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POVZETEK  

 

V šole se v današnjem času vse bolj uvaja izkustveno učenje/poučevanje. Učenci naj bi se 

učili ob izkušnjah, s samostojnim delom in z lastno aktivnostjo. Neposredne izkušnje, ki 

vključujejo interakcijo z živalmi, pripomorejo k trajnejšemu pomnjenju znanja, poleg tega pa 

so stališča ob tem stabilnejša, močnejša in trajnejša. Pomembno je, da se učenci neposredno 

srečajo tudi z manj priljubljenimi vrstami živali (žuželkami), saj lahko le tako razumejo 

njihov pomen in vlogo v ekosistemih. 

V naši raziskavi smo pri učencih šestih in sedmih razredov devetletne osnovne šole 

ugotavljali, kakšna so njihova stališča do žuželk in znanje o žuželkah ter si ogledali, kakšne so 

povezave med stališči in znanjem. Anketne vprašalnike smo razdelili 130 učencem, ti pa so 

jih reševali 20 minut.  

Rezultati, ki smo jih dobili iz vprašalnika, so pokazali visok odstotek učencev, ki so navajali 

predhodno neposredno izkušnjo z žuželkami. Izkazalo se je tudi, da imajo učenci, ki so 

navajali predhodno neposredno izkušnjo bolj pozitivna stališča do žuželk, kot tisti, ki 

neposredne izkušnje niso imeli. Glede znanja, smo v naši raziskavi ugotovili, da imajo tako 

učenci, ki so imeli predhodno neposredno izkušnjo z žuželkami, kot tisti, ki je niso imeli, 

enako mero znanja. 

Pri povezavah med posameznimi kategorijami stališč učencev do žuželk in znanjem učencev 

o žuželkah, smo pri učencih, ki so navajali predhodne neposredne izkušnje z žuželkami, v 

povezavi z znanstveno in negativistično kategorijo stališč, opazili nizke povezave z znanjem. 

Več kot so imeli učenci znanja o žuželkah, bolj pozitivna stališča so imeli do žuželk. Pri 

učencih, ki niso navajali predhodnih neposrednih izkušenj pa smo v povezavi z znanstveno in 

varstveno kategorijo stališč, opazili nizke do srednje visoke povezave. Več kot so imeli učenci 

znanja, bolj so se bili pripravljeni učiti o žuželkah in manj so bili pripravljeni varovati 

žuželke.  
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Čeprav učenci v 7. razredu osnovne šole, pri naravoslovju obravnavajo žuželke, je njihovo 

znanje o teh zelo slabo. Pomembno je, da v izobraževanje, v čim večji meri vpeljemo 

izkušenjski pristop, ki v začetni fazi učence vodi predvsem na čustvenem nivoju. Pri učencih 

se tako poveča zanimanje in motivacija, čemur sledi vodeno doživljanje, pri čemer motivacijo 

vzdržujemo in jo z usmerjanjem pozornosti dvigujemo. Menim, da bi moralo izobraževanje že 

v nižjih razredih šolanja učencem omogočiti čim več neposrednega doživljanja organizmov, 

saj le tako lahko dobijo realnejše predstave o teh.  

Pomembno je tudi, da se učenci z žuželkami srečajo v njihovem naravnem okolju, saj le tako 

lahko vse skupaj celostno povežejo.  

 

Ključne besede: žuželke, stališča, znanje, neposredne izkušnje, učitelji, učenci 
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ABSTRACT 

Schools nowadays increasingly introduce experiential learning / teaching. Students should 

learn from experience, through independent work and their own activities. Direct experience, 

which include interaction with animals aid in lasting knowledge retention and their opinions 

are more stable, stronger and durable. It is important for students to come into contact with 

less popular animal species (insects), because only so they can understand their importance 

and role in ecosystems. 

Our research included students of sixth and seventh grade of primary school, with a nine year-

program and we were trying to find out their standpoints and knowledge about insects and 

what the relations between standpoints and knowledge were. We distributed questionnaires 

among 130 students and they had 20 minutes to answer the questions.   

The results we received showed a high percentage of students who stated a former direct 

experience with insects. It proved that students who stated former direct experience with 

insects had more positive opinions than those who had no direct experience. Regarding 

knowledge our research showed that students with former experience with insects and those 

without it had the same level of knowledge.    

Regarding connections between individual standpoint categories of students to insects and 

students’ knowledge we noticed low connections with knowledge in students, who stated 

previous direct experience with insects, connected with scientific and negative standpoint 

category. The more knowledge students had about insects, the more positive their standpoints 

towards insects were. In students, who stated no previous direct experience with insects, in 

connection with scientific and protective standpoint category, we observed low to medium 

high connections. The more knowledge students had, the more they were willing to learn 

about insects and the less they were willing to protect them.  
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Even though students of the seventh grade of primary school treat insects in natural sciences 

class, their knowledge about them is very bad. It is important to introduce, to the greatest 

extent, experiential approach into education, which in the initial phase, leads students mostly 

on the emotional level. Interest and motivation grow in students, this is followed by guided 

experience where we maintain motivation and improve it directing attention. I believe, that 

the educational system should enable students of lower grades the greatest possible extent of 

direct experience with organisms, because only so they will get a more realistic perception of 

them.  

It is important that students meet with insects in their natural environment to be able to make 

an integral connection.  

 

Key words: insects, standpoints, knowledge, direct experience, teachers, students 
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1 UVOD  

 

V današnjem času se v šole vse bolj uvaja izkustveno učenje, ki zajema vse komponente 

ključnih kompetenc vseživljenjskega učenja: znanje, odnose in spretnosti (Tomažič, 2010). 

Verčkovnikova (1993) poudarja, da naj bi se sodobna šola bolj usmerjala k učenju in manj k 

poučevanju. Učenci naj bi se učili ob izkušnjah, s samostojnim delom in z lastno aktivnostjo. 

Danes se v šolah interes pogosto zatira z verbalističnim poukom, ki ne temelji na izkušnjah in 

predstavah temveč zgolj na besedah. Tako znanje o življenju  postane odtujeno, neuporabno 

in kratkotrajno, medtem ko učenje z lastno izkušnjo in aktivnostjo omogoča, da je narava za 

učence privlačnejša in bolj zanimiva. Smisel takega pouka zato ni samo spoznati in razumeti, 

ampak tudi vzljubiti (Rupnik, 2012). Da je v slovenskih šolah pouk biologije usmerjen 

predvsem v razvijanje znanj, ugotavlja tudi Tomažič (2010), ki pravi, da je manj pozornosti 

namenjene razvijanju spretnosti in oblikovanju stališč posameznika. Navaja tudi, da imajo 

stališča posameznika pri pouku biologije pomembno vlogo, saj so povezana z vedenjem 

učenca, zato je preverjanje stališč pri učencih še kako pomembno in nenazadnje koristno tako 

za učenca kot za učitelja. 

Znano je, da so pomembne neposredne izkušnje, ki vključujejo interakcijo z živalmi, saj ta 

pripomore k trajnejšemu pomnjenju znanja, poleg tega pa so stališča ob tem stabilnejša, 

močnejša in trajnejša (Fazio in Zanna, 1981). Tudi Shepardson (2002) trdi, da bi se učenci 

morali neposredno srečati tudi z manj priljubljenimi vrstami živali (žuželkami), saj lahko le 

tako razumejo njihov pomen in vlogo v ekosistemih. Dejansko znanje namreč ne zadošča za 

razvijanje pozitivnega odnosa, še posebej, kadar imamo opravka z nepriljubljenimi vrstami 

živali (Prokop in sod., 2009). 

Če, kot primarni učni vir, uporabimo žive organizme, lahko s pomočjo tega učenci pridobijo 

najbolj realno in konkretno izkušnjo, ob tem pa razvijajo pozitivna čustva do organizmov, s 

katerimi rokujejo. Učenci lahko zares razumejo živo šele ob neposrednem stiku z njim (Lock 

in Aldermann, 1996). 

V raziskavi, ki smo jo s pomočjo anketnih vprašalnikov izvedli v šestih in sedmih razredih 

devetletne osnovne šole, v letih 2011 – 2012 in 2012 – 2013, smo pri učencih preverili, 

kakšno je njihovo poznavanje žuželk in stališča do njih.  

Preverili smo, kako učenci vrednotijo posamezne trditve povezane s stališči do žuželk in 

poznavanju žuželk (stališča učencev do žuželk) in kako se učenci opredeljujejo za posamezne  
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trditve o žuželkah (znanje učencev o žuželkah). Hkrati smo tudi preverili, ali predhodne 

neposredne izkušnje z žuželkami vplivajo na znanje in stališča učencev do njih.  
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2 PREGLED OBJAV  

2.1 NEVRETENČARJI   

 

Nevretenčarji so živali brez hrbtenice, ki so večinoma tako majhni, da jih komaj opazimo pa 

vendar izjemno raznovrstni in razširjeni. Predstavljajo približno 97 % vseh znanih vrst. 

Nevretenčarje uvrščamo v več kot 30 različnih debel. Predstavniki enega samega debla, 

členonožci, pa so verjetno po številu največja skupina živali na Zemlji (Lipej, 2008).  

