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POVZETEK 

  

V šolah naj bi učitelji uporabljali metodo izkustvenega učenja/poučevanja, saj je znano, da 

neposredne izkušnje z živimi organizmi, ki jih učenci pridobijo pri takšnem pouku,  

pomembno pripomorejo k boljšemu razumevanju vsebine, posledično pa tudi k bolj 

pozitivnim stališčem do organizmov. Znanje, ki ga učenci pri takem pouku pridobijo, je 

trajnejše (Tomažič, 2009). V raziskavi smo želeli preveriti, kakšna so stališča učencev in 

bodočih učiteljev do žuželk ter njihovo znanje o žuželkah. Raziskava predstavlja nadgradnjo 

raziskave diplomskega dela na prvi stopnji študija (Sedej, 2013). Za nadaljevanje raziskave 

smo se odločili, ker je na tem področju raziskanega bolj malo.  

V naši raziskavi smo, zaradi primerljivosti rezultatov, uporabili enak anketni vprašalnik ter 

preizkus znanja kot v diplomskem delu (Sedej, 2013). Anketiranci, ki smo jih vključili v 

raziskavo, so učenci šestega in sedmega razreda ene izmed devetletne osnovne šole. V 

raziskavo so vključene tudi študentke Pedagoške fakultete v Ljubljani, smeri Biologija z 

vezavo (Biologija - Gospodinjstvo in Biologija - Kemija), ki predstavljajo vzorec bodočih 

učiteljic bioloških vsebin. Anketne vprašalnike, s preizkusom znanja smo razdelili 291 

anketirancem, ki so jih reševali 20 minut. Ugotavljali smo, kakšna so njihova stališča do 

žuželk in kakšno je njihovo znanje o žuželkah. Prikazali smo povezave v znanju učencev in 

študentov, bodočih učiteljev, o žuželkah z njihovimi stališči do žuželk. Obenem smo 

preverjali tudi napačne predstave anketiranih o žuželkah.  

Na tak način smo ugotavljali, na katerih področjih obravnavane tematike je mogoče predlagati 

izboljšave ali izpostaviti pozitivne vidike trenutnega stanja. Poleg tega je naš cilj, da se 

učitelji zavedajo pomembnosti vključevanja žuželk v pouk. 

Rezultati, ki smo jih pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika, so pri anketirancih pokazali 

dokaj visoko število navedb o neposrednih izkušnjah z žuželkami. Opaziti je, da se 

anketiranci v veliki meri zanimajo za žuželke. Zanimanje za proučevanje žuželk in učenje o 

njih so pokazala predvsem dekleta, saj menijo, da so žuželke v naravi zelo pomembne in bi jih 

rade natančneje spoznale. Pri nekaterih opazimo višji nivo odpora do žuželk, kar se kaže 

predvsem pri anketirancih, ki obiskujejo nižje stopnje šolanja. Pri anketirancih, ki obiskujejo 

višje stopnje šolanja, opazimo nižji nivo odpora do žuželk, kar je razveseljivo, saj so ti 

anketiranci nenazadnje tudi bodoči učitelji bioloških vsebin. Vključeni v anketo menijo, da so 

žuželke v naravi pomembne. Pri anketirancih nižjih stopenj šolanja opazimo, da se strinjajo s 

tem, da bi bilo žuželke najbolje kar pobiti in da ob njihovem izumrtju ne bi bilo škode. 

Anketiranci višjih stopenj šolanja se s tem ne strinjajo, saj se zavedajo pomembnosti žuželk v 

naravi. Vsi zajeti v anketo, se žuželk v večini bojijo. Nivo strahu do žuželk lahko povežemo 

predvsem s slabo neposredno izkušnjo z žuželkami, ki so jo bodisi imeli ali pa so nanjo, v 

smislu potencialno nevarnih žuželk (čebel, os,…), pomislili. Opažamo, da nivo strahu do 

žuželk pri anketirancih višjih razredov osnovne šole narašča, pri tistih, ki obiskujejo fakulteto  
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pa se kaže, da nivo strahu do žuželk z višjimi letniki študija, upada. Razlog za to lahko iščemo 

v višji količini prejetih informacij pri študentkah, bodočih učiteljicah bioloških vsebin, ki 

imajo posledično tudi več znanja in s tem v tej smeri bolj pozitivna stališča do žuželk. 

Na splošno so anketiranci na trditve o žuželkah odgovarjali zelo slabo. Težave imajo tako s 

splošnimi značilnostmi žuželk, kot tudi z njihovo zgradbo, načinom življenja, razvrščanjem v 

sistem. Opazimo torej slabo poznavanje žuželk in posledično pa tudi slabo znanje o njih. V 

večji meri so osnovnošolke in osnovnošolci na trditve, v povezavi z znanjem o žuželkah, 

odgovarjali slabše kot študentke oziroma bodoče učiteljice, kar je bilo glede na smer študija 

pričakovati. V splošnem so se bili vsi sodelujoči v raziskavi, ob višji količini znanja, bolj 

pripravljeni učiti o žuželkah, obenem pa so bili tudi manj pripravljeni onesnaževati in ogrožati 

okolje in žuželke, ki v živijo v njem. Tako do okolja, kot tudi do žuželk, so imeli bolj 

pozitivna stališča.  

Pomembno je, da se vsi, tako učitelji, kot tudi bodoči učitelji bioloških vsebin, zavedajo 

pomembnosti neposredne izkušnje z žuželkami pri poučevanju. Izobraževanje bi moralo, v 

vseh nivojih šolanja, vključevati čim več neposrednega spoznavanja organizmov. Izkušenjski 

pristop pri poučevanju poveča nivo interesa pri učencih in študentih. Ne nazadnje se s 

pomočjo slednjega, izboljšata pomnjenje in trajnost znanja. Vključevanje neposredne izkušnje 

z žuželkami v pouk bioloških vsebin je pomembno, tako na nižjih, kot tudi na višjih stopnjah 

šolanja, saj ta v kombinaciji z znanjem pripelje do bolj pozitivnih stališč do žuželk. 

Ključne besede: učenci, bodoči učitelji, stališča, znanje, žuželke 
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ABSTRACT 

 

In schools, teachers should use the experiential learning/teaching method because it is known 

that direct experience with live organisms which pupils gain by such lessons, importantly aid 

in better understanding of the subject and consequentially in more positive attitude towards 

organisms. The knowledge which pupils gain by such lessons is longer-lasting (Tomažič, 

2009). In this research we decided to check the attitudes of pupils and future teachers towards 

insects and their knowledge about them. The research represents an upgrade of the research of 

the first degree thesis (Sedej, 2013). We decided to continue the research because not much 

has been explored in this field. 

In order to compare the results we used the same questionnaire and knowledge test as in 

mentioned thesis paper (Sedej, 2013). The included interviewees were pupils of sixth and 

seventh grade of one of the primary schools with a nine-year program. We also included the 

students of the Faculty of Education in Ljubljana, study course two subject teachers Biology - 

Home Economics and Biology – Chemistry, who represent a sample of future teachers of 

biology. The questionnaires were distributed among 291 interviewees who had 20 minutes to 

respond. With this questionnaires and knowledge tests we tried to find out their attitudes and 

knowledge about insects. We also showed correlations between the knowledge of pupils and 

future teachers about insects and their attitudes towards them. At the same time we also 

checked misconceptions of the interviewees about insects. 

This way, we tried to find out for which educational topics about insects we can propose 

improvements or to expose positive aspects of the current situation. Besides that, our aim was 

to make the teachers become aware of the importance of inclusion of insects into lessons.  

The majority of interviewees reported direct experiences with insects. We noticed that 

interviewees to a great extent showed an interest in insects. The interest in studying insects 

and learning about them was shown mostly by girls. They believed that insects were an 

important part of the ecosystems and they would like to know them better. At the same time 

in some interviewees we noticed a higher level of reluctance towards insects, especially those 

in lower school grades. Interviewees from higher school grades show a lower level of 

reluctance towards insects, which is understandable, as they are also future teacher of 

biological contents. They also believe that insects are important within the ecosystems. 

Interviewees of lower school grades agree that it would be best to kill the insects and their 

extinction would bring no harm while future teachers disagree with that because they are 

aware of their importance. In general, all of them are afraid of insects. The level of fear can 

probably be related mostly with negative direct experiences with insects which they had or 

thought about (bees or wasps). The level of fear increases in interviewees of higher school 

grades while in university students it decreases through the years of study. The reason for that 

is greater amount of information students, future teachers of biological contents, receive  
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which means that they are more knowledgeable and their attitude towards insects is more 

positive. 

In general, interviewees responded badly on the knowledge test. They had problems regarding 

general facts about insect, their structure, their way of life, classifying them. We thus notice 

bad identification of insects and consequentially bad knowledge about them. Primary school 

pupils responded worse than future teachers, which could be expected, regarding their study 

discipline. Generally, all the respondents were ready to learn about insects and were reluctant 

to pollute and endanger the environment where insects live. They had a positive attitude 

towards the environment and towards insects. 

It is important that everybody, teachers and future teachers of biological contents, become 

aware of the importance of direct experience with insect in a class. Education, on all levels, 

should include as much direct contact with organisms as possible. The experiential approach 

in teaching increases the level of interest in pupils and in students and last but not least, it 

means the knowledge they obtain is better and more durable. Inclusion of direct contact with 

insects into biology lessons is important, in lower as well as in higher school grades. In 

combination with knowledge it leads to a more positive attitudes towards insects. 

Key words: pupils, pre-service teachers, attitudes, knowledge, insects  
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1 UVOD  

 

Mnogi avtorji, na primer Prokop, Özel in Usak (2009) ter Tomažič (2009), poudarjajo 

pomembnost vključevanja neposrednega stika z živimi živalmi v poučevanje bioloških vsebin, 

ki so izvedene v formalnih ali v neformalnih izobraževalnih ustanovah (šole, živalski vrtovi, 

parki…). Navajajo, da za razvoj pozitivnih stališč ne zadošča le znanje, temveč k temu 

pomembno pripomore tudi neposredna interakcija z živimi živalmi, še posebej, ko pridemo v 

stik z nepriljubljenimi oziroma »manj« priljubljenimi vrstami živali (Prokop, Tolarovičová, 

Camerik in Peterková, 2010).  

Tomažič (2009) trdi, da so pri izobraževanju neposredne izkušnje z živalmi pomembne za 

razvoj znanja, spretnosti pa tudi stališč. Pri pouku bioloških in naravoslovnih vsebin je 

pomembno, da se kot bodoči učitelji, poslužujemo neposrednih interakcij z različnimi vrstami 

živali, v našem primeru žuželk (Yen, Yao in Chiu, 2004). Otroke spodbujamo k spoznavanju 

raznolikosti živalskega sveta, predvsem nevretenčarskih skupin živali pa tudi k spoznavanju 

in zavedanju njihove pomembnosti (Wagler in Wagler, 2012). Učencem omogočimo možnost 

uporabe mikroskopov in lup, z namenom boljšega spoznavanja zgradbe omenjenih 

organizmov pa tudi uporabo ključev za določanje posameznih vrst živali (Yen idr., 2004). 

Neposredne izkušnje, ki vključujejo interakcijo z živalmi, pripomorejo k trajnejšemu znanju. 

Stališča do živali, ki se ob tem oblikujejo, postajajo stabilnejša, močnejša in kar je ključno, 

tudi trajnejša (Fazio in Zanna, 1981). 

Pomembnost neposrednega stika učencev z manj priljubljenimi živalskimi vrstami (npr. 

žuželkami) poudarja tudi Shepardson (2002). Avtor meni, da je to ključ do razumevanja 

pomena žuželk in njihove vloge v ekosistemih. Zavedati se moramo, da za razvijanje 

pozitivnih stališč samo podatkovno znanje ne zadošča. To velja še posebej, kadar imamo 

opravka z nepriljubljenimi vrstami živali (Prokop idr., 2009). 

Prokop in Tunnicliffe (2008) navajata, da znanje učencev pomembno pripomore k ugodnemu 

vplivu na stališča teh do organizmov. Ugotavljata, da obstaja pozitivna povezava med 

znanjem in stališči do živali in da zgolj ozaveščanje javnosti, brez neposrednih izkušenj, ne 

more izboljšati teh stališč. Trdita, da se stališča ob izvajanju pouka v tradicionalni obliki, kjer 

neposredne izkušnje z organizmi niso omogočene, ne izoblikujejo enako. To je v svoji 

raziskavi potrdil tudi Tomažič (2009). 

Tudi v naših učnih načrtih, za naravoslovje in biologijo (Učni načrt za naravoslovje, 2011; 

Učni načrt za biologijo, 2011), je predvidena obravnava žuželk. Pri pouku naravoslovja v 

sedmem razredu učenci obravnavajo osnovno zgradbo glavnih gradbenih tipov živali, učijo  

se razumevanja povezave med telesno zgradbo omenjene živalske skupine ter prilagoditev 

povezanih s premikanjem in prehranjevanjem. Poleg tega se učijo tudi razvrščanja živali in 

ekologije. 

Ekologijo in razvrščanje živali nadgradijo v devetem razredu pri biologiji, prav tako pa takrat 

spoznajo tudi pomembne teme evolucije in biotske pestrosti. Podobna hierarhija obravnave  
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bioloških vsebin je tudi na fakulteti. Študenti najprej spoznajo zgradbo in delovanje celic in 

organizmov, nato ekologijo in evolucijo. 

S pomočjo anketnega vprašalnika ter preizkusa znanja smo v raziskavi, izvedeni v šestih in 

sedmih razredih devetletne osnovne šole ter v prvih, drugih, tretjih in četrtih letnikih 

pedagoške smeri biologija z vezavo, pri anketirancih preverili, kakšna so njihova stališča do 

žuželk in kakšno je njihovo poznavanje žuželk.  

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

kako se opredeljujejo za posamezne trditve, ki zajemajo poznavanje žuželk. Obenem smo 

preverili ali razred oziroma letnik šolanja, vpliva na stališča anketirancev do žuželk in na 

znanje anketirancev o žuželkah.  

Preverjanje stališč in znanja glede na spol ni bilo izvedljivo, saj je vzorec študentov oziroma 

bodočih učiteljev pedagoške biologije pretežno ženskega spola, zato smo v analizi primerjali 

osnovnošolke in bodoče učiteljice-študentke. V nalogi smo lahko primerjalno prikazali 

rezultate za osnovnošolce. 
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2 PREGLED OBJAV 

 

V nadaljevanju je predstavljen pregled objav na temo magistrske naloge.  

 

2.1 ŽUŽELKE  

 

Nevretenčarski organizmi predstavljajo več kot 90 % vseh živalskih vrst (Looy in Wood, 

2006). Lipej (2008) navaja, da samo razred žuželk obsega okrog 1 milijon vrst. Trdi, da so 

žuželke pomembni organizmi, saj brez njih ne bi bilo nekaterih drugih organizmov. Številnim 

drugim živalim predstavljajo žuželke edini vir hrane, od njih pa je odvisno tudi 

razmnoževanje večine cvetnic. Kot je že navedeno, vpliva teh organizmov ni za podcenjevati, 

saj z zagotavljanjem hrane ohranjajo ekosisteme, odgovorni pa so tudi za razširjanje semen in 

razgradnjo organskih snovi. Brez njih torej ne bi mogli preživeti. Mnoge vrste žuželk so danes 

ogrožene, zato je varovanje žuželk, z vidika varstvene biologije, zelo pomembno. 

Matvejev in Gomboc (1996) navajata, da ravnokrilce najtesneje povezujejo z višjim 

rastlinstvom. Že relativno majhne spremembe ekoloških dejavnikov pomembno vplivajo na 

sestavo vrst in na gostoto populacij v določenih arealih. S spremembo klimatskih razmer 

povezujejo predvsem bogomolke, saj so takšne spremembe zanje lahko usodne. Bedjanič 

(1996) pravi, da je za ohranitev kačjih pastirjev pomembno, da zaščitimo njihove naravne 

larvalne habitate. K ogroženosti mrežekrilcev pomembno pripomore ogroženost obvodnih 

ekosistemov, kjer zaradi regulacij voda, gradnje hidroelektrarn ter drugih posegov izginjajo 

logi (Devetak, 1996). Mladoletnice so zelo občutljive na toksične snovi (pesticidi, odplake) in 

težke kovine v vodi, na melioracije in izgrajevanje vodovodnih zajetij (Krušnik, 1996). 

Čebele in metulje nižinskega sveta, v povezavi z regulacijami voda in z izsuševanjem 

močvirij pa močno ogroža intenzivno kmetijstvo (Gogala, 1996; Jež, 1996).  

 

2.2 STALIŠČA 

 

Kot najbolj razvita živa bitja na Zemlji, smo ljudje najbolj odvisni od nenehnega pretoka 

informacij in od tega, kako spretni smo pri sprejemanju in predelavi teh. Način, s katerim 

informacije sprejemamo, dekodiramo in predelujemo, v veliki meri določa človekovo 

vedenje, kognicije, motivacije in dejanja. Tok različnih informacij, ki mu je vsak človek 

nenehno izpostavljen, je temelj za gradnjo sveta, v katerem živimo. Prejete informacije vsak 

posameznik predeluje subjektivno (Ule, 2004). 
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Uletova (2004) navaja, da se »nekaj«, kar naj bi bilo zasidrano v duševnosti ljudi in kar naj bi 

vplivalo na njihovo vedenje, imenuje »stališče« (attitude). Z definicijo tega pojma so želeli 

socialni psihologi oblikovati teoretski koncept, ki naj omogoča povezovanje notranjih 

(duševnih) in zunanjih (socialnih, fizičnih) vidikov obnašanja ljudi. Potemtakem stabilnost 

stališč pomembno vpliva na stabilnost obnašanja, sprememba stališč pa nujno vodi do 

spremembe v obnašanju. Stališča namreč usmerjajo naše početje v svetu in obratno. 

Spremembe v socialnem svetu se najprej odrazijo v naših stališčih, ta pa nato vplivajo na 

spreminjanje naših dejanj ali vedenjskih oblik. Stališče zajema in prikazuje kompleksno 

soodvisnost človekove duševnosti in njegovega socialnega obnašanja. Stališča so tesno 

povezana s prepričanji človeka. Avtorji, kot so Krech, Crutchfield in Ballachey (1962; v Ule, 

2004, str. 117) navajajo, da so »stališča trajni sistemi pozitivnega ali negativnega ocenjevanja, 

občutenja ali aktivnosti v odnosu do različnih socialnih situacij in objektov«. 

Stališča so kot koncept še posebej pomembna, saj nekako vodijo, vplivajo, narekujejo, 

oblikujejo ali predvidijo dejansko vedenje posameznika (Kraus, 1995). 

Myers (2007) trdi, da stališča predstavljajo občutja, katera so osnovana na prepričanjih, ki 

določajo naše odzive na objekte, ljudi ali dogodke. Stališča vodijo naša dejanja, lahko pa je 

tudi obratno.  

