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IZVLEČEK 

Strige (Chilopoda) so raznolika skupina živali, ki jih uvrščamo med členonožce (Arthropoda), 

s pomembno skupno značilnostjo. Njihov prvi par nog je spremenjen v obustne okončine 

(maksilipedije), ki jim omogočajo injiciranje strupa v njihov plen. Strupenost in plenilski 

način življenja strig je ogrožal že prve sesalce in kasneje tudi primate, prav tako pa je to pri 

njih razvilo mehanizme odzivanja na tovrstne dražljaje, kar bi lahko kazalo na evolucijski 

razvoj strahu. Strah pred določenimi živalmi je eden izmed najpogosteje opaženih strahov pri 

človeku. Večinoma strah vzbujajo živali, kot so kače, pajki in zveri, medtem ko v literaturi 

zelo redko zasledimo prisotnost strahu pred strigami.  

V diplomskem delu smo se osredotočili na ovrednotenje mere strahu pred strigami pri 

slovenskih osnovnošolcih. Zanimal nas je tudi razlog strahu, če se ta pojavi, in kateri dražljaji 

so ključni za pojav strahu pred strigami. Raziskava je bila izvedela v 3. in 8. razredu osnovne 

šole z namenom, da bi ugotovili, ali je strah posledica evolucijskega izvora ali je večinoma 

pridobljen tekom življenja. Na podlagi primerjave ene mestne in ene podeželske šole pa smo 

želeli ugotoviti, ali je strah povezan s poznavanjem in stikom z živaljo. 

Raziskava je pokazala, da je mera strahu pri slovenskih osnovnošolcih zelo nizka, tako v 

mestni kot tudi podeželski šoli. Večja mera strahu je bila opažena pri učencih 8. razredov, kar 

kaže na to, da je strah pred strigami v večji meri naučen oz. pridobljen tekom življenja. 

Poznavanje strig in njihovih značilnosti se je izkazalo za zelo slabo, saj veliko učencev strige 

zamenjuje s strigalicami (Insecta), prav tako pa ne poznajo njihovih glavnih značilnosti. 

Ključne besede: strige, strah, evolucijski izvor strahu 
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ABSTRACT 

Centipede (Chilopoda) is a very diverse group of animals, with one very important common 

characteristic. Their first pair of legs is modified into special extremities called maxillae, 

which allows them to inject venom into their pray. Toxicity and predatory lifestyle of 

centipede put a threat on the very first mammalian species and later on primates. They 

developed mechanisms which allowed them to respond to fear relevant stimuli and this could 

indicate a evolutionary fear development. Fear of animals is one of the most common fears in 

humans. Animals like snakes, spiders and carnivores are those which usually cause fear in 

humans, while centipedes are not. 

This thesis therefore mostly concentrates on measuring fear of centipedes in Slovenian 

primary school students and finding out which fear related stimuli cause this fear. In order to 

determine whether or not fear is the consequence of evolutionary development or model 

teaching, we tested third and eight grade students. By comparing one city and one country 

school we also wanted to find out if fear is related to knowledge and contact with that animal. 

Our research showed that fear levels in primary school students is very low in city and 

country school. Fear levels were higher in eighth grade, which indicates on model teaching as 

cause of fear development. Knowledge about centipede was found very poor. A lot of the 

students mix centipede with Earwig (Insecta) and don't know the most basic centipede 

characteristics. 

Key words: centipede, fear, evolutionary fear development 
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1 UVOD 

Strige (Chilopoda) so skupina kopenskih členonožcev, ki jih najdemo na vseh kontinentih, z 

izjemo Antarktike. Približno 3300 vrst teh živali razporejamo v pet redov, pri katerih kljub 

določenim razlikam najdemo pomembne morfološke značilnosti, ki so skupne vsem petim 

redovom. Najbolj očitna in zloglasna skupna značilnost je sprememba prvega para nog v 

strupene okončine, imenovane maksilipediji. Te spremenjene okončine strigam služijo za 

lovljenje plena, saj s pomočjo maksilipedijev v plen vbrizgajo strup, ki ga uporabljajo tudi za 

obrambo pred plenilci (King in Undheim, 2011). Različni sesalci, med njimi tudi primati, so 

se soočali z vbodi živali, ki imajo maksilipedije. Med evolucijo so te živali razvile 

mehanizme, s katerimi so prepoznale nevarne dražljaje iz okolja in se nanje primerno odzvale. 

Sklepamo lahko, da je strah pred določenimi živalmi pri človeku posledica evolucijskega 

izvora, saj so že naši predniki (primati) razvili mehanizme za prepoznavanje nevarnosti pri 

določenih živalih (Mineka in Öhman, 2001). Strupenost strig lahko predstavlja nevaren 

dražljaj, ki povzroča strah pri živalih in ljudeh. Na svetu obstaja le nekaj večjih vrst, ki ima 

dovolj močne maksilipedije, s katerimi lahko prebodejo človeško kožo. Prav zaradi tega v 

literaturi ne najdemo zapisanega veliko o strahu pred strigami, opisane najdemo le posamezne 

primere ugrizov. Strup strige za človeka ni smrtno nevaren, zato večina ljudi ne obišče 

zdravnika in je zabeleženih primerov ugrizov strig veliko manj, kot jih je v resnici (King in 

Undheim, 2011).  Med letoma 2006 in 2010 so v Hongkongu zabeležili le 46 ugrizov strig, ki 

pa pri bolnikih niso pustili večjih posledic (Fung, Lam in Wong, 2011). V Avstraliji med 

letoma 2000 in 2002 beležijo 48 ugrizov (Balit, Harvey, Isbister in Wadlock, 2004). Med 

letoma 1990 in 2007 je bilo v Braziliji zabeleženih 98 ugrizov (Medeiros idr., 2008)., leta 

2007 pa sta bila zabeležena dva ugriza strige v Iranu (Moravvej, Rahmanel in Vazirianzadeh, 

2007). Ti primeri izhajajo z območij, kjer najdemo večje vrste strig, ki lahko prebodejo 

človeško kožo. Pri nas prevladujejo manjše vrste, ki človeku ne morejo škodovati, na obali 

Jadranskega morja pa najdemo nekoliko večje vrste, kot je na primer Scolopendra cingulata. 

Tako so v Črni gori leta 2010 zabeležili dva ugriza te vrste (Pajović, Radosavljević in 

Radunović, 2012). V literaturi so med najpogosteje opisanimi primeri ugrizov členonožcev 

(skupina, v katero uvrščamo tudi strige) pajki in škorpijoni, zato pri ljudeh po navadi 

opažamo strah pred temi živalmi. Precej  je zapisanega o strahu pred pajki (arahnofobija), 

zapisov o strahu pred strigami pa še ni. Strah lahko opazimo že zelo zgodaj v razvoju otroka, 

kar bi lahko pomenilo, da je strah prirojen. Med odraščanjem se strah lahko omili ali še bolj 
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okrepi, ko otrok dobi dodatne informacije o živali in pride večkrat v stik z njo, kar pa bolj 

nakazuje na to, da je strah lahko pridobljen. 

 

1.1 CILJI 

Preveriti želimo, ali se pri učencih osnovnih šol pojavlja strah pred strigami in kaj je razlog 

tega strahu. Naš namen je tudi ugotoviti poznavanje strig pri učencih in kakšen odnos imajo 

učenci do strig. Ugotoviti želimo še, ali prihaja do razlik v strahu pri učencih nižjih in višjih 

razredov ter med učenci, ki prihajajo iz mesta in tistimi, ki živijo na podeželju.  

 

1.2 HIPOTEZE 

 

1. Učenci poznajo osnovne značilnosti strig. 

2. Pri učencih je prisoten strah pred strigami. 

3. Pri učencih prihaja do razlik v strahu glede na starost in kraj bivanja. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 STRAH 

Slovar slovenskega knjižnega jezika opredeli strah kot neprijetno stanje vznemirjenosti zaradi 

neposredne ogroženosti, (domnevno) sovražnih, nevarnih okoliščin (Strah, b. d.). Pogosto se 

zgodi, da se pojem strah enači s pojmom anksioznost, ker oba vključujeta zelo močna 

negativna čustva in telesne odzive. Izraz anksioznost označuje prestrašeno pričakovanje 

nevarnosti ali nevarnega dražljaja v prihodnosti, ki ga spremljajo somatski simptomi 

napetosti. Strah pa je odziv na nevarni dražljaj, ki povzroči vedenjske mehanizme, kot sta boj 

ali beg. Pri strahu je nevarnost, s katero se mora organizem soočiti, določena s prostorom in 

časom, medtem ko pri anksioznosti čas in prostor nevarnosti nista jasno določena (Öhman, 

2008).  

Področje psihologije strah obravnava kot: »specifično čustvo, vezano na določen predmet ali 

situacijo. Anksioznost pa je razpršeno čustvo brez točno določenega predmeta strahu« 

(Hribar, 2007, v Horvat in Magajna, 1989, str. 191). Za Barlowa pa je »strah primitivna, 

bazična emocija, ki vključuje boj/beg – ki je takojšen in nenaden, potreben za preživetje«. 

Meni, da je strah bolj prvinsko čustvo kot anksioznost (v Hribar, 2007, str. 81). 

2.2 TEORIJE RAZVOJA STRAHU 

Strah je pri organizmih prisoten že zelo dolgo. Na Zemlji so bile vedno prisotne smrtno 

nevarne razmere in situacije, na katere so morali biti organizmi prilagojeni, če so hoteli 

preživeti. Nevarnosti, kot so napad plenilca, poplave, strele, so lahko v času prvih sesalcev 

prišle hitro in brez opozorila. Organizmi so zato morali imeti dobro razvita čutila, s katerimi 

so zaznavali nevarne dražljaje, in gibala, ki so bila refleksno povezana s čutili, da so se lahko 

nevarnosti izognili. Z razvitejšim živčnim sistemom in gibali se je lahko žival prej odzvala na 

dražljaj in imela tako večje možnosti za preživetje. Pojav razvitejšega živčnega sistema je 

omogočil tudi pojav bolj sofisticiranih oblik izogibanja nevarnostim, kot so Pavlovo klasično 

pogojevanje, instrumentalno pogojevanje, kognicija in zavestno odločanje. Z evolucijskega 

vidika je strah pri sesalcih prisoten že od samega začetka. To pomeni, da je evolucijska 

zgodovina pripeljala do strahu in fobij, ki jih danes opažamo pri človeku. Pri človeku 

opažamo predvsem strah pred pojavi in situacijami, ki so predstavljali nevarnost že našim 

prednikom (plenilci, višina, odprti prostori), manj pogost je strah pred nevarnimi predmeti, ki 

so prisotni v današnji družbi (orožje, motorji) (Öhman in Mineka, 2001). 
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Nekateri dražljaji, ki povzročajo strah, niso naučeni, temveč jih je človek pridobil med 

evolucijo. Primeri dražljajev, ki niso naučeni in pri ljudeh izzovejo strah: predmet, ki hitro 

potuje proti nam, če izgubimo ravnotežje ali tla pod nogami ter fizične poškodbe oziroma 

bolečina.. Strah pred kačami in višino tudi predstavljata dražljaj, ki ni naučen, vendar pri 

nekaterih ljudeh ne povzročita strahu, kar bi lahko pomenilo, da nimajo vsi ljudje prirojene 

predispozicije za dražljaje, ki povzročijo strah. Ljudje smo različni in se med seboj 

razlikujemo v več lastnostih, tudi pri čustvovanju. Veliko strahov, ki jih poznamo dandanes, 

pa je naučenih, saj dražljaji, ki povzročajo strah, za človeka niso nevarni (na primer strah pred 

temo). Tudi dejanja in reakcije, ko nas je strah, se razlikujejo od človeka do človeka. 