2.1.1 Žuželke 

 

Največje deblo vsega živalskega kraljestva sestavljajo členonožci (Arthropoda), saj mednje 

uvrščamo več kot 75 % vseh živalskih vrst. Med členonožce uvrščamo naslednje razrede: 

strige, dvojnonoge, rake in pajkovce ter žuželke. Razred žuželk (Insecta), ki ga uvrščamo v 

skupino Hexapoda – členonožce s tremi pari nog, šteje 29 redov, 949 družin in približno 1 

milijon vrst (Lipej, 2008). 

2.1.2 Značilnosti žuželk  

 

Telo žuželk se deli na tri dele: glavo, oprsje in zadek. Vsak del opravlja določene naloge. Na 

glavi so obustne okončine in številna čutila, npr. tipalnice in sestavljene oči. Oprsje žuželke 

uporabljajo za premikanje, saj so na njem noge in pri večini vrst tudi krila. V zadku so 

prebavila, izločala in spolni organi.  

Odrasle žuželke dihajo zrak, ki pride v telo skozi odprtine (dihalnice) ob straneh oprsja in 

zadka. Ličinke vodnih vrst imajo pogosto škrge. Notranji organi so obliti s hemolimfo – 

tekočino, ki prenaša hranila in nerabne snovi. Tekočino po telesu potiska cevasto srce.  

Za razvoj več skupin žuželk je značilna popolna preobrazba – daljši čas preživijo kot ličinke 

in se šele pred razmnoževanjem spremenijo v odrasle živali.  

Številne žuželke imajo krila in so edini členonožci, sposobni letenja. Majhnost, zmožnost 

preživetja v suhih okoljih in letenje, so žuželkam omogočili, da so zasedle najrazličnejša 

bivališča (kopno, zrak, sladke vode).  
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Pomembno je, da se zavedamo, da brez žuželk ne bi bilo nekaterih drugih organizmov, saj so 

edini vir hrane za številne živali. Od žuželčjih opraševalcev pa je odvisno tudi razmnoževanje 

večine cvetnic. Nekatere vrste žuželk so ogrožene, zato je pomembno, da jih tako, kot 

preostalo naravo varujemo (Lipej, 2008). 

2.2 ČUSTVA 

2.2.1 Definicije čustev 

 

»Čustva so duševni proces ali stanja, ki so posledica odnosa med človekom in okoljem.«  

(čustva, Slovar slovenskega knjižnega jezika). 

 

Plutchikova (1990; v Woody and Teachmann, 2000) teorija čustev, čustva opiše kot 

mehanizme za komunikacijo in preživetje, ki temeljijo na evolucijskih prilagoditvah. Myers 

(2007; v Tomažič, 2009) pa pravi, da so čustva  zgrajena iz prepleta fizioloških, vedenjskih in 

kognitivnih (subjektivnih) odzivov na dražljaje.  

2.2.2 Vloga in sestava čustev 

 

Natančneje imajo čustva dve vlogi:  

 

- komunikativno, pri kateri organizem sporoča namen in verjetno vedenje 

- povišajo verjetnost preživetja v različnih situacijah, saj se lahko spreminjajo na 

podlagi učenja in so na nek način posredovalci vedenjske homeostaze (Plutchik, 1990; 

v Strongman, 2003 ) 

Čustva so lahko osnovna/enostavna ali sestavljena. V skupino osnovnih/enostavnih čustev 

uvrščamo naslednja čustva: strah, jezo, veselje, gnus, žalost, sram, prezir, krivdo, 

presenečenje in zanimanje (Izard, 1977; v Tomažič, 2009). 
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2.3 STALIŠČA  

2.3.1 Definicije stališč 

 

»Stališče je nekaj, kar določa kriterij za presojanje česa.« (stališče, Slovar slovenskega 

knjižnega jezika). 

Eagly in Chaiken (1993; v Prokop in Tunniclife, 2008) stališče definirata kot pozitivno ali 

negativno razmišljanje, čutenje in vedenje o stvareh, ki nas obdajajo. Myers (2007; v 

Tomažič, 2009) pa pravi, da stališča predstavljajo občutja, ki so osnovana na prepričanjih, 

katera določajo naše odzive na objekte, ljudi ali dogodke. Stališča torej vodijo naša dejanja, 

lahko pa je tudi obratno. 

2.3.2 Stališča - zgradba 

Bizer (2004; v Tomažič, 2009) opisuje trikomponentni model stališč. Stališče je glede na  

omenjeni model lahko osnovano na podlagi treh različnih komponent: vedenjske, kognitivne 

in afektivne.  

Vedenjska komponenta vključuje aktivnost ljudi, umik ali pa približevanje objektu stališča.  

Kognitivna komponenta vključuje misli in prepričanja, ki omogočajo miselno aktivnost – 

povezovanje med objektom stališča in njegovimi lastnostmi -  ocenjevanje.  

Afektivna komponenta vključuje občutke in čustva oziroma izkušnje ugodnega in 

neugodnega, ki jih izzove objekt stališča (Nastran Ule, 1994). 

2.3.3 Oblikovanje stališč 

Na oblikovanje stališč vplivajo različne komponente, kot so vedenjska, kognitivna in 

afektivna (Olson in Maio, 2003; v Tomažič, 2009). 

Ljudje imamo pozitivno stališče do nečesa tedaj, ko so naša občutja, vedenja in prepričanja 

objektu stališča naklonjena in obratno. Vse tri komponente do neke mere narekujejo stališče, 

ne delujejo pa vedno skladno. Določena komponenta lahko prevlada in se nagiba v bolj 

pozitivno ali pa v bolj negativno smer, to pa se kaže v izražanju stališča Bizer (2004; v 

Tomažič, 2009).  
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Na lastnosti stališča (moč, gotovost, odpornost na zunanje vplive in vztrajnost), pomembno 

vpliva tudi informacija, pridobljena na neposreden ali na posreden način (Olson in Maio, 

2003; v Tomažič, 2009). V veliki meri na oblikovanje stališča vpliva negativna informacija, 

ki ima na celotno vrednotenje stališča večji vpliv od pozitivne (Ajzen, 2001; v Tomažič, 

2009).   

V naši raziskavi smo se za angleški termin »attitude« odločili uporabiti termin »stališče«, 

namesto »odnos« do živali.  

2.4 STALIŠČA IN PREDSTAVE UČENCEV V POVEZAVI Z ŽIVALMI 

 

Stališča usmerjajo naše počutje in obratno, spremembe v svetu se najprej odrazijo v naših 

stališčih, ki vplivajo na naša dejanja in vedenjske oblike (Nastran Ule, 1994). Stališča so, kot 

pravita Rosenberg in Hovland  (1960; v  Nastran Ule, 1994) predispozicije posameznikov za 

pozitiven ali negativen odgovor na določeno dogajanje v socialnem svetu.  

Stališča so zgrajena iz treh komponent: kognitivne, afektivne in vedenjske. Kognitivna 

komponenta stališč so vedenja, znanja, izkušnje, informacije v zvezi z objektom, osebo ali 

situacijo, o kateri oblikujemo stališče. Stališča, ki so zasnovana na nepreverljivih dejstvih, 

imenujemo predsodki. Afektivna komponenta stališč so pozitivna ali negativna občutja in 

ocenjevanja objektov stališč. Vedenjska komponenta stališč je težnja posameznika, da deluje 

na določen način glede na objekt stališč. Posameznik podpre objekte, do katerih ima pozitivna 

stališča in prepreči pojave, do katerih ima negativna stališča (Nastran Ule, 1994).  

Prokop in Tunnicliffe (2008) pravita, da znanje lahko ugodno vpliva na stališča učencev do 

organizmov. Prav tako sta ugotovila, da obstaja pozitivna povezava med  znanjem in stališči 

do živali; menita pa tudi, da zgolj ozaveščanje javnosti brez neposrednih izkušenj ne more 

izboljšati stališč do živali, ki so bile povezane z nevarnostjo v zgodovini človeške evolucije.  

 

Ugotavljata namreč, da se stališča ne oblikujejo enako, če se pouk izvaja v tradicionalni 

obliki, brez omogočanja neposrednih izkušenj z organizmi. 
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Prokop in sod. (2009) ugotavljajo tudi, da morajo programi, ki jih izvajajo učitelji ali pa               

strokovnjaki za delo z živalmi in so izvedeni v izobraževalnih ustanovah (šolah, živalskih 

vrtovih, …) vključevati fizičen stik z živimi živalmi. 

