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POVZETEK  

Učitelji, učenci in drugi strokovni delavci šole so vsakodnevno v različnih medosebnih 

interakcijah, v katerih si izmenjujejo znanja, stališča, vrednote, prepričanja. Strahovi, 

stiske in težave so nekaj normalnega, kar se pojavlja pri učencih. Strahove učenci 

velikokrat potlačijo, jih ne premagajo, zato ostajajo prisotni tudi v času odraslosti. Slednje 

lahko negativno vpliva na njihovo življenje, še posebno kadar so strahovi močni in 

globoko ukoreninjeni. Eden izmed strahov, ki ga imajo otroci in učenci, je tudi strah pred 

živalmi. Po mnenju raziskovalcev je lahko naučen ali prirojen. Prirojeni strahovi naj bi 

imeli izvor v potencialni nevarnosti živali, kot so plenilci in kače. Naučen strah je lahko 

posledica lastnih negativnih izkušenj, klasičnega ali instrumentalnega pogojevanja, 

učenja z opazovanjem ali negativnih informacij. Otroci se veliko stvari naučijo z 

opazovanjem, zato lahko negativno modelno učenje vpliva na pridobljeni strah, ki je 

popolnoma neutemeljen. V vlogi modela sprva nastopajo starši, kasneje vzgojitelji v 

vrtcu, nato učitelji. V obdobju mladostništva se učenci zgledujejo tudi po svojih vrstnikih 

in vzornikih, ki jih lahko zasledijo na internetu, televiziji in drugje. V empiričnem delu 

diplomskega projekta sem raziskovala, ali učitelji pri učencih prepoznavajo strah pred 

živalmi. Zanimalo me je tudi, za katere živali najpogosteje zaznavajo, da se jih učenci 

bojijo, kako prepoznavajo te strahove in na kakšen način ukrepajo, če jih zaznajo. 

Zanimalo me je tudi, ali obstaja povezava med učiteljevimi in učenčevimi strahovi pred 

živalmi in ali so učitelji mnenja, da lahko oni sami, starši ali vrstniki nastopajo v vlogi 

modela, ki ga učenci posnemajo. 

Kvalitativna raziskava je pokazala, da učitelja pri svojih učencih prepoznavata strah pred 

živalmi, predvsem kačami, pajki in žuželkami, medtem ko ga vzgojiteljica ne zaznava. 

Strah pred živalmi zaznajo po značilni obrazni mimiki, telesni govorici in joku, katerega 

vzgojiteljica opaža predvsem v vrtcu. Povezave med učiteljevim strahom in tistim, ki ga 

učitelji pri učencih zaznavajo, nisem vzpostavila. Učitelja in vzgojiteljica so kot dobro 

prakso pri premagovanju strahu pred živalmi izpostavili direktno izkušnjo, nove, 

pozitivne informacije in spoznavanje vedenja živali.   

 

Ključne besede: čustva, strah, strah pred živalmi, modelno učenje, učenci osnovne šole 

  



ABSTRACT 

Teachers, pupils and other professional workers in schools are in different interpersonal 

interactions, in which they exchange knowledge, views, values and beliefs on a daily 

basis. Fears, distress and problems are a normal, common feature that appears with pupils. 

Many times, they suppress their fears, do not overcome them, and that is why they remain 

present in their adulthood. The latter can affect their lives in a negative way, especially 

when the fears are strong and deep-set. One of the fears that children and pupils have is 

the fear of animals. According to researchers, it can be either learned or innate. Innate 

fears are supposed to have their origin in potential danger of an animal, such as predators, 

snakes. Learned fear can be a consequence of personal negative experiences, classical or 

instrumental conditioning, learning by observing or negative information. Children learn 

many things by observing, therefore negative model learning can affect obtained fear, 

which is completely unfounded. Parents are the first that appear in the role of the model, 

then educators in kindergartens and later teachers. In adolescence, pupils look up to their 

peers, whom they can come across on the internet, TV or elsewhere. In the empirical part 

of my thesis, I researched whether teachers recognize fear of animals in pupils. I also 

wondered which animal fears they mostly perceive, how they recognized them and in 

what way they take measures if they sense fear of animals. I also wondered if there is a 

connection between teacher's and pupils' fear of animals, whether teachers believe that 

they themselves, parents or peers can perform the role of a model that pupils imitate.  

 

Qualitative research has shown that the teachers recognize fear of animals in their pupils, 

especially snakes, spiders and insects, whereas the educator in kindergarten does not. Fear 

of animals is detected by characteristic facial expression, body language and crying, 

which the educator in kindergarten notices especially in kindergarten. I did not establish 

a connection between the teacher's fear and those that teachers perceive in pupils. As a 

good practice in overcoming fear of animals, the teachers and the educator in kindergarten 

highlighted direct experience, new, positive information and studying the animal 

behaviour. 

 

Key words: emotions, fear, fear of animals, model learning, primary school pupils  
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1 UVOD 

Vedenje vsakega človeka je individualno, vendar se kljub temu pojavljajo podobni 

mehanizmi, ki nam zagotavljajo obstoj. Podobno je tudi z izražanjem in doživljanjem 

čustev, ki so unikatna za vsakega posameznika, kljub temu pa med nami obstajajo 

enakosti. Čustva, med njimi tudi strah, je mogoče prepoznati po telesni govorici in 

obrazni mimiki. Prepoznavanje in zaznavanje čustev je proces, ki ga otrok usvaja že na 

začetku življenja. Učenje sprva poteka preko lastnih izkušenj in opazovanja drugih, 

kasneje tudi v drugih oblikah učenja, pri katerih je vključeno mišljenje. Tako je mogoče, 

da otrok nezavedno prevzame strah, ki ga lahko spremlja skozi otroštvo, mladostništvo 

in kasneje v odraslost. Vzgojitelji in učitelji učence spremljajo vse do adolescence, zato 

imajo pomembno vlogo pri zaznavanju in odpravljanju najrazličnejših strahov učencev. 

Strahove je potrebno obravnavati in poiskati primerno metodo za njihovo 

najučinkovitejšo odpravo, saj lahko v nasprotnem primeru ovirajo vsakdanje življenje 

posameznika. V diplomski nalogi sem se osredotočila na učiteljevo prepoznavanje 

učenčevih strahov pred živalmi in možne načine ukrepanja ob njihovi prepoznavi.  
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 ČUSTVA 

Čustva so del našega vsakdanjega življenja, določajo nam njegovo kakovost in so prisotna 

v vseh odnosih, ki jih imamo z drugimi osebami (Rupnik, 2012). Negativna in pozitivna 

čustva lahko posameznik projicira na drugo osebo, kar tej lahko polepša ali poslabša dan, 

lahko tudi življenje. Zato je pomembno razvijati tudi tako imenovano  čustveno pismenost 

oziroma čustveno inteligentnost. Goleman (2006) jo razdeli v pet kategorij, in sicer: 

poznavanje svojih čustev, obvladovanje čustev, motiviranje samega sebe, prepoznavanje 

čustev v drugih in sposobnost odnosov. Prva kategorija, poznavanje svojih čustev, je 

izredno pomembna, saj predstavlja osnovo čustvene inteligentnosti. Pomembno je tudi 

prepoznavati čustva drugih, vendar je za to potrebno obvladovati in prepoznati tudi čustva 

pri sebi. Wilks (2007) kot šesto kategorijo Golemanovemu modelu doda preoblikovanje 

čustev, ki posamezniku prinaša tudi osebnostno preobrazbo. Pomemben element 

preoblikovanja čustev je to, da se posameznik nauči negativna čustva preoblikovati v 

druga, veliko uporabnejša, ki lahko izboljšajo kvaliteto življenja. Posamezniki različno 

izražajo in doživljajo posamezna čustva, kar se odraža v jakosti, globini ter trajanju (Areh, 

2012), ne nazadnje pa je izražanje in doživljanje čustev odvisno tudi od socialnega okolja, 

v katerega je individuum postavljen (Öhman, 2008). 

Čustva so povezana z razumom, saj se zavedamo, kdaj smo srečni, žalostni, jezni, 

navdušeni itd. Ravno tako nam razum pomaga pri prepoznavanju in razumevanju čustev 

drugih ljudi. Z biološkega stališča je razum povezan s področjem v možganih, 

imenovanim neokorteks, čustveni del pa predstavlja amigdala, tako imenovani čustveni 

možgani (Wilks, 2007). Učenje in pomnjenje sta omogočila razvoj limbičnega sistema, 

ki je del čustvenih možganov (Goleman, 2006). Slednji so evolucijsko starejši. 

Neokorteks se je začel razvijati pri sesalcih, višek razvoja pa je dosegel pri človeku. 

Delovanje amigdale je zato bolj primitivno, deluje po načelu beg ali boj, a je v nevarnih 

situacijah ključnega pomena za preživetje (Wilks, 2007). Vendar ne smemo misliti, da sta 

neokorteks in limbični sistem neodvisna. Med seboj sta povezana preko neskončnega 

števila nevronskih povezav, še več, nekateri deli neokorteksa so se razvili iz delov 

limbičnega sistema. Povezanost razumskega in čustvenega dela možganov nam tako 

omogoča bolj polno, doživeto življenje, ki je zelo prepleteno s čustvi (Goleman, 2006). 

Slednje je morda tudi razlog za strah pred nekaterimi živalmi, kar bom opredelila v 
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nadaljevanju. Čustva so kompleksno zgrajena in so posledica fizioloških dejavnikov, 

kognitivnih procesov in izraženega vedenja (Myers, 1996). 

Čustveni procesi in čustva so že dolga leta predmet raziskovanja, zato so se oblikovale 

različne teorije, ki jih lahko razdelimo v različne kategorije. Tako lahko opredelimo 

fiziološke, nevrološke, funkcionalne, kognitivne in socialne skupine teorij čustev. 

LeDoux (1989, 1992; v Smrtnik Vitulić, 2007) in Pankseppa (1989, 1992; v Smrtnik 

Vitulić, 2007) sta avtorja fizioloških in nevroloških teorij, saj pravita, da so čustva 

posledica fizioloških sprememb v organizmu in medmožganskih povezavah, ki se v 

individuumu sprožijo ob specifičnih dražljajih. Eden izmed pomembnih avtorjev 

funkcionalnih teorij je Izard (1991, v Smrtnik Vitulić, 2007), ki pravi, da so čustva 

posledica evolucijskega razvoja, zato so človeku prirojena. Nadalje je za posamezno 

čustvo značilna prepoznavna obrazna mimika, ki je posledica fizioloških posledic v 

telesu. Avtorji kognitivnih teorij zagovarjajo, da so čustva kompleksna po sestavi in 

izvoru ter se spreminjajo glede na odnose med posameznikom in okoljem. Kot zadnja 

skupina so socialne teorije čustev, katerih avtorji pravijo, da se čustva izražajo in 

oblikujejo v odnosu z družbo (Smrtnik Vitulić, 2007).  

Poleg zgoraj omenjenih teorij se čustva lahko razdeli tudi na kompleksna in temeljna. 

Slednja naj bi se v ontogenetskem in filogenetskem razvoju organizma pojavila zelo 

zgodaj, z značilno obrazno mimiko, katere prepoznavanje in izražanje je neodvisno od 

kulture. V skupino temeljnih čustev spadajo zanimanje, veselje, presenečenje, žalost, 

jeza, gnus, strah. Za kompleksna čustva je značilno, da se pojavijo približno po drugem 

letu starosti in niso ključna za preživetje, vendar so pomembnejša za življenje v družbi. 

V omenjeno skupino naj bi spadali sram, krivda, ponos, zavist idr. (Izard, 1991; v Smrtnik 

Vitulić, 2007).  

Veliko avtorjev čustva razdeli na tako imenovana pozitivna in negativna čustva, čeprav 

posebnih kriterijev za delitev avtorji ne navajajo. Pri tem gre zgolj za to, da so pozitivna 

čustva prisotna v okoliščinah, ko posamezniku pomagajo pri uresničevanju njegovega 

cilja, negativna pa tista, ki mu doseganje ciljev preprečujejo ali pa ga ogrožajo (Smrtnik 

Vitulić, 2007).  

Ne glede na omenjene teorije čustev je od posameznika odvisno, kako bo v določeni 

situaciji reagiral ter kateri kompleksni procesi se bodo sprožili in se odražali na 
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posameznikovem vedenju in dejanjih. Bolj kot je situacija za osebo pomembna, 

intenzivnejša čustva se bodo pri njem izrazila (Smrtnik Vitulić, 2007). 

2.2 STRAH 

Strah je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (b. d.) opredeljen kot »neprijetno stanje 

vznemirjenosti zaradi neposredne ogroženosti, (domnevno) sovražnih, nevarnih 

okoliščin«. 

Različni avtorji uvrščajo strah v različne kategorije. Ena izmed delitev ga uvršča med 

primarna čustva. Po drugih delitvah gre za negativno čustvo, ki lahko posameznika ovira 

pri doseganju ciljev (Smrtnik Vitulić, 2007). 

Strah redko nastopa kot edino čustvo v neki situaciji. Mnogokrat se preliva z drugimi 

čustvi. V situaciji, ki v osebi povzroči reakcijo strahu, se sprva pojavi presenečenje, ki 

izgine v manj kot sekundi. Nato nastopi strah, ki se lahko pretvori tudi v druga čustva, 

kot so gnus, jeza, panika, žalost itd. (Ekman, 2003). Pogosto se tudi prekriva s tesnobo. 

Oba se odražata v negativnih občutkih in močni telesni govorici. Strah je posledica 

neizogibne situacije, kjer je posameznik izpostavljen dogodku, ki od njega zahteva 

obrambo ali beg iz nevarnih okoliščin (Öhman, 2008). Telo se na strah odziva tako, da 

aktivira simpatični živčni sistem, ki ga lahko zaznamo v povišanem bitju srca in 

intenziteti dihanja, poveča se tudi napetost mišic (Muris, 2007). Pomembno vlogo pri 

tvorbi strahu ima tudi majhno področje v možganih, imenovano amigdala, ki zaznava in 

organizira odzive na potencialno nevarnost, preko direktne ali posredne izkušnje 

(LeDoux, 1998, v Muris, 2007). Amigdala tako ves čas pregleduje okolico in sproži 

kaskado obrambnih mehanizmov, ki vključujejo simpatični živčni sistem, takoj ko zazna 

potencialno nevarnost (Muris, 2007). 

Strah zaznamo pri otrocih, pogost spremljevalec je tudi v odrasli dobi. Dolgotrajni 

strahovi se po besedah avtorja Östa (1987) razvijejo že v času otroštva. Pri tem je 

potrebno poudariti, da so strahovi pri otrocih del njihovega normalnega razvojnega 

procesa (Muris, 2007; Field in Davey, 2001). Pri nekaterih posameznikih se zaradi 

specifičnih izkušenj nekateri strahovi ne reducirajo, kar se odraža v specifičnih strahovih 

v odrasli dobi (Muris, 2007). Öst (1987) nadaljuje, da je za razvoj strahu pri otroku dovolj 

učenje preko opazovanja ali slišanih informacij, v obdobju odraslosti pa je razvoj strahu 

pogojen z direktno izkušnjo. King, Ollendick in Murphy (1997) strahove, ki se od otroštva 
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nadaljujejo v odraslost, imenujejo klinični strah ali fobija. Močen strah zelo otežuje 

življenje posameznika in se lahko izraža tudi v obliki panike (Smrtnik Vitulić, 2007). 

2.2.1 Prepoznavanje strahu 

Čustva, med njimi tudi strah, se naučimo prepoznavati z izkušnjami, ki so posledica 

učenja. Kako uspešno bomo prepoznavali strah pri sebi in drugih, je odvisno od našega 

lastnega načina čustvovanja, zmožnosti predvidevanja izida različnih situacij in od 

sposobnosti prepoznavanja čustev pri drugih ljudeh (Smrtnik Vitulić, 2007). 

Obrazna mimika prestrašene osebe vključuje: 

 dvignjene veke, 

 dvignjene obrvi, ki so potisnjene skupaj, 

 horizontalno močno raztegnjene ustnice proti ušesom, 

 brada je potisnjena nazaj (Ekman, 2003). 

Strah se lahko razbere tudi iz telesne govorice, za katero so značilni hitrejše in globlje 

dihanje, potne in hladne roke ter tresenje (Ekman, 2003). 

2.2.2 Pojavnost strahov glede na starost  

Od rojstva do šestega meseca starosti se pri dojenčku najpogosteje pojavita strah pred 

glasnimi zvoki in strah pred izgubo podpore (matere). Od šestih do osemnajstih mesecev 

je pogost strah pred tujci. Pri dveh in treh letih se pojavi strah pred živalmi in 

imaginarnimi bitji, kar je povezano z razvojem mišljenja. Od tretjega do šestega leta se 

pojavi strah pred nevihtami, temo in izgubo ljudi, ki skrbijo za otroka. Pri vstopu v šolo, 

okoli šestega leta, se pojavi strah pred šolo. V tem času in nekje do desetega leta se pojavi 

strah pred fizičnimi poškodbami. Kasneje, po dvanajstem letu, se oblikujejo še druge 

oblike strahu, kot so panika, socialna anksioznost idr. (Muris, 2007). 

2.3 STRAH PRED ŽIVALMI 

Ljudem naj bi bile bolj priljubljene tiste živali, ki se jih pojmuje kot bolj podobne človeku 

(Plous, 1993, v Torkar, Kubiatko in Bajd, 2012), tako fizično kot posledično tudi 

psihološko (Knight idr., 2003, v Torkar idr., 2012). V to skupino se uvrstijo sesalci, ptiči 

in drugi vretenčarji. Nevretenčarji se od ljudi močno razlikujejo, tako morfološko kot tudi 

vedenjsko, tako da se človek težko poistoveti z njimi, kar vodi v to, da se jim raje izogne 
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(Kellert, 1993, v Torkar idr., 2012). Omenjene ugotovitve lahko vodijo do predsodkov, 

slednji pa zaradi napačnih informacij tudi do strahu pred različnimi živalskimi vrstami.  