 

2.2.1 Stališča in predsodki 

 

Marentič-Požarnikova (2000, str. 108) navaja: »Stališča so trajnejše miselne, čustvene in 

vrednostne naravnanosti do različnih predmetov, oseb, dogodkov in pojavov, npr. do 

alpinizma, vegetarijanstva, narave, jemanja drog, Romov, splava … Vsako stališče ima svojo 

spoznavno (kognitivno), čustveno (konativno) in vedenjsko (akcijsko) sestavino, tj. 

pripravljenost za ustrezno ravnanje«. Stališč ne moremo vedno enačiti z ravnanjem, saj je 

odnos med človekovim znanjem, moralnim presojanjem, čustvi in odločanjem sestavljen in 

zato težko predvidljiv. Globoko zakoreninjena in čustveno obarvana, običajno negativna 

stališča imenujemo predsodki. Stališča, ki se oblikujejo v dolgoletnih stikih z določenimi 

informacijami, zgledi in zlasti s čustveno obarvanimi izkušnjami, so dokaj odporna proti 

spreminjanju. Močna dejavnika, ki s tem sovpadata, sta družina in množični mediji (televizija 

itd.). Predsodkov informacije in razumski argumenti ne spreminjajo, saj jih ljudje selektivno 

sprejemajo skozi filter že zakoreninjenih in neutemeljenih stališč (Marentič-Požarnik, 2000). 
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2.2.2 Zgradba stališč 

 

Stališča so na podlagi trikomponentnega modela stališč osnovana iz treh medsebojno različnih 

komponent: vedenjske, kognitivne in afektivne (Bizer, 2004). 

 

 

Slika 1: Trikomponentni model zgradbe stališč s pripadajočimi spremenljivkami (Ule, 

2004, str. 118).  

 

Nastran Ule (1994) opisuje komponente, ki gradijo stališča. Vedenjska komponenta vključuje 

aktivnost ljudi, umik ali približevanje objektu stališča; kognitivna komponenta vključuje misli 

in prepričanja, ki omogočajo miselno aktivnost ter posledično povezovanje med objektom 

stališča in njegovimi lastnostmi (ocenjevanje); afektivna komponenta pa vključuje občutke in 

čustva, natančneje izkušnje ugodnega in neugodnega, ki jih izzove objekt stališča. 

Uletova (2004) navaja, da so komponente/dimenzije (kognitivna, čustvena in aktivnostna) 

med seboj tesno povezane – lahko jih ločimo pojmovno, ne pa stvarno. Katera 

komponenta/dimenzija bo bolj poudarjena je odvisno od stališč samih in razmer, v katerih se 

pojavljajo. Avtorica poudarja tudi, da stališče v vsakdanji uporabi pogosto zamenjujemo s 

prepričanjem (belief). Bistvena razlika med navedenima pojmoma je, da je prepričanje 

zasnovano le na intelektualni komponenti, stališče pa na intelektualni, čustveni in aktivnostni 

komponenti. Stališča vplivajo na mentalno pripravljenost za določen način reagiranja ter na 

zaznavanje in doživljanje določene situacije in objektov ter kako o njih mislimo in nanje 

čustveno reagiramo. Delujejo na selektivnost zaznavanja, saj usmerjajo pozornost, delujejo pa 

tudi na učenje in pomnjenje. Stvari, ki so v skladu z našimi stališči si hitreje zapomnimo pa 

tudi lažje se učimo o njih. 
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Kot že v diplomskem delu (Sedej, 2013), smo se tudi v magistrski raziskavi odločili, da  za 

angleški termin »attitude« uporabimo termin »stališče«, namesto »odnos« do živali. 

 

2.2.3 Oblikovanje in spreminjanje stališč 

 

Uletova (2004) pravi, da so stališča eden izmed najpomembnejših rezultatov socialne 

konstrukcije človeka. Zanje nimamo bioloških predispozicij. Stališča so torej socialno 

pridobljene strukture, ki jih oblikujemo in spreminjamo skozi celo življenje. So pomemben 

rezultat socialne konstrukcije subjekta, saj jih sprejemamo in oblikujemo skupaj s 

sprejemanjem socialnega znanja, izkušenj ter norm iz okolja. Prav tako so relativno stabilni 

kompleksi tako kognitivnih, kot tudi emotivnih, motivacijskih in vedenjskih dispozicij. 

Sprememba takšnega kompleksa je praviloma povezana s spremembo v dejanskem obnašanju 

subjekta ali pa s spremenjenimi pričakovanji o njegovem obnašanju. Olson in Maio (2003) 

navajata, da na oblikovanje stališč vplivajo vse tri komponente (vedenjska, kognitivna in 

afektivna). 

Spreminjanje stališč je odvisno od karakteristik njih samih, predvsem od ekstremnosti stališč 

pa tudi od kompleksnosti in njihove usklajenosti. Bolj, kot so ekstremna, težje se spreminjajo. 

Bolj kompleksno kot je stališče pri človeku, bolj je povezano in usklajeno z večjim številom 

drugih stališč in zato tudi odpornejše na spremembe (Sherif, 1984; v Ule, 2004). 

 

2.3 STALIŠČA LJUDI DO ŽIVALI 

  
Človeštvo se v glavnem bolj zanima za večje sesalce, kot so delfini (Barney, Mintzes in Yen, 

2005), pande (Bexell idr., 2007; Prokop idr., 2009) in sloni (Swanagan, 2000; Prokop idr., 

2009). Odnosa med človekom in manj priljubljenimi živalskimi vrstami, kot so velike zveri 

(Prokop idr., 2009) in morski psi (Thompson in Mintzes, 2002; Prokop idr., 2009) pa še 

vedno niso dodobra raziskali. 

Barney idr. (2005) navajajo, da so negativna stališča do megafaune med ljudmi zelo 

razširjena. Med dobro izobraženimi ljudmi (študenti), ki so imeli možnost neposredne 

izkušnje z živalmi (pr.:delfini), avtorji ugotavljajo, da so pozitivnejša tako stališča, kot tudi 

vedenje do živali. Na izboljšanje stališč ljudi do živali in znanja ljudi o živalih ter njihovega 

vedenja do živali, poleg neposredne izkušnje, pomembno vplivajo tako formalne oblike 

izobraževanja (šola) kot tudi neformalne oblike izobraževanja, ki jih izvajajo živalski vrtovi, 

naravni parki in muzeji. Tako formalne, kot tudi neformalne oblike okoljskega izobraževanja, 

skušajo spodbujati pozitivna stališča in vedenja ljudi, z namenom ohranjanja in zaščite 

naravnih virov ter različnih življenjskih oblik, zlasti tistih, ki jih ogroža človek. Pomembno  
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vlogo pri tem igra kombinacija osebnostnih dejavnikov, stališč in znanja. Pomembno se je 

zavedati, da tam ljudje ne prejmejo le znanja o živalih, temveč se lahko podučijo tudi, kako 

prispevati k ohranjanju okolja, ki nas obdaja.  

Prokop in Tunnicliffe (2010), sta v raziskavi ugotovila, da slovaški osnovnošolci bolje 

poznajo »nepriljubljene« vrste živali (volk, miš, koloradski hrošč), kot »priljubljene« (zajec, 

veverica, pikapolonica), čeprav so njihova stališča do »nepriljubljenih« vrst živali bolj 

negativna, kot do »priljubljenih« živalskih vrst. Na to pomembno vpliva tako predhodna 

neposredna izkušnja anketirancev z živalmi, kot tudi to, da imajo doma kakšno žival. Avtorja 

navajata tudi, da dekleta običajno pokažejo bolj negativna stališča do »nepriljubljenih« 

živalskih vrst, kot dečki, medtem, ko je znanje pri obeh spolih enako.  

Prokop idr. (2009) poudarjajo pomembnost vključevanja fizičnega stika z živimi živalmi v 

programih, ki so izvedeni v izobraževalnih ustanovah (šole, živalski vrtovi, …), pod 

vodstvom učiteljev ali pa strokovnjakov za delo z živalmi. Navajajo tudi, da le znanje, brez 

interakcije z živimi živalmi, ne zadošča za razvoj primernih stališč in tudi znanja. Še posebej 

to velja, ko imamo opravek z »nepriljubljenimi« oziroma »manj« priljubljenimi vrstami 

živali. Pomembnost neposredne izkušnje z živalmi pri izobraževanju, za razvoj znanja, 

spretnosti in stališč, poudarja tudi Tomažič (2009). 

Taksonomijo devetih osnovnih vrednot (stališč), ljudi o živalih in naravi (tabela 1), je razvil 

že Kellert (1985, 1996).  

V tabeli 1 je opisanih 10 kategorij osnovnih stališč ljudi do živali in narave. V tabelo je poleg 

devetih osnovnih kategorij stališč dodana še nevtralna komponenta, ki jo avtor pojmuje kot 

nevtralen odnos ljudi do živali in narave, ki se odraža kot pasiven odmik, ki je posledica 

indiference posameznika.  
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Tabela 1: Taksonomija osnovnih stališč ljudi do živali in naravi po Kellertu. 

Vrednote (stališča) 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, nasprotovanje raziskavam na živalih 

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 in njihovega okolja 

    

2.3.1 Stališča ljudi do nevretenčarjev 

 

O stališčih ljudi do nevretenčarjev je znanega bolj malo. Tako odrasli kot tudi otroci se jim 

izogibajo, ker so tako vedenjsko kot tudi morfološko slabo poznani (Kellert, 1993).  

Negativna stališča in dojemanje nevretenčarjev v povezavi z vedenjem, lahko neposredno ali 

pa posredno ustvarijo znatno ekološko škodo in posledično ogrozijo našo lastno blaginjo. 

Poleg pomembnosti veljajo nevretenčarski organizmi za eno najbolj ogroženih živalskih 

skupin. Ob omembi nevretenčarjev se srečamo tudi s skupino, pri kateri beležijo največ 

izumrlih in ogroženih vrst, z žuželkami (Looy in Wood, 2006). Avtorja v enem svojih 

prejšnjih člankov (2000) opozarjata na pomembnost premika v stališčih ljudi in njihovem 

vedenju, kar bi pripomoglo k znatnemu zmanjšanju ekoloških problemov.  

Grob (1995) namreč trdi, da so vrednote in čustva s prookoljskim vedenjem povezana bolj 

močno kot s poznavanjem dejstev. Pri spreminjanju stališč imajo namreč čustva zelo veliko 

vlogo (Edwards, 1990).  

Pretekle raziskave (Bjerke, Odegardstuen, Kaltenborn, 1998; Wagler in Wagler, 2012) so 

pokazale, da imajo otroci raje sesalce kot žuželke, zato jih niso pripravljeni varovati. Nekatere 

raziskave so pokazale, da imajo otroci do določenih vrst žuželk manj pozitivna stališča 

(Prokop in Tunnicliffe, 2010; Wagler in Wagler, 2012), kažejo pa tudi na nerazumevanje  
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njihove zunanje morfologije (Prokop in Tunnicliffe, 2008; Wagler in Wagler, 2012). Otroci, 

ki imajo neposredne izkušnje z živalmi, imajo bolj pozitivna stališča do teh, obenem pa so se 

o živalih pripravljeni tudi bolj učiti (Tomažič, 2009, Tomažič, 2011). 

Mnogi drugi avtorji (Prokop in Tunnicliffe, 2010; Prokop idr., 2010; Wagler, 2010; Wagler in 

Wagler, 2011; Wagler in Wagler, 2012) navajajo veliko človeške negativnosti do 

členonožcev, posebno strah do pajkov (Gerdes idr., 2009). Negativnost ljudi do členonožcev 

je na splošno dobro dokumentirana (Kellert, 1993; Prokop idr., 2010; Wagler, 2010; Wagler 

in Wagler, 2011; Wagler in Wagler, 2014). Predvsem strah pred pajki (Gerdes idr., 2009; 

Wagler in Wagler, 2014). Bjerke idr. (1998) in Wagler in Wagler (2014) ugotavljajo, da 

norveški otroci in mladostniki, kot manj priljubljene živali poleg pajkov, navajajo črve 

(deževnike), čebele in vrane. Žuželke (npr. mravlje, čebele, pikapolonice), so bili v smislu 

ekološke pomembnosti pripravljeni varovati le redki udeleženci raziskave. Prokop in 

Tunnicliffe (2008) sta raziskala stališča slovaških deklet in fantov (10-16 let), do pajkov in 

netopirjev. Tako dekleta, kot fantje, imajo bolj negativna stališča do pajkov kot do netopirjev. 

Predvsem dekleta imajo za razliko od fantov, do omenjenih živalskih vrst bolj negativna 

stališča. Gerdes idr. (2009) trdijo, da pajki ponavadi izzovejo občutno večji strah in gnus v 

primerjavi s hrošči, čebelami, osami, metulji in molji.  

Binngieβerjeva, Wilhelm in Randler (2013) so raziskavo izvedli pri nemških učencih, starih 

med 11 in 17 let. Kot pomembna faktorja pri oblikovanju stališč do živali, sta se izkazala spol 

in starost anketirancev.  

Bolj pozitivna stališča do živali navajajo dekleta, ki do živali kažejo več humanosti in 

empatije (Kellert in Berry, 1987). Pri dekletih je v stališčih opaziti tudi več strahu in gnusa do 

manj priljubljenih živali. (Tomažič, 2011). 

Kellert (1985) je odkril, da mlajši kot so otroci, manj se zanimajo za pravice in zaščito živali. 

Pomembno je, da se kot bodoči učitelji pri pouku biologije in naravoslovja, poslužujemo 

neposrednih interakcij z različnimi vrstami živali (Yen idr., 2004). Otroke moramo spodbujati  

k spoznavanju raznolikosti živali, predvsem nevretenčarjev in jih poučevati o njihovi 

pomembnosti (Wagler in Wagler, 2012).  

 

2.3.2 Stališča do živali v povezavi z negativnimi čustvi  

 

King, Ollendick in Murphy (1997) pravijo, da tekom razvoja otroci doživljajo mnoge 

strahove, ki pa so običajno kratkotrajni in neproblematični. Po drugi strani se pri nekaterih 

otrocih pojavljajo dolgotrajnejši strahovi, ki povzročajo stiske. Takšne strahove imenujemo 

»fobije« ali »klinični strahovi« (npr.: pretiran strah pred živalmi, višino, vodo, …).  
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Čustvi, kot sta strah in gnus, se pri ljudeh razvijeta kot nekakšna zaščita in izogib potencialni 

nevarnosti in nevarnim boleznim, ki jih povzročajo živali (Curtis, Aunger in Rabie, 2004; 

Davey, 1994; Seligman, 1971; Wagler in Wagler, 2014). Določene živali lahko v ljudeh 

vzbudijo različne stopnje strahu in gnusa, kar posledično povzroči tudi, da se ljudje izogibajo 

tem živalim (Prokop idr., 2009; Prokop idr., 2010; Wagler in Wagler, 2014). Waglerjeva 

(2014) navajata, da posebno visoke stopnje strahu in gnusa v ljudeh izzovejo pajki, ki jih tako 

kot žuželke uvrščamo med členonožce. Navajata tudi, da pajki izzovejo celo višjo stopnjo teh 

dveh čustev v ljudeh, kot hrošči, čebele, ose, metulji in molji. 

Izogib je pri ljudeh posledica prekomernega »pričakovanja« tesnobe ali neprijetne izkušnje, 

oziroma prepričanja na kognitivni osnovi, kar povezujemo z objektom in z že znano izkušnjo 

(Thorpe in Salkovskis, 1996; Wagler in Wagler, 2014). 

Kot kažejo predhodne ugotovitve, skupek izobraževalnih informacij in izkustvenih srečanj z 

nevretenčarji, še posebej, če te izkušnje sprožajo močne čustvene odzive, lahko vplivajo na 

stališča do nevretenčarjev tako na čustveni kot tudi na razumski ravni (Looy in Wood, 2006).  

Oddaje, ki jih predvajajo na televizijskih programih in vsebujejo ekološke koncepte v 

povezavi z nevretenčarji, po navadi v gledalcih vzbujajo občutek zaskrbljenosti/tesnobe. 

Zaskrbljenost negativno korelira s stališči ljudi do živali pa tudi z željo izvedeti in naučiti se 

nekaj več o njih (Randler, Ilg, Kern, 2005). 

 

2.3.3 Dejavniki, ki vplivajo na vključevanje živali v pouk bioloških vsebin 

 

Eden izmed glavnih faktorjev, ki žuželkam omogoča uspešnost preživetja v skoraj vsaki niši 

Zemlje, je zunanja morfologija. Evolucija je žuželke opremila z nešteto zunanjimi 

morfološkimi značilnostmi, ki jim omogočajo, da na Zemlji prevladujejo že preko 400 

milijonov let. Ravno zunanja morfologija žuželk in njihova struktura telesa (glava, oprsje in 

zadek) je prvo, kar pri žuželkah opazimo. Zunanje morfološke značilnosti žuželk so zanje 

izrednega pomena, obenem pa vzbujajo negativna občutja pri ljudeh, kar se odraža tudi v 

njihovih stališčih (Wagler in Wagler, 2012). Zunanja morfologija žuželk pomembno vpliva 

predvsem na stališča učiteljev do žuželk (pr.: ličinka metulja in ličinka pikapolonice) in 

posledično pa na manjšo verjetnost vključevanja le teh v pouk (Wagler in Wagler, 2012). 

Wagler (2010) ugotavlja, da stališča bodočih učiteljev, do posameznih živali, pomembno 

pripomorejo k vključevanju informacij o teh živalih v poučevanje. Če so stališča učiteljev do 

določenih živalskih vrst pozitivna, bodo učitelji te informacije raje vključevali v svoj pouk. 

Velja tudi obratno. Negativna stališča učiteljev do določenih živalskih vrst pomembno 

pripomorejo k ne-vključevanju teh živalskih vrst in informacij o njih v pouk. Učno okolje bi 

bilo tako prikrajšano za pomembne informacije o nevretenčarjih (mehkužci, žuželke (razen 

metuljev), raki, pajkovci, …), dvoživkah in plazilcih. 
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Pretekle raziskave nakazujejo na to, da učitelji razrednega pouka nimajo namena vključevati 

večine členonožcev v svoj načrt poučevanja (Wagler, 2010; Wagler in Wagler, 2011), čeprav 

se zavedajo, da se kvalitetno izobraževanje o naravi prične v osnovni šoli in temelji na učnem 

načrtu s težnjo po poznavanju biološke raznolikosti živalskih skupin (AAAS, 1993; NRC, 

1996; Wagler in Wagler, 2014). 