Tudi Shepardson (2002) trdi, da bi se učenci morali neposredno srečati tudi z manj 

priljubljenimi vrstami živali (žuželkami), saj lahko le tako razumejo njihov pomen in vlogo v 

ekosistemih. V ospredje postavi nujnost omogočanja neposredne izkušnje z organizmi 

(žuželkami). Trdi, da je to pomembno, ker tako lahko omogočimo, da:  

- učenci razlikujejo med organizmi na osnovi njihovih značilnosti, potrebno jim je 

omogočiti opazovanje in primerjavo večjega števila organizmov; 

- učenci naj spoznavajo žuželke v njihovem naravnem okolju, saj tako lahko povežejo 

organizme z njihovim okoljem; 

- uporaba različnih vrst živih žuželk za raziskovanje življenjskih ciklov in preobrazbe 

vpliva na zmanjšanje omejenega pojmovanja učencev o teh organizmih; 

- učenci naj bi proučevali tudi mehanizme preživetja žuželk, s čimer bi se učencem 

spremenile predstave učencev o nevarnosti žuželk;  

Dejansko znanje, kot pravijo Prokop in sod. (2009) namreč ne zadošča za razvijanje primernih 

stališč in znanja, še posebej kadar imamo opravka z nepriljubljenimi vrstami živali. Tudi 

Tomažič (2009) pravi, da je izobraževanje najbolj učinkovito takrat, kadar učenci razvijejo 

znanje, spretnosti in stališča, preko neposredne izkušnje.  

Če kot primarni učni vir uporabimo žive organizme, lahko s pomočjo tega učenci pridobijo 

najbolj realno in konkretno izkušnjo, ob tem pa razvijajo pozitivna čustva do organizmov, s 

katerimi rokujejo. Učenci lahko zares razumejo živo šele ob neposrednem kontaktu z njim 

(Lock in Aldermann, 1996).  

Neposredna izkušnja lahko v primerjavi s posredno izkušnjo posamezniku že v osnovi nudi 

več informacij o objektu. S tem bi lahko posameznik ocenjeval objekt na bolj enostaven, 

predstavljiv, zanesljiv in pomenski način. Stališča, pridobljena na tak način, bi posledično v 

večji meri vplivala na posameznikovo vedenje (Fazio in Zanna, 1981; v Tomažič 2009). 

Stališča, ki temeljijo na neposredni izkušnji, so stabilnejša in močnejša, poleg tega pa se 

obdržijo z večjo gotovostjo in so odpornejši na vplive iz okolice (Fazio in Zanna, 1981; v  
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Tomažič, 2008). Preko neposredne izkušnje z živimi živalmi se izboljšata tudi otrokova odnos 

in znanje (Yore in Boyer, 1997). 

Kellert (1985, 1996) je razvil taksonomijo devetih osnovnih vrednot (stališč) ljudi o živalih in 

naravi (Tabela 1). Negativistično komponento pojmuje tudi kot nevtralen odnos ljudi do živali 

in narave, ki se odraža kot pasivni umik od živali. V spodnji tabeli je zato opisanih 10 

kategorij. 

Tabela 1: Dimenzije stališč ljudi o živalih in naravi po Kellertu.   

Vrednote Opis  

Estetska umetniške in simbolne značilnosti živali 

Dominionistična nadvlada nad živalmi 

Ekologistična skrb za okolje kot sistem in za povezave organizmov z okoljem 

Humanistična  močna čustvena navezanost na živali 

Moralistična  skrb za pravilo ravnanje z živalmi  

Naturalistična zanimanje za direktne izkušnje z živalmi in raziskovanje narave 

Negativistična aktiven umik živalim kot posledica strahu ali nevšečnosti 

Nevtralna pasiven umik kot posledica indiference 

Znanstvena zanimanje za fizične značilnosti in biološko delovanje živali 

Utilitarna       zanimanje za praktično in materialno vrednost živali 

 

    

Kellert (1996) pravi, da izobraževanje igra ključno vlogo pri obveščanju ljudi o organizmih in 

okolju ter pripomore k razvijanju stališč in neposrednih izkušenj z organizmi. Bolj izobraženi 

ljudje imajo do žuželk ugodnejša stališča kot manj izobraženi.  

Tudi avtorji, ki so kasneje uporabili Kellertovo tipologijo, so ugotovili pozitivne korelacije 

med znanjem in znanstveno, naturalistično, moralistično, humanistično in ekologistično 

dimenzijo stališč, negativne korelacije z znanjem pa so bile ugotovljene pri dominoistični, 

utilitarni in negativistični dimenziji stališč (Yore in Boyer, 1997; Rupnik, 2012). 

Kellert in Westervelt (1984; v Fakin, 2012) pravita, da so mnogi raziskovalci mnenja, da je 

znanje s področja naravoslovja ključni predpogoj za izoblikovanje odnosa do narave; 

Tunnicliffe in Reiss (1999) pa sta ugotovila, da na osnovno znanje o živalih vplivajo 

informacije iz okolja in neposredna opažanja.  
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Veliko težavo predstavljajo tudi napačne predstave (= predstave, ki so drugačne od 

znanstvenih raziskav) otrok / učencev (Fisher, 1985; v Prokop in sod., 2008) in alternativno 

pojmovanje o živalih (Trowbridge in Mintzes, 1985, 1988; v Prokop in sod., 2008).  

Medtem, ko se alternativna pojmovanja močno razvijajo pred in v zgodnjih šolskih letih, 

ostajajo relativno nespremenjena v odrasli dobi. Za progresivna alternativna pojmovanja 

oziroma predstave se zdi, da bodo prinesla več težav  kot formalen pouk in / ali izven šolske 

izkušnje (Trowbridge in Mintzes, 1988; v Prokop in sod., 2008).  

Yip (1998; v Prokop in sod., 2008) razlikuje med napačnimi predstavami, ki se izoblikujejo 

bodisi preko otrokovih življenjskih izkušenj ali pa preko "naivnih razlag" povezanih z bolj 

zapletenimi ali abstraktnimi pojavi, ki niso povezani z osebnimi izkušnjami. 

Nekatere napačne predstave učencev/otrok nastajajo kot posledica pomanjkanja razumevanja 

med navodili in razlago ter napačnimi predstavami tako učiteljev kot staršev.  

Predstave mlajših otrok niso posledica formalnega pouka in osebnih izkušenj. V nasprotju s 

tem, alternativne predstave o živalih starejših otrok, lahko pripišemo pomanjkanju 

razumevanja med formalnim izobraževanjem v biologiji. Prvo skupino predstav, ki se 

izoblikujejo pri mlajših otrocih, lahko poimenujemo »naivne« predstave (Mintzes, 1984; v 

Prokop in sod. 2008) drugo skupino predstav pa »napačne« predstave (Fisher, 1985; v Prokop 

in sod. 2008). V našem sestavku smo uporabili le en izraz, »alternativne predstave« (Arnaudin 

and Mintzes, 1985; v Prokop in sod. 20080) za preprost opis predstav, ki se razlikujejo od 

znanstvenih razlag skozi celotno besedilo.  

Na stališča učencev do živali najučinkoviteje vpliva model izkustvenega učenja, ki ga je 

razvil Ocepek (2002). V povezavi z njegovim modelom za odpravo predsodkov do živali pri 

učencih ta bistveno bolj spremeni stališče do živali kot oblika klasičnega pouka.  

Predhodne neposredne izkušnje z živalmi pomembno vplivajo tudi na pridobivanje znanja pri 

pouku in na trajnost tega.  

Ocepek (2001) navaja, da majhni otroci predsodkov še nimajo, dobijo pa jih kasneje, s 

sprejemanjem stališč svoje okolice, predvsem staršev. Predsodki so logično neutemeljena 

stališča, ki jih spremljajo intenzivna čustva (pozitivna ali negativna) in jih je zato težko 

spreminjati. S pomočjo raziskovalnega dela je, kot pravi sam, iskal pot, kako predsodke  
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odpraviti. Prišel je do ugotovitve, da sta temeljnega pomena primeren zgled in potem lastna 

izkušnja. Posameznik si mora takšne izkušnje želeti, saj je zanj ključen trenutek takrat, ko se z 

živaljo zbliža, se je dotakne. Dotik mora v učencu spodbuditi, da se zave svojih predsodkov in 

da ugotovi nesmisel teh. Ko se to zgodi, predsodki hitro izzvenijo ali pa vsaj oslabijo.  

Pri odpravljanju predsodkov učencev imajo veliko vlogo tudi učitelji. Učenci lahko v 

zaupljivem odnosu z učiteljem premagajo tudi zelo močne predsodke. Učitelj mora znati z 

učencem vzpostaviti zaupljiv odnos in mu pomagati pri vzpostavitvi primernega stika z 

živaljo. Učitelj naj bo učencu zgled pri delu z živaljo (Ocepek, 2002). 

Poleg dobrih zgledov učitelja je zelo pomembna tudi učenčeva neposredna izkušnja z živaljo.  

 

Slika 1: Pedagoški trikotnik z učilom kot subjektom (Ocepek, 2002). 

 

Temeljna naloga učitelja, kot trdi Ocepek (2002), bi morala biti torej posredovanje 

pozitivnega zgleda in vodenje učencev pri neposrednem doživljanju narave.  

Bixler in Floyd (1999; v Tomažič 2009) zagovarjata stališče, da pomembno vlogo pri 

odpravljanju intrapersonalnih ovir, kot so negativna čustva in odnos učencev do okoljskih 

vsebin, odigrajo tudi učitelji. Na učinkovit način lahko učitelji to dosežejo z uporabo 

izkušenjskega pristopa k poučevanju. Ocepek (2001) pa še dodaja, da se pri takšnem načinu 

pouka, kjer so v delo vključene žive živali, učenci soočijo z negativnimi občutji, ki jih do 

živali gojijo, s pomočjo učitelja pa jih lahko tudi deloma oziroma v celoti odpravijo. 
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3 NAMEN ŠTUDIJE 

 

Z mnogimi živimi živalmi naj bi se otroci, po mnenju Kellerta (1985), srečali že v nižjih 

razredih, saj bi jih tako imeli možnost čutno – čustveno doživljati. Pri konkretnemu delu z 

organizmi naj bi učenci v večji meri spremenili odnos do teh in pridobili na znanju, kot pri 

klasičnem pouku, brez uporabe organizmov.  