Raziskave na živalih in ljudeh so pokazale, da pri občutenju strahu naše telo lahko reagira na 

dva načina, ki sta evolucijsko pogojena. Lahko se skrijemo ali pobegnemo. Ko nas je strah, 

gre kri v mišice v nogah, s čimer se naše telo pripravi na pobeg. To še ne pomeni, da bomo 

pobegnili, pač pa, da nas je evolucija pripravila na reakcijo, ki je v preteklosti najbolj služila 

našim prednikom (Ekman, 2003). 

Veliko psihologov je skeptičnih glede evolucijskih teorij o človekovem vedenju. Evolucijske 

teorije so zelo dober način analiziranja psiholoških fenomenov, kot je strah, saj so dobro 

podkrepljene s podatki iz različnih znanstvenih disciplin. Na podlagi tega sta Öhman in 

Mineka (2001) oblikovala model strahu, ki razlaga pojav strahu z evolucijskega vidika. Model 

strahu predpostavlja, da je človek del narave, kar pomeni, da evolucija ni delovala le na 

anatomske in fiziološke lastnosti, temveč tudi na vedenjske vzorce. Evolucijska teorija nam 

tako pomaga pri razumevanju človeškega vedenja in duševnega stanja (Öhman in Mineka, 

2001). Model strahu lahko pojasni strah pred določenimi živalmi, saj obravnava živčni sistem, 

ki je selektivno občutljiv na evolucijsko pomembne nevarne dražljaje (LoBue in DeLoache, 

2008). LoBue in DeLoache (2008) sta izvedli raziskavo na otrocih in odraslih, ki je potrdila 

Öhmanov model strahu. Otrokom (1−5 let) so pokazali sliko, na kateri je bila ena kača skrita 

med rastlinjem, in sliko, na kateri je bila ena rastlina skrita med kačami. Eksperiment so 

nadgradili tako, da so pokazali še sliko kače med žabami in gosenicami. V vseh treh primerih 

so tako otroci kot tudi odrasli veliko prej opazili kačo med nenevarnimi dražljaji kot pa 

rastlino/žabo/gosenico med nevarnimi dražljaji, kar kaže na popolnoma drugačen odziv 

človeka na evolucijsko nevarne dražljaje. Gibanje kače in dolga oblika telesa sta glavna 

dražljaja, ki spodbudita odziv pri človeku. Nekateri teoretiki trdijo, da so ljudje tekom 

evolucije razvili predispozicijo za strah pred kačami, saj so strupene kače (in pajki) 

predstavljali veliko grožnjo med celotno evolucijo sesalcev. Tiste živali, ki so se naučile hitre 
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detekcije kač in ostalih nevarnih živali, so preživele in se razmnoževale naprej. S tem so se 

geni prenašali iz generacije v generacijo, kar je povzročilo razvoj strahu tudi pri človeku 

(LoBue in DeLoache, 2008). Lipp in Waters (2007) sta s svojimi eksperimenti, s katerimi sta 

skušala ugotoviti vpliv prisotnosti slik živali, ki vzbujajo strah, na detekcijo ostalih nevtralnih 

dražljajev na sliki, potrdila, da prisotnost nevarnega dražljaja na sliki (kače ali pajka) odvrne 

pozornost od ostalih elementov na sliki, ki ne predstavljajo nevarnega dražljaja. Ugotovitev, 

da prisotnost nevarnega dražljaja odvrne pozornost pri vseh udeležencih poskusa, je skladno z 

modelom strahu, ki sta ga opisala Öhman in Mineka (2001). 

Smernice za življenje, sodobne ali evolucijsko pogojene, so pomembne za večino dimenzij 

človeškega strahu. Arrindel, Pickersgill, Merckelbach, Ardon in Cornet (1991) navajajo, da 

obstajajo štiri dimenzije strahu: (1) strah pred osebnimi dogodki in situacijami, ki vključujejo 

strah pred kritiko, konflikti, zavrnitvijo in izključenostjo; (2) strah zaradi smrti, poškodb, 

bolezni, medicinskih posegov; (3) strah pred živalmi, ki vključuje tako domače živali kot tudi 

nevarne živali in grozljive živali, kot so insekti ter plazilci; zadnja dimenzija (4) vključuje 

agorafobijo, ki pomeni strah pred javnimi prostori in prostori, ki so zaprti. Vse štiri dimenzije 

kažejo na evolucijski vidik strahu, saj so tudi v preteklosti socialni stiki včasih privedli do 

nevarnih situacij zaradi konfliktov med osebki v skupinah. Prva dimenzija strahu je najbolj 

opazna pri skupinah, kjer je prisotna dominanca enega osebka ali hierarhična ureditev 

skupine. Druga in tretja dimenzija sta najbolj izpostavljeni pri odnosu plenilec-plen. Predvsem 

pri plenilcih se pojavlja strah pred boleznijo in poškodbami, saj je njihovo preživetje odvisno 

od lova, ki pa ni bil tako učinkovit, če žival ni bila popolnoma pri močeh. Plen pa je v stalnem 

strahu pred smrtjo, saj je glavni vir hrane plenilcu. Agorafobija pa se pri živalih kaže tako, da 

se bojijo izgube prostora, na katerem se počutijo varne, in se izogibajo mest, kjer se počutijo 

nelagodno in ujeto (Öhman, 2008). 

Strah pred živalmi, kot evolucijski sistem, se je najprej kazal kot strah pred plenilci. To je bilo 

predvsem opazno pri sesalcih, saj so bili plen kačam in ostalim plazilcem. Kasneje pa je bil 

opažen kot strah pred strupenimi živalmi pri opicah in človeku podobnih opicah. Plenilstvo in 

strupenost sta bila nevarna dražljaja, ki sta povzročala strah pri živalih. Na to so bili 

organizmi evolucijsko prilagojeni, kar lahko razložimo s klasičnim pogojevanjem. Nevaren 

dražljaj je pri teh organizmih sprožil odziv, ki je podedovan (ni naučen) in je namenjen 

varovanju in ohranjanju organizma (preživetje). V današnji družbi je plenilstvo neškodljiv 

dražljaj za sodobnega človeka, kar pomeni, da sam po sebi ne izzove strahu pred živaljo, 

vendar med učenjem lahko postane pogojni dražljaj, če se pojavlja skupaj z nevarnostjo (stik z 
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živaljo, ugriz …) in tako povzroči strah pred določeno živaljo, čeprav ta človeku ne 

predstavlja več nevarnosti (Öhman, 2008). 

Strah je lahko pri ljudeh prisoten celo življenje, lahko pa s časoma pri človeku opazimo 

povečanje ali zmanjšanje strahu. Socialni strahovi, kot so strah pred osebnimi dogodki in 

situacijami ali agorafobija, so pod manjšim vplivom genetike, kot je na primer strah pred 

živalmi. To je skladno s predpostavko, da se nekaterih socialnih strahov naučimo v času 

življenja. Z večanjem starosti mera socialnih strahov pri ljudeh narašča, medtem ko mera 

strahu pred živalmi s starostjo pada. Študija otrok, starih od 6 do 16 let, je pokazala, da je 

specifičen strah pred določeno živaljo pri otrocih s starostjo upadal, tako pri fantih kot tudi pri 

dekletih (Fridrikson, Annas, Fischer in Wik, 1996). 

Živali imajo zelo pomembno vlogo v življenju otroka. Že prva darila otroku so po navadi 

plišaste igrače v obliki živali. Otroške sobe imajo pogosto upodobitve različnih živali na 

stenah, pohištvu in zavesah. Tudi na otroških oblačilih po navadi najdemo veliko živalskih 

motivov. Prve zgodbe, ki jih beremo otroku, prve risanke, ki jih gleda, govorijo o živalih, ali 

pa na zgodbo močno vpliva določena žival. Skoraj vsak otrok si želi obiskti akvarij ali 

živalski vrt, kjer lahko spozna različne živali. Različne raziskave kažejo tudi na to, da je 

približno 90 % domačih živali v družinah z otroki. Vsa ta srečanja otroka z živaljo imajo 

lahko zanj zelo pozitivne posledice, saj otrok razvije pozitiven odnos do živali, se o njih 

veliko nauči in zna ravnati z njimi. Nekateri pa lahko občutijo tudi negativne posledice, saj je 

med otroki velikokrat prisoten strah pred živalmi, razlog zanj pa je še vprašljiv. Nekateri 

zagovarjajo dejstvo, da je strah naučen s strani staršev in drugih oseb, ki so otroku blizu. Spet 

drugi menijo, da je strah pred živalmi posledica evolucijskega izvora (Serpell, 1999).  

 

2.3 STRAH PRED ŽIVALMI 

Strah pred živalmi je  po modelu izogibanja bolezni (The disease-avoidance model) lahko 

posledica dveh selektivnih asociacij: (1) pričakovanje fizičnih poškodb v povezavi s 

plenilskimi organizmi in (2) pričakovanje gnusa ali bolezni v povezavi z živalmi, ki ne 

povzročajo fizičnih poškodb. Rezultati raziskav, ki so testirale ta model, so pokazale, da ljudje 

povezujejo »high-predation animals« s fizičnimi poškodbami, medtem ko »low-predation 

animals« predvsem zbujajo gnus pri testirancih in povzročajo večjo mero strahu (Davey, 

Cavanagh in Lamb, 2003). 
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Strah pred živalmi je najbolj pogost in dolgotrajen strah, opažen pri ljudeh. V več raziskavah 

o strahu pri ljudeh je bil strah pred živalmi najpogostejši, še posebej strah pred kačami, pajki, 

insekti in psi. Strah pred nevarnimi živalmi, ki človeka lahko napadejo (kot so morski pes, 

medved ali volk), je upravičen in razumljiv, strah pred nekaterimi drugimi živalmi pa je 

popolnoma neupravičen. Nekatere evropske države nimajo vrst pajkov in kač, ki bi lahko bile 

človeku nevarne, kljub temu pa je strah pred pajki in kačami zelo pogost. Strah pred 

nekaterimi živalmi, kot so polži, molji, žuželke in pajki, je popolnoma nepotreben, saj te 

živali človeku niso nevarne, se jih pa kljub temu ljudje najbolj bojijo. To lahko razložimo z 

modelom izogibanja bolezni. Strah pred temi živalmi je verjetno posledica neke lastnosti 

živali, ki v naši družbi vzbuja gnus. Davey (1992) navaja tri poti pridobitve lastnosti, ki 

povzročajo gnus: (1) prvi način je povezan z živalmi, za katere menimo, da prenašajo bolezni, 

infekcije ali kontaminirajo naše zaloge hrane (na primer podgane, netopirji, miši, žuželke); (2) 

v drugo kategorijo uvrščamo živali, ki nas spominjajo na primaren dražljaj, ki izzove gnus: 

izločki ali sluz (na primer polži, žabe, gliste. Tudi kače in kuščarji spadajo v to skupino, ker 

jih ljudje dojemajo kot sluzaste); (3) tretja skupina živali pa zajema tiste živali, ki jih 

povezujemo z zemljo in umazanijo (na primer pajki) (Davey, Cavanagh in Lamb, 2003). 

Davey, Cavanagh in Lamb (2003) so predstavili rezultate študije, ki je raziskovala strah pred 

»high-predation« in »low-predation animals«. Anketiranci v raziskavi so pripisali »low-

predation animals« dražljaje, ki povzročajo gnus, »high-predation animals« pa so pripisali 

dražljaje, ki povzročajo fizične poškodbe, kar je skladno z modelom izogibanja bolezni. To 

lahko pojasni neupravičen strah pred »low-predation animals«, ki je prisoten v širši javnosti, 

saj opozori na to, da lahko ta strah pri človeku povzročimo, ojačamo ali omilimo brez 

neposrednih izkušenj ali stika z živaljo (Davey, Cavanagh in Lamb, 2003). To je skladno tudi 

z raziskavami, saj med 40 in 90 % ljudi, ki se bojijo kač in pajkov, ne morejo navesti 

dogodka, ki je povzročil njihov strah (Davey, 1992). 
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2.4 PREPOZNAVANJE STRAHU S POMOČJO OPAZOVANJA 

OBRAZNE MIMIKE 

Zaznavanje strahu s pomočjo obrazne mimike je zelo zanesljivo. Pozorni moramo biti na oči, 

saj po teh najprej spoznamo prisoten strah. Zgornja veka je močno odprta in potegnjena proti 

obrvem, medtem ko je spodnja veka napeta. Obrvi so potegnjene skupaj, usta se raztezajo 

nazaj proti očem. Obrazno mimiko lahko spremljajo tudi druge telesne reakcije, kot so hladne 

roke, globoko dihanje, znojenje, povišan srčni utrip in napetost mišic v nogah (Ekman, 2003). 