Davey idr. (1998) navajajo, da je strah pred živalmi najpogosteje izražen in tudi 

najdolgotrajnejši strah. Öst (1987) je ugotovil, da se strah pred živalmi začne izražati pri 

šestih letih, vendar Muris (2007) navaja, da se lahko razvije že med drugim in tretjim 

letom starosti, ko začne otrok raziskovati zunanji svet. Tvorba strahu pred živalmi naj bi 

bila v tem obdobju logična, saj lahko otroka obvaruje pred potencialnim napadom, smrtjo 

ali fizičnimi poškodbami. Field in Davey (2001) dodajata, da pri večini otrok strah pred 

živalmi izzveni do adolescence. Kljub temu pa se nekateri strahovi pred živalmi odražajo 

kot iracionalni, velikokrat nerealni (Røskaft, Bjerke, Kaltenborn, Linnell in Andersen, 

2003). Ob nepravilni obravnavi se ohranjajo tudi v času odraslosti. Rachman (1991, v 

Field in Lawson, 2003) predstavi model možnih načinov, kako se strahovi pred živalmi 

ohranijo vse do odraslosti. Prvi je direktna negativna izkušnja, ki jo posameznik poveže 

z možnim travmatičnim zaključkom, zaradi česar se izzove odziv v obliki strahu. Drugi 

možni način je učenje preko opazovanja drugih, tretji pa transmisija preko negativnih 

informacij, ki se odrazijo v strahu. Arindell (2000) pravi, da se lahko strah pojavi zgolj 

zaradi fizičnega videza in/ali nepoznavanja živali, kar je zaradi napačne interpetacije 

povezano z oblikovanjem predsodkov. Velik poudarek daje tudi komponenti nevarnosti, 

možnosti okužbe ali možnosti smrti zaradi napada, pika in ugriza. Slednje se povezuje z 

Rachmanovim modelom ohranjanja strahu v odraslosti, natančneje prvo možno potjo 

(Rachman, 1991, v Field in Lawson, 2003). Manj izrazit strah pred nekaterimi živalmi po 

mnenju Daveyja (2007) velikokrat nastopa z gnusom in ne le kot strah.  

2.3.1 Skupine strahu pred živalmi 

Najpogostejši strahovi pred živalmi naj bi bili usmerjeni proti plenilcem. Ware idr. (1994, 

v Arrindell, 2000) jih opredelijo kot živali, ki potencialno hitreje napadejo in poškodujejo 

človeka. Nadalje opredeljujejo tudi živali, ki so predmet strahu, vendar niso značilne po 

tem, da bi napadle in poškodovale človeka. Gre za živali, kot so kuščarji, kače, podgane, 

netopirji. Davey (1994, v Arrindell, 2000) navaja dodatno skupino živali, nevretenčarje, 

ki so pogosto predmet strahu, vendar se od omenjene skupine razlikujejo po tem, da 

nimajo hrbtenice ali hrbtenjače. V to skupino uvršča črve, polže, pajke. 
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2.3.2 Strah pred živalmi glede na spol, starost, izobrazbo, življenjsko 

okolje 

Pri ženskah raziskovalci zaznavajo višjo stopnjo strahu pred živalmi kot pri moških 

(Davey idr., 1998; Arrindell, 2000; Røskaft idr., 2003; Tomažič, 2011c). Røskaft idr. 

(2003) so v raziskavi, ki je bila usmerjena k zaznavanju strahu pred štirimi velikimi 

plenilci na Norveškem, ugotovili, da se stopnja samo izraženega strahu pri ženskah 

zvišuje s starostjo in je povezana tudi z nižjo izobrazbo. Nadalje so raziskave pokazale, 

da naj bi višja stopnja izobrazbe in večja količina izkušenj z živalmi pripomogli k nižji 

stopnji strahu. Davey idr. (1998) so ugotovili, da se ženske bolj bojijo tistih živali, pri 

katerih je visoka tudi komponenta gnusa.  

Røskaft idr. (2003) so postavili zanimivo teorijo, ki se navezuje na višjo stopnjo strahu 

pred živalmi pri ženskah. Navezovali so se na evolucijsko teorijo prirojenih strahov, in 

sicer so bile ženske med evolucijsko zgodovino človeka zadolžene za skrb in vzgojo 

otrok, zato so se večino časa zadrževale v okolici doma. Moški so bili lovci, zato so se 

večkrat srečali z nevarnimi živalmi, kar naj bi znižalo njihov strah pred njimi. Ženske naj 

bi lažje izražale svoje strahove zaradi vloge, ki jim je bila kulturno dodeljena; tako so v 

primerjavi z moškimi bolj čustvene, materinske in odgovorne.   

Nadalje so Røskaft idr. (2003) ugotovilili višjo prisotnost strahu pri ljudeh, ki živijo na 

podeželju in ne sobivajo s plenilci, kot so ris, rjavi medved, volk in rosomah. Kot razlog 

navajajo, da imajo ljudje, ki sobivajo z enim ali več omenjenimi plenilci, več znanja o 

njihovi biologiji in vedenju, potencialni nevarnosti za človeka in morebitno izkušnjo z 

živaljo v njenem naravnem okolju, zato naj bi imeli manjši strah pred njimi.  

2.3.3 Znanje in direktna izkušnja v povezavi s strahom pred živalmi 

Prokop in Tunnicliffe (2010, v Tomažič, 2011c) navajata, da morajo otroci oziroma 

učenci pridobiti znanje in direktno izkušnjo z živaljo, saj lahko le tako oblikujejo 

pozitiven odnos do nje, predvsem do tistih živali, ki niso priljubljene (nevretenčarji, kače 

idr.).  

Tomažič (2011c) je z eno izmed raziskav ugotovil, da je direktna izkušnja z živaljo 

povezana z manjšo stopnjo strahu pred živalmi in gnusa do njih. K ustvarjanju 

pozitivnega odnosa do živali pripomorejo tudi stiki z živalmi v nižjih razredih osnovne 

šole. Nekatere raziskave kažejo, da se strah pred neznanimi živalmi viša pri osebah, ki 
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med odraščanjem niso bile v stiku z njimi. Tomažič (2011a) je ugotovil, da znanje o 

določeni živali, nujno ne spremeni odnosa do nje. 

2.3.4 Izvor strahu pred živalmi 

2.3.4.1 Evolucijska teorija 

Seligman (1971, v Davey idr., 1998) je zagovornik evolucijske razlage izvora živalskih 

strahov. Strah pred živalmi naj bi se prenesel preko naših prednikov s pomočjo 

selekcijskih pritiskov, kar pomeni, da so preživeli le tisti, ki jim je strah pomagal preživeti 

in se izogniti nevarnim situacijam. Geni preživelih prednikov so se preko generacij 

prenesli vse do današnjega človeka (Öhman, 2008).  

Teorijo Seligmana (1971, v Davey idr., 1998) so raziskovalci preizkusili tudi s pomočjo 

laboratorijsko nadzorovanih raziskav, kjer so udeležencem prikazovali slike potencialno 

nevarnih živali v kombinaciji z dvema kategorijama slik. Prva je zajemala predmete, ki 

naj ne bi bili povezani s strahom. Druga je vsebovala slike situacij in dogodkov, ki se jim 

ljudje raje izognejo. Ugotovili so, da se je kombinacija slednjih odražala v višji želji po 

ohranitvi odpora do živali, ki je povzročila strah. McNally (1995, v Davey, 1998) je 

nasprotnik Saligmanove evolucijske teorije, saj pravi, da bi se ljudje bali le živali, ki so 

znane kot plenilci, ki so potencialno nevarni. Pravi, da evolucijska teorija ne razloži 

izvora strahov pred tistimi živalmi, ki potencialno niso nevarne. Davey (2007) dodaja, da 

bi se ljudje po evolucijski teoriji morali bati tudi potencialno nevarnih živali, kot so 

medved, tiger in tudi drugi, vendar se ti strahovi ne pojavljajo zelo pogosto. McNally 

(1995, v Davey, 1998) kot zanimivost izpostavi, da je za razvoj strahu po evolucijski 

teoriji nujna direktna ali posredna izkušnja z živaljo, vendar raziskave nakazujejo, da se 

na ta način razvije le od 40 do 50 odstotkov strahov pred živalmi.  

Evolucijska teorija razvoja strahu je problematična, saj je potrjevanje evolucijskih 

dogajanj izredno težko. Skoraj nemogoče je trditi, da so živali, ki so danes pogosto 

predmet strahu, ogrožale življenje pradavnega človeka, kar je vodilo do selekcijskih 

pritiskov in prirojenega strahu pri današnjem človeku. Znanstveniki se zato nagibajo k 

mišljenju, da je razvoj strahu pri posamezniku lahko različen, ravno tako imajo lahko 

različni strahovi svoj izvor (Davey, 2007). 
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2.3.4.2 Naučen strah pred živalmi 

Evolucijska teorija razvoja strahu ne pojasnjuje izvora vseh strahov pred živalmi. Strah 

pred živalmi je lahko tudi naučen preko klasičnega ali instrumentalnega pogojevanja, ki 

sta opisana v nadaljevanju. Pri naučenih strahovih oseba ob prvem stiku z živaljo ne kaže 

strahu, ta se pojavi po pogojevanju. To je ena izmed ključnih razlik od evolucijske teorije 

razvoja strahov pred živalmi, ki govori o tem, da je strah prirojen. Tako oseba pokaže 

strah že ob prvem stiku z živaljo. Če je po tem prisotno še pogojevanje, se strah lahko 

okrepi (Davey, 2007). 

Pogojevanje ni edini možni način, na katerega se strah nauči. Pomembno je tudi učenje 

preko opazovanja oziroma modelno učenje, ki je opisano v nadaljevanju. Veliko raziskav 

je bilo narejenih o vplivu negativnih informacij na razvoj ali povečanje strahu pred neko 

živaljo (Gerull in Rapee, 2002; Muris idr., 2003; Muris idr., 2010).  

2.3.5 Alternativne teorije 

Matchett in Davey (1991, v Davey idr., 1998) predstavljata alternativo razlago za razvoj 

strahov pred živalmi. Avtorja navajata, da naj bi bil strah neločljivo povezan z možnostjo 

okužbe ali bolezni, ki naj bi jo žival posedovala. Pri njunem modelu se strah ne pojavlja 

samostojno, temveč v relaciji z gnusom. Med evolucijo se je omenjeno čustvo razvilo, da 

bi človeku pomagalo preprečevati širjenje bolezni (Davey, 2007). Davey (1992, v Davey 

idr., 1998) v povezavi s to teorijo predstavi tri razloge, zakaj se nam žival gnusi in 

posledično predstavlja predmet strahu. Prvi razlog je, da je žival neposredno ali posredno 

vključena v širjenje bolezni ali infekcij. Drugi razlog je zaradi fizioloških značilnosti, ki 

so direktno povezane z gnusom, kot so iztrebki, izločki, slina, sluz. Kot zadnjo razlog 

navaja skupno povezavo med umazanostjo, nalezljivostjo in možnostjo okužbe.  
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2.4 TEORIJE UČENJA 

Ljudje nismo rojeni s popolnim odtisom genetskega zapisa, ki bi nas vodil po linearni 

poti v življenju. Naše odločitve, vedenje in odnosi so največkrat posledica učenja, ki smo 

mu izpostavljeni vsakodnevno od rojstva do smrti. Kljub temu da bi bilo naše življenje 

zelo enostavno, če bi imeli zapis, ki bi napovedoval naše vedenje in odločitve v 

prihodnosti, bi izgubili svojo edinstvenost. Učenje nam omogoča večjo fleksibilnost in 

adaptacijo v različnih situacijah in okoljih (Myers, 1996). Ko govorimo o učenju, imamo 

največkrat v mislih sedenje za knjigami in šolsko okolje, zato ga navadno zaznamujejo 

negativna čustva, kot so strah, napor, nelagodje. Poleg teh se ob pojmu učenje pojavljajo 

tudi negativne asociacije, kot so dolgčas, mučenje ipd. Otrok se uči tudi pred vstopom v 

šolski sistem, učimo se tudi kasneje, in sicer v različnih okoljih, ki niso povezana s 

šolskim sistemom. To učenje mnogokrat poteka nezavedno, preko opazovanja, slišanih 

informacij, pogojevanja, posnemanja idr. (Marentič Požarnik, 2000). Za učenje je 

potrebna zavedna ali nezavedna izkušnja (Myers, 1996), učimo se lahko v interakcijah z 

drugimi ljudmi v povezavi s socialnim okoljem, v katerem se nahajamo (Marentič 

Požarnik, 2000). 

2.4.1 Učenje na osnovi lastnih izkušenj 

Prva oblika učenja se pojavi na podlagi otrokovih osebnih izkušenj. Tista vedenja, pri 

katerih dobi pozitivno informacijo ali odziv, bo ponavljal. Tistih, ki so boleča ali jih 

spremlja negativna povratna informacija, se bo izogibal ali jih ne bo več izvajal (Marentič 

Požarnik, 2000).  

2.4.2 Klasično pogojevanje 

Avtor klasičnega pogojevanja je znanstvenik ruskega rodu Ivan Pavlov. Omenjeno učenje 

je dokazal z zbiranjem sline psa, ki je bil izpostavljen različnim dražljajem iz okolice. Pes 

se je začel sliniti, ko je zagledal hrano. Gre za brezpogojni odziv (slinjenje) ob 

brezpogojnem dražljaju (hrani). V nadaljevanju je psu ob hranjenju pozvonil z zvončkom, 

ki je bil nevtralni dražljaj. Po nekaj poskusih se je pes odzval s slinjenjem le ob zvoku 

zvončka, kar predstavlja pogojni odziv. Tako je zvok zvončka postal pogojni dražljaj, saj 

se je pes preko asociativnega učenja naučil povezave med zvonjenjem in hrano. V 

nadaljnjih raziskavah je Pavlov ugotavljal, kako se naučeno vedenje spreminja skozi 

določeno časovno obdobje. Izpostavil je tri pomembne dogodke, in sicer generalizacijo, 

diskriminacijo in ugašanje. Pri generalizaciji pričakovano vedenje sprožijo podobni 
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dražljaji. Otrok, ki ga je ugriznil sosedov pes, se bo bal vsakega psa, ki ga bo srečal. 

Diskriminacija dražljajev poteka drugače kot generalizacija. Pogojni odziv sproži le en 

pogojni dražljaj. Otrok, ki ga je napadel nemški ovčar, se ne bo bal čivave. Omenjeno 

vedenje je nujno; ima tudi vlogo pri preživetju, saj omogoča razločevanje različnih 

dražljajev in sledeče vedenje na njihovi podlagi. Ugašanje pričakovanega vedenja je 

posledica opuščanja pogojnega dražljaja z nepogojnim (Myers, 1996).  

Klasično pogojevanje sicer ne razloži vsega učenja, ki smo ga deležni v življenju, vendar 

z njim lahko pojasnimo izvor nekaterih strahov pred živalmi pri določenih ljudeh.  

2.4.2.1 Klasično pogojevanje in strah pred živalmi 

S klasičnim pogojevanjem se lahko otrok/človek nauči tudi strahu pred živalmi, kar sta 

dokazala raziskovalca s pomočjo enajstmesečnega dojenčka Alberta. Na začetku poskusa 

se Albert ni bal živali, nasprotno, z njimi se je igral. V nadaljevanju poskusa so 

raziskovalci sprožili močan zvok vsakič, ko se je Albert dotaknil podgane, zaradi česar 

se je ob stiku z živaljo močno ustrašil. Po nekaj poskusih so dosegli, da se je Albert 

ustrašil le ob pogledu na podgano (Marentič Požarnik, 2000). 

2.4.3 Instrumentalno pogojevanje 

Avtor instrumentalnega pogojevanja je B. F. Skinner. Gre za nadgradnjo klasičnega 

pogojevanja, kjer pričakovanemu vedenju sledita nagrada ali kazen. Skinner je 

instrumentalno pogojevanje dokazal s tako imenovano Skinnerjevo kletko, kjer je za 

poskuse uporabil podgano (Myers, 1996). Skinner je oblikoval teorijo podkrepitve, ki je 

temeljila na zakonu učinka avtorja Thorndika. Podkrepitev je posledica, ki sledi 

določenemu vedenju in poveča možnost, da se bo pričakovano vedenje ponovilo. 

Slednjega lahko dosežemo z nagrajevanjem ali kaznovanjem. Nagrajevanje je pozitivna, 

kaznovanje pa negativna podkrepitev.  

Za pozitivno podkrepitev so definirani primarni in sekundarni ojačevalci (Myers, 1996; 

Marentič Požarnik, 2000). Primarni ojačevalci so posledica prirojenih, naravnih odzivov 

(Myers, 1996), saj zadovoljujejo naše biološke potrebe, kot sta hrana in pijača (Marentič 

Požarnik, 2000). Sekundarni ojačevalci so posledica naučenih odzivov. Naše življenje je 

tako polno sekundarnih ojačevalcev, kot so denar, dobre ocene, pohvale (Myers, 1996), 

potreba po priznavanju, informacije o pravilnosti (Marentič Požarnik, 2000). Ojačevalci 

pričakovanega vedenja se lahko odražajo takoj ali z zamikom. 
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Pričakovano vedenje se lahko doseže tudi preko kaznovanja (Myers, 1996). To 

imenujemo negativna podkrepitev. Oseba se želi temu izogniti, kar se odraža v ugašanju 

neželenega vedenja (Marentič Požarnik, 2000). Kaznovanje se lahko odraža tudi v strahu 

pred osebo, ki kaznuje, ali ojačevalcem, s katerim kaznovanje poteka (Myers, 1996). Pri 

negativni podkrepitvi se skupaj s strahom pogosto pojavi še jeza. To se zgodi predvsem 

takrat, ko posameznik na zunanje dražljaje ne more vplivati (Marentič Požarnik, 2000).  

