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Pomen družbenih medijev pri ohranjanju močnih personalnih vezi v času študija v
tujini
Osredotočala sem se predvsem na načine ohranjanja vezi v času študija v tujini, oblike
komuniciranja in načine ohranjanja stikov z družino ter prijatelji. Raziskovala sem, kakšen
pomen in razsežnosti dobijo družbeni mediji v času odsotnosti od doma in načine uporabe, z
njimi sem povezala tudi koncept socialnega kapitala in kako je lahko uporabljen v različnih
situacijah. Analizirala sem tranksript fokusne skupine, ki sem jo naredila s šestimi osebami, ki
so izmenjavo opravili v tujini. Besedilo sem sprva kodirala, dodala pregled najpogostejših
kategorij in konceptov ter kasneje ugotavljala povezave med njimi. Predpostavila sem si dve
raziskovalni vprašanji, in sicer: 1) Katere prakse med študenti na izmenjavi prevladujejo za
ohranjanje njihovih stikov z družino in prijatelji ter kakšno vlogi imajo pri tem sodobna
družbena omrežja? 2) Kakšne so izkušnje študentov na izmenjavi pri ohranjanju stikov z
drugimi in kakšne komunikacijske oblike prevladujejo med posamezniki, ki so se odpravili na
izmenjavo?
V ugotovitvah sem združila najpogostejše koncepte in jih navezala na teoretski del naloge.
Ključne besede: Močne in šibke vezi, socialni kapital, družbeni mediji, študij v tujini.
Significance of social media while keeping strong social ties at the time of studying abroad
I focused mainly on ways of maintaining relationships during studying abroad, as well as forms
of communication, and ways of keeping in touch with family and friends. I have been
researching the significance and magnitude of the social media during individuals absence from
home and the ways of using them. I also linked them with the concept of social capital and how
it can be used in different situations. I analyzed the focus group transcript, which I made with
six people who were on an exchange abroad. I first encoded the text, added an overview of the
most common categories and concepts, and later identified the links between them. I have made
two research questions, 1) What factors prevail with students on an exchange in maintaining
contact with family and friends? and 2) What are the practices of maintaining relationships and
communication between individuals who have gone on an exchange? In my findings, I
combined the most common concepts and linked them to the theoretical part of the thesis.
Key words: Strong and weak ties, social capital, social media, studying abroad.
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1 UVOD

Vsak posameznik doživlja odhod ali selitev od doma na drugačen način. Včasih že sam odhod
na študij v drugo mesto v isti državi lahko pomeni veliko spremembo in problem ohranjanja
stikov z izvornim družinskim in prijateljskim mikroorganizmom. Podobno ali pa celo v večjem
obsegu pa je to pri mednarodnih izmenjavah, ki s seboj ne prinesejo samo novih izkušenj in
nepozabnih doživetij, ampak tudi različne vrste stisk. Zgodi se, da smo lahko zaradi časovne in
prostorske stiske, preračunavanja ur za klicanje domačih zaradi drugega časovnega pasu in
samega domotožja v tujem kraju ali državi primorani iskati rešitve ali možnosti, kako situacijo
izboljšati in rešiti. Kot pravi Parks (2011), se v takšnih in drugačnih stiskah večkrat lahko
obrnemo na sama družbena omrežja. Prinašajo možnost druženja, direktnega povezovanja,
morda celo nekakšno empatijo in podporo. Saj vsa vsebujejo slogane, ki govorijo o pomoči pri
povezovanju z ljudmi v posameznikovem življenju, pomoč pri iskanju novih ali starih
prijateljev, pomoč pri ohranjanju stikov, deljenje izkušenj ipd. Biti povezan z drugimi v nekem
socialnem omrežju ali neki skupnosti spodbuja občutek navezanosti in pripadnosti (Parks,
2011). V diplomskem delu bom proučevala funkcijo in uporabo družbenih ter digitalnih
medijev med študijem v tujini, njihovo dostopnost in povezavo z vsakdanjim življenjem ter
načine povezovanja z družino in prijatelji. Ker sem sama izkusila izmenjavo v tujini, kjer je
bila primarna uporaba družbenih omrežij za ohranjanje stikov z družino in prijatelji, pri kateri
je občasno prišlo do motenj ali prostorskih in časovnih omejitev samega komuniciranja, sem se
odločila podrobneje raziskati oblike in načine komuniciranja posameznikov, ki so se znašli v
podobnih situacijah in kako so jim pri tem pomagala družbena omrežja.
Razlog za podrobnejše raziskovanje študentov in njihovih izkušenj na izmenjavi je tudi v tem,
da se mi je zdelo potrebno bolje raziskati njihova dejanja, v čem so si posamezniki podobni
oziroma v čem se razlikujejo od tistih, ki se izmenjave niso udeležili, saj je prišlo do
problematizacije že pri tem, da so/smo vsi uporabljali družbena omrežja za ohranjanje stikov
na isti način. Zato bom raziskovala motnje komuniciranja skozi družbena omrežja v času
študijskih izmenjav med študenti in njihovimi svojci. Nagovor prvega raziskovalnega vprašanja
bo podan v drugem poglavju, kjer sem se osredotočala predvsem na socialni kapital, ki ga
Putnam (2000) primerja z družbenimi omrežji, ki delujejo na način vzajemnosti in odgovornosti
za delovanje (Putnam, 2000). Koncept socialnega kapitala bom vključila v celotno nalogo in ga
združila z vzdrževanjem stikov in vezi na izmenjavi v tujini, saj je eden izmed pomembnejših
konceptov, ki pomaga pri razumevanju teme. Drugo raziskovalno vprašanje pa nagovarja tretje
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poglavje, v katerem sem združila študijsko mobilnost in družbena omrežja ter načine
komunikacije na študijski mobilnosti v tujini.
V empiričnem delu sem izvedla raziskavo s študenti, ki so bili na študijski mobilnosti v tujini.
Pri raziskavi sem izbrala šest študentov, s katerimi sem izvedla fokusno skupino. Želela sem
sodelovati s študenti, ki so na študijski mobilnosti že bili, ker sem lahko zaradi svoje izmenjave
najbolje primerjala in razumela njihove izkušnje ter videla razlike ali podobnosti med njimi.
Namen fokusne skupine je bilo čim bolje aplicirati teoretični del v prakso in ugotoviti, kako,
zakaj in na kakšen način so ohranjali stike in komunikacijo v času izmenjave ter kako, in če so
se njihove prakse uporabe družbenih omrežij za ohranjanje stikov razlikovale. Zaradi tega, sem
želela bolj detaljno spoznati izkušnje sodelujočih na izmenjavi, ker sem pričakovala izredno
podobne odgovore in podobne izkušnje, za kar sem na koncu ugotovila, da ni bila pravilna
predpostavka.
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2 SOCIALNI KAPITAL in MEDSEBOJNE VEZI

''Ni pomembno tisto, kaj veš in poznaš, ampak koga poznaš.'' (Woolcock in Narayan, 2015, str.
1). S tem citatom je lahko na hitro povzet veliki del konvencionalne modrosti o socialnem
kapitalu, saj ko se ljudje znajdejo v težkih časih, vedo, da bodo njihovi prijatelji in družina tisti,
ki jim bodo na koncu zagotovili podporo in bodo posledično tisti, ki jim bodo zagotovili
''varnostno mrežo''. Po drugi strani pa hitro izpostavimo, da so nekateri najsrečnejši trenutki
našega življenja tisti, ki jih namenjamo pogovoru z našimi sosedi, druženju z našimi prijatelji,
sodelovanjem v kakšni skupini in delu na kakšnem projektu, v korist naše skupnosti (Woolcock
in Narayan, 2015).
Opredelitve socialnega kapitala so si na splošno podobne, vendar se med drugim tudi
signifikantno razlikujejo. Po Putnamu (1995) se socialni kapital razlikuje glede na to, na kaj se
osredotoča, saj socialni kapital tvorijo medosebna omrežja, ki imajo različne učinke na
posameznike in na skupnost (Putnam, 1995). Adler in Kwon (2002) ugotavljata, da se
opredelitve razlikujejo tudi po vsebini, virih ali učinkih, ki jih ima socialni kapital, ter ali dajejo
poudarek na odnose, ki jih posameznik vzdržuje z drugimi akterji ali se fokusirajo na zunanje
odnose, tako imenovane premostitvene (ang. bridging) oblike socialnega kapitala, ali notranje
vezi znotraj kolektivnih osnovnih oblik, imenovane povezovalne (ang. bonding) (Adler in
Kwon, 2002). Premostitev socialnega kapitala se nanaša na družbena omrežja, ki združujejo
ljudi različne vrste ter povezovanje socialnega kapitala, ki združuje podobne ljudi. Razlikovanje
je pomembno, ker so zunanji učinki skupin, ki premoščajo, bolj pozitivni, medtem ko so
omrežja, ki se povezujejo, izpostavljena večjemu tveganju, da bodo ustvarila negativne zunanje
učinke. Razlikovanje bi nekako moralo biti kontinuum in ne dihotomija, ker pa mnoge skupine
v praksi uporabljajo obe funkciji, tako premostitveno kot povezovalno, se ta omrežja kasneje
razvrstijo tako, da se približujejo enemu koncu spektra ali drugemu (Norris, 2002, str. 3).
Socialni kapital je torej skupek socialnih vezi, ki tvorijo medosebna omrežja in
vplivajo na posameznika in skupnost (Putnam, 2000).

2.1 RAZSEŽNOSTI SOCIALNEGA KAPITALA
Kot govorita Adler in Kwon (2002), je socialni kapital 'dobra volja', dostopna posameznikom
ali skupinam. Njen vir je v strukturi in vsebini družbenih odnosov posameznika, njegovi učinki
pa izhajajo iz informacij, ki so na voljo posamezniku. Opredelitev zajema notranje in zunanje
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odnose in omogoča, da se socialni kapital pripisuje tako posameznikom kot skupinam.
Opredelitev vključuje tudi obliko socialnega kapitala, ki je na voljo akterjem na podlagi že
vzpostavljenih vezi, ki se lahko mobilizira z ustvarjanjem novih vezi (Adler in Kwon, 2002).
Socialni kapital se nanaša na vire, ki so zbrani skozi vezi med ljudmi, je elastični izraz z več
definicijami na različnih področjih. Socialni kapital je tudi vsota različnih virov, ki so skupni
neki skupini ali posamezniku in posedujejo trajno povezavo institucionaliziranih odnosov
medsebojnega poznavanja in priznavanja. Viri se po navadi razlikujejo po obliki in funkciji, ki
temelji na samih odnosih (Ellison, Steinfield in Lampe, 2007). Socialni kapital je povezan z
različnimi pozitivnimi družbenimi rezultati, kot so na primer boljše javno zdravje, učinkovitejši
finančni trgi, nižja stopnja kriminala (Adler in Kwon, 2002). Vendar se vseeno dogaja, da
socialni kapital upada in se v skupnostih pojavljajo vse večje socialne motnje, zmanjšuje se
udejstvovanje v državljanskih dejavnostih, prihaja do nezaupanja med člani skupnosti. Iz česar
je lahko razvidno, da večji socialni kapital povečuje zavezanost neki skupnosti in večjo možnost
mobilizacije kolektivnih akcij (Ellison in drugi, 2007). Socialni kapital je lahko, med drugim,
uporabljen tudi v negativne namene, vendar ga na splošno štejemo med pozitivne učinke
interakcij udeležencev na socialnih omrežjih (Adler in Kwon, 2002). Socialni kapital se nanaša
na norme in omrežja, ki ljudem omogočajo skupno delovanje (Woolcock in Narayan, 2015, str.
2). Pomembni so vidiki kapitala, kot sta zaupanje in vzajemnost, ki izhajajo iz ponavljajočega
se procesa, ne obravnavajo pa posledic in virov socialnega kapitala. Kot drugo pa ta opredelitev
omogoča, da razlikujemo med različnimi razsežnostmi in imajo različne skupnosti boljši dostop
do nekaterih virov kot druge (Woolcock in Narayan, 2015).
Vir socialnega kapitala leži v družbeni strukturi, v kateri se nahaja posameznik. Je vir, ki je na
voljo vsem, ki sodelujejo v neki določeni strukturi družbenih odnosov. Vendar se moramo
vprašati, kakšni so ti družbeni odnosi med posamezniki? Adler in drugi (2002) opredeljujejo,
da lahko razlikujemo med tremi oblikami družbenih struktur, ki imajo vsaka korenine v
različnih vrstah odnosov. Prva govori o tržnih odnosih, v katerih se proizvodi in storitve
zamenjajo za denar; druga govori o hierarhičnih odnosih, v katerih se poslušnost zamenjuje za
materialno in duhovno varnost; tretja pa predstavlja družbene odnose, v katerih se izmenjujejo
usluge in darila. Pri tretji vrsti odnosa lahko izpostavimo dimenzijo socialne strukture, ki je
temelj socialnega kapitala. Pri tem opazimo, da realni svet in hierarhični odnosi povzročajo
družbene odnose, kot je seveda to neizogibno v pogojih ponavljajoče interakcije. Druge
dimenzije družbene strukture pa posredno prispevajo k oblikovanju družbenega kapitala. Z
naložbo v izgradnjo mrež odnosov lahko posamezniki povečajo socialni kapital in s tem dobijo
9

korist, v obliki boljšega dostopa do informacij, moči in solidarnosti. Z vlaganjem v razvoj
notranjih odnosov pa lahko kolektivno okrepijo svojo identiteto in povečajo svojo sposobnost
za kolektivno delovanje (Adler in Kwon, 2002). Putnam (1995) trdi, da ima socialni kapital v
večjih socialnih agregatih globoke zgodovinske korenine in ga je zato treba obravnavati kot
dano zadolžitev posameznika ter da je v vsaj nekaterih okoliščinah konstruktiven skozi namerna
dejanja (Putnam, 1995).
Prijateljske vezi med drugim lahko uporabimo tudi za zbiranje informacij ali svetovanje. Poleg
tega jih je možno pretvarjati v druge vrste kapitala, saj se lahko ''prednosti'', ki nam jih prinaša
položaj v nekem socialnem omrežju pretvorijo v gospodarsko ali drugo korist. Socialni kapital
lahko, tako kot druge oblike kapitala, nadomesti ali dopolni druge vire. Kot nadomestek lahko
posamezniki včasih kompenzirajo pomanjkanje finančnega ali človeškega kapitala z boljšimi
"povezavami". Pogosteje pa socialni kapital dopolnjuje druge oblike kapitala. Tako kot fizični
in človeški kapital, potrebuje vzdrževanje. Socialne vezi je treba občasno obnoviti in ponovno
potrditi, da ne izgubijo učinkovitosti. Vendar, tako kot človeški kapital, socialni kapital nima
predvidljivih oblik delovanja. Medtem ko lahko izgubi intenziteto z neuporabo, ne izgubi z
uporabo. Običajno raste in se razvija z uporabo, to lahko poudarimo, na primer, pri zaupanju.
Včasih pa lahko socialni kapital postane zastarel, zaradi kakšnih kontekstualnih sprememb,
spremembe obdobja ali starosti posameznika. Stopnja, po kateri se to dogaja, je običajno
nepredvidljiva (Adler in Kwon, 2002).