Žuželke »igrajo« v biosferi številne osnovne ekološke vloge, zato bi njihovo ne vključevanje  

v naravoslovna izobraževanja s seboj prineslo škodljive posledice tako za učitelje, kot tudi za 

njihove učence in študente, v smislu razumevanja življenjskega cikla žuželk, njihovih 

prehranjevalnih spletov in še na nešteto drugih ekosistemskih interakcij. Zavedanje, da 

zunanja morfologija žuželk lahko vpliva na negativna stališča učiteljev do žuželk, prav tako  

na možnost vključevanja le teh v pouk, pomembno pripomore k programom za usposabljanje 

učiteljev v smeri odpravljanja negativnih stališč (Wagler in Wagler, 2012). Predhodna 

raziskava je namreč pokazala prednosti vključevanja aktivnosti z živimi žuželkami v pouk in 

ostale oblike izobraževanja (Wagler in Wagler, 2011; Wagler in Wagler, 2012). Pomembno 

pri tem je tudi to, da se učitelji vprašajo iz smeri funkcionalne perspektive »Zakaj te žuželke 

izgledajo tako kot izgledajo?« ter, da se soočajo z raznolikimi živimi žuželkami (Wagler in 

Wagler, 2011; Wagler in Wagler, 2012) na različnih razvojnih stopnjah (Shepardson, 2002; 

Wagler in Wagler 2012), tako s slikami kot z videoposnetki o teh žuželkah, predvsem takrat, 

ko jim žive žuželke niso dosegljive. Obenem je pomembno, da se v aktivnosti z žuželkami 

vključujejo tudi informacije o mehanizmih evolucije (npr.: naravni izbor) in o spremembah 

teh mehanizmov tekom populacij.  

Wagler in Wagler (2012, str. 322) trdita, da bi morale »aktivnosti v naravnih okoljih, ki 

omogočajo opazovanje žuželk in ostalih členonožcev, dodatno utrjevati odnose med vrstami 

funkcionalnih zunanjih morfoloških značilnosti, habitatov vrst in vrst biološke evolucije«.  

Vključevanje žuželk v okoljsko izobraževanje je pomembno, saj učencem in študentom 

pomaga razumeti pestrost ekosistemov. Eden izmed dejavnikov, ki pomembno pripomorejo k 

temu, da učitelji v izobraževanje učencev ne vključujejo žuželk, je njihova zunanja 

morfologija. Aktivnosti, ki vključujejo neposredne izkušnje z žuželkami in učiteljem 

pomagajo, da ti postanejo pozorni, zakaj je izgled žuželk takšen kot je, pomembno pripomore 

k izboljšanju stališč učiteljev do žuželk, obenem pa poviša možnost vključevanja žuželk v 

nadaljnje biološko izobraževanje in znanje študentov o ekosistemskih interakcijah (Wagler in 

Wagler, 2012). 

Vključevanje določenih vrst živali v pouk Naravoslovja/Biologije v šoli temelji predvsem na 

stališčih učiteljev do teh vrst živali. Če je učiteljevo stališče do živali pozitivno, to sovpada z 

večjo možnostjo vključitve teh živali v pouk in obratno (Wagler, 2010). 

Waglerjeva (2010) raziskava je pokazala, da imajo učitelji pozitivna stališča do sesalcev in 

ptic, negativna stališča pa do plazilcev, dvoživk in nevretenčarjev. Za zelo neželeno živalsko 

skupino, v smislu bodočega vključevanja v pouk, so se izkazale žuželke, raki, pajkovci itd.  
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Obstaja torej močna statistična povezava med tem, kako stališče učiteljev do določene 

živalske vrste vpliva na to, ali bodo slednjo v bodoče vključevali v svoj pouk. Živali, katere 

učitelji opisujejo s pozitivno naravnanimi besedami (zabaven, vesel, pameten, lep, očarljiv, 

…), so pripravljeni v bodoče vključevati v pouk, tistih živali, ki so jim pripisali negativno 

naravnane besede (grd, zloben, sluzast, grozljiv, zahrbten, …) ali pa menijo, da te lahko 

povzročijo telesne poškodbe (ugrizi, piki, …) pa v bodoče v pouk nimajo namena vključevati. 

Takšna prepričanja o živalih so temelj za ne/vključevanje teh v pouk. Gre za neskladje  z 

razumevanjem narave teh živali. Učitelji bodo tako v bodoče v pouk vključili metulja 

monarha, ne pa tudi gosenice tega metulja, saj stik s slednjo povezujejo z negativnimi občutji 

in prepričanji.  Učno okolje bo ob takšnem načinu mišljenja in delovanja prikrajšano za 

nevretenčarje (žuželke, raki, pajkovci, …), dvoživke in plazilce. Avtor obenem opozarja, da 

na tak način učitelji učencem posredujejo svoja nepravilna prepričanja o naravi živali.  

Wagler (2010) navaja, da raziskave v različnih državah, izvedene v zadnjih 4 desetletjih 

kažejo, da imajo učenci veliko konceptualnega znanja o sesalcih, težave pa jim povzroča 

razvrščanje tako vretenčarjev, kot tudi nevretenčarjev. Prokop in Tunnicliffe (2008) v 

raziskavi navajata, da sta pri učencih, zajetih v raziskavo, opazila njihovo nerazumevanje 

notranje strukture organov pri nevretenčarjih. Ob tem predlagajo, da naj učitelji bioloških 

predmetov otroke spodbujajo k temu, da naj imajo čim več stika z različnimi živalmi, 

predvsem z nevretenčarji, kateri so lahko dostopni in nezahtevni za gojitev. Obenem 

svetujejo, naj bodo aktivnosti z živalmi bolj usmerjene na gojitve nevretenčarjev in hkrati na 

izboljšanje stališč otrok do nevretenčarjev in posledično tudi znanja o njih.   

Tudi druge raziskave mnogih avtorjev (Yen idr., 2004; Prokop idr., 2008; Bjerke idr., 1998; 

Wagler, 2010) kažejo na pomembnost, da učitelji v pouk vključujejo izkušnje v povezavi z 

biotsko pestrostjo, ki zajema živalski svet od nevretenčarjev do sesalcev. Torkar, Praprotnik 

in Bajd (2007) so s pomočjo raziskave med študenti in študentkami, bodočimi učitelji in 

učiteljicami razrednega pouka Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani odkrili, da so glavni 

vzroki za razlike v odnosu do različnih vrst živali, različni. Navajajo, da na odnos bodočih 

učiteljev do živali najbolj vplivajo (1) antropomorfizem, (2) videz živali, (3) njihovo 

življenjsko okolje ter (4) strah in (5) razni predsodki do živali. Neposreden stik z živalmi 

spremeni stališča ljudi do različnih vrst živali (Wagler, 2010; Wagler in Wagler, 2011). 

Wagler (2010) navaja, da stališča osnovnošolskih učiteljev do živali odražajo odnos učiteljev 

do uporabe teh živali pri pouku. Torkar, Kubiatko in Bajd (2012) pravijo, da če so stališča 

učitelja do določenih živalskih vrst pozitivna, to pomembno pripomore k vključitvi te živalske 

vrste v poučevanje. Velja tudi obratno in sicer, da negativna stališča učiteljev do določenih 

živalskih vrst vplivajo na to, da učitelji teh živali, v veliki verjetnosti, pri pouku v bodoče ne 

bodo uporabili. Stališča učiteljev do živali so zato še posebej pomembna, saj ne nazadnje 

vplivajo tudi na odnos učencev do naravoslovnih predmetov pa tudi na razvoj okoljskih stališč 

učencev (Lindemann-Matthies, 2008). Navajajo, da imajo bodoči učitelji biologije bolj 

pozitivna stališča do živali kot bodoči učitelji razrednega pouka, saj so bolj motivirani za 

študij različnih živalskih organizmov, obenem pa so tudi bolj odprti so do manj priljubljenih  
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živalskih vrst. Raziskava nakazuje tudi na to, kar sta odkrila že Bjerke in Østdahl (2004) pa 

tudi Kellert (1993) ter Prokop in Tunnicliffe (2008) v svojih študijah. Slednji navajajo, da 

ljudje v splošnem ne marajo nevretenčarjev, netopirjev, podgan in miši. Razlog za to je 

majhnost teh živalskih vrst pa tudi morfološka in vedenjska različnost od človeka.  

Myers, Saunders in Garrett (2003) navajajo, da se kakovost biološkega poučevanja lahko 

izboljša z delom z živimi organizmi. Neposreden stik z živimi organizmi, poleg spreminjanja 

stališč do živali, zagotavlja informacije in izkušnje, ki jih z branjem ni mogoče dobiti, prav 

tako se jih ne da pridobiti z gledanjem slik ali preučevanjem modelov (Strgar, 2007; Tomažič, 

2011; Wagler, 2010; Wagler in Wagler, 2011). 

Učitelji bi morali učence spodbujati k raziskovanju naravnih okolij in različnih organizmov, 

ki se nahajajo v njih (Torkar idr., 2012). Njihova raziskava je ne nazadnje pokazala, da se 

nekatera negativna stališča do določenih živalskih vrst odražajo v pomanjkanju neposrednega 

stika z živalmi in sovpadajo s slabim poznavanjem omenjenih živali. 

Kar nekaj študij (Ocepek, 2002; Barrow, 2002; Prokop, Kubiatko, Fančovičova, 2007; Torkar 

in Bajd 2006; Torkar idr., 2012) nakazuje na napačne predstave in predsodke učencev o 

živalih. Takšne predstave imajo običajno negativen vpliv na stališča učencev do omenjenih 

živali. Učitelj mora biti učencu zgled pri delu z živalmi. Pomembno je, da se tako učitelji, kot 

tudi bodoči učitelji, zavedamo tega, ter to odkrivamo in tako zmanjšujemo vpliv napačnih 

predstav učencev na njihova stališča do živali in na znanje o živalih.  

Nevretenčarji so sicer zelo primerni tako za opazovanje, kot tudi za rokovanje. So dober 

primer za učenje različnih življenjskih ciklov. Uporaba nevretenčarjev pri pouku bioloških 

vsebin je namreč slabo raziskana (Prokop idr., 2009). 

 

2.4 ZNANJE LJUDI O ŽIVALIH  

 

Ljudje imajo o nevretenčarjih pomanjkljivo znanje. Zaradi tega razloga ob večini 

nevretenčarjev, še posebej ob žuželkah in pajkih, pogosto občutijo strah in tesnobo. Med 

drugim večina ljudi, tudi kmetov, kaže odpor tudi do hroščev, mravelj, ščurkov, klopov, …ne 

marajo tudi žuželk, s katerimi se srečujejo doma, saj jim predstavljajo nekakšne vrste grožnjo 

(Kellert, 1993). 

Raziskave Shepardsona (2002) kažejo, da ideje študentov o žuželkah odražajo razumevanje, 

ki temelji na telesnih značilnostih (velikost in oblika), na značilnostih členonožcev, žuželk, 

interakcije med ljudmi in žuželkami pa tudi sredstev za premikanje, življenjskih in 

prehranjevalnih navad žuželk. Tudi raziskava Barrowa (2002; Cinici, 2013) kaže, da se 

študenti bolj, kot na blagodejne učinke žuželk, osredotočajo predvsem na škodljive učinke 

žuželk do ljudi. Avtor ugotavlja, da je znanje študentov o življenjskih ciklih žuželk  
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zaskrbljujoče in nezadostno, saj nepopolno razumejo proces preobrazbe žuželk, večina pa jih 

pozna le odraslo stopnjo življenjskega cikla žuželk. Obenem opozarja na napačne predstave 

učencev o žuželkah.  

Tako imajo učitelji, kot tudi učenci in študenti, ki jih pogosto razvite drugačne alternativne 

predstave o bioloških konceptih (Burgoon, Heddle in Duran, 2011). Pomembno je, da se 

učitelji tega zavedajo, obenem je pomembno tudi, da poznajo učinkovite strategije 

poučevanja, ki poučevanim pomagajo v novih konceptih videti smisel, obenem pa jih tudi 

razumejo ter z njihovo pomočjo učinkovito rešijo nerazumevanja v biološkem smislu (Duit in 

Treagust, 2003).  

Yen idr. (2004) so raziskali, kakšne so alternativne predstave razvrščanja živali pri študentih s 

Tajvana. Navajajo, da študenti za razvrščanje vretenčarjev in nevretenčarjev, kot kriterij 

največkrat uporabijo zunanjo morfologijo živali pa tudi njihove habitate ter način gibanja. 

Napake učencev in študentov pri razvrščanju živali v sistem, so pogosto posledica 

pomanjkljivih izkušenj z naravo, kar izhaja iz učnega načrta in same zasnove pouka. Po 

mnenju zgoraj navedenih avtorjev najboljše šole otrokom omogočajo, učitelji pa se zavzemajo 

za to, da otroci dobijo izkušnje, ki vključujejo interakcije z živimi organizmi v njihovih 

življenjskih okoljih.  

Looy in Wood (2006) poudarjata pomembnost višje ravni izobrazbe. Višja raven izobrazbe je 

namreč posledično povezana z bolj pozitivnimi stališči do manj priljubljenih vrst živali, kot so 

žuželke. V primeru boljše izobraženosti staršev in posledično bolj pozitivnih stališč do žuželk, 

se vpliv le teh prenese tudi na njihove otroke (Kellert, 1993; Looy in Wood, 2006). 

Na znanje o živalih, poleg zgoraj naštetih dejavnikov, pomembno vpliva tudi starost ljudi. To 

navajata Lukas in Ross (2005), ki sta v raziskavi, kjer sta pri obiskovalcih živalskega vrta v 

Chicagu preverjala, kakšno je njihovo znanje o gorilah in šimpanzih ter stališča do goril in 

šimpanzov in pri tem ugotovila, da starejši in bolj izobraženi obiskovalci uspešnejše 

odgovarjajo na vprašanja, ki so povezana z omenjenima vrstama opic, kot mlajši in manj 

izobraženi obiskovalci.  

Avtorja v članku navajata, da imajo obiskovalci bolj pozitivna stališča do šimpanzov, kot do 

goril, saj so slednje v medijih prikazane na bolj »zastrašujoč« in manj prijeten način kot 

šimpanzi, ki veljajo za nekakšne pomanjšane ljudi.  

Člani okoljevarstvenih organizacij in razni znanstveniki imajo o členonožcih več znanja, 

obemem pa tudi bolj pozitivna stališča o teh (Kellert, 1993). 

Ballouardova idr. (2012) trdijo, da je več pozornosti namenjene bolj karizmatičnim skupinam 

živali, kot so sesalci in ptice. Za večino ljudi ostajajo manj priljubljeni živalski organizmi, 

vključujoč skoraj vse nevretenčarje. Mnogo vretenčarjev je še vedno slabo poznanih. Eden 

izmed učinkovitih načinov za odpravo slabega poznavanja in nepoznavanja določenih 

živalskih vrst je nadgradnja biološkega in okoljskega izobraževanja otrok (Feinsinger, 1987; 

Kellert, 1996; Ehrlich in Pringle, 2008).  
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Podobne raziskave so bile opravljene tudi na ostalih področjih –kače (Prokop idr., 2009), 

plazilci in dvoživke (Yen idr., 2004; Ceriaco, 2012). 

 

2.5 NEPOSREDNE IZKUŠNJE LJUDI Z ŽIVALMI 

 

Neposredne izkušnje ljudi z živalmi so pomembne za vzpostavitev pristnega in neposrednega 

stika med človekom in naravo. 

 

2.5.1 Pomembnost neposredne izkušnje učencev in študentov z živalmi 

 

Izraz »Primärerfahrung (PE)« oziroma »primarna izkušnja«, je v pedagoški kontekst prvi 

vpeljal Dewey (1995; v Klingenberg, 2013) v smislu neposrednega stika z učnim objektom.  

Pri procesu primarne izkušnje gre za neposreden stik z učnimi objekti, pri biologiji zlasti z 

rastlinami in živalmi. »Sekundärerfahrung (SE)« oziroma »sekundarna izkušnja« pa zajema 

vizualizacijo teh učnih objektov s pomočjo knjig in video posnetkov, saj informacije niso 

predstavljene na »prvotni« način. V študiji, kjer so primerjali PE in SE, so ugotovili, da so s 

pomočjo PE procesa učenci dosegli nivo znanja na bistveno višji ravni, pokazale so se tudi 

pomembne spremembe v vseh dimenzijah stališč (Klingenberg, 2013). 

Tunnicliffe in Ueckert (2007) trdita, da je ena izmed pomembnejših zahtev časa, v katerem 

živimo, da znova vzpostavimo pristen, neposreden stik med študenti in naravo.  

Govorimo torej o pomembni vlogi neposrednih izkušenj otrok z živalmi med učnim 

procesom, pa tudi o spodbujanju odnosa in vidikov otrok, ki jih gojijo do zunanjega okolja 

(Wilson, 1996; Ballantyne, Packer in Everett, 2005; Lindemann-Matthies, 2005; Prokop, 

Tuncer, Kvasnic, 2007). Avtorji (Kellert, 2002; Rickinson idr., 2004) navajajo, da za najbolj 

učinkovit način spodbujanja pozitivnih stališč, tako na kognitivni kot tudi na afektivni ravni, 

veljajo ekskurzije. Bistvenega pomena so torej fizične izkušnje s prostoživečimi živalmi in 

čutno doživljanje naravnega okolja (Wilson, 1996; Prokop in Tunnicliffe, 2010; Lindemann-

Matthies, 2005; Prokop idr., 2007). Na žalost so ekskurzije in praktična dela, dejavnosti, 

katerim priznavajo visoko izobraževalno vrednost in so v šolah še vedno »porinjene v kot« 

(Prokop idr., 2007).  

Mnogi avtorji (Wilson, 1996; Lock, 1997 in drugi) navajajo, da so neposredne izkušnje z 

živalmi v šolah drastično upadle. Tudi izobraževanju o biotski raznovrstnosti je v šolah 

namenjenega relativno malo časa (Barker, Slingsby in Tilling, 2002; Ballouard, 2005). 

 



Sedej, N. Primerjava stališč do žuželk in znanja o žuželkah pri osnovnošolcih in bodočih učiteljih. 

  Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2015. 

 

16 
 

 

Rocha da Silva in Tunnicliffe (2011, v Cinici, 2013) pravijo, da opazovanje žuželk povečuje 

interes mlajših otrok (4-6 let) za učenje o žuželkah. Poudarjata, da pri tem ni nujno, da se 

poslužujemo le dejavnosti na prostem, saj te lahko izvajamo tudi v razredu oziroma v drugih 

vzgojno izobraževalnih ustanovah. 

Kot pomembne dejavnike pri poučevanju in učenju, v zadnjih letih, priznavajo tudi interese in 

stališča (Alsop, 2005). Splošno je namreč znano, da neposreden stik in neposredna izkušnja z 

učnimi objekti (živalmi) pripomoreta k bolj pozitivnemu čustvenemu, kot tudi k bolj 

pozitivnemu kognitivnemu doživljanju. Tudi tukaj vidimo pomembnost vključevanja 

neposredne izkušnje v biološka učna okolja. Neposredna izkušnja je v študiji Klingenberga 

(2013) temeljila na drugačnem, interaktivnem pogledu. Ta vključuje izobraževalno pot 

neposredne izkušnje z učnim objektom iz radovednosti, ta pa vodi do večjega interesa (Krapp, 

2007).  