 

Slika 1: Prikaz obrazne mimike, ki izkazuje strah. Slika A prikazuje odprtost zgornje in 

napetost spodnje veke. Slika B prikazuje položaj ust pri doživljanju strahu. Slika C pa 

prikazuje vse elemente obrazne mimike, ki jo povzroči strah (Ekman, 2003). 

 

2.5 VPLIV GNUSA, ODNOSA IN POZNAVANJA ŽIVALI NA STRAH 

2.5.1 GNUS 

Gnus prepoznamo po nagubanosti nosu in gub okoli njega. Zgornja ustnica je močno 

privzdignjena prosti nosu. Oči pri prepoznavi gnusa niso pomembne, saj so očesne mišice 

popolnoma sproščene. Po očeh lahko ločimo čustvo gnusa in strahu, saj so pri prepoznavi 

slednjega najpomembnejše prav oči (Ekman, 2003). 

Strah pred živalmi, kot so kače, pajki, hrošči, ličinke žuželk in podgane, je prisoten zaradi 

gnusa, ki ga ljudje občutijo ob pogledu na žival. Lastnosti določene živali vzbudijo gnus pri 

človeku in posledično strah pred živaljo. Druge vrste strahu, razen strah zaradi smrti, 

poškodb, bolezni, medicinskih posegov, niso rezultat gnusa. Ta je najbolj opazen pri ljudeh, 

ki se bojijo določene živali. Raziskave kažejo, da je največja mera gnusa in strahu povezana z 

A B C 
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živalmi, ki niso plenilske (»Low predation animals«), oziroma niso plenilske in škodljive za 

človeka. Mera strahu pred človeku nevarnimi živalmi (veliki plenilci) je manjša. Gnus je v 

korelaciji s strahom. Če bo mera gnusa do neke živali večja, bo tudi strah pred to živaljo pri 

človeku večji (Tucker in Bond, 1997). 

Gnus je čustvo, ki se razvije med drugim in tretjim letom starosti in ni prisoten že ob rojstvu, 

kar bi lahko pomenilo, da je strah, ki je prisoten pri »low-predation animals« pridobljen s 

strani družbe. Dokazov, da gnus vpliva na strah pred malimi živalmi, je veliko, kljub temu pa 

še ne poznamo mehanizma, ki bi pojasnil, kako gnus povzroči strah (Davey, Cavanagh in 

Lamb, 2003). 

 

Slika 2: Prikaz obrazne mimike za gnus. Slika A prikazuje položaj ust in nagubanost okoli 

nosa. Slika B prikazuje vse elemente obrazne mimike, ki jo povzroči gnus (Ekman, 2003). 

 

2.5.2 POZNAVANJE ŽIVALI IN ODNOS DO NJE 

Wagler in Wagler (2014) navajata različne študije, ki so pokazale vpliv mnenja učitelja o 

določeni živali na mnenja učencev o tej živali. Intervjuji z učiteljicami so pokazali, da bodo v 

pouk vključile tiste živali, do katerih bodo imele pozitiven odnos. Sesalci so tako glavna 

skupina živali, ki se jih v šoli podrobneje obdela, medtem ko so nevretenčarji (korale, 

mehkužci, žuželke, pajkovci in raki), dvoživke in plazilci po navadi le redko omenjeni. 

Wagler in Wagler (2011) sta objavila študijo, v kateri sta učitelje osnovnih šol pripravljala na 

delo z madagaskarskimi sikajočimi ščurki. Učitelji so imeli stik s to živaljo in po izvedenem 

tečaju so imeli bolj pozitiven odnos do nje. Pripravljeni so jo bili uporabiti v razredu. 

Raziskava je vključevala tudi vprašalnik, v katerem so spraševali, če bi bili pripravljeni pri 

A B 
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pouku uporabiti živali, kot so metulj, pikapolonica, kačji pastir, kobilica, pajek, strige in 

škorpijoni. Pojavili sta se dve stališči: (1) pozitivno stališče do metulja, pikapolonice in 

kačjega pastirja ter (2) negativna stališča do kobilice, pajka, strig in škorpijonov. Če hočemo 

spremeniti prepričanja in odnos ljudi do teh živali, morajo ti priti v stik s samo živaljo. 

Določene lastnosti živali nam lahko znatno spremenijo mnenje o njej. Wagler in Wagler 

(2013) sta ugotovila, da če človek za neko žival misli, da je rastlinojeda, in potem izve, da je 

mesojeda, to poveča strah oziroma negativno stališče do te živali. Velja tudi obratno − če za 

neko žival izvemo, da je rastlinojeda, bodo naša stališča do te živali bolj pozitivna. 

Wagler in Wagler (2014) sta izvedla raziskavo na 10−11 let starih otrocih, s katero sta skušala 

pridobiti podatke o strahu, gnusu in mnenju, ki ga imajo učenci do Poecilotheria pajkov. 

Učenci so rešili anketni vprašalnik pred in po aktivnostih, kjer so lahko žival spoznali. 

Raziskava je pokazala negativna stališča in prisotnost strahu ter gnusa pri učencih pred 

izvedenimi aktivnostmi. Prav tako so učenci menili, da bi lahko Poecilotheria pajki po 

njihovem izumrli. Po izvedeni aktivnosti pa so bila stališča učencev do Poecilotheria pajkov 

bolj pozitivna in niso več menili, da bi morali ti pajki izumreti. To dokazuje, da imata strah in 

gnus velik vpliv na prepričanja in stališča učencev. Prav tako pa lahko pozitiven odnos 

učitelja v procesu učenja tovrstna prepričanja in strah odpravijo. Vključevanje vseh vrst 

členonožcev v proces učenja bi tako pripomogel k manjši meri strahu in k boljšemu odnosov 

učencev do teh živali (Wagler in Wagler, 2014). 

Kos in Jerman (2012) sta izvedla raziskavo na predšolskih otrocih (5−6 let), s katero sta 

hotela oblikovati pozitiven odnos otrok do žuželk. Otrokom sta pokazala tri vrste žuželk in 

njihove odzive posnela s kamero. Po izvedenih aktivnostih, v katerih so otroci lahko žuželke 

spoznavali neposredno in si tako pridobili izkušnje, so otroke zopet posneli na enak način kot 

pred izvedenimi dejavnostmi. Rezultati raziskave so pokazali, da so otroci pridobili veliko 

znanja o žuželkah, s katerimi so prišli v stik, prav tako pa je njihov odnos do teh živali postal 

bolj pozitivno naravnan. Tisti otroci, ki so pred aktivnostmi kazali določeno mero strahu do 

teh živali, so po končanih aktivnostih strah v celoti ali deloma izgubili. Neposredna izkušnja 

in poznavanje živali je tako ključ do odprave strahu, predvsem pri starejših otrocih. Pri 

mlajših je to pomembno za oblikovanje pozitivnih stališč, ki vodijo k dobremu odnosu in ne 

spodbujajo strahu. 
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2.6 STRIGE 

2.6.1 DELITEV 

Pred več kot 500 milijoni let je skupina živali razvila osnovno morfologijo telesa, ki jim je 

omogočila prevlado v smislu številčnosti in raznolikosti vrst na Zemlji. Ta skupina živali so 

členonožci (Arthropoda), v katero poleg pajkov, pršic, klopov, rakov in insektov, uvrščamo 

tudi strige (Chilopoda) (Hughes in Kaufman, 2002). Strige (Chilopoda) so ena izmed štirih 

skupin živali, ki jih uvrščamo med stonoge (Myriapoda) (Kastelic, 2015).  

Med več kot milijon različnimi vrstami členonožcev je približno 3000 vrst strig (Chilopoda), 

razporejenih v pet različnih redov, ki jih najdemo povsod na svetu (z izjemo Antarktike) 

(Kastelic, 2015). Samo v Evropi je bilo odkritih že 538 različnih vrst strig (Enghoff, 2013), 

medtem ko v Sloveniji lahko najdemo 109 različnih vrst strig (Ravnjak in Kos, 2015).  

 

 

Slika 3: Predstavitev vseh petih redov strig, ki jih najdemo na svetu (Natural history museum, 

b. d.). 
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2.6.2 ZNAČILNOSTI 

Čeprav imamo v Sloveniji različne redove strig (Scolopendromorpha, Geophilomorpha, 

Scutigeromorpha in Lithobiomorpha), imajo vsi nekatere skupne značilnosti (Kastelic, 2015). 

Vse strige imajo en par anten, tri pare obustnih okončin, zadnjično odprtino (opistognata) in 

15−191 telesnih členov, ki nosijo vsak po en par nog. Najočitnejša skupna značilnost pa je 

sprememba prvega para nog v strupne okončine, imenovane maksilipediji (Undheim in King, 

2011).  

Strige so dorziventralno sploščene živali, ki imajo telo razdeljeno na dve regiji: glavo in trup. 

Na glavi imajo en par anten in tri pare obustnih okončin (sprednja, srednja in zadnja čeljust) 

in maksilipedije z izvodilom strupne žleze. Trup strig je sestavljen iz enakih členov, ki jim 

rečemo somiti, na njih pa najdemo po en par hodilnih nog. Število nog se razlikuje po 

redovih. Scutigeromorfi in litobiomorfi imajo po 15 parov nog, skolopendromorfi imajo po 21 

ali 23 parov nog, daleč največ parov nog pa najdemo pri geofilomorfih, od 31−173 parov 

(Prevorčnik, 1999). 

Spremenjene prve noge (maksilipediji) so strigam omogočile plenilski način življenja. 

Prehranjujejo se z lovljenjem pršic, deževnikov, glist, enhitrej, mokric, hroščev, dvokrilcev in 

drugih strig. Različna oblikovanost obustnih okončin jim omogoča različen način lova. Plen 

lahko presenetijo ali ga aktivno lovijo. Pri tem si pomagajo s strupom, ki plen ohromi. Hrano 

lahko zaužijejo preko obustnega aparata, lahko pa nanjo izbrizgajo prebavne encime in nato 

zaužijejo že prebavljen plen (Kastelic, 2015). 

Strige so kopenske živali, aktivne ponoči, zato jih podnevi le redko opazimo na prostem 

(Kastelic, 2015). Ves čas imajo odprte dihalnice trahej in epikutikulo, ki ni prevlečena z 

voskom, kar pomeni, da njihovi mehanizmi za preprečevanje izsuševanja niso dobro razviti 

(Prevorčnik, 1999). Strige lahko podnevi najdemo v vlažnih okoljih (v prsti, pod lubjem, 

kamni, v rovih itd.), saj so tako zaščitene pred izsuševanjem (Kastelic, 2015).  

Pri strigah opazimo spolno razmnoževanje z občasnim pojavljanjem partenogeneze pri 

nekaterih vrstah. Feromoni samice so ključni za začetek razmnoževanja, saj privabijo samca, 

ki prispeva spermatofor. Tega lahko odloži tako, da ga mora samica najti, lahko pa ga prinese 

do samice v procesu dvorjenja. Mladiči se razvijejo iz jajčec, ki jih samica odloži in se 

razvijajo preko epimerije (epimorfoza) ali anamerije (anamorfoza) (Kastelic, 2015). Pri prvi 

so ličinke podobne odrasli živali, vsi somiti nastanejo že v embriju, z izjemo spolnih okončin, 

ki zrastejo kasneje v razvoju (Prevorčnik, 1999). Samica ostane z jajčeci in kasneje z mladiči 
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v gnezdu in skrbi zanje. Ta način razvoja mladičev zasledimo pri redu Geophilomorpha in 

Scolopendromorpha (Kastelic, 2015). Nekatere ličinke pa niso podobne starševskemu osebku, 

saj se pri anameriji iz jajčeca izleže ličinka, ki še nima vseh somitov. Ti počasi nastanejo v 

razvoju, saj ličinka z vsako levitvijo pridobi somite (Prevorčnik, 1999). Litobiomorpha in 

Scutigeromorpha sta značilna predstavnika, kjer najdemo anamorfni razvoj mladičev 

(Kastelic, 2015). 

