme smo upoštevali
ključne dejavnike, kot so na primer
sposobnost komuniciranja, krepitev moči
in nadlegovanje.
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2.1 DRUŽBENI MEDIJI KOT PREDSTAVNIKI SPLETNEGA SISTEMA

Razmerje med omrežji in identitetami je medsebojno povezano, prvo vpliva na
drugo in obratno.

Uporabniki vstopajo v spletni svet prek ene ali več spletnih identitet, spletna
identiteta postane temeljni del spletnega 'ekosistema', obraz, stran, maska, ki
so jo akterji sistema pripravljeni zgraditi in prikazati.

Gradnja spletnega družbenega sveta je še posebej očitna s svojo strukturo in
dinamiko na platformah in omrežjih družbenih medijev. Spletne identitete so
ustvarjalne gonilne sile teh okolij in hkrati močno vplivajo, se jih dotikajo,
oblikujejo, usmerjajo in ustvarjajo v takšnih okoljih in tudi za njih ...
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2.2 PREDNOSTI OMREŽIJ

Danes je prisotnost na družbenih
medijih del vsakodnevne izkušnje in
navade vsakogar. Ljudje družabne medije
in omrežja uporabljajo iz različnih
razlogov: te platforme, ne glede na
njihovo naravo - klepeti, forumi,
interesne skupnosti, podobe in
platforme mnenj, zaposlitveni portali
itd. - so v svoje ime vdelale svoje
glavne funkcije.

Če analiziramo izraz, vidimo, da sta
"omrežje" in "mediji", to je, da gre za
informacijske kanale, ki ljudem
posredujejo informacije; izraz vsebuje

tudi pridevnik „družbena", kar pomeni,
da ti kanali uporabnikom omogočajo
interakcijo in izmenjavo vsebin prek
mrež.

Glavne prednosti tega, da si uporabnik:
» biti informiran;
» možnost prejemanja in dostopanja do

informacij, ki so preproste,
takojšnje in neprekinjene, iz
najrazličnejših virov;

» izmenjava informacij;
» povezovanje, prepletanje z drugimi

uporabniki.
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2.2 PREDNOSTI OMREŽIJ

Prednosti za uporabnike:
» Enostaven in hiter dostop do informacij.
» Novice in storitve.
» Ni omejitev, povezanih z viri.
» Izboljšana možnost komuniciranja.
» Izboljšano samoizražanje prek:

› besedil;
› besed;
› pesmi;
› slik;

» Pomoč pri vzpostavljanju in spodbujanju povezav med uporabniki.
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2.2 PREDNOSTI OMREŽIJ

Ugodnosti znotraj psihološke sfere:

Uporabniki in njihove spletne identitete
lahko družbene medije obravnavajo kot
način, kako dobiti čustveno podporo,
izkusiti in okrepiti občutek pripadnosti,
skupnosti in duševne bližine.

Socialna struktura se reproducira v
družbenih medijih, biti del določene
skupine, biti zasidran na nekaterih
vrednotah, imeti občutek pripadnosti pa je
temeljnega pomena za človekovo duševno
zdravje.

Ugodnosti znotraj zabavljaške sfere:

Družbeni mediji svojim uporabnikom
zagotavljajo in ustvarjajo sprostitev, kar
vpliva na počutje v smislu zabave in
užitka.

Socialni mediji krepijo ljudi tudi kot
ustvarjalce: uporabniki ne samo da
prikrojijo svoje spletne identitete zaradi
in za platforme, ampak lahko postanejo
tudi proaktivni; so ustvarjalci, umetniki,
producenti in pisci v smislu umetniškega,
političnega in splošnega izražanja in
imajo svoj glas v družabnih omrežjih.
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2.3 SPLETNA PRISOTNOST: MOŽNA NEVARNOST

Prva možna nevarnost, ki izhaja iz uporabe družbenih medijev, je širjenje
lažnih novic: veliko uporabnikov informacije in novice dobiva predvsem iz
družbenih omrežij, medtem ko naraščanje in nenadzorovano razširjanje
ponarejenih novic pomeni oprijemljivo resničnost.

V tem hiperpovezanem svetu sistem
družbenih medijev in omrežij vodi zelo
enostavno in nevarno do dezinformacij.