Osborne in Wittrock (1983) poudarjata, da je znano, da mlajši učenci selektivno vrednotijo 

nove senzorične informacije ter jih primerjajo z že znanimi, nato pa ustvarjajo nove pomene 

za te informacije, v luči že znanega. 

Tomkins in Tunnicliffe (2001) navajata, da je bilo pri učencih, ki so samostojno raziskovali 

razvoj solinskih rakov (Artemia sp.), zaznati premik od številnih spontanih opazovanj do vse 

večje želje po obrazložitvi opazovanega in vključevanjem informacij, pridobljenih tekom 

šolanja. To kaže na osebni interes učencev, preden se o tej stvari formalno podučijo. 

 

2.5.2 POMEN NEPOSREDNE IZKUŠNJE Z ŽIVALMI PRI POUKU 

BIOLOŠKIH VSEBIN 

 

Po navedbah Tomažiča (2009) se v današnjem času v šole vse bolj uvaja izkustveno učenje, ki 

zajema komponente, kot so: znanje, stališča in spretnosti. Prokop idr. (2009), Tomažič (2009) 

in drugi poudarjajo pomembnost vključevanja neposrednega stika z živimi živalmi v 

poučevanje bioloških vsebin, ki se izvajajo v izobraževalnih ustanovah, formalnih in 

neformalnih (šole, živalski vrtovi, parki…). Navajajo tudi, da le znanje, brez interakcije z 

živimi živalmi, ne zadošča za razvoj pozitivnih stališč. To velja še posebej, ko pridemo v stik 

z nepriljubljenimi oziroma »manj« priljubljenimi vrstami živali (Prokop idr., 2010).  

Neposredne izkušnje namreč pripomorejo k trajnejšemu pomnjenju znanja (Tomažič, 2009), 

poleg tega pa so stališča, ki jih pridobimo ob neposrednem stiku stabilnejša, močnejša in 

trajnejša (Tomažič, 2009; Fazio in Zanna, 1981). 

Shepardson (2002) pravi, da bi se učenci morali neposredno srečati tudi z manj priljubljenimi 

vrstami živali (žuželkami), saj je to ključ do razumevanja njihovega pomena in vloge v  
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ekosistemih. Za razvijanje pozitivnih stališč ne zadošča samo podatkovno znanje, še posebej, 

kadar imamo opravka z nepriljubljenimi vrstami živali (Prokop idr., 2009). 

 

2.5.3 VPLIV NEPOSREDNE IZKUŠNJE Z ŽIVALMI NA ZNANJE 

OTROK O ŽIVALIH 

 

Prokop in sod. (2008) so ugotovili, da imajo otroci, ki so v neposrednem stiku z živalmi in 

skrbijo zanje, bistveno boljše znanje o vretenčarjih, kot tisti, ki takšnega stika z živalmi 

nimajo. Avtorji menijo, da bi se morali učitelji posluževati poučevanja z nevretenčarji, ki so 

lahko dostopni in nezahtevni za gojenje. Na tak način bi zmanjšali napačne predstave, ki 

sovpadajo s temi živalmi.  

Izobraževalni video posnetki namreč ne spodbujajo procesa učenja tako, kot ga  neposredna 

izkušnja z živalmi. Tudi Lock in Aldermann (1996) navajata, da izobraževalni video posnetki 

lahko zagotovijo sekundarno izkušnjo z živimi živalmi, obenem pa poudarjata, da to ni 

nikakršno nadomestilo za izkušnjo, ki jo pridobimo ob rokovanju z živo živaljo. 

Klingenberg (2013) navaja, da je obenem potrebno paziti, da so pri nekaterih živalskih 

skupinah izobraževalni videoposnetki odličen vir podatkov in prikaza življenja teh živalskih 

skupin. Ugotovitve te študije kažejo na to, da nevretenčarji v biološkem izobraževanju 

pomenijo pomembne raziskovalne objekte, ki povečajo interes faktografsko in konceptualno 

znanje otrok. 

 

2.6 STALIŠČA DO ŽIVALI V POVEZAVI Z NEPOSREDNIMI 

IZKUŠNJAMI IN ZNANJEM 

 

Zelo pomemben izvor človekovih stališč so neposredne izkušnje in znanje. Neposredna 

izkušnja namreč velja za najenostavnejšo obliko pridobivanja in spreminjanja stališč. Zajonc  

(1986) meni, da je dovolj večkratno izpostavljanje osebe istemu sporočilu, saj se bodo ob tem 

pri njej izoblikovala pozitivna stališča do objekta sporočila. 

Na lastnosti stališča, kot so moč, gotovost, odpornost na zunanje vplive in vztrajnost, 

pomembno vpliva informacija, ki jo pridobimo na posreden ali neposreden način (Olson in 

Maio, 2003). Na oblikovanje stališča v veliki meri vpliva tudi negativna informacija, ki je bolj 

pomembna od pozitivne in pripomore na celotno vrednotenje stališča (Ajzen, 2001).  

Znanje je proces, ki nam omogoča razumeti naše okolje, se nanj prilagoditi ter vplivati nanj 

(Ule, 2004). Znanje vpliva na spreminjanje stališč in posledično obnašanja ljudi (Hunt, 1990; 

v Myers, 2010). 
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Mnogo raziskav je dognalo, da tisti ljudje, ki imajo hišne ljubljenčke, bolje razumejo tako 

fiziologijo živali, kot njihovo vedenje (Prokop idr., 2008; Inagaki, 1990; v Prokop in 

Tunnicliffe, 2010), imajo pa tudi bolj pozitivna stališča do nekaterih živali (Bjerke idr., 2003; 

Prokop in Tunicliffe, 2010). Različni avtorji (Prokop idr., 2008; Prokop in Tunnicliffe, 2010) 

navajajo, da imajo učenci, stari od 6-15 let, ki imajo doma živali, boljše faktorsko znanje o 

različnih vretenčarjih in nevretenčarjih. Če povzamemo, pretekle raziskave kažejo, da lahko 

skrb učencev za domače živali povežemo z bolj pozitivnimi stališči do teh živali. Kellert 

(1993) ugotavlja odklonilen odnos kmetov in širše javnosti, do nevretenčarjev, saj te 

povezujejo s škodljivimi učinki na pridelkih.  

Bjerke idr. (1998) ter Prokop in Tunnicliffe (2010) navajajo, da imajo 9-15 letniki, ki so 

lastniki živali, višjo humanistično in moralistično komponento ter nižjo utilitaristično 

komponento kot tisti, ki živali nimajo.  

Fonseca idr. (2011) kot eno izmed vse bolj popularnih strategij navajajo tudi uporabo živali v 

izobraževalne namene, saj ta omogoča povezovanje študentov z naravo, obenem pa  

povečanje njihove motivacije in spodbujanje vrednot (spoštovanje, strpnost in sočutje) do 

vseh živih bitij.  

Prokop idr. (2008) trdijo, da didaktična sredstva, ki se uporabljajo za gradnjo razumevanja 

biologije, vplivajo na njihovo znanje o živih organizmih in na stališča do živih organizmov.  

V nekaterih državah (ZDA, Avstralija, Nova Zelandija in Japonska) je postala uporaba živali 

za izobraževalne namene popularna strategija, za pridobivanje bolj pozitivnega razvoja 

razmišljanja, sposobnosti za opazovanje ter višja motivacija učencev (Tsuzuki, Asada, 

Akiyama in Macer, 1998; Zasloff, Hart in DeArmond,1999; Daly in Suggs, 2010, Fonseca, 

2011). 

Ne le, da uporaba živali v izobraževanju pripomore k spodbujanju razvoja pozitivnejših 

stališč, spoštovanja in prijaznosti, mišljena, je tudi kot spodbujanje razvoja empatije, moralnih 

vrednot in pro-socialnega vedenja med otroki (Daly in Suggs, 2010; Faver, 2010, Fonseca, 

2011). 

Navedbe drugih avtorjev (Davey, 1994; Wilson, 1987) pa tudi Kellerta (1993) kažejo na to, da 

so stališča večine Severnoameričanov do nevretenčarjev, povezana z ignoranco, strahom, 

odporom in gnusom. K temu s svojo vsebino pomembno pripomorejo razni televizijski » 

resničnostni šovi«, kot so Fear Factor in Survivor. Looy in Wood (2006) poudarjata 

pomembnost prepoznavanja barier, ki vzbujajo gnus in predlagata zmanjševanje in 

premagovanje teh ovir s pomočjo okoljsko-izobraževalnih dejavnosti.  

Izobraževanje igra pri obveščanju ljudi o organizmih in okolju ključno vlogo, pripomore pa 

tudi k razvijanju stališč in neposrednih izkušenj z organizmi. Ugodnejša stališča do živali in 

narave torej lahko pripišemo bolj izobraženim ljudem (Kellert, 1996).  
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2.6.1 Povezava med  znanjem o žuželkah in stališči do žuželk 

 

Ugotovljeno je bilo, da imajo slovaški osnovnošolci več znanja o »manj priljubljenih« živalih 

(koloradski hrošč, volk, miš), kot o »bolj priljubljenih« živalih (pikapolonica, zajec, veverica), 

kljub temu, da imajo do »manj priljubljenih« živali manj ugodna stališča. Udeleženci 

raziskave, ki imajo doma hišne ljubljenčke so imeli boljše znanje in bolj ugodna stališča tako 

do »manj«, kot tudi do »bolj priljubljenih« živali. Do živali, ki lahko pomenijo grožnjo, 

nevarnost ali pa povzročijo bolezen, so dekleta pokazala manj naklonjenosti kot fantje 

(Prokop in Tunnicliffe, 2010). Prokop in Tunnicliffe (2008) trdita, da na stališča učencev o 

organizmih ugodno vpliva znanje učencev o teh organizmih. Ugotavljata tudi, da obstaja 

pozitivna povezava med stališči do živali in znanjem in o teh. Prokop in Tunnicliffe (2008) 

navajata, da znanje učencev pomembno pripomore k ugodnemu vplivu na stališča teh do 

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

da zgolj ozaveščanje javnosti, brez neposrednih izkušenj, ne more izboljšati teh stališč do 

živali. Ob izvajanju pouka v tradicionalni obliki, kjer neposredne izkušnje z organizmi niso 

omogočene, se stališča ne oblikujejo enako. To je v svoji raziskavi potrdil tudi Tomažič 

(2009). Tudi ostali avtorji (Yore in Boyer, 1997; Rupnik, 2012; …), ki so se kasneje poslužili 

uporabe Kellertove tipologije, so ugotovili pozitivne povezave-korelacije med znanjem in 

mnogimi kategorijami vrednot (stališč), kot so znanstvena, naturalistična, moralistična, 

humanistična, ekologistična. Ugotovljene so bile negativne povezave- korelacije v povezavi z 

znanjem in sicer pri dominoistični, utilitarni in negativistični kategoriji vrednot (stališč). 

 

2.7 PREMIK V POJMOVANJIH ZNANJA IN UČINKOVITOST 

AKTIVNEGA UČENJA TER PRIDOBIVANJA ZNANJA 

 

Rutar Ilčeva (2003) navaja, da je bila, predvsem v drugi polovici prejšnjega stoletja, ob 

izjemnem razcvetu znanosti in tehnike, temeljite preobrazbe deležna tudi šola. Kot eno 

glavnih značilnosti preobrazbe šole avtorica izpostavi aktivno vlogo učencev, kateri naj 

znanje izgrajujejo v procesu odkrivanja in pridobivanja izkušenj. Učence naj bi se spodbujalo 

predvsem k temu, da do razlag prihajajo z lastnim odkrivanjem, kritičnim razmišljanjem in 

interpretacijami in ne na način, da jim gotovo znanje podajajo učitelji. Da utegne biti trajnost 

in uporabnost znanj, pridobljenih na aktivni način večja, kot če so znanja zgolj privzeta, so 

potrdile tudi številne raziskave zadnjih let (Bransford, Brown in Cocking, 2000). Ugotovitve 

kognitivnih psihologov kažejo na to, da aktivni pristopi, utemeljeni predvsem v lastnem 

odkrivanju in izgrajevanju spoznanj s pomočjo različnih dejavnosti, procesov in postopkov, 

olajšujejo ponotranjenje pojmov, principov in zakonitosti, obenem pa tudi trajnost in 

zmožnost uporabe znanj v novih situacijah. Znanje, osmišljeno v lastni izkušnji in podprto z 

vsemi koraki v procesu, ki ga prečkamo, ima mnogo več oprijemališč za priklic ali pa uporabo 

kot znanje, ki ga le privzamemo. Pomembno je, da učenci izgrajujejo koncepte skozi učenje z  
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odkrivanjem, ki ga bolj ali manj strukturira učitelj, ko vmes, v večji ali manjši meri, vstopi z 

razlago. Učenci gredo pri aktivnem pridobivanju znanja skozi vse pomembne faze 

izgrajevanja spoznanj in njihove uporabe, z raziskovanjem virov, zbiranjem in analiziranjem 

podatkov, ugotavljanjem skupnih značilnosti in razlik, izluščevanjem bistva, sklepanjem in 

preizkušanjem hipotez, z razpravljanjem o hipotezah, strnjevanjem zaključkov in s 

predstavljanjem teh na različne načine. Na ta način je učencem omogočeno izgrajevanje 

znanja v procesu in s pomočjo izkušenj, kar zagotavlja trajnejša znanja in uporabnost teh v 

novih situacijah (Rutar Ilc, 2003). 

3 NAMEN ŠTUDIJE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Po mnenju Kellerta (1985) naj bi se otroci z raznolikimi živimi živalmi srečali že v nižjih 

razredih šolanja, saj jim to omogoča čutno-čustveno doživljanje teh. Obenem to pomeni 

spremembo stališč do omenjenih živali pa tudi pridobitev znanja o teh.  

V šolskih letih 2011-2012 in 2012-2013 so bili na eni izmed osnovnih šol v Kranju razdeljeni 

anketni vprašalniki s preizkusom znanja. Te smo razdelili tudi v sklopu rednih vaj Didaktike 

biologije študentom Pedagoške fakultete v Ljubljani in sicer v študijskem letu 2013-2014. S 

pomočjo vprašalnikov smo pri učencih in študentih/bodočih učiteljih biologije želeli preveriti 

njihovo poznavanje žuželk in stališča do žuželk.  

Stališča do žuželk in znanje o žuželkah pri omenjenih anketirancih smo ugotavljali s pomočjo 

spodaj navedenih raziskovalnih vprašanj. 

Raziskovalna vprašanja: 

1. Kakšna so stališča osnovnošolcev in bodočih učiteljev do žuželk? 

2. Kakšno je znanje osnovnošolcev in bodočih učiteljev o žuželkah? 

3. Ali imajo bodoči učitelji več znanja o žuželkah in bolj pozitivna stališča do žuželk kot 

osnovnošolci? 

4. Kakšne so povezave med znanjem o žuželkah in stališči do žuželk pri osnovnošolcih 

in bodočih učiteljih?  

Preverjanje stališč in znanja glede na spol ni izvedljivo, saj je vzorec študentov (bodočih 

učiteljev) pedagoške biologije pretežno ženskega spola. V analizi bomo zato primerjali 

osnovnošolke in študentke (bodoče učiteljice). V nalogi bomo primerjalno prikazali tudi 

rezultate osnovnošolcev. 
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4 METODE IN MATERIALI 

 

V nadaljevanju so natančneje predstavljene metode in materiali, ki smo jih uporabili v 

magistrskem delu. 

 

4.1 RAZISKOVALNA METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

 

V raziskavi smo uporabili kavzalno neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja in 

kvantitativni raziskovalni pristop. 

 

4.2 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

V magistrskem delu smo preverjali stališča osnovnošolcev in študentov (bodočih učiteljev) do 

žuželk ter njihovo znanje o žuželkah. Stališča bodočih učiteljev do žuželk so namreč 

pomembna, saj vplivajo na poučevanje naravoslovja in biologije ter na vključevanje različnih 

vrst živali v pouk (Wagler, 2010). 

 

4.3 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV IN OPIS 

INSTRUMENTA 

 

Osnova za pripravo raziskave je bila Kellertova tipologija stališč do živali (Kellert, 1996). 

Prirejen vprašalnik temelji na 5-stopenjski Likertovi lestvici. Zaradi primerjave podatkov je 

anketni vprašalnik (v prilogi A) enak kot v diplomskem delu (Sedej, 2013). Ta tip anketnega 

vprašalnika se v raziskavah stališč anketirancev do živali najpogosteje uporablja (Prokop idr., 

2010; Tomažič, 2010; Tomažič, 2011). Že v diplomskem delu smo ugotavljali, v kolikšni 

meri imajo osnovnošolci predhodne neposredne izkušnje z žuželkami ter preverjali njihova 

stališča do žuželk in njihovo znanje o žuželkah. Za preverjanje znanja je bil uporabljen 

anketni vprašalnik, kjer so se učenci opredeljevali glede pravilnosti trditev o žuželkah, v 

obliki odgovorov drži/ne drži/ne vem. 

V magistrskem delu smo ugotavljali, v kolikšni meri študenti Pedagoške fakultete (vezave 

biologija-gospodinjstvo in biologija-kemija), oziroma bodoči učitelji biologije, navajajo 

predhodne neposredne izkušnje z žuželkami. Preverjali smo njihova stališča do žuželk ter 

njihovo znanje o žuželkah. Rezultate smo primerjali z rezultati, pridobljenimi pri 

osnovnošolcih (Sedej, 2013). 
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Učenci so anketni vprašalnik reševali 20 minut, v sklopu rednega pouka naravoslovja, 

študenti pa v času vaj predmeta Didaktika biologije.  

Veljavnost in zanesljivost anketnega vprašalnika je bila preverjena že v sklopu diplomskega 

dela prve stopnje (Sedej, 2013), zato je vprašalnik enak tudi za študente (objektivnost).  

Anketni vprašalnik s preizkusom znanja (v prilogi A) je bil sestavljen iz treh sklopov.  

Prvi sklop anketnega vprašalnika je vseboval podatke o anketirancu, kot so spol, starost, 

razred/letnik, kako pogosto obiskuje naravo in kje živi ter ali je v rokah že držal razne vrste 

žuželk.  

Drugi sklop anketnega vprašalnika se je nanašal na stališča anketirancev do žuželk in na 

poznavanje žuželk. Podanih je bilo 15 trditev (tabela 3), do katerih so se morali anketiranci 

opredeliti, glede na strinjanje s posamezno trditvijo. Podlaga za opredelitev je bila 5 – 

stopenjska Likertova lestvica (tabela 2).   

  

Tabela 2: 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 

 

V nadaljevanju smo s faktorsko analizo ugotovili, v katere kategorije in na koliko kategorij se 

bodo smiselno razporedile trditve, prikazane v tabeli 3. Na voljo smo imeli 15 trditev (tabela 

3). Iz nadaljnje statistične obravnave smo izločili 4. trditev (»Žuželke so v naravi zelo 

pomembne.«).  