V šolskih letih 2011 – 2012 in 2012 - 2013 so bili na šolah razdeljeni anketni vprašalniki, s 

katerimi smo želeli pri učencih preveriti njihovo poznavanje žuželk in stališča do žuželk. 

Na podlagi spodaj navedenih raziskovalnih vprašanj smo ugotavljali, kakšna so stališča in 

kakšno je znanje učencev šestih in sedmih razredov devetletne osnovne šole.  

Raziskovalna vprašanja: 

(1) Kako učenci vrednotijo posamezne trditve povezane s stališči do žuželk in poznavanju 

žuželk ?  

(2) Kako se učenci opredeljujejo za posamezne trditve o žuželkah ? 

Zgornja raziskovalna vprašanja so nam služila kot podlaga, s pomočjo katere smo postavili 

naslednje hipoteze: 

(I) Učenci, ki imajo neposredne izkušnje z žuželkami imajo bolj pozitivna stališča do 

žuželk. 

(II) Učenci z neposrednimi izkušnjami z žuželkami imajo več znanja o žuželkah, kot 

učenci, ki teh izkušenj nimajo. 

(III) Med znanjem in stališči obstajajo večje povezave pri učencih, ki imajo več 

neposrednih izkušenj z žuželkami, kot pri učencih, ki imajo teh izkušenj manj. 
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4 METODE IN MATERIALI  

4.1 NAČRTOVANJE RAZISKAVE 

 

Kot osnovo za pripravo raziskave smo uporabili Kellertovo tipologijo stališč do živali 

(Kellert, 1996), jo priredili in izdelali anketni vprašalnik. Bistvo raziskave je bilo ugotoviti 

stališča učencev do žuželk v povezavi z znanjem in predhodnimi neposrednimi izkušnjami z 

žuželkami.  

V raziskavo sta bila vključena dva oddelka učencev šestih razredov (leto 2011), dva oddelka 

učencev šestih razredov (leto 2012) in dva oddelka učencev sedmih razredov (leto 2012) 

devetletne osnovne šole.  

Za preverjanje stališč je bila uporabljena Kellertova tipologija stališč do živali (Kellert, 1996). 

Za preverjanje znanja je bil v anketnem vprašalniku uporabljen sklop vprašanj, kjer so se 

učenci opredeljevali glede pravilnosti trditev (drži/ne drži/ne vem). 

Podatke smo analizirali s pomočjo statističnega programa SPSS. Uporabili smo osnovno 

deskriptivno in inferenčno statistiko - srednje vrednosti in standardni odklon ter odvisno od 

razporeditve podatkov ustrezne parametrične ali neparametrične preizkuse (SPSS, 2006). 

 

4.2 KONČNI VZOREC  

 

V raziskavi so sodelovali štirje oddelki učencev šestih razredov in dva oddelka učencev 

sedmih razredov devetletne osnovne šole. Glede na pristanek ravnatelja in učitelja 

naravoslovja, ter na soglasja staršev učencev, smo na koncu dobili vzorec 130 učencev.  

Tabela 2: Deskriptivna statistika končnega vzorca glede na spol učencev. 

SPOL n f (%) 

fantje 68 52,3 

dekleta 62 47,7 

skupaj 130 100,0 

Od skupaj 130 učencev, je na anketni vprašalnik odgovorilo 68 fantov in 62 deklet (tabela 2).  
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Tabela 3: Prikaz predhodne izkušnje učencev z žuželkami. 

IZKUŠNJA n f (%) 

ne 19 14,6 

da 108 83,1 

Brez odgovora 3 2,3 

skupaj  130 100 

 

Od 127 učencev (trije učenci na vprašanje, če so v rokah že držali razne vrste žuželk niso 

odgovorili) je kar 108 učencev že imelo predhodno neposredno izkušnjo z žuželkami, v rokah 

so že držali razne vrste žuželk. Samo 19 učencev, neposredne izkušnje z žuželkami ni imelo. 

 

4.3 INSTRUMENT   

 

Učenci šestih in sedmih razredov devetletne osnovne šole, ki so bili v raziskavo vključeni, so 

anketne vprašalnike reševali 20 minut. Anketni vprašalnik je v prilogi A in je bil sestavljen iz 

treh sklopov.  

Prvi sklop vprašalnika je vseboval podatke o učencu (spol, starost, razred, kako pogosto 

obiskuje naravo in kje živi ter ali je v rokah že držal razne vrste žuželk).  

Drugi sklop vprašalnika se je nanašal na stališča učencev do žuželk in poznavanju teh. 

Podanih je bilo 15 trditev (tabela 5). Učenci so se morali opredeliti, glede na strinjanje s 

posamezno trditvijo, na podlagi 5 – stopenjske lestvice (tabela 4).  

Tabela 4: Stopnja strinjanja s posamezno trditvijo. 

Vrednosti lestvice Pomen vrednosti 

1 se nikakor ne strinjam 

2 se ne strinjam 

3 nimam posebnega mnenja 

4 se strinjam 

5 se popolnoma strinjam 

 

Za faktorsko analizo stališč smo imeli 15 trditev (tabela 5). Iz nadaljnje statistične obravnave 

smo izločili 11. trditev (Žuželke so premajhne, da bi bile pomembne.), saj se je v zadnji faktor 

razvrstila le ena trditev. Ostale trditve so se kategorizirale v štiri dimenzije stališč:  
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znanstveno, negativistično, varstveno in moralistično (tabela 5). Kaiser – Meyer – Olkin test 

(KMO = 0,796) in Bartlettov test (χ² = 483, 340, df 105, p < 0,001) sta pokazala, da so 

podatki primerni za faktorsko analizo. Prvi faktor je razložil 28,84 % variance, prvi trije 

faktorji so skupaj razložili 48,89 % celotne variance, prvi štirje faktorji pa 56,42 % celotne 

variance. 

Tabela 5: Dimenzije stališč učencev do žuželk in narave. 

RAZPOREDITEV TRDITEV NA 

KATEGORIJE 

FAKTOR 

1 2 3 4  

ZNANSTVENO      

Želim izvedeti, kako živijo žuželke. 0,832 
    

Želim izvedeti, kako se žuželke razmnožujejo. 0,791 
    

Rad bi spoznaval različne vrste žuželk. 0,713 
    

Rad bi bral o žuželkah. 0,644 
    

Žuželke bi z veseljem proučeval v naravi. 0,627 
    

NEGATIVISTIČNO 
     

Žuželk se bojim. 
 

0,779 
   

Žuželke so nagravžne (nagnusne). 
 

0,693 
   

Žuželke so dolgočasne . 
 

0,460 
   

VARSTVENO 
     

Nobene škode ne bi bilo, če bi žuželke izumrle. 
  

0,754 
  

Žuželke bi bilo najbolje uničiti z insekticidi. 
  

0,738 
  

Žuželke bi bilo najbolje kar pobiti. 
  

0,570 
  

MORALISTIČNO 
     

Ubijanje žuželk za zabavo je kruto. 
   

0,751 
 

Žuželke so v naravi zelo pomembne. 
   

0,700 
 

Tudi žuželke imajo pravico živeti.  
   

0,442 
 

IZLOČENA TRDITEV 
     

Žuželke so premajhne, da bi bile pomembne. 

(izločeno)     
0,792 

Cronbach Alpha 0,835 0,652 0,583 0,416 NR 

Opomba: Zaradi nizke zanesljivosti smo iz nadaljnje statistične analize izločili faktor 4 

ter zadnjo trditev, ki se ni razvrstila v noben faktor. NR = ni računano. 
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Iz tabele 5 razberemo, kateri indikatorji pripadajo posameznim dimenzijam stališč učencev do 

žuželk in narave, s pripadajočimi vrednostmi faktorjev.  

V prvo kategorijo so se razporedila znanstvena stališča, ki jim je skupno zanimanje za učenje 

o žuželkah. V drugo kategorijo so se razporedila negativistična stališča, ki se navezujejo na 

negativna čustva do žuželk. V tretjo kategorijo so se razporedila varstvena stališča, ki se 

nanašajo na varovanje žuželk in okolja, v katerem živijo, v četrto kategorijo pa moralistična 

stališča, ki se nanašajo na skrb za živali. Zanesljivost merskega instrumenta smo preverjali s 

Cronbach Alpha testom. Zanesljivost merjenja je bila zgledna pri vseh faktorjih razen pri 

faktorju 4, zato tega faktorja v analizi nismo uporabili. 

Tretji sklop vprašalnika se je nanašal na znanje učencev o žuželkah in poznavanje teh. 