 

2.6.3 STRUP 

Na svetu obstaja le nekaj večjih vrst strig, ki imajo dovolj močne maksilipedije, s katerimi 

lahko prebodejo človeško kožo. Prav zaradi tega v literaturi ne najdemo zapisanega veliko o 

strahu pred strigami, najdemo le opisane posamezne primere ugrizov. Strup strige za človeka 

ni smrtno nevaren, zato večina ljudi ne obišče zdravnika, torej je zabeleženih primerov 

ugrizov strig veliko manj, kot jih je v resnici (Undheim in King, 2011).  Med letoma 2006 in 

2010 so v Hongkongu zabeležili le 46 ugrizov strig, ki pri bolnikih niso pustili večjih posledic 

(Fung, Lam in Wong, 2011), v Avstraliji pa 48 ugrizov med letoma 2000 in 2002 (Balit, 

Harvey, Isbister in Wadlock, 2004). V Braziliji  je bilo med letoma 1990 in 2007 zabeleženih 

98 ugrizov (Medeiros idr., 2008). Leta 2007 sta bila zabeležena dva ugriza strige v Iranu 

(Moravvej, Rahmanel in Vazirianzadeh, 2007). Ti primeri izhajajo z območij, kjer najdemo 

večje vrste strig, ki lahko prebodejo človeško kožo. Pri nas prevladujejo manjše vrste, ki 

človeku ne morejo škodovati. Nekoliko večje vrste, kot je na primer Scolopendra cingulata, 

najdemo na obali Jadranskega morja. Tako so v Črni gori leta 2010 zabeležili dva ugriza te 

vrste (Pajović, Radosavljević in Radunović, 2012). 

Strige tako niso smrtno nevarne za človeka, za živali, kot so nekateri vretenčarji (podgane, 

netopirji, dvoživke in plazilci), ki so jim strige hrana, pa je lahko strup strige tudi smrtno 

nevaren (Undheim in King, 2011). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 METODE DELA 

3.1.1 VZOREC 

Raziskava je vključevala učence tretjega in osmega razreda ene mestne in ene podeželske 

osnovne šole. Na obeh šolah je bilo anketiranih in posnetih 19 učencev tretjega razreda in 23 

učencev osmega razreda. Skupno število učencev v vzorcu je bilo 84. 

3.1.2 PRIDOBITEV PODATKOV 

Pred začetkom raziskave so bila pridobljena soglasja staršev. Podatki za raziskavo so bili 

pridobljeni v dveh delih, najprej na podlagi anonimnega anketnega vprašalnika, ki je bil 

sestavljen iz treh delov. S prvim delom vprašalnika smo pridobili podatke o anketirancu, v 

drugem delu smo spraševali po odnosu, ki ga imajo učenci do strig, iz česar smo nato sklepali 

o izvoru strahu, če je ta prisoten, in v tretjem delu anketnega vprašalnika smo pridobili 

informacije o poznavanju strig. Drugi del pridobivanja podatkov je temeljil na opazovanju in 

snemanju reakcij izbranega vzorca učencev ob stiku z živaljo, kar je potekalo s pomočjo 

kamere. Pri tem je bilo opazovanje osredotočeno na primarno reakcijo učenca ob stiku z 

živaljo ter sam odnos do velikosti, oblike in premikanja živali.  

Učencem smo v različnem zaporedju pokazali tri vrste strig: Lithobius variegatus (dolga 3 

cm), Geophilomorpha (dolga 5 cm; določitev vrste je težka, saj se razlikujejo v 

mikroskopskih značilnostih), Scolopendra cingulata (dolga 7 cm) − od najmanjše proti 

največji in obratno. Ko so si učenci strige ogledali, smo jih vprašali, ali bi si jih upali 

dotakniti.  

3.1.3 ANALIZA 

Podatke, pridobljene z anketnim vprašalnikom, smo obdelali s pomočjo programa Microsoft 

Office Excell ter rezultate ponazorili v obliki grafov in tabel. Pri tem smo uporabili 

primerjavo povprečij, Pearsonov korelacijski koeficient in hi kvadrat preizkus. 

Sledila je kvalitativna analiza videoposnetkov, pri čemer smo s pomočjo Tabele 1 analizirali 

reakcije učencev ob stiku z živaljo glede na dražljaje, ki bi lahko povzročili strah (oblika 

živali, premikanje, velikost in drugo) in določili, v kolikšni meri se je pojavil strah pri 

določenem dražljaju. 
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Tabela 1: Ocenjevalna lestvica pristnosti strahu pred strigo  

(Povzeto po Kos in Jerman, 2012) 

STOPNJA STRAHU DO STRIGE ODZIV UČENCA 
1. Strah ni prisoten Učenec nima težav z opazovanjem strige in 

bi jo z veseljem prijel v roke. Ni obrazne 
mimike, ki bi izkazovala strah ali gnus. 

2. Nizka stopnja strahu Učenec nima težav z opazovanjem strige, 
vendar je ne bi prijel v roke. Ni obrazne 
mimike, ki bi izkazovala strah ali gnus. 

3. Srednja stopnja strahu Učenec strigo opazuje, vendar se pri tem 
počuti nelagodno. Obrazna mimika izkazuje 
strah in gnus. 

4. Visoka stopnja strahu Učenec strigo opazuje od daleč. Obrazna 
mimika izkazuje strah in gnus. 

5. Zelo visoka stopnja strahu Učenec strige ne more opazovati in je 
obrnjen stran.  

 

Za vsakega učenca je bila stopnja strahu, ki je bil viden z obrazne mimike, določena s številko 

od 1 do 5 (Tabela 1). Ker so učenci izkazovali različno mero strahu ob različni vrsti strige, ki 

so jo opazovali, smo vsakemu učencu določili posamezne vrednosti strahu za vsako izmed 

vrst strig. Tako smo iz vprašalnika dobili eno vrednost (tisto, ki jo je učenec sam presodil), iz 

analize videoposnetkov pa tri vrednosti. Zato smo za vsako vrsto strige izračunali, ali se je 

strah povečal ali zmanjšal od vrednosti, ki jo je določil učenec, po spodnji enačbi: 

�������� = ���
���	����ℎ�	��
, ������	1/2/3� − ���
���	����ℎ�	���� 

vp – stopnja strahu, določena z videoposnetka 

av – stopnja strahu, določena z anketnim vprašalnikom 

Ko smo dobili vrednosti za vsakega učenca, smo izračunali povprečje vrednosti za posamezen 

razred in vrsto strige (Tabela 6).  
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3.2 REZULTATI 

1. HIPOTEZA: Učenci poznajo glavne značilnosti strig. 

Podatki o poznavanju strig pri učencih osnovnih šol so pridobljeni z drugim delom anketnega 

vprašalnika. Ta vprašanja so se navezovala na značilnosti strig, njihov habitat, način 

prehranjevanja, aktivnost in število vrst, ki jih najdemo na svetu, v Evropi ter v Sloveniji. 

Analiza prvega vprašanja, kjer so morali učenci obkrožiti črko pred sliko, ki je prikazovala 

strigo, je pokazala, da le 64 % učencev podeželske šole in 45 % učencev mestne šole 

prepozna strigo na sliki (odgovor C), oziroma ve, katera žival je striga (Graf 1). Veliko 

učencev, kar 33 % učencev podeželske in 55 % učencev mestne šole, je kot strigo obkrožilo 

sliko strigalice (odgovor B). Do razlike je prišlo tudi pri razredih, saj so večinoma učenci 3. 

razreda kot sliko strige obkrožili sliko strigalice (odgovor B). Kar 68 % učencev 3. razreda 

mestne in podeželske šole je obkrožililo odgovor B, medtem ko je bil delež pravilnega 

odgovora v 3. razredu le 26 % pri podeželski in 32 % pri mestni šoli. Razlika v znanju pa je 

vidna tudi med šolama, saj je bil skupni delež pravilnega odgovora pri podeželski šoli večji 

(64 %) kot pri mestni šoli (45 %). 

 

 

Graf 1: Deleži odgovorov na vprašanje, katera izmed slik prikazuje strigo. Odgovor A – 

dvojnonoga, odgovor B – strigalica, odgovor C – striga. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

3. razred 8. razred Skupaj 3. razred 8. razred Skupaj

Podeželska šola Mestna šola

D
e

le
ž 

p
o

sa
m

e
zn

ih
 o

d
go

vo
ro

v 
[%

]

Osnovna šola

A

B

C



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                        Maja Prešern, diplomska naloga 

17 
 

Druga naloga II. dela anketnega vprašalnika je spraševala po glavnih značilnostih strig. 

Največji delež pravilnih odgovorov, tako pri podeželski kot tudi pri mestni šoli, je bil zaznan 

pri trditvah T2 in T7. Trditev T2 je spraševala, ali imajo strige členjeno telo, kar učencem ni 

predstavljalo težav, saj je kar 95 % učencev podeželske in 81 % učencev mestne šole to 

trditev ovrednotilo kot pravilno. Trditev T7 pa je spraševala po življenjskem okolju strig. 95 

% učencev obeh šol je to trditev označilo kot pravilno.  

Najmanjši delež pravilnega odgovora pa se razlikuje pri podeželski in mestni šoli (Graf 2). 

Najmanjši delež pri podeželski šoli je bil pri trditvi T4, ki je spraševala po načinu 

prehranjevanja strige. Le 10 % učencev podeželske šole ve, da so strige plenilci. Najmanjši 

delež pravilnih odgovorov pri mestni šoli pa je bil pri trditvi T6, ki je učence spraševala po 

tem, ali so strige dnevno ali nočno aktivne živali. Le 7 % učencev ve, da so strige nočno 

aktivne živali. 

Skupni odstotek pravilnih odgovorov pri skoraj vseh trditvah (razen T5) je večji pri mestni 

šoli, kar pomeni, da imajo učenci v mestu večje znanje o strigah kot učenci na podeželju 

(Tabela 2). 

 

Tabela 2: Delež pravilnih odgovorov naloge, kjer so učenci različne trditve o značilnostih 

strig označevali z drži ali ne drži. 

Šola Razred 

Delež pravilnih odgovorov 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Podeželska 

šola 

3. razred 26,32 94,74 26,32 15,79 21,05 52,63 89,47 68,42 

8. razred 47,83 95,65 34,78 13,04 47,83 34,78 100,0 52,17 

skupaj 38,10 95,24 30,95 9,52 35,71 42,86 95,24 59,52 

Mestna šola 

3. razred 42,11 73,68 63,16 42,11 52,63 10,53 89,47 68,42 

8. razred 56,52 86,96 65,22 21,74 34,78 4,35 100,0 91,30 

skupaj 50,00 80,95 64,29 30,95 42,86 7,14 95,24 80,95 
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LEGENDA: 
T1: Strige so strupene. 
T2: Strige imajo členjeno telo. 
T3: Na vsakem členu telesa sta dva para nog. 
T4: Strige so plenilci. 
T5: Strige so rastlinojedci. 
T6: Strige so večinoma dnevno aktivne živali. 
T7: Strige živijo v vlažnih okoljih, zato jih najdemo v zemlji, pod listjem in pod kamni. 
T8: Strige so za človeka lahko nevarne. 
 

 

Graf 2: Deleži pravilnih odgovorov na trditve o značilnostih strig. Deleži predstavljajo 

povprečje tretjih in osmih razredov podeželske in mestne šole.  