Ostale trditve so se razporedile v štiri kategorije stališč: znanstveno, negativistično, 

moralistično in ekologistično (tabela 3). Kaiser – Meyer – Olkin test (KMO = 0, 843) in 

Bartlettov test (χ² = 1031, 08; df = 91; p < 0, 001) sta pokazala primernost podatkov za 

faktorsko analizo. Prvi faktor je razložil 31, 08 % variance, prvi trije faktorji so skupaj 

razložili 50, 11 % celotne variance, prvi štirje faktorji pa 58, 42 % celotne variance.  

Tabela 3 prikazuje, kateri indikatorji pripadajo posameznim kategorijam stališč anketirancev 

do žuželk ter katere vrednosti faktorjev tem indikatorjem pripadajo.  

V znanstveno kategorijo so se razporedile trditve, ki opredeljujejo željo anketirancev po 

pridobivanju informacij o žuželkah. Negativistična kategorija zajema trditve, ki predstavljajo 

odpor in ostala negativna čustva anketirancev do žuželk. Moralistična kategorija združuje  
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trditve, ki se nanašajo na skrb za pravilno ravnanje z živalmi, medtem ko ekologistična 

kategorija opredeljuje skrb za okolje in organizme v povezavi z okoljem.  

S pomočjo Cronbach alpha testa smo preverjali zanesljivost merskega instrumenta. Pri vseh 

faktorjih je bila ta zgledna. Problem predstavljata zadnja dva faktorja z nizkimi vrednostmi 

zanesljivosti, zato ju bomo interpretirali z zadržkom. 

 

Tabela 3: Kategorije stališč anketirancev do žuželk in narave. 

 

Opomba: O= obrnjena trditev. 

RAZPOREDITEV TRDITEV NA KATEGORIJE 

STALIŠČ 

FAKTOR 

1 2 3 4 

ZNANSTVENO  
    

Želim izvedeti, kako živijo žuželke. 0, 782 
   

Želim izvedeti, kako se žuželke razmnožujejo. 0, 774 
   

Rad bi spoznaval različne vrste žuželk. 0, 733 
   

Rad bi bral o žuželkah. 0, 733 
   

Žuželke bi z veseljem proučeval v naravi. 0, 655 
   

NEGATIVISTIČNO  
    

Žuželk se bojim. 
 

0, 829 
  

Žuželke so nagravžne (nagnusne). 
 

0, 812 
  

MORALISTIČNO 
    

Tudi žuželke imajo pravico živeti. O   0, 643  

Ubijanje žuželk za zabavo je kruto. O   0, 619  

Žuželke bi bilo najbolje kar pobiti   0, 617  

Žuželke bi bilo najbolje kar uničiti z insekticidi.   0, 556  

EKOLOGISTIČNA 
    

Nobene škode ne bi bilo, če bi žuželke izumrle. 
   

0, 726 

Žuželke so premajhne, da bi bile pomembne. 
   

0, 663 

Žuželke so dolgočasne.  
   

0, 508 

IZLOČENA TRDITEV      

Žuželke so v naravi zelo pomembne.  

(izločeno) 
    

Cronbachova alfa 0, 84 0, 74 0, 53 0, 49 
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Tretji sklop vprašalnika se je nanašal na znanje anketirancev o žuželkah in poznavanje teh, 

vseboval pa je 20 trditev (tabela 4). Anketiranci so se morali opredeliti glede strinjanja s 

posamezno trditvijo. Imeli so možnost izbire med odgovori: drži / ne drži / ne vem. Odgovor 

»ne vem« smo v raziskavo vključili z namenom, da smo preprečili ugibanje, hkrati pa smo ta 

odgovor uvrstili kot nepravilen.  

 

Tabela 4: Trditve o žuželkah 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 OPIS VZORCA 

 

V raziskavo smo vključili učence šestih in sedmih razredov devetletne osnovne šole (n=130; 

od tega 50,7 % deklet). Študenti (bodoči učitelji), ki smo jih vključili v raziskavo, so študenti 

prvega, drugega, tretjega in četrtega letnika Pedagoške fakultete, smeri dvopredmetni učitelj 

biologije z vezavama (n=160; od tega 93,1 % anketirank ženskega spola). V raziskavi smo se 

poslužili namenskega načina vzorčenja. 

 

Tabela 5: Deskriptivna statistika končnega vzorca glede na spol anketirancev. 

SPOL n f (%) 

fantje 79 27,1 

dekleta 212 72,9 

skupaj 291 100,0 

 

Od skupaj 291 anketirancev, je na anketni vprašalnik odgovorilo 79 fantov in 212 deklet 

(tabela 5).  

Tabela 6: Prikaz števila anketirancev glede na razred oziroma letnik. 

N (%) 

RAZRED LETNIK  

šesti sedmi prvi drugi tretji četrti skupaj 

89 (30,6) 41 (14,1) 42 (14,4) 41 (14,1) 46 (15,8) 32 (11) 291 (100) 

 

Tabela 6 prikazuje odstotke anketirancev po posameznih razredih oziroma letnikih šolanja. 

Tabela 7: Prikaz predhodne izkušnje anketirancev z žuželkami. 

IZKUŠNJA n f (%) 

ne 28 9,6 

da 247 84,9 

brez odgovora 16 5,5 

skupaj 291 100,0 

 

Od 275 anketirancev (16 jih na vprašanje, če so v rokah že držali razne vrste žuželk ni 

odgovorilo) je neposredno izkušnjo navedlo 247 anketirancev. Kar 28 anketirancev 

neposredne izkušnje z žuželkami ni imelo (tabela 7).  
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Tabela 8: Natančnejši prikaz predhodne neposredne izkušnje anketirancev z žuželkami. 

IZKUŠNJA 

 

RAZRED  LETNIK 

 šesti sedmi  prvi drugi tretji četrti 

ne 13,8 % 17,5 %  9,5 % 11,4 % 2,4 % 0,0 % 

da  86,2 % 82,5 %  90,5 % 88,6% 97,6 % 100,0 % 

 

Tabela 8 v odstotkih prikazuje pogostost navajanja predhodne neposredne izkušnje 

anketirancev z žuželkami. Razberemo, da imajo anketiranci, ki obiskujejo osnovno šolo 

nekoliko manj izkušenj kot tisti, ki obiskujejo fakulteto.  

 

Tabela 9: Prikaz spola anketirancev glede na razred oziroma letnik šolanja. 

SPOL 

 

RAZRED  LETNIK 

 šesti sedmi  prvi drugi tretji četrti 

fantje 57,3 % 41,5 %  16,7 % 2,4 % 2,2 % 6,3 % 

dekleta  42,7 % 58,5 %  83,3 % 97,6 % 97,8 % 93,8 % 

 

Zgornja tabela (tabela 9) prikazuje spol anketirancev glede na razred oziroma letnik šolanja. 

Vzorec študentov pedagoške biologije je pretežno ženskega spola, zato bomo v analizi 

primerjali osnovnošolke in študentke-bodoče učiteljice. V nalogi bomo primerjalno prikazali 

tudi rezultate osnovnošolcev. 

 

4.5 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 

 

Grobe podatke smo najprej vnesli v program Microsoft Excel in jih pripravili za vnos v 

statistični program SPSS. Pri statistični analizi podatkov smo uporabili osnovno deskriptivno 

in inferenčno statistiko – srednje vrednosti, standardni odkloni, ustrezni parametrični ali 

neparametrični preizkusi ter izračuni (odvisno od razporeditve podatkov). Pearsonov 

korelacijski koeficient smo uporabili za izračun povezav med skupinami anketirancev, 

Kruskall-Wallis test za ugotavljanje razlik med njimi, … (SPSS, 2006), iskali pa smo tudi 

korelacije med znanjem in stališči. Za del vprašalnika, kjer preverjamo stališča, smo s 

faktorsko analizo najprej poskusili pridobiti smiselne faktorje in tako reducirati število 

odvisnih spremenljivk za nadaljnjo analizo.  
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5 REZULTATI  

 

Rezultate predstavljamo v dveh sklopih. V prvem sklopu predstavljamo analizo posamezne 

trditve, v drugem sklopu pa so predstavljeni rezultati glede na zastavljena raziskovalna 

vprašanja. V obeh sklopih so predstavljeni rezultati stališč in znanja glede na spol in razred 

oziroma letnik študija anketirancev. 

 

5.1 ANALIZA POSAMEZNIH TRDITEV ANKETNEGA 

VPRAŠALNIKA 

 

Tabela 10 prikazuje kako so se anketiranci glede na spol opredeljevali do posameznih trditev. 

Kruskall – Wallis test je pokazal ali obstajajo statistično pomembne razlike med dekleti (OŠ), 

dekleti (F) in fanti (OŠ).  

 

Na podlagi rezultatov prikazanih v tabeli vidimo, da bi tako osnovnošolke, kot tudi študentke 

oziroma bodoče učiteljice, žuželke z veseljem proučevale v naravi (trditev 2; Kruskall – 

Wallis Test; χ² = 8,92; df= 2; p= 0,012). Menijo, da so žuželke v naravi zelo pomembne 

(trditev 4; Kruskall – Wallis test; χ² = 9,48; df= 2; p= 0,009) ter se ne strinjajo, da bi jih bilo 

najbolje kar pobiti (trditev 5; Kruskall – Wallis test; χ² = 21,99; df= 2; p < 0,001). Kljub temu 

se anketirankam – osnovnošolkam, v večji meri kot študentkam, ubijanje žuželk za zabavo ne 

zdi kruto (trditev 7; Kruskall- Wallis test; χ² = 11,23; df= 2; p = 0,004). Anketiranke navajajo, 

da so žuželke premajhne, da bi bile pomembne. Iz rezultatov razberemo, da se s to trditvijo 

(trditev 11) v večji meri kot študentke oziroma bodoče učiteljice, zopet strinjajo osnovnošolke 

(Kruskall- Wallis test; χ² = 19,32; df= 2; p < 0,001). Osnovnošolke v večji meri kot študentke- 

bodoče učiteljice trdijo tudi, da ne bi bilo nobene škode, če bi žuželke izumrle (trditev 15; 

Kruskall- Wallis test; χ² = 17,71; df= 2; p < 0,001). Anketiranke si želijo izvedeti kako 

žuželke živijo (trditev 10; Kruskall – Wallis test; χ² = 6,48; df= 2; p= 0,039), o žuželkah pa bi 

rade tudi brale (trditev 12; Kruskall – Wallis test; χ² = 10,03; df= 2; p= 0,007). Za 

razmnoževanje žuželk (trditev 14, Kruskall – Wallis test; χ² = 6,09; df= 2; p= 0,048) se 

zanimajo predvsem študentke-bodoče učiteljice. Iz rezultatov je razvidno tudi, da se 

osnovnošolkam zdijo žuželke nagravžne/nagnusne (trditev 3; Kruskall – Wallis test; χ² = 7,84; 

df= 2; p= 0,020) bolj kot študentkam-bodočim učiteljicam in osnovnošolcem. 
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Tabela 10: Deskriptivna in inferenčna statistika posameznih trditev o žuželkah glede na 

spol anketirancev.  

    SPOL  

 

N 

 

TRDITEV 

 

Fantje OŠ 

 

Dekleta OŠ 

 

Dekleta F 

 

Kruskall – Wallis test 

 
 

M SN N M SN N M SN N χ² df p 

1 Žuželk se bojim. 2,0 0,13 68 2,4 0,16 62 2,2 0,08 150 3,26 2 0,196 

2 Žuželke bi z veseljem proučeval v naravi. 2,9 0,16 68 3,4 0,18 61 3,5 0,10 150 8,92 2 0,012 

3 Žuželke so nagravžne (nagnusne). 2,4 0,16 68 2,7 0,17 62 2,1 0,08 149 7,84 2 0,020 

4 Žuželke so v naravi zelo pomembne. 4,3 0,15 67 4,4 0,13 62 4,7 0,06 149 9,48 2 0,009 

5 Žuželke bi bilo najbolje kar pobiti. 1,7 0,13 67 1,3 0,09 62 1,2 0,04 150 21,99 2 <0,001 

6 Rad bi spoznaval različne vrste žuželk. 3,3 0,17 68 3,5 0,17 61 3,7 0,09 150 5,04 2 0,080 

7 Ubijanje žuželk za zabavo je kruto. O 2,5 0,20 67 2,2 0,22 62 1,8 0,12 150 11,23 2 0,004 

8 Žuželke bi bilo najbolje uničiti z insekticidi. 1,8 0,14 68 1,5 0,12 62 1,5 0,07 150 3,93 2 0,140 

9 Žuželke so dolgočasne. 2,2 0,15 68 2,3 0,13 62 2,1 0,09 149 2,26 2 0,322 

10 Želim izvedeti, kako živijo žuželke. 3,3 0,17 67 3,9 0,14 62 3,8 0,08 150 6,48 2 0,039 

11 Žuželke so premajhne, da bi bile pomembne. 1,7 0,12 68 1,6 0,12 62 1,3 0,06 150 19,32 2 <0,001 

12 Rad bi bral o žuželkah. 2,8 0,16 68 3,4 0,15 62 3,4 0,09 150 10,03 2 0,007 

13 Tudi žuželke imajo pravico živeti. O 1,4 0,10 66 1,2 0,05 61 1,2 0,05 150 2,35 2 0,308 

14 Želim izvedeti, kako se žuželke razmnožujejo. 3,3 0,16 68 3,5 0,16 62 3,8 0,08 149 6,09 2 0,048 

15 Nobene škode ne bi bilo, če bi žuželke izumrle. 1,5 0,10 68 1,5 0,12 62 1,1 0,04 150 17,71 2 <0,001 

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

napaka; df = stopinje prostosti; p = statistična pomembnost;O= obrnjena trditev; OŠ= osnovna šola, 

F= fakulteta. 

Osnovnošolci se za proučevanje žuželk v naravi zanimajo v manjši meri kot ostale 

anketiranke (trditev 2; Kruskall – Wallis Test; χ² = 8,92; df= 2; p= 0,012). Prav tako jih 

življenje žuželk (trditev 10; Kruskall – Wallis Test; χ² = 6,48; df= 2; p= 0,039), njihovo 

razmnoževanje (trditev 14; Kruskall – Wallis Test; χ² = 6,09; df= 2; p= 0,048) in branje o teh 

(trditev 12; Kruskall – Wallis Test; χ² = 10,03; df= 2; p= 0,007) zanima manj, kot ostale 

anketiranke. V primerljivi vrednosti z osnovnošolkami in študentkami oziroma bodočimi 

učiteljicami, tudi osnovnošolci navajajo pomembnost žuželk v naravi (trditev 4; Kruskall – 

Wallis test; χ² = 9,48; df= 2; p= 0,009), obenem pa vsi v povprečju menijo, da bi bilo žuželke 

najbolje kar pobiti (trditev 5; Kruskall – Wallis test; χ² = 21,99; df= 2; p < 0,001) ter navajajo, 

da ubijanje žuželk za zabavo ni kruto (trditev 7, Kruskall – Wallis test; χ² = 11,23; df= 2; p= 

0,004). 

 

Tako osnovnošolke, kot tudi osnovnošolci, v večji meri kot študentke menijo, da so žuželke 

premajhne, da bi bile pomembne (trditev 11; Kruskall – Wallis test; χ² = 19,32; df= 2; p < 

0,001) ter, da ne bi bilo nobene škode, če bi te tudi izumrle (trditev 15; Kruskall – Wallis test; 

χ² = 17,71; df= 2; p < 0,001). 
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Pri ostalih trditvah, so bili odgovori podobni ne glede na spol anketirancev. Pri analizi trditev 

statistično pomembnih razlik zato nismo zaznali. Vsi anketiranci so  navajali približno enak 

nivo strahu do žuželk (trditev 1; Kruskall – Wallis test; χ² = 3,26; df= 2; p= 0,169); menijo pa 

tudi, da bi bilo žuželke najbolje uničiti z insekticidi (trditev 8; Kruskall – Wallis test; χ² = 

3,93; df= 2; p= 0,140). Kljub temu se vsi anketiranci zanimajo za spoznavanje različnih vrst 

žuželk (trditev 6; Kruskall – Wallis test; χ² = 5,04; df= 2; p= 0,080), čeprav menijo, da so 

žuželke dolgočasne (trditev 9; Kruskall – Wallis test; χ² = 2,26; df= 2; p= 0,322). Trdijo tudi, 

da žuželke nimajo pravice živeti (trditev 13; Kruskall – Wallis test; χ² = 2,35; df= 2; p= 

0,308).  

 

Kako so se anketiranci glede na to, kateri razred oziroma letnik obiskujejo, opredeljevali do 

posameznih trditev o žuželkah, prikazuje tabela 11. 

Kruskall – Wallis test je pokazal statistično pomembne razlike med osnovnošolskimi 

anketiranci in med anketiranci, ki obiskujejo fakulteto. 

Na podlagi rezultatov, ki jih prikazuje tabela 11 vidimo, da se žuželk bolj bojijo (trditev 1) 

anketiranci sedmega razreda, kot anketiranci šestega razreda. Če pogledamo kako je z 

nivojem strahu do žuželk pri starejših anketirancih opazimo, da se teh najbolj bojijo 

anketiranci prvega in drugega letnika fakultete, nivo strahu do žuželk pa pri anketirancih 

tretjega letnika fakultete znatno upade, kar pa je še bolj opaziti pri anketirancih, ki obiskujejo 

četrti letnik fakultete (Kruskall – Wallis test; χ² = 21,24; df= 5; p = 0,001).  

Da so žuželke nagravžne/nagnusne (trditev 3) v večji meri navajajo tako anketiranci šestega in 

sedmega razreda, kot tudi anketiranci prvega in drugega letnika. V manjši meri se s to 

trditvijo strinjajo anketiranci tretjega in četrtega letnika (Kruskall – Wallis test; χ² = 25,28; 

df= 5; p < 0,001). 
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Tabela 11: Deskriptivna in inferenčna statistika posameznih trditev o žuželkah glede na 

razred oziroma letnik študija anketirancev. 

 

 

 

N 

 
OŠ 

RAZRED 

F 

LETNIK 
 

Kruskall – Wallis 

test 

TRDITEV 
6 7 1 2 3 4 

M SN M SN M SN M SN M SN M SN χ² df p 

1 Žuželk se bojim. 2,1 0,12 2,3 0,20 2,6 0,17 2,6 0,16 2,0 0,15 1,7 0,15 21,24 5 0,001 

2 

Žuželke bi z 

veseljem proučeval 

v naravi. 

3,3 0,15 3,0 1,44 3,5 0,19 3,3 0,19 3,5 0,17 3,9 0,21 9,04 5 0,107 

3 

Žuželke so 

nagravžne 

(nagnusne). 