Podanih je bilo 20 trditev (tabela 6). Učenci so se morali opredeliti, glede na strinjanje s 

posamezno trditvijo. Izbirali so med odgovori : drži / ne drži / ne vem. Odgovor  »ne vem« 

smo v raziskavo vključili, da smo preprečili možnost ugibanja, hkrati pa smo ta odgovor 

uvrstili kot da je učenec izbral odgovor »ne drži«. 

Tabela 6: Trditve za znanje. 

N TRDITEV Pravilno (P) / napačno (N) 

1 Večina žuželk je strupenih. N 

2 Odrasle žuželke imajo 4 pare nog. N 

3 Ličinke komarjev živijo v vodi.  P 

4 Pikapolonica je plenilec.  P 

5 Komarji imajo želo. N 

6 Vodni drsalci so vrsta komarjev. N 

7 Odrasle žuželke se levijo le nekajkrat.  N 

8 Vse odrasle žuželke dihajo s preprostimi pljuči.  N 

9 Ličinke mladoletnic si izdelujejo tulce.  P 

10 Kačji pastirji so se razvili pred nekaj milijoni let. N 

11 Čebele nabirajo med na cvetovih rastlin. N 

12 Ščurek je ličinka hrošča. N 

13 Bogomolke so žuželke s popolno preobrazbo. N 

14 Socialne žuželke živijo le v bližini človekovih bivališč. N 

15 Žuželke so prenašalci mnogih bolezni. P 

16 Vešče krožijo okoli žarnice, da bi se pogrele. N 

17 Žuželke imajo telo zgrajeno iz glavoprsja in zadka. N 

18 Insekticidi škodujejo le tistim žuželkam, za katere so namenjeni. N 

19 Pajki so žuželke s 3 pari nog. N 

20 Nekatere žuželke potrebujejo za preobrazbo tudi več let. P 
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4.4 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV   

 

Grobe podatke smo vnesli v tabelo računalniškega programa MS Excel. Podatke smo nato 

priredili in jih prenesli v ustrezne tabele statističnega programa SPSS, kjer smo izvedli 

statistično obdelavo podatkov v skladu s postavljenimi raziskovalnimi vprašanji in hipotezami 

(SPSS, 2006). 

Pri statistični analizi podatkov, natančneje za ugotavljanje statistično pomembnih razlik med 

skupinami, smo uporabili naslednje teste in izračune: Hi- kvadrat test (χ²), Pearsonov 

korelacijski koeficient in Mann – Whitney U test (Kožuh, 2000).   

5 REZULTATI 

 

Rezultati so predstavljeni v dveh delih. V prvem delu je predstavljena analiza posamezne 

trditve. V drugem delu pa so podani rezultati glede na zastavljene hipoteze. V obeh sklopih so 

prikazani rezultati znanja in stališč glede na omenjene  neposredne izkušnje učencev z 

žuželkami.  

 

5.1 ANALIZA POSAMEZNIH TRDITEV ANKETNEGA 

VPRAŠALNIKA 

 

V spodnji tabeli (tabela 7) so prikazane opredelitve učencev do posameznih trditev glede na 

predhodno neposredno izkušnjo učencev z žuželkami.  

Na podlagi rezultatov, ki nam jih prikazuje tabela 7, vidimo, da se učenci, ki niso omenjali 

predhodne neposredne izkušnje z žuželkami, teh tudi bolj bojijo (trditev 1, Mann – Whitney 

U; Z  = -3,10, p = 0,002), obenem pa imajo žuželke za bolj nagravžne/nagnusne (trditev 3, 

Mann – Whitney U; Z = -3,74, p < 0,001) in dolgočasne (trditev 9, Mann – Whitney U; Z = - 

2,58, p =0,010), kot jih dojemajo učenci, ki so navajali neposredne izkušnje z žuželkami. 
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Tabela 7: Deskriptivna in inferenčna statistika posameznih trditev glede na predhodno 

neposredno izkušnjo učencev z žuželkami. 

N TRDITEV 

IZKUŠNJA 
Mann-Whitney 

U test ne da 

M SN N M SN N Z p 

1 Žuželk se bojim. 3,0 0,32 19 2,0 0,10 108 -3,10 0,002 

2 
Žuželke bi z veseljem 

proučeval v naravi. 
2,2 0,31 19 3,4 0,13 107 -3,22 0,001 

3 
Žuželke so nagravžne 

(nagnusne). 
3,6 0,30 19 2,3 0,12 108 -3,74 < 0,001 

4 
Žuželke so v naravi zelo 

pomembne. 
4,7 0,14 18 4,3 0,12 108 -0,96 0,337 

5 
Žuželke bi bilo najbolje kar 

pobiti. 
1,6 0,23 18 1,5 0,09 108 -0,10 0,917 

6 
Rad bi spoznaval različne 

vrste žuželk. 
3,1 0,31 19 3,5 0,13 107 -1,26 0,207 

7 
Ubijanje žuželk za zabavo je 

kruto. 
3,3 0,44 19 3,7 0,16 107 -0,56 0,578 

8 
Žuželke bi bilo najbolje 

uničiti z insekticidi. 
1,2 0,16 19 1,7 0,10 108 -2,17 0,030 

9 Žuželke so dolgočasne. 2,8 0,27 19 2,1 0,10 108 -2,58 0,010 

10 
Želim izvedeti, kako živijo 

žuželke. 
3,4 0,29 18 3,7 0,12 108 -1,07 0,283 

11 
Žuželke so premajhne, da bi 

bile pomembne. 
1,2 0,10 19 1,7 0,10 108 -1,99 0,046 

12 Rad bi bral o žuželkah. 2,6 0,29 19 3,2 0,12 108 -2,01 0,045 

13 
Tudi žuželke imajo pravico 

živeti. 
4,8 0,12 18 4,7 0,006 106 -0,90 0,369 

14 
Želim izvedeti, kako se 

žuželke razmnožujejo. 
3,1 0,26 19 3,5 0,12 108 -1,54 0,124 

15 
Nobene škode ne bi bilo, če 

bi žuželke izumrle. 
1,3 0,15 19 1,5 0,09 108 - 0,60 0,550 

Opomba:  Statistično pomembnejši rezultati so počrnjeni; M = aritmetična sredina; SN = standardna 

napaka; Z = p = stopnja povezanosti. 

 

Učenci, ki so navajali predhodno neposredno izkušnjo z žuželkami, bi žuželke z veseljem 

proučevali v naravi (trditev 2, Mann Whitney U; Z = -3,22, p = 0,001) ter o njih brali (trditev 

12, Mann – Whitney U; Z = -2,01, p = 0,045), obenem pa pravijo, da bi bilo žuželke bolje 

uničiti z insekticidi (trditev 8, Mann – Whitney U; Z = - 2,17, p = 0,030), saj so te premajhne, 

da bi bile pomembne (trditev 11, Mann – Whitney U; Z = - 1,99, p = 0,046).  
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Pri ostalih trditvah so bili, ne glede na to ali so učenci navajali predhodno neposredno 

izkušnjo ali ne, odgovori podobni. Učenci so v veliki meri navajali, da bi bilo žuželke najbolje 

kar pobiti (trditev 5, Mann – Whitney U; Z = - 0,10, p = 0,917), saj ne bi bilo nobene škode, 

če bi žuželke izumrle (trditev 15, Mann – Whitney U; Z = - 0,60, p = 0,550), obenem pa se 

jim je zdelo  ubijanje žuželk za zabavo kruto (trditev 7, Mann – Whitney U; Z = - 0,56, p = 

0,578).  

V manjši meri so učenci navajali, da so žuželke v naravi zelo pomembne (trditev 4, Mann – 

Whitney U; Z = - 0,96, p = 0,337), da bi radi spoznavali žuželke (trditev 6, Mann – Whitney 

U; Z = -1,26, p = 0,207), želeli so tudi izvedeti, kako  žuželke živijo (trditev 10, Mann – 

Whitney U; Z = - 1,07, p = 0,283) in kako se razmnožujejo (trditev 14, Mann – Whitney U; Z 

= -1,54, p = 0,124). Tako učenci, ki navajajo predhodno neposredno izkušnjo, kot tisti, ki so 

brez te, menijo, da imajo tudi žuželke pravico živeti (trditev 11, Mann – Whitney U; Z = - 

0,90, p = 0,369). 

V tabeli 8 so prikazane opredelitve učencev do posameznih trditev o žuželkah. Tiste trditve o 

žuželkah, na katere so učenci odgovarjali z »ne vem«, smo uvrstili pod napačne trditve. 

Odgovor »ne vem« smo učencem dali na voljo, da so nam podali bolj poštene odgovore, 

hkrati pa smo s tem preprečili ugibanje.  

Pri trditvi, kjer smo učence spraševali, če imajo komarji želo, je le 15,8 % učencev, ki niso 

imeli predhodne neposredne izkušnje odgovorilo pravilno. Učenci, ki so imeli predhodno 

neposredno izkušnjo, so na to trditev odgovorili pravilno v 40,7 %.  

Pri ostalih trditvah ni bilo večjih statistično pomembnih razlik med odgovori učencev, ki so 

bodisi imeli predhodno neposredno izkušnjo ali pa so bili brez te. Razlike pri odgovorih  

učencev so bile minimalne in posledično statistično nepomembne.  
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Tabela 8: Frekvenčna porazdelitev odgovorov na pravilne in nepravilne. 