Medtem ko se uporabniki sproti obveščajo
prek družabnih omrežij, so le delno
obveščeni: algoritmi, na katerih temeljijo
omrežja, dejansko napajajo časovnice in
stene uporabnikov z določeno vrsto novic,
prilagojenim paketom informacij na podlagi

preferenc, podatkov in identitet
uporabnikov.

Na tak način uporabnik ostaja v mehurčku,
v avtoreferenčni dimenziji, kjer ni
dejanske možnosti za razpravo, pluralizem
ali razhajanje mnenj.
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2.3 SPLETNA PRISOTNOST: MOŽNA NEVARNOST

Kar se tiče lažnih novic in dezinformacij, sta sredstva pomoči pluralizem in
digitalna medijska pismenost. V tem pogledu bi bila množična, skupna
prizadevanja in sodelovanje vladnih institucij, medijskih kanalov in civilne
družbe zelo temeljnega pomena.
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2.3 SPLETNA PRISOTNOST: MOŽNA NEVARNOST

Druga tveganja, ki se dotikajo in vključujejo spletno identiteto takšnih
uporabnikov, se nanašajo na krajo identitete in spletno ustrahovanje.

Glede na veliko količino podatkov in nejasno oziroma v nekaterih primerih
pomanjkljivo urejanje področja informacij, sta uhajanje podatkov in
posledična morebitna kraja identitete razmeroma pogosti praksi: uporabnik se
mora pri vstopu v spletni svet zavedati svojega digitalnega odtisa, sledi, ki
so jo pustile njegove dejavnosti in prisotnost na spletu.

Ko takšno prisotnost izkoristijo uporabniki s slabimi namerami, lahko pride
do kraje identitete in spletnega nadlegovanja, kot je kibernetsko trpinčenje.
Cena internetne prisotnosti in identitet se kaže v varnosti, zasebnosti,
etičnosti in zapuščini uporabnikov.
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2.3 SPLETNA PRISOTNOST: MOŽNA NEVARNOST

Prisotnost na družbenih omrežjih vključuje tudi
drugo vrsto tveganj in nevarnosti, kot so vplivi
na psihično počutje in duševno zdravje
uporabnikov.

Raziskave nenehno kažejo, da je uporaba družbenih
omrežij močno povezana s simptomi depresije.

Uporabniki ustvarjajo in urejajo svoje spletne
identitete v in zaradi socialnih medijev: ravno
socialna primerjava, ki izhaja iz soočanja z
računi, profili, slikami, avatarji drugih
uporabnikov, navsezadnje z drugimi spletnimi
identitetami, je tisto, kar jih motivira.
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2.3 SPLETNA PRISOTNOST: MOŽNA NEVARNOST

Primerjave močno vplivajo na duševno
zdravje uporabnikov: družbeni mediji so
prizorišče vrhuncev identitet, na
katerih so prikazane in promovirane samo
najboljše, vendar lažne slike jaza.

Oglejte si na primer videoposnetek, kako
ponavadi posnamejo fotografije za
Instagram: samospoštovanje postane
socialna valuta, ki temelji na številu
všečkov in deljenj, na sposobnosti, da
se pokažejo v skrajni situaciji,
tekmovanje za najboljši sebek.

Kliknite video ↓ spodaj in ugotovite, kako
ustvarjanje lažne resničnosti deluje za večino
uporabnikov
https://www.youtube.com/watch?v=0EFHbruKEmw

https://www.youtube.com/watch%3Fv=0EFHbruKEmw
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2.3 SPLETNA PRISOTNOST: MOŽNA NEVARNOST SKLEP

Socialni mediji sami po sebi niso dobri ali
slabi, vendar njihova dinamika izjemno
vpliva na uporabnike, kar ima oprijemljive
učinke in rezultate na njihovo identiteto.