2,5 0,14 2,7 1,42 2,5 0,17 2,5 0,15 1,9 0,16 1,6 0,15 25,28 5 < 0,001 

4 
Žuželke so v naravi 

zelo pomembne. 
4,4 0,12 4,2 1,24 4,5 0,16 4,8 0,09 4,6 0,14 4,9 0,05 15,43 5 0,009 

5 
Žuželke bi bilo 

najbolje kar pobiti. 
1,6 0,10 1,3 0,94 1,3 0,13 1,2 0,08 1,2 0,07 1,0 0,00 23,31 5 < 0,001 

6 

Rad bi spoznaval 

različne vrste 

žuželk. 

3,3 0,15 3,5 1,27 3,6 0,20 3,6 0,18 3,9 0,15 3,8 0,22 5,37 5 0,372 

7 
Ubijanje žuželk za 

zabavo je kruto. O 
2,5 0,18 2,0 1,56 1,8 0,24 1,8 0,22 2,0 0,24 1,8 0,27 11,79 5 0,038 

8 

Žuželke bi bilo 

najbolje uničiti z 

insekticidi. 

1,7 0,10 1,6 1,18 1,7 0,20 1,5 0,13 1,5 0,10 1,3 0,14 6,59 5 0,253 

9 
Žuželke so 

dolgočasne. 
2,3 0,13 2,2 1,08 2,1 0,21 2,1 0,17 2,1 0,16 1,9 0,19 2,83 5 0,727 

10 
Želim izvedeti, 

kako živijo žuželke. 
3,7 0,14 3,3 1,27 3,8 0,17 3,6 0,17 3,8 0,13 3,9 0,19 6,66 5 0,247 

11 

Žuželke so 

premajhne, da bi 

bile pomembne. 

1,6 0,10 1,6 1,02 1,3 0,13 1,4 0,14 1,3 0,12 1,1 0,06 19,69 5 0,001 

12 
Rad bi bral o 

žuželkah. 
3,1 0,14 3,0 1,21 3,3 0,20 3,1 0,17 3,5 0,15 3,6 0,19 7,37 5 0,194 

13 
Tudi žuželke imajo 

pravico živeti. O 
1,3 0,07 1,2 0,56 1,3 0,15 1,2 0,08 1,3 0,07 1,1 0,06 4,98 5 0,418 

14 

Želim izvedeti, 

kako se žuželke 

razmnožujejo. 

3,5 0,14 3,2 1,26 3,8 0,17 3,6 0,18 3,8 0,13 3,8 0,18 7,79 5 0,168 

15 

Nobene škode ne bi 

bilo, če bi žuželke 

izumrle. 

1,4 0,09 1,5 1,03 1,1 0,06 1,3 0,14 1,1 0,04 1,0 0,03 19,03 5 0,002 

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

napaka; df = stopinje prostosti; p = statistična pomembnost;O= obrnjena trditev; OŠ= osnovna šola, 

F= fakulteta. 
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S tem, da so žuželke v naravi zelo pomembne (trditev 4), se v zelo visoki meri strinjajo 

anketiranci, ki obiskujejo četrti letnik fakultete in tisti, ki obiskujejo ostale letnike fakultete. 

K visoki meri strinjanja s to trditvijo lahko pridružimo tudi strinjanje osnovnošolcev, ki 

obiskujejo šesti razred, tisti anketiranci, ki obiskujejo sedmi razred osnovne šole pa se s tem, 

da so žuželke v naravi zelo pomembne, strinjajo v nekoliko nižji meri (Kruskall – Wallis test; 

χ² = 15,43; df= 5; p = 0,009). 

Anketiranci šestega razreda osnovne šole navajajo, da bi bilo žuželke najbolje kar pobiti 

(trditev 5). S tem se v manjši meri strinjajo anketiranci sedmega razreda osnovne šole, kot 

tudi tisti, ki obiskujejo prvi, drugi in tretji letnik fakultete. Anketiranci četrtega letnika 

fakultete se s trditvijo skoraj ne strinjajo (Kruskall – Wallis test; χ² = 23,31; df= 5; p < 0,001). 

S tem, da ubijanje žuželk za zabavo ni kruto (trditev 7), se bolj strinjajo osnovnošolski  

anketiranci, kot tisti, ki obiskujejo fakulteto (Kruskall – Wallis test; χ² = 11,79; df= 5; p < 

0,038). Obenem anketiranci šestega in sedmega razreda osnovne šole navajajo, da so žuželke 

premajhne, da bi bile pomembne (trditev 11). S tem se v nekoliko manjši meri strinjajo 

anketiranci prvega, drugega in tretjega letnika fakultete. Vrednost strinjanja s trditvijo 11 se 

pri anketirancih oziroma bodočih učiteljih, ki obiskujejo četrti letnik fakultete, še zniža 

(Kruskall – Wallis test; χ² = 19,69; df= 5; p = 0,001). Osnovnošolski anketiranci so obenem 

mnenja, da ne bi bilo nobene škode, če bi žuželke izumrle (trditev 15). V nekoliko manjši 

meri se s tem strinjajo bodoči učitelji, ki obiskujejo drugi letnik fakultete. Zelo nizko 

strinjanje s trditvijo 15 pa so izkazali anketiranci prvega, tretjega in četrtega letnika fakultete. 

Statistično pomembnejših razlik pri preostalih trditvah ni bilo zaznati. Vsi anketiranci bi 

žuželke z veseljem preučevali v naravi ter tako spoznavali različne vrste žuželk. Želijo si 

izvedeti, kako žuželke živijo in kako se razmnožujejo. O žuželkah bi radi tudi brali. Po drugi 

strani anketiranci menijo, da so žuželke dolgočasne, prav tako pa menijo, da je žuželke 

najbolje uničiti z insekticidi, ker nimajo pravice živeti. 

Tabela 12 prikazuje kako so se anketiranci glede na spol opredeljevali do posameznih trditev 

o žuželkah. Trditve o žuželkah, na katere so anketiranci odgovarjali z odgovorom »ne vem«, 

smo uvrstili med nepravilne trditve. Odgovor »ne vem« smo v anketnem vprašalniku 

uporabili v izogib ugibanju anketirancev, obenem pa smo si s tem zagotovili bolj poštene 

odgovore. 
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Tabela 12: Frekvenčna porazdelitev odgovorov na pravilne in nepravilne glede na spol 

anketirancev. 

 
 

SPOL 

 
  df = 2 

N TRDITEV fantje OŠ dekleta OŠ dekleta F 
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1 Večina žuželk je strupenih. 50,0 50,0 41,9 58,1 8,0 92,0 54,18 <0,001 

2 
Odrasle žuželke imajo 4 pare 

nog. 
63,2 36,8 53,2 46,8 21,3 78,7 41,89 <0,001 

3 Ličinke komarjev živijo v vodi. 77,9 22,1 72,6 27,4 11,3 88,7 118,44 <0,001 

4 Pikapolonica je plenilec. 70,6 29,4 66,1 33,9 34,7 65,3 32,08 <0,001 

5 Komarji imajo želo. 60,3 39,7 67,7 32,3 36,0 64,0 22,33 <0,001 

6 Vodni drsalci so vrsta komarjev. 80,9 19,1 75,8 24,2 50,0 50,0 24,62 <0,001 

7 
Odrasle žuželke se levijo le 

nekajkrat. 
85,3 14,7 85,5 14,5 51,3 48,7 36,60 <0,001 

8 
Vse odrasle žuželke dihajo s 

preprostimi pljuči. 
83,8 16,2 88,7 11,3 34 66,0 78,19 <0,001 

9 
Ličinke mladoletnic si izdelujejo 

tulce. 
95,6 4,4 93,5 6,5 35,3 64,7 104,89 <0,001 

10 
Kačji pastirji so se razvili pred 

nekaj milijoni let. 
97,1 2,9 90,3 9,7 96,7 3,3 3,89 0,143 

11 
Čebele nabirajo med na cvetovih 

rastlin. 
88,2 11,8 87,1 12,9 42,7 57,3 60,99 <0,001 

12 Ščurek je ličinka hrošča. 64,7 35,3 72,6 27,4 8,7 91,3 108,39 <0,001 

13 
Bogomolke so žuželke s popolno 

preobrazbo. 
79,4 20,6 74,2 25,8 68,7 31,3 2,83 0,244 

14 
Socialne žuželke živijo le v 

bližini človekovih bivališč. 
77,9 22,1 59,7 40,3 31,3 68,7 44,36 <0,001 

15 
Žuželke so prenašalci mnogih 

bolezni. 
50,0 50,0 71,0 29,0 44,7 55,3 12,27 0,002 

16 
Vešče krožijo okoli žarnice, da bi 

se pogrele. 
42,6 57,4 41,9 58,1 17,3 82,7 21,14 <0,001 

17 
Žuželke imajo telo zgrajeno iz 

glavoprsja in zadka. 
86,8 13,2 93,5 6,5 50,0 50,0 52,39 <0,001 

18 

Insekticidi škodujejo le tistim 

žuželkam, za katere so 

namenjeni. 

42,6 57,4 61,3 38,7 27,3 72,7 21,98 <0,001 

19 Pajki so žuželke s 3 pari nog. 45,6 54,5 38,7 61,3 30,7 69,3 4,76 0,093 

20 
Nekatere žuželke potrebujejo za 

preobrazbo tudi več let. 
57,4 42,6 64,5 35,5 50,7 49,3 3,55 0,170 

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

napaka; df = stopinje prostosti; p = statistična pomembnost; OŠ= osnovna šola, F= fakulteta. 
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Ob splošnem pregledu tabele 12 opazimo, da so anketiranci na trditve o žuželkah odgovarjali 

zelo slabo.  

Anketiranci slabo poznajo splošne značilnosti žuželk. Na 1. trditev »Večina žuželk je 

strupenih.«, je napačno odgovorilo kar 41,9 % osnovnošolk ter le 8,0 % študentk oziroma 

bodočih učiteljic. Kar 50,0 % osnovnošolcev meni, da je večina žuželk strupenih (χ² = 54,177; 

df = 2; p < 0,001). Tudi na 4. trditev »Pikapolonica je plenilec.« je napačno odgovorilo kar 

66,1 % osnovnošolk in 34,7 % študentk oziroma bodočih učiteljic ter 70,6 % osnovnošolcev 

(χ² = 32,075; df = 2; p < 0,001). Če pogledamo, kako so anketiranci odgovarjali na trditev 14 

»Socialne žuželke živijo le v bližini človekovih bivališč., opazimo, da je nanjo napačno 

odgovorilo  59,1 % osnovnošolk, kar 31,3 % študentk oziroma bodočih učiteljic in 77,9 % 

osnovnošolcev (χ² = 44,356; df = 2; p < 0,001). Med drugim osnovnošolke z 71,0 % napačnih 

odgovorov trdijo, da so žuželke prenašalci mnogih bolezni (trditev 15), tudi študentke se s 

44,7 % strinjajo s to trditvijo, z njo pa se strinja tudi 50,0 % osnovnošolcev (χ² = 12,268; df = 

2; p = 0,002). Anketiranci so prepričani, da vešče krožijo okoli žarnice, da bi se pogrele 

(trditev 16), saj so na to trditev osnovnošolke podale 41,9 % odgovorov, študentke 17,3 %, 

osnovnošolci pa kar 42,6 % (χ² = 21,135; df = 2; p < 0,001). Menijo tudi, da insekticidi 

škodujejo le tistim žuželkam, za katere so namenjeni (trditev 18), osnovnošolke z 61,3 %, 

študentke (bodoče učiteljice) s 27,3 %, osnovnošolci pa z 42,6 % (χ² = 21,978; df = 2; p < 

0,001). 

Tuja jim je tudi zunanja zgradba žuželk. Osnovnošolci so s kar 63,2 % napačnih odgovorov 

odgovorili na trditev 2 »Odrasle žuželke imajo 4 pare nog.«. Na trditev 2 je napačno 

odgovorilo tudi 53,2 % osnovnošolk ter 21,3 % študentk - bodočih učiteljic (χ² = 41,889; df = 

2; p < 0,001). Da imajo komarji želo (trditev 5) s 67,7 % menijo osnovnošolke, s 36,0 % pa 

tudi študentke oziroma bodoče učiteljice. Z napačno predstavo o tem, da imajo komarji želo, 

ne zaostajajo niti osnovnošolci, ki to trdijo s kar 60,3 % (χ² = 22,33; df = 2; p < 0,001). 

Opaziti je, da anketiranci zares zelo slabo poznajo zunanjo zgradbo žuželk. Na to kaže trditev 

17 »Žuželke imajo telo zgrajeno iz glavoprsja in zadka.«. Na to trditev so kar 93,5 % napačnih 

odgovorov podale osnovnošolke, študentke - bodoče učiteljice so odgovorile napačno s 50,0 

%, osnovnošolci pa z 86,8 % ( χ² = 52,397; df = 2; p < 0,001).  .  

Tudi pri trditvah, kjer smo anketirance spraševali po vodnem življenju žuželk, smo opazili 

pomanjkljivo znanje teh. Na trditev 3 »Ličinke komarjev živijo v vodi.« so osnovnošolke 

podale 72,6 % napačnih odgovorov, študentke oziroma bodoče učiteljice pa 11,3 % teh. 

Težave s poznavanjem vodnega življenja žuželk zaznamo tudi pri osnovnošolcih, ki so na 

omenjeno trditev odgovorili napačno v kar 77,9 % (χ² = 118,435; df = 2; p < 0,001). Pri 

anketirancih zaznamo zares slabo poznavanje vodnega življenja mladoletnic. Trditev 9 

»Ličinke mladoletnic si izdelujejo tulce.«, je pokazala kar 95,6 % napačnih odgovorov 

osnovnošolcev, kar 93,5 % napačnih odgovorov osnovnošolk in 35,3 % napačnih odgovorov 

študentk -bodočih učiteljic (χ² = 104,89; df = 2; p < 0,001). 
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Anketiranci so imeli težave z razvrščanjem žuželk v sistem. Da so vodni drsalci vrsta 

komarjev (trditev 6), meni kar 75,8 % osnovnošolk, 50,0 % študentk (bodočih učiteljic) in kar 

80,9 % osnovnošolcev (χ² = 24,62; df = 2; p < 0,001).  

Težave pri odgovarjanju opazimo tudi pri vprašanjih v zvezi z razvojem žuželk. Trditev 7 

»Odrasle žuželke se levijo le nekajkrat.«, je v 85,5 % pokazala, da imajo napačno prepričanje 

o tem osnovnošolke, tudi študentke oziroma bodoče učiteljice za njimi ne zaostajajo in na to 

trditev odgovarjajo napačno s kar 51,3 %. Če primerjalno prikažemo še rezultat odgovarjanja 

osnovnošolcev na to trditev, je ta 85,3 % (χ² = 36,603; df = 2; p < 0,001). 

Notranjo zgradbo žuželk opisuje trditev 8 »Vse odrasle žuželke dihajo s preprostimi pljuči.«. 

Nanjo so osnovnošolke podale 88,7 % napačnih odgovorov, študentke- bodoče učiteljice pa 

43,0 %. Osnovnošolcem je zunanja zgradba žuželk manj znana, saj so na trditev 8 podali 83,8 

% napačnih odgovorov (χ² = 78,192; df = 2; p < 0,001). 

Biologija čebel (trditev 11; »Čebele nabirajo med na cvetovih rastlin.«; χ² = 60,985; df = 2; p 

< 0,001) je tako osnovnošolkam, osnovnošolcem in študentkam dokaj neznana. 87,1 % 

osnovnošolk, 42,7 % študentk in 88,2 % osnovnošolcev je na to trditev odgovorilo napačno, 

kar nakazuje na slabo poznavanje nastanka medu. Prav tako osnovnošolci slabo poznajo  

razvojne stadije žuželk. Da je ščurek ličinka hrošča (trditev 12; χ² = 60,985; df = 2; p < 

0,001), kar seveda ni, trdi 72,6 % osnovnošolk, 8,7 % študentk (bodočih učiteljic) in 64,7 % 

osnovnošolcev. 

Pri ostalih trditvah ni bilo večjih statistično pomembnih razlik med odgovori anketirancev, 

bodisi so bile to osnovnošolke, študentke- bodoče učiteljice ali pa osnovnošolci. Navedeni so 

pokazali zelo slabo poznavanje ontogenetskega razvoja žuželk, slabo poznajo razvojni krog 

žuželk, njihovo zunanjo zgradbo in uvrstitev žuželk v sistem. Razlike pri odgovorih 

anketirancev so bile minimalne, posledično pa tudi statistično nepomembne. 
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Tabela 13: Frekvenčna porazdelitev odgovorov na pravilne in nepravilne glede na razred oziroma letnik obiskovanja anketirancev.  
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1 Večina žuželk je strupenih. 48,3 51,7 41,5 58,5 8,6 91,4 2,5 97,5 15,6 84,4 3,3 96,7 56,089 < 0,001 

2 Odrasle žuželke imajo 4 pare nog. 56,2 43,8 63,4 36,6 31,4 68,6 12,5 87,5 28,9 71,1 10,0 90,0 46,671 < 0,001 

3 Ličinke komarjev živijo v vodi. 73,0 27,0 80,5 19,5 17,1 82,9 10,0 90,0 8,9 91,1 10,0 90,0 19,345 < 0,001 

4 Pikapolonica je plenilec. 61,0 39,0 71,9 28,1 37,1 62,9 37,5 62,5 37,8 62,2 23,3 76,7 35,090 < 0,001 

5 Komarji imajo želo. 59,6 40,4 73,2 26,8 45,7 54,3 40,0 60,0 31,1 68,9 26,7 73,3 26,748 < 0,001 

6 
Vodni drsalci so vrsta komarjev. 

78,7 21,3 78,0 22,0 74,3 25,7 47,5 52,5 53,3 46,7 20,0 80,0 45,076 < 0,001 

7 Odrasle žuželke se levijo le nekajkrat. 84,3 15,7 87,8 12,2 57,1 42,9 52,5 47,5 51,1 48,9 43,3 56,7 38,193 < 0,001 

8 
Vse odrasle žuželke dihajo s preprostimi 

pljuči. 
85,4 14,6 87,8 12,2 37,1 62,9 32,5 67,5 37,8 62,2 26,7 73,3 79,047 < 0,001 

9 Ličinke mladoletnic si izdelujejo tulce. 92,1 7,9 100,0 0,0 94,3 5,7 15,0 85,0 26,7 73,3 6,7 93,3 76,767 < 0,001 

10 

Kačji pastirji so se razvili pred nekaj 

milijoni let. 95,5 4,5 90,2 9,8 94,3 5,7 95,0 5,0 97,8 2,2 100,0 0,0 5,547 0,353
*
 

11 Čebele nabirajo med na cvetovih rastlin. 83,1 16,9 97,6 2,4 60,0 40,0 47,5 52,5 31,1 68,9 33,3 66,7 72,153 < 0,001 

12 Ščurek je ličinka hrošča. 68,5 31,5 68,3 31,7 20,0 80,0 0,0 100,0 6,7 93,3 10,0 90,0 10,863 < 0,001 
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13 
Bogomolke so žuželke s popolno 

preobrazbo. 
74,2 25,8 82,9 17,1 60,0 40,0 75,0 25,0 75,6 24,4 60,0 40,0 7,788 0,168 

14 
Socialne žuželke živijo le v bližini 

človekovih bivališč. 
71,9 28,1 63,4 36,6 42,9 57,1 47,5 52,5 26,7 73,3 3,3 96,7 56,686 < 0,001 

15 Žuželke so prenašalci mnogih bolezni. 57,3 42,7 65,9 34,1 51,4 48,6 47,5 52,5 42,2 57,8 36,7 63,3 9,026 0,108 

16 
Vešče krožijo okoli žarnice, da bi se 

pogrele. 
39,3 60,7 48,8 51,2 20,0 80,0 17,5 82,5 17,8 82,2 13,3 86,7 22,707 < 0,001 

17 
Žuželke imajo telo zgrajeno iz glavoprsja 

in zadka. 
86,5 13,5 97,6 2,4 71,4 28,6 45,0 55,0 46,7 53,3 36,7 63,3 63,921 < 0,001 

18 
Insekticidi škodujejo le tistim žuželkam, 

za katere so namenjeni. 
47,2 52,8 61,0 39,0 28,6 71,4 27,5 72,5 26,7 73,3 26,7 73,3 19,509 0,002 

19 Pajki so žuželke s 3 pari nog. 49,4 50,6 26,8 73,2 40,0 60,0 27,5 72,5 33,3 66,7 20,0 80,0 13,430 0,020 

20 

Nekatere žuželke potrebujejo za 

preobrazbo tudi več let. 59,6 40,4 63,4 36,6 60,0 40,0 52,5 47,5 46,7 53,3 43,3 56,7 5,278 0,383 

Opomba:  Statistično pomembnejši rezultati so počrnjeni; M = aritmetična sredina; SN = standardna napaka; df = stopinje prostosti; p = statistična 

pomembnost; OŠ= osnovna šola, F= fakulteta; *Kullbackov 2I preizkus. 
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Kako so se anketiranci glede na razred oziroma letnik šolanja opredeljevali do posameznih 

trditev o žuželkah, prikazuje zgornja tabela, tabela 13. Med nepravilne trditve smo tako, kot 

zgoraj, uvrstili trditve, na katere so anketiranci odgovarjali z odgovorom »ne vem«. Odgovor 

»ne vem« smo v anketnem vprašalniku uporabili, da bi se izognili ugibanju anketirancev, 

obenem pa smo tako zagotovili tudi bolj poštene odgovore. 