2.2 MOČNE IN ŠIBKE VEZI MED POSAMEZNIKI
Družbena omrežja bi naj vse uporabnike v začetku obravnavala enako: zaupanja vreden prijatelj
ali popolni tujec, z ne dosti razlikovanja med njima. Medosebni odnosi so povsod po tem
spektru in so vključeni v temo, ki jo sociologija obravnava že desetletja ter spada pod tematiko
močnih vezi. Delo Gilberta in Karhaliousa predstavlja vrzel med teorijo in prakso in predstavlja
obliko, ki družbene medije povezuje z močnimi vezmi med posamezniki (Gilbert in
Karahalious, 2009). Granovetter (1973) predstavi močne in šibke vezi. Prekrivanje prijateljskih
krogov je povezano z močjo vezi. Bolj močna je vez med dvema posameznikoma, večje je
število oseb v neki določeni skupini, s katerimi sta oba povezana ali s šibkimi ali z močnimi
vezmi.
Močne vezi znotraj določene družine ali skupnosti dajejo le-tej občutek identitete in skupnega
namena. Granovetter (1973) izpostavlja, da ne smemo računati na tiste vezi, ki imajo skupne
10

lastnosti, kot na primer tiste, ki presegajo etnične, razredne, socioekonomske in verske statuse.
Moramo si zagotoviti močne horizontalne vezi in hkrati zadovoljiti osebne interese. Natančna
opredelitev močnih vezi je ta, ki pravi; da so to vezi, ki jih imamo z ljudmi, ki jim resnično
zaupamo, in z ljudmi, s katerimi se naši družabni krogi tesno prekrivajo. Pogosto so to
ljudje, ki so najbolj podobni nam ali je to v krogu družine ali v krogu prijateljev. Močne vezi
vsebujejo večje časovne zaveze, saj posamezniki preživijo več časa skupaj, saj bi si naj bili
izredno podobni ali pa vsaj posedovali podobne karakteristike. Torej, moč vezi je med drugim
opredeljena kot: kombinacija časa, emocionalne intenzitete, medsebojnega zaupanja in
recipročnosti med posamezniki (Granovetter, 1973, str 1361).
Šibke vezi so, nasprotno od močnih, tiste vezi, ki jih imamo z znanci. Šibke vezi nam pogosto
omogočajo dostop do novih informacij, ki ne krožijo v tesno povezani mreži močnih vezi. So
bolj ohlapne povezave med posamezniki, ki si med seboj zagotavljajo uporabne
informacije ali nove perspektive, običajno pa ne čustvene podpore (Granovetter, 1973, str.
1364).
V novejši literaturi so vertikalne ali močne vezi socialnega kapitala imenovane kot tiste, ki
združujejo (ang. bonding), in horizontalne šibke vezi socialnega kapitala tiste, ki gradijo
mostove (ang. bridging). Ideja je, da se pri različnih kombinacijah teh vrst vezi ustvarjajo
različne vrste situacij, ki jih je mogoče pripisati socialnemu kapitalu (Woolcock in Narayan,
2015). Ellisonova in drugi (2007) v svojem članku razlikujejo med premostitvami in
povezovanjem socialnega kapitala. Kot prvo imenujejo šibke vezi, kot drugo alternativo
povezovanja socialnega kapitala pa prej omenjene močne vezi (Ellison in drugi, 2007). Ko
opredeljujemo ti dve obliki socialnega kapitala s pomočjo Granovetterja (1973), lahko
ugotovimo, da se uvaja dodatna dimenzija socialnega kapitala, ki ponuja možnosti vzdrževanja
dragocenih povezav, medtem ko se posameznik sprehaja skozi različne življenjske spremembe.
Ta nova dimenzija ali koncept, imenovan ohranjen socialni kapital, nam omogoča, da
izpostavimo in ugotovimo, ali orodja družbenih omrežij posameznikom omogočajo, da se po
fizičnem odstopu od družabnega omrežja še vedno ohranjajo močne in/ali šibke vezi med
posamezniki (Granovetter, 1973). Sama pomembnost šibkih vezi se lahko večkrat kaže pri
ustvarjanju ''mostov'' med posamezniki, in sicer nastane več krajših poti. Vsaka vez bi lahko
hipotetično bila odstranjena iz samega omrežja, kar bi lahko pomenilo spremembo števila in
spremembe v poteh ali mostovih med posamezniki, kar bi končno lahko pomenilo večjo škodo
prenosu šibkih vezi, kot če bi se podobno zgodilo močnim (Gilbert in Karahalious, 2009).
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Že intuitivno pa lahko opredelimo, da je osnovna ideja socialnega kapitala ta, da družina,
prijatelji in partnerji predstavljajo pomembno sredstvo, ki ga uporabljamo v kriznih in veselih
časih, saj nas življenjske izkušnje naučijo, da so socialne vezi, ki jih posamezniki posedujemo,
lahko blagoslov in izguba hkrati. Da pa socialni kapital ne zamre, in da se mostovi gradijo ter
vezi povezujejo, pa uporabljamo različne načine, kako jih vzdrževati. Med drugim nam pri tem
močno pomagajo družbena omrežja, saj nam lahko pomagajo pri vzdrževanju in hkrati
oblikovanju novih vezi in povezav (Ellison in drugi, 2007). Različne platforme nam olajšajo
sodelovanje, izmenjavo informacij, zagotavljanje svetovanja, ustvarjanje močnih delovnih
odnosov in ustvarjanje priložnosti za socialno mreženje (Kaplan in Haenlein, 2010).
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3

MOBILNOST IN DRUŽBENA OMREŽJA

Družbena omrežja so skupina internetnih aplikacij, ki gradijo na ideoloških in tehnoloških
temeljih Web 2.0 ter omogočajo ustvarjanje in izmenjavo vsebin, ki jih ustvarijo uporabniki.
Obstaja veliko družbenih medijskih platform; med njimi sta razširjeni omrežji Facebook in
Instagram, ki zagotavljata funkcionalnost družbenih medijev ter dodatne nadzorne in varnostne
funkcije, ki podpirajo interno uporabo. Te platforme olajšujejo sodelovanje, izmenjavo
informacij, zagotavljanje svetovanja, ustvarjanje močnih delovnih odnosov in ustvarjanje
priložnosti za socialno mreženje znotraj korporacij (Kaplan in Haenlein, 2010).
Družbena omrežja, kot so Facebook, Instagram in Skype, ne pomagajo samo pri različnih
situacijah, ampak sta njihova uporaba in namembnost postali skoraj nepogrešljiv del
vsakdanjega življenja. Doprinesejo k socialni povezanosti, z njimi smo ustvarili sebe kot
omrežno sebstvo, postala so most oziroma orodje za ohranjanje stikov, ne glede na časovno in
prostorsko oddaljenost posameznika (Parks, 2011).
Vsak posameznik si na neki način občutek izgube pripadnosti stika in navezanosti na družino
in prijatelje lajša s pomočjo družbenih omrežij. Takojšen dostop lajša pomanjkanje po stikih z
družino in prijateljskimi vezmi. Obdobje med 18. in 25. letom, ki ga Arnett (2004) imenuje
nastajajoča odraslost (ang. emerging adulthood), je kritično za posameznikovo socialno in
psihološko razvijanje, je čas tranzicije, spremembe, ko mladi odhajajo iz njihovih domačih
okolij in opuščajo že vzpostavljene družbene vezi za novo okolje (Arnett, 2004). V teh novih
okoljih družbena omrežja pomagajo v interakciji z ljudmi, ki jih že poznamo ali pa lahko
pomagajo pri navezovanju stikov z novimi osebami. Lahko rečemo, da z njimi vzdržujemo že
obstoječe družbene vezi in hkrati oblikujemo nove.
Družbeni procesi so eden izmed ključnih elementov družabnih omrežij. Družbeni mediji so živi
mediji, ki se konstantno spreminjajo. Različne platforme olajšujejo sodelovanje, izmenjavo
informacij, zagotavljajo svetovanja, ustvarjanje močnih delovnih odnosov in ustvarjajo
možnosti mreženja (Kaplan in Haenlein, 2010). So mediji, kjer imajo uporabniki skoraj
neomejeno izbiro in minimalne omejitve glede tega, kje, kako in kaj naj storijo (Norris, 2002).
Študenti na izmenjavi v tujini se lahko pogosto čutijo nepovezani z domom zaradi oddaljenosti,
hkrati se lahko zaradi tega večkrat odločijo, da ne bodo vzdrževali stikov z domačimi in jih
redno obveščali o izkušnjah v tujini. Družbeni mediji so oblika reševanja teh vprašanj in
omejitev, saj so lahko dobra povezava pred, med in po študiju v tujini (Hall in Sivakumaran,
2014). Prisotnost na družbenih omrežjih je lahko različna, saj se tako kot sama omrežja tudi
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njeni uporabniki razlikujejo. Tako kot obstajajo različni tipi uporabnikov, se razlikujejo tudi
njihove navade ali nameni uporabe družbenih omrežij. Tukaj se osredotočam predvsem na
uporabnike družbenih omrežij, kot so Facebook, Instagram, Skype ipd., z namenom ohranjanja
stikov ali posredovanja informacij svojim bližnjim v času fizične oddaljenosti od doma.

3.1 VLOGA DRUŽBENIH MEDIJEV V ČASU MOBILNOSTI
Podpora družine in prijateljev je seveda izredno pomembna in potrebna, vendar lahko preveč
motenj ovira učenje. Že s samo odločitvijo za odhod na študij v tujino želi posameznik pridobiti
neodvisnost, razviti iznajdljivost in povečati zaupanje v svoje sposobnosti. Da bi dosegel te
cilje, se mora posameznik, ne njegovi starši, soočiti s frustracijami in uspehi študija v tujini.
Problem nastane pri vključevanju staršev in prijateljev v izkušnjo, saj kot že prej omenjeno,
fizična oddaljenost omejuje stike. Ne-vzpostavljanje stika in odnosov v času študija v tujini je
lahko izredno izolacijska izkušnja za študente. Družbeni mediji pa se tukaj obravnavajo kot
izredno vključevalna izbira, ki pomaga pri ohranjanju stikov (Hall in Sivakumaran, 2014).
Pri ohranjanju stikov nam zato lahko močno pomagajo družbena omrežja. Povezujejo vsakogar
z dotikom gumba, ustvarjajo mrežo med ljudmi in so velik del našega življenja. Uporabljajo se
za povezovanje študentov, njihovih sošolcev in šole, ki jo obiskujejo med študijem v tujini,
prav tako pa za ohranjanje in vzpostavljanje odnosov doma (Lim in Meier, 2012). Študenti na
mednarodnih mobilnostih na različne načine uporabljajo družbene medije, da bi si pomagali pri
prilagajanju na življenje v tuji državi in med študijem v tujini. Facebook, Twitter, e-pošta,
Facetime, Instagram so odlični podaljški, s katerimi lažje ostajajo v stiku s prijatelji doma in
tudi v državi, gostiteljici. Uporaba omrežij je bolj usmerjena v pridobivanje informacij za
vsakdanje življenje, na primer, kje jesti, kaj početi zvečer in v prostem času ter poceni način
klicanja domov. Hall in Sivakumaran (2014) ugotavljata, da so študenti, ki sodelujejo v redni
interakciji s prijatelji in družino na družbenih medijih, bolj zadovoljni s svojim univerzitetnim
življenjem. Družbeni omrežji, ki so jih najpogosteje uporabljali, sta bili Facebook in Instagram,
prek katerih so objavljali slike in s tem nekako obveščali starše o njihovih dejavnostih med
mobilnostjo v tujini (Hall in Sivakumaran, 2014).
Stasiewicz-Bienkowska in drugi (2014) govorijo o posameznikih, ki so se seznanili z vlogo
digitalnih medijev pri ustvarjanju in vzdrževanju družbenih odnosov med bivanjem v državi
gostiteljici. Facebook je bil prepoznan kot pomembna platforma za oblikovanje socialnih
dogovorov in razmišljanje o družabnih dogodkih. Namere posameznikov, da bi fotografije na
spletu delili s člani omrežij doma, so omogočile bolj skrben razmislek o njihovih prostorskih
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izkušnjah. Dejanje fotografiranja dogodkov na mobilnosti, ki je samo po sebi dejanje
razlikovanja in konceptualizacije prostora, je bilo prepoznano kot pomemben trenutek, ki
prikazuje in oblikuje razumevanje fotografa in gledalca. Vse več se je pojavljala tendenca
objavljanja izključno tistih potovalnih slik, kjer je bila oseba kot osrednji element fotografirane
lokacije. Neposredna izmenjava ali objavljanje slik in posledične razprave na objavljenem
mestu pod njo naredijo prenosljiv občutek kraja in bolj razumljivo situacijo za družino in
prijatelje doma (Stasiewicz-Bienkowska, Robson in Zachara, 2014). Študenti, ki objavljajo
informacije, zgodbe in fotografije svojih potovanj in gostiteljskih lokacij, verjamejo, da svojim
družinam in prijateljem pošiljajo svoje izkušnje s prostorom, v katerem so. Večkrat so s tem
vzbudili pozornost in zanimanje za neznana območja, kar je občasno povzročilo obiske
prijateljev, znancev in družine. Vizualna predstavitev prostora in digitalna interakcija na
omrežjih z vsemi doma sta opisani kot vzbujanje dodatne motivacije udeležencev, da se
seznanijo s tujim prostorom (Wiliams, 2005).