2.4.4 Učenje z opazovanjem oz. modelno učenje 

Klasično in instrumentalno pogojevanje sta povezana z direktno izkušnjo, ki se odraža s 

pričakovanim vedenjem. Modelno učenje oziroma učenje z opazovanjem se dogaja preko 

posrednih izkušenj, situacij ali dogodkov (Myers, 1996). Otrok se tako nauči veliko stvari, 

ne da bi bil v dogajanje aktivno vključen. Kot model mu v začetku življenja služijo starši, 

stari starši, kasneje tudi vzgojitelji, učitelji in ne nazadnje vrstniki. V zadnjem desetletju 

so otroci zelo izpostavljeni socialnim medijem. V eni izmed raziskav so ugotovili, da na 

otroke močno vplivajo risani junaki, katerih dejanja tudi posnemajo. Preko opazovanja 

drugih se otrok nauči kompleksnih oblik vedenja, tako primernih kot neprimernih 

(Maretič Požarnik, 2000). 

Nekateri raziskovalci zagovarjajo biološko predispozicijo modelnega učenja nekaterih 

vedenj in emocij, med njimi tudi strah pred nekaterimi živalmi. Pionir modelnega učenja 

je raziskovalec Albert Bandura. Učenje z opazovanjem je dokazal s pomočjo lutke Bobo. 

Fantek je bil izpostavljen nasilnemu vedenju odrasle osebe do lutke Bobo. Ko je bil fantek 

postavljen v drugo sobo z različnimi igračami in lutko Bobo, se je do nje obnašal 

agresivno, jo pretepal. Fant je tako posnemal vedenje, ki ga je videl pri odrasli osebi 

(Myers, 1996). Bandura je ugotovil, da je učenje s posnemanjem odvisno od več 

dejavnikov. Na prvo mesto je postavil značilnosti modela, kot so njegova avtoriteta, 

ugled, kritiziranje drugih, vplivnost itd. Na drugem mestu so osebnostne lastnosti 

opazovalca. Modelnemu učenju so tako bolj izpostavljeni nesamozavestni, odvisni ljudje, 

ki imajo slabo samopodobo. Opazovalec se lahko čuti povezanega z modelom, zato bo še 

intenzivneje posnemal njegovo vedenje. Kot tretji dejavnik, od katerega je odvisna 

uspešnost modelnega učenja, je značilnost situacije. Stresne, napete, čustveno 

obremenilne situacije se odražajo v višjem posnemanju modela. Kljub temu da se otrok 

uči le na podlagi opazovanja, gre za učenje, ki je zelo učinkovito in ima dolgotrajne 

posledice (Marentič Požarnik, 2000).  
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Muris, van Zwol, Huijding in Mayer (2010) navajajo pomebnost vloge staršev pri prenosu 

svojih strahov na otroka. 

2.4.5 Učenje preko negativnih informacij 

Gerull in Rapee (2002) sta ravno tako preučevala vpliv modelnega učenja na razvoj strahu 

pred živaljo, natančenje kačo ali pajkom. Prenosa strahu nista preučevala preko verbalnih 

informacij, temveč neverbalnih. Vsakič, ko se je otrok, star od petnajst do dvajset 

mesecev, dotaknil plastične živali, je od mame dobil povratno informacijo preko obrazne 

mimike. Opazovala sta, kako pozitivna ali negativna obrazna mimika vpliva na razvoj 

strahu pred živaljo in odpora do nje. Rezultati so bili, da so otroci, ki so ob dotiku dobili 

negativno neverbalno informacijo od matere, pokazali večji odpor do živali in strah pred 

njo.  

Pri negativnih informacijah se lahko strah generalizira. Muris, Bodden, Merckelbach, 

Ollendick in King (2003) so ugotovili, da se je prvotni strah pred namišljeno pošastjo po 

prejemu negativnih informacij od staršev močno povečal. Otrokov strah pred pošastjo se 

je ohranil tudi po tednu dni. S pomočjo vprašalnika so ugotovili, da so se otroci bolj bali 

tudi psov in plenilcev, saj so jih povezali z negativnimi informacijami, ki so jih slišali o 

namišljeni pošasti. Pri omenjenem eksperimentu je potrebno izpostaviti, da so 

raziskovalci uporabili namišljeno pošast, zato ni mogoče vzpostaviti popolne povezave s 

strahom pred živalmi, kljub temu da se je strah iz namišljene pošasti generaliziral na 

nekatere plenilce in pse. Field in Lawson (2003) izpostavita, da je težava omenjene 

raziskave tudi v tem, da raziskovalci niso preverjali, katere besede so starši uporabljali in 

kako pogosto. Kasneje so Muris idr. (2010) naredili podobno raziskavo, le da so uporabili 

realno žival, ki je bila vsem udeležencem nepoznana. Raziskava je potekala tako, da so 

starše razdelili v tri skupine glede na to, kakšne informacije bodo posredovali svojim 

otrokom o neznani živali. Ena skupina staršev je posredovala pozitivne, druga negativne 

in tretja nevtralne informacije. Vključili so lahko tudi svoja prepričanja glede na sliko 

neznane živali, ki so jo dobili. Pred začetkom raziskave so vsi otroci izpolnili test, kjer so 

ocenjevali nevarnost in značilnosti neznane živali. Test so ponovili čez 14 dni. V 

vmesnem času so poslušali informacije s strani staršev. Rezultati so pokazali, da se je 

stopnja strahu močno povečala pri otrocih, ki so od staršev prejeli negativne informacije; 

ravno obratno se je zgodilo z otroki, ki so od staršev prejemali pozitivne informacije, 

stopnja strahu se je znižala. Pri otrocih, ki so dobivali različne informacije, je stopnja 

strahu ostala enaka kot pri predhodnem testu. Field in Lawson (2003) sta pri podobno 
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zasnovani raziskavi ugotovila, da ni statistično pomembne razlike med slišanimi 

informacijami pri dečkih in dekletih, saj so se številčno enako odzvali na negativne 

informacije. V raziskavi Muris idr. (2003) pa so ugotovili, da obstaja razlika v nastalem 

strahu pri dečkih in dekletih. Slednje je mogoče pripisati temu, da so uporabili namišljeno 

žival. Pri raziskavi Muris idr. (2010) je kot možno težavo potrebno izpostaviti to, da so 

otroci prejemali negativne informacije le od mater, kar je lahko pri takšni raziskavi 

varljivo.    

V raziskavi Lester idr. (2015) so poleg vpliva informacij na izražanje strahu ugotavljali 

tudi vpliv na izogibanje živali, ki predstavlja predmet strahu. Ugotovili so, da informacije, 

ki nakazujejo nevarnost, močno zvišujejo vedenje, ki se odraža v izogibanju. Ugotovili 

so tudi, da verbalna informacija o živali močneje vpliva na oblikovanje strahu kot na 

njegovo zniževanje.  

Iz raziskav Gerull in Rapee (2002), Muris idr. (2003) in Muris idr. (2010) lahko sklepamo, 

da negativne informacije o neznani živali močno povečajo strah pri otrocih. V nekaterih 

primerih se lahko generalizira na podobne živali (Muris idr., 2003). Tudi neverbalne 

informacije, ki jih otroci razberejo s pomočjo opazovanja, lahko močno vplivajo na 

oblikovanje strahu pred živaljo (Gerull in Rapee, 2002). Pri omenjenih raziskavah sta 

Field in Lawson (2003) izpostavila težavo, saj raziskovalci niso preverjali, katere besede 

so starši uporabljali, da se je pri otroku razvil strah pred živaljo. 

2.5 POUČEVANJE IN STRAH 

Tomažič (2008) je ugotovil, da tradicionalne metode poučevanja ne pripomorejo k 

razvijanju pozitivnega odnosa do živali. Razlog vidim v tem, da je v glavni vlogi učitelj, 

ki informacije podaja, učenci pa ga poslušajo in si informacije zapisujejo. V pouk niso 

aktivno vključeni, ravno tako si lahko oblikujejo mnenje o živali le na podlagi slišanega 

in ne iz lastnih izkušenj, ki bi jih pridobili z direktnim stikom z živaljo (Marentič 

Požarnik, 2000). Torkar, Verčkovnik in Zalokar Divjak (2002) so ugotovili, da zgolj 

znanje nujno ne spremeni odnosa do nepriljubljene živali. Tomažič (2008) poudarja, da 

ima učitelj pomembno vlogo pri načrtovanju pouka, kjer bodo učenci prišli v stik z 

živaljo. Direktna izkušnja učencem omogoča, da si oblikujejo mnenje o fizičnih 

značilnostih in vedenju živali na podlagi lastnih izkušenj, zato je bolj verjetno, da bodo 

ob pozitivni direktni izkušnji pridobili tudi pozitiven odnos do živali (Tomažič, 2011c). 
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Torkar idr. (2002) predstavijo metodo doživljajske predstavitve živali, ki temelji na 

izkušenjskem učenju, pri katerem otrok do znanja pride preko izkušenj. Slednje so 

sestavljene iz čustvenega in spoznavnega področja. Avtorji navajajo, da so čustva 

pomembna pri razvijanju in oblikovanju abstraktne ravni mišljenja. Omenjena metoda je 

glede na njihove raziskave najučinkovitejša pri predšolskih otrocih in učencih na nižji 

stopnji osnovne šole, saj naj bi bili v tem obdobju otroci in učenci najbolj vedoželjni in 

radovedni, kar je tudi predpogoj za uspešnost metode doživljajske predstavitve živali. 

Učenci v višjih razredih potlačijo radovednost, saj jo nadomesti učenje v povezavi z 

našim šolskim sistemom. Ravno tako je pozornost bolj usmerjena in nadzorovana, zato 

radovednost ne pride toliko do izraza. Rezultati omenjenih avtorjev so v skladu z 

ugotovitvami Kellert (1985, v Tomažič, 2011b), ki predstavi model poučevanja otrok o 

živalih glede na njihovo starost. Otrokom med šestim in devetim letom bi morali živali 

predstaviti na način, ki se nanaša na njihovo čustveno področje, predvsem z izražanjem 

čustvene zaskrbljenosti in simpatije do živali. Med desetim in trinajstim letom se je 

potrebno osredotočiti na kognitivno in stvarno področje, otrokom po trinajstem letu pa 

predstaviti živali v povezavi z etnično skrbjo in razumevanjem ekologije.    

Torkar idr. (2002) v raziskavi ugotovijo, da se predsodki težje odpravljajo s starostjo 

učenca, zato je dobro s spoznavanjem različnih živalskih skupin začeti že v nižjih 

razredih. Direktna izkušnja pomaga premagovati predsodke, vendar je za to potrebno 

vložiti več truda in poskrbeti za večkratno srečanje z živaljo.  

Strah pred živalmi se oblikuje od drugega (Muris, 2007) do šestega leta starosti (Öst, 

1987), lahko tudi kasneje. Otroci so v tem obdobju dojemljivi za nove informacije, ki jim 

morajo biti pravilno predstavljene. Pri tem je pomembno, da imajo vzgojitelji in učitelji, 

ki te učence poučujejo, pozitiven odnos do živali. Po navedbah avtorjev Wagler in Wagler 

(2015) so učitelji s pozitivnim odnosom do živali (vretenčarjev in nevretenčarjev) bolj 

pripravljeni vključevati različne informacije o njih v redni pouk. Nadalje sta ugotovila, 

da so to bolj pripravljeni početi učitelji, starejši od 26 let. Ravno tako je k pozitivnemu 

odnosu in možnosti vključevanja živali v redni pouk pripomogel dodatni biološki predmet 

na fakulteti z vsebinami iz zoologije v povezavi z ekologijo. Bodoči učitelji lahko v času 

izobraževanja pridejo v stik z različnimi živalmi.  

Torkar, Praprotnik in Bajd (2007) so z raziskavo o odnosu študentov, bodočih učiteljev 

razrednega pouka, do živali ugotovili, da so priljubljene živali predvsem sesalci (pes, 

mačka, konj), nepriljubljene pa kača, škorpijon, medved in pajek. Lastnosti priljubljenih 
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živali so predvsem močna povezanost človeka z živaljo, prijeten videz, inteligentnost. 

Nepriljubljene živali so bile označene kot potencialno nevarne. Ugotovili so, da so imeli 

študenti kljub predznanju o živalih nekatere predsodke. Sklepajo, da zgolj znanje ne 

spremeni pogleda na tako imenovane nepriljubljene živali ali predsodkov do njih.  

Torkar idr. (2012) so ugotovili, da imajo v primerjavi z bodočimi učitelji razrednega 

pouka bolj pozitiven odnos do živali bodoči učitelji biologije. Kot razlog navedejo število 

bioloških predmetov med izobraževanjem, kot pomembno komponento hkrati poudarijo 

tudi motivacijo posameznikov, saj naj bi bili bodoči učitelji biologije bolj motivirani za 

učenje o okolju in organizmih v njem.  

Torkar (2015) je ugotovil, da bodo bodoči učitelji, ki imajo bolj pozitiven odnos do kač, 

verjetno raje vključili kače tudi v pouk in s tem učencem omogočili direktno izkušnjo z 

njimi. Ravno obratno je z bodočimi učitelji, ki imajo do kač bolj negativen odnos.  

Omenjene raziskave nakazujejo na to, da so učitelji, ki so seznanjeni z različnimi 

živalskimi skupinami, od nevretenčarskih do vretenčarskih, bolj pripravljeni pridobljeno 

znanje deliti s svojimi učenci. Ravno obratno je pri učiteljih, ki imajo napačne predstave 

in predsodke. Slednje lahko prenesejo na svoje učence, zato se morajo učitelji zavedati 

svojih predsodkov, ki ne bi smeli vplivati na poučevanje o živalih. Učencem bi morali 

omogočiti nemoteno spoznavanje živali in razvijanje pozitivnega odnosa do njih (Torkar 

idr., 2012). Učitelji, ki jih je določene živali strah, te po vsej verjetnosti ne bodo 

vključevali v pouk, s čimer bodo prikrajšali učence za direktno izkušnjo z njo, kar lahko 

vodi v razvoj ali obstanek strahu pred živaljo tudi pri učencu in tudi v nepravilno 

razumevanje živali v povezavi z njenim habitatom (Torkar, 2015). Vendar je razvijanje 

pozitivnega odnosa do živali in okolja, v katerem živijo, nujno za razumevanje delovanja 

vseh ekosistemov na Zemlji, kar bi posledično lahko vodilo v upočasnitev zniževanja 

biodiverzitete na Zemlji, ki trenutno močno upada (Røskaft idr., 2003). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Strah pred živalmi je eden izmed najpogostejših strahov, ki se pojavlja pri otrocih in tudi 

odraslih (Davey idr., 1998). Predmet strahu so najpogosteje plazilci, predvsem kače in 

pajki (Davey idr., 1998; Arindell, 2000; Torkar idr., 2012; Wagler in Wagler, 2015), ter 

plenilci (Røskaft idr., 2003; Torkar idr., 2012; Wagler in Wagler, 2015). Strah pred 

živalmi se lahko razvije že v zgodnjih letih otroštva, v obdobju, ko otrok začne raziskovati 

okolico (Muris, 2007). Öst (1987) pravi, da se lahko razvije tudi kasneje, okoli šestega 

leta. V obdobju od drugega do šestega leta je večina otrok vključenih v vrtec, pri šestih 

letih že v prvi razred osnovne šole. Strah se najuspešneje odpravi ob hitri prepoznavi in 

ukrepanju. Muris idr. (2011) navajajo, da se strah pred živalmi najuspešneje odpravi na 

način, kot je bil povzročen. Ena izmed najučinkovitejših metod odpravljanja strahu pred 

živalmi je direktna izkušnja, saj učencu omogoči, da si na podlagi lastnih izkušenj in 

pridobljenega znanja oblikuje ali preoblikuje mnenje o živali. Omenjena metoda je po 

mojem mnenju premalokrat uporabljena, predvsem v osnovnih šolah, ko so učenci zelo 

dojemljivi za nove informacije in izkušnje. Vzgojitelji in učitelji imajo tako po mojem 

mnenju veliko vlogo tudi pri prepoznavanju in odpravljanju strahu učencev pred živalmi. 

3.1.1 Cilji raziskave 

Cilji, ki sem si jih zastavila v empiričnem delu diplomskega dela, so: 

 ugotoviti, ali učitelji pri svojih učencih zaznavajo strah pred živalmi, 

 ugotoviti, katere živali so za učence najpogosteje predmet strahu, 

 ugotoviti, na kakšen način učitelji prepoznajo pri svojih učencih strah pred 

živalmi, 

 ugotoviti, ali se učiteljev strah pred živalmi prenaša na učence, 

 ugotoviti, na kakšne načine lahko učitelj ukrepa, ko pri učencu zazna strah pred 

živalmi. 

3.1.2 Raziskovalna vprašanja 

1. Katere strahove pred živalmi zaznavajo učitelji pri svojih učencih?  

2. Na kakšen način učitelji prepoznavajo strahove pred živalmi pri svojih učencih?  

3. Ali obstaja povezava med strahovi učiteljev in učencev pred živalmi?  
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4. Na kakšen način učitelji ukrepajo, ko pri učencu oziroma učencih prepoznajo strah pred 

živalmi? 

3.2 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

3.2.1  Raziskovalna metoda 

Pri raziskovanju sem uporabila deskriptivno raziskovalno metodo, raziskava je bila 

kvalitativna, izvedena je bila tehnika intervjuja.   

3.2.2  Sodelujoči 

Empirični del sem opravila na eni izmed osnovnih šol na Dolenjskem. Vključila sem tri 

osebe, in sicer vzgojiteljico, učiteljico prvega triletja ter učitelja, ki poučuje naravoslovje 

in biologijo. Vzgojiteljica je zaposlena v vrtcu, ki je lociran v prostorih osnovne šole. 

Otroci v njeni skupini so stari od enega leta do enega leta in pol. Gre za vzgojiteljico z 

dolgoletnimi izkušnjami, saj je v tem poklicu že enaindvajseto leto. Učiteljica prvega 

triletja je v času raziskave poučevala učence v prvem razredu. V prvi triadi poučuje že 

petnajst let. Učitelj biologije in naravoslovja ima petintrideset let delovnih izkušenj, 

predvsem na področju biologije in naravoslovja. Poučuje tudi državljansko kulturo in 

etiko ter izbirne predmete, vezane na njegovo področje poučevanja.  