Ob splošnem pregledu tabele 13 opazimo boljše znanje študentk- bodočih učiteljic, kot 

osnovnošolk in osnovnošolcev. To lahko pripišemo bodisi boljšemu predznanju in posledično 

znanju, bodisi večjemu zanimanju za žuželke, saj študentke obiskujejo smer biologije z 

vezavama kemije oziroma gospodinjstva in so bodoče učiteljice bioloških vsebin. 

Statistično pomembne razlike opazimo pri naslednjih trditvah: 

Natančnejši vpogled v tabelo 13 prikazuje, da je 44,9 % osnovnošolcev in osnovnošolk 

prepričanih, da je večina žuželk strupenih (trditev 1; χ² = 56,089; df = 5; p < 0,001), temu pa 

seveda ni tako, s čimer se strinjajo tudi študentke, saj so na to trditev z 92,5 % odgovorile 

pravilno, napačno pa le v 7,5 %. Poznavanje biologije žuželk povzroča težave pri trditvi 11 (χ² 

= 72,153; df = 5; p < 0,001), kjer sprašujemo po tem ali čebele nabirajo med na cvetovih 

rastlin. Študentke - oziroma bodoče učiteljice so s 43,0 % napačno odgovorile na to trditev, v 

kar 90,4 % so nanjo napačno odgovorili osnovnošolski anketiranci. Čebele namreč na 

cvetovih rastlin ne nabirajo medu temveč medičino, kar pa anketirancem predstavlja 

neznanko. 

V sklopu zunanje zgradbe žuželk, kjer anketirance sprašujemo po tem, ali imajo odrasle 

žuželke 4 pare nog (trditev 2; χ² = 46,671; df = 5; p < 0,001) smo opazili 59,8 % napačnih 

odgovorov med osnovnošolskimi anketiranci. Pri študentkah oziroma bodočih učiteljicah je 

opaziti, da so na to trditev podale nekaj več, kot 30,0 % napačnih odgovorov v prvem letniku 

študija, kar pa v drugem letniku študija upade na 12,5 % napačnih odgovorov. Tak upad lahko 

pripišemo predmetu Zoologija nevretenčarjev, kjer se študentke-bodoče učiteljice, natančneje 

spoznajo z zunanjo in notranjo zgradbo žuželk. V tretjem letniku študentke- bodoče učiteljice 

zopet slabše odgovorijo na zastavljeno vprašanje, v skoraj 30,0 %, kar pa se zmanjša ob 

koncu študija, kjer na vprašanje, o številu nog, pri odraslih žuželkah, podajo samo še 10,0 % 

napačnih odgovorov. 

Pri osnovnošolskih anketirancih opazimo zelo slabo poznavanje vodnega življenja žuželk. Da 

ličinke komarjev živijo v vodi (trditev 3; χ² = 19,345; df = 5; p < 0,001), ne ve kar 76,8 % 

osnovnošolskih anketirancev. Pri študentkah oziroma bodočih učiteljicah opazimo boljše 

poznavanje vodnega življenja žuželk, saj so na to trditev v skupnem podale le 11,5 % 

napačnih odgovorov. Študentke- bodoče učiteljice podajajo 35,7 % napačnih odgovorov na 

trditev 9 (χ² = 76,767; df = 5; p < 0,001), kjer anketirance sprašujemo, če si ličinke 

mladoletnic izdelujejo tulce. Za razliko od študentk oziroma bodočih učiteljic, imajo 

osnovnošolski anketiranci mnogo slabše poznavanje vodnega življenja žuželk. Osnovnošolci 

so na zgornjo trditev podali kar 96,05 % napačnih odgovorov. 
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Da je pikapolonica plenilec (trditev 4; χ² = 35,090; df = 5; p < 0,001) ne ve 66,5 % 

osnovnošolskih anketirancev. Tudi bodoče učiteljice se s to trditvijo strinjajo, v manjši meri, 

to je 33,9 %. 

Tudi to, da imajo komarji želo (trditev 5; χ² = 26,748; df = 5; p < 0,001) navaja kar 66,4 % 

osnovnošolskih anketirancev ter 35,9 % študentk- bodočih učiteljic. Navedena trditev je 

povezana z zunanjo zgradbo žuželk, kot tudi naslednja, ki pravi, da je zgradba telesa žuželk 

sestavljena iz glavoprsja in zadka (trditev 17; χ² = 63,921; df = 5; p < 0,001). Nanjo so z 92,1 

% napačno odgovorili osnovnošolski anketiranci, kar 49,9 % napačnih odgovorov so na to 

trditev podale študentke (bodoče učiteljice).  

Opazimo pomanjkljivo poznavanje razvrstitve žuželk v sistem. Osnovnošolski anketiranci z 

78,35 % navajajo, da so vodni drsalci vrsta komarjev (trditev 6; χ² = 45,076; df = 5; p < 

0,001), tako pa kar 48,8 % trdijo tudi študentke- bodoče učiteljice. 

Na trditev 7 »Odrasle žuželke se levijo le nekajkrat.«, ki zadeva razvoj žuželk, so kar 86,1 % 

napačno odgovorili anketiranci, ki obiskujejo osnovno šolo, v 51,0 % so na to trditev napačno 

odgovorile študentke (χ² = 38,193; df = 5; p < 0,001). Slabo so odgovarjali na trditev ali je 

ščurek ličinka hrošča (trditev 12). Kar 68,4 % napačnega prepričanja o tem imajo anketiranci, 

ki obiskujejo osnovno šolo, le 9,2 % napačnih odgovorov so na to trditev podale študentke (χ² 

= 10,863; df = 5; p < 0,001).   

Anketirancem je tuja notranja zgradba žuželk. Trditev 8 »Vse odrasle žuželke dihajo s 

preprostimi pljuči.«, je s seboj prinesla zelo visoko vrednost, kar 86,6 % napačnih odgovorov 

pri osnovnošolskih anketirancih. Študentke oziroma bodoče učiteljice so na to trditev napačno 

odgovorile 33,5 % (χ² = 79,047; df = 5; p < 0,001).  

Tudi splošne značilnosti žuželk anketirancem predstavljajo težave. S 67,7 % napačnih 

odgovorov so to trditev 14 (χ² = 56,686; df = 5; p < 0,001), ki navaja, da socialne žuželke 

živijo v bližini človekovih bivališč, pospremili osnovnošolski anketiranci, s 30,1 % pa 

študentke, ki predstavljajo vzorec bodočih učiteljic. Da vešče krožijo okoli žarnice, da bi se 

pogrele (trditev 16) trdi 44,05 % anketirancev, ki obiskujejo osnovno šolo. Le 17,2 % 

napačnih odgovorov so podale študentke (bodoče učiteljice), ki v veliki večini vedo, da trditev 

ni pravilna (χ² = 22,707; df = 5; p < 0,001). Tudi to, da insekticidi škodujejo le tistim 

žuželkam, za katere so namenjeni (trditev 18), menijo v 54,1 % anketiranci, ki obiskujejo 

osnovno šolo, z navedeno trditvijo pa se s 27,4 % strinjajo tudi študentke- bodoče učiteljice 

(χ² = 19,509; df = 5; p < 0,001). 

Trditev 19 »Pajki so žuželke s 3 pari nog.«,  je pokazala slabo poznavanje živalskega sveta. S 

trditvijo so se s kar 76,2 % strinjali osnovnošolski anketiranci, s 30,2 % pa so se z njo strinjale 

tudi študentke- bodoče učiteljice (χ² = 13,430; df = 5; p = 0,020).  

Pri nekaterih trditvah nismo ugotovili statistično pomembnih razlik med anketiranci.  
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Anketiranci so zelo slabo odgovorili na trditev 10 »Kačji pastirji so se razvili pred nekaj 

milijoni let.«, ki nakazuje na nepoznavanje evolucije žuželk, natančneje kačjih pastirjev. 

Napačen odgovor na to trditev je podalo kar 92,9 % osnovnošolskih anketirancev in kar 96,8 

% študentk oziroma bodočih učiteljic (χ² = 5,547; df = 5; p = 0,353*). 

Trditev 13 »Bogomolke so žuželke s popolno preobrazbo.« kaže, da anketiranci zelo slabo 

poznajo razvojni krog žuželk, natančneje bogomolk. Anketiranci, ki obiskujejo osnovno šolo, 

so na to trditev napačno odgovorili s 78,6 %, študentke – bodoče učiteljice pa kar s 67,7 % (χ² 

= 7,788; df = 5; p = 0,168). 

Tudi splošne značilnosti žuželk, ki jih zajemata trditvi 15 »Žuželke so prenašalci mnogih 

bolezni.« in 20 »Nekatere žuželke potrebujejo za preobrazbo tudi več let.«, anketiranci 

poznajo slabo. Na trditev 15 so kar 90,2 % napačnih odgovorov podali osnovnošolski 

anketiranci, kar 44,5 % napačnih odgovorov pa so podale bodoče učiteljice, ki jih predstavlja 

vzorec študentk. Analiza trditve 20 prikaže, da so 61,5 % napačnih odgovorov podali 

anketiranci, ki obiskujejo osnovno šolo, 50,6 % napačnih odgovorov na to trditev pa so podale 

tudi študentke, oziroma bodoče učiteljice.  

 

5.2 PREGLED REZULTATOV PO RAZISKOVALNIH VPRAŠANJIH 

 

Da smo dobili natančnejši vpogled v stališča anketirancev do žuželk in znanje anketirancev o 

žuželkah, smo izvedli analizo rezultatov po raziskovalnih vprašanjih. Izvedba faktorske 

analize za stališča nam je omogočila, da smo pridobili manj spremenljivk, katere smo nato 

lažje in bolj podrobno analizirali. Pri analizi znanja smo uporabili povprečne seštevke 

doseženih točk anketirancev.  

 

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA: 

1. Kakšna so stališča osnovnošolcev in bodočih učiteljev do žuželk? 

2. Kakšno je znanje osnovnošolcev in bodočih učiteljev o žuželkah? 

3. Ali imajo bodoči učitelji več znanja o žuželkah in bolj pozitivna stališča do žuželk kot 

osnovnošolci? 
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5.2.1 Stališča in znanje anketirancev glede na spol  

 

Rezultate stališč smo podali glede na faktorsko analizo, rezultate znanja pa smo podali kot 

povprečno število točk, ki so jih dosegli anketiranci.  

 

Tabela 14: Prikaz razlik v ocenah posameznih kategorij stališč do žuželk in znanja o 

žuželkah glede na spol anketirancev. 

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

napaka; df = stopinje prostosti; p = statistična pomembnost; OŠ= osnovna šola, F= fakulteta. 

 

Na podlagi tabele 14 razberemo, da znanstvena kategorija stališč, ki zajema interes za 

značilnosti žuželk in njihovo delovanje, v enaki meri, zanima tako osnovnošolke kot 

študentke-bodoče učiteljice. Osnovnošolci navajajo statistično pomembno nižjo pripravljenost 

za učenje o žuželkah (Kruskal Wallis test; χ² = 13,069; df = 2; p = 0,001). 

Moralistična kategorija stališč se nanaša na razvoj občutka in skrbi za pravilno ravnanje z 

žuželkami. Anketiranci so pri tej kategoriji navajali nizke vrednosti strinjanja s trditvami. 

Osnovnošolci so izmed vseh treh anketiranih skupin v povprečju navajali najvišje vrednosti 

(Kruskal Wallis test; χ² = 16,652; df = 2; p < 0,001). 

Pri ekologistični kategoriji stališč, ki prikazuje skrb za okolje in za organizme v njem, 

opazimo nizke vrednosti, ki so jih pripisali anketiranci.  

 

KATEGORIJA 

STALIŠČ 

SPOL 

KRUSKAL WALLIS TEST 

 

FANTJE 

OŠ 

DEKLETA 

OŠ 

DEKLETA 

F 
df = 2 

M SN M SN M SN χ² p 

ZNANSTVENA 3,1 0,12 3,6 0,13 3,6 0,07 13,069 0,001 

NEGATIVISTIČNA 2,2 0,13 2,5 0,14 2,2 0,08 5,022 0,081 

MORALISTIČNA 1,8 0,09 1,5 0,08 1,4 0,05 16,652 < 0,001 

EKOLOGISTIČNA 1,8 0,08 1,8 0,09 1,5 0,05 12,207 0,002 

ZNANJE 6,0 0,33 6,0 0,037 12,5 0,25 154,518 < 0,001 
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Vsi anketiranci so pripravljeni varovati okolje in žuželke, ki živijo v njem, vendar so 

študentke-bodoče učiteljice to kategorijo ocenjevale statistično pomembno nižje kot 

osnovnošolci (Kruskal Wallis test; χ² = 12,207; df = 2; p = 0,002). To pomeni, da študentke 

izkazujejo nižje strinjanje z omenjenimi trditvami. 

Pri znanju razlik med anketiranci, ki obiskujejo osnovno šolo, ne opazimo. Študentke-bodoče 

učiteljice so v povprečju dosegle večje število točk od osnovnošolk in osnovnošolcev.  

 

5.2.2 Stališča in znanje anketirancev glede na razred oziroma letnik študija 

 

Rezultate stališč smo podali glede na faktorsko analizo, rezultate znanja pa smo podali kot 

povprečno število točk, ki so jih dosegli anketiranci.  

 

Tabela 15: Prikaz razlik v ocenah posameznih kategorij stališč do žuželk in znanja o 

žuželkah glede na razred oziroma letnik obiskovanja anketirancev. 

RAZRED (OŠ) / 

LETNIK (F) 

KATEGORIJA STALIŠČ 

ZNANJE ZNAN -

STVENA 

NEGATI -

VISTIČNA 

MORALI -

STIČNA 

EKOLOGI -

STIČNA 

 

6 

M 3,4 2,3 1,8 1,8 6,2 

SN 0,11 0,11 0,07 0,07 0,32 

7 

M 3,2 2,5 1,5 1,8 5,6 

SN 0,15 0,17 0,11 0,11 0,37 

1 

M 3,6 2,6 1,5 1,5 10,5 

SN 0,15 0,15 0,13 0,08 0,58 

2 

M 3,4 2,5 1,4 1,6 12,7 

SN 0,14 0,15 0,08 0,11 0,37 

3 

M 3,7 1,9 1,5 1,5 12,6 

SN 0,11 0,14 0,08 0,08 0,43 

4 

M 3,8 1,7 1,3 1,4 14,5 

SN 0,13 0,14 0,08 0,08 0,5 

Kruskal 

wallis 

test 
 

χ² 10,968 27,006 18,494 13,966 167,698 

df = 5 

 

p 0,052 < 0,001 0,002 0,016 < 0,001 

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

napaka; df = stopinje prostosti; p = statistična pomembnost; OŠ= osnovna šola, F= fakulteta. 
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Tabela 15 prikazuje, da imajo osnovnošolski anketiranci in anketiranci nižjih letnikov 

fakultete do žuželk v sklopu negativistične kategorije bolj negativna stališča. Pri anketirancih 

višjih letnikov fakultete opazimo, da imajo do žuželk statistično pomembna bolj pozitivna 

stališča  (Kruskal Wallis test; χ² = 27,006; df = 5; p < 0,001). Občutek za pravilno ravnanje z 

žuželkami in skrb zanje, ki ga zajema moralistična kategorija, je srednje visok tako pri 

anketirancih, ki obiskujejo osnovno šolo kot pri tistih, ki obiskujejo fakulteto, vendar so 

anketiranci drugega in četrtega letnika navajali najnižje vrednosti (Kruskal Wallis test; χ² = 

18,494; df = 5; p = 0,002). 

Ekologistična kategorija stališč, ki predstavlja skrb za okolje, vključno z organizmi, prikazuje, 

da so za tak sistem, s srednje visokim zanimanjem bolj pripravljeni skrbeti anketiranci, ki 

obiskujejo fakulteto (Kruskal Wallis test; χ² = 13,966; df = 5; p = 0,016). 

Pri znanju opazimo bistvene razlike med anketiranci. Tisti anketiranci, ki obiskujejo osnovno 

šolo, imajo manj znanja kot tisti, ki obiskujejo fakulteto, kar je bilo za pričakovati. 

 

5.2.3 Povezanost (korelacija) med dimenzijami stališč do žuželk in znanjem 

o žuželkah  

 

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: 

4. Kakšne so povezave med znanjem o žuželkah in stališči do žuželk pri osnovnošolcih 

in bodočih učiteljih?  