 

Tretja naloga je učence spraševala po tem, kje živijo strige. Tako učenci podeželske (60 %) 

kot tudi učenci mestne šole (71 %) večinoma vedo, kakšno je življenjsko okolje strig (Graf 3). 

Učenci tretjih razredov imajo nekoliko nižji odstotek pravilnih odgovorov, kot so ga imeli 

učenci osmih razredov, vendar je kljub temu večina učencev poznala življenjsko okolje strig.  
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Graf 3: Delež pravilnih odgovorov na vprašanje kje živijo strige. Število anketiranih učencev 

na vsaki šoli je 42. 

 

Različni avtorji navajajo, da je skupno število vrst strig na svetu 3000, v Evropi 538 in v 

Sloveniji 109. Učenci so morali sami napisati številko, ki se jim je zdela ustrezna (Priloga 

6.2). Odgovori učencev so bili zelo različni, zato so razporejeni v razrede (Graf 4). Večina 

učencev tako podeželske (61 %) kot mestne (74 %) šole meni, da je število vrst strig na svetu 

manjše od 1000. Le nekaj učencev mestne in podeželske šole meni, da je število vrst strig na 

svetu med 1000 in 2500, ali da je število večje od 3500. Nihče od učencev podeželske ali 

mestne šole ni podal pravega odgovora o številu vrst strig na svetu.  

Tudi pri oceni števila vrst strig v Evropi je večina učencev podeželske (70 %) in mestne (74 

%) šole mnenja, da je število vrst v Evropi nekje od 0 do 200. Pravilno je odgovorilo le 13 % 

učencev podeželske in 4 % učencev mestne šole. 17 % učencev podeželske in mestne šole je 

mnenja, da je v Evropi veliko več kot 600 vrst. 

Tako kot pri oceni števila vrst strig na svetu in v Evropi je tudi pri oceni števila vrst v 

Sloveniji večina učencev podeželske (48 %) in mestne (79 %) šole mnenja, da je število vrst 

strig pod 40. Le 13 % učencev podeželske in 9 % učencev mestne šole je podalo dovolj 

natančno število vrst v Sloveniji. 
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Graf 4: Deleži odgovorov učencev o številu strig na svetu, v Evropi in v Sloveniji, razporejeni 

v razrede. 

 

2. HIPOTEZA: Pri učencih je prisoten strah pred strigami. 

Pri podeželski šoli je le 12 % učencev odgovorilo, da se močno bojijo strig, medtem ko se na 

mestni šoli močno boji strig le 7 % učencev (Graf 5). Delež učencev, ki trdijo, da se strig ne 

bojijo, je na obeh šolah približno enak (podeželska 29 % in mestna 26 %). Do razlike pa pride 

med razredi. V tretjih razredih je odstotek učencev, ki se ne bojijo strig, večji kot v osmih 

razredih.  
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Graf 5: Deleži odgovorov učencev glede na stopnjo strinjanja s trditvijo strige se bojim. (1 = 

strig se ne bojim, 5 = strig se močno bojim) 

 

Analiza videoposnetkov pa je pokazala nekoliko drugačno stanje. Negativne vrednosti 

(Tabela 3) pomenijo zmanjšano stopnjo strahu, to pomeni, da so učenci v anketnem 

vprašalniku pripisovali višjo stopnjo strahu, kot je bila ta kasneje vidna z videoposnetka. 

Pozitivne vrednosti pa pomenijo povišano stopnjo strahu. Tako smo ugotovili, da je pri 

podeželski šoli prišlo do znižanja stopnje strahu pri vseh vrstah strige tako v tretjem kot tudi v 

osmem razredu. Pri mestni šoli opazimo zmanjšano stopnjo strahu le v tretjem razredu in v 

osmem razredu pri vrsti Geophilomorpha, kljub temu pa je stopnja zmanjšanja veliko nižja 

kot pri podeželski šoli. Če upoštevamo analizo videoposnetkov, lahko rečemo, da je odstotek 

učencev, ki se ne boji strig, pri učencih s podeželja večji kot pri učencih v mestu. Kljub temu 

da je 5 % več učencev s podeželja kot pa iz mesta na anketnem vprašalniku odgovorilo, da se 

bolj boji strig, je analiza videoposnetkov pokazala bistveno manjšo stopnjo strahu pri učencih 

podeželske šole kot pa pri učencih mestne šole. 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5

D
e

le
ž 

u
če

n
ce

v 
[%

]

Stopnja strinjanja

podeželska šola

Mestna šola



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                        Maja Prešern, diplomska naloga 

22 
 

Tabela 3: Na podlagi analize videoposnetkov izračunane povprečne vrednosti, ki prikazujejo 

zmanjšano ali povečano stopnjo strahu. Negativna vrednost pove za koliko se je stopnja 

strahu zmanjšala glede na anketni vprašalnik, pozitivna pa za koliko se je le-ta povečala. 

 Analiza videoposnetkov 

Šola Razred 
Anketni 

vprašalnik 
Geophilomorpha 

Lithobius 

forficatus 

Scolopendra 

cingulata 

Podeželska 
šola 

3. razred  2,68 -1,21 -0,79 -0,63 

8. razred  2,78 -1,26 -0,06 -0,30 

Mestna 
šola 

3. razred 2,42 -0,74 -0,32 -0,11 

8. razred 2,32 -0,70 0,09 0,30 

 

 

 

Graf 6: Stopnja povečanja ali zmanjšanja strahu glede na anketni vprašalnik.  

 

Iz grafa 6 je razvidno tudi to, da velikost strige zelo vpliva na stopnjo strahu. Opazimo lahko, 

da je najvišja stopnja strahu pri obeh šolah (razen podeželska šola – osmi razred) zaznana pri 

vrsti Scolopendra cingulata, ki je bila največja izmed prikazanih strig. Sledi Lithobius 

forficatus in na koncu še Geophilomorpha. Do odstopanja pride le pri podeželski šoli v 
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osmem razredu, kjer so se učenci bolj bali vrste Lithobius forficatus kot vrste Scolopendra 

cingulata, kar je najverjetneje posledica hitrega premikanja živali.  

Kot razlog prisotnega strahu so učenci podeželske šole v večini navedli usta, s katerimi lahko 

striga ugrizne (29 %), in hitro premikanje (19 %). Največ učencev mestne šole pa je kot 

razlog strahu navedlo strupenost strig (31 %). Najmanj učencev se je odločilo za odgovora: 

velikost nog in oblika telesa (Tabela 4). 

 

Tabela 4: Delež odgovorov učencev na vprašanje, zakaj se bojijo strig. 

Možni odgovori A B C D E F G 

Šola Razred 

H
it

ro
 

p
re

m
ik

an
je

 

V
el

ik
o

 n
o

g 

O
b

lik
a 

te
le

sa
 

U
st

a,
 s

 
ka

te
ri

m
i 

la
h

ko
 

u
gr

iz
n

e 

St
ru

p
en

o
st

 

St
ri

g 
se

 n
e 

b
o

ji
m

 

D
ru

go
 

Podeželska 
šola 

3. razred 10,53 10,53 5,26 26,32 5,26 36,84 5,26 

8. razred 26,09 8,70 13,04 30,43 13,04 4,35 4,35 

skupaj 19,05 9,52 9,52 28,57 9,52 19,05 4,76 

Mestna šola 

3. razred 5,26 0,00 5,26 10,53 36,84 36,84 5,26 

8. razred 21,74 0,00 13,04 21,74 26,09 17,39 0,00 

skupaj 14,29 0,00 9,52 16,67 30,95 26,19 2,38 

 

 

Do razlike v strahu lahko pride, ker so nekateri učenci večkrat v stiku z živaljo in imajo z njo 

pozitivne ali negativne izkušnje. V anketnem vprašalniku smo učence povprašali, kako 

pogosto preživljajo čas v naravi, če so že prišli v stik s strigo ter ali gojijo kakšne živali.  

Učenci, ki živijo na podeželju, svoj čas skoraj vsak dan preživljajo v naravi (69 %), medtem 

ko le 14 % otrok iz mesta vsak dan hodi v naravo. Večina (52 %) jih naravo obišče večkrat na 

teden (Graf 7).  
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Graf 7: Delež odgovorov učencev na vprašanje, kako pogosto hodijo v naravo.  

 

Iz grafa 8 je razvidno, da 12 % učencev s podeželja vsak dan v naravi brska po tleh in obrača 

kamne, kjer bi lahko prišli v stik s strigo, medtem ko ni nihče od učencev iz mesta izbral tega 

odgovora. Večina učencev mestne šole (64 %) je odgovorila, da zelo redko v naravi obrača 

kamne in brska po tleh. Delež učencev, ki v naravi brska po tleh je v tretjih razredih višji kot v 

osmih razredih (Tabela 5). Ta razlika je bolj opazna pri podeželski šoli. 

 

Tabela 5: Delež odgovorov učencev na vprašanje, kako pogosto v naravi brskajo po tleh in 
obračajo kamne. 

Možni odgovori 
Vsak dan 

Večkrat na 
teden 

Enkrat na 
teden 

Nekajkrat 
mesečno 

Zelo redko 
Šola Razred 

Podeželska 
šola 

3. razred 26,32 10,53 10,53 10,53 42,11 

8. razred 0,00 39,13 0,00 13,04 47,83 

skupaj 11,90 26,19 4,76 11,90 45,24 

Mestna 
šola 

3. razred 0,00 26,32 0,00 10,53 63,16 

8. razred 0,00 13,04 4,35 17,39 65,22 

skupaj 0,00 19,05 2,38 14,29 64,29 
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Graf 8: Delež odgovorov učencev na vprašanje, kako pogosto v naravi brskajo po tleh in 

obračajo kamne.  

 

Večina učencev obeh šol je že kdaj gojila kakšno žival. Iz grafa 9 lahko opazimo, da je delež 

na podeželski šoli večji (86 %) kot pa na mestni šoli (57 %), kar bi tudi lahko vplivalo na 

razliko pri strahu. Večji delež učencev, ki so že kdaj imeli žival, je bil v osmih razredih pri 

obeh šolah (priloga 7.4, tabela 11). Učenci, ki so že gojili žival, so napisali, da so to večinoma 

običajne domače živali (pes, mačka, ribe, hrček, papiga, zajec, želva), navajali pa so tudi 

živali s kmetije (konj, krava, kokoš, prašič, ovca, koza). Učenci s podeželja so navajali živali 

iz obeh kategorij, medtem ko so učenci iz mesta bolj naštevali običajne domače živali. Le dve 

učenki osmega razreda podeželske šole sta navedli, da gojita živali, kot so paličnjaki, črički, 

mokarji in gliste. 
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Graf 9: Delež učencev, ki so že kdaj gojili kakšno žival.  

 

83 % učencev podeželske šole in 71 % učencev mestne šole meni, da so že prišli v stik s 

strigo (Graf 10). Pri tem moramo upoštevati, da je bilo 35 % učencev podeželske šole in 54 % 

učencev mestne šole takih, ki so na anketnem vprašalniku kot strigo označili napačno žival 

(strigalico ali dvojnonogo).  

 

Graf 10: Delež učencev, ki so že prišli v stik s strigo. 
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45 % učencev podeželske šole in 36 % učencev mestne šole se strinja, da bi jih bilo strige bolj 

strah, če bi jo nenadno opazili kot pa, če bi jo dlje časa opazovali (Graf 11). 

 

Graf 11: Delež odgovorov strinjanja s trditvijo: strige me bo bolj strah, če jo bom nenadno 

opazil od blizu, kot pa če bi jo dlje časa opazoval (1 = se ne strinjam, številka 5 = se strinjam). 
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3. HIPOTEZA: Pri učencih prihaja do razlik v strahu glede na starost in kraj bivanja. 