3.2.3  Opis instrumenta 

Za zbiranje podatkov sem uporabila polstrukturiran intervju z dvanajstimi vprašanji 

(Priloga 1), ki so se navezovala na učiteljevo prepoznavanje učenčevih strahov pred 

živalmi in ukrepanje ob zaznavi strahu. Zanimala me je tudi možnost, ali se lahko 

učiteljev strah pred njemu nepriljubljeno živaljo prenese na učence, ki jih poučuje. 

Omenjeno povezavo sem ugotavljala z dvema vprašanjema, kjer so intervjuvanci 

opisovali, katerih živali se bojijo učenci in katerih se bojijo sami. Ravno tako me je 

zanimalo, ali intervjuvanci menijo, da lahko sami delujejo v vlogi modela, ki ga učenci 

posnemajo. Povprašala sem jih tudi o tem, ali lahko v vlogi modela nastopajo tudi starši 

in vrstniki v šoli.  
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3.2.4  Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

Intervjuje sem posnela, dobesedno zapisala ter kvalitativno analizirala po naslednjih 

korakih: urejanje besedila, določanje enot kodiranja, kodiranje, definiranje pojmov in 

oblikovanje kategorij ter oblikovanje poskusne teorije. Pri kodiranju sem uporabila 

induktiven pristop, kar pomeni, da sem kode oblikovala med analizo besedila (Mesec, 

1998).  

Rezultate kvalitativne analize sem primerjala z že obstoječimi raziskavami, ki so narejene 

na področju strahu pred živalmi. Analize intervjujev so v Prilogi 2, Prilogi 3 in Prilogi 4.  

4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

4.1 REZULTATI KVALITATIVNE ANALIZE 

Ali učitelji pri svojih učencih zaznavajo strah pred živalmi? 

V raziskavi sem ugotovila, da intervjuvani (učitelj biologije in gospodinjstva, učiteljica 

prvošolcev in vzgojiteljica) zaznavajo strah pri učencih, kar potrjujejo naslednje trditve: 

»Pri določenih se zaznajo strahovi« (I2), »Da, zaznavam strahove« (I3, I1) in »Učenci 

hitro pokažejo in povedo, če jih je strah« (I3). Vzgojiteljica pri eno leto do eno leto in pol 

starih otrocih opaža strahove predvsem pred neznanimi prostori in neznanimi ljudmi 

(starši drugih otrok, starejši učenci na šoli, sodelavci in delavci na šoli), ki jih otroci 

srečajo v šoli, saj je vrtec del šolskega objekta in si z njim deli nekatere prostore, kot sta 

telovadnica in jedilnica. Učiteljica v prvem razredu opaža strahove, ki so predvsem vezani 

na šolski prostor in šolske potrebščine. To potrjuje izjava »Na primer, vidi se, da ga je 

strah, če je pozabil narediti nalogo, če česa ne zna ali pa če je doma pozabil neko stvar, 

morda če je kaj izgubil« (I3). Učence je strah za svojo varnost, saj se posredno bojijo 

reakcij drugih oseb, »/…/ saj ga je strah, kaj bodo starši doma rekli na to« (I3). Učitelj 

biologije navaja, da je najpogostejši strah, ki ga opaža pri svojih učencih, strah zaradi 

nepoznavanja. Pravi, da je strah pogosteje prisoten pri dekletih kot pri dečkih. Razlikujejo 

se tudi v intenziteti, učitelj pravi, »da so nekateri strahovi poglobljeni« (I1).  

Poleg omenjenih strahov učitelja zaznavata tudi strah pred živalmi. Vzgojiteljica pravi, 

da strahu pri otrocih načeloma ne zaznava: »V vrtcu načeloma nimamo stika z živalmi, 

kar pa se tiče gledanja slik, pa imajo zelo radi živali« (I2). Vzgojiteljica nadaljuje, da bi 

se otroci lahko bali večjih živali, po njenih izkušnjah pa nimajo strahu pred manjšimi. 

»Smo imeli primer čebele ali ose ter mravlje in še vedno ni bilo zaznanega strahu« (I2). 
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Pravi, »da se otroci tudi ne bi ustrašili pajka, če bi ga videli v razredu«. Učiteljica v prvem 

razredu zaznava strah pred neznanimi živalmi, »na primer psi« (I3),  majhnimi živalmi – 

»če prileti čebela v razred ali če pride pajek ali hrošč, otroci zelo burno reagirajo« (I3) – 

in tistimi, ki lezejo po tleh. Omenjene strahove opaža tudi učitelj biologije, ki jih imenuje 

»splošni strah pred tako imenovano mrgolaznijo« (I1). Za te strahove pravi, da so 

»prirojeni človeškemu rodu« (I1), saj je človek z njimi sobival, »živali so vdirale človeku 

v prostor, saj so želele priti na toplo«. Tako kot učiteljica v prvem razredu tudi učitelj 

biologije zaznava strah pred breznogimi živalmi: »živali, ki jim manjkajo noge, kot so 

kače, kolobarniki, gliste« (I1). Pravi, da pri dekletih velikokrat zazna strah pred pajkovci, 

medtem ko pri dečkih tega strahu ni zaznati. Opaža, da se pojavi strah pred hitrimi 

živalmi, saj si jih učenci ne morajo ogledati, kar vodi v nepoznavanje ter večji strah pred 

njimi. Učitelj pravi, da »so hitre živali manj poznane, zato je tudi strah pred njimi 

pogostejši«. Kot zadnje izpostavi vpliv informacij, »ljudskih govoric« na višjo stopnjo 

strahu pri učencih. Izpostavi »strah pred strigalicami, skupino žuželk, ki naj bi po 

govoricah starejših zlezle v različne odprtine«. Učitelj pravi, da se otroci tega spominjajo, 

saj to prepričanje nekako ostane v podzavesti.  

Ali učitelji prepoznavajo strah pred živalmi pri svojih učencih?  

Vzgojiteljica pravi, da je »tipični pokazatelj strahu pri otrocih v zgodnjem otroštvu jok, 

ali gre za strah pred neznanimi ljudmi ali pred živalmi«. Drugo vedenje, ki nakazuje strah, 

sta umik in zavetje, ki ga iščejo pri poznani osebi. Pravi, da »pridejo do mene in se stisnejo 

ter se tako odmaknejo« (I3). Podobno reagirajo tudi prvošolci, »da se odmakne, zbeži za 

učiteljico« (I2). Učiteljica pravi, da je pogost spremljevalec strahu tudi kričanje. Pri 

nekaterih učencih se vidi po telesni govorici in mimiki obraza: »zmrzne oziroma otrpne 

in prebledi oziroma postane rdeč, ima potne roke« (I2). Tudi učitelj biologije opazi strah 

na podoben način. »Fizično se to lahko opazi z umikanjem rok, spremembo obrazne 

mimike, oči se običajno povečajo« (I1). Pravi, da učenec, ki je izpostavljen živali, katere 

ga je strah, izrazito poveča razdaljo med živaljo in sabo. »Čeprav so v resnici že tako 

daleč, na primer štiri metre, se še vedno s stolom in telesom odmakne nazaj, roke bolj k 

sebi« (I1). 
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Ali obstaja povezava med učiteljevimi in učenčevimi strahovi?  

Vzgojiteljica pravi, da ima sama strah pred kačami in pajki, »pa v bistvu ne vem zakaj« 

(I2). Če bi njen strah primerjala s strahom, ki ga zaznava pri otrocih, ugotovim, da so 

njeni in otrokovi strahovi popolnoma različni. Razlog je lahko v tem, da se strahovi s 

starostjo spreminjajo, nekateri so tudi del normalnega razvoja otroka (Muris, 2007). Ker 

so otroci v njeni skupini stari od enega do enega leta in pol, je pri njih v ospredju strah 

pred neznanimi ljudmi in prostori (Muris, 2007). Strah pred živalmi se pojavi, ko otrok 

začne raziskovati zunanji svet (Öst, 1987; Muris, 2007). Strah vzgojiteljice pred kačami 

in pajki pa je lahko posledica strahu iz otroštva, ki ni bil odpravljen (Field in Davey, 

2001). Lahko je tudi posledica negativne izkušnje kasneje v življenju. Kot pravi: »Osebno 

nisem zaznala nobenega strahu« (I2). Slednje se navezuje na strah pred živalmi pri otrocih 

v njeni skupini. Če je vzgojiteljica izpostavljena kači ali pajku, je njen avtomatski odziv 

umik. Ko je predmetu strahu izpostavljena v bližini učencev, bo premagala svoj strah in 

najprej poskrbela za varnost otrok. Pravi: »Kadar sem z otroki, se postavim v bran.« 

Učiteljica v prvem razredu ima strah pred velikimi plenilci, neprijetno ji je ob kačah. 

Pravi, da »so nekateri strahovi pred živalmi upravičeni, saj so lahko nevarne, in nas strah 

tukaj zaščiti« (I2). Glede na strahove, ki jih opaža pri svojih učencih, bi lahko rekla, da 

obstaja povezava, in sicer med učiteljičinim strahom pred kačami in učenčevim strahom 

pred plazilci oziroma »živalmi, ki lezejo po tleh« (I3). Med ostalimi strahovi ni povezave, 

saj se vsi ne pojavijo pri učiteljici in učencih sočasno. Da bi se strah prenesel preko učenja 

z opazovanjem, ne bi bilo mogoče trditi, saj se učiteljičin odziv na žival, ki pri njej 

predstavlja predmet strahu, razlikuje, kadar je sama in kadar je v prisotnosti učencev. 

Pravi: »Sama se umaknem in ne hodim v gozd,« Sama živali ne pobija; jih »preprosto 

umaknem oziroma odstranim iz stanovanja« (I3). Pravi: »Če bi v prisotnosti učencev 

opazila kačo, bi sprva poskrbela za varnost učencev, nato pa bi jo odstranila s pomočjo 

palice.« Nemogoče je tudi trditi, da se učiteljev odnos do živali (žuželk) odraža v odnosu 

do slednjih pri učencih. Učiteljica v stiku z različnimi nevretenčarji, pajkovci, žuželkami, 

in hrošči ne kriči ali panično reagira. Pravi, da velikokrat tako reagirajo učenci. »Slišala 

sem kričanje« (I3). Morda obstaja povezava med prenosom strahu med učenci, in sicer 

preko modelnega učenja. Učiteljica pravi, da »če je strah samo enega, to potem prenese 

še na druge učence«. Iz pogovora lahko sklepam, da imajo po njenem mnenju učenci tudi 

pozitiven vpliv drug na drugega. Če učenec ne pokaže strahu in se nepriljubljene živali 

dotika, to spodbudi zanimanje tudi pri drugih. Kot primer navede direktno izkušnjo ene 

učenke s hroščem. Povedala je: »Prav tako pa smo imeli zadnjič pouk zunaj in smo opazili 
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velikega hrošča rogača. Ena učenka je prosto pustila, da ji je plezal po nogi, in se ga ni 

bala. Vsi so bili navdušeni, kako je z njim sproščena.« Pravi, da je to dobra praksa, kjer 

tudi ostali učenci vidijo, da vse živali zaradi videza niso nevarne. 

Učitelj biologije pravi, da na splošno nima strahu pred živalmi. Nadaljuje, da je v ospredju 

strah pred nepoznanimi živalmi – »na primer poznan pes, ko si upaš z njim narediti vse, 

ali nepoznan pes, saj ne veš, kako bo on reagiral« (I1) – in eksotičnimi živalmi, ki niso 

značilne za naš prostor. »Če bi mi nekdo rekel, da moram pobožati krokodila; seveda bi 

imel zavore, ki bi jih poskušal skriti« (I1). Pri njem se pogosteje pojavi nepriljubljenost 

živali, ki po njegovih besedah »nima povezave s strahom«. Zanj je nepriljubljena želva, 

»kljub temu da so jih doma imele hčerke, vnuki, sorodniki, tudi v šoli smo jih vzgajali, 

vendar me ne pritegnejo« (I1). Na podlagi njegovih strahov in strahov, ki jih prepoznava 

pri učencih, bi lahko rekla, da med njimi ni povezave. Kot je navedel sam, pri svojih 

učencih zaznava strahove pred žuželkami, breznogimi živalmi in pajki. Morda obstaja 

povezava med učiteljevimi in učenčevimi strahovi pred nepoznanimi živalmi. Kljub temu 

je nepoznana žival relativna za posameznika, zato učiteljevih strahov ne morem povezati 

z učenčevimi. Tudi učiteljevo vedenje pred živaljo, ki pri njem predstavlja predmet 

strahu, ni enako v prisotnosti učencev. Pravi, da je bil njegov odziv, ko ga je žival 

presenetila, čisto avtomatski. Kot pravi, bi »pred učenci reagiral drugače«.  

Na kakšen način učitelji ukrepajo, ko pri učencu prepoznajo strah pred živaljo?  

Vzgojiteljica pravi, da otroci pri enem letu močno posnemajo druge ljudi, zato je »važno 

to, da pokažeš otroku, kakšno ravnanje je pravilno« (I2). Ubijanje živali ni sprejemljivo, 

zato je potrebno otrokom pokazati alternativne načine. Če je v razredu pajek, »je logično, 

da pokažeš otroku, da vzameš papir in ga umirjeno daš ven« (I2). Vzgojiteljica pravi, da 

je otroke v vrtcu, posebno pri tej starosti, potrebno počasi seznaniti z novimi stvarmi; 

podobno je z živalmi, čeprav načeloma ne pokažejo strahu. Pravi, da »imajo otroci radi 

živali in da so najljubša tema« (I2), zato so sprva spoznali oglašanje živali, ki jih poznajo. 

Ko so žival iz slikanic videli v živo, se je niso več bali. Sklepam, da lahko pozitivne 

informacije o živalih v zgodnjih letih življenja preprečijo strah pred njimi ali pa ga vsaj 

omilijo.  

Učiteljica prvošolcev pravi, da ima učitelj pomembno vlogo pri zniževanju strahov, tako 

splošnih kot tistih pred živalmi, kot pravi sama: »Učitelji tukaj v šoli izobražujemo otroke 

in jim povemo, da niso vse živali nevarne.« Pravi, da učencem, ki imajo strah pred kakšno 

živaljo, omogoči pozitivno direktno izkušnjo. Pomembno pri tem je, da se žival učencu 
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približa počasi, kajti »nekoga je res lahko nečesa strah in sem proti temu, da se mu jo 

vsiljuje« (I3). Poudari, da »je pomembno izbrati primeren pristop, ki je različen za 

vsakega učenca«. Sama je mnenja, »da mora učitelj preprečiti neprimerno vedenje do 

živali, mučenje, saj lahko v nasprotnem primeru učenec dobi občutek, da je to 

sprejemljivo«. Kot dober ukrep izpostavi vlogo pozitivnega modela, ki je lahko drug 

učenec. Ostali učenci tako pridobijo pozitivno informacijo o neki živali, ki so jo sprva 

imeli za nevarno. Gre za primer, ki sem ga že omenila, in sicer o deklici, ki je dovolila, 

da ji rogač pleza po nogi. Pravi, da »učitelj s svojim vedenjem vpliva na učence, zato je 

pomembno, kako učitelj ravna v situacijah, katere lahko kasneje učenci posnemajo«.  

Učitelj biologije in naravoslovja ima več izkušenj z učenčevimi strahovi pred živalmi, saj 

so jim pri njegovih predmetih večkrat izpostavljeni, v razredu in v naravi. Pravi, da je pri 

učencu, pri katerem zazna strah, pomembno opazovanje, »da se žival spozna« (I1). Pravi, 

da »je snov, ki se navezuje na živali, dobro obravnavati od specifičnih k bolj splošnim 

temam, saj si učenci lažje predstavljajo stvari« (I1). Vendar je pri učencu, ki ima nek 

specifičen strah, vezan na eno ali več živali, bolje uporabiti pristop »od daljnega k 

bližnjemu«. Odvisno od živali in stopnje strahu bi ta učitelj sprva uporabil suhi ali mokri 

preparat. Sledil bi prikaz ogrodja, okostja in posameznih delov te živali. Učenec bi sprva 

prišel v stik z mrtvo živaljo in na koncu z živo. Kot zanimivost, ki jo je opazil pri svojih 

učencih, izpostavi to, »da se velikokrat izkaže, da je bolj kot strah prisoten odpor do neke 

živali«. Strah pred kačami bi odpravil tako, da bi najprej prikazal lev, nato kačo, vloženo 

v alkoholu, nato okostje in šele potem živi primer. Pri odpravljanju strahu so informacije 

o živali pomembne, vendar je po njegovem mnenju bolj pomembno poznati vedenje 

živalske vrste. »Pomembno je poznati obnašanje in način, saj pogostokrat menimo, da gre 

za ogrožajoč trenutek, vendar na koncu gre za normalno obnašanje živali« (I1). Sklepam, 

da ima zato pri njem večjo težo direktna izkušnja z živaljo kot le informacije o njej. Učitelj 

pravi, da »če se v kakšnem razredu pojavi več strahov, jih (učence) odpelje v gozd. Kot 

nalogo jim zadam, da napišejo vse živali, ki se jim zdijo v njem nevarne«. Pravi, da 

»učenci začnejo naštevati vse mogoče«. Nato jim za posamezno žival, ki jo učenci 

pojmujejo kot nevarno, poda nove informacije. Včasih je težko za vsako žival priskrbeti 

direktno izkušnjo, tako da so tudi informacije o njej koristne. Kot preventivo izpostavi, 

da »je pomembna tudi neverbalna komunikacija, ki jo otroci in učenci zelo dobro 

razberejo«. Sam pravi, »da ima učitelj pomembno vlogo pri preprečevanju ali 
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odpravljanju učenčevih strahov« in da »moraš biti nekakšen neustrašen model in da nimaš 

zavor«.  