N TRDITEV 

IZKUŠNJA   

ne da 
 

df = 1 

pravilno 

(%) 

napačno 

(%) 

pravilno 

(%) 

napačno 

(%) 
χ

2
 p 

1 Večina žuželk je strupenih. 57,9 42,2 53,7 46,3 0,114 0,735 

2 
Odrasle žuželke imajo 4 

pare nog. 
47,4 52,6 41,7 58,3 0,215 0,643 

3 
Ličinke komarjev živijo v 

vodi. 
21,1 78,9 25,9 74,1 0,21 0,646 

4 Pikapolonica je plenilec. 26,3 73,7 33,3 66,7 0,364 0,546 

5 Komarji imajo želo. 15,8 84,2 40,7 59,3 4,315 0,038 

6 
Vodni drsalci so vrsta 

komarjev. 
36,8 63,2 19,4 80,6 2,576 0,109 

7 
Odrasle žuželke se levijo le 

nekajkrat. 
21,1 78,9 13,9 86,1 0,602 0,438 

8 
Vse odrasle žuželke dihajo 

s preprostimi pljuči. 
10,5 89,5 14,8 85,2 0,261 0,609 

9 
Ličinke mladoletnic si 

izdelujejo tulce. 
5,3 94,7 5,6 94,4 0,03 0,959 

10 
Kačji pastirji so se razvili 

pred nekaj milijoni let. 
10,5 89,5 5,6 94,4 0,589 0,443 

11 
Čebele nabirajo med na 

cvetovih rastlin. 
10,5 89,5 13 87 0,091 0,763 

12 Ščurek je ličinka hrošča. 26,3 73,7 33,3 66,7 0,364 0,546 

13 
Bogomolke so žuželke s 

popolno preobrazbo. 
21,1 78,9 24,1 75,9 0,084 0,773 

14 
Socialne žuželke živijo le v 

bližini človekovih bivališč. 
21,1 78,9 33,3 66,7 1,129 0,288 

15 
Žuželke so prenašalci 

mnogih bolezni. 
26,2 73,7 43,5 56,5 1,977 0,16 

16 
Vešče krožijo okoli 

žarnice, da bi se pogrele. 
57,9 42,1 58,3 41,7 0,001 0,971 

17 

Žuželke imajo telo 

zgrajeno iz glavoprsja in 

zadka. 

5,3 94,7 11,1 88,9 0,699 0,403 

18 

Insekticidi škodujejo le 

tistim žuželkam, za katere 

so namenjeni. 

31,6 68,4 52,8 47,2 2,905 0,088 

19 
Pajki so žuželke s 3 pari 

nog. 
63,2 36,8 57,4 42,6 0,22 0,639 

20 

Nekatere žuželke 

potrebujejo za preobrazbo 

tudi več let. 

47,4 52,6 38,9 61,1 0,483 0,487 

Opomba:  Statistično pomembnejši rezultati so počrnjeni. 
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Na podlagi zgornje tabele vidimo, da so imeli učenci največ težav pri trditvah, ki so opisovale 

vodno življenje žuželk - na trditev 9 (χ² = 0,03; df = 1; p = 0,959), so napačno odgovorili v 

kar 94, 55 %, na trditev 3 pa v 91,95 % (χ² = 0,21; df = 1; p = 0,646), in ontogenetski razvoj 

žuželk – na trditev 10 (χ² =0,589; df = 1; p = 0,443), je kar 91,95 % učencev podalo napačen 

odgovor. Težave pri odgovarjanju so se pojavljale tudi pri vprašanjih v zvezi z razvojem 

žuželk. Na trditev 13 (χ² =0,084; df = 1; p = 0,773), so učenci odgovorili narobe v 77,4 %, na 

trditev 7 (χ² =0,602; df = 1; p = 0,438) pa v 82,5 %. Učenci so slabo poznali tudi notranjo 

zgradbo žuželk – na trditev 8 (χ² =0,261; df = 1; p = 0,609), so podali napačne odgovore kar v 

87,35 %; zunanjo zgradbo žuželk (91,8 % napačnih odgovorov na trditev 17, (χ² =0,699; df = 

1; p = 0,403) ter njihovo biologijo - kar 88,25 % napačnih odgovorov na trditev 11 (χ² =0,091; 

df = 1; p = 0,763).  

Nekoliko bolje, a še vseeno slabo, so učenci odgovarjali na vprašanja, vključujoč razvojne 

stadije žuželk. Učenci so imeli težave tudi z razvrščanjem žuželk v sistem, na splošno pa 

slabo poznajo tudi splošne značilnosti žuželk. 

Nekoliko manj težav, učencem predstavljajo trditve o žuželkah, s katerimi se srečujejo vsak 

dan. Učenci vedo, da je večina žuželk strupenih, dobro pa poznajo tudi zunanjo zgradbo 

žuželk. 

Na vsako od trditev so učenci odgovorili naepravilno v 40 % ali več. 

 

5.2 PREGLED REZULTATOV PO HIPOTEZAH 

 

Za natančnejši vpogled v stališča učencev do žuželk in znanje učencev o žuželkah, smo 

rezultate analizirali po hipotezah. Ker smo izvedli faktorsko analizo za stališča, smo na ta 

način pridobili manj spremenljivk, katere smo lahko bolj podrobno analizirali. Pri analizi 

znanja pa smo uporabili povprečne seštevke doseženih točk.  
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5.2.1 Stališča in znanje učencev glede na predhodne neposredne izkušnje  

 

Rezultati stališč so podani glede na faktorsko analizo, rezultati znanja pa so podani kot 

povprečno število točk, ki so jih dosegli učenci.  

HIPOTEZI:  

(I) Učenci, ki imajo neposredne izkušnje z žuželkami imajo bolj pozitivna stališča do 

žuželk.  

(II) Učenci z neposrednimi izkušnjami z žuželkami imajo več znanja o žuželkah od 

učencev, ki teh izkušenj nimajo.  

 

Tabela 9: Razlike v  ocenah posameznih kategorij stališč do žuželk in znanja o žuželkah  

glede na neposredne izkušnje učencev z žuželkami. 

KATEGORIJA 

STALIŠČ 

IZKUŠNJA Mann -Whitney U 

test NE DA 

M SN M SN Z p 

ZNANSTVENA 2,8 0,22 3,5 0,09 -2,39 0,017 

NEGATIVISTIČNA 3,2 0,21 2,1 0,08 -4,14 < 0,001 

VARSTVENA 1,4 0,14 1,5 0,07 -0,88 0,382 

ZNANJE 5,6 0,61 6,2 0,26 -1,11 0,268 

Opomba: M = aritmetična sredina; SN = standardna napaka; Z = p = stopnja povezanosti. 

Iz tabele 9 smo pri znanstveni kategoriji stališč, ki vključuje skupen interes za učenje o 

žuželkah opazili, da to bolj zanima učence, ki navajajo predhodno neposredno izkušnjo z 

njimi (Mann – Whitney U; z = -2,39, p = 0,017). Pri negativistični kategoriji stališč, ki se 

navezuje na negativna čustva do žuželk smo opazili, da imajo bolj negativna stališča do 

žuželk tisti učenci, ki predhodne neposredne izkušnje niso navajali (Mann – Whitney U; z = - 

4,14, p < 0,001). Pri varstveni kategoriji stališč, ki se nanaša na varovanje žuželk in okolja, v 

katerem te živijo, opazimo dokaj nizke vrednosti brez bistvenih razlik. Tako učenci s 

predhodno neposredno izkušnjo, kot učenci brez te, so pripravljeni varovati žuželke. 

Prvo hipotezo lahko zato le delno potrdimo. 
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Tudi pri znanju nismo opazili bistvenih razlik tako pri učencih, ki so navajali predhodno 

neposredno izkušnjo, kot pri tistih brez te.  

Drugo hipotezo, zaradi odsotnosti statistično pomembnih razlik med obema kategorijama 

učencev, zavrnemo. 

5.2.2 Povezanost spremenljivk – korelacija med stališči in znanjem do 

žuželk in neposrednimi izkušnjami z žuželkami  

 

HIPOTEZA III: Med znanjem in stališči obstajajo večje povezave pri učencih, ki imajo več 

neposrednih izkušenj z žuželkami kot pri učencih, ki imajo teh izkušenj manj. 

Iz tabele 10 razberemo kakšne so korelacije med posameznimi kategorijami stališč in znanjem 

za učence, ki so navajali neposredne izkušnje z žuželkami. 

Tabela 10: Prikaz korelacij med posameznimi kategorijami stališč in znanjem za učence, 

ki so navajali neposredne izkušnje z žuželkami. 

KORELACIJA (r) ZNANJE 

KATEGORIJA 

STALIŠČ 

ZNANSTVENA  0, 182 

NEGATIVISTIČNA -0, 228 

VARSTVENA -0, 156 

Opomba: r – Pearsonov korelacijski koeficient; N =108. 

Kot pomembne korelacije med posamezno enoto in posameznim faktorjem, smo upoštevali 

korelacije z vrednostmi nad 0,3.  