3.2 OBLIKE ŠTUDIJSKIH MOBILNOSTI
Mobilnost lahko razložimo v različnih oblikah, saj obstajajo različne vrste. To so prostorska
mobilnost – ki pomeni premik v fizičnem prostoru; družbena mobilnost – posledica začasnih
ali trajnih migracijskih tokov staršev; psihološka mobilnost – je pripravljenost posameznika na
prostorsko mobilnost; virtualna mobilnost – dejavnosti, povezane s komunikacijsko in
informacijsko tehnologijo. Mobilnost je v večini primerov dobra stvar, vendar je vseeno
odvisna od osebnih in socialnih okoliščin (Williamson, 2002).
Osredotočila se bom na učno ali študijsko mobilnost, ki je usmerjena v pridobivanje novih znanj
in veščin ter vsebuje možnosti, s pomočjo katerih lahko posamezniki vplivajo na karierni in
osebni razvoj. S tem si povečujejo socialni kapital, saj mladi pridobivajo medkulturne
kompetence, usvajajo nova znanja ter jezikovne spretnosti in s tem gradijo družbo znanja
(Evropska komisija 2010). Mobilnost ima izredno veliko vlogo pri praksah, tako materialnih
kot simbolnih, s katerimi mladi prehajajo iz adolescence v odraslost (Arnett, 2004). Mladi s
potovanjem v drugo državo pridobivajo nove izkušnje in s tem dobivajo kontrolo nad
situacijami, v katere so postavljeni, ali skoraj lahko rečemo, neko kontrolo nad življenjem
(Golob, 2017).
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4 METODOLOGIJA IN RAZISKOVALNI NAČRT

4.1 RAZISKOVALNO VPRAŠANJE
Postavila sem si dve raziskovalni vprašanji, ki sta se povezovali, in sicer sem odgovarjala, kako
in zakaj:
1. Katere prakse med študenti na izmenjavi prevladujejo za ohranjanje njihovih stikov z
družino in prijatelji ter kakšno vlogi imajo pri tem sodobna družbena omrežja?
2. Kakšne so izkušnje študentov na izmenjavi pri ohranjanju stikov z drugimi in kakšne
komunikacijske oblike prevladujejo med posamezniki, ki so se odpravili na izmenjavo?
Do raziskovalnih vprašanj sem prišla, ker me je glede na prej opredeljene teoretske koncepte
zanimala njihova praktična uporaba in na kakšen način, kako in zakaj se lahko to vidi na sami
študijski mobilnosti. Da bi lažje utemeljila obe vprašanji, sem raziskala tudi različne oblike
študijskih mobilnosti v Sloveniji.
Oblike študijske mobilnosti, ki so na voljo v Sloveniji, so:
ERASMUS+, ki je od leta 2014 do 2020 nov program evropskega sodelovanja na področju
izobraževanja, usposabljanja mladih in športa, ki omogoča številne dejavnosti.
CEEPUS ali Central European Exchange Program for University Studies je regionalni program.
Cilj programa je vzpostaviti in spodbujati mobilnosti študentov in profesorjev med
sodelujočimi državami ter izkoristiti akademske povezave in možnosti za oblikovanje skupnih
študijskih programov.
Bilateralni sporazumi so pogodbe in sporazumi, ki jih imajo fakultete podpisane o sodelovanju
z različnimi državami na področju štipendiranja in študijskih izmenjav.
Poletne šole se odvijajo v času počitnic in trajajo nekaj tednov. Namenjene so poglabljanju
znanj ali seznanitvi z določeno temo. Poletne šole po navadi organizirajo univerze, fakultete ali
študentske organizacije (CMEPIUS, 2018).
4.2 NAČRT IN IZVEDBA FOKUSNE SKUPINE
Fokusno skupino sem izvedla s študenti Univerze v Ljubljani, ki so se iz mednarodne izmenjave
že vrnili. Fokusno skupino je sestavljajo 6 študentov iz različnih fakultet z različnimi kraji
izmenjave, v različnih časovnih obdobjih. Fokusna skupina je potekala v prostorih Fakultete za
družbene vede, ob času, ki je vsem povabljenim najbolj ustrezal.
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TABELA 4.3: OSNOVNI PODATKI UDELEŽENCEV
Tabela z osnovnimi podatki udeležencev; imena udeležencev v tabeli in transkriptu so
spremenjena, vsi ostali podatki so resnični.
Spol in starost Ana, 22

Nika, 26

Mojca, 22

Špela, 24

Nejc, 24

Matic, 23

Semester

Prvi

Prvi

Prvi

Drugi

Prvi

semester,

semester,

semester,

semester,

semester,

semester,

3. letnik

4. letnik

3. letnik

4. letnik

3. letnik

3. letnik

Antwerp,

Lisbona,

Praga,

Antwerp,

Varšava,

Berlin,

Belgija

Portugalska Češka

Belgija

Poljska

Nemčija

FDV

FDV

FDV

FDV

Ekonomska

in Drugi

letnik študija
Kraj študija
Fakulteta

FDV

Izvedba fokusne skupine je potekala s 6 osebami, ki sem jo vodila sama (Lucija), saj sem s
pridobljenimi izkušnjami iz dveh izmenjav lahko sodelovala in moderirala pogovor brez
pretiranih težav. Hkrati sem lahko iz pogovora, ki se je razvil med posamezniki, brez težav
postavila kakšno podvprašanje ali dva, ki sta pomagala pri nadaljnjem razvoju debate.
Udeležencev je bilo šest, štiri dekleta ter dva fanta. Vsi so izmenjavo opravljali v različnih
krajih, vsak v svojem semestru in na različnih fakultetah, tako da noben izmed obravnavanih
subjektov ni bil na izmenjavi v istem kraju, ob istem času. Vsi, razen enega sodelujočega, so
bili na izmenjavi v tretjem letniku študija.
Za fokusno skupno sem uporabila polstrukturirani intervju, ki je obsegal različne sklope
vprašanj: osnovna vprašanja, predstavitev in ozadje, razlog za izbrani kraj študija; splošna
vprašanja o uporabi družbenih medijev na izmenjavi; intenzivna vprašanja o načinih ohranjanja
stikov in omejitve; spremembe na sami mobilnosti v tujini. Zaradi narave fokusne skupine so
bila vprašanja postavljena vsem hkrati, z namenom vzpostavljanja debate in sproščenega
pogovora.
Analizo transkripta fokusne skupine sem naredila s kodiranjem celotnega teksta, kjer sem iz
teksta izvzela kategorije in jih združila v koncepte, ki se najpogosteje pojavljajo skozi cel
transkript. Vprašanji, s katerima sem se ukvarjala pri kodiranju, sta bili: Kakšne so prakse ali
izkušnje posameznikov, motivi ali celo razlogi za ohranjanje stikov? Kako oziroma na kakšen
način ste vzpostavljali stik? Odgovore na vprašanji in svoja mnenja glede določenih tem so
vprašani izražali brez posebnih težav, saj so se vsi v takšni ali drugačni obliki že znašli v
predstavljenih situacijah.
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Kategorije, ki sem jih uporabila pri kodiranju in analiziranju teksta, so bile združene v naslednje
koncepte: socialni kapital, mobilnost, povezovanje, premostitev, podpora/vpliv bližnjih.
Vprašalnik, ki sem ga uporabila, sem razdelila na pet povezovalnih sklopov. Zraven osnovnih
vprašanj je prišlo še do mnogih podvprašanj, ki so se razvila tekom pogovora in glede na
odgovore sodelujočih.
Ledolomilci
1. Predstavitev oseb – kaj in kje ste študirali, kako dolgo?
2. Zakaj ste se odločili za izmenjavo?
Omejitve
3. So se vaši starši strinjali s tem in vas spodbujali pri odločitvi ali so nastale težave?
4. Je bilo to prvič, da ste se odpravili na potovanje, kjer ste več časa preživeli od doma?
5. Ste v tem času kaj hodili domov?
Ohranjanje stikov
6. Na kakšen način ste stopali v stik z družino in prijatelji?
7. Ste imeli neomejen dostop do družbenih medijev v času študija ali so bile kakšne
omejitve?
8. Kakšna družbena omrežja ste uporabljali za stike s prijatelji in družino?
9. Katera omrežja ste uporabljali za socializacijo ali stike z domačimi, katera za iskanje
informacij?
10. So bile pri ohranjanju stikov kakšne omejitve? Na primer časovne, prostorske?
Spremembe
11. Ste kakorkoli filtrirali podatke, ki ste jih povedali ali objavili na družbenih omrežjih?
12. Se vam zdi, da ste zaradi mednarodne izmenjave spremenili odnos ali način
komunikacije s starši?
13. Ste se osebnostno kaj spremenili?
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SLIKA 4.4: RAZISKOVALNI NAČRT
Glavni raziskovalni vprašanji
1. Katere prakse med študenti na izmenjavi prevladujejo za ohranjanje njihovih stikov z družino
in prijatelji ter kakšno vlogi imajo pri tem sodobna družbena omrežja?
2. Kakšne so izkušnje študentov na izmenjavi pri ohranjanju stikov z drugimi in kakšne
komunikacijske oblike prevladujejo med posamezniki, ki so se odpravili na izmenjavo?

Izbira subjektov ali lokacij
Subjekti bodo študentje (moški in ženske) različnih fakultet v sklopu Univerze v Ljubljani,
ki so študijsko izmenjavo že opravili. Med njimi so posamezniki, ki so se iz izmenjave
vrnili in so na izmenjavi preživeli vsaj en semester, na katerikoli stopnji študija. Edini
kriterij pri izbiri subjektov je ta, da so na izmenjavi že bili. Uporabila bom vzorec snežne
kepe, zaradi poznavanja samo dveh takih oseb, ki sta se iz mednarodne izmenjave že vrnili.
Pri iskanju ostalih subjektov mi bodo pomagali prijatelji in znanci. Izvedba fokusne
skupine bo potekala na fakulteti, v eni izmed predavalnic, kjer bosta zagotovljena mir in
tišina. To je najbolj primeren kraj, brez preveč motečih dejavnikov za sodelujoče.

Zbiranje podatkov
Podatke bom zbirala s pomočjo fokusne skupine.

Interpretacija podatkov

Opis rezultatov in zaključki
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4.5 UGOTOVITVE
Nedavne raziskave na temo mobilnosti in digitalnih medijev kažejo na učinek informacijskokomunikacijskih tehnologij na življenjske izkušnje, tako permanentnega študenta kot študenta
na izmenjavi, saj zanimanje za družbene medije v življenju mednarodnih študentov izredno
narašča (Zhao, 2016). Študija o družbenih medijih in izkušnji internacionalnih študentov, ki jo
je izvedel Zhao, se dotika nekaterih vprašanj, ki sem si jih med drugim postavila tudi sama in
se povezuje s koncepti, ki sem jih opredelila pri kodiranju transkripta.

4.5.1

Koncept socialnega kapitala

Socialni kapital nam omogoča lažje komuniciranje z izvorno celico. S posamezniki, ki se
odpravijo na študij v tujino, se zgodi nekakšna transformacija, ki vpliva na to, da se socialni
kapital spremeni. Načini vzdrževanja ali ustvarjanja odnosov se spremenijo ali pa se
vzpostavljene vezi opuščajo in celo vzpostavijo na novo. Tujina krepi socialni kapital, saj
posameznik že zbrane vezi okrepi in nadgrajuje s tem, ko zaradi prostorske in časovne razlike
prihaja do novih oblik povezovanja prek družbenih medijev (Ellison in drugi, 2007). Pri tem
konceptu je med vprašanimi prišlo do različnih praks. V tem konceptu sem združila nekaj
kategorij, ki so si bile podobne, a vendarle zelo različne. V začetku se je koncept socialnega
kapitala opredelil predvsem v smislu filtracije objav na družbenih omrežjih, kjer so subjekti
omenili, da so delovali enako kot doma. ''Na kakem tegu či sem se zbrisala'' (Špela, osebni
intervju, 2018, 13. junij)1 Potem se je pogovor nadaljeval v smer frekvence, torej kako pogosto
so objavljali, kjer so vprašani povedali, da so na izmenjavi objavljali več, vendar spet ne vsi.
Mnenja so bila različna. Nika2 je povedala, da je bila na družbenih omrežjih prisotna dosti več
kot doma, Nejc3 pa je povedal, da ni objavil ničesar in da nekateri sploh niso vedeli, da je bil
na izmenjavi. Opazila sem prvo razlikovanje med posamezniki, saj medtem ko so nekateri
izmed njih družbena omrežja uporabljali v namene obveščanja prijateljev glede njihovih
izkušenj in dogodivščin, lahko na drugi strani vidimo, da je prišlo do spremembe v frekvenci
komunikacije ali prisotnosti na družbenih omrežjih. Navežem se lahko na Adlerja in Kwona
(2002), ki opredeljujeta, da bi naj socialni kapital vzdrževali, da nekako ne bi izgubil
učinkovitosti, saj lahko z neuporabo izgubi na intenziteti in se z uporabo tudi razvija (Adler in
Kwon, 2002). Tukaj se zgodi prva razlika ali sprememba pri sodelujočih, saj sta se vsaj dva od
šestih odločila biti skoraj neprisotna ali pa sta izredno zmanjšala prisotnost in sodelovanje na
1

Zvočni posnetek in zapis intervjuja fokusne skupine sta v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici.
Zvočni posnetek in zapis intervjuja fokusne skupine sta v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici.
3
Zvočni posnetek in zapis intervjuja fokusne skupine sta v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici.
2

20

družbenih omrežjih, medtem ko so drugi udeleženci frekvenco prisotnosti povečali. Ana 4 je
dodala, da je želela z nekaterimi čim manj interakcije, kar je med drugim dosegla s tem: ''sliko
objavla pa je blo ono, daj vijite ki sn, neje rabim vam razlagat vsakemu posebaj''.
Predvsem me je za vzdrževanje socialnega kapitala zanimala pogostost stikov s prijatelji. Tukaj
je prišlo do zanimivih ugotovitev, saj je večina omenila, da so se frekvence in načini stikov
spremenili. Večina se je z res ožjimi prijatelji slišala bolj pogosto, kot se je prej v Ljubljani:
''greš tu na kavo pa si vse poveš pa se pol en čas ne slišiš, tam pa pol konstantno'' (Špela, osebni
intervju, 2018, 13. junij). Spet je prišlo do spremembe v času in pa glede na čas odsotnosti, ker
je noviteta prvih mesecev prinesla mnogo novega materiala za pogovor, ko pa je prihajala
izmenjava proti koncu, se je stopnja pogovorov nekako ustalila.
Prišlo je tudi do razlag glede uporabe različnih družbenih omrežij za ohranjanje stikov in kaj
so bili nameni uporabe. Ana je lepo razložila za kaj jih ima; ''mam instagram, ker mi je pač
pomembno, da vidim, kaj drugi ljudje delajo''.