Za določitev statistično pomembnih razlik pri strahu glede na starost smo uporabili Pearsonov 

korelacijski koeficient. Na podlagi tega smo lahko določili mero povezanosti med določenimi 

spremenljivkami. Pearsonov koeficient (r) za korelacijo med starostjo in strahom (podatki 

pridobljeni s pomočjo anketnega vprašalnika) je bil r = -0,003, kar pomeni, da med tema 

dvema spremenljivkama ni statistično pomembne povezanosti. Pearsonov koeficient za 

povezavo med starostjo in strahom (podatki pridobljeni iz analize videoposnetkov) pa je 

znašal r = 0,118, kar označuje neznatno povezanost med spremenljivkama.  

Za določitev razlik med mero strahu in krajem bivanja smo uporabili hi kvadrat preizkus. 

Določili smo vrednost χ2 = 14,33 (α = 0,05) v mejni vrednosti od 11,14 do neskončno. Ker je 

bil rezultat hi kvadrat preizkusa v območju mejne vrednosti lahko ničelno hipotezo, da sta 

mera strahu in kraj bivanja neodvisni, zavrnemo. To pomeni, da je strah odvisen od kraja 

bivanja.  
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4 RAZPRAVA 

Iz rezultatov raziskave smo lahko videli, da učenci nimajo dobrega znanja o strigah. Že pri 

izbiri slike, ki predstavlja strigo, je prišlo do težav, saj je le približno polovica učencev 

pravilno izbrala sliko strige. Večina se jih je odločila za sliko strigalice, ki pa jo uvrščamo 

med žuželke (Insecta) in ne stonoge (Myriapoda), kamor uvrščamo strige. To je lahko 

posledica podobnega imena, kar lahko še posebej zavede mlajše učence. Tako je tudi iz 

rezultatov opazno, da je večina učencev 3. razreda izbrala sliko strigalice, medtem ko je bil 

delež pravilnih odgovorov v 8. razredu veliko večji.  

Tudi poznavanje ostalih značilnosti strig je bolj skromno. Učenci vedo da imajo strige 

členjeno telo in večina jih pozna njihov življenjski prostor. Težave pa so se pojavile pri 

poznavanju načina prehranjevanja, saj je bila večina učencev mnenja, da so strige rastlinojede 

živali in niso plenilska vrsta. To je verjetno tudi vplivalo na tako nizko stopnjo strahu, ki je 

bila ugotovljena z anketnim vprašalnikom in analizo posnetkov, saj lahko poznavanje 

lastnosti živali veliko pripomore k stopnji strahu. Wagler in Wagler (2013) sta navedla, da 

imamo bolj pozitivna stališča do živali, za katere menimo, da so rastlinojede. Večina učencev 

je tudi mnenja, da so strige dnevno aktivne živali, kar bi lahko bila posledica tega, da učenci 

podnevi hodijo v naravo in brskajo po tleh in obračajo kamne, kjer lahko vidijo strige.  

Učenci so imeli tudi zelo slabo predstavo o številu vrst strig, ki jih najdemo na svetu, v Evropi 

in v Sloveniji. Večina učencev meni, da je strig na svetu, v Evropi in v Sloveniji veliko manj, 

kot pa jih je v resnici. Ta rezultat je bil pričakovan, saj se učenci takih podatkov v šoli 

načeloma ne učijo, tako bi lahko pričakovali pravilen odgovor le pri tistih učencih, ki jih 

strige še posebej zanimajo. 

Iz rezultatov anketnega vprašalnika je prav tako razvidno, da je prisotnost strahu pri učencih 

podeželske in mestne šole zelo nizka. Strah je bil bolj prisoten pri učencih osmega razreda, 

medtem ko je bilo v tretjem razredu le nekaj učencev, ki so se bali strig. Večina avtorjev 

zagovarja evolucijski razvoj strahu pri človeku, ta strah pa se lahko še poveča ali zmanjša z 

neposredno izkušnjo, ki jo imajo učenci do živali (Serpell, 1999). Öhman in Mineka (2001) 

zagovarjata evolucijski razvoj strahu, saj pri človeku večinoma opažamo vrsto strahu, ki je 

bila prisotna tudi pri naših prednikih. Glede na rezultate lahko tako sklepamo, da je strah 

prirojen, saj ga zaznamo tudi pri otrocih tretjega razreda, kljub temu pa ima večji vpliv na 

strah učenje po modelu, saj je večji delež učencev, ki so se strig bali, zaznan v osmem 

razredu. Ekman (2003) trdi, da tudi nekateri pridobljeni odzivi na nevarne dražljaje niso 
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opazni pri vseh ljudeh, saj se med seboj razlikujemo. Veliko strahov v današnjem svetu je 

naučenih, saj dražljaji, ki povzročajo ta strah, niso nevarni za človeka. 

Analiza videoposnetkov je pokazala, da je stopnja strahu, ki so jo učenci sami določili na 

anketnem vprašalniku, višja, kot pa je bila stopnja strahu, vidna iz analize videoposnetkov. Pri 

podeželski šoli smo opazili znatno znižanje stopnje strahu pri vseh treh vrstah strig v tretjem 

in osmem razredu. Pri mesti šoli pa je bilo zmanjšanje manjše in prisotno le v tretjem razredu 

za vse tri vrste strig ter v osmem pri Geophilomorphi. Pri večjih vrstah (Lithobius forficatus in 

Scolopendra cingulata) pa je bila zaznana višja stopnja strahu kot na anketnem vprašalniku. 

To je lahko posledica tega, da v mestni šoli več učencev ni vedelo, katera žival je striga. 

Večina jih je bila mnenja, da so strige druga žival – strigalica, ki je veliko manjša in ima 

drugačne lastnosti kot pa opazovane strige. Opazili smo tudi, da je strah odvisen od oblike in 

premikanja živali. Največja mera strahu je bila opažena pri največji prikazani vrsti 

(Scolopendra cingulata) in najmanjša mera pri Geophilomorphi. Le učenci osmega razreda 

podeželske šole so se bolj bali vrste Lithobius forficatus kot pa vrste Scolopendra cingulata, 

najverjetneje zaradi hitrega premikanja živali. Rezultati osmega razreda podeželske šole so 

pokazali, da je bil odgovor »hitro premikanje« na vprašanje »zakaj se bojiš strig« drugi 

najpogostejši odgovor, takoj za usti, s katerimi lahko ugrizne. LoBue in DeLoache (2008) sta 

navedla, da je gibanje kače eden izmed glavnih dražljajev, ki povzroča strah. Ker se striga 

premika podobno kot kača (hitro in v obliki črke S), je zato pri več učencih bil ravno to 

dražljaj, ki je povzročil strah. Učenci mestne šole pa so v večini kot razlog prisotnosti strahu 

navajali strupenost.  

Ker neposredna izkušnja in stik z živaljo vpliva na mero strahu, smo učence v anketnem 

vprašalniku spraševali tudi po tem, koliko časa na dan preživijo v naravi, če so že kdaj gojili 

kakšne živali in kako pogosto v naravi brskajo po tleh. Učenci podeželske šole so bili tisti, ki 

so odgovorili, da so vsakodnevno v naravi in večji delež jih v tem času brska po tleh in obrača 

kamne, kjer bi lahko prišli v stik z živaljo, kot je striga. Učenci mestne šole ne preživljajo 

tako pogosto časa v naravi, prav tako zelo redko brskajo po tleh, zato je pri njih manjša 

možnost, da so že kdaj prišli v stik s strigo. Kar so potrdili tudi rezultati na vprašanje ali ste že 

kdaj prišli v stik z živaljo, za katero menite, da je bila striga. V mestu imajo učenci manj 

zelenih površin in gozda, kjer bi lahko naleteli na strige, ali pa je ta bolj oddaljen od doma, 

tako da se morajo tja peljati. To onemogoči učencem vsakodnevno raziskovanje v naravi. 

Učenci s podeželja pa s tem večinoma nimajo težav. Tomažič (2011) navaja, da je neposreden 

stik z živaljo ključnega pomena že v zgodnjih letih šolanja. Če učenec nima neposrednega 
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stika z živaljo je lahko mera strahu pred to živaljo veliko večja, kot pa pri učencih, ki so stik z 

živaljo imeli. Prav tako je tradicionalen način izvedbe pouka v višjih razredih lahko krivec za 

negativen odnos do živali, saj se pozitiven odnos do živali veliko lažje vzpostavi s 

neposrednim stikom z živaljo. 

Zanimalo nas je, ali so učenci že kdaj gojili živali in katere, saj so tako stalno v stiku z živaljo. 

Rezultati so pokazali, da je več učencev s podeželja kot iz mesta že kdaj gojilo žival. Vendar 

so te živali večinoma običajni hišni ljubljenčki (mačke, psi, hrčki, ribe, idr.) ali živali, ki jih 

najdemo na kmetiji (konj, krava, prašič, kokoš, idr.). Kot vidimo, prevladujejo sesalci, ki so 

po raziskavah Wagler in Wagler (2014) tudi glavna skupina živali, ki se jih v šoli spozna. 

Nevretenčarji, plazilci in dvoživke pa so omenjeni le na hitro, zato nismo bili presenečeni, ko 

sta le dve učenki podeželske šole navedli, da sta že gojili, mokarje, paličnjake in čričke.  

Eden izmed ciljev diplomskega dela je bil tudi ta, da izvemo, ali prihaja do razlik v strahu 

glede na starost in kraj bivanja. Rezultati so pokazali, da strah ni odvisen od starosti. Oziroma 

povezava med strahom in starostjo ni statistično pomembna. Strah in kraj bivanja pa sta med 

seboj odvisna. Na podeželju so lahko učenci večkrat v neposrednem stiku z živaljo kot pa 

učenci v mestu, kar pripomore k nižji stopnji strahu. Tudi Tomažič (2011) navaja, da naj bi 

kraj bivanja pripomogel k neposrednem stiku z živaljo.  
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5 SKLEPI 

 

Z diplomskim delom smo tako ugotovili, da strah pred strigami pri učencih ni tako pogost, saj 

je bil v vzorcu le majhen delež takih, ki so se strig bali. Strige na območju šol, na katerih smo 

izvedli raziskavo, so majhne in človeka ne morejo ugrizniti. Zanimivo bi bilo dobljene 

rezultate primerjati šolo iz območja, kjer lahko najdemo večje vrste strig, ki imajo dovolj 

močne maksilipedije s katerimi lahko predrejo človeško kožo (na primer šola na primorskem, 

kjer lahko najdemo vrsto Scolopendra cingulata). Večina učencev iz raziskave še nikoli ni 

videla vrste Scolopendra cingulata, pri učencih iz primorske, ki imajo več izkušenj s to 

živaljo, bi tako verjetno dobili drugačne rezultate o meri strahu pred strigami. 

 

Gotovo ne moremo trditi, da je strah pred živalmi, kot so strige, v celoti prirojen ali 

pridobljen, je pa jasno, da se lahko s poznavanjem lastnosti živali in stikom z živaljo strah 

pred živaljo močno okrepi ali odpravi. Pomembna pa je bila tudi ugotovitev, da učenci ne 

poznajo veliko značilnosti strig, nekateri celo ne poznajo same živali. V šolah bi morali dati 

več poudarka tudi nižje razvitim živalim, kot so strige, saj je koristno za učence, da spoznajo 

čim več vrst živali, saj tako razvijajo pozitiven odnos do njih. Ta pa je ključen za odpravo 

strahu pred določeno živaljo.  

 

Ugotovljene ni bilo statistično pomembne povezave med strahom in starostjo, medtem ko je 

raziskava pokazala, da sta strah in kraj bivanja med seboj odvisna. 

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                        Maja Prešern, diplomska naloga 

33 
 

6 LITERATURA 

Arrindell, W. A., Pickersgill, M. J., Merckelbach, H., Ardon, A. M. in Cornet, F. C. (1991). 

Phobic dimensions: III. Factor analytic approaches to the study of common phobic fears; 

an updated review of findings obtained with adult subjects. Advances in behaviour, 

research and therapy, 13, 73−130. 

