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1 UVOD 

Pajke in ščurke učenci opredeljujejo kot ene izmed najmanj priljubljenih živali (Tomažič, 

2009), pri tem pa se ne zavedajo njihove pomembne ekološke vloge. Pajki uravnavajo 

številčnost žuželk, ščurki pa so hrana številnim živalim in so del mnogih ekosistemov. 

Ljudje se pajkov bojijo predvsem zato, ker mislijo, da so vsi človeku nevarni (Sket in sod., 

2003), ščurke pa dojemajo kot »škodljivce«, saj lahko prenašajo povzročitelje različnih 

bolezni (Mršić, 1997). Poleg strahu ljudje do teh živali pogosto izražajo tudi odpor 

oziroma gnus. Raziskave kažejo, da je znanje o teh živalih pri učencih nizko, predvsem 

slabo poznajo njihovo vedenje in morfologijo. Strah in gnus izzoveta umik (Ekman, 2003). 

Če je umik od objekta strahu zelo intenziven in umika oseba ne more nadzorovati, tak 

čustven odziv imenujemo fobija (Milivojević, 2008).  

Učenci imajo negativna stališča do živali zaradi številnih napačnih predstav. Večina otrok 

ima tudi različne bolj ali manj močne predsodke do živali. Zmotno jim pripisujejo 

negativne lastnosti, zato pred njimi bežijo, jih preganjajo ali celo pobijajo. Predsodki do 

živali so lahko velika ovira v življenju posameznika, v naravi pa je zaradi njih lahko 

storjeno veliko škode (Ocepek, 2012). 

Kljub vsemu učenci radi delajo s konkretnimi naravnimi materiali, med katere sodijo tudi 

živali (Tamir in Shcurr, 1997, cit. po Tomažič, 2009). Raziskave so pokazale, da je znanje, 

pridobljeno na izkustven način, bolj kakovostno in trajnejše. Prav tako pa učenci ob delu s 

konkretnimi materiali oblikujejo boj pozitivna stališča do organizmov in narave (Tomažič, 

2008). 

Pomembno je, da se učitelje in bodoče učitelje bioloških vsebin usposobi tudi za delo z 

živalmi in se jih pouči o načinih, kako učencem pomagati preseči morebitne predsodke, ki 

jih gojijo do živali in narave. Učitelji imajo pomembno vlogo in odgovornost, da ustvarjajo 

učno okolje, kjer lahko učenci pridobijo največ znanja in razvijajo pozitivna stališča do 

sveta (Tomažič, 2008).  

Znanje je eden pomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na oblikovanje stališč do narave in 

organizmov (Tomažič, 2009). Pozitiven odnos pa je glavno vodilo pri skrbi za okolje 

(Prokop in Tunnicliffe, 2008). Pozitivna stališča učenci pridobijo tako, da so pri pouku 

aktivni in se učijo na konkretnih naravnih materialih in organizmih (Ocepek, 2012).  
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2 PREGLED OBJAV 

Sestavljalci učnih načrtov Naravoslovje (Vilhar in sod., 2011) in Biologija (Vilhar in sod., 

2011) za osnovno šolo so predvideli, da naj bi učenci v sklopu pouka pri omenjenih 

predmetih poleg biološkega znanja oblikovali pozitivna stališča do organizmov in narave 

ter razvijali razne naravoslovne spretnosti. Zato je v prvem predvideno najmanj 40 % in v 

drugem  20 % ur praktičnega, terenskega in laboratorijskega dela, ki temelji na neposredni 

izkušnji učencev z naravo in naravnimi pojavi. Osnovni pristop za poučevanje bioloških 

vsebin naj bi torej bilo izkustveno učenje. 

 

2. 1 IZKUSTVENO UČENJE 

 

Povej mi, pa bom pozabil.  

Pokaži mi, pa si bom morda zapomnil.  

Vključi me in bom razumel.  