Zato je prednostna naloga in odgovornost za
uporabnike in bolj na splošno za družbo kot
celoto, da se zavedajo vseh teh vidikov in
vprašanj, da priznajo prednosti in
ugodnosti odgovorne uporabe družbenih

medijev, ter hkrati pa so sposobni zaznati
in morda omiliti nevarne grožnje, ki so
značilne za takšno uporabo.
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KVIZ

Vprašanje št.1

Družbeni medij lahko štejemo za najljubše prizorišče za prikaz spletnih 
identitet, saj:

a. večina ljudi danes aktivno uporablja socialne medije

b. družbeni mediji reproducirajo spletni sistem 

c. spletni svet je popolnoma drugačen in ločen od resničnega
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KVIZ

Vprašanje št.2

Z uporabo socialnih medijev in omrežij lahko:

a. zagotovite preprost in takojšen dostop do različnih informacij in raznolike vsebine

b. izkusite občutke čustvene bližine

c. obe prejšnji možnosti 
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KVIZ

Vprašanje št.3

Kaj od naslednjih ukrepov razkriva „povezovalno naravo družbenih medijev“?

a. branje novic na Facebooku

b. sledenje slavnim na Instagramu

c. klepetanje s prijatelji, ki so daleč stran, na WhatsApp 



DRUŽBENA OMREŽJA: PREDNOSTI IN SLABOSTI2

KVIZ

Vprašanje št.4

Kaj od naslednjega ni tveganje, povezano samo z uporabo družbenih medijev?

a. Goljufije pri spletnem bančništvu 

b. Kibernetsko trpinčenje

c. Depresija
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KVIZ

Vprašanje št.5

Izberite stavek, ki bo najbolje povzel razdelek o prednostih in tveganjih 
družbenih medijev:

a. Uporaba socialnih medijev bi morala biti omejena, zlasti med mladostniki in 
najstniki zaradi vdelanih groženj duševni blaginji

b. Socialni mediji sami po sebi niso niti dobri niti slabi

c. Socialni mediji povezujejo ljudi in skupnosti ter omogočajo uporabnikovo 
samoizražanje
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UVOD

V tretjem in zadnjem razdelku tega
modula bomo analizirali spletne
identitete v povezavi z nečim, kar
se je v veliki meri razširilo
zaradi množičnega razvoja
interneta: to je igranje iger.

Ko govorimo o spletnih teorijah
identitete, ne smemo pustiti ob strani
igralnih skupnosti in socialno-
psiholoških posledic, ki so z njimi
neposredno in posredno povezane.

V razdelku bomo obravnavali koncept
identitete igralcev, vpliv spletnih iger
na konstrukcijo identitete igralcev in
zadnjo novost razvoja oziroma ponovnega
ustvarjanja spletne identitete, tj.
predvajanje igralca igric, medtem ko
igra.
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3.1 IDENTITETA IGRALCA IGRIC

Kdo je igralec igric? 

Ali je igralec igric res najboljša opredelitev teme, ki jo obravnava 
modul?
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3.1 IDENTITETA IGRALCA IGRIC

Po več slovarjih – npr. Cambridgeov – je igralec igric nekdo, ki rad
igra računalniške igre (v Veliki Britaniji je to lahko povezano s
športnim igralcem, ki zelo uživa v športu in zelo trdo dela, vendar se
ne ujema s spletnimi teorijami identitete).

Čeprav je ta opredelitev morda primerna za oznako, s katero se ukvarja
ta modul, bi morali biti natančnejši, ko govorimo o spletni identiteti v
povezavi z igričarstvom in igričarskimi skupnostmi.

Omeniti bi morali izraz e-igralec igric.
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3.1 IDENTITETA IGRALCA IGRIC

Elektronska igra - ali e-igra - je
igra, ki uporablja elektroniko za
ustvarjanje interaktivnega sistema,
s katerim lahko igralec igra.
Videoigra je danes najpogostejša
oblika, zato se dva izraza pogosto
napačno uporabljata sinonimno.

Zato je najprimernejše ime, ki ga
lahko uporabimo, e-igralec igric.

V zadnjem času izraz e-igralec igric
večinoma označuje tako imenovanega
pro-igralca, nekoga, ki igra video
igre na turnirjih/dogodkih kot
profesionalni igralec.

Oblika tekmovanja z uporabo video
iger se imenuje e-šport.
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3.1 IDENTITETA IGRALCA IGRIC

Vsi, ki igrajo video igre, se ne štejejo za prave igralce igric. (Shaw, 2010)

Igranje videoiger ne predstavlja popolne povezave z identiteto.

Tako kot se vsi, ki vadijo, ne smatrajo za športnike, tako se tudi
vsi, ki igrajo videoigre, ne smatrajo za prave igralce igric.