4.2 INTERPRETACIJA 

Ali učitelji prepoznavajo strah pred živalmi pri svojih učencih? 

Rezultati, ki sem jih zbrala s pomočjo intervjujev, so v večini skladni z raziskavami, ki 

so bile že izvedene s strani raziskovalcev. Strah pred živalmi sta med svojimi učenci 

zaznala učiteljica prvega razreda in učitelj biologije in naravoslovja med učenci od 

šestega do devetega razreda. Vzgojiteljica, ki skrbi za otroke, stare od enega do enega leta 

in pol, strahu pred živalmi pri njih ne zaznava. Slednje je lahko povezano s tem, da se 

strah pred živalmi ne oblikuje pred drugim letom starosti (Muris, 2007). Pri otrocih do 

osemnajstega meseca je prisoten predvsem strah pred tujci in pred izgubo najbližjih 

(Muris, 2007), kar potrjuje tudi izjava vzgojiteljice: »Strahovi pred neznanimi ljudmi, 

potem pa recimo neznani prostori, kot so prostori šole«. Učiteljica v nižjih razredih 

zaznava strah pred tujimi psi, plazilci in žuželkami. Učitelj v višjih razredih poleg 

omenjenih strahov zaznava še strah pred pajkovci. Po ugotovitvah Arrindella (2000) strah 

najpogosteje izzovejo ravno ščurki in kače. Ugotovil je tudi, da se ljudje velikokrat bojijo 

podgan, vendar učitelja strahu pred njimi pri učencih ne zaznavata. Poleg omenjenih je 

pogost tudi strah pred levi, medvedi, aligatorji, tigri, volkovi in kačami. Gre za nevarne 

živali, tako imenovane plenilce (Davey idr., 1998). Učitelja strahu pred plenilci pri svojih 

učencih ne zaznavata, vendar je prisoten pri učiteljici prvošolev. Učitelj naravoslovja in 

biologije izpostavi nepriljubljenost živali, kar ni vedno neposredno povezano s strahom. 

Karakteristike nepriljubljene živali so povezane s sprožitvijo močnih negativnih čustev, 

kot sta strah in gnus (Wagler in Wagler, 2015; Torkar idr., 2012). Najbolj neprijetna žival 

je po ugotovitvah Wagler in Wagler (2015) ter Torkar idr. (2012) kuščar. V različnih 

zaporedjih v omenjenih raziskavah sledijo kača, pajek, podgana, škorpijon, ščurek, žaba, 

močerad, volk, lev. Kategorija neprijetnih živali lahko zajema živali, ki izzovejo strah, 

nevarne živali in živali, ki izzovejo gnus (Davey idr., 1998). Nihče od učiteljev ni 

izpostavil zaznavanja strahu pred dvoživkami, kar je morda povezano ravno s tem, da ne 

izzovejo reakcije strahu, lahko pa sprožijo močno reakcijo gnusa (Tomažič, 2011b; 

Tomažič, 2011c).  
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Učitelj biologije in naravoslovja pravi, da je strah pred živalmi, predvsem pajkovci, 

zaznati predvsem pri dekletih, kar je skladno z ugotovitvami razsikav Davey idr. (1998), 

Arrindell (2000), Røskaft idr. (2003) in Tomažič (2011c). 

Kako učitelji prepoznajo strah pri učencih? 

Strah se pri najmlajših otrocih odraža z jokom ali kričanjem, kar vzgojiteljica prepozna 

nemudoma. Muris (2007) navaja, da je za otroke do drugega leta starosti značilno, da 

svoje nestrinjanje ali predvideno ogroženost izrazijo z jokom. 

Ravno tako lahko strah prepoznamo po obrazni mimiki in telesni govorici. Učitelj 

biologije in naravoslovja pravi, da prestrašenega učenca prepozna tako, da se začne 

umikati živali, katere ga je strah. Zdi se, da učitelji dobro prepoznavajo strah pred živalmi 

pri svojih učencih. Njihovo prepoznavanje je skladno tudi z navedbami Ekmana (2003) 

in tipičnimi znaki, po katerih se strah prepozna. Intervjuvana učitelja nista direktno 

omenila, kako se spremeni obrazna mimika, vendar spremembe zaznavata in jih 

povezujeta s strahom. 

Ali obstaja povezava med učiteljevimi in učenčevimi strahovi? 

Učitelj biologije na splošno nima strahu pred živalmi, morda ga ima pred nepoznanimi in 

eksotičnimi živalmi. Učiteljica prvošolcev pravi, da jo je strah velikih živali, kot je 

medved, ravno tako ji ni prijetno ob kačah. Vzgojiteljica navaja, da jo je strah predvsem 

kač in pajkov. Prvošolci imajo drugačne strahove pred živalmi, kot jih ima njihova 

učiteljica. Ravno tako učitelj biologije in naravoslovja ne navaja nobenega strahu pred 

živalmi, a jih zaznava kar nekaj pri učencih, ki jih poučuje. Vzgojiteljica navaja, da ima 

strah pred kačami in pajki, vendar pri otrocih v njeni skupini ne opaža strahu pred katero 

koli živaljo. Omenjeni rezultati nakazujejo na to, da ni povezave med učiteljevimi in 

učenčevimi strahovi pred živalmi. Ravno tako omenjene povezave nisem dokazala pri 

vzgojiteljici. Nekateri raziskovalci ne izključujejo možnosti modelnega učenja med 

vrstniki, učenja z opazovanjem pri starših in ne nazadnje negativnih informacij. Slednje 

bi lahko učitelji nezavedno vključevali v pouk, vendar z intervjuji tega nisem preverjala, 

zato o tem ne morem sklepati. Kljub temu da intervjuji niso pokazali povezave med 

učenčevimi in učiteljevimi strahovi, je učiteljica prvošolcev nakazala na modelno učenje 

med vrstniki, tako pozitivno kot negativno. V primeru pozitivnega modelnega učenja je 

učenki dovolila, da po njej leze rogač, ki ga je tudi božala. Ostali učenci so videli, da 

rogač ni nevaren, in so želeli imeti enako izkušnjo z njim. V otroštvu imajo pri učenju z 

opazovanjem pomembno vlogo predvsem starši, ob vstopu v šolo jo velikokrat 
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prevzamejo vrstniki. Slednji med odraščanjem postanejo pomemben vir informacij o 

svetu in načinu reagiranja v določenih situacijah (Marentič Požarnik, 2000; Myers, 1996). 

Otroci posnemajo tudi vrstnike, ki jih lahko vidijo po televiziji. Pozitivno ali nevtralno 

modeliranje vrstnikov ob ravnanju z neznano živaljo, ki so ga otroci opazovali po 

televiziji, povzroči zmanjševanje strahu pred neznano živaljo. Poleg zmanjšanega strahu 

se je izkazalo, da so otroci bolj pripravljeni priti v stik z neznano živaljo (Broeren, Lester, 

Muris in Field, 2011). Učiteljica je navedla tudi primer negativnega modeliranja, in sicer 

ko so učenci v razredu našli pajka. Sprva je začel kričati eden, nato vsi. Broeren idr. 

(2011) so ugotovili, da ogled filma, kjer vrstniki negativno ravnajo z neznano živaljo, 

vpliva na zviševanje otrokovega strahu pred neznano živaljo, videno v filmu. Izkušnje 

učiteljice z modelnim učenjem med vrstniki lahko povežem z raziskavami, narejenimi na 

tem področju (Broeren idr., 2011), in sklepam, da lahko učenci nastopajo v vlogi 

pozitivnega ali negativnega modela, hkrati pa posnemajo vrstnike v pozitivnih ali 

negativnih dejanjih in vedenju.  

Kako ukrepajo učitelji, ko pri učencu/učencih zaznajo strah pred živalmi? 

Oba učitelja in tudi vzgojiteljica izpostavijo, da učencem predstavijo nove informacije v 

povezavi z živaljo. Ravno tako učencem pomaga, če učitelji delujejo v vlogi modela in 

učencem s svojim vedenjem pokažejo, da žival ni nevarna. Oba pristopa so raziskovalci 

preučevali in izkazala sta se kot pozitivna. Pozitivne informacije o živali, predvsem 

nepoznani, vpliva na zniževanje strahu (Lester idr., 2015; Muris idr., 2003, Muris idr., 

2010, Muris idr., 2011) in tudi na zmanjševanje predsodkov o njej (Muris idr., 2009). 

Muris idr. (2011) so ugotavljali, kako poleg pozitivnih informacij na zniževanje strahu 

pred neznano živaljo vplivajo namišljene informacije. Ugotovili so, da tovrstne 

informacije znižajo strah, vendar v manjši meri kot pozitivne informacije. Informacije so 

lahko tudi neverbalne. Te imajo velik vpliv predvsem na dojenčke, saj se ti učijo z 

opazovanjem drugih. Gerull in Rapee (2002) sta ugotovila, da mamina pozitivna obrazna 

mimika ob srečanju z neznano živaljo zniža morebiten strah, ki bi ga otrok imel pred njo. 

Omenjeni izsledki nakazujejo na to, da je za tvorbo strahu dovolj obrazna mimika modela, 

ki ga otrok posnema.  

Učitelj biologije in naravoslovja ter učiteljica prvošolcev izpostavita pozitiven pomen 

direktne izkušnje z živaljo, ki pomaga pri zniževanju strahu. Tomažič (2011a, 2011b, 

2011c) pravi, da je direktna izkušnja ključna pri zniževanju strahu pred živaljo. Učitelj 

biologije in naravoslovja je izpostavil tudi primer, kako je učenec z močnim strahom pred 
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kačami premagal strah zgolj z opazovanjem kače, kako se prehanjuje. Učitelj sicer ni 

omenil, da so učenci prišli v direkten stik z njo, vendar za to obstaja možnost. Wagler in 

Wagler (2015) sta ugotovila, da se je tudi pri bodočih učiteljih, ki so predhodno kazali 

strah pred živaljo, ta z direktno izkušnjo znižal. Podobno so ugotovili tudi Torkar idr. 

(2002) z modelom doživljajske predstavitve živali, kjer so se pri učencih nižjih razredov 

predsodki o nepoznani živali z direktno izkušnjo znižali. Sklepam lahko, da so učenci ob 

pravilni predstavitvi živali zelo dojemljivi in pripravljeni sprejeti nove stvari, v tem 

primeru tudi priti v stik s sprva neprijetno živaljo. Zgolj znanje, ki ga učenci pridobijo 

preko pouka, televizije in informacij, ni dovolj, da bi si o določeni živali ustvarili 

pozitivno mnenje. Velikokrat se zgodi, da si zaradi pridobljenega znanja ustvarijo 

predsodke, ki lahko vodijo tudi v strah. Direkten stik z živaljo učencu omogoča lastno 

izkušnjo, ki posledično spreminja tudi njegov odnos do živali. Zniža se lahko tudi 

predhoden strah pred njo (Broeren idr., 2011; Tomažič, 2011a; Tomažič, 2011b; 

Tomažič, 2011c; Torkar idr., 2002; Torkar idr., 2007; Torkar idr., 2012).  

Eden izmed možnih pristopov, ki po mnenju učitelja biologije in naravoslovja znižuje 

strah, je tudi spoznavanje vedenja živali. Kot pravi sam: »Pomembno je poznati obnašanje 

in način, saj pogostokrat menimo, da gre za ogrožajoč trenutek, vendar gre na koncu za 

normalno obnašanje živali« (I1). Vedenje in delovanje v približno naravnem okolju 

zagotavljajo živalski vrtovi (Tomažič, 2011a). Manjše živali lahko učenci opazujejo v 

bližnjem gozdu okoli šole. Učiteljica prvošolcev je v razredu imela tudi morskega 

prašička, za katerega so morali učenci skrbeti in z njim pravilno ravnati. Tudi omenjeni 

način je alternativna možnost, preko katere učenci pridejo v stik z živaljo in spoznajo 

njeno vedenje in delovanje, hkrati pa razvijajo tudi pozitiven odnos in skrb do nje (Torkar 

idr., 2012).  

Učenec, pri katerem je prisoten visok strah pred živaljo, mora imeti posebno in korektno 

obravnavo. Učiteljica prvošolcev pravi, da je potrebno uporabiti primeren pristop; učenca 

se ne sme siliti, da se živali dotakne. Podobnega mnenja je tudi učitelj biologije in 

naravoslovja. 

Učitelji bi se morali z učencem, ki ima strah pred neko živaljo, pogovoriti in ugotoviti, 

od kod njegov strah izvira. Razlog za to je ugotovitev Muris idr. (2011), ki pravijo, da je 

odpravljanje strahu najučinkovitejše, ko se ga odpravi na način, kot je bil povzročen. Kar 

pomeni, če je učenec pridobil strah preko verbalnih informacij, bodo te najučinkovitejše 

tudi pri njegovem odpravljanju.  
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5 SKLEP 

Strah je del normalnega razvoja otroka, ki med odraščanjem izzveni. Pri nekaterih otrocih 

pa ostaja in se nadaljuje v odraslost. Pri otrocih od drugega do šestega leta starosti se 

pojavi strah pred živalmi, ki naj bi bil posledica raziskovanja okolice. Otrok tako razvije 

strah na osnovi lastnih izkušenj in opazovanja sprva staršev, kasneje vzgojiteljev in 

učiteljev ter ne nazadnje tudi vrstnikov. Naučeni strah je mogoče doseči zgolj preko 

negativnih informacij. Učitelji bi morali biti pozorni, kako podajajo učencem informacije, 

saj so lahko te tudi v neverbalni obliki. Tudi tako podajanje je učinkovito za razvoj strahu 

pred živalmi. Po mnenju intervjuvanih so pri učencih najpogosteje prisotni strahovi pred 

pajki, kačami in žuželkami, na kar nakazujejo tudi raziskave. Učitelji uspešno 

prepoznavajo strah, saj pravijo, da ga je lahko opaziti preko govorice telesa in 

spremenjene obrazne mimike. Pravijo tudi, da ob prepoznanem strahu ukrepajo na 

različne načine, kot so podajanje novih informacij, približevanje živali, nastopajo v vlogi 

modela in z direktno izkušnjo, ki jo je včasih težko omogočiti. Tudi raziskovalci, ki se 

ukvarjajo s strahom pred živalmi, ugotavljajo, da je najboljši pristop, ki znižuje strah ali 

pa deluje kot preventiva, direktna izkušnja z živaljo, saj otrok pridobi nove lastne 

izkušnje. Učitelja in vzgojiteljica, ki sem jih intervjuvala, so imeli drugačne strahove pred 

živalmi, kot so jih zaznavali pri svojih učencih, zato ni mogoče reči, da se strah prenaša 

z učiteljev na učence. Da bi dobili boljši vpogled v možnost prenosa strahu pred živalmi 

z učitelja na učence, bi bilo potrebno izvesti širšo raziskavo, ki bi zajemala večji vzorec 

učiteljev in učencev. Intervjuvanci so nakazali tudi možnost prenosa strahu med učenci, 

kar bi bilo ravno tako zanimivo raziskati. Ne nazadnje imajo pomembno vlogo pri 

oblikovanju strahu tudi starši, zato mislim, da so potrebne nadaljnje raziskave tudi na tem 

področju, saj bi le tako lahko dobili boljši vpogled na izvor in razvoj strahu pred živalmi.  
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7 PRILOGE 

Priloga 1 – Seznam vprašanj za intervju 

1. Ali pri svojih učencih zaznavate strahove? 

2. Katere strahove zaznavate pri svojih učencih? 

3. Prepoznate pri učencih tudi strah pred živalmi? 

4. Katerih živali je učence po vaših izkušnjah najpogosteje strah?  

5. Na kakšen način prepoznate strah pri učencu? 

6. Imate sami strah pred živalmi? 

7. Katerih živali vas je strah? 

8. Kako se odzovete v situacijah, kjer ste izpostavljeni živali, ki vas je je strah? 

(Kako pa se odzovete v prisotnosti svojih učencev?) 

9. Kako ukrepate, če pri učencu zaznate strah? 

10. V kolikšni meri se lahko po vašem mnenju staršev strah prenese na njegovega 

otroka?  

11. V kolikšni meri lahko po vašem mnenju in izkušnjah učitelj v šoli nastopa v vlogi 

modela, ki ga učenci posnemajo? 

12. Ali želite še kaj dodati, komentirati, povedati? 
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Priloga 2 – Analiza intervjuja 1 (učitelj naravoslovja in biologije) 

 Dobesedni zapis Pojmi  Kategorije 

1. Da, zaznavam strahove. 
Učitelj pri svojih učencih 

zaznava strahove. 

Zaznavanje 

strahov 

2. 
Rekel bi strah nepoznavanja, to je 

tisti strah, ki je najbolj pogost. 

Najpogosteje zaznava strah 

pred nepoznanimi stvarmi. 

Strah pred 

nepoznanimi 

stvarmi 

3. 

Potem tisti splošni strah, ki je 

prirojen človeškemu rodu, pred tako 

imenovano ''mrgolaznijo''. 

Zaznava tudi strah pred 

insekti, ki so po njegovem 

mnenju človeku prirojeni. 

Prirojeni 

strahovi 

4. 
Morda so tukaj bolj poudarki na 

ženskem spolu. 

Učitelj zaznava več strahov 

pri deklicah kot pri dečkih.  

Strahovi 

pogostejši pri 

deklicah 

5. 

Verjetno že daleč v preteklosti, npr. v 

votlinski domačiji, je bil človek 

zadolžen, da je te živalce preganjal 

ven. Zelo rade so prihajale ven v 

nočnem in večernem času, kot so 

pajkovci, žuželke, stonoge, glodavci 

in tudi seveda kače. 

Mnenja je, da je strah pred 

insekti prirojen, saj naj bi 

se naši predniki spoznavali 

z živalmi in ugotavljali, 

katere so nevarne in katere 

ne.  

Izogibali so se predvsem 

pajkovcev, žuželk, 

glodavcev in kač. 

Prirojeni 

strahovi 

Pajkovci, 

žuželke, 

glodavci, kače 

6. 
Mislim, da je to prirojeno v rodu, da 

smo nekoliko rezervirani. 