4.5.2

Koncept premostitve

Pri premoščanju ovir se pomembnost šibkih vezi pokaže pri ustvarjanju mostov v družbi, kjer
med njimi nastanejo nove, krajše poti, prenos nekih informacij, ki niso na voljo širši družbi
(Granovetter, 1973). Pri konceptu premoščanja je prišlo po analizi pogovora do zanimivih
ugotovitev, medtem ko so šibke vezi bile uporabljene, so nekateri izmed sodelujočih ugotovili
da: ''vidiš da nimaš potrebe z enimi ljudmi več komunicirat'' (Ana, osebni intervju, 2018, 13.
junij). Druga zanimiva izjava je bila: ''eni ljudje niso pomembni, kot si mislijo, da so, in je res
čist situacijsko, da se z njimi družiš'' (Mojca, osebni intervju, 2018, 13. junij).5 Zato bi lahko
rekli, da je prišlo do rahle omejitve stikov, zaradi ugotavljanja, da z dotičnimi osebami nekako
nimajo dosti skupnega. Pri treh izmed šestih je prišlo do presenetljivega dogodka, kjer so stike
skoraj prekinili ali pa želje po ohranjanju stikov sploh ni bilo. Med drugim so povedali: ''tok
smo narazen, da mi ni niti pomembno pač zate kaj jaz delam'' (Mojca, osebni intervju, 2018,
13. junij). A vendar je prišlo do drugega načina premostitve, ne z domačimi in prijatelji, ampak
z osebami, ki so jih spoznali na izmenjavi. Večina se je strinjala, da so včasih več stika želeli
navezati s tistimi, ki so bili tam z njimi: ''kolko sem domov klicala neke stike s kolegi, ampak
si probal malo več navezat stik s tistimi, ki so bli v tvoji bližnji okolici'' (Špela, osebni intervju,
2018, 13. junij).
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Po drugi strani pa so bila družbena omrežja in deljenje slik na platformah, kot sta Facebook in
Instagram, uporabljena za obveščanje širše družine in širšega kroga prijateljev. Objavljanje slik
in videov ali zapisov iz izmenjav so pomenili lažje obveščanje, večjo publiko in ni bilo treba
razlagati vsakemu posebej. Tukaj so se vsi sodelujoči strinjali, da je bilo najtežje in časovno
najbolj zamudno vsakemu posebej govoriti, kaj, kje, zakaj in kako se dogajajo stvari.

4.5.3

Koncept povezovanja

Pri povezovanju ali bondingu govorimo o združevanju podobnih ljudi, med katerimi vladajo
močne vezi (Norris, 2002). Ta koncept je bil eden izmed pomembnejših pri ustvarjanju
diplomskega dela in pri njem je ob intervjuju ter analizi prišlo do zanimivih ugotovitev.
Ohranjanje stikov z namenom obveščanja domačih in prijateljev je bilo prisotno pri vseh
sodelujočih, čeprav so bile pri načinu ohranjanja stikov razlike. Špela je povedala: ''Jaz sem kak
mail poslala, če sem hotla kake slike''. Drugi so uporabljali predvsem telefonske klice, Skype
klice, Facebook Messenger ali Whatsapp.
Omejitve pri uporabljanju določenih družbenih omrežij ali pa pri vzpostavljanju stikov so bile
omenjene samo v primeru uporabe mobilnih podatkov, ker v času izmenjav sodelujoči niso
mogli uporabljati mobilnega interneta enako v vseh državah Evropske unije ali pa so bili
prenosi podatkov izredno dragi. V večini so vsi raje počakali, da so prišli na brezžično omrežje
domov ali na fakulteto. Mobilni internet so uporabljali res v izrednih primerih ali v kakšnem
nujnem primeru.
Kot sem predvidela in tudi zaradi lastne izkušnje na izmenjavi, so vsi vprašani potrdili, da se je
frekvenca komunikacije povečala in da so se v večini vsaj s starši pogovarjali več, kot so se
pogovarjali doma. Ena izmed bolj zanimivih izjav je bila: ''Tam smo se pogovarjali vsak dan in
se mi zdi, da zdaj odkar sem nazaj, hočejo to ohranit'', ali pa tudi: ''sploh nisem vedla, kaj se
pogovarjat, če se mi ne kličemo, kaj je zdaj to?!(smeh)'' (Špela, osebni intervju, 2018, 13. junij).
Izjave Špele so povzročile strinjanje in prikimavanje vseh, ki so kasneje povedali, da tudi
njihovi svojci želijo ohraniti frekvenco komuniciranja, ki se je dogajala v času izmenjave. V
tem konceptu je prišlo tudi do prekrivanja s konceptom podpore/vpliva bližnjih, saj je bila
frekvenca in razlog bolj pogostih stikov tudi kakšna osebna kriza ali domotožje. V tem delu je
prišlo do komentarjev, kot: ''jaz sem se skos pritoževala, vedno domov poklicala, ko sem mela
krizo'' (Mojca, osebni intervju, 2018, 13. junij), ali ''jaz sem tak gušla sestri, res tolko ko sn pa
jaz totih videoklicev poslala'' (Ana, osebni intervju, 2018, 13. junij). Kot pravita Woolcock in
Narayan (2015) je družina in tudi prijatelji v težkih situacijah delovala kot opora ali neka
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varnostna mreža, ki jim je zagotavljala podporo in razumevanje, ko so se znašli v nelagodnih
trenutkih (Woolcock in Narayan, 2015).
Ena izmed zanimivih ugotovitev, do katerih so prišli posamezniki na izmenjavi, ki je bila znana
tudi meni, je, kateri prijatelji so jim bližji in s katerimi se slišijo samo zaradi bližine kraja študija
ali domovanja. Vsi so omenili, da se jim je zdelo, da so se z nekaterimi prijatelji slišali samo
zato, ker se jim je zdelo, da se morajo, ne zato, ker bi te stike dejansko želeli obdržati.
Pri ohranjanju stikov z družino pa je prišlo zraven podpore ob nelagodnih dogodkih tudi do
zabavnih dogodkov ob spremembi načina komunikacije in pa razdalje. Ana je imela zabavno
izkušnjo z babico, ki je prvič uporabila družbeno omrežje, da je lahko pogosteje stopala v stik
s svojo vnukinjo: ''najbolj srečna je bla, ko je sliko pokazala, da sem govejo juho skuhala pa
štrudl spekla, pa se je hvalila svojim kolegicam'' (Ana, osebni intervju, 2018, 13. junij).
Med drugim sem subjekte vprašala, če je mogoče kateri izmed sodelujočih pošiljal pisma in na
tak način ohranjal stike, pa sem dobila negativne odgovore. Večina je bila mnenja, da si z
nikomer niso tako blizu in da družbena omrežja tako olajšajo vse možnosti komunikacije danes,
da se jim enostavno ni dalo.
Prišlo je tudi do tega, da jim je bilo skoraj težko ohranjati stike s partnerji. Čeprav sta samo dva
od sodelujočih na izmenjavi imela partnerje, jima je to predstavljalo omejitev, v nekaterih
primerih. Prišlo je do nelagodnih situacij: ''zares tko pikco bedno. Mislim tko, vsak dan se je
blo treba slišat'' (Mojca, osebni intervju, 2018, 13. junij), in pa odgovor, ki me osebno ni najbolj
presenetil in tudi v celotni skupini je bilo videti strinjanje glede tega komentarja: ''blo bi mi
lažje či bi bla samska na izmenjavi, ampak ja saj tega ne moreš zares regulirat'' (Mojca, osebni
intervju, 2018, 13. junij). Drugi, ki je prav tako imel punco v času izmenjave, je povedal, da sta
se skoraj več videla kot ohranjala same stike, pomagalo je tudi, ker sta bila oba v istem času na
izmenjavah in še to zelo blizu: ''midva sva se skor vsak teden vidla. Tak cenej pride let do
Švedske iz Poljske kokr vlak iz Jesenic do Maribora'' (Nejc, osebni intervju, 2018, 13. junij). A
vendar je prišlo do težav pri ohranjanju stikov, zaradi katerih so se ostali strinjali, da so s tem
namenom šli samski na izmenjavo, ker so slutili, da bodo nastali problemi, ko bodo enkrat tam;
''maš recimo fanta, ki je doma in kaj da ne dela nič, hodi na šiht, ono regular life, ti pa tko; pa
to pa uno, jaaa veš kaj se je dogajalo in zgodil, in pol si cel tko into it. In pol on; ja js pa tko nč
ne počnem, blagor tebi'' (Mojca, osebni intervju, 2018, 13. junij). Ob tej temi je prišlo tudi do
vprašanja, če je kateri izmed sodelujočih mogoče spoznal koga na izmenjavi in kako je zdaj s
to temo ter hkrati, če še zmeraj ohranjajo stike ter kakšna je trenutna situacija. Odgovori so bili
pritrdilni, bile so potencialne osebe, ki so jih spoznali na izmenjavi, vendar nobeden od
sodelujočih teh stikov ne ohranja več.
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Zraven ohranjanja stikov iz vseh prej omenjenih razlogov so subjekti klicali in potrebovali
pomoč staršev in prijateljev, ko je bilo treba rešiti kakšno birokratsko zadevo: ''men so rabl na
banko it, pa prej sn doma zrihtala pooblastila, da so mi to rihtal pa glede pošte pa nekih stvari
so mi oni urejal'' (Mojca, osebni intervju, 2018, 13. junij) in čisto vsi so komentirali, da je bil
večkrat razlog klica pomanjkanje finančnih sredstev: ''hey mom ... (smeh)'' (Matic, osebni
intervju, 2018, 13. junij).6

4.5.4

Koncept mobilnosti

Koncept mobilnosti, tukaj mišljen kot učna ali študijska mobilnost, usmerjena v pridobivanje
novih veščin, in možnosti, ki vplivajo ne samo na osebni, ampak tudi karierni razvoj (Evropska
komisija 2010), so se v celotnem transkriptu pojavile največkrat, prvič že takoj na začetku
samega intervjuja. Vsi sodelujoči so omenili enak razlog za odločitev za izmenjavo, in sicer
opcija oziroma možnost, ki jim jo je ponudila domača fakulteta. Hkrati so vsi želeli drugačno
študijsko izkušnjo, eden izmed sodelujočih je komentiral: ''ja, Lublana ti rata mal dolgočasna
po enem času'' (Matic, osebni intervju, 2018, 13. junij). In tudi: ''odkrivanje novih zadev, pa
pač treba it kdaj v morje nepoznano, pa plavat''; ''po navadi tko spoznavanje kulture, ker v 14
dneh težko spoznaš državo'' (Nejc, osebni intervju, 2018, 13. junij). Nekako je vladalo
vsesplošno strinjanje ob izjavi Nike: ''nikol nimaš take šanse da greš študirat v tujino, ko dobiš
denar in vse realno''. Tukaj je bila omenjena tudi finančna pomoč, ki je pri Erasmus+ programu
dodeljena vsakemu in glede tega je bilo pri vseh strinjanje, da če te pomoči ne bi dobili, se
verjetno ne bi odločili za izmenjavo. Mobilnost so vsi vprašani opravljali prek programa
Erasmus+, kar pomeni, da so vsi vprašani bili na izmenjavi v državah Evropske unije in vsi so
bili prvič za dlje časa od doma. Večinoma so prej hodili samo na počitnice, ki niso trajale več
kot mesec dni. Zato je bila za vse izkušnja, ko so bili več mesecev od doma, nova.
V koncept mobilnosti sem združila kategoriji spremembe prostora/okolja in pa možnost obiska
doma, v času izmenjave. Polovica udeleženih se je vsaj enkrat vrnila domov v času izmenjave,
razlogi so bili: ''poceni je bil flixbus'' ali ''pač mela sem možnost in sem šla''. (Mojca, osebni
intervju, 2018, 13. junij). Tukaj je prišlo tudi do prepletanja konceptov, ker je bila mobilnost, v
tem primeru nazaj domov, povezana s podporo/vplivom bližnjih. Eden je omenil, da zaradi
prazničnega časa, Špeli se je zgodil izreden dogodek: ''prijateljica, ki je bla tud na izmenjavi,
ko ji je pol mama umrla, pa smo pol šle domov njo obiskat''. Tukaj sem ugotovila, da so bili
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razlogi za odhode domov med samo izmenjavo precej različni, čeprav so vsi v večini šli zaradi
nekega vzroka ali možnosti in ker med prazniki niso želeli ostati sami v tuji državi.
Pri konceptu mobilnosti sem dodala tudi kategorijo spremembe okolja/prostora, v smislu
selitve. Tu ni bila mišljena samo selitev iz domače države v tujo, ampak tudi selitev v državi
ali kraju, v katerem so bili. Ugotovila sem, da jih je nekaj imelo problem z najdbo sobe, kot je
omenil Matic: ''sem se trikrat preselu v pol leta, ful težko je dobit v Berlinu za dlje časa''.
Med drugim je bilo omenjeno tudi izkoriščanje situacije, iz razloga, ker so bili v drugi državi
in so se prijatelji odločili priti na obisk ter jih obiskati. Prijatelji so imeli možnost brezplačnega
prenočišča in nekoga, ki jim lahko pokaže mesto kot turistični vodič. Trije izmed šestih
sodelujočih so bili istega mnenja in so podali izjave kot: ''res so, ful jih je izkoristilo'' (Nika,
osebni intervju, 2018, 13. junij) ali ''men so prišli na obisk tisti za kere si nism misla in kere
nisem niti realno povabla'' (Mojca, osebni intervju, 2018, 13. junij).
Čeprav so imeli vsi izmed sodelujočih na izmenjavi pozitivno izkušnjo, so bila mnenja, če bi
se za izmenjavo odločili še enkrat, izredno deljena. Niso prepričani, če bi želeli izmenjavo
ponoviti, saj so se nekateri počutili osamljeno. Mojca je povedala: ''Pogrešala sn bit aktivna,
pogrešala sn met šiht, met aktivnosti''.
V konceptu mobilnosti sem združila še koncept študija, ker je ta koncept povezan tudi z
drugimi. Tukaj je prišlo do največjega prepletanja, zato je bilo najtežje izjave vprašanih
postaviti v to kategorijo. Združila sem kategorije, ki so opisovale, med drugim tudi razloge za
izmenjavo. Tukaj se je koncept študija povezal s konceptom mobilnosti, saj so bili izpostavljeni
razlogi, zakaj so se odločili za študij v tujini: ''zarad faksa, ker je pri nas logopedija ful nova
veja in sem pač misla da bo v tujini dosti nekih novih pristopov'' (Špela, osebni intervju, 2018,
13. junij). Dodala sem tudi dolžino izmenjave, kjer so vsi od vprašanih povedali, da so na
izmenjavi bili samo pol leta in jim je mogoče žal,da niso ostali dlje, ali pa da niso izbrali prvega
semestra, da bi ga lahko kasneje podaljšali. Ampak vseeno, Mojca je omenila, da dolžine
mobilnosti ne bi podaljšala: ''sam se mi preprosto ni dal te papirologije še enkrat rihtat''. Pri
vprašanju ponovne možnosti izmenjave, če bi se za to pot ponovno odločili, so vsi, razen ene
vprašane, pritrdilno odgovorili, vendar z rahlimi spremembami: ''sam ne v isto državo, pa ne
isti semester'' (Nejc, osebni intervju, 2018, 13. junij) in ''še enkrat na isto mesto, sam na drug
faks'' (Matic, osebni intervju, 2018, 13. junij), ''če bi šla še enkrat, bi definitivno šla sama''
(Špela, osebni intervju, 2018, 13. junij). Mojca, ki se s tem ni strinjala, je omenila, da se za
ponovno izmenjavo ne bi odločila, ker: ''mal mi je blo žalostno, sem se počutla osamljeno,
pogrešala sn bit aktivna, pogrešala sn met šiht, met aktivnosti''. Tukaj so trije izmed šestih
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omenili, da so se na izmenjave spet prijavili in se bodo v prihajajočem letu ponovno odpravili
na študijsko mobilnost.
Ker smo vsi sodelujoči bili na izmenjavah v različnih letnikih, je prišlo do različnih doživetij
na sami izmenjavi: ''če bi šla, ne vem, v drugem al tretjem letniku, ker sem šla zdaj v četrtem
in mam že malo tu, pač tak kot si tudi ti že rekla, sem v Ljubljani že tudi mariskaj doživela''
(Špela, osebni intervju, 2018, 13. junij). Hkrati je med pogovorom prišlo do pogovora o ljudeh
in situacijah, ki jih doživiš in spoznaš na izmenjavi, pri čemer so se vsi sodelujoči strinjali, da:
''vidiš pač svašta folka pol se navadiš, da pač te ne zanima kaj, kako se kdo obnaša'' (Matic,
osebni intervju, 2018, 13. junij), in česar recimo v Ljubljani niso bili navajeni. Zaradi študijske
izkušnje so postali do nekih situacij in celo do ljudi bolj strpni.