Konstrukcija identitete igralca igric se je začela v osemdesetih
letih prejšnjega stoletja in je še vedno tesno umeščena v pojem
igričarskega kapitala.
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3.1 IDENTITETA IGRALCA IGRIC

Igričarski kapital je:
» znanje;

» učinkovitost
igralcev v zvezi z digitalnimi
igrami.

Znanje oz. poznavanje igre lahko
privede do resnične hierarhične
strukture, ki temelji na ravni
moči, ki jo doseže določen igralec.

Čim več znanja ima o igri, tem višje
šteje med igralci te igre, kar vodi v
neke vrste socialno valuto.



SPLETNE IDENTITETE IN IGRIČARSKE SKUPNOSTI3

3.1 IDENTITETA IGRALCA IGRIC

Identiteta igralca igric je deloma samodeterminirana, deloma pa odraža lastnosti, za katere družba pričakuje, da jih bo 
imel kot igralec igric. (Shaw, Adrienne, 2014)

Tehnološki napredek je, skupaj z
dostopnostjo iger, privedel do
korenitih sprememb v demografiji
igralcev igric.

Nekoč so na trgu iger prevladovali
najstniški fantje, novejši podatki pa
kažejo, da je povprečen igralec igric
star 35 let.



SPLETNE IDENTITETE IN IGRIČARSKE SKUPNOSTI3

3.1 IDENTITETA IGRALCA IGRIC

Razpoložljivost iger na več platformah,
vključno z osebnimi računalniki, tabličnimi
računalniki, ročnimi konzolami, pametnimi
telefoni, televizorji in konzolami, je
omogočila, da videoigre pritegnejo pozornost in
pridobijo priljubljenost med različnimi
demografskimi skupinami.

V nasprotju z medijskimi prikazi igralca igric
kot najstnika, zaprtega v kleti (Jordan,
2014b), so se igre razvile v medij, ki lahko
olajša socialno interakcijo.
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3.1 IDENTITETA IGRALCA IGRIC

Quantic Foundry, svetovalna firma za analitiko iger, pravi, da so igre oblika
upravljanja identitete :

Igre so pogosto stereotipno prikazane kot fantazije pobega - kjer se ljudje pretvarjajo, da so nekaj, kar niso. 

Kar pa kažejo podatki je, da igralci igric igrajo igre, ki se ujemajo z njihovimi osebnostmi. Tako kot ljudje izbirajo 
novice in medije, ki krepijo njihov svetovni nazor, igralci igric izberejo igre, ki krepijo njihovo identiteto. 

Na primer, igralci igric, ki so ekstrovertirani, imajo raje bolj družabne in akcijsko naravnane igre. Igrialci igric, ki so 
bolj vestni, imajo raje igre z dolgoročnim razmišljanjem in načrtovanjem. 

Igre, ki jih igramo, so odsev in ne beg pred našimi lastnimi identitetami. V tem smislu ljudje igrajo igre, ne da bi se 
pretvarjali, da so nekdo, ki niso, ampak da bi postali bolj to, kar v resnici so.
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3.2 IGRIČARSTVO IN IZGRADNJA IDENTITETE

Navidezna okolja, kot so spletne igre, omogočajo posameznikom, da
raziskujejo identitete, ki jih drugače ne bi mogli imeti. Ob možnosti
raziskovanja drugih identitet Turkle na koncu poglavja Kriza identitete
(1995) navaja, da je virtualno okolje nov način razmišljanja o identiteti v
dobi interneta.

Navidezna izkušnja igralcev igric je široka in vključuje veliko
priložnosti, saj se igralci lahko potopijo v zelo različne svetove, v
katerih se lahko igrajo.
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3.2 IGRIČARSTVO IN IZGRADNJA IDENTITETE

Klimmt (2010) govori o spremembah identitete
in identifikaciji igralcev v danih likih
glede na vloge, ki jih igrajo med igro.

Včasih lahko takšna identifikacija izboljša
dejanski jaz igralca v resničnem svetu: če
igralce navdihne ali motivira igra, se lahko
njihove dejavnosti in dejanja zunaj igre
izboljšajo.
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3.2 IGRIČARSTVO IN IZGRADNJA IDENTITETE

Kot smo že večkrat poudarili, igranje video iger ni samo stvar med
uporabnikom/igralcem in umetno inteligenco, ki jo je iznajdljivo razvil
profesionalni razvijalec.