Tovrstni strahovi so 

prirojeni, zato smo ljudje 

bolj zadržani do nekaterih 

živali. 

 

7. 
Prav tako menim, da so nekateri 

strahovi poglobljeni. 

Nekateri strahovi so globlji 

od drugih. 

Intenziteta 

strahov 

8. 

Na primer pred leti je bila ustvarjena 

nekakšna panika, koliko nevarnih 

rastlin imamo v okolici vrtcev in šol. 

Nevarnost nekaterih rastlin 

okoli vrtcev in šol. 

Vpliv 

informacije na 

naša dejanja 

9. 
So nevarne, alergene itd. in se jih je 

nato odstranjevalo in izsekavalo.  

Potrebno njihovo 

odstranjevanje. 
 

10 

Predvsem bi rekel pred tistimi, ki so 

najmanj znane in so zato raje malo 

dlje stran. 

Najpogosteje se pojavi 

strah pred tistimi živalmi, 

ki so učencu nepoznane. 

Strah pred 

nepoznanimi 

živalmi 

11 
Z vsakim novim spoznavanjem pa so 

jim vse bližje. 

Učenec potrebuje čas, da 

žival spozna in se ji 

približa. 
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12 
Potem bi izpostavil tiste živali, ki jim 

''manjkajo'' noge.  

Strah pred živalmi, ki 

nimajo nog. Gre lahko za 

kolobarnike, gliste, plazilce 

(kače). 

Strah pred 

breznogimi 

živalmi 

13 
Na primer slepec, ki je plazilec, ga 

enačijo s kačo. 

Slepec je tudi breznogi 

plazilec, ki ga učenci 

pogosto zamenjajo s kačo 

in ga vidijo kot potencialno 

nevarno žival. 

 

14 

Ženski spol ima strah predvsem pred 

pajkovci, medtem ko pri fantih tega 

strahu ni zaznati. 

Pri dekletih in ženskah se 

pogosto pojavi strah pred 

pajkovci. 

Strah pred pajki 

15 

Pri stonogah, ki so tako hitre, pa se jo 

težko dobro ogleda, da bi se je potem 

manj bali. 

Nekatere živali so zelo 

hitre, majhne, zato si jih 

učenec težje ogleda in jih 

spozna. Slednje se odraža z 

nepoznavanjem živali in 

višjo prisotnostjo strahu. 

Strah pred 

nepoznanimi 

živalmi 

16 

Posledično zaradi ljudskih govoric se 

otroci bojijo strigalic, ki spadajo med 

žuželke. 

Vpliv informacij (ljudske 

govorice) na prisotnost 

strahu pred določenimi 

živalmi, strigalicami.  

Informacija v 

povezavi s 

strahovi 

17 

Saj pravijo, da jim bo zlezla v kakšno 

odprtino, kot so na primer ušesa ali 

nos, 

Strigalica je majhna in ti 

lahko zleze v ušesa ali nos.  
 

18 

in se otroci tega spomnijo, saj 

nekako to prepričanje ostane v 

podzavesti. 

Učenci te informacije med 

seboj povežejo, pri tem je 

prisotno še nepoznavanje 

živali, kar se odraža v 

strahu. 

 

19 

To je reakcija, ki so se jo naučili pri 

svojih bližnjih sorodnikih ali pa 

morda med igro.  

Učenci te informacije, 

vedenje pridobijo preko 

staršev, sorodnikov ali igre 

s prijatelji. 

Vpliv staršev na 

izražanje strahu 

20 

Tako je. Gre za te živali, ki so v 

preteklosti vdirale človeku v prostor, 

saj so želele priti na toplo.  

Učitelj je mnenja, da je 

glavni razlog za strah pred 

nekaterimi živalmi 

evolucijska zgodovina 

človeka in njegovo 

sobivanje z živalmi. 

Izvor strahu 

21 Fizično se to lahko opazi. 

Učitelj prepozna učenca, ki 

ga je strah, saj se to opazi 

po njegovem obnašanju. 

Zaznavanje 

strahu pred 

živalmi 
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22 

Recimo z umikanjem rok, 

sprememba obrazne mimike, oči se 

običajno povečajo, umik na malo 

večjo razdaljo. 

Za učenca, ki ga je strah, je 

značilno, da se začne 

umikati, spremeni se 

njegova obrazna mimika 

(izbuljene oči). 

Obrazna 

mimika, položaj 

telesa 

23 

Čeprav so v resnici že tako daleč, 

npr. štiri metre, pa se še vedno s 

stolom in telesom odmakne nazaj, 

roke bolj k sebi. 

Učenec, ki je v istem 

prostoru kot žival, ki se je 

boji, poveča razdaljo med 

sabo in živaljo. Dodatno se 

umakne s stolom, svoje telo 

potisne nazaj proti 

naslonjalu stola, roke 

položi k sebi. 

 

24 Ja, bolj gre zopet za poznavanje. 
Učitelj ima strah pred 

živalmi, ki jih ne pozna. 

Strah pred 

nepoznanimi 

živalmi 

25 

Na primer poznan pes, ko si upaš z 

njim narediti vse, ali nepoznan pes, 

saj ne veš, kako bo on reagiral. 

Kot primer navaja strah 

pred nepoznanim psom, 

kljub temu da je brez strahu 

pri poznanem psu. 

 

26 

Podobno je tudi na primer, če bi mi 

nekdo rekel, da moram pobožati 

krokodila. 

Strah pred divjimi, 

eksotičnimi živalmi, ki niso 

značilne za naše okolje. 

 

27 
Seveda bi imel zavore, čeprav bi jih 

poskušal skriti. 

Kljub temu bi bil učitelj 

pripravljen vzpostaviti stik 

z njim, če bi bilo to nujno.  

 

28 
Gre pa tudi za nepriljubljenost živali, 

ki nima povezave s strahom. 

Učitelj je mnenja, da se 

strah velikokrat zamenja z 

nepriljubljenostjo. 

Nepriljubljenost 

živali v 

povezavi s 

strahom 

29 
Zame osebno je bolj kot podgana 

nepriljubljena želva. 

Učitelju je nepriljubljena 

tudi želva. 

Nepriljubljena 

žival 

30 

Me enostavno ne privlači, čeprav so 

jih imele doma hčerke, vnuki, 

sorodniki in tudi v šoli smo jih 

vzgajali, pa me še vedno enostavno 

ne pritegnejo. 

Želve ga ni strah, vendar 

mu ni priljubljena, kljub 

temu da jo je imela doma 

hčerka, vnuki. Imel jo je 

tudi v razredu, kjer so 

učenci skrbeli zanjo.  

 

31 Da, res je, ne gre za strah. 

Želve so mu nepriljubljene, 

vendar do njih ne čuti 

strahu. 

 

32 
Čeprav pri rdečevratki moraš paziti, 

ker ima močno čeljust. 

Kljub temu je lahko 

rdečevratka nevarna, saj 

ima močan ugriz. 
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33 

No, jaz sem že naletel na 

dvometrskega goža, ko sem nabiral 

šparglje, 

Učitelj je navedel primer, 

kako je odreagiral v 

situaciji, ko je med 

nabiranjem špargljev srečal 

goža. 

Reakcija ob 

srečanju z 

živaljo 

34 
in upam, da ne bi tako odreagiral 

pred učenci. 

Dodal je, da bi v prisotnosti 

učencev poskušal reagirati 

drugače. 

 

35 

Ker jaz sem na tistem skalnatem 

terenu, kjer je istrska divjina, 

dobesedno odskočil dva metra stran 

Učiteljeva reakcija ob 

srečanju z gožem je bila, da 

se je brez premisleka 

odmaknil, tako da je skočil 

stran od goža. 

Avtomatski 

odziv ob 

srečanju z 

nepoznano 

živaljo 

36 in storjeno čisto avtomatsko. 
Pravi, da je bila njegova 

reakcija avtomatska. 
 

37 
Niti nisem dobro razmislil, vendar je 

prišlo samo od sebe. 

To je storil brez 

razmišljanja. 
 

38 
Gož seveda ni nevaren, vendar sem 

odreagiral avtomatsko, 

Vedel je, da gož ni nevaren, 

vendar je odreagiral 

avtomatsko. 

 

39 pred učenci pa seveda bolje, da ne bi. 

Meni, da bi moral ob 

prisotnosti učencev 

odreagirati drugače. 

 

40 Najbolje je, da se žival spozna. 

Učitelj je mnenja, da 

učenec najlažje premaga 

strah, če žival spozna. 

Načini 

premagovanja 

strahu 

41 
Na primer z opazovanjem, kot vedno 

pri pedagogiki. 

Spozna jo lahko tako, da jo 

opazuje. 
Opazovanje 

42 Od bližnjega k daljnemu, 

Pri poučevanju je dobro iti 

od specifičnih primerov k 

bolj splošnim. 

 

43 

čeprav bi bilo v tem primeru bolje 

obratno, torej od daljnega k 

bližnjemu. 

Vendar je pri strahu boljši 

pristop od splošnega k 

specifičnemu. 

Od splošnega k 

specifičnemu 

44 
Da bi na primer najprej pokazal suhi 

preparat, 

Učitelj bi učencu sprva 

pokazal suhi preparat. 
Suhi preparat 

45 
pa potem preparat, ki bi bil v pleksi 

steklu, 

Nadaljeval bi s preparatom 

v kozarcu. 
Mokri preparat 

46 
pa potem mogoče prikaz njegovega 

ogrodja, okostja in pa posamezni del. 

Učencu bi nato pokazal 

slike in modele ogrodja, 

okostja. Pokazal bi tudi 

Slike in modeli 
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značilnosti živali, 

morebitne posebnosti. 

47 
Začeli bi z mrtvo živaljo in nato z 

živo. 

Vedno bi pri premagovanju 

strahu začel z mrtvo živaljo 

in nato z živo. 

Mrtva ali živa 

žival 

48 
Neverjetno je, da imajo bolj odpor 

kot strah. 

Učitelj ponovno poudari, da 

je pri večini učencev 

prisoten odpor do živali in 

ne strah pred njimi. 

Odpor v 

povezavi s 

strahom 

49 

Na primer pri kačah prikažemo lev, 

potem vloženo kačo v alkoholu,  nato 

okostje in šele potem pokažemo živi 

primer. 

Kot primer navaja prikaz 

leva kače, nato mokri 

preparat kače v alkoholu, 

sledilo bi njeno okostje in 

na koncu živa žival. 

Postopek 

premagovanja 

strahu (primer 

kače) 

50 Informacije so pomembne, 

Informacije lahko 

pomagajo pri 

premagovanju strahu, 

vendar niso glavno orodje 

pri tem. 

Vpliv 

informacije pri 

premagovanju 

strahu 

51 

ampak tukaj gre bolj za poznavanje 

obnašanja in etologije, ki je zanimiva 

veja biologije. 

Veliko vlogo ima 

poznavanje obnašanja, 

vedenja živali. 

Vloga 

poznavanja 

živalskega 

vedenja pri 

strahu pred 

njimi 

52 
Gre za to, da je premalo samo 

biološko sistematično poznavanje. 

Ni dovolj le poznavanje 

živali preko informacij. 
 

53 
Pomembno je poznati obnašanje in 

način, 

Poznavanje obnašanja 

živali je ključno, saj nam 

omogoča pravilno ravnanje 

v situacijah, ko smo v stiku 

z živaljo. 

 

54 

saj pogostokrat menimo, da gre za 

ogrožajoč trenutek, vendar pa na 

koncu gre za normalno obnašanje 

živali. 

Včasih se nam zdi, da je 

naše življenje ogroženo 

zaradi vedenja živali, 

vendar je v večini primerov 

to le njeno naravno 

obnašanje. 

 

55 Da, imeli smo tak primer. 

Učitelj izpostavi primer 

učenca, ki je imel strah 

pred kačami. 

Primer strahu 

pred kačo 

56 
Pred leti sem jih povabil, naj pridejo 

pogledat samico modrasa. 

Učitelj je učencem 

predstavil modrasa. 
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57 
Učenec pa je prinesel mlado 

podgano. 

Z enim od učencem se je 

dogovoril, da v šolo prinese 

podgano. 

 

58 

Samica modrasa se pred tem ni nič 

hranila in sem jih povabil, da si bodo 

pogledali, kako bo podgano pojedla 

kača. 

Učitelj je želel, da učenci 

spoznajo, kako se kača 

prehranjuje, zato je 

modrasa načrtno stradal, da 

bi bil ta prikaz uspešnejši.  

 

59 

Prav tako je pred tem en učenec v 

šolo prinesel ameriškega goža in smo 

skupaj z učenci opazovali, kako je 

pojedel miš. 

Nahranili so še kačo, ki jo 

je imel eden od njegovih 

učencev kot hišnega 

ljubljenčka.  

 

60 

No, učenec, ki je imel ta strah, sem 

mu dejal, naj zato stoji bolj zadaj, 

drugi pa so stali čisto ob meni. 

Učencu, ki je imel močan 

strah pred kačami, je dejal, 

naj se postavi za njim, tako 

da se je počutil bolj 

varnega. Ostali učenci pa so 

bili bližje. 

Vedenje 

učitelja do 

učenca s 

strahom 

61 
Potem pa je ta učenec prihajal vse 

bližje ostalim. 

Učitelj je opazil, da se tudi 

učenec s strahom približuje 

mizi, kjer so bile kače, in 

da ga zanima, kako bo kača 

pojedla podgano. 

Vedenje učenca 

s strahom 

62 

Zanimivo pa je, da je učenec, ki je bil 

nad tem zelo navdušen, ga pa je malo 

''stisnilo'' v trenutku, ko se je kača 

pripravljala, da bo pojedla podgano. 

Presenetilo ga je obnašanje 

enega učenca, ki je bil na 

začetku zelo navdušen nad 

prehranjevanjem kač, 

vendar ko so dali podgano 

h kači, ga je postalo strah, 

da bo kača dejansko 

pojedla podgano. 

Vedenje 

učenca, ki 

predhodno ni 

imel strahu 

63 
Dejal mi je, naj preprečim, da bi kača 

pojedla podgano. 

Ta učenec je učitelju dejal, 

naj podgano reši pred tem, 

da jo kača poje. 

 

64 
Skratka, ko je prišlo tik pred zdajci, 

pa je prosil, naj ustavim kačo. 

Učenec si je želel, da učitelj 

prepreči, da bi kača pojedla 

podgano. 

 

65 
Učenec, ki ga je bilo prej strah, je 

prihajal vse bližje. 

Zgodilo se je to, da je 

učenec, ki se je sprva 

nadvse bal kač, prihajal vse 

bližje kači. 

 

66 

Učenec, ki pa je bil nad hranjenjem v 

začetku navdušen, pa je potem 

odreagiral s strahom.  

 

Učenec, ki je bil zelo 

navdušen nad kačami in 

nad tem, da bodo kačo 

nahranili, pa se je ob 
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dejanski situaciji prestrašil 

in želel narediti vse, da bi 

dejanje prekinili. 

67 

Mislim, da se tako obnašanje pri 

otroku, starem tri, štiri leta, kar 

pozna. 

Učitelj je mnenja, da imajo 

starši vlogo modela. Otrok 

posnema njihova dejanja in 

v nadaljevanju ravna v 

skladu s tem, kar je videl 

pri starših. Po mnenju 

učitelja so otroci za tako 

vedenje najbolj dojemljivi 

pri treh ali štirih letih.  

Vpliv 

modelnega 

učenja starš –

otrok 

68 
Vidi se na primer pri ravnanju z 

deževnikom. 

Učitelj navede primer, kako 

je vedenje staršev vplivalo 

na odnos njihovih otrok do 

deževnika. 

 

69 

Imel sem sorodnike, ki so imeli 

majhne otroke, in smo skupaj rahljali 

zemljo na vrtu pa sta se majhna 

otroka igrala s kačicami na vrtu. 

Učitelj je imel sorodnike z 

majhnimi otroki. Pri 

obdelovanju vrta so naleteli 

na veliko deževnikov.  

 

70 
Deževnike sta lepo božala in jih 

prenašala okoli, 

Otroci so se jih začeli 

dotikati, jih božati ter nositi 

po rokah. 

 

71 

dokler ni prišla ena od mamic in 

pokazala z obnašanjem (zgražanjem) 

kazati znake, brez da bi z 

govorjenjem nakazala, naj to vržeta 

stran, 

Ko je prišla ena od mater 

teh otrok in videla, kaj 

počnejo, je začela z 

neverbalno komunikacijo 

nakazovati na to, da kar 

počnejo, je gnusno in se 

tega ne dela.  

 

72 
in posledično sta otroka dobila 

distanco do teh živali. 

Otroci so deževnike vrgli 

nazaj v zemljo in skozi leta 

pridobili odpor do te živali 

in nezanimanje zanjo. 

 

73 
Tako, da ja, mislim, da je to 

pomembno. 

Učitelj je zato mnenja, da 

imajo dejanja staršev velik 

vpliv na to, kako bodo 

otroci dojemali živali in 

ravnali z njimi. 

 

74 Otrok vedno opazuje okolico 
Otrok se veliko nauči preko 

opazovanja okolice. 
Modelno učenje 

75 
in zato pogosto govorica telesa pove 

več kot besede. 

Veliko informacij prejme 

preko neverbalne 

komunikacije drugih oseb 

Prejem 

informacij 

preko 
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in ta je močnejša kot tisoč 

besed. 

neverbalne 

komunikacije 

76 Ponavlja obnašanje okolice.  

Otrok se želi vključiti v 

družbo, zato bo posnemal 

vedenje oseb v družbi, v 

katero želi biti sprejet. 

Posnemanje 

vedenja drugih 

77 
Da, sigurno. Moraš biti nekakšen 

neustrašen model in da nimaš zavor. 

Učitelj je mnenja, da je tudi 

sam kot učitelj vzor 

učencem. Navzven moraš 

delovati neustrašen in biti 

pripravljen poskušati nove 

stvari. 