4.5.5

Koncept podpore/vpliva bližnjih

Podpora in vpliv družine je pomemben faktor pri večjih odločitvah v življenju, še posebej v
primeru selitve v drugo državo zaradi študijske izmenjave. Posamezniki želijo pridobiti
neodvisnost in zaupanje staršev v njihove sposobnosti, kar lahko marsikdaj prinese tudi
frustracije (Hall in Sivakumaran, 2014). Pri tem konceptu je prišlo do večinoma pozitivnih
ugotovitev, saj so vsi, razen ene izmed sodelujočih, imeli podporo s strani bližnjih. Pri Mojci
je prišlo do nestrinjanja z odločitvijo: ''za potovanja za tujino me recimo vedno ful spodbujajo,
za izmenjavo pa me niso spodbujal''. Ampak ne glede na nestrinjanje ni prišlo do prepovedi za
udeležbo na izmenjavi. Večinoma so vsi starši spodbujali odločitev za ta korak, ker ga sami v
času študija niso imeli ali pa jim kaj takega ni bilo omogočeno. Vsi sodelujoči so se vrnili
domov iz izmenjave v času praznikov, predvsem za božič in novo leto, saj jih niso želeli
preživeti sami, v tuji državi, stran od družine.
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5 ZAKLJUČEK

V diplomski nalogi sem raziskovala pomen družbenih medijev za ohranjanje vezi v času študija
v tujini. Pri analizi transkripta sem preučevala različne vidike, kako in zakaj so družbena
omrežja uporabljena, kakšna je frekvenca stikov ter kako se različni koncepti, ki sem jih
opredelila, povezujejo in prikazujejo v praksi. Prišlo je do razlik med udeleženci fokusne
skupine, ki niso bile pričakovane, saj sem zaradi lastnih izkušenj iz izmenjave pričakovala
izredno podobna obnašanja. Prva razlika je bila v dejavnikih, ki so vplivali na njihovo odločitev
glede deljenja informacij ali uporabljanja družbenih omrežij. Po izvedbi fokusne skupine je
prišlo do različnih razlogov, zakaj so posamezniki uporabljali določena družbena omrežja in
zakaj jih niso. Nastala je povezava med obema raziskovalnima vprašanjema, saj so se dejavniki
povezovali s praksami in so se pri obeh razlogi pokrivali. Dejavniki za ohranjanje stikov z
družino in prijatelji so bili opredeljeni na več načinov, pri nekaterih je bilo ohranjanje stikov
videno kot nuja, saj so zaradi osebnih stisk ohranjali stike; ''jaz sem se skos pritoževala'' (Špela,
osebni intervju, 2018, 13. junij). ''Jaz sem domov poklicala, ko sem mela krizo. Pač prvo domov
(smeh)'' (Mojca, osebni intervju, 2018, 13. junij). Ali pa komentar: ''jaz nisem mela nobene
krize, nič nisem klicala zaradi tega (smeh)'' (Nika, osebni intervju, 2018, 13. junij).
Zaključila sem, kaj so bili razlogi oziroma kateri dejavniki so vplivali na njihovo ohranjanje
stikov. Odvisno je bilo od situacije, v kateri so se znašli, torej ali je bilo to domotožje ali
nelagodni trenutki in osebne stiske, ali pa samo razlaga o nekem dogodku, ki se je zgodil. ''Ko
mi je vse blo novo, smo se vedno pogovarjali'' (Ana, osebni intervju, 2018, 13. junij).
Pri praksah, ki so bile uporabljene, pa je prišlo do razlik pri tem, kako in na kakšen način se je
komunikacija ohranjala. Ugotovitve so bile ali izredno podobne ali drugačne od lastnih
izkušenj, način komuniciranja se je spremenil, prišlo je do novih oblik komuniciranja med
posamezniki na študijski mobilnosti ter s prijatelji in družino doma. ''Jaz sem mela še več objav,
v bistvu drugač tak ne objavljam dosti ... več objavlaš, ker si na izmenjavi'' (Ana, osebni
intervju, 2018, 13. junij), medtem ko je Nejc povedal, da ''niti ene slike nisem tko objavu'',
strinjal se je tudi Matic: ''jaz tudi nisem''.
Kako ali na kakšen način, kakšne prakse so bile uporabljene je bilo odgovorjeno na različne
načine, saj so udeleženci uporabljali različne prakse deljenja informacij in ohranjanja vezi z
družino in prijatelji. Kot pričakovano so bili najbolj pogosti klici.
''Sploh nisem vedla, kaj se pogovarjat'' (Špela, osebni intervju, 2018, 13. junij), ''kolko sem
domov klical, neke stike s kolegi si imel'' (Matic, osebni intervju, 2018, 13. junij). Vseeno so
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bila pa sporočila, glasovna sporočila in videoklici prek Facebooka in Whatsappa takoj za
klicanjem, saj so želeli družino in prijatelje videti, ampak ne vsi; ''če me tu kličejo kolegi se pač
oglasim na telefon al pa odpišem. Tam pa se jaz prav nisem oglašala'' (Mojca, osebni intervju,
2018, 13. junij), ''ni se mi dalo ukvarjat včasih'' (Ana, osebni intervju, 2018, 13. junij).
Med koncepti, ki sem jih poudarila skozi celotni transkript, je prišlo do delno pričakovanega
razlikovanja med posamezniki, vendar pa so bile determinante, ki so bile vsem sodelujočim
skupne; zmanjšana prisotnost na družbenih omrežjih ali pa sprememba načina uporabe pri
konceptu socialnega kapitala; spremembe v frekvenci komunikacije in tehnične omejitve pri
konceptu povezovanja; omejitev stikov ali celo prekinitev z nekaterimi prijatelji pri konceptu
premostitve; možnost selitve v tujino in pozitivna izkušnja, ki pomaga pri nadaljnji karierni
poti, pri konceptu mobilnosti; spodbujanje in podpora staršev in prijateljev pri konceptu
podpore/vpliva.
Zaključim lahko, da so prakse in dejavniki, ki so vplivali na vzdrževanje stikov, izredno
povezani s situacijo, v kateri so bili posamezniki, ter kaj in predvsem kakšni dogodki so se jim
dogajali na študijski mobilnosti.

28

6

VIRI

1. Adler, P., in Kwon, S. (2002). Social capital: Prospects for a new concept. Academy of
Management Review, 27(1), 17–40.
2. Arnett, J. (2004). Emerging Adulthood: The Winding Road from Late Teens through the
Twenties. Oxford, New York, itd.: Oxford University Press.
3. CMEPIUS. (b.d) Dostopno prek https://www.cmepius.si/visokosolsko-izobrazevanje/
4. Ellison, N.B., Steinfield, C. in Lampe, C. (2007). The Benefits of Facebook “Friends:”
Social Capital and College Students’ Use of Online Social Network. Journal of
Computer-Mediated Communication, 12(4), 1143–1168.
5. Evropska komisija, (2010). Evropa 2020: Strategija za pametno, trajnostno in
vključujočo

rast.

Dostopno

prek

http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_SL_ACT_part1_v1.pdf
6. Gilbert, E. In Karahalios, K. (2009). Predicting tie strength with social media. CHI
2009: Digital Life New World - Proceedings of the 27th International Conference on
Human Factors in Computing Systems, 211–220.
7. Golob, T. (2017). Evropska študijska mobilnost kot sodobni obred prehoda. Glasnik
Slovenskega etnološkega društva, 57(3-4), 75–84.
8. Granovetter, M., (1973). The strenght of weak ties. The American Journal of Sociology,
78(6), 1360–1380.
9. Hall, H. K., in Sivakumaran, T. (2014). Social media use among international students.
ISEJ – International Student Experience Journal, 2(1).
10. Kaplan, A. in Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and
opportunities of Social Media. Business Horizons, 53(1), 59–68.
11. Lim, K., in Meier B. E., (2012). International students’ use of social network services
in the new culture: a case study with Korean youths in the United States. Asia Pacific
Education Review, 13(1), 113–120.
12. Norris, P., (2002). The Bridging and Bonding Role of Online Communities. Harvard
International Journal of Press/Politics, 7(3), 3–13.
13. Parks, R. (2011). Social network sites as virtual communities. V Z. Papacharissi (ur.),
A Networked Self; Identity, Community, and Culture on Social Network Sites (str. 105–
123). New York: Routledge.

29

14. Putnam, R. D. (1995). Bowling alone: America's declining social capital. Journal of
Democracy, 6(1), 65–78.
15. Putnam, R. D. (2000). Bowling Alone: The Colapse and Revival of American
Community. Tuchstone, New York.
16. Stasiewicz-Bienkowska, A., Robson, G. in Zachara, M. (2014). Digital Diversities:
Social Media and Intercultural Experience. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars
Publishing.
17. Wiliams, T. (2005). Exploring the Impact of Study Abroad Students' Intercultural
Communication Skills: Adaptability and Sensitivity. Journal of Studies and
International Education, 9(4), 356–371.
18. Williamson, H. (2002). Supporting young people in Europe: principles, policy and
practice. Dostopno prek https://rm.coe.int/1680702418
19. Woolcock, M. in Narayan, D. (2015, 4. september). Capital social: Implicaciones para
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PRILOGE