Ravno nasprotno, ko govorimo o širših pomenih in globljih naklonjenostih
osebnosti, besedi „spletna“ in „skupnost“ opravita večino dela, tako da
ustvarita najboljši okvir, v katerem se osebnosti in identitete lahko
izboljšajo, preizkušajo, razkrijejo, razdražijo.
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3.2 IGRIČARSTVO IN IZGRADNJA IDENTITETE

Jansz & Marten (2005) namigujeta, da ima igričarstvo pozitivne družbene
učinke:
» krepitev družinskih vezi;

» spodbujanje vključevanja v skupine vrstnikov.

Njuna raziskava gre še dlje z uvedbo pomembne sestavine v velikem kotlu,
ki je konstrukcija identitete v spletnih igrah: resnično življenje.

Kako vpeljati resnično življenje v nekaj, kar ima spletno funkcijo že v
samem imenu?
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3.2 IGRIČARSTVO IN IZGRADNJA IDENTITETE

LAN dogodki. LAN je akronim, ki
pomeni lokalno omrežje. V omrežju
LAN se vzpostavi več povezav z več
napravami, ki združijo igralce za
interakcijo v istem prostoru in
okviru.

Večinoma so organizirani za
tekmovanja ali velike igričarske
skupnosti za spodbujanje
vključenosti, druženja z zabavo,
ter predstavljajo priložnost, da

igralci vključijo resnično
življenje v svojo spletno igralsko
izkušnjo in ji dodajo:
» podporo;

» udeležba v živo;

» dinamiko iz oči v oči;

» povezavo in interakcijo.
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3.2 IGRIČARSTVO IN IZGRADNJA IDENTITETE

Na zadnjem diapozitivu je beseda podpora poudarjena z zelo specifičnim
namenom, saj uvaja naslednji in zadnji predmet tega modula: nove poti
spletnih identitet v igralnih skupnostih.

Vsak družbeni pojav, ki je bolj ali manj globoko zakoreninjen v naši
družbi - odnos med spletnimi igrami in identitetami živi že desetletja –
pušča odtise in posledice.

Ena najmlajših in zelenih vej tega hrasta so sodobne igralne skupnosti
in njihov vpliv na spletne identitete.
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3.3 MODERNE SPLETNE IDENTITETE V IGRAH

Vir: PwC; Video Gaming Africa (www.wepc.com)

Vrednost trga računalniških iger v milijonih ameriških dolarjev (2011-2020)
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3.3 MODERNE SPLETNE IDENTITETE V IGRAH

Zanimanje za videoigre je v zadnjem desetletju eksponentno raslo, kar je
očitno, če pogledamo graf v prejšnjem diapozitivu.

Zaradi hitrega širjenja tehnologije so igralci igric razvili več
socioloških in večplastnih profilov. Eden od teh vidikov bi bil lahko
povezan s socialnim trendom, ki zaznamuje družbene medije v zadnjem času:
vplivneži.

Po pixlee.com je vplivnež na družbenih medijih uporabnik socialnih
medijev, ki je vzpostavil verodostojnost v določeni panogi. Vplivnež na
družbenih medijih ima dostop do velikega občinstva in lahko prepriča druge
zaradi osebne pristnosti in dosega.
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3.3 MODERNE SPLETNE IDENTITETE V IGRAH

Na enak način je profesionalni igralec igric nekdo, ki se je uveljavil v
igričarski industriji. Z igranjem igre - ali kategorije igre, kot sta MOBA
(Multiplayer Online Battle Arena) ali MMORPG (Massive Multiplayer Online
Role Playing Game) - in z doseganjem visokega strokovnega znanja lahko
profesionalni igralec igric pridobi oboževalsko bazo, ljudi, ki jih lahko
štejemo za podpornike športa. V tem primeru govorimo o podpornikih e-
športa.

Poklicni igralec igric je eden najzanimivejših vidikov spletnih identitet,
povezanih z igričarstvom. In tako kot vplivneži na družbenih medijih,
imajo tudi profesionalni igralci igric priložnost, da zabavajo svojo bazo
oboževalcev in povečajo svojo podskupnost podpornikov tako, da snemajo in
se v živo predvajajo med igranjem (neposredni prenos igranja).