Balit, C. R., Harvey, M. S., Isbister, G. K. in Wadlock, J. M. (2004). Prospective Study of 

Centipede Bites in Australia. Journal of Toxicology, 42 (1), 41−48. 

Davey, G. L. C. (1992). Characteristics of individuals with fear of spiders. Anxiety research, 

4, 299−314. 

Davey G. C. L., Cavanagh, K. in Lamb, A. (2003). Differential aversive outcome 

expectancies for high- and low-predation fear-relavant animals. Journal of behaviour 

therapy and experimental psychiatry, 34 (2003), 117−128. 

Ekman, P. (2003). Emotions revealed: recognising faces and feelings to improve 

communication and emotional life. New York: Henry Holt and company. 

Enghoff, H. (2013). Fauna Europaea 2.6.2. Pridobljeno s 

http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=11598. 

Fredrikson, M., Annas, P., Fischer, H. in Wik, G. (1996). Gender and age differences in the 

prevalence of specific fears and phobias. Behaviour, research and therapy, 34 (1), 33−39. 

Fung, H., Lam, S. in Wong, O. (2011). Centipede bite victims: a review of patients presenting 

to two emergency departments in Hong Kong. Hong Kong medical journal, 17 (5), 

381−385. 

Hribar, M. (2007). Razmejitev anksioznosti (tesnobe) od nekaterih sorodnih fenomenov. 

Psihološka obzorja, 16 (3), 75−88.  

Hughes, C. L. in Kaufman, T. C. (2002). Exploring the myriapod body plan: expression 

patterns of the Hox genes in a centipede. Development, 129, 1225−1238. 

Kastelic, M. (2015). Vpliv rabe prostora na biodiverziteto strig v zgornji dolini Kolpe 

(Diplomsko delo). Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                        Maja Prešern, diplomska naloga 

34 
 

Kos, M. in Jerman, J. (2012). Izkušnje z živim v zgodnjem otroštvu – pot do znanja in 

pozitivnega odnosa do narave. V M. Duh (ur.), Ekološka in etična zavest skozi 

edukacijski odnos do narave in družbe (str. 99−109). Maribor: Pedagoška fakulteta. 

Lipp, O. V. in Waters, A. M. (2007). When danger lurks in the background: attentional 

capture by animal fear-relevant distractors is specific and selectively enhanced by animal 

fear. Emotion, 7 (1), 192−200. 

LoBue, V. in DeLoache, J. S. (2008). Detecting the snake in the grass: attention to fear-

relavant stimuli by adults and young children. Psychological science, 19 (3), 284−289. 

Medeiros, C. R., Susaki, T. T., Knysak, I., Cardoso, J. L. C., Málaque, C. M. S., Fan, H. W., 

… Barbaro, K. C. (2008). Epidemiologic and clinical survey of victims of centipede 

stings admitted to Hospital Vital Brazil (Sao Paulo, Brazil). Toxicon, (52), 606−610. 

Moravvej, S. A., Rahmanei, A. H. in Vazirianzadeh, B. (2007). Two cases of chilopoda 

(centipede) biting in human from Ahwaz, Iran. Pakistan journal of medical sciences, 23 

(6), 956−958. 

Natural history museum (b. d.). Natural history museum. Pridobljeno s 

http://www.nhm.ac.uk/our-science/our-work/origins-evolution-and-futures/centipede-

systematics.html. 

Öhman, A. (2008). Fear and anxiety: overlaps and dissociations. V M. Lewis, J. M. Haviland-

Jones in L. Fieldman Barret (ur.), Handbook of emotions, third edition (str. 709−730). 

New York: The Guilford Press. 

Öhman, A., in Mineka, S. (2001). Fears, Phobias, and Preparedness: Toward an evolved 

module of fear and fear learning. Psychological Review, 108 (3), 483−522. 

Pajović, B., Radosavljević, M. in Radunović, M. (2012). Skolopendrizam na Crnogorskom 

primorju – prikaz dvaju bolesnika. Medicina fluminensis, 48 (1), 106−111. 

Prevorčnik, S. (1999). Navodila za vaje iz zoologije nevretenčarjev. Knjižna zbirka Scripta. 

Ljubljana: Študentska založba. 

Ravnjak, B. in Kos, I. (2015). The current knowledge on centipedes (Chilopoda) in Slovenia: 

faunistic and ecological records from a national database. ZooKeys, 510, 223−231. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                        Maja Prešern, diplomska naloga 

35 
 

Serpell, J. (1999). Guest Editor's Introduction: Animals in Children's Lives. Society and 

animals 7 (2), 87−94. 

Strah. (b. d.). V Slovar slovenskega knjižnega jezika. Pridobljeno s http://bos.zrc-

sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=strah&hs=1. 

Tomažič, I. (2011). Seventh Graders' direct experience with, and feelings toward, Amphibians 

and some other nonhuman animals. Society and animals, 19 (2011), 225-247. 

Tucker, M. in Bond, N. W. (1997). The roles of gender, sex role, and disgust in fear of 

animals. Personality and individual differences, 22 (1), 135−138. 

Undheim, E. A. B. in King, G. F. (2011). On the venom system of centipedes (Chilopoda), a 

neglected group of venomous animals. Toxicon, 57 (2011), 512−524. 

Wagler, R. (2011). Look at that! Using Madagascar hissing cocroaches to develope and 

enhance the scientific inquiry skill of observation in middle school students. Science 

scope, 35 (4), 36−47. 

Wagler, R. (2013). The wonders of terrestrial isopods. Science scope, 37 (2), 59−67. 

Wagler, A. in Wagler, R. (2014). Arthropods and the current great mass extinction: effective 

themes to decrease arthropod fear and disgust and increase positive environmental beliefs 

in children? International journal of environmental & science education, 9 (2014), 

197−214. 

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                        Maja Prešern, diplomska naloga 

36 
 

7 PRILOGE 

7.1 ANKETNI VPRAŠALNIK ZA 3. RAZRED 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Sem študentka četrtega letnika Pedagoške fakultete, smeri dvopredmetni učitelj biologije in kemije. 

Pri svojem diplomskem delu raziskujem, koliko učenci osnovnih šol poznajo strige, kako jih doživljajo 

ter ali je pri njih prisoten strah pred strigami. Anketa je anonimna, zato prosim za iskrene odgovore. 

Spol:  M Ž (obkroži)       Razred: ____________ 

V naravo hodim: (obkroži) 

A. Vsak dan. 

B. Večkrat na teden. 

C. Enkrat na teden. 

D. Nekajkrat mesečno. 

E. Zelo redko. 

V naravi brskam po tleh in obračam kamne: (obkroži) 

A. Vsak dan. 

B. Večkrat na teden. 

C. Enkrat na teden. 

D. Nekajkrat mesečno. 

E. Zelo redko. 

Ali si že kdaj gojil/-a  živali? (obkroži)  DA NE 

Če si na prejšnje vprašanje odgovoril/-a z da, napiši, katere živali si gojil/-a. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Si že kdaj prišel/-la v stik z živalmi, za katere meniš, da so strige? (obkroži) DA NE  
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I. DEL 

1. Na lestvici od 1 do 5 označi, kako močno se bojiš strig. (obkroži) 

Strige se ne bojim  1 2 3 4 5 strige se zelo bojim 

2. Na lestvici od 1 do 5 označi, do kakšne mere se strinjaš s trditvijo: Strige me bo bolj strah, če 

jo bom nenadno od blizu opazil/-a kot pa, če bi jo dlje časa opazoval/-a. 

Se ne strinjam   1 2 3 4 5  Se strinjam 

A. Katera lastnost strige pri tebi vzbudi strah? (Obkroži en odgovor ali dopiši, če ne najdeš 

odgovora, ki bi ti ustrezal)Hitro premikanje. 

B. Veliko nog. 

C. Oblika telesa. 

D. Usta, s katerimi lahko ugrizne. 

E. Strupenost. 

F. Strig se ne bojim. 

G. Drugo: __________________ 

 

3. Če bi v svoji sobi našel/-la strigo, kaj bi storil/-a? (obkroži) 

A. Ujel/-a bi jo in jo spustil/-a v naravo. 

B. Poklical/-a bi starše, da jo odstranijo iz sobe. 

C. Obdržal/-a bi jo kot hišnega ljubljenčka. 

D. Ubil/-a bi jo. 

 

4. Če bi videl/-a, da hoče nekdo ubiti strigo, kaj bi naredil/-a? (obkroži) 

A. Poskušal/-a bi ga ustaviti. 

B. Storil/-a ne bi nič in bi odšel/-la stran. 

C. Storil/-a ne bi nič in bi ga opazoval/-la. 

D. Pomagal/-la bi mu jo ubiti. 
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5. Za vsako trditev izberi mero strinjanja. 

1 = popolnoma se ne strinjam, 2 = se ne strinjam, 3 = nimam mnenja, 4 = se strinjam, 5 = popolnoma 

se strinjam. 

TRDITEV MERA STRINJANJA 

1. Strige se mi gnusijo. 1   2   3   4   5 

2. Strigo bi z veseljem držal/-la v roki. 1   2   3   4   5 

3. Ne bi me motilo, če bi strige izumrle. 1   2   3   4   5 

4. Strige za okolje ne predstavljajo nobene koristi. 1   2   3   4   5 

5. Ljudje bi morali pobiti vse strige na svetu. 1   2   3   4   5 

6. Strige so grde živali. 1   2   3   4   5 

7. Strige so nevarne za človeka. 1   2   3   4   5 

8. Strig se bojim. 1   2   3   4   5 

9. O strigah bi se rad/-a naučil/-a čim več. 1   2   3   4   5 

10. Všeč bi mi bilo, če bi pri pouku delali s strigami. 1   2   3   4   5 

11. Strige imam rad/-a. 1   2   3   4   5 

12. Ljudje ubijejo preveč strig. 1   2   3   4   5 

13. Rad/-a bi hodil/-a v naravo in opazoval/-la strige. 1   2   3   4   5 

14. Rad/-a berem o strigah. 1   2   3   4   5 

15. Če bi se pogovarjali o strigah, bi se zraven dolgočasil/-a. 1   2   3   4   5 

16. Strige ljudem povzročajo škodo. 1   2   3   4   5 
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II. DEL 

1. Obkroži črko pred sliko, ki prikazuje strigo. 

A 

 

B 

 

C 

 
 

2. Obkroži, ali trditev drži ali ne drži. 

TRDITEV OBKROŽI 

Strige so strupene. DRŽI / NE DRŽI 

Strige imajo členjeno telo. DRŽI / NE DRŽI 

Na vsakem členu telesa sta dva para nog. DRŽI / NE DRŽI 

Strige so plenilci. DRŽI / NE DRŽI 

Strige so rastlinojedci. DRŽI / NE DRŽI 

Strige so večinoma dnevno aktivne živali. DRŽI / NE DRŽI 

Strige živijo v vlažnih okoljih, zato jih najdemo v zemlji, pod listjem in pod 
kamni. 

DRŽI / NE DRŽI 

Strige so lahko za človeka nevarne. DRŽI / NE DRŽI 

 

3. Kje živijo strige? _____________________________________________________________ 
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7.2 ANKETNI VPRAŠALNIK ZA 8. RAZRED 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Sem študentka četrtega letnika Pedagoške fakultete, smeri dvopredmetni učitelj biologije in kemije. 

Pri svojem diplomskem delu raziskujem, koliko učenci osnovnih šol poznajo strige, kako jih doživljajo 

ter ali je pri njih prisoten strah pred strigami. Anketa je anonimna, zato prosim za iskrene odgovore. 