PRILOGA A: TRANSKRIPT

Lucija: Zdravo, hvala da ste prišli. V bistvu jaz delam rahlo, diplomo (smeh), pomen družbenih
medijev pri ohranjanju močnih personalnih vezi v času študija v tujini. Glede na to da ste vsi
bili v, na izmenjavi, mi je, bodo zelo dobro prišla vaša pomoč in vaše izkušnje. Zdaj načeloma
to ni kot klasični intervju, da mi mora vsak odgovorit na vsa vprašanja, ampak brez problema
lahko govorite en preko drugega, če ma kdo kakšno drugo izkušnjo pri tej zadevi, lahko tudi
sam komentira, ne vem, lahko da ste meli čist drugačni primer v neki situaciji. Tak da bom zelo
vesela, da nebojo enobesedni odgovori, da bo ja al pa ne, ampak da bo malo širše razloženo
karkoli. Tak da, ne se bat, lahko, jaz bom probala čimbolj če bo kakšna tišina kdaj, vprašat še
kaj, podvprašanje kakšno, ampak načeloma nebi smelo to trajat dlje kot kakšno urco, al pa še
to ne, razen če se boste fejst razgovorili. Okej, v redu, kakšno vprašanje? (Vsi odkimali) Dobro
okej. Ummm zdaj prvo vprašanje je zakaj, ali pa kakšni so bli vaši razlogi da ste se odločili
sploh za izmenjavo? Če bi kdo to malo povedal... (smeh)
Ana: Možnost je bla, predvsem za mene je bilo tak, da sem itak že imela od srednje šole
splanirano da grem v tretjem letniku in sem tut šla in je to to. (premor) Želela sem, da če ti
dopušča faks da greš nekaj drugega se učit, kar ti ne omogoča recimo FDV ali pa faks na
katerem si in sem si lahko izbrala predmete, ki jih tu nikoli ne bi imela.
Lucija: Aha okej.
Ana: Plus zabava ja. (smeh vsi) Ampak rečimo zdaj faks, recimo.
Lucija: (smeh), vsi smo šli kao zaradi faksa ne?
Matic: Jaz sem z ekonomske fakultete pa mam ogromno teh možnosti povezav, pač umm prek
400 ali kolko je že opcij in partnerstev. Tut od prej sem že vedo, pač da bi šel nekam tut isto
sem šel kot je rekla kolegica v tretjem letniku, prvi semester. Pa ja, Lublana ti rata mal
dolgočasna po enem času (smeh vsi). In ja pač od useh kolegov, kdorkoli mi je govoril da je šel
mi je pač toplo priporočil da grem. Tut sam sem tko za odkrivanje novih zadev, pa pač treba it
kdaj v morje nepoznano pa plavat. Mi je daleč od tega da bi mi bilo žal, grem zdaj še enkrat v
Istanbul.
Lucija: Mamo vidim še enega tu. (smeh) Super, še kateri kak drug razlog zakaj?
Nejc: Ponavadi tko spoznavanje kulture, ker v 14 dneh težko spoznaš državo.
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Lucija: Res je.
Nejc: v pol leta pa,..
Matic(vmes): Ja čist drugače je tam živet.
Nika: Vseeno greš živet nekam drugam in je pač to neka izkušnja ki jo moreš, mislim nikol
nimaš take šanse da greš študirat v tujino ko dobiš denar in vse realno, in izkusiš vse tut.
Matic(nadaljuje): nisi samo turist.
Nika: Ja.
Lucija: Ja, čeprav si na čase.
Matic: Si in nisi, nisi več pol.
Lucija: (smeh) pol si pa že ti tisti, ki jim predstavlja kraj.
Špela: Jaz sem v prvi vrsti šla zarad faksa, ker je pri nas logopedija ful nova veja in sem pač
misla da bo v tujini dosti nekih novih pristopov. Pa tudi zaradi kulture in spoznavanja ljudi.
Lucija: Okej, super. So se vaši starši strinjali z izmenjavo, mislim so vas spodbujali ali je moglo
bit kako hujše prepričevanje do tega da ste lahko šli? Ali pač karkoli predstavljanje tega da ste
lahko odišli na izmenjavo.
Nika: Mislim da so kar pričakovali pri meni da bom šla.
Matic: Spodbujal so.
Lucija: So spodbujali torej?
Nejc: Ja itak, saj zaradi izkušnje.
Špela: Ja.
Mojca: Mene recimo za potovanja za tujino me recimo vedno ful spodbujajo, za izmenjavo pa
me niso spodbujal, nevem zdaj pol točno zakaj. V smislu, zdaj bom kar šla od vseh teh možnosti
ki sem jih začela delat tu, od službe, do nekih poznanstev, nekam tja ko bo vse na novo, kr
praktično kao nebom pač tok dobla od kratkega časa v tujini in zdaj bom zbežala od nekih na
pol rešenih odnosov tja. Briga mene jaz zdaj grem in bom pustila vse to za sabo. Ampak pol ko
sem prišla nazaj so pač vidli da sem rabla to.
Lucija: Mislim da smo imeli vsi podobno izkušnjo pomoje. V začetku vseeno neko rahlo
nestrinjanje, al pa strah mogoče bi rekla, če niso navajeni da si prej kam šo. Ampak ja.. Torej
je bilo to prvič, da ste se odpravili kamorkoli, na takšno, dlje časa od doma, kot recimo dva
tedna kot si prej rekel. Al ste že preživeli kdar prej več časa od doma? Razen to da smo v
Lublani vsi no. (smeh)
Nejc: Prvič pomoje.
Matic: Jaz tut prvič.
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Mojca: Jaz mogoč ne, ker sem potovala dva mesca skupi pa je to blo mogoč malo bol riskantno
za starše pa za nekoga, ker je pač neka nepredvidljiva stvar.
Lucija vmes: neorganizirana zadeva.
Mojca nadaljuje: kot pa ko se enkrat ustališ ummm tko da ja, sem pač mela že iskušnjo s tujino
prej, zato me pa tut ni blo recimo tok strah pred izmenjavo. Nevem, recimo marsikdo od mojih
prijatlov si je že tko dva mesca prej pogledal stanovanja, zemljevid mesta, faks, vse skupi. Jaz
tko nisem mela pojma, jaz si nisem niti zemljevida Prage pogledala, jaz sem sam šla. Tko no
plans, no expectations, sam greš.
Matic: V enem kosu nazaj prišla.
Ana: Ja.
Lucija: Mogoče jaz, ko sem tudi šla, ko sem šla prvič, tudi brez karkšnekoli zadeve, ko sem šla
pa drugič pa sem recimo že tudi imela stanovanje organizirano in je pol oče bil tak presenečen,
kaj pa se ti je te zdaj zgodlo, kak pa te da maš že zaj vse prej?
Vsi: (smeh)
Lucija: Kakšne vrste izmenjava pa je bla to? Recimo, vbistvu sprašujem zdaj al je bla erasmus,
bilateralna? Kak dolgo, pol leta, leto dni?
Vsi: Erasmus
Lucija: Vsi pol leta? Noben ni bil leto dni? (vsi prikimajo) Aha, te sem bla jaz edina. Okej.
Matic: Men edino stvar žal, da nisem se odločil ostat dlje.
Ana: Jaz tudi.
Nika: Ja.
Lucija: Pa ste meli možnost ostat še dlje, mislim več kot pol leta. Ker jaz sem recimo to tudi
vmes nardila, da sem pol tudi..
Nika prekine: Ne, ker je bil drugi semester.
Lucija nadaljuje: Aha, drugi semester je bil.
Matic: Ja jaz bi lahko, sam zarad štipendije nebi pač.. Lucija: Ja jaz je tudi nisem dobila, pa
sem se vseeno odločla. Tak da ja mogoče to je bla omejitev. Ti si bila tudi drugi ne? (pogleda
proti Špeli).
Špela: Ja.
Lucija: Aha okej.
Mojca: Jaz sem mela možnost, sam se mi preprosto ni dal te papirologije še enkrat rihtat..
Lucija: Ja vem kako je.
Matic: Mhm (smeh).
Mojca: in pol vse skupi vpisovat, skenirat, res se mi ni dal.
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Lucija: Ja zaradi tega sem jaz skoro ostala nazaj, pač prišla domov. Vbistvu mislim da te ta
birokracija te večkrat malo..
Ana hkrati: zamori, ful zamori pač ful ni vreji. Lucija: ja rajši kdo reče, da se mu ne da s tem
ukvarjat. Vem, ker se je že zgodilo.
Špela: Začne, pa pusti na pol.
Lucija: Je kdorkoli, hodo domov vmes, pač v tem času ko ste bili tam?
Mojca: Jaz sem šla trikrat domov.
Lucija: Aha, kak to?
Mojca: Umm, ne vem pač poceni je bil flixbus, bil je sam 25 evrov v eno smer in je blo pol tak.
Pa še glih enkrat so kolegi bli v Pragi in sem se v eni uri odločla pač jaz grem z vami. Spakirala
in šla. Ne vem, pač mela sem možnost in sem šla.
Lucija: Kere države pa ste bli če lahko vprašam? Tolko samo da je čist bolj..
Matic: Nemčija, Berlin.
Nejc: Poljska.
Nika: Portugalska.
Mojca: Češka, Praga.
Ana: Antwerp, Belgija.
Špela: Antwerp, Belgija.
Lucija: Okej, te smo bli v različnih krajih. Jaz sem bla v Španiji. Torej vsak je bil v drugi,
skoraj.
(pogovor med Ano in Špelo)
Ana: Res v Belgiji si bla, kdaj, keri semester?
Špela: Prejšnji.
Ana: Jaz tudi, aja ne zdaj si bla.
Lucija: Zdaj je bla ja.
Ana: Aja ne, jaz nisem bla zdaj, jaz sn bla leto prej. Kul.
Lucija: Torej samo ti si domov hodla? Noben drugi ni hodo domov?
Matic: Jaz sem šel enkrat.
Špela: Jaz sem tud enkrat šla.
Lucija: Pa je to zato ker ste mogli, ker je blo tak hudo al tak čist?
Matic: Ne glih pol božič je bil pa novo leto pa to. Lucija: Aha okej to, pol pa na izpite nazaj?
Matic: Ja, tko I guess. (smeh)
Špela: Jaz sem vbistvu mela eno, no je bla ena prijateljica tud na izmenjavi, ko ji je pol mama
umrla, pa smo pol šle domov njo obiskat.
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Ana: Jezos kristus.
Lucija: Aha okej, pol razumem razlog ja. Zdaj pa, na kakšen način ste stopali v stik doma z
kolegi, prijatelji, družino, kakorkoli pač?
Ana: Skype, messenger, nič drugega nisem, aja whatsapp. Whatsapp zanimivo sem samo s tujci
uporabljala.
Lucija: Zaradi izmenjave si si ga ziher naredla (smeh)
Matic: Direkt ja.
Ana: s španci ja. (smeh)
Lucija: Mislim da smo si ga vsi naredli na izmenjavi.
Nika: Jaz drugače ga skos uporabljam.
Nejc: Jaz ga tud dost uporabljam že tko.
Lucija: Aha okej, jaz sn si ga dejansko tam naredila.
Nika: Drugače pa viber tudi z domačimi ko sem, okej skype tut včasih, pač viber je tko.
Nejc: Ja jaz sem tko prek steama včasih.
Lucija: kaj je to?
Nejc: To je za igerce program vbistvu. (smeh)
Lucija: Aha (smeh) Ampak to so bla večinoma pol sporočila ali je pač kateri prav.
Nejc: Klic.
Lucija: Aha, klici samo?
Vsi: Ja.
Lucija: ste meli neomejen dostop do vseh medijev v času študija, pač ste meli kakšne?
Nejc: Mislim, televizije nisem mel.
Ana: Razn teveja.
Lucija: torej, mislim teh družbenih mislim. V smislu tega.
Matic: Ne ni blo nobenih omejitev.
Mojca: Pa tut tko moj paket na telefonu je mel pač use neomejeno in brezplačno in pol sploh
nisem mela filinga da me bo zdaj neki stal ko bom jaz klicala domov.
Matic: Ja jaz sem si htel pač neki cifro zrihtat, pa pol sem pač probu, pa sem vidu da se mi ne
splača, ker itak je brezveze pa slab pokrit. Če si hotu neko pocen cifro dobit itak ni blo
razpoložljivost, mislim ni blo omrežje razširjeno tok pa si mel pol domačo.
Lucija: Aha, zdaj ste vsi erasmus, jaz sem recimo mogla, ko sem bla v Kanadi, sem si mogla
naret novo telefonsko, ker pač vseeno, moj paket pa tega ni podpiral na žalost, tak da ni blo
druge izbire. Torej saj sem že vprašala kakšna omrežja ste uporabljali, pač torej ste rekli..
Nejc: Sam smo še enga dobil zraven, a nismo?
35

Lucija: Kaj?
Nejc: Ko je bil za raziskovanje, prav en omrežje, ko si izkušnje gor pisal.
Ana: To ste vi na Poljskem meli.
Lucija: Kaj ste vi meli to? (smeh)
Nejc: Ne ne ne, slovensk neki omrežje so prav nardil za Erasmus študente se mi zdi.
Nika: No jaz sem bla par let nazaj, tak da tega takrat še ni blo.
Nejc: Ne zaj lan, vem da je blo neki.
Lucija: Kaj pa je to, če lahko vprašam?
Nejc: To pa se ne spomnim točno, vem da je blo neki scena da..
Lucija vmes: pa je to blo da si mogo obvezno kaj pisat tja gor?
Nejc nadaljuje: Ne, mislim pač fora, večina jih je pisal zato ker je bla nagradna igra iz tega pol
na koncu.
Lucija: Aha.
Vsi: (smeh)
Nejc: Pol ko ni blo več tega je verjetn folk nehu.
Matic: Ne živi več.
Lucija: Aha okej, pol torej kao si dobo kaj če si piso.
Nejc: Ja neki je blo, sam nevem točn kaj.
Lucija: Je kdorkoli od vas blog pisal mogoče?
Mojca: Ni se mi dalo.
Matic: Ni blo časa.
Ana: Ne.
Lucija: Ni blo časa ne, ker smo bli tak zaposleni vsi, jooo.
Vsi: (smeh)
Matic: So bol zabavne stvari od tega.
Ana: Mhm, res je.
Lucija: Zdaj pa omejitve pri ohranjanju stikov, v smislu bolj časovne, prostorske? Torej ne vem,
ste meli problem da ste poklicali domov, zato ker ne vem je blo da ste meli cimre v sobi pa ni
blo možno, al pa ne vem ni blo interneta al pa ne vem časovno, v smislu da je blo par ur razlike.
Okej v bistvu tu zaj pri nobenem ni blo ampak to.
Ana: Ne, nobene omejitve. Mi smo vse meli na voljo. Pa nisem mela cimra, cimre.
Matic: Ja.
Nika: Ja jaz sem tudi mela svojo sobo.
Lucija: Vsi ste meli samske sobe?
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Matic: Jaz sem se trikrat preselu v pol leta.
Vsi: (smeh)
Lucija: torej nisi se razumel s cimri, al?
Matic: Ne ful težko je dobit v Berlinu za dlje časa, že tako ko sem bil gor sem mel srečo da sem
bil prvo za en mesec prek airbnbja, potem pa ko si gor se pa potem lažje dogovarjaš. Saj sem
poslal pomoje po par sto prošenj.
Mojca: jaa, feel you.
Ana: A res al kaj?
Matic: Mhm.
Lucija: Kaj je kdo pošiljal pisma mogoče, ni ne?
Nejc: pisma?!
Lucija: Ne vem, če ste oldskul scena mogoče kdo?
Ana: Aja tak misliš, nee, nimamo nobenga dovolj radi da bi mu pisma poslali (smeh).
Nejc: Jaz sem sam paket poslal.
Lucija: Pa tebi so jih bol pomoje ne? (smeh)
Mojca: Mama pošli mi čokolino pa cedevito.
Matic: Tega ni tle.
Mojca: Tega ni tle ja. (smeh)
Lucija: pa bučno, pa kaki alkohol je blo včasih.
Vsi: jaaa (smeh)
Špela: Bučno pa je res ja.
Lucija:

V

Kanado

mi

je

barcaffe

pa

bučno

mama

pošilala,

pa

borovničke.