SPLETNE IDENTITETE IN IGRIČARSKE SKUPNOSTI3

3.3 MODERNE SPLETNE IDENTITETE V IGRAH

Z neposrednim predvajanjem igranja na platformah, kot je Twitch TV,
profesionalni igralec igric ustvarja socialni kapital. S tem izrazom
označujemo odnose v spletnih skupnostih, zaradi katerih te skupnosti
„cvetijo“, saj je med člani omogočeno sodelovanje in zanašanje drug na
drugega. (Jiang, 2012).

Tak igralec igric („streamer“), ki doseže na tisoče gledalcev, se zlahka
smatra za zvezdnika. S tem, ko daje dobre ali slabe ocene o igrah ali igra
določeno igro namesto neke druge, igralec vpliva na velik bazen
potencialnih kupcev.

Spletna identiteta „streamerjev“ lahko močno vpliva na samozavest,
ekstrovertiranost, socialno interakcijo in osebnostni razvoj.
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3.3 MODERNE SPLETNE IDENTITETE V IGRAH SKLEP

V različnih okoljih na internetu je mogoče opaziti več vidikov spletnih identitet.
Zagotovo je eden od teh igričarska skupnost, ki posameznikom omogoča, da na skoraj
edinstven način razvijajo, izboljšujejo in podrobno opisujejo svojo spletno identiteto.

Ta modul v tretjem delu ni analiziral le koristi in tveganj, temveč je ponazoril glavne in
najpogostejše značilnosti identitete igričarjev in e-igralcev igric ter razpravljal o
gradnji spletne identitete z interakcijo in vključevanjem.

Navsezadnje ponovna iznajdba spletne identitete v igralnih skupnostih predstavlja skupno
točko s socialnimi mediji. Profil vplivneža se lahko nanaša tako na družbene medije kot na
igričarske skupnosti; v slednjem primeru lahko znanje in spretnost v igri v kombinaciji z
dobrimi veščinami za zabavo bistveno izboljšata socialne lastnosti posameznikov, npr.
„streamerji“ lahko celo dobijo nekakšen status slavnih.
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http://networkconference.netstudies.org/


SPLETNE IDENTITETE IN IGRIČARSKE SKUPNOSTI3

KVIZ

Vprašanje št.1

Kdo je igralec igric?

a. Nekdo, ki rad igra računalniške igre 

b. Nekdo, ki rad igra namizne igre

c. Ta izraz ne ustreza naslovljeni temi.



SPLETNE IDENTITETE IN IGRIČARSKE SKUPNOSTI3

KVIZ

Vprašanje št.2

Zakaj se igre lahko obravnavajo kot oblika upravljanja identitete?

a. Ljudje prikazujejo različne identitete glede na igro, v kateri igrajo

b. Ljudje radi igrajo igre, ki odražajo njihove glavne lastnosti 

c. Z igrami lahko posameznik spremeni svoj pristop do resničnega življenja



SPLETNE IDENTITETE IN IGRIČARSKE SKUPNOSTI3

KVIZ

Vprašanje št.3

Označite resnično izjavo:

a. Z igranjem spletnih iger ne moremo imeti koristi v resničnem življenju

b. Industrija računalniških iger je od leta 2015 izgubila na vrednosti

c. Skupnosti spletnih iger lahko z organizacijo dogodkov spodbujajo vključenost v 
resnično življenje 



SPLETNE IDENTITETE IN IGRIČARSKE SKUPNOSTI3

KVIZ

Vprašanje št.4

Kaj pomeni LAN?

a. Local Area North

b. Local Area Network

c. Nič od naštetega



SPLETNE IDENTITETE IN IGRIČARSKE SKUPNOSTI3

KVIZ

Vprašanje št.5

Pro-igralca lahko uporabijo za oglaševalske namene:

a. Drži 

b. Ne drži



V socialnem spletnem svetu identitete uporabnikov medsebojno vplivajo in se prepletajo.

Najljubše prizorišče takšnih odnosov so družbeni mediji in mreže. Pri analizi prednosti in
slabosti socialnih spletnih platform je pomembno, da vedno upoštevamo, da so uporabniki
ljudje, ki imajo zato možnost izbire glede obnašanja, svoje identitete in interakcije na
družbenih medijih.