(Konfucij) 

 

Izkustveno učenje je celovita osebna izkušnja, v kateri so povezani doživljanje, 

opazovanje, spoznavanje in ravnanje. Učitelj mora pri načrtovanju in izvajanju 

izkustvenega učenja imeti veliko znanja, biti zelo spreten in se prilagajati situacijam in 

učencem. Pomembno je, da zna ustvariti primerno skupinsko vzdušje, se vživljati v učence, 

najti ravnotežje med usmerjanjem in dopuščanjem njihove iniciative. Uspešnost 

izkustvenega učenja je najbolj odvisna od kakovostnega vodenja. Upoštevati je potrebno 

tako okoliščine,  na katere lahko vplivamo, kot tiste, na katere ne moremo vplivati 

(Marentič Požarnik, 2000). 

 

2. 1.1 Model pouka bioloških vsebin z izkušnjo 

Ocepek (2012) je razvil model pouka bioloških vsebin z izkušnjo, v katerem poudarja 

učenčevo neposredno izkušnjo. V ospredju tega modela je pouk z živimi živalmi. Opisal je 

štiri faze pouka, ki so naštete in opisane v nadaljevanju (Ocepek, 2012): 

1. Uvodna navodila 

Pred neposrednim stikom z živalmi moramo učencem posredovati kratka in jasna 

navodila ter napotke o delu z živalmi. Zagotoviti moramo tudi varnost učencev in živali. 
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2. Doživljanje 

Učenci naj najprej samostojno doživljajo živali. Učitelj jih spremlja, opazuje in 

ugotavlja znanje, odnos in morebitne predsodke. Nato sledi vodeno doživljanje, kjer 

učitelj poudari neopažene značilnosti živali in učencem pomaga preseči napačne 

predstave in predsodke. 

Ob koncu vodenega doživljanja živali umakne. 

 

3. Povzemanje 

Po umiku živali sledi odmor za razmislek o doživetem. Kasneje pa v lahko pogovoru 

vsak učenec izrazi svoja čustva in misli, učitelj pa jih vodi in jim pomaga urediti in 

povzeti z izkušnjo pridobljena spoznanja. 

 

4. Preverjanje in utrjevanje 

V zadnjem delu je žival spet prisotna. Učitelj sodeluje pri odpravi pomanjkljivosti v 

znanju.  

 

2.2 OPREDELITEV STALIŠČ IN STALIŠČA DO ORGANIZMOV 

V tem delu opredeljujemo stališča, opisujemo dimenzije stališč po Kellertu in dejavnike, ki 

vplivajo na oblikovanje le-teh. 

 

2.2.1 Opredelitev stališč  

Stališča so trajnejše pozitivne ali negativne miselne, čustvene in vrednostne naravnanosti 

do različnih predmetov, oseb, dogodkov in pojavov (Eagly in Chaiken, 1993; Marentič 

Požarnik, 2000; Petty, 1995, cit. po Prokop in Tunnicliffe, 2008).  Predstavljajo občutja, 

osnovana na prepričanjih, ki določajo naše odzive na objekte, ljudi ali dogodke. Stališča 

vodijo naša dejanja. Lahko pa tudi dejanja vplivajo na stališče (Myers, 2007, cit. po 

Tomažič, 2009). Vsako stališče ima svojo spoznavno (kognitivno) sestavino, ki predstavlja 

niz prepričanj o lastnostih, čustveno (konativno), ki obravnava občutke o stvareh, in 

vedenjsko (akcijsko) sestavino, tj. pripravljenost za ustrezno ravnanje oz. kako se ljudje 

obnašajo do stvari (Marentič Požarnik, 2000; Eagly in Chaiken, 1993, cit. po Prokop in 
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Tunnicliffe, 2008). Ljudje imajo pozitivno stališče tedaj, ko so njihova občutja, prepričanja 

in vedenja objektu stališča naklonjena. (Olson in Maio, 2003, cit. po Tomažič, 2009).  

Dejavniki, ki vplivajo na oblikovanje stališč do narave in organizmov, so npr. starost, spol, 

osebni dogodki, etnična pripadnost in udeleževanje aktivnostim v naravi. Eden 

najpomembnejših dejavnikov pa je izobraževanje (Kellert, 1996). Velik vpliv na 

oblikovanje stališč ima tudi negativna informacija, ki ima na celotno vrednotenje (stališča) 

večji vpliv od pozitivne (Ajzen, 2001, cit. po Tomažič, 2009).  

2.2.2 Stališča in pomen neposredne izkušnje pri oblikovanju stališč  

Znanje, stališča in spretnosti so glavne kompetence izkustvenega učenja, ki je vedno bolj 

uveljavljeno na področju izobraževanja (Tomažič, 2009). Tomažič (2011) pravi, da bi v 

pouk morali bolj vključevati izkustveno učenje, dovoliti učencem stik z različnimi živalmi 

in s tem omogočiti oblikovanje pozitivnih stališč ter oblikovanje biološko pravilnih 

predstav o njih. Omenjeni avtor trdi, da je zaradi odsotnosti neposrednih izkušenj z 

živalmi, stopnja strahu in gnusa višja, kot če so neposredne izkušnje z živalmi prisotne.  

Učenci pri pouku naravoslovja in biologije spoznavajo življenje, njegovo pestrost in 

raznolikost. Zato mora biti učitelj usposobljen za posredovanje teh vsebin na izkustven 

način (Verčkovnik, 1993, cit. po Tomažič, 2009).  

 

Čeprav je znanje sistematike predpogoj za razumevanje biologije, raziskave kažejo, da 

učenci pogosto napačno uvrščajo živali v sistem, saj za uvrščanje uporabljajo le/ali 

kriterije, kot so življenjski prostor živali (želva živi v vodi in na kopnem, zato je dvoživka), 

anatomija živali (močerad izgleda kot kuščar, zato je plazilec) ali celo ime živali (človeška 

ribica je najlepša riba). 

Znanje sistematike je pogoj pravilnega razumevanja ekologije. Uvod v sistematiko v 

začetku šolanja je pomemben korak v aktivaciji mladih, da bi postali bolj okoljsko 

izobraženi in bi s tem pripomogli k bolj ekološko ozaveščeni populaciji z bolj pozitivnimi 

stališči do okolja in živali (Allen, 2015; Cinici, 2008).  

Znanje o živalih vpliva na prepričanja in vedenje otrok do njih, pozitivno stališče pa je 

glavno vodilo pri skrbi za okolje (Prokop in Tunnicliffe, 2008). Da imajo učenci veliko 

znanja, ni dovolj; pozitivna stališča pa lahko oblikujejo tako, da so pri pouku aktivni in se 

učijo na konkretnih naravnih materialih in organizmih. Znanje in stališča, ki so pridobljena 
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pri neposrednem delu, lahko privedejo do pro-okoljskega delovanja posameznika (Ocepek, 

2012). Fazio in Zanna (1981, cit. po Tomažič, 2010) trdita, da ima oseba po neposredni 

izkušnji na voljo več informacij kot tista, ki ni imela neposredne izkušnje. To pa pomeni 

lažje vrednotenje objekta na bolj jasen, zanesljiv in smotrn način. Tako stališče naj bi v 

večji meri vplivalo na prihodnje vedenje.  

Lock in Alderman (1996) trdita, da pouk biologije ne more biti učinkovit brez neposredne 

izkušnje in uporabe širokega izbora naravnih materialov. Učenci lahko razumejo živa bitja 

le z uporabo le-teh pri pouku. Tomažič (2008) celo navaja, da s kratkotrajno neposredno 

izkušnjo pri učencih pomembno spremenimo njihova stališča do organizmov in tako 

pozitivno vplivamo na znižanje intrapersonalnih ovir, s katerimi se učenci srečajo ob stiku 

z organizmi. Na znanju tako največ pridobijo učenci, ki so imeli predhodne neposredne 

izkušnje z živalmi in so doživeli živali pri pouku ter imajo najbolj pozitivna stališča do 

živali. Tomažič (2008) tudi trdi, da bi bilo pomembno ugotoviti, ali so učitelji in bodoči 

učitelji usposobljeni za delo z živimi organizmi pri pouku, saj imajo ravno oni pomembno 

vlogo in odgovornost, da ustvarjajo učno okolje, kjer lahko učenci pridobijo največ na 

področjih znanja, stališč in spretnosti. 

Eden od dejavnikov, ki vplivajo na oblikovanje pozitivnih stališč in na pridobivanje znanja 

o živalih, je tudi prisotnost hišnih ljubljenčkov v družinskem okolju. Tako Prokop in 

Tunnicliffe (2010) ugotavljata, da skrb za hišne ljubljenčke otrokom prinaša prednosti na 

socialnem področju, vpliva na zdravje in izboljšuje znanje in stališča do živali.  

 

2.2.3 Stališča otrok do živali in znanje (predstave) o njih  

Učenci najlažje povežejo svoje ideje o živalih in drugih organizmih, ko jih opazujejo, se z 

njimi rokujejo in ko raziskujejo povezave med organizmi in njihovimi različnimi okolji. 

Zato naj bi po mnenju nekaterih raziskovalcev učitelji in šole učencem omogočile 

neposredne izkušnje z živimi bitji v njihovem naravnem okolju (Yen, Yao in Mintzes, 

2007; Shepardson, 2002; Cinici, 2008, 2013). Učenci naj bodo aktivno vključeni v učni 

process, tudi v raziskovanje. Takšne izkušnje jih bodo odvrnile od napačnega 

posploševanja in pripomogle k razvijanju znanstvenega razumevanja živali (Cinici, 2008, 

2013). 

Stališča ljudi do živali so pogojena tudi z vrsto živali. Večina ljudi goji odpor in strah do 

nevretenčarjev, najverjetneje zato, ker slabo poznajo njihovo anatomijo, vedenje in 
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ekološko vlogo (Kellert, cit. po Prokop in Tunnicliffe, 2008).  

Kellert (1985, 1996) je razvil taksonomijo osnovnih vrednot (stališč) do živali, da je lahko 

opisal občutja in prepričanja ljudi o živalih in naravi (Tabela 1).  

 

Tabela 1: Dimenzije stališč po Kellertu (1985) 

Dimenzija stališč - vrednote Opis 

Estetska umetniške in simbolne značilnosti živali 

Dominionistična nadvlada nad živalmi (športne aktivnosti) 

Ekologistična skrb za okolje kot sistem in za povezave organizmov 

z okoljem 

Humanistična močna čustvena navezanost na živali (“imeti rad”) 

Moralistična skrb za pravilno ravnanje z živalmi/proti raziskavam 

na živalih in krutosti 

Naturalistična zanimanje za direktne izkušnje z živalmi in 

raziskovanje narave 

Negativistična aktiven umik živalim kot posledica strahu ali 

nevšečnosti 

Nevtralna pasiven umik kot posledica indiference 

Znanstvena zanimanje za fizične značilnosti in biološko 

delovanje živali 

Utilitarna zanimanje za praktično in materialno vrednost živali 

(za dele telesa, habitate ali oboje) 

 

Ugotovil je, da imajo otroci skopo oziroma omejeno znanje o živalih in nizko ekološko 

razumevanje. Otroci kažejo več znanja od odraslih pri poznavanju nevretenčarjev in 

bioloških značilnosti živali, odrasli pa izkazujejo boljše poznavanje domačih živali in 

načine, kako ravnati ob poškodbah. Njegova pomembna ugotovitev je, da otroci v starosti 

od 6 do 9 let najprej čustveno doživljajo (sprejemajo) živali. Od 10. do 13. leta starosti pa 

je zaznan porast v kognitivnem pridobivanju informacij o živalih. Šele po 13. letu starosti 

so otroci sposobni učinkovito graditi na etični skrbi za živali in na razumevanju ekologije.  

 

Ocepek (2011, cit. po Ocepek, 2012) je ugotovil, da imajo otroci negativna stališča do 
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živali zaradi številnih napačnih predstav o njih. Večina jih ima tudi različne bolj ali manj 

močne predsodke do živali. 

V njegovi raziskavi so učenci kačo le redko označili za najljubšo žival, medtem ko je bila 

najpogosteje omenjena kot žival, ki je ne marajo. Na drugem mestu nezaželjenih živali so 

bile žuželke in na tretjem pajek. 

Prokop in Tunnicliffe (2008) sta ugotovila, da imajo slovaški učenci bolj negativna stališča 

do pajkov kot do netopirjev. Precejšnje število učencev je izkazalo strah pred neposredno 

izkušnjo s temi živalmi v naravi. Fantje so pokazali bolj pozitivna stališča do netopirjev in 

pajkov ter drugih nevretenčarjev kot dekleta.  

 

Velik delež učencev v raziskavah Kattmanna (2001) in Allena (2015) je uporabilo 

netaksonomske kriterije (življenjski prostor, gibanje) za uvrščanje živali, se pa delež le-teh 

zmanjša v višjih razredih, saj so spretnejši pri razvrščanju živali v taksonomske skupine, 

vendar ne pokažejo vsega znanja, ki naj bi ga pridobili pri pouku biologije. 

Cinici (2008) ugotovi, da je znanje o vretenčarjih boljše kot o nevretenčarjih, stališča pa so 

do nevretenčarjev bolj negativna kot do vretenčarjev.  

Večina učencev ob pojmu žival pomisli na vretenčarje, najpogosteje na dobro znane 

sesalce in ptice, ki so pogosti kot hišni ljubljenčki, domače živali ter živali v živalskih 

vrtovih (Yen, Yao in Mintzes, 2007; Burgoon in Duran, 2012). Učenci imajo pogosto 

težave pri opredeljevanju, katere živali so vretenčarji in katere nevretenčarji ter katere so 

plazilci in katere dvoživke (Yen, Yao in Mintzes, 2007). Za določevanje uporabljajo 

zunanjo morfologijo živali, življenjsko okolje, prehranjevanje in gibanje ter v veliki meri 

napačno posplošujejo pojme o živalih (Yen, Yao in Mintzes, 2007; Cinici, 2008). Otroci 

tako menijo, da so vretenčarji velike živali, ki imajo glavo in okončine, medtem ko so 

nevretenčarji brezoblične živali brez nog, ki se plazijo (Braund 1998, cit. po Cinici, 2008). 

 

Napačne predstave slonijo na osebnih izkušnjah opazovanja, medosebnih interakcijah in 

jeziku, ki vpliva na njihovo formalno učenje v šolah. Te je zelo težko spreminjati, saj se 

lahko ohranijo skozi leta formalnega učenja (Wandersee in sod., 1994, cit. po Shepardson, 

2002; Burgoon in Duran, 2012), pojavljajo pa se tako pri mlajših otrocih, osnovnošolskih 

in srednješolskih učencih kot tudi pri učiteljih (Burgoon in Duran, 2012; Cinici, 2008; 

Allen, 2015). Učenci in učitelji imajo podobne napačne predstave, saj veliko le-teh 
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učencem pogosto prenesejo prav učitelji (Burgoon in Duran, 2012). Do napačnih predstav 

pride zaradi nepopolnih definicij, nedefiniranih značilnosti (sesalcev ne morejo definirati 

po tem, kje živijo, saj nekateri živijo v vodi, drugi na kopnem) in nerazumevanju definicij 

taksonomskih skupin (Burgoon in Duran, 2012). 

V študiji Bell and Baker (1982, cit. po Shepardson, 2002) je le 30 % 13-letnikov 

metulja/veščo in 20 % 13-letnikov pajka uvrstilo med živali. Shepardson (2002) je na 

podlagi risb in razlag učencev ugotavljal, kako se njihovo znaje o žuželkah spreminja od 

vrtca do petega razreda. Ugotovil je, da več kot 50 % učencev do četrtega razreda pajka 

uvršča med žuželke, kar nakazuje na slabo poznavanje in razumevanje žuželk (pajki delajo 

mreže, da ujamejo druge žuželke). Pri razvrščanju v skupine sta učencem pomembna 

velikost in oblika živali, šele v petem razredu pri določevanju upoštevajo telesno zgradbo, 

saj se o žuželkah učijo pri pouku. Le 5 % učencev petega razreda je pajke uvrstilo med 

žuželke (Shepardson, 2002). 

 

2.3 ČUSTVA  

Pri opisu čustev izpostavljamo strah in gnus, ki sta pomembni čustvi pri naši raziskavi. 

Milivojević (2008) pravi, da je emocija (čustvo) povezava med bitjem in svetom. 

Predstave, zaznave, pojmovanja, družbeni in kulturni konteksti pa čustva povezujejo in so 

motivacija za dejanja (Miller, 2006). Subjekt, ki se na določeno dogajanje odzove 

emocionalno, ne samo da vzpostavlja neposreden odnos do tega dogajanja, temveč sočasno 

vzpostavlja tudi odnos do svojega odziva na to dogajanje. 

 

Pri pouku biologije naj bi učitelji uporabljali konkretne (naravne) učne materiale (Lock in 

Alderman, 1996), med katere sodijo tudi živali. Dokazano je, da učenci pri pouku radi 

delajo z živimi živalmi (Tamir in Shcurr, 1997, cit. po Tomažič, 2009). Ob srečanju z 

živimi živalmi pa vsi učenci ne reagirajo vedno pozitivno. Na dražljaje, ki se jim zdijo 

neprijetni, se lahko odzovejo z umikom, ki je ena od oblik čustvenih reakcij strahu in 

gnusa (Ekman, 2003). Čustvi, kot sta strah in gnus, predstavljata intrapersonalne ovire, ki 

vplivajo na pouk bioloških vsebin, še posebej pa prideta do izraza ob srečanju učencev z 

živalmi. Umik je samoohranitvena reakcija, ki evolucijsko gledano osebi omogoča 

preživetje in hkrati zagotavlja, da se jakost čustva ne zmanjša (Ekman, 2003, cit. po 

Tomažič, 2009).  
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Čustvo je zgrajeno iz prepleta fizioloških, vedenjskih in kognitivnih (subjektivnih) odzivov 

na dražljaje (Myers, 2007). 

Strah in gnus uvrščamo med osnovna čustva. Izard (1977, cit. po Tomažič 2009) loči 10 

osnovnih čustev: strah, jezo, veselje, gnus, žalost, sram, prezir, krivdo, presenečenje in 

zanimanje.  Posebej se bomo osredotočili na strah in gnus. 

 

2.3.1 Strah  

Strah je čustvo, ki ga subjekt doživlja tedaj, ko ocenjuje, da mu grozi psihična ali fizična 

poškodba in da se ne bi mogel ustrezno upreti objektu ali situaciji, ki ga ogroža. Za 

posameznika je koristno čustvo, saj nas varuje pred izpostavljanjem pretirani nevarnosti. V 

evolucijskem pomenu strah pripomore k preživetju in samozaščiti posameznika (Ekman, 

2003; Milivojević, 2008; Ocepek, 2012). 

 

Ekman (2003) navaja znake, na katere je potrebno biti pozoren pri prepoznavanju strahu iz 

obraznega izraza. Oseba, ki doživlja strah, ima: 

- močno dvignjene zgornje veke in rahlo napete spodnje,  

- razširjene nosnice, 

- sproščeno spodnjo čeljust in raztegnjene ustnice vzvratno v horizontalni ravnini ter  

- visoko in navznoter dvignjene obrvi.  

Ob zgoraj opisani obrazni mimiki sočasno potekajo tudi fiziološki odzivi na dražljaj: 

globlje in hitrejše dihanje, hladnejše roke, potenje, tresenje mišic in povišana napetost 

mišic v rokah in nogah.  

 

Strahovi in fobije  

Za fobije je značilno, da je strah glede na objekt v večji ali manjši meri iracionalen. Oseba 

občuti strah samo takrat, ko je v stiku s fobičnim objektom ali fobično situacijo. Svoj strah 

kontrolira tako, da se izogiba takim situacijam ali objektom (Milivojević, 2008). 

  

King, Gullone in Ollendick (1998, cit. po Tomažič, 2009) ugotavljajo veljavnost 

Rachmanove teorije pridobivanja strahov in fobij, ki govori, da lahko strahove pridobimo 

preko treh glavnih poti. Prva je neposredno pogojevanje, kjer naj bi imele fobije 
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travmatičen ali sub-travmatičen izvor, drugi dve pa sta posredni poti, in sicer učenje na 

podlagi opazovanja (zgled oziroma opazovanje reakcij drugih) in učenje preko prenosa 

negativnih informacij (iz knjig, preko televizije ali določene osebe). 

 

Med najbolj raziskanimi strahovi, ki so pomembni za pouk bioloških vsebin, so strahovi 

pred pajki (členonožci). Izmed 20 naštetih vrst živali v raziskavi Tomažič (2011) odkrije, 

da so pajki glede na strah učencev za njih na vrhu lestvice. Ta skupina organizmov je 

močno zastopana v slovenskih učnih načrtih biologije in naravoslovja. Ob priporočilih 

uporabe živih živali pri pouku je pomembno poznati vzroke za strahove pred temi živalmi. 

Otroci, ki imajo pretirane strahove pred pajki, v veliki meri pripisujejo razvoj teh strahov 

pogojevanju (Merckelbach in sod. 1996; Merckelbach in Muris 1997, cit. po Tomažič, 

2009). Pajki tradicionalno spadajo med najmanj priljubljene živali, na negativen odnos do 

njih pa vplivajo kulturni in evolucijski dejavniki. Nekateri avtorji trdijo, da šolske 

aktivnosti, povezane s pajki, pozitivno vplivajo na dojemanje teh živali pri učencih 

(Prokop in sod., 2010). 

Fantje v primerjavi z dekleti izkazujejo manj strahu in gnusa do živali (Tomažič 2011). 

Merckelbach in Muris (1997, cit. po Tomažič, 2009) ugotavljata, da dekleta, ki imajo 

fobijo pred pajki, v zelo visokem odstotku navajajo kot razloge za razvoj strahov poleg 

pogojevanja tudi posredno učenje‒- učenje z opazovanjem preko matere ali drugih oseb. 

Oče v teh primerih po njihovem mnenju skoraj ni vplival na razvoj strahov pred pajki. 

Dekleta, ki se pajkov niso bala v tolikšni meri, pa so v mnogo manjšem deležu navajala kot 

razlog za razvoj strahov pogojevanje in v večji meri posredno učenje preko matere in 

drugih oseb.  

 

2.3.2 Gnus   

Milivojević (2008) in Miller (2006) navajata gnus kot občutje, ki ga subjekt doživi takrat, 

ko ocenjuje, da bi bila v njegov organizem lahko vnesena nevarna snov. Nevarna zaradi 

zmožnosti onesnaževanja, okuževanja ali omadeževanja z bližino, stikom ali zaužitjem.  

 

Pri gnusu lahko sodelujejo slabo počutje, gomazenje mravljincev po hrbtu, občutek 

slabosti in bruhanje kot za preživetje koristen refleks, ki se aktivira ob vnosu pokvarjene 

ali strupene hrane (Miller, 2006; Milivojević, 2008). 
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Že Charles Darwin je definiral izražanje gnusa kot nekaj, zaradi česar nekdo zavrača hrano 

in je v povezavi s čutiloma za okus in voh. Darwinovo tezo povzema Miller (2006): 

»Beseda gnus pomeni v svoji najbolj preprosti rabi tisto, kar žali okus«.   

 

Vsakič, ko obstaja občutje gnusa, obstaja tudi zavestna ali potlačena mentalizacija, da bi 

bilo v organizem lahko vneseno kaj odvratnega, kot na primer smrdljive, sluzaste, spolzke, 

umazane in lepljive snovi in predmeti (npr. človeški izločki), pa tudi drobne živali, ki se 

nam gnusijo: hrošči in druge žuželke, polži, črvi, gliste, morske živali, kuščarji, žabe, kače, 

miši, podgane, netopirji, pupki, stonoge itd. (Miller, 2006; Milivojević, 2008). Vendar je 

pri slednjem potrebno poudariti, da se nam ne gnusijo živali kot take, ampak njihove 

lastnosti, kot so sluzavost, izmuzljivost in gomazenje (Miller, 2006). 

 

Pozitivna funkcija gnusa je v  tem, da varuje organizem pred kontaminacijo ali boleznijo, 

saj ga odvrača od nevarnih snovi (Miller, 2006; Milivojević, 2008).  

Milivojević (2008) trdi, da socializacija pomembno vpliva na razvoj občutja, da se 

določeni predmeti človeku gnusijo (gabijo). Ena temeljnih starševskih bojazni je strah, da 

bi malček pogoltnil oziroma pojedel kaj strupenega ali nevarnega. Starši zato otroka 

socializirajo tako, da se nauči, kaj je užitno in kaj ne. Rozin in sodelavci trdijo, da se gnus 

diferencira od običajnega neugodja šele med četrtim in osmim letom starosti (cit. po 

Miller, 2006). 

 

Oseba z obrazno mimiko izrazi gnus s spustom spodnje čeljusti, lahko izvleče jezik, 

naguba nosnici in dvigne zgornjo ustnico. Gnusni prizori in okusi pri osebi povzročijo tudi 

pljuvanje, zmrdovanje, odmikanje oz. ohranjanje distance od vira gnusa. Ohranjanje 

distance je doseženo z izločitvijo ali odstranitvijo neprijetnega dražljaja z bljuvanjem ali 

umivanjem, ali neposrednim umikom od neprijetne situacije oziroma s preusmeritvijo 

pozornosti (zapiranje ali pokrivanje oči, spreminjanje teme pogovora) (Miller, 2006; 

Rozin, Haidt in McCauley, 1999, cit. po Tomažič, 2009).  

 

2.3.3 Gnus in strah  

Strah in gnus sta povezana in se dopolnjujeta. Povezava med njima je strah pred okužbo 

(Rachman, 2004, cit. po Tomažič, 2011). Sta močno odbijajoči emociji in izzoveta 
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podobno vedenje izogiba, zato včasih ljudje govorijo o gnusu kot o strahu ali fobiji pred 

predmetom, ki se jim v resnici gabi (Miller, 2006; Milivojević, 2008). Veliko »fobij« pred 

malimi živalmi (žuželke, gliste, kače, morske živali) in pred dlakavimi živalmi ne temelji 

na strahu, temveč na pretirani reakciji gnusa. Če se človek boji, da ga bo ugriznil pes, gre 

za pravo fobijo, če pa se boji, da ga bo pes polizal in tako okužil, gre za gnus oz. disgustijo 

(Milivojević, 2008). 

Davey strah pred pajki povezuje z gnusom, saj jih ljudje uvrščajo v isto skupino kot 

ščurke, polže in druge »nagnusne« živali, ki prenašajo bolezni (Davey, 1994; Davey in 

sod., 1998, cit. po Prokop, 2010). V primeru strahu pred pajki ima gnus sekundarni vpliv 

na izražanje strahu. V primeru dvoživk pa je gnus primarno čustvo, ki spodbuja strah 

(Sawchuk in sod., 2002; cit. po Tomažič, 2011). 

 

2.3.4 Predsodki 

Predsodki so globoko zakoreninjena, logično neutemeljena stališča, ki jih spremljajo 

močna negativna ali pozitivna čustva in jih je zato težko spreminjati (Marentič Požarnik, 

2000; Ocepek, 2012). Pridobimo jih, ne da bi preverili njihovo smiselnost. Zelo pogosti so 

predsodki do živali. Živalim pripisujemo negativne lastnosti, ki jih v resnici nimajo, zato 

bežimo pred njimi, jih preganjamo in tudi pobijamo. Predsodki do živali so lahko velika 

ovira v življenju posameznika, v naravi pa je zaradi njih storjeno veliko škode. Ob rojstvu 

predsodkov še nimamo (Ocepek, 2012), pridobimo jih v dolgoletnih stikih z informacijami, 

zgledi in zlasti s čustveno obarvanimi izkušnjami in s sprejemanjem stališč svoje okolice. 

Najpomembnejšo vlogo pri pridobivanju predsodkov imajo starši, ostali družinski člani in 

prijatelji (Marentič Požarnik