Vsi: (smeh)
Ana: To je tisto kar šteje.
Lucija: Mailov recimo tudi ni noben, ker recimo jaz sem v dostih raziskavah ki sem jih brala
pa to je blo, res da so malo starejše ampak je ful folka maile pošiljalo.
Špela: Jaz sem kaki mail poslala, če sem hotla kake slike.
Matic: Sam s koordinatorji.
Ana: Jaz tudi.
Nejc vmes: pač ne zato da bi ostal v kontaktu. Nika: Jaz ne domov, pač s kakimi tak kolegi iz
erasmusa smo si po mailih pisali. Ja ja, so tut taki k nimajo faceboka pa teh stvari in pač. Ana:
ja ja točno ja to še obstaja.
Nika: ja in pol smo prek maila.
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Lucija: Saj zato sem jaz pač nevem mogoče, ker vsi starši nimajo nevem recimo faceboka ali
pa nimajo ne vem nekih teh omrežij družbenih, al pa recimo vsaj v večini ne. Mogoče so se
zdaj začeli na njih prijavljat, saj vemo kako je. Pa je potem mogoče zaradi tega malo težje
včasih ohranjat kakšne stike, pa sem zato misla če je keri kaki drugi način ubral za to da je pol
pisal, klical. Kaj pa recimo podatki ki ste jih objavljali na kakih družbenih omrežjih, ste jih
malo filtrirali? Če mate kake starše ali pa kogarkoli iz družine na, pač ker vsi vemo da, zaj tak
či smo čist iskreni, je erasmus scena, saj smo se učili, samo se nismo učili ne, smo tudi delali
kaj drugo. (smeh)
Ana: Smo. Umm jaz tak nimam nobenih parents on facebook, tak da..
Špela: jaz tud ne.
Matic: jaz tud ne.
Nika: jaz mam, samo ne objavljam tok na facebooku.
Lucija: No to sem mislila, če ste zaradi tega bli, da ste omejili, kakšne omejitve, mislim objave.
So ble kake omejitve, pač filtracija česa, kakih podatkov ki jih nebi blo treba.
Špela: Mogoče sem edino na kakem tegu či sem se zbrisala.
Matic: Isto kot doma pač.
Ana: ti zaj sprašuješ či smo bli razvratni ne malo? (smeh)
Lucija: Nee.
Ana: To je zaj podvprašanje. (smeh)
Lucija: Ne ne ne, ni to podvprašanje, samo tak me zanima mogoče.
Ana: Ne eh ne. Jaz sem mela še več objav, v bistvu drugač tak ne objavljam dosti.
Lucija: No vredu, drugače ste pol kake slike, ste tudi sami dosti objavljali? Ali ste bolj kot ne
pač tak isto kot, mislim če ste zaradi tega ko ste bli na izmenjavi kaj več.. to me zanima no.
Ana: ja ja, več objavlaš ker si na izmenjavi.
Nika: Itak da ja.
Matic: jaz pa ne.
Nejc: Jaz pomoje niti ene slike nisem tko objavu.
Matic: ja jaz tut ne. Eno sem v bistvu.
Nejc: story ja, drugo pa nevem če je blo kaj.
Nika: Ne jaz sem..
Lucija: veš malo se moreš pohvalit scena ne, pa malo poveš kolegom ki si.
Matic: ja no.
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Lucija: Ker veš meni se je zgodilo da je blo lažje, ker sem, dobro to je zaj bla moja časovna
problem, ker sem bla šest ur nazaj pač ne, da nisem mogla tolko ljudi poklicat pisat karkoli, pa
sem te rajši kako sliko objavla pa je blo ono daj vijite ki sn, neje rabim vam razlagat.
Matic: (smeh)
Lucija: Pač v tem smislu, zato sem vprašala če je bla kaka podobna taka, ker recimo kaki kolega
ni, saj vete kak se že zaj težko za kavo zmenimo včasih, zaj pa či si na izmenjavi pa je včasih
pol maš ti dosti stvari se dogaja, kot si prej rekel J.
Matic: Da.
Lucija: Pol pa mogoče če je mel keri že tako izkušnjo da je s tem...
Ana: Ne, zanimivo je tut da potem ugotoviš nekaj časa ko si na izmenjavi, al pa od doma da
sploh vidiš da nimaš potrebe z enimi ljudmi več komunicirat in pol sem bla tak. (izredno potiho)
Kaka p**sica sem.
Vsi: (smeh)
Ana: Res ne zanima me pogovor z njimi ampak enostavno vidiš, da ti eni ljudje niso pomembni
kot si mislijo da so in je res čist situacijsko da se z njimi družiš. Ala Ljubljana.
Matic: Ja tko je.
Ostali: Mhm.
Lucija: Ja, ste z kom malo več ohranjali stikov, ste misli da ga ne boste? Ali pa ste nevem s
kom se več slišali.
Nika: ful jih je prišlo na obisk.
Lucija: aha na taki način.
Špela: izkoristili (smeh).
Lucija: Aha da so izkoristili.
Nika: res so, ful jih je izkoristilo.
Lucija: Okej vredu.
Mojca: Ja, pri men so prišli na obisk tisti za kere si nism misla in kere nisem niti realno povabla.
Matic: Ja ja isto.
Vsi: (smeh)
Lucija: klasika.
Mojca: jaa, jaz zdaj uletim vmes za vikend. Aa okej, kok časa ostaneš, kakšen tedn, aa okej.
(smeh) Tisti ko sem pa zares close z njimi pa niso prišli.
Lucija: Aha okej, dobro.
Matic: Jaz sem bil tut presenečen nad enim obiskom, saj je bil edini ampak bi prej za koga
druzga reku da bo pršu.
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Lucija: (smeh)
Matic: pač tko, še en kolega je bil gor, pa k njemu so, skos je nekoga mel, al punca al brat pršu
pa foter pa nevem kaj. Meni bi že skor šlo mal na živce realno, že un en ko je bil okej, en teden.
Lucija: načeloma sem šel zato da mi date mir.
Matic: ja šel sem zato ja.
Lucija: no glede tega ne vem da ste klicali al pa si pisali s kom ki mogoče prej niste, ne slišite
se tolko, al pa se ne vidite tolko, je blo mogoče zdaj zaradi tega ker ste bli nekje dlje malo
povečan umm frekvenca tega.
Špela: meni se zdi ja, s kakimi kolegi.
Lucija: Meni se je zdelo to da sem včasih zaradi tega ker sem bla, pa ko da je bil občutek zaj
neboma se vidle pol leta, fak fak, zaj pa se morma ful vse zmenit
Špela: ja ja.
Ana: Z enimi kolegi no. S tremi osebami mogoče.
Špela: jaz tudi nevem, greš tu na kavo pa si vse poveš pa se pol en čas ne slišiš, tam pa pol..
Lucija: kot da se ti konstanto tolko dogaja da moreš, se ti zdi da moreš razlagat kaj, v tem
smislu?
Špela: ja.
Ana: samo se mi zdi prvo, prvi, prve mesece recimo ko mi je vse novo smo se vedno
pogovarjali; glej to stavbo, glej to, okej stavba, pač folk in vse te stvari ki so tebi nove, potem
pa je čist casual pogovor bil proti koncu, al pa na sredini že veš; haha glej moj zokn recimo.
Vsi: (smeh)
Ana: vse tak ko se pogovarjaš drugače tut ko si tu. Se mi zdi no.
Mojca: jaz pa recimo če me tu kličejo kolegi se pač oglasim na telefon al pa odpišem. Tam pa
se jaz prav nisem oglašala na telefon, Lucija: Aha!
Mojca dalje: ker sem vedla da čim kdo kliče se mi ne da dvajsetim ljudem isto razlagat.
Matic: ja ja.
Mojca dalje: Ja to delam, tuki v Pragi na na na. Ni se mi dalo.
Lucija: Zato sem vprašala, če je mogoče kdo blog pisal al pa objavo kako sliko pa zraven napisal
celo ne vem litanijo.
Mojca: jaz sem se odrezala čist od Slovenije, tko ni se mi dal sploh z ljudmi. Ker zares je tko
pikco pointless, ej gud sem zdaj bom mela kle izkušnjo, ko pridem nazaj ti pa pač bom povem.
Matic vmes: ti bom pa povedala.
Mojca dalje: une highlite, ne vem ne da se mi pa tko vsak dan.
Matic: ja ja.
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Mojca dalje: ej tok smo narazen da mi ni niti pomembno pač zate kaj jaz delam in tko.
Ana: ja maš prav.
Lucija: kaj pa frekvenca pogovarjanja s starši, recimo zdaj bom sam svoje, jaz sem recimo se v
Ljubljani slišim enkrat na teden, če, s svojimi starši. Pač mama mi napiše sporočilo mogoče
Špela vmes: jaz se skor vsak dan.
Lucija dalje: al pa me pokliče mogoče, al pa še to ne. Tam pa vem da je blo to facetime, klici,
dvakrat, trikrat na teden, sporočila konstantno, kaj zaj. Zdaj pa je blo, nevem vi ste..
Nika vmes: Ja večkrat je blo.
Lucija: je blo podobno?
Matic: saj tu je isto, mogoče malo manj.
Ana: jaz tudi mogoče malo manj.
Lucija: Manj celo? Okej.
Špela: Jaz če grem nevem v Ljubljani čez vikend domov, se čez teden sploh ne kličemo, se
doma. Če pa ostanem me pa pokličejo. Tam pa vsak dan, in se mi zdi da zdaj odkar sem nazaj,
da hočejo to ohranit.
Lucija: ja, ja to je recimo, meni se tudi zgodlo. Da je zdaj blo,
Špela vmes: ja zdaj pa je spet treba.
Lucija hkrati: ja zdaj pa je spet treba. Ker jaz vem, takrat ko nisem bla navajena, pol pa prišla
na izmenjavo, pa konstanto ki si, kaj se dogaja.
Špela vmes: jaz sploh nisem vedla kaj se pogovarjat.
Lucija: (smeh)
Špela dalje: če se mi ne kličemo kaj je zdaj to?!
Mojca: Jaz pa, jaz pa obratno, smo se pa prej več slišal pa smo se na izmenjavi enkrat na deset
dni pa se zdaj tut pač ful manj.
Lucija: Aha okej. Kakšni pa so bli ne vem, so bli takrat bol vprašanja ne vem, kak si, si v redu,
kaj si jel?
Vsi: smeh.
Lucija dalje: Al pač so bla vprašanja ne vem, kak je na faksu, so ti je, ne vem, v tem smislu?
Nejc: Vse.
Matic: Vse, podoben kot zdaj.
Ana: Ja.
Matic: Mogoče še kaj tko posebnega, drugač pa načeloma kar enako.
Lucija: Mhm, okej. Je keri povedal če je mel krizo, ali kaj takega ko je klical domov?
Mojca: Jaaa.
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Špela: jaz sem se skos pritoževala.
Mojca: jaz sem domov poklicala ko sem mela krizo. Pač prvo domov. (smeh)
Nika: jaz nisem mela nobene krize.(smeh) Lucija: pač če je mel kdo vprašam, ker..
Ana: jaz sem tak gušla sestri, res tolko ko sn pa jaz totih videoklicev poslala, ja, ampak nisem
mela zdaj ravno krize.
Lucija vmes: pač v smislu da je blo..
Ana dalje: osebne krize, krize z osebnimi zadevami ja, sem pa konstantno.
Lucija: a je blo tak. Okej.
Lucija: Kaj sem še htela, aja predvidevam da smo vsi meli dobro izkušnjo, še se bi odločli če
bi lahko še šli enkrat bi pomoje še vsi šli ne?
Nejc: Ja, sam ne v isto državo.
Lucija: aha to, okej.
Špela: se strinjam, pa ne isti semester.
Matic: jaz sem pa skor mislo it še enkrat na isto mesto sam na drug faks. Saj mal se tko sliš
mogoč, saj pol sem si pač premislu, ampak mi je blo res top.
Mojca: jaz pa nevem če bi šla še enkrat.
Lucija: aha okej.
Mojca: Blo mi je fajn. Ampak blo mi je tko, pikco mi je blo žalostno. Zarad tega, ker se zares
nisem družla kaj dost z erasmusi, ker sem rabla odmik. Ker sem tuki u Lublani hodla ful vn in
ful žurala in ful folk, tam se mi pa ni dalo tega erasmus communityja,
Matic vmes: ja js tut.
Mojca dalje: ene gmote ljudi ves čas in tolko hodit vn in tok ljudi spoznavat in nove situacije
in vse, in je blo preveč stimulacije za možgane in sem bla skos sam doma. Učila sem se bit
sama, ker pač zares tle prej nisem bla navajena bit sama in sem pač skos bla sam sama, sam
doma, nič skor nisem vn hodla. Umm in mi je blo tko mal žalostno, ne da sem se počutla
osamljeno, ampak tut vedla sem da či se priključim nekmu društvu al pa neki, bo to sam za
nevem dva mesca. Pogrešala sn bit aktivna, pogrešala sn met šiht, met aktivnosti. Met pač neke
prostočasne dejavnosti, za faks nisem rabla nič delat.
Špela vmes: o blagor.
Mojca dalje: in tok sn se matrala z iskanjem fleta, živela sn dva tedna v hostlu, pol sem našla
sobo za ktero sn plačevala 400 evrov na mesec in se mi nebi dal še enkrat pač tega. Lucija: Aha,
okej.
Mojca: če bi šla, bi šla za dlje časa pa res tko z namenom da delam tam, da mam aktivnosti ne
pa tko kr neki mešat luft.
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Nejc: Meni je tut ta aktivnost manjkala. Meni je tut blo tok dougcajt umes.
Matic: jaz sm pa party mel skos.
Nika: men se pa zdi da smo skos nekak čas zaponili.
Špela in Ana hkrati: ja ja.
Lucija: ja saj, jaz pač tudi, kolko sem mogoče, ne tolko kolko sem domov klicala neke stike s
kolegi, ampak si probal malo več navezat stik z tistimi ki so bli v tvoji bližnji okolici. Ampak
nevem, vsaj sošolci.
Nika: saj tisti ko smo se pol družli, tisti še itak mamo stike se mi zdi, in pač...
Lucija vmes: ja, to je res.
Nika dalje: je vseeno bolše se mi zdi no.
Lucija: Torej, ja ohranjate še recimo, ja to sem htela, ohranjate še stike z komerkoli iz izmenjave
tak nasplošno.
Ana: S tremi, štirimi.
Nejc: Z enmu.
Špela: Ne.
Matic: Jaz jih mam par na instagramu, ampak tko se že nismo doug časa pogovarjal, tko za
rojstni dan mu napišeš.
Lucija: ja ja, klasično. (smeh)
Ana: Ampak ravno to vidiš da je ravno fajn zadeva, zaradi tega ker, jaz sem, tisti ljudje s kerimi
sem bila tam mi je mar za njih, ampak nene pa se pogovarjamo zdaj vsak dan, zarad tega ker
enostavno, v preveč različnih okoljih smo in ne moreš se ti pogovarjat z nekom ki ga itak neboš
vido ker potem krepiš nekaj kar ni vreju ne.
Lucija: Ja.
Ana nadaljuje: Umm v tem smislu pa so vreju družbena omrežja ja, tut zato mam zdaj
instagram, ker mi je pač pomembno da vidim kaj drugi ljudje delajo, ki so mi bli kul, ki so mi
še kul, ki bi še jih rada vidla enkrat recimo ne.
Nika: mi se tut vidimo kdaj, mislim sem se že vidla s temi ko smo bli na izmenjavi skupaj tak
da.
Špela: Jaz sem mela malo mogoče drugačne izkušnje, ker nas je šlo šest sošolk skupaj.
Lucija: Aha.