Za zaključek: socialni mediji sami po sebi niso dobri ali slabi, vendar njihova struktura
in dinamika izjemno vplivata na uporabnike, kar ima oprijemljive učinke in rezultate na
njihovo identiteto. Torej gre za prednostno nalogo in odgovornost uporabnikov ter družbe
kot celote, da se zaveda vseh teh vidikov in problemov, da prizna prednosti in koristi
odgovorne uporabe družbenih medijev, hkrati pa da lahko zazna in morebiti ublaži
nevarnosti, ki so značilne za takšno uporabo.

MODUL 1

SKLEP



V različnih okoljih na internetu je mogoče opaziti več vidikov spletnih identitet.
Zagotovo je eden od teh igričarska skupnost, ki posameznikom omogoča, da na skoraj
edinstven način razvijajo, izboljšujejo in podrobno opisujejo svojo spletno identiteto.

Ta modul v tretjem delu ni analiziral koristi in tveganj, temveč je ponazoril glavne in
najpogostejše značilnosti identitete igričarjev in e- igralcev igric ter razpravljal o
gradnji spletne identitete.

Navsezadnje ponovna iznajdba spletne identitete v igralnih skupnostih predstavlja skupno
točko s socialnimi mediji. Profil vplivneža se lahko nanaša tako na družbene medije kot na
igričarske skupnosti; v slednjem primeru lahko znanje in spretnost v igri v kombinaciji z
dobrimi veščinami za zabavo bistveno izboljšata socialne lastnosti posameznikov, npr.
„streamerji“ lahko celo dobijo nekakšen status slavnih.

MODUL 1

SKLEP



Franjo brska po spletu, ko prebere novico, ki vzbudi njegovo zanimanje. Želi ga deliti.
Kaj naj stori, preden jo razširi na npr. Twitter ali Facebook?

Pavle želi izboljšati svoje sposobnosti za vplivanje na družbene medije. Še več, zelo ga
zanima e-šport. Da bi uspel, se odloči, da bo razvil začetni enoletni strateški načrt. Kaj
bi moral upoštevati? Napišite uvod in nekaj dejanj v točkah.

MODUL 1

NALOGE

Naloga št.1

Naloga št.2



MODUL 1

SLOVAR

DRUŽBENI MEDIJI Družbeni mediji so način za prenos ali skupno rabo informacij s širokim
občinstvom. Vsakdo ima možnost ustvarjanja in distribucije.

DRUŽBENA OMREŽJA
Družbeno omrežje predstavlja spletno vključenost. Skupine ljudi s skupnimi
interesi ali podobnimi nazori se povezujejo na družbenih omrežjih in
gradijo odnose prek skupnosti.

AVATAR Oseba, karakter, s katero se nekdo predstavlja npr. na internetu.

LAŽNE NOVICE
Novejši izraz, s katerim pogosto označujemo izmišljene novice. Ta vrsta
novic, ki jih najdemo na spletnih straneh s tradicionalnimi novicami,
socialnimi mediji ali lažnimi novicami, nima podlage v resničnosti, vendar
je predstavljena resnična, točna.

DIGITALNA PISMENOST
Sposobnost posameznika za iskanje, ocenjevanje in sestavljanje jasnih
informacij s pomočjo pisnih in drugih medijev na različnih digitalnih
platformah.

DIGITALNI ODTIS Podatki o določeni osebi, ki obstajajo na internetu kot rezultat njene
spletne dejavnosti.



MODUL 1

SLOVAR

E-ŠPORT Videoigre za več igralcev, ki jih pred občinstvom običajno igrajo 
profesionalni igralci igric.

DRUŽBENA VALUTA Valuta, ki temelji na prisotnosti in vplivu v družbenih omrežjih in 
skupnostih, tako resničnih kot tudi digitalnih.

KIBERNETSKO TRPINČENJE Uporaba elektronske komunikacije za ustrahovanje osebe, običajno s
pošiljanjem zastrašujočih ali grozečih sporočil.

STREAMER Oseba, ki predvaja igranje video igre v živo za občinstvo.



MODUL 1

KONEC MODULA
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