Pri omenjenih učencih smo ugotovili sicer nizko, a najvišjo povezanost med negativistično 

kategorijo stališč in znanjem. Več kot je imel učenec znanja, manj negativna stališča oz. bolj 

pozitivna stališča je imel do žuželk. 

Tabela 11: Prikaz korelacij med posameznimi kategorijami stališč in znanjem za učence, 

ki niso navajali predhodnih neposrednih izkušenj z žuželkami. 

KORELACIJA (r) ZNANJE 

KATEGORIJA 

STALIŠČ 

ZNANSTVENA 0, 336 

NEGATIVISTIČNA -0,035 

VARSTVENA -0,409 

Opomba: r – Pearsonov korelacijski koeficient; N =19. 

Kot pomembne korelacije med posamezno kategorijo stališč in znanjem, smo upoštevali 

korelacije z vrednostmi nad  0,3. 
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Pri učencih, ki niso navajali neposrednih izkušenj smo ugotovili najvišje povezave med 

znanstveno ter varstveno kategorijo stališč in znanjem. Več, kot je imel učenec znanja, bolj se 

je bil pripravljen učiti o žuželkah. Imel je bolj negativno stališče na tej kategoriji oziroma, je 

bil manj pripravljen varovati žuželke. 

Tretjo hipotezo, zaradi ugotovljenih nižjih povezav med znanjem in posameznimi 

kategorijami stališč pri učencih, ki so navajali neposredne izkušnje z žuželkami, zavrnemo. 
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6 RAZPRAVA IN SKLEPI   

 

Poučevanje je bilo še pred nekaj desetletji zasnovano pretežno frontalno (= učenci sledijo 

učiteljevi razlagi in so ob tem pasivni). Ker takšen način pouka prinaša s seboj tako nizko 

motivacijo kot nizko zapomnitev, se je v slovenske šole, v prejšnjem desetletju, s prenovo 

učnih načrtov pričelo intenzivneje uvajati izkustveno poučevanje/učenje. Učitelj je pri 

izkustvenem poučevanju/učenju vodja, ki učenca usmerja v posameznih fazah izkustvenega 

procesa. Pri tej obliki učenja se tesneje povezujeta teorija in praksa, kar je pomembno 

predvsem pri pouku bioloških vsebin, kjer naj bi učitelji učencem omogočali čim več stika z 

naravo ali z uporabo naravnih materialov v razredu. Izkustveno učenje je torej oblika učenja, 

ki celostno povezuje neposredno izkušnjo, opazovanje, spoznavanje in ravnanje (Marentič 

Požarnik, 2000; Verčkovnik, 2000). 

Slovenski učni načrti pri naravoslovnih vsebinah predvidevajo, da naj bi se učenci z 

različnimi organizmi srečali že na začetku obveznega šolanja (Tomažič, 2009). Rezultati naše 

raziskave kažejo, da je od 127 učencev, kar 108 učencev  že imelo predhodno neposredno 

izkušnjo z žuželkami - v rokah so že držali razne vrste žuželk. Samo 19 učencev, neposredne 

izkušnje z žuželkami ni imelo (tabela 3). Iz rezultatov lahko še sklepamo, da so se učenci z 

žuželkami srečali tudi pri drugih oblikah aktivnosti v naravi, ki potekajo izven šole.  

V drugem sklopu vprašalnika, smo preverjali stališča učencev do žuželk. Ker smo želeli 

ugotoviti, kako se bodo trditve razporedile v kategorije, smo uporabili faktorsko analizo. Prišli 

smo do štirih faktorjev. Za nadalnjo analizo smo uporabili le prve tri faktorje (Cronbach alfa 

vrednost nad 0,5), saj je bila vrednost četrtega faktorja prenizka (tabela 5). 

Pomembno je, kot trdi Shepardson (2002), da bi se učenci morali neposredno srečati tudi z 

manj priljubljenimi vrstami živali (žuželkami), saj lahko le tako razumejo njihov pomen in 

vlogo v ekosistemih. Zavedati se moramo, da brez žuželk ne bi bilo nekaterih drugih 

organizmov, saj so edini vir hrane za številne živali. Od žuželčjih opraševalcev je odvisno 

tudi razmnoževanje večine cvetnic. Poleg tega so nekatere vrste žuželk ogrožene. Pomembno 

je, da jih tako, kot preostalo naravo, varujemo (Lipej, 2008). 
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S faktorsko analizo smo dobili naslednje kategorije stališč:  

Kategorija 1: ZNANSTVENO STALIŠČE 

Kategorija 2: NEGATIVISTIČNO STALIŠČE 

Kategorija 3: VARSTVENO STALIŠČE 

Znano je, da predhodna neposredna izkušnja, ki vključuje interakcijo z živalmi, pomembno 

vpliva na izražanje čustev in na oblikovanje stališč posameznika do živali. Ta hkrati postanejo 

stabilnejša, močnejša, trajnejša in odpornejša na vplive iz okolice (Fazzio in Zanna, 1981).  

To se je izkazalo tudi pri učencih, ki so sodelovali v naši raziskavi. Učenci, ki so navajali 

predhodno neposredno izkušnjo z žuželkami, so imeli bolj pozitivna stališča do žuželk, kot 

tisti, ki neposredne izkušnje niso imeli (tabela 7).  

Ker smo ugotovili, da se učenci, ki niso imeli predhodne neposredne izkušnje z žuželkami, teh 

tudi bolj bojijo, lahko sklepamo, da je temu tako, ker so učenci bodisi sklepali na nevarnost 

žuželk, ali pa imajo o žuželkah napačne predstave ter neutemeljen strah. Učenci brez 

predhodne neposredne izkušnje navajajo tudi, da so žuželke nagravžne/nagnusne in 

dolgočasne. Menim, da učenci tako menijo, ker so žuželke v medijih po navadi prikazane 

»zastrašujoče«. Če bi učenci pri pouku žuželke opazovali pod mikroskopom, ne bi bili 

mnenja, da so te dolgočasne, temveč bi jih njihova raznolikost prav gotovo navdušila in v njih 

vzbudila zanimanje. 

Iz raziskave smo razbrali, da bi učenci, ki imajo predhodno neposredno izkušnjo, žuželke z 

veseljem proučevali v naravi in o njih brali. Menim, da je temu tako, ker so ti učenci, s 

pomočjo predhodne neposredne izkušnje že odkrili delček zanimivega žuželčjega sveta, zato 

jih ta zdaj bolj zanima. Zanimiv podatek je, da učenci s predhodno neposredno izkušnjo 

menijo, da bi bilo žuželke bolje uničiti z insekticidi. Verjetno se je takšno sklepanje pojavilo 

zato, ker je bila izkušnja z žuželkami slaba ali pa zato, ker se učenci premalo zavedajo 

pomembnosti žuželk v naravi. 

Stališča učencev do žuželk je v svojem diplomskem delu raziskoval že Fakin (2012). Ugotovil 

je, da je potrebno pozitivna stališča do priljubljenih in manj priljubljenih vrst žuželk (metulji 

in komarji), privzgojiti že najmlajšim. V raziskavi, ki jo je izvedel pravi, da učenci nižjih  
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razredov navajajo več neposrednih izkušenj  z žuželkami, kot učenci višjih razredov. Starejši, 

ko  učenci postajajo, bolj negativna stališča imajo do nepriljubljenih žuželk, znanje pa ostaja 

nespremenjeno, oziroma enako. 

V tretjem sklopu vprašalnika smo preverjali znanje učencev o žuželkah in poznavanje teh. 

Tako pri učencih, ki so imeli predhodno neposredno izkušnjo, kot pri tistih brez te, večjih 

statističnih razlik med odgovori učencev ni bilo. Razlike so bile minimalne in posledično 

statistično nepomembne (tabela 8). Pri vseh trditvah so učenci odgovorili napačno v 40 % ali 

več, zato lahko sklepamo na slabo znanje o žuželkah in poznavanje teh. Sklepamo lahko, da 

imajo tako učenci, ki so imeli predhodno neposredno izkušnjo z žuželkami, kot tisti, ki je niso 

imeli, enako mero znanja.  

Ugotovili smo tudi, da učenci ne poznajo vodnega življenja žuželk. Učitelji bi se morali 

zavedati, da so tako kot kopenske, pomembne tudi vodne žuželke in učencem bolje predstaviti 

vodne žuželke (njihovo življenje, zgradbo, razvoj,…). Veliko težavo so učencem predstavljale 

trditve o razvoju in notranji zgradbi ter biologiji žuželk. Učenci v večini primerov niso znali 

povezati niti razvojnih stadijev z odraslimi žuželkami; pri pouku naravoslovja bi morali več 

časa nameniti tudi tej temi, v povezavi z razvrščanjem žuželk v sistem.  

Nekoliko manj težav so imeli učenci s trditvami o žuželkah, s katerimi se srečujejo vsak dan. 

Vedo, da je večina žuželk strupenih. Dobro poznajo zunanjo zgradbo žuželk, kar je posledica 

predhodne neposredne izkušnje in pa dobrega poznavanja žuželk. 