 

Iz tabele 16 razberemo, kakšne so povezanosti-korelacije med posameznimi kategorijami 

stališč anketirancev do žuželk in znanjem o žuželkah glede na spol in razred oziroma 

letnik obiskovanja anketirancev.  

 

Tabela 16: Prikaz korelacij med posameznimi kategorijami stališč osnovnošolskih  

anketirancev do žuželk in znanjem osnovnošolskih anketirancev o žuželkah. 

SPEARMAN RHO (r) 
ZNANJE 

r p 

KATEGORIJA 

STALIŠČ 

ZNANSTVENA 0,205 0,020 

NEGATIVISTIČNA -0,250 0,004 

MORALISTIČNA -0,112 0,204 

EKOLOGISTIČNA -0,260 0,003 

Opomba: r – Spearmanov korelacijski koeficient; N=130; p= statistična pomembnost; Negativen 

predznak pri posameznih kategorijah pomeni pozitivno korelacijo, saj so bile trditve pri teh 

kategorijah negativne. 
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Pri anketirancih smo ugotovili sicer nizko, a najvišjo povezanost med ekologistično kategorijo 

stališč in znanjem. Iz tabele 16 je razvidno, da več, kot je imel anketiranec znanja, bolj se je 

bil pripravljen učiti o žuželkah (znanstvena kategorija stališč) pa tudi manj je bil pripravljen 

ogrožati in onesnaževati okolje ter žuželke v njem (ekologistična kategorija stališč). Poleg 

tega so učenci z več znanja izražali manj negativna stališča oz. bolj pozitivna stališča do 

žuželk (negativistična kategorija stališč).   

 

Tabela 17: Prikaz korelacij med posameznimi kategorijami stališč študentk do žuželk in 

znanjem študentk o žuželkah. 

SPEARMAN RHO (r) 
ZNANJE 

r p 

KATEGORIJA 

STALIŠČ 

ZNANSTVENA 0,221 0,005 

NEGATIVISTIČNA -0,241 0,002 

MORALISTIČNA -0,088 0,267 

EKOLOGISTIČNA 
-0,158 0,046 

Opomba: r – Spearmanov korelacijski koeficient; N=130; p= statistična pomembnost; Negativen 

predznak pri posameznih kategorijah pomeni pozitivno korelacijo, saj so bile trditve pri teh 

kategorijah negativne. 

 

S pomočjo tabele 17 ugotovimo, da pri študentkah- bodočih učiteljicah obstaja sicer nizka, a 

najvišja povezanost med negativistično kategorijo stališč in znanjem. Več kot so imele bodoče 

učiteljice znanja o žuželkah, bolj so se bile pripravljene učiti o njih, imele so tudi manj 

negativna oz. bolj pozitivna stališča do žuželk. Bile so manj pripravljene ogrožati žuželke in 

onesnaževati okolje, v katerem žuželke živijo. Korelacija med znanjem in ekologistično 

kategorijo stališč je nizka.  
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6 RAZPRAVA IN SKLEPI   

 

Eno izmed predvidevanj slovenskih učnih načrtov pri poučevanju bioloških vsebin je tudi to, 

da naj bi se učenci z različnimi organizmi srečali že na začetku obveznega šolanja (Tomažič, 

2009). Umestitev neposrednega stika z živimi živalmi v pouk bioloških vsebin, ki se odvija 

tako v formalnih, kot tudi v neformalnih izobraževalnih ustanovah, je namreč pomembna, saj 

interakcije z živimi živalmi pripomorejo k razvoju bolj pozitivnih, močnejših in stabilnejših 

stališč učečih se do živali, posledično pa tudi k boljšemu in bolj trajnostnemu pomnjenju 

znanja o teh živalih (Fazio in Zanna, 1981). To velja še posebej takrat, ko se srečamo z »manj 

priljubljenimi« vrstami živali npr. žuželkami (Tomažič, 2009; Prokop idr., 2009; Prokop idr., 

2010). Spodbujanje učencev in študentov k spoznavanju pestrosti žuželčjega sveta je namreč 

zelo pomembno (Yen idr., 2004), saj je to ključ do razumevanja njihovega pomena in 

nenazadnje vloge v ekosistemih (Shepardson, 2002). 

Rezultati naše raziskave kažejo, da je od 291 anketirancev (16 jih na vprašanje, če so v rokah 

že držali razne vrste žuželk, ni odgovorilo), neposredno izkušnjo imelo 247 anketirancev, 28 

anketirancev pa ne (tabela 7). Anketiranci so se z žuželkami srečevali ne le v okviru 

formalnega izobraževanja, temveč tudi pri drugih oblikah neformalnega izobraževanja, ki 

potekajo izven šole in jih izvajajo razne druge ustanove, kot so živalski vrtovi, parki in 

muzeji.   

S pomočjo anketnega vprašalnika smo preverjali tudi stališča anketirancev do žuželk. Za 

razporeditev trditev v kategorije smo uporabili faktorsko analizo, s pomočjo katere smo dobili 

4 faktorje. Ker je bila vrednost Cronbach alphe pri vseh štirih faktorjih ustrezna, smo v 

nadaljnjo analizo vključili vse omenjene faktorje (tabela 3). 

S faktorsko analizo smo torej pridobili naslednje kategorije stališč: 

Kategorija 1: ZNANSTVENO STALIŠČE 

Kategorija 2: NEGATIVISTIČNO STALIŠČE 

Kategorija 3: MORALISTIČNO STALIŠČE 

Kategorija 4: EKOLOGISTIČNO STALIŠČE 

Kraus (1995) navaja, da so stališča še posebej pomembna, saj vodijo, vplivajo, narekujejo, 

oblikujejo in predvidijo dejansko vedenje posameznika. 

Neposredna izkušnja, vključujoč interakcijo z živimi živalmi, pomembno vpliva na 

oblikovanje stališč posameznika do živali. Stališča ob tem postanejo ne samo stabilnejša, 

trajnejša in odpornejša na vplive iz okolice (Fazzio in Zanna, 1981). Na oblikovanje stališč 

vplivata tudi spol in starost anketirancev.  
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V raziskavi Prokopa in Tunnicliffove (2010) je bilo ugotovljeno, da anketiranci bolje poznajo 

»nepriljubljene« vrste živali (volk, miš, koloradski hrošč), v primerjavi s »priljubljenimi« 

vrstami živali (zajec, veverica, pikapolonica). Njihova stališča do »nepriljubljenih« vrst živali 

so bila bolj negativna, kot stališča do »priljubljenih« živalskih vrst. Na to pomembno vpliva  

predhodna neposredna izkušnja anketirancev z živalmi. Avtorja trdita, da dekleta običajno 

pokažejo bolj negativna stališča do »nepriljubljenih« živalskih vrst, kot fantje, medtem, ko je 

znanje pri obeh spolih enako. 

Tudi naša raziskava je pokazala, da so osnovnošolke in študentke, sodelujoče v raziskavi, 

pokazale zanimanje za proučevanje žuželk v naravi, saj menijo, da so žuželke v naravi zelo 

pomembne. S pomočjo branja o žuželkah, si želijo izvedeti več o njihovem življenju. 

Študentke zanima tudi razmnoževanje žuželk. Pri osnovnošolkah opazimo, da se jim zdijo 

žuželke nagravžne/nagnusne, bolj kot študentkam- bodočim učiteljicam in osnovnošolcem. 

Zanimiva je primerjava stališč osnovnošolk in študentk oziroma bodočih učiteljic, s stališči 

osnovnošolcev. Ti namreč menijo, da so žuželke v naravi zelo pomembne, obenem pa so 

mnenja, da bi jih bilo najbolje kar pobiti, saj trdijo, da ubijanje žuželk za zabavo ni kruto. 

Kljub navedenemu tako osnovnošolke, kot tudi osnovnošolci menijo, da so žuželke 

premajhne, da bi bile pomembne ter, da ne bi bilo nobene škode, če bi izumrle. Opazimo, da 

so vsi anketiranci, ne glede na spol, navajali, da se žuželk bojijo. Takšno sklepanje o žuželkah 

in nivo strahu do njih, se je verjetno pojavilo bodisi zaradi slabe neposredne izkušnje z 

žuželkami, ki so jo imeli ali pa so nanjo, v smislu potencialno nevarnih žuželk (čebel, os), 

pomislili. Vsi anketiranci se kljub vsem navedbam zanimajo za spoznavanje različnih vrst 

žuželk, čeprav menijo, da so žuželke dolgočasne. Obenem navajajo, da žuželke nimajo 

pravice živeti. 

Pozitivno privzgajanje stališč do vseh vrst žuželk je potrebno privzgojiti že najmlajšim 

(Fakin, 2012). 

Tabela 11 nam prikazuje, da se žuželk bolj bojijo anketiranci višjih razredov osnovne šole kot 

anketiranci, ki obiskujejo nižje razrede osnovne šole. Pri študentkah oziroma bodočih 

učiteljicah je opaziti, da se žuželk bolj bojijo anketiranke nižjih letnikov, kot anketiranke 

višjih letnikov fakultete. Vidimo tudi, da anketiranci nižjih razredov osnovne šole in tisti, ki 

obiskujejo nižje razrede fakultete trdijo, da so žuželke nagravžne/nagnusne. Vsi anketiranci, 

ki obiskujejo nižje stopnje šolanja, se v povprečju strinjajo tudi s tem, da bi bilo žuželke 

najbolje kar pobiti, kar pa ne moremo reči za anketirance višjih stopenj šolanja. Višja kot je 

stopnja šolanja anketirancev, nižje je njihovo strinjanje s to trditvijo. 

Da je temu tako, lahko povežemo z večjo količino prejetega znanja pri študentkah - bodočih 

učiteljicah, kot pri osnovnošolkah in osnovnošolcih. Kot trdi Kellert (1996) višja količina 

znanja pripomore tudi k bolj pozitivnim stališčem, o čemer pa bom par besed napisala še 

spodaj.  
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Po drugi strani pri anketirancih opazimo, da menijo, da so žuželke dolgočasne in da ne bi bilo 

nobene škode, če bi izumrle. K temu bi pripomogli tudi sami, saj menijo, da je žuželke 

najbolje uničiti z insekticidi. 

S pomočjo zadnjega sklopa vprašalnika smo pri anketirancih preverjali njihovo poznavanje 

žuželk in znanje o njih. Anketiranci so na vse trditve o žuželkah odgovarjali zelo slabo. 

Težave jim predstavljajo tako splošne kot tudi specifične značilnosti žuželk, tuja jim je 

zgradba žuželk, njihovo življenje, razvrščanje žuželk v sistem, evolucija žuželk, …Sklepamo 

lahko na zelo slabo poznavanje žuželk kot tudi na zelo slabo znanje o teh. Naj omenim, da so 

študentke - bodoče učiteljice na trditve odgovarjale boljše kot osnovnošolke in osnovnošolci, 

kar je bilo glede na količino prejetega znanja in specifično smer študija Biologije z vezavama 

(Biologija - Gospodinjstvo in Biologija – Kemija), za pričakovati. Če rezultate pogledamo 

natančneje in jih povzamemo, vidimo, da imajo tako osnovnošolke in osnovnošolci, kot tudi 

študentke – bodoče učiteljice, težave s poznavanjem splošnih značilnosti žuželk kot tudi s 

poznavanjem biologije žuželk. Tuji sta jim njihova notranja, kot tudi zunanja zgradba ter 

vodno življenje. Pomanjkljivo znanje je opaziti pri razvrščanju žuželk v sistem in njihovem 

razvoju. Vrednosti napačnih odgovorov variirajo od odgovora do odgovora, odvisne so od 

tega, katero skupino anketirancev gledamo (tabela 12).   

Predvsem pri osnovnošolskih anketirancih je poznavanje žuželk v večji meri slabo (tabela 13). 

Tudi znanje o žuželkah je pri tej skupini anketirancev zelo slabo. Kljub temu, da se učenci v  

sedmem razredu osnovne šole, pri predmetu naravoslovja srečajo s tematiko, ki obravnava 

žuželke, jih tako splošno kot specifično slabo poznajo. Učitelji bi se morali zavzemati za 

nazornejše predstavitve žuželčjega sveta, njihovega življenja, zgradbe, razvoja, splošnih 

značilnosti v povezavi z razvrščanjem žuželk v sistem. Izpostavila bi pomembnost 

vključevanja fizičnega stika z živimi živalmi v programe, ki so pod vodstvom učiteljev ali 

strokovnjakov za delo z živalmi,  izvedeni v izobraževalnih ustanovah (šole, živalski vrtovi, 

…), poudarjajo tudi Prokop idr. (2009). Avtorji navajajo, da le znanje, brez interakcije z 

živimi živalmi, ne zadošča za razvoj primernih stališč in kakovostnega znanja. To velja še 

posebej, ko govorimo o »nepriljubljenih« oziroma »manj« priljubljenih vrstah živali. Tudi 

Tomažič (2009) poudarja pomembnost neposredne izkušnje z živalmi pri izobraževanju, saj je 

ključna za za razvoj znanja, spretnosti in stališč. 

Pri ostalih trditvah so anketiranci v večji meri pokazali nekoliko boljše poznavanje 

ontogenetskega razvoja žuželk pa tudi njihovega razvojnega kroga. Dobro so odgovarjali na 

nekatere trditve v povezavi z zunanjo zgradbo žuželk in njihovimi splošnimi značilnostmi, 

predvsem tistih, s katerimi se srečujejo vsak dan. 

Tudi bodoče učiteljice, ki jih predstavlja vzorec anketiranih študentk, so tako, kot 

osnovnošolski anketiranci, na nekatere trditve odgovarjale zelo slabo. Konkretno to nakazuje 

na zelo slabo poznavanje nastanka medu, evolucije kačjih pastirjev, zgradbe telesa žuželk, 

razvrstitve žuželk v sistem, razvojnega kroga bogomolk, … Pri študentkah, oziroma bodočih 

učiteljicah v večji meri opazimo boljše znanje, kot pri osnovnošolskih anketirancih. Razlog za 

to lahko pripišemo količini predhodnega in prejetega znanja na specifični smeri, ki jo  
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študirajo, saj pri pouku bioloških vsebin, pri kar nekaj predmetih, na fakulteti podrobno 

obravnavajo pester svet nevretenčarjev, s katerimi se srečajo tudi neposredno. Menim, da so 

vaje, ki so jih študentke deležne v sklopu izobraževanja na fakulteti dovolj nazorne, dobro pa 

bi bilo, da bi asistenti in profesorji tako med vajami, kot tudi med predavanji, večkrat pozvali 

študente k skupni diskusiji in jih tako spodbudili k bolj sprotnemu in natančnejšemu 

proučevanju ter odkrivanju nerazumevanja, če bi bilo to prisotno. Ne nazadnje je odkrivanje 

napačnih predstav in nerazumevanja ključno, saj pripomore k bolj temeljitemu odpravljanju 

teh, ki nemalokrat pripomorejo k podajanju napačnih predstav bodočim učečim. 

Tabela 14 nam prikazuje razlike v ocenah posameznih kategorij stališč do žuželk in znanja o 

žuželkah glede na spol anketirancev. Iz tabele razberemo, da se za značilnosti žuželk in 

njihovo delovanje, v enaki meri, zanimajo tako osnovnošolke, kot tudi študentke oziroma 

bodoče učiteljice. V nekoliko manjši, statistično pomembni meri, se za našteto zanimajo 

osnovnošolci. Omenjeni imajo izmed vseh anketiranih tudi najbolj razvit občutek in skrb za 

pravilno ravnanje z živalmi. Vsi anketiranci so pripravljeni varovati okolje in žuželke živeče v 

njem.  

Iz tabele 15 razberemo, da imajo tako osnovnošolski anketiranci, kot tudi anketiranci nižjih 

letnikov, do žuželk bolj negativna stališča, statistično pomembna razlika pa se pokaže pri 

anketirancih višjih letnikov fakultete, ki imajo do žuželk bolj pozitivna stališča. Občutek za 

pravilno ravnanje z žuželkami je srednje visok pri vseh anketirancih, pri navedenih pa 

opazimo tudi srednje visoko zanimanje za skrb za okolje in za žuželke živeče v njem.  

Pri ugotavljanju povezav-korelacij med stališči in znanjem vseh anketirancev (tabela 16) smo 

ob natančnejšem pregledu ugotovili, da med posameznimi kategorijami stališč anketirancev 

do žuželk in znanjem anketirancev o žuželkah, opazimo sicer nizko, a najvišjo povezanost 

med ekologistično kategorijo stališč in znanjem. Več kot so imeli anketiranci znanja, tem bolj 

so se bili pripravljeni učiti o žuželkah, obenem pa so bili manj pripravljeni ogrožati in 

onesnaževati okolje ter žuželke, ki v njem živijo. Do okolja in žuželk so imeli torej bolj 

pozitivna stališča. Pomembnosti višje ravni izobrazbe poudarjata Looy in Wood (2006). Višja 

raven izobrazbe je namreč posledično povezana z bolj pozitivnimi stališči do manj 

priljubljenih vrst živali, kot so žuželke. 

Natančnejši vpogled v povezave-korelacije med stališči in znanjem osnovnošolk in študentk- 

bodočih učiteljic (tabela 17) prikazuje sicer nizko, a najvišjo povezanost med negativistično 

kategorijo stališč in znanjem. Več, kot so imele anketirane znanja o žuželkah, bolj so se bile o 

njih pripravljene učiti, do njih pa so imele manj negativna stališča oziroma bolj pozitivna 

stališča. S strani anketirank to sovpada s pripravljenostjo manjšega ogrožanja žuželk in 

onesnaževanja okolja, v katerem te živijo. Poleg pozitivnih stališč do žuželk imajo tako 

osnovnošolke, kot tudi študentke, bolj pozitivna stališča do žuželk pa tudi bolj pozitivna 

stališča do varovanja okolja, v katerem žuželke živijo.  
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Izobraževanje, po mnenju Kellerta (1996), pri ozaveščanju ljudi o organizmih in okolju, 

odigra ključno vlogo. Pomembno pripomore k razvijanju pozitivnih stališč. Bolj izobraženi 

ljudje imajo do žuželk bolj pozitivna stališča kot manj izobraženi. 
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PRILOGE  

Priloga A 

Vprašalnik o odnosu do žuželk in preizkus znanja o poznavanju žuželk 

Index:  _____________________________________ 

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

V naravo hodim 

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

b) d)  le izjemoma. 

Živim:   a) v mestu.         b) na podeželju. 

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

 

VPRAŠALNIK O ODNOSU DO ŽUŽELK IN PREIZKUS ZNANJA O POZNAVANJU 

ŽUŽELK 

 

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

4= se strinjam, 5= se popolnoma strinjam 

Natančno preberi spodnje trditve in se opredeli glede strinjanja z njimi. 

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 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 