Učitelj v vlogi 

modela 

78 

Je bilo tudi že silno težko, ko sem po 

neprespani noči zaradi bolečine v 

želodcu  prišel v šolo in je učenec 

pripravil ocvrte polže. 

Učitelj navede primer, kako 

je učence prepričal, da 

pokusijo novo, neznano jed, 

in sicer ocvrte polže.  

Pridobivanje 

novih izkušenj 

– pokušanje 

hrane 

79 

Takrat res nisem imel apetita do 

nobene hrane, pri tisti pa sem še 

posebej moral igrati, kako z apetitom 

in užitkom jem. 

Ko je prišel dan za 

pokušanje te specialitete, je 

imel učitelj za sabo težko in 

neprespano noč zaradi 

težav z želodcem. Kljub 

temu je potrpel in se 

pretvarjal, da so mu ocvrti 

polži nadvse teknili.  

 

80 

Vendar vseeno so potem učenci 

pojedli skoraj vse, čeprav sem v 

resnici jedel z velikim naporom. 

Učenci so prejeli namig in 

vsi so pokusili novo jed. 
 

81 
Resnično moraš zaigrati in pokazati 

pravilno ravnanje. 

Velikokrat moraš iti skozi 

strah, nelagodje in pokazati 

pravilno ravnanje. 

 

82 

Če bi jaz takrat na primer rekel, da to 

ni dobro, verjetno tudi otroci ne bi 

jedli. 

Če bi učitelj rekel, da so 

ocvrti polži neokusni, in 

učencem dejal, da jih ne bo 

pokusil, je prepričan, da jih 

nihče od učencev ne bi 

pokusil. 

Učitelj v vlogi 

pozitivnega 

modela 

83 

Vendar ker sem reagiral drugače, so 

bili tudi otroci nad polži zelo 

navdušeni. 

Vendar je premagal 

nelagodje in pokazal 

učencem, da morajo vsaj 

pokusiti.  

 

84 
Torej ko so videli, da nima učitelj 

odpora, je potem lažje. 

Ko so učenci videli, da je 

pokusil tudi učitelj in da do 

te hrane nima odpora, so 

ocvrte polže pokusili tudi 

sami.  
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85 

Na primer tudi vsako leto učence 

sedmega razreda postrežem z ikrami 

oz. s kaviarjem ter s sirom s 

plemenito plesnijo, da poskusijo  

nekaj novega, medtem pa lahko 

povem tudi kakšen vic.  

Učitelj pravi, da je 

pokušanje novih stvari 

dobro, saj se učenci 

spoprimejo z novo, 

drugačno izkušnjo. Ravno v 

ta namen učencem v 7. 

razredu ponudi kaviar in sir 

s plemenito plesnijo.  

 

86 Seveda, tudi! 

Učitelj je prepričan, da bi 

se njegovo veselje in 

navdušenje nad novo hrano 

lahko preneslo tudi na 

spoznavanje novih živali. 

 

87 
Konec koncev tudi ko gre za rastline 

ali pa glive. 

Ravno tako bi se lahko 

preneslo njegovo 

navdušenje nad različnimi 

rastlinami in glivami, ki so 

velikokrat nepoznane. 

 

88 

Menim, da moraš zato spoznati tisto, 

kar ne poznaš, in je posledično 

potem tudi strah manjši.  

Če želiš strahove 

premagati, se je potrebno z 

njimi soočiti. Spoznati je 

potrebno žival, rastlino, 

glivo, ki je predmet strahu, 

in jo poskusiti odpraviti. 

Soočenje s 

strahom  

Premagovanje 

strahov – 

rastline, živali, 

glive 

89 Seveda, drugače je, če te preseneti. 

Učitelj je prepričan, da je 

reakcija na nepoznano žival 

drugačna, če te ta preseneti 

v divjini ali pa se z njo 

spoznaš v zavarovanem 

okolju (kletka). 

Odziv odvisen 

od okolice  

Žival v divjini 

Žival v kletki 

90 
Ima pa še vseeno vsak učenec v sebi 

vsajene svoje strahove. 

Učenci so si med seboj 

različni. Pri nekaterih se 

pojavijo močni strahovi, 

drugi pa so brez njih.  

Različne 

osebnosti – 

različni strahovi 

91 

Menim, da je strah pred kačami, 

breznogimi kuščarji ter hitrimi 

živalmi že nekako vsajen v človeštvo 

zaradi preteklosti.  

Učitelj se ponovno naveže 

na evolucijsko teorijo 

prirojenih strahov, 

predvsem pred kačami, 

breznogimi plazilci in 

hitrimi živalmi. 

Vpliv prirojenih 

strahov 

92 

Jaz  učencem na primer pri strahu z 

živalmi povem, da gremo v naš gozd, 

in jim postavim vprašanje, naj 

povejo, katera je najbolj nevarna 

žival v gozdu.   

Učitelj strahove poskuša 

reševati tako, da učence 

odpelje v gozd in jim 

postavi različna vprašanja, 

ki se navezujejo na število 

nevarnih živali v njem. 

Odpravljanje 

strahov pred 

živalmi z 

novimi 

informacijami, 

izkušnjami 
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93 Začnejo naštevati vse mogoče, 

Učitelj v smehu pove, da 

učenci naštevajo vse 

mogoče živali. 

 

94 

vendar jim povem, da v zadnjih 

dvajsetih letih ni nihče umrl zaradi 

modrasa ali gada. 

O živalih, ki so znane kot 

napadalne, jim pove 

zanimive informacije, ki bi 

lahko pripomogle k 

nižjemu strahu pred 

nekaterimi živalmi. Primer, 

da v zadnjih dvajsetih letih 

v Sloveniji ni nihče umrl od 

ugriza modrasa, lahko 

učence pomiri. 

 

95 
Zaradi napada medveda sta bila v 

Sloveniji dva ranjena in ne ubita. 

Ravno tako sta bila v 

Sloveniji le dva ranjena s 

strani medveda, nihče pa ni 

zaradi napada umrl. 

Medved kot 

velika 

napadalna žival 

velikokrat 

predmet strahu 

96 

Od 10 do 20 ljudi pa vsako leto umre 

zaradi klopa, ki je samo prenašalec 

bolezni drugih živali. 

Pomemben se mu zdi tudi 

podatek o smrtnosti zaradi 

klopov, saj prenašajo 

različne bolezni. 

 

97 
Prav tako je lahko pasji ugriz bolj 

nevaren zaradi mikroorganizmov 

Ravno tako so lahko 

nevarni nekateri psi, vendar 

učenci na splošno nimajo 

strahu pred njimi. 

Pes lahko tudi 

predmet strahu, 

čeprav je 

domača žival 

98 
ali pa če je mačka hodila po strupeni 

snovi in nas potem opraskala. 

Tudi mačka nas kot hišni 

ljubljenček lahko okuži, če 

se je pred tem okužila 

sama. 

Mačk se 

malokdo boji, 

čeprav lahko 

prenašajo 

bolezni ali nas 

poškodujejo 
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Priloga 3 – Analiza intervjuja 2 (vzgojiteljica) 

 Dobesedni zapis Pojmi Kategorije 

1. 
Ja, jaz imam stare eno leto in eno 

leto in pol.  

Vzgojiteljica ima v vrtcu 

skupino otrok, starih od 

enega leta do enega leta in 

pol.  

Otroci 

2 Pri določenih se zaznajo strahovi. 
Pri nekaterih otrocih 

zaznava strahove. 

Zaznavanje 

strahov 

3 Strahovi pred neznanimi ljudmi, 
Najpogostejši strah je pred 

neznanimi ljudmi. 
Neznani ljudje 

4 

potem pa recimo neznani prostori, 

kot so prostori šole, so nekateri 

jokali. 

Pogosti predmet strahu so 

tudi nepoznani prostori. Ko 

se celotna skupina sprehaja 

po šoli in zaidejo nekam, 

kamor še niso šli, nekateri 

otroci začnejo jokati.  

Neznani prostori 

Jok 

5 

Zaznavam tudi strah mlajših otrok 

pred neznanimi starejšimi 

ljudmi/otroki. 

Mlajši otroci se velikokrat 

ustrašijo starejših ljudi – 

staršev drugih otrok, babic 

in dedkov. Prisoten je tudi 

strah pred starejšimi učenci 

na šoli. 

Neznani ljudje 

(učenci, starši 

drugih otrok) 

6 
V vrtcu mi načeloma nimamo stika z 

živalmi, 

Vzgojiteljica strahu pred 

živalmi ne zaznava, vendar 

je to morda zato, ker v 

vrtcu nimajo stika z 

živalmi. 

Ni stika z 

živalmi 

7 
kar se pa tiče gledanja slik, pa imajo 

zelo radi živali. 

Pri prebiranju slikanic in 

pravljic imajo otroci radi 

živali.  

Informacije 

preko slikanic, 

pravljic  

Ni prisoten strah 

8 
Mogoče pred večjimi živalmi je 

strah, 

Vzgojiteljica sklepa, da 

imajo morda strah pred 

večjimi živalmi. 

Strah pred 

večjimi živalmi 

9 so jim pa zelo ljubke muce, kužki. 

Otroci so večinoma 

navdušeni nad psi in 

mačkami. 

 

10 
Je pa res, če bi videli kakšno kravo 

na cesti, bi pa sigurno zaznali strah. 

Če bi otroci srečali kravo 

(večjo, nepoznano žival), bi 

se najverjetneje prestrašili. 

Strah pred 

večjimi živalmi 
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11 Ne, ne bi. 

Vzgojiteljica pravi, da se 

otroci ne bi ustrašili pajka, 

če bi se z njim srečali. 

Pajkovci – ni 

strahu 

12 

Smo imeli primer čebele ali ose ter 

mravlje in še vedno ni bilo 

zaznanega strahu. 

Otroci so se že srečali z 

oso, čebelo in mravljo, 

vendar vzgojiteljica pri njih 

ni zaznala strahu. 

Insekti – ni 

strahu 

13 Menim, da ne. 

Vzgojiteljica pravi, da ne bi 

mogla posplošiti, ali se 

pojavlja med otroki strah 

pred večjimi živalmi ali le 

pred manjšimi živalmi.  

Strah pred 

velikimi živalmi 

Strah pred 

majhnimi 

živalmi  

Ni mogoče 

posplošiti 

14 

Tudi na primer, ko smo bili na 

sprehodu in smo srečali muco, se je 

niso bali. 

Kot primer navede sprehod 

z otroki, na katerem so 

srečali mačko, ki se je 

otroci niso ustrašili. 

Nova, neznana 

žival – ni strahu 

15 

Smo pa v vrtcu začeli z njihovo 

najljubšo temo in to je s temo o 

živalih 

Morda je razlog tudi v tem, 

da so predhodno 

obravnavali nekatere živali, 

saj jih imajo otroci nadvse 

radi. 

Vpliv informacij 

na strah 

16 

in smo spoznavali oglašanje muc in 

psov ter vse tiste živali, ki so njim 

blizu. 

Spoznali so se z oglašanjem 

mačke in psa ter nekaterih 

drugih živali, ki so jim 

blizu. 

 

17 
Ko pa smo začeli hoditi ven in so jo 

fizično opazili, se jo niso nikoli bali. 

Če so na sprehodu opazili 

znano žival, se je tako niso 

nikoli ustrašili.  

 

18 

 Lahko pa, da je to vse odvisno tudi 

od staršev. Osebno pa nisem zaznala 

nobenega strahu. 

Kljub temu je vzgojiteljica 

mnenja, da je strah pri 

otrocih lahko povezan s 

strahom pri njihovih 

starših. Načeloma strahu 

pred živalmi pri otrocih te 

starosti ne opaža. 

Vpliv staršev na 

strah 

19 Seveda imam. 
Vzgojiteljica ima tudi sama 

strah pred živalmi. 

Strah 

vzgojiteljice 

20 
Predvsem pred kačami in pajki, pa v 

bistvu ne vem zakaj.  

Neprijetno se počuti ob 

kačah in pajkih. Izvora 

svojega strahu ne pozna. 

Kače, pajki 
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21 Kadar sem sama, seveda bežim stran. 

Če je z njimi soočena, se 

umakne, vendar tako 

odreagira le, kadar je sama. 

Ob srečanju – 

umik 

22 
Je pa res, da kadar sem z otroki, se 

postavim v bran. 

Če bi bila v bližini otrok, bi 

odreagirala drugače. Od 

živali bi se odmaknila, 

vendar bi pred tem zaščitila 

otroke. 

Z otroki – 

zaščita otroka 

23 

Tudi na primer težko gledam rane, 

vendar v vrtcu pa ko sem bila 

izpostavljena ranam, se nisem 

ustrašila in sem vedela, da moram 

zaradi svoje poklicne nujne 

odreagirati drugače.  

Če je otrok v nevarnosti, bo 

svoje strahove premagala in 

storila vse, kar je v njeni 

moči, da pomaga otroku. 

Pravi, da to od nje zahteva 

njen poklic. 

Strah ni prisoten 

– če so v 

nevarnosti otroci 

24 
Pri mlajših otrocih je prva reakcija 

takoj jok 

Otrok, ki ga je strah, se bo 

vedno odzval z jokom. 

Pokazatelj 

strahu – jok 

25 
ali pa pridejo do mene in se stisnejo 

ter se tako odmaknejo. 

Velikokrat pridejo tudi do 

vzgojiteljice, ki jih vzame v 

naročje in potolaži. Pravi, 

da gre za mehanizem, ko se 

mora otrok umakniti 

situaciji, ki ga ogroža. 

Pokazatelj 

strahu – umik 

26 

Kadar pa smo imeli kakšno 

presenečenje in se je učiteljica 

oblekla v muco, je bila reakcija 

otroka, da se je odmaknil v en kot in 

od tam opazoval dogajanje. 

Podobno se je zgodilo, ko 

se je ena izmed vzgojiteljic 

oblekla v muco. Reakcija 

otroka je bil jok. Otrok se je 

umaknil v kot in dogajanje 

opazoval od tam. 

 

27 Tam si je našel svoj varni kotiček. 

Vzgojiteljica pravi, da je 

otrok tam našel svoj varni 

kotiček. 

 

28 

Ko vidim, da je otrok prestrašen, ga 

vedno primem v naročje oz. ga 

vzamem k sebi. 

Če vzgojiteljica zazna strah 

pri otroku, ga bo vedno 

vzela k sebi in poskusila 

pomiriti. 

Obravnavanje 

strahu 

29 

Tako kadar imajo strah pred 

neznanimi ljudmi kot tudi pred 

živalmi.   

Sama vedno odreagira na 

tak način, ne glede na strah 

(neznani ljudje, živali). 

 

30 

Potem pa greva skupaj k človeku ali 

živali in pokažeš, da strah ni 

potreben in da tu ni nič nevarnega. 

Kljub temu poskuša otroka 

predstaviti novi osebi ali 

živali. Tako otrok vidi, da 

ni nič nevarnega, in 

naslednjič morda ne bo več 

odreagiral tako burno. 

Premagovanje 

strahu – 

izpostavitev 

strahu 
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31 Sigurno. 

Vzgojiteljica je mnenja, da 

imajo starši velik vpliv na 

to, kako bo otrok reagiral 

na novo žival. 

Vpliv 

modelnega 

učenja 

32 Mislim, da je to normalna reakcija. 

Starš velikokrat odreagira 

avtomatsko, otrok pa 

vedenje posnema. Pravi, da 

gre za normalno reakcijo. 

 

33 

Če imaš ti kot starš strah pred psom 

in da boš pred njim začel bežati, bo 

otrok prav tako reagiral. 

Kot primer navede staršev 

strah pred psom. Če bo 

starš v prisotnosti otroka 

pred psom bežal, vpil, bo 

otrok odreagiral enako. 

 

34 
Mislim, da otroci močno posnemajo 

stvari. 

Otroci posnemajo vedenje, 

dejanja svojih staršev. 

Učenje z 

opazovanjem 

Posnemanje 

35 

Sama predvsem navajam otroke na 

neznane ljudi, kličem v razred na 

primer hišnika ali tuje vzgojiteljice, 

da se otroci navadijo sprejemati tuje 

ljudi. 

Vzgojiteljica otroke 

sistematsko navaja na nove 

ljudi, čeprav je to njihov 

največji strah. Vendar 

morajo otroci premagati ta 

strah in to lahko naredijo le 

tako, da se z njim soočijo. 

Soočanje s 

strahom 

36 In dejansko se navadijo. 

Čez čas strah zbledi in 

otroci se navadijo na nove 

ljudi. 

Ugašanje strahu 

37 
Važno je to, da pokažeš otroku, 

kakšno ravnanje je pravilno.  

Otroku moraš pokazati 

pravilno ravnanje. 
 

38 Tako, ja, zaradi posnemanja. 

Tako kot starši je lahko tudi 

učitelj ali vzgojitelj model, 

ki ga otroci/učenci 

posnemajo. 

Učitelj kot 

model 

Posnemanje 

39 
Logično je, da pokažeš otroku, da 

vzameš papir in ga umirjeno daš ven. 

Če je v razredu pajek, ga ne 

smeš ubiti. Potrebno ga je 

vrniti v naravo, kar lahko 

storiš tako, da ga daš na list 

papirja in odneseš ven. 

Otroci to vidijo in tvoje 

vedenje bodo v 

nadaljevanju posnemali. 

 

40 
Če pa začneš kričati, pa bo seveda 

reagiral podobno.  

Če bi ob taki situaciji začel 

kričati, bi otroci reagirali 

podobno. 
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Priloga 4 – Analiza intervjuja 3 (učiteljica prvošolcev) 

 Dobesedni zapis Pojem Kategorija 

1 Da, zaznavam strahove. 

Učiteljica poučuje učence v 

prvem razredu osnovne 

šole. Pri svojih učencih 

zaznava strahove.  

Zaznavanje 

strahu 

2 
Učenci hitro pokažejo in povedo, če 

jih je strah. 

Pravi, da učenci hitro 

pokažejo in povedo, če jih 

je nečesa strah. 