Tako Lindemann-Mathiesova (2005), kot tudi Kellert (1985, 1996) ugotavljata, da bi morali 

pri pouku posvečati večjo pozornost tudi »nižjim« živalskim skupinam, ki so tudi drugače 

bolj »neopazne« in ne le »ljubkim živalim«, ki jih imamo po večini za hišne ljubljence. 

Čustveno navezanost morajo učenci namreč pridobiti že v nižjih razredih OŠ, jo graditi v 

višjih razredih, z bolj biološko usmerjeno obravnavo živali preko pridobivanja neposrednih 

izkušenj o živalih. Proti koncu osnovnega šolanja bi morali graditi tudi na ekološki 

ozaveščenosti (Kellert, 1985). 

Pri ugotavljanju povezav med stališči in znanjem učencev (tabela 9) smo ugotovili, da 

obstajajo med znanjem in stališči večje povezave pri učencih, ki imajo več neposrednih 

izkušenj z žuželkami, kot pri učencih, ki imajo teh izkušenj manj.  
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Če pogledamo natančneje, smo pri povezavah med posameznimi kategorijami stališč učencev 

do žuželk in znanjem učencev o žuželkah, pri učencih, ki so navajali predhodne neposredne 

izkušnje z žuželkami (tabela 10), pri znanstveni in negativistični kategoriji stališč opazili 

nizke povezave z znanjem. Več kot so imeli učenci znanja o žuželkah, bolj pozitivna stališča 

so imeli do žuželk. Višje povezave smo ugotovili pri učencih, ki niso navajali neposrednih 

izkušenj, vendar na znanstveni kategoriji in znanju, kar pomeni, da so se učenci z več znanja 

bili bolj pripravljeni učiti o žuželkah kot učenci z manj znanja (tabela 11). Ni pa bilo povezav 

med negativnim pogledom in znanjem, k čemur običajno prispevajo neposredne izkušnje z 

živalmi. Prav tako so učenci z več znanja bili manj pripravljeni prispevati k varovanju žuželk, 

kar pa je pri taki velikosti vzorca težje razložiti. Za oblikovanje bolj zanesljivih zaključkov, bi 

bilo potrebno v prihodnje v raziskavo vključiti večje število učencev. Kar smo »delno« 

ugotovili z našo raziskavo je trdil že Kellert (1996), ki pravi, da izobraževanje igra ključno 

vlogo pri obveščanju ljudi o organizmih in okolju, ter pripomore k razvijanju pozitivnih 

stališč in neposrednih izkušenj z organizmi. Dodaja pa še, da imajo bolj izobraženi ljudje do 

žuželk ugodnejša stališča kot manj izobraženi. 

Tudi avtorji (Yore in Boyer, 1997; Rupnik, 2012), ki so kasneje uporabili Kellertovo tiplogijo, 

so ugotovili pozitivne korelacije med znanjem in znanstveno, naturalistično, moralistično, 

humanistično in ekologistično dimenzijo stališč, negativne korelacije z znanjem pa so bile 

ugotovljene pri dominoistični, utilitarni in negativistični dimenziji stališč. 

Prokop in Tunnicliffe (2008)  pravita, da znanje lahko ugodno vpliva na stališča učencev do 

organizmov. Ugotavljata tudi, da obstaja pozitivna povezava med  znanjem in stališči do 

živali in da se stališča ne oblikujejo enako, če se pouk izvaja v tradicionalni obliki, brez 

omogočanja neposrednih izkušenj z organizmi. Shepardson (2002) ob tem še dodaja, da se s 

pomočjo neposredne izkušnje z žuželkami, učencem spremenijo tudi predstave o nevarnosti 

žuželk. 

Tudi Lock in Aldermann (1996) pravita, da lahko s pomočjo uporabe živih organizmov pri 

pouku učenci pridobijo najbolj realno in konkretno izkušnjo, ob tem pa razvijajo pozitivna 

čustva do organizmov, s katerimi rokujejo. Učenci namreč lahko zares razumejo živo šele ob 

neposrednem kontaktu z njim.  
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V veliki meri na oblikovanje stališča vpliva negativna informacija, ki ima na celotno 

vrednotenje stališča večji vpliv od pozitivne (Ajzen, 2001; v Tomažič, 2009).   

Tudi Tomažič (2010) ugotavlja, da je v slovenskih šolah pouk biologije usmerjen predvsem v 

razvijanje znanj, manj pozornosti pa je namenjene razvijanju spretnosti in oblikovanju stališč 

posameznika. Navaja tudi, da imajo stališča posameznika pri pouku biologije pomembno 

vlogo, saj so povezana z vedenjem učenca, zato je preverjanje stališč pri učencih še kako 

pomembno in ne nazadnje koristno tako za učenca kot za učitelja. Izobraževanje je namreč 

najbolj učinkovito takrat, kadar učenci razvijejo znanje, spretnosti in odnos preko neposredne 

izkušnje (Tomažič, 2009). Pri tem ima veliko vlogo tudi učitelj, ki mora znati z učencem 

vzpostaviti zaupljiv odnos, biti učencu zgled pri delu z živaljo ter mu pomagati pri 

vzpostavitvi primernega stika z živaljo, nenazadnje pa mora posredovati učencu pozitiven 

zgled ter ga voditi pri neposrednem doživljanju narave (Ocepek, 2002). 
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PRILOGE 

Priloga A 

Vprašalnik o odnosu do in poznavanju žuželk 

Index:  _____________________________________ 

Spol:      M Ž Starost__________ ;  Letnik (razred):___________, Smer: ___________ 

V naravo hodim 

a) enkrat dnevno. b) enkrat tedensko. c) enkrat na mesec. d) le

izjemoma.

Živim v:   a)  mestu b) na podeželju

V rokah sem že držal/a razne vrste žuželk: DA NE 

VPRAŠALNIK O ODNOSU DO IN POZNAVANJU ŽUŽELK 

Pomen vrednosti: 1= se nikakor ne strinjam; 2= se ne strinjam; 3= nimam posebnega mnenja; 4= 

se strinjam, 5= se popolnoma strinjam 

Trditev Vrednost 

Žuželk se bojim. 1  2  3  4  5 

Žuželke bi z veseljem proučeval v naravi. 1  2  3  4  5 

Žuželke so nagravžne (nagnusne). 1  2  3  4  5 

Žuželke so v naravi zelo pomembne. 1  2  3  4  5 

Žuželke bi bilo najbolje kar pobiti. 1  2  3  4  5 

Rad bi spoznaval različne vrste žuželk. 1  2  3  4  5 

Ubijanje žuželk za zabavo je kruto. 1  2  3  4  5 

Žuželke bi bilo najbolje uničiti z insekticidi. 1  2  3  4  5 

Žuželke so dolgočasne. 1  2  3  4  5 

Želim izvedeti, kako živijo žuželke. 1  2  3  4  5 

Žuželke so premajhne, da bi bile pomembne. 1  2  3  4  5 

Rad bi bral o žuželkah. 1  2  3  4  5 

Tudi žuželke imajo pravico živeti. 1  2  3  4  5 

Želim izvedeti, kako se žuželke razmnožujejo. 1  2  3  4  5 

Nobene škode ne bi bilo, če bi žuželke izumrle. 1  2  3  4  5 



Natančno preberi spodnje trditve in se opredeli glede njihove pravilnosti. 

Trditev Odgovor (obkroži) 

Večina žuželk je strupenih. drži  /  ne drži  /  ne vem 

Odrasle žuželke imajo 4 pare nog. drži  /  ne drži  /  ne vem 

Ličinke komarjev živijo v vodi. drži  /  ne drži  /  ne vem 

Pikapolonica je plenilec. drži  /  ne drži  /  ne vem 

Komarji imajo želo. drži  /  ne drži  /  ne vem 

Vodni drsalci so vrsta komarjev. drži  /  ne drži  /  ne vem 

Odrasle žuželke se levijo le nekajkrat. drži  /  ne drži  /  ne vem 

Vse odrasle žuželke dihajo s preprostimi pljuči. drži  /  ne drži  /  ne vem 

Ličinke mladoletnic si izdelujejo tulce. drži  /  ne drži  /  ne vem 

Kačji pastirji so se razvili pred nekaj milijoni let. drži  /  ne drži  /  ne vem 

Čebele nabirajo med na cvetovih rastlin. drži  /  ne drži  /  ne vem 

Ščurek je ličinka hrošča. drži  /  ne drži  /  ne vem 

Bogomolke so žuželke s popolno preobrazbo. drži  /  ne drži  /  ne vem 

Socialne žuželke živijo le v bližini človekovih bivališč. drži  /  ne drži  /  ne vem 

Žuželke so prenašalci mnogih bolezni. drži  /  ne drži  /  ne vem 

Vešče krožijo okoli žarnice, da bi se pogrele. drži  /  ne drži  /  ne vem 

Žuželke imajo telo zgrajeno iz glavoprsja in zadka. drži  /  ne drži  /  ne vem 

Insekticidi škodujejo le tistim žuželkam, za katere so namenjeni. drži  /  ne drži  /  ne vem 

Pajki so žuželke s 3 pari nog. drži  /  ne drži  /  ne vem 

Nekatere žuželke potrebujejo za preobrazbo tudi več let. drži  /  ne drži  /  ne vem 