Špela nadaljuje: in pač če bi šla še enkrat, bi definitivno šla sama, ker mislim da bi se pač več
naučila in bolj zrasla osebnostno če bi se mogla sama znajt. Tak da pač ni mi primanjkovalo
aktivnosti, so pa te aktivnosti večinoma ble, nas grupa šestih in mogoče eden ali dva erasmovca,
in je blo tak skoraj da isto ko da bi bla tu. Pa tut bil je prvi semester in itak Belgija, slabo vreme,
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tak da smo ful dostikrat se kje dobili in imeli kar movie night, pač nisi ravno vsak dan žural.
Ana: Belgija ja. (smeh)
Špela dalje: Če bi šla še enkrat, šla bi, ampak mogoče v drugo državo ali pa drugi semester.
Ana: No jaz že tak tudi grem na naslednjo izmenjavo, pa se tudi veselim. Samo zdaj pa sem se
jaz na Švedsko prijavla. Pa tut mislim da ni boljše vreme, ker sem malo poizvedela.
Lucija in Nejc: (smeh)
Ana: Ampak saj vseeno, samo da ne grem na isti kraj no.
Nejc: Ker konc?
Ana: Lund, tam pač ko mamo pogodbo mi.
Lucija: Aha, Erasmus spet.
Nejc: 12x sem bil gor.
Ana: Okej, kaj če?
Špela: Kaj pa študiraš?
Ana: Komunikologijo.
Špela: Aha.
Nejc vmes: Ful je gnil vreme.
Vsi: (smeh)
Ana: Ja, je rekla Anja.
Matic: polet in pozim.
Ana nadaljuje: ni panike, ni panike, tam majo ful vrejo fitnese na Švedskem.
Nejc: Vem ja.
Lucija: to je to, to je glavno. Mojca hkrati: to je to.
Lucija nadaljuje: prioritete.
Lucija: Gre kdo na bilateralno kako izmenjavo, mogoče?
Vsi: Ne, ne. (odkimavajo).
Ana: Povej kam greš.
Lucija: Ne ne ne, vreju je.
Ana: Daj povej, moreš povejat.
Lucija: Jaz grem drugače drugo leto v Miami.
Mojca: Oo šefica.
Špela: Woow.
Lucija: Tak da.
Nejc: Te pridemo obiskat.
Vsi: (smeh)
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Lucija: to je ona scena, zaj pa je to ohranjajmo stike na tak način, da bomo lahko prišli na obisk.
(smeh) Še ma kdo kaj, da bi kaj povedal kaj takega, ma kako posebaj anekdoto, karkoli kar je
s starši ne vem, ker recimo, jaz sem mela eno izmed njih, je bla taka ko sn umm. Ne to, da sem
babico domov poklicala pa ji povedla da sem nardila vse izpite, al pa nardila kak izpit, se kaj
pohvalila, ne, najbolj srečna je bla ko ji je mama sliko pokazala da sem govejo juho skuhala pa
štrudl spekla.
Vsi: (smeh)
Lucija dalje: to je bil, jokala se je ženska po kameri tam, to je bil dogodek, pa kaj sem jaz uspela
nardit. (smeh) Tak da ja, ma kdo kaj podobnega glede kakih takih zadev?
Ana: Jaz mam mogoče eno vprašanje, kak ste se, a lahko to vprašam?
Lucija: Ja seveda, daj, nem povedla da si ti spraševala. (smeh)
Ana: Zanima me, zanima me kak je z drugim folkom. A ste se mogoče osebnostno kaj
spremenili, a ste počeli stvari, ki jih nebi doma samo zato ker si pač kao na Erasmusu, ker vem
da je to ful kliše teza. Dobro jaz se nisem zaj ful udesla tam, samo tak mislim, ste se mogoče
kaj spremenili, karakterno al pa ene stvari ki mogoče nebi mislili da bi jih nardili, na izmenjavi.
Lucija: ono, what happens on Erasmus, stays on Erasmus. (smeh)
Špela: Pač jaz mislim, da bi se bolj, če bi šla ne vem v drugem al tretjem letniku, ker sem šla
zdaj v četrtem in mam že malo tu, pač tak kot si tudi ti že rekla, sem v Ljubljani že tudi mariskaj
doživela. Če bi pa šla ne vem v drugem letniku, bi pa pomojem pač ful bol. Ana: ja možno ja.
Lucija: Ja sn, ja veš to je to, jaz sn šla prvič celi drugi letnik, takoj celo leto drugega letnika to
je blo.
Ana vmes: Saj vidim te Lucija. (smeh)
Špela vmes: ko si še na hard. (smeh)
Lucija: pač ne prosim, jaz ne vem kak sn naredla tisti letnik ne, či smo čist iskreni, zaj pa sn šla
v tretjem nekam, te pa je tudi že blo malo ne, malo bi že pol tudi ni več blo tak ne.
Nika: Jaz sem bla v četrtem pa se mi je še vseeno dalo.
Lucija: A se ti je vseeno še dalo?
Ana: ja odvisno pač.
Nejc: Meni pa je bla v bistvu glavna tko da se mi ni dal več prenašat več na koncu tega
neproduktivnega časa, ker pač doma skos neki delaš, gor pa kva bluziš al pa bluziš.
Matic: Ja, neki takega.
Vsi: (smeh)
Lucija: jaz recimo nikol v lajfu nisem tolko filmov pogledla. (smeh)
Matic: Vsak ma dost partyev naenkrat.
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Nejc: Ja, mislim tko, meni je tko po enmu mescu sn bil že uno okej, kaj naj sam s sabo gor.
Nika: Meni se je zdelo, da sem ful bol produktivna bla tam.
Ana: Jaz sem mela ful stvari za delat.
Špela: Mi smo meli za delat ful.
Nika vmes: Vedno smo karte kake kupovali in smo hodli.
Nejc vmes: Ja mislim tko fraj cajt.
Nika dalje: Cel čas nekje.
Lucija: Kaj je mel kdo..
Špela vmes: Meni je pa zmanjkovalo časa, ne vem smo meli ful nekega dela in če sem se kaj
naučila, sem se naučila da res ne rabi bit vse perfektno, ampak sam da je pa pošlji. Vsi: Jaa
(prikimavajo in se smejijo).
Špela dalje: Tak da mogoče sem se v tem smislu malo spremenila, pa tut bolj prilagodljiva sem
se mi zdi. Tak različne tipe ljudi malo lažje sprejemam.
Ana: Ja to je res, tudi jaz.
Lucija: To smo mislim da vsi postali.
Matic: Jaz pa mislim, ko si v večjem mestu, pa vidiš pač svašta folka pol se navadiš da pač te
ne zanima kaj, kako se boš obnašal. Mislim, še zmer se boš normalno, ne pa zdaj tok kaj bodo
drugi rekli, kot bi na primer tukaj vseeno.
Lucija: Mogoče to je tudi dober razlog, mislim ko si zaj reko to, nevem kličeš domov, al pa ti
ne vem kolega keri razlaga, zaj je ona z onim, pa ono se je zaj zgodlo, pa ti je tak random, ki se
ti zdi, zakaj me to zanima, pač nepomemben podatek. Vsi so ostali isti, jaz sem se mogoče malo
spremeno scena, nekaj takega pač.
Matic: (prikimavanje in strinjanje).
Lucija: Je mel kdo mogoče, zdaj še tak vprašanje. Fanta ali pa punco na izmenjavi, pa je pač
bil pol problem z kontaktom kakšnim, kaj takega?
Nejc: Js sm mel.
Matic: Neuradno.
Vsi: (smeh)
Matic dalje: Nič ni blo doročeno, tko pač.
Lucija: Ampak ne pač, v smislu či je blo treba, ne vem, so ble tam kakšne omejitve glede
pogovorov in kak je pač to blo.
Nejc: Mislim, manj se vidiš sam, zato sn šel pa 12x v Lund.
Matic: Aja, da bi mel punco doma pa da bi šel. Lucija: ja ja, recimo.
Matic dalje: Ne ne ne.
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Ana vmes: Aja ti misliš zdaj osebo na izmenjavi da si tam. Al..
Lucija vmes: ne ne ne,
Matic vmes: ja js sm tudi tko razumel.
Lucija: Osebo, nekoga tukaj pač recimo doma, ti pa si bil tam.
Matic vmes: pa si ga pustil.
Lucija dalje: Pa si pol mogo stike ohranjat tak.
Ana: (smeh) komu se da s tem ukvarjat.
Mojca: Jaz sem mela, pa mi je blo zares tko pikco bedno. Mislim tko, vsak dan se je blo treba
slišat.
Vsi: (smeh)
Mojca dalje: mislim, zdaj ko gledam nazaj, ker je to moje prejšnje razmerje in je blo tko ahhhh.
Matic: A pol je še tko.
Mojca dalje: Jaa uhhh, blo bi mi lažje či bi bla samska na izmenjavi, ampak ja saj tega ne moreš
zares regulirat in mogoč sem se tud zato tko dost umirila na izmenjavi, ker či bi šla samska bi
verjetno raztur, polom, gremo pit, žurka. Tko pa sm bla ono okej, dajmo se rezervirat, dajmo
se umaknit, in sem bla dost umaknjena. Plus, js sm tko tričetrt cajta mela folk pri seb, oziroma
pol, pol cajta sm mela njega pr seb.
Lucija: Aha, je bil tukaj tudi na obisku.
Mojca: Ja ja.
Lucija: Torej ni bil tak problem z ohranjanjem stikov?
Mojca: Na dva, tri tedne sva se vidla.
Lucija: Aja okej, uu to je skoro ko Ljubljana scena.
Vsi: (smeh in prikimavanje).
Lucija: Še Lublana dom scena. (smeh) Kaj pa ti? (pogleda proti Klemnu)
Nejc: Ja js sm šel, mislim, midva sva se skor vsak teden vidla. Tak cenej pride let do Švedske
iz Poljske kokr vlak iz Jesenic do Maribora.
Vsi: (smeh)
Nejc dalje: pač res, 10 evrov sem mel do Švedske.
Mojca: Ma ja?
Nejc dalje: Ja, pomoj sem bil pol cajta na Švedskem ko na Poljskem.
Lucija: Aha, tak da v bistvu si bil v dveh krajih na izmenjavi, epic.
Nejc: Ja. (smeh)
Lucija: Napiši to noter v CV.
Vsi: (smeh)
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Lucija: No torej, ni treba, ni blo treba nekih posebnih stikov ohranjat na kakršenkoli način.
Nejc: Ja mislim, ja že to da se morš usak dan slišat.
Vsi: (smeh)
Lucija: Ker moreš, pazi to. (smeh)
Nejc: Če ne je krizno. (smeh)
Lucija: (smeh) Ne zaradi tega, ker pač ne vem doma mogoče zaj, to se bo tak hecno čulo, ampak
doma se ti ne dogajajo neke take stvari, al pa tolko novih stvari ko se ti tam, in zato sem misla,
če je mogoče bil kaki zaradi tega drugačen način pogovora al pa razlag, al pa česarkoli. Al pa
več stikov ali več klicov..
Mojca: Ja ja, če maš ti nekoga, recimo fanta, ki je doma in kaj da ne dela nič, hodi na šiht, ono
regular life, ti pa tko; pa to pa uno, jaaa veš kaj se je dogajalo in zgodil, in pol si cel tko into it.
In pol on; ja js pa tko nč ne počnem, blagor tebi.
Vsi: (smeh in prikimavanje).
Lucija: No zdaj bom tak, nočem posploševat, ampak vidim, da sta se obe zvezi zaključle. (smeh)
Ana: Kaj pa na izmenjavi, fante al punce?
Lucija: Ja no, ja.
Mojca: Ne mene glejat. (smeh)
Matic: To je zdaj off record. (smeh)
Lucija: Bomo to zbrisali. (smeh) Ja saj jaz to se strinjam, samo to je zaj tak, se je kaj obdržalo
po, ko ste nazaj prišli, pa ste zaj recimo. Torej, vaju dveh nem gledla; da se je karkoli tam
zgodilo, pa je pol zdaj ko ste doma še zmeraj ohranjate stike?
Ana: Ne.
Matic: Ne, mislim ne ohranjamo stikov.
Lucija: Pač ni se obdržalo.
Ana: Jaz ohranjam stike, samo platonske, ne nima smisla. Pa ne da se mi.
Matic: Ja no to pač ja.
Lucija: Aha okej, te smo vsi negi tu ja ja, saj vidli da.. (smeh)
Ana: Kak smo zaj vsi vešči, uuuu distance wow. (smeh)
Lucija: Ono Ptuj-Ljubljana mi je problem, kaj bom mela nekoga v Španiji razumeš, kaj je s
tabo.
Mojca: (smeh)
Ana: Zakaj bi mela nekoga, če lahko maš nekoga iz Velovleka. (smeh)
Lucija: (smeh) ki si zaj to, kar random.
Ana: Či sn bla tam na rojstnem dnevu. (smeh) Napiši Velovlek da bo vido.
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Lucija: (smeh) Bom napisala. (smeh) Okej, še ma kdo kakšno koli anekdotico, zadevo, kar bi
jo rad povedal? Želi?
Mojca: Ja, js recimo, če smo v navezavi na medije in komunikacijo. Js sn recimo prvi dan ko
sm prišla tja, spoznala pač skupinico Erasmusov in mi smo tko postal community, blo nas je
sedem in skos skupi kosilo, vsak dan zvečer vn. Pač tko skos skupi, res uno ko je mel kdo rojstni
dan, smo kupl darilo unmu, res uno Erasmus community, friends, ampak te ljudje, mi smo to
nardil pač na Whatsappu chat, in to so ble fotke vsake dve minute, pa kle sm na kavi, pa to
delam. Hey guys, what are you doing, I miss you soo much; in men se tok ni dal tega folka in
tam brat in se dogovarjat prek 200 mesičev kam gremo na kosilo, da sem preprosto zapustila to
skupino folka, ker se mi ni dal bit skos na telefonu in čekirat kam gremo, kaj bomo počel.
Matic vmes: ja to je res.
Mojca dalje: In sem se nehala z njimi družit, ker se mi ni dal.
Matic: Prav Erasmus.
Ana: Ful Erasmus ja.
Špela: Meni se zdi da prav, ker je Erasmus, da moraš to delat, da prav mislijo.
Matic: Ziher tko španci.
Ana in Mojca hkrati: Jaa.
Lucija: Ja ne. (smeh) Klasično, glejte jaz sn leto dni bla tam.
Ana: Španci so povsod tak. (smeh)
Nika: Mi smo tam bli, itak smo vedli kje se nahajamo, najdemo če bomo hotli, če ne pa ne. Saj
včasih smo se menili. Točno smo vedli kje pač.
Lucija: Kere so one gostilne ko se hodi tja ne?
Nika: Ja, kje pač najdeš ljudi. Tut če se nismo zmenli, saj včasih smo se zmenli, ponavadi,
ampak ko se nismo, smo se itak vedno našli.
Lucija: Je bil, je blo keremu, če je mel recimo kaki problem al pa kaj takega, če je klical domov,
je blo tak da so mu starši mogli pomagat na kakšen način, al je blo vse možno rešit tak da ni
blo treba..
Nejc: Vse je blo.
Matic: Ni blo nobenih intervencij.
Lucija: Ni blo tega?
Mojca: Men so rabl na banko it, pa prej sn doma zrihtala pooblastila da so mi to rihtal pa glede
pošte pa nekih stvari so mi oni urejal, tko da ja, je blo kar neki formalnih stvari pa razna nakazila
pa to da so mi pomagal.
Lucija: No torej, ste klicali samo takrat ko je blo treba dnare poslat ne. (smeh)
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Vsi: Jaa. (smeh)
Lucija: Klasično, klasično. (smeh) Ej ati veš zaj; ja kaj je, kolko opet.. (smeh)
Matic: Hey mom.(smeh)
Lucija: Drugače ja, mislim da je to to bolj kot ne. Kul, hvala za pomoč, zelo ste prijazni da ste
si vzeli čas. Upam da mi karkoli, dobro nebom. To je to, hvala lepa.
Matic: To je to za ta denar. (smeh)

50