Spol:  M Ž (obkroži)       Razred: ____________ 

V naravo hodim: (obkroži) 

F. Vsak dan. 

G. Večkrat na teden. 

H. Enkrat na teden. 

I. Nekajkrat mesečno. 

J. Zelo redko. 

V naravi brskam po tleh in obračam kamne: (obkroži) 

F. Vsak dan. 

G. Večkrat na teden. 

H. Enkrat na teden. 

I. Nekajkrat mesečno. 

J. Zelo redko. 

Ali si že kdaj gojil/-a  živali? (obkroži)  DA NE 

Če si na prejšnje vprašanje odgovoril/-a z da, napiši, katere živali si gojil/-a. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Si že kdaj prišel/-la v stik z živalmi, za katere meniš, da so strige? (obkroži) DA NE  
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I. DEL 

6. Na lestvici od 1 do 5 označi, kako močno se bojiš strig. (obkroži) 

Strige se ne bojim  1 2 3 4 5 strige se zelo bojim 

7. Na lestvici od 1 do 5 označi, do kakšne mere se strinjaš s trditvijo: Strige me bo bolj strah, če 

jo bom nenadno od blizu opazil/-a kot pa, če bi jo dlje časa opazoval/-a. 

Se ne strinjam   1 2 3 4 5  Se strinjam 

8. Katera lastnost strige pri tebi vzbudi strah? (Obkroži en odgovor ali dopiši, če ne najdeš 

odgovora, ki bi ti ustrezal) 

H. Hitro premikanje. 

I. Veliko nog. 

J. Oblika telesa. 

K. Usta, s katerimi lahko ugrizne. 

L. Strupenost. 

M. Strig se ne bojim. 

N. Drugo: __________________ 

 

9. Če bi v svoji sobi našel/-la strigo, kaj bi storil/-a? (obkroži) 

E. Ujel/-a bi jo in jo spustil/-a v naravo. 

F. Poklical/-a bi starše, da jo odstranijo iz sobe. 

G. Obdržal/-a bi jo kot hišnega ljubljenčka. 

H. Ubil/-a bi jo. 

 

10. Če bi videl/-a, da hoče nekdo ubiti strigo, kaj bi naredil/-a? (obkroži) 

E. Poskušal/-a bi ga ustaviti. 

F. Storil/-a ne bi nič in bi odšel/-la stran. 

G. Storil/-a ne bi nič in bi ga opazoval/-la. 

H. Pomagal/-la bi mu jo ubiti. 
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11. Za vsako trditev izberi mero strinjanja. 

1 = popolnoma se ne strinjam, 2 = se ne strinjam, 3 = nimam mnenja, 4 = se strinjam, 5 = popolnoma 

se strinjam. 

TRDITEV MERA STRINJANJA 

17. Strige se mi gnusijo. 1   2   3   4   5 

18. Strigo bi z veseljem držal/-la v roki. 1   2   3   4   5 

19. Ne bi me motilo, če bi strige izumrle. 1   2   3   4   5 

20. Strige za okolje ne predstavljajo nobene koristi. 1   2   3   4   5 

21. Ljudje bi morali pobiti vse strige na svetu. 1   2   3   4   5 

22. Strige so grde živali. 1   2   3   4   5 

23. Strige so nevarne za človeka. 1   2   3   4   5 

24. Strig se bojim. 1   2   3   4   5 

25. O strigah bi se rad/-a naučil/-a čim več. 1   2   3   4   5 

26. Všeč bi mi bilo, če bi pri pouku delali s strigami. 1   2   3   4   5 

27. Strige imam rad/-a. 1   2   3   4   5 

28. Ljudje ubijejo preveč strig. 1   2   3   4   5 

29. Rad/-a bi hodil/-a v naravo in opazoval/-la strige. 1   2   3   4   5 

30. Rad/-a berem o strigah. 1   2   3   4   5 

31. Če bi se pogovarjali o strigah, bi se zraven dolgočasil/-a. 1   2   3   4   5 

32. Strige ljudem povzročajo škodo. 1   2   3   4   5 
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II. DEL 

4. Obkroži črko pred sliko, ki prikazuje strigo. 

A 

 

B 

 

C 

 
 

5. Obkroži, ali trditev drži ali ne drži. 

TRDITEV OBKROŽI 

Strige so strupene. DRŽI / NE DRŽI 

Strige imajo členjeno telo. DRŽI / NE DRŽI 

Na vsakem členu telesa sta dva para nog. DRŽI / NE DRŽI 

Strige so plenilci. DRŽI / NE DRŽI 

Strige so rastlinojedci. DRŽI / NE DRŽI 

Strige so večinoma dnevno aktivne živali. DRŽI / NE DRŽI 

Strige živijo v vlažnih okoljih, zato jih najdemo v zemlji, pod listjem in pod 
kamni. 

DRŽI / NE DRŽI 

Strige so lahko za človeka nevarne. DRŽI / NE DRŽI 

 

6. Kje živijo strige? _____________________________________________________________ 

7.  Koliko vrst strig živi na svetu? _____________ 

8.  Koliko vrst strig živi v Evropi? _____________ 

9.  Koliko vrst strig živi v Sloveniji? _____________ 
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7.3 SOGLASJE STARŠEV 

DIPLOMSKO DELO 

 

Sem študentka 4. letnika Pedagoške fakultete, smeri dvopredmetni učitelj biologija in kemija. V tem 

šolskem letu moram v sklopu študija napisati diplomsko delo, ki vsebuje tudi krajšo raziskavo. Moje 

diplomsko delo z naslovom Strah in poznavanje strig (Chilopoda) pri slovenskih osnovnošolcih delam 

pod mentorstvom prof. dr. Ivana Kosa. Z njim želim preveriti, ali se pri učencih osnovnih šol pojavlja 

strah pred strigami in kaj je razlog tega strahu. Namen pa je ugotoviti tudi, kakšen odnos imajo učenci 

do strig.  

Pridobivanje podatkov bo temeljilo na opazovanju in snemanju reakcij učencev s pomočjo kamere ob 

pogledu na žival. Pri tem bo opazovanje osredotočeno na primarno reakcijo učenca ob pogledu na 

žival ter sam odnos do velikosti, oblike in premikanja živali. Učenci ne bodo rabili živali prijemati ali 

imeti kakšnega koli stika z njo. 

Sodelovanje v raziskavi je prostovoljno. V primeru, da ne soglašate s sodelovanjem, to za otroka nima 

nobenih posledic. Podatki, ki bodo zbrani, bodo uporabljeni v korist raziskave v sklopu diplomskega 

dela. Osebni podatki otroka ne bodo javno objavljeni in uporabljeni v diplomskem delu. 

Že vnaprej se zahvaljujem za sodelovanje. 

Maja Prešern 

SOGLASJE STARŠA O SODELOVANJU OTROKA V RAZISKAVI 

Podpisani/-a soglašam s tem, da moj otrok sodeluje v zgoraj navedeni raziskavi, ter da sem 

bil/-a o namenu in metodah izvedbe primerno in razumljivo obveščen/-a. Dovoljujem, da se 

podatki, pridobljeni v raziskavi, uporabijo za namen raziskave in sem seznanjen/-a s tem, da 

osebni podatki ne bodo objavljeni. 

PODATKI O OTROKU 

Ime in priimek: ______________________ 

Osnovna šola: _______________________ 

Kraj: ______________________________ 

PODATKI O STARŠU ALI SKRBNIKU 

Ime in priimek: ______________________ 

Podpis: ____________________________ 

Datum: ____________________________ 
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7.4 PRIKAZ REZULTATOV OBLIKI TABEL 

 

Tabela 6: Deleži odgovorov na vprašanje, katera izmed slik prikazuje strigo. 

Odgovor 

Podeželska šola Mestna šola 

3. razred 8. razred Skupaj 3. razred 8. razred Skupaj 

A 5,26 0,00 2,38 0,00 0,00 0,00 

B 68,42 4,35 33,33 68,42 43,48 54,76 

C 26,32 95,65 64,29 31,58 56,52 45,24 

 

Tabela 7: Število in delež pravilnih odgovorov na vprašanje kje živijo strige. 

Šola Razred Število pravilnih 

odgovorov 

Delež pravilnih 

odgovorov [%] 

Podeželska šola 3. razred 11 57,90 

8. razred 15 60,90 

skupaj 25 59,50 

Mestna šola 3. razred 10 52,60 

8. razred 20 87,00 

skupaj 30 71,40 
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Tabela 8: Deleži odgovorov učencev o številu strig na svetu, v Evropi in v Sloveniji, 

razporejeni v razrede. 

Šola Svet Evropa Slovenija 

Število vrst Število vrst Število vrst 

R
az

re
d 

1 

R
az

re
d 

2 

R
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re
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3 

R
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4 

R
az

re
d 

1 

R
az

re
d 

2 

R
az

re
d 

3 

R
az

re
d 

4 

R
az

re
d 

1 

R
az

re
d 

2 

R
az

re
d 

3 

R
az

re
d 

4 

0-
10

00
 

10
00

-2
50

0 

25
00

-3
50

0 

35
00

<
 

0-
20

0 

20
0-

40
0 

40
0-

60
0 

60
0<
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12
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P
od
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sk

a 
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60,87 13,04 0,00 26,09 69,57 0,00 13,04 17,39 47,83 21,74 13,04 17,39 

M
es

tn
a 

šo
la

 

73,91 13,04 0,00 13,04 73,91 4,35 4,35 17,39 78,26 4,35 8,70 8,70 

 

Tabela 9: Deleži odgovorov učencev na vprašanje, ali se bojijo strig  

(1 = strig se ne bojim, 5 = strig se močno bojim) 

Šola Razred Delež odgovorov [%] 

1 2 3 4 5 

Podeželska šola 3. razred 42,11 10,53 5,26 21,05 21,05 

8. razred 17,39 17,39 39,13 21,74 4,35 

skupaj 28,57 14,29 23,81 21,43 11,90 

Mestna šola 3. razred 31,58 26,32 21,05 10,53 10,53 

8. razred 21,74 43,48 8,70 21,74 4,35 

skupaj 26,19 35,71 14,29 16,67 7,14 
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Tabela 10: Delež odgovorov učencev na vprašanje, kako pogosto hodijo v naravo. 

Možni odgovori 
Vsak dan 

Večkrat na 
teden 

Enkrat na 
teden 

Nekajkrat 
mesečno 

Zelo redko 
Šola Razred 

Podeželska 
šola 

3. razred 68,42 21,05 0,00 5,26 5,26 

8. razred 69,57 30,43 0,00 0,00 0,00 

skupaj 69,05 26,19 0,00 2,38 2,38 

Mestna 
šola 

3. razred 10,53 42,11 15,79 15,79 15,79 

8. razred 17,39 60,87 17,39 0,00 4,35 

skupaj 14,29 52,38 16,67 7,14 9,52 

 

Tabela 11: Deleži učencev, ki so že gojili živali. 

Šola Razred 

Odgovor 

DA NE 

Podeželska 
šola 

3. razred 78,95 21,05 

8. razred 91,30 8,70 

skupaj 85,71 14,29 

Mestna 
šola 

3. razred 26,32 73,68 

8. razred 82,61 17,39 

skupaj 57,14 42,86 

 

 

Tabela 12: Delež učencev, ki so že prišli v stik s strigo. 

Šola Razred Odgovor 

DA NE 

Podeželska 
šola 

3. razred 73,68 26,32 

8. razred 91,30 8,70 

skupaj 83,33 16,67 

Mestna 
šola 

3. razred 57,89 42,11 

8. razred 82,61 17,39 

skupaj 71,43 28,57 
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Tabela 13: Delež odgovorov strinjanja s trditvijo: strige me bo bolj strah, če jo bom nenadno 

opazil od blizu, kot pa če bi jo dlje časa opazoval.  

Legenda: številka 1 = se ne strinjam, številka 5 = se strinjam. 

Šola Razred Delež odgovorov [%] 

1 2 3 4 5 

Podeželska 
šola 

3. razred 21,05 5,26 21,05 5,26 47,37 

8. razred 4,35 17,39 21,74 13,04 43,48 

skupaj 11,90 11,90 21,43 9,52 45,24 

Mestna 
šola 

3. razred 31,58 5,26 21,05 5,26 36,84 

8. razred 8,70 4,35 21,74 30,43 34,78 

skupaj 19,05 4,76 21,43 19,05 35,71 

 