Izražanje strahu 

pri učencih 

3 
Na primer, vidi se, da ga je strah, če 

je pozabil narediti nalogo, 

Učiteljica pri učencih 

zaznava strah pred reakcijo 

učiteljice ob pozabljeni 

domači nalogi.  

Strah zaradi 

pozabljene 

domače naloge 

4 nato če česa ne zna 
Ravno tako strah pred tem, 

če se nečesa niso naučili. 

Strah zaradi 

neznanja snovi  

5 
ali pa če je doma pozabil neko stvar, 

morda če je kaj izgubil. 

Pojavi se tudi strah pred 

reakcijo učiteljice, če 

učenec doma pozabi stvar, 

ki bi jo moral prinesti v 

šolo. Pojavi se tudi strah 

pred reakcijo staršev, če 

izgubi kakšno stvar. 

Strah zaradi 

pozabljenih, 

izgubljenih 

stvari 

Strah pred 

reakcijo 

učiteljice, 

staršev 

Strah pred 

kaznovanjem 

6 

Potem tudi če se umaže, saj ga je 

strah, kaj bodo starši doma rekli na 

to. 

Zaznava tudi strah pred 

reakcijo staršev, če se 

učenec umaže. 

Strah pred 

reakcijo 

učiteljice, 

staršev 

Strah pred 

kaznovanjem 

7 
Nato če se uniči kakšna šolska 

potrebščina.  

Strah pred kaznovanjem, če 

učenec uniči kakšno šolsko 

potrebščino. 

 

8 

Da, to se mi sicer zdi čisto normalna 

stvar, saj tako skrbijo za varnost in se 

zaščitijo. 

Učiteljica pravi, da se 

večina strahov nanaša na 

šolski prostor in reakcijo 

staršev ali učiteljice ob 

pozabljenih, izgubljenih 

stvareh. Kljub temu pravi, 

da se ji zdijo ti strahovi 

normalni, saj se učenci 

želijo počutiti varne in se 

zaščitijo s strahom. 

Strah vezan na 

šolski prostor 

Strah kot orodje 

zaščite 
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9 
Ta strah seveda ni velik in širok oz. 

utemeljen, 

Omenjeni strahovi so 

velikokrat ozko usmerjeni 

in neutemeljeni.  

Neutemeljen 

strah 

Ozko usmerjen 

strah 

10 

ampak gre enostavno za tako 

osnovno stvar, saj je določena mera 

strahu potrebna. 

Vendar se navezujejo na 

osnovne stvari, zato je 

učiteljica mnenja, da je pri 

njih določena mera strahu 

potrebna. Predvsem če je 

otroka strah pred reakcijo 

drugih na njegova dejanja. 

Otrok se želi le zaščititi.  

Strah kot orodje 

zaščite 

11 
So pa tudi primeri, kjer je strah 

pretiran, seveda. 

Kljub temu se zgodi, da 

učenec reagira preveč 

burno. Izrazi se pretiran 

strah.  

Pretiran strah – 

fobije 

12 

Na primer, če prileti čebela v razred 

ali če pride pajek ali hrošč, otroci 

zelo burno reagirajo. 

Učiteljica zaznava strahove 

tudi pred živalmi, predvsem 

ko otroci pridejo v stik z 

neznano živaljo. Zaznala je 

strah pred čebelami, pajki.  

Strah pred 

žuželkami, 

pajkovci 

Strah pred 

neznanimi 

živalmi 

13 
Če je strah samo enega, to potem 

prenese še na druge učence. 

Velikokrat se zgodi, da se 

strah, ki ga pokaže en 

učenec, prenese na celotni 

razred.  

Prenos strahu – 

modelno učenje 

14 
Seveda, obstaja strah pred živalmi, in 

sicer odvisno, pred katerimi. 

Pravi, da je strah pred 

živalmi prisoten, vendar ne 

pred vsemi živalmi. 

Strah pred 

živalmi 

15 
Predvsem strah pred tem, da žival ne 

poznajo. 

Najpogosteje so predmet 

strahu tiste živali, ki jih 

učenci ne poznajo. 

Strah pred 

nepoznanimi 

živalmi 

16 Bojijo se na primer psov 
Predmet strahu so tudi 

nepoznani psi. 
Strah pred psi 

17 

ter majhnih živali, kot so pajki in 

tiste, ki lezejo po tleh. Pajki, 

hrošči … 

Prisoten je tudi strah pred 

majhnimi živalmi (pajki, 

hrošči) in plazilci. 

Strah pred 

žuželkami, 

pajkovci – 

nevretenčarji 

Strah pred 

plazilci 

18 

Da, prva reakcija je seveda kričanje 

in na tak način pokažejo, da jih je 

strah. 

Učiteljica sprva prepozna 

učenčev strah po kričanju. 

Prepoznavanje 

strahu – kričanje 
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19 
Reagira tako, da se odmakne, zbeži 

za učiteljico, kriči … 

Posledica strahu je lahko 

tudi odmik ali pa se učenec 

skrije za učiteljico. 

Odmik 

20 

Prepozna se tudi tako, da zmrzne oz. 

otrpne in prebledi oz. postane rdeč, 

potne roke … 

Strah učiteljica prepozna 

tudi po obrazni mimiki 

(obraz prebledi ali postane 

rdeč) in potnih rokah. 

Obrazna mimika 

in govorica 

telesa 

21 

Tudi med časom svojega 

izobraževanja smo govorili o tem, da 

smo ženske bolj boječe, 

Učiteljica ima tudi sama 

strah pred nekaterimi 

živalmi. Iz časa svojega 

izobraževanja se spominja, 

da so profesorji večkrat 

poudarjali, da so ženske 

bolj občutljive in boječe.  

Strah pogostejši 

pri ženskah 

22 
vendar sama nimam nobenega straha 

pred pajki in majhnimi živalmi. 

Na splošno je ni strah 

majhnih živali – žuželk 

(pajkovcev). 

Neprisotnost 

strahu pred 

nevretenčarji, 

dvoživkami 

23 

Tudi do žab nimam nobenih 

zadržkov in se jih dotikam, če seveda 

niso strupene. 

Ni je strah dvoživk, če niso 

strupene.  
 

24 
Manj prijetno pa mi je s kačami  in 

pa večjimi živalmi, 

Manj prijetno ji je ob kačah 

in večjih živalih.  

Strah pred 

plenilci in 

kačami 

25 
zato tudi na primer ne hodim sama v 

gozd. 

Zaradi strahu pred 

omenjenimi živalmi ne hodi 

v gozd sama.  

Vedenje, ki je 

posledica strahu  

26 

Menim, da je prav, da imamo pred 

živalmi določen strah, saj so lahko 

nevarne in nas strah tukaj zaščiti. 

Vendar je mnenja, da je 

določena mera strahu 

potrebna, saj so nekatere 

živali lahko nevarne. Strah 

te v tem primeru obvaruje 

in prepreči morebitne 

poškodbe, tudi smrt.  

Strah kot 

varovalni 

dejavnik 

27 Mnogokrat pa so strahovi pretirani 

Vendar je mnenja, da so 

strahovi pred živalmi 

velikokrat pretirani. 

Pretirani 

strahovi pred 

živalmi – fobije 

28 

in po mojem mnenju je prav, da 

učitelji tukaj v šoli izobražujemo 

otroke in jim povemo, da niso vse 

živali nevarne. 

Pri tem poudari vlogo 

učitelja pri izobraževanju o 

različnih živalih in s tem 

niža strah pred njimi, saj 

vse živali niso nevarne. 

Vloga učitelja 

pri zniževanju 

strahu 

Vpliv 

informacije 
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29 
Predvsem pa pred temi majhnimi 

živalmi. 

Predvsem se ji zdi 

neutemeljen strah pred 

majhnimi živalmi, ki za 

človeka niso potencialno 

nevarne. 

Neupravičeni 

strahovi –

majhne živali 

30 

V razredu sem tudi pokazala morske 

prašičke in povedala, kako se za njih 

skrbi in da ni z njimi nič narobe. 

Navede tudi primer dobre 

pedagoške prakse, ko so 

učenci imeli v razredu 

morske prašičke, za katere 

so morali skrbeti. Učenci so 

tako dobili pozitivno 

direktno izkušnjo z živaljo, 

zaradi česar se je lahko 

strah pri njih znižal.  

Vloga direktne 

izkušnje pri 

premagovanju 

strahu 

31 
Se na primer umaknem in ne hodim 

v gozd sama. 

Če je sama izpostavljena 

živali, ki se je boji, se ji 

izogne. V primeru strahu 

pred večjimi živalmi – 

plenilci – pa se obvaruje 

tako, da ne zahaja sama v 

gozd.  

Odziv na 

situacijo, ki je 

predmet strahu 

32 

Jih ne pobijam, ampak se jim 

preprosto odmaknem oz. odstranim 

iz stanovanja.  

Učiteljica poudari, da živali 

(manjših) ne pobija, temveč 

jih iz stanovanja odstrani. 

Ravnanje z 

»nepriljubljenim

i« živalmi 

33 

Če bi na primer opazila kačo, bi 

seveda najprej poskrbela za varnost 

in rekla, naj se umaknejo. 

Če bi opazila kačo, ko bi 

bila z učenci, se ne bi prva 

umaknila, najprej bi 

poskrbela za varnost 

učencev. 

Varnost učencev 

pred 

učiteljičinim 

strahom  

Premagovanje 

strahu 

34 
Potem pa bi na primer odstranila to 

žival (čebela) 

Če bi šlo za manjše živali, 

bi poskrbela, da bi žival 

odstranila iz razreda.  

Premagovanje 

svojih strahov 

Pozitiven model 

za učence 

35 ali pa kačo premaknila s palico. 

Tudi če bi šlo za žival, ki 

pri njej predstavlja predmet 

strahu – kačo, bi svoj strah 

postavila na stran in sprva 

poskrbela za varnost 

učencev – odstranila bi 

kačo s palico. 

 

36 
Če bi šlo za večjo žival, bi lahko 

nekoga poklicala. 

Če bi šlo za večjo žival, bi 

za pomoč prosila drugo 

osebo, vendar bi najprej 

poskrbela za varnost otrok.  
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37 
Seveda pa ne bi panično reagirala 

pred otroci in ne bi začela kričati. 

Učiteljica pravi, da bi kljub 

svojemu strahu poskušala 

ostati mirna, ne bi kričala, 

da ne bi tako odreagirali 

tudi učenci. 

Mirnost 

Nepravilna 

reakcija pri 

učitelju – prenos 

na učence 

38 

Smo ravno imeli primer, ko so bili 

otroci sami v razredu in se je med 

njimi pojavil pajek. 

Učiteljica navede primer, 

ko so učenci v razredu 

opazili pajka. 

Primer pajek –  

učenci 

39 

Slišala sem kričanje in smo potem 

skupaj dali pajka na papir in ga 

odstranili iz razreda. 

Iz razreda se je slišalo 

kričanje, zato je prišla v 

razred in opazila, da učenci 

kričijo, saj je v razred prišel 

pajek. Pajka je iz razreda 

odstranila tako, da ga je 

dala na list papirja in ga 

odnesla ven. Učenci so 

dobili pozitivno 

informacijo – ne ubijaj 

živali po nepotrebnem.  

Reakcija ob 

strahu 

Ravnanje 

učiteljice z 

živaljo, ki je bila 

predmet strahu 

Pozitivno 

ravnanje – 

pozitivna 

informacija za 

učence 

40 

Prav tako pa smo imeli zadnjič pouk 

zunaj in smo opazili velikega hrošča 

rogača. 

Učiteljica navede tudi 

primer, kjer učenka deluje 

kot pozitiven model za 

druge učence. Pri enem 

predmetu je učiteljica 

izvedla pouk v naravi. Ena 

učenka je opazila rogača. 

Učenka v vlogi 

modela –  

pozitiven vpliv 

na druge učence 

41 
Ena učenka je prosto pustila, da ji je 

plezal po nogi, in se ga ni bala. 

Učenka je rogača prijela v 

roke in mu dovolila, da ji 

pleza po nogi. Učiteljica je 

zaznala, da se živali ne boji. 

 

42 
Vsi so bili navdušeni, kako je z njim 

sproščena. 

Kljub temu da so se 

nekateri učenci zgražali, so 

bili vsi, tudi učiteljica, 

presenečeni, ker se učenka 

živali ne boji in je z njo 

zelo sproščena. 

 

43 

Nekateri učenci potem želijo s 

palčkami drezati žival in jo na nek 

način mučiti, vendar seveda ne 

pustimo.  

Nekateri učenci so se ga 

želeli dotakniti s palčko in 

drezati vanj, vendar 

učiteljica tovrstnega 

vedenja ne odobrava in ne 

dopušča.  

Nedopustno 

vedenje – 

drezanje, 

mučenje živali 

44 
Počasi se približati živali in pokazati, 

da ni nevarna. 

Če učiteljica pri učencu 

zazna strah pred živaljo, je 

mnenja, da učenec 

postopoma žival spozna in 

Direktna 

izkušnja 
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preko direktne izkušnje 

ugotovi, da žival ni 

nevarna.  

45 

Recimo pri tej punčki sem pustila, da 

ji pleza po nogi, in s tem pokazala še 

ostalim, da ni nič nevarnega. 

Ponovno se naveže na 

primer deklice, ki je 

dovolila, da rogač pleza po 

njeni nogi. Učiteljica bi 

lahko to dejanje prekinila, 

vendar bi drugim učencem 

delovala v vlogi 

negativnega modela. Tako 

pa je ravnala drugače in 

učenka je bila pozitiven 

model, izkušnja za druge 

učence, saj jim je pokazala, 

da rogač ni nevaren.  

 

46 
Drugače pa so tudi ti utemeljeni 

strahovi, kjer je treba biti pozoren. 

Učiteljica pravi, da so 

nekateri strahovi utemeljeni 

in na njih mora biti učitelj 

pozoren.  

Utemeljeni 

strahovi 

47 

Nekoga je res lahko nečesa strah in 

sem proti temu, da se mu vsiljuje nek 

pogum. 

Pravi, da če se učenec zelo 

boji živali, se ji zdi 

nesprejemljivo, da se mu 

žival vsiljuje – preko dotika 

ali kako drugače.  

Odpravljanje 

strahu –

primeren pristop  

48 

Če on ni pripravljen sprejeti pajka 

kot vsi ostali, se mora izbrati 

primeren pristop in se počasneje 

približati. 

Meni, da se mora strah 

kljub temu obravnavati, a je 

potrebno izbrati primeren 

pristop, ki se lahko 

razlikuje od posameznika 

do posameznika. 

 

49 

Menim, da je potrebno strahove 

jemati resno in moramo tu biti zelo 

pazljivi. 

Strahove bi moral vsak 

učitelj jemati resno in biti 

pri njih in njihovi 

obravnavi zelo pazljiv. 

Resna 

obravnava 

strahov 

50 Menim, da je to edina prava pot. 

Učiteljica je mnenja, da 

informacije o živali 

pripomorejo k zniževanju 

strahu pred njimi.  

Vpliv informacij 

na strah 

51 
Strah nas je namreč vedno nečesa 

neznanega. 

Veliko strahov je 

usmerjenih v neznane 

stvari. 

Strah pred 

neznanim 

52 
Pogosto pa tukaj ni nekaj 

utemeljenega in so strahovi pretirani. 

Ravno tako so strahovi 

velikokrat neutemeljeni in 

pretirani. 

Neutemeljeni, 

pretirani 

strahovi 
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53 
Strah lahko tako odstranimo le s 

spoznavanjem in približevanjem. 

Strah je mogoče odpraviti 

le s spoznavanjem z živaljo, 

ki je predmet strahu. 

Vendar je potrebno izbrati 

pravilen pristop 

približevanja živali učencu.  

Odpravljanje 

strahu – 

spoznavanje 

živali in 

približevanje 

54 

Na primer strah pred mačkami je 

zelo redek, saj jo otroci poznajo, ker 

jo imajo doma. 

Pravi, da je morda strah 

pred mačkami zelo redek, 

saj ima veliko učencev z 

njo pozitivne izkušnje.  

Domače živali, 

hišni ljubljenčki 

– redko predmet 

strahu 

55 Menim, da je to pogost pojav. 

Učiteljica je mnenja, da se 

lahko strah staršev pred 

živalmi prenese na 

njihovega otroka. 

Vpliv 

modelnega 

učenja; otrok – 

starš 

56 

Tudi sama sem mama in sem se 

kontrolirala, da nisem preveč 

negativno s svojim vedenjem 

vplivala na svojega otroka. 

Ker je tudi sama mati, je 

vedno pazila, da se je v 

prisotnosti otrok zadrževala 

in primerno vedla, da ne bi 

svojih strahov prenesla na 

otroke.  

 

57 Seveda tudi mi smo modeli 

Ravno tako je mnenja, da 

ima učitelj v šoli vlogo 

modela, ki ga učenci lahko 

posnemajo.  

Vpliv 

modelnega 

učenja; učenec –  

učitelj 

58 
in veliko časa preživimo z njimi in 

prav tako vplivamo na njih. 

To je normalno, saj učenci 

veliko časa preživijo v šoli 

in tudi z učiteljem, ki jih 

poučuje. Tako lahko 

nezavedno vedenje učitelja 

močno vpliva na učence. 

 

59 
Prav je, da živimo skupaj z živalmi 

in da otroke naučimo tega sobivanja. 

Za konec dodaja, da ljudje 

in živali sobivajo, zato je 

prav, da otroke in učence 

sobivanja naučimo.  

Sobivanje z 

živalmi  

Primerno 

vedenje 

60 
Da smo do njih prijazni in živali nam 

tako vračajo. 

Če živali niso nevarne, je 

pomembno, da smo do njih 

prijazni, saj se bodo tudi 

one do nas vedle enako.  

 

61 
Da po nepotrebnem ne pobijamo 

živali zaradi našega neznanja. 

In ravno tako se ji zdi 

nesprejemljivo, da z 

živalmi ravnamo 

neprimerno (ubijanje, 

mučenje). Slednje je 

pogosto zaradi našega 

neznanja.  

Strah v povezavi 

z neznanjem 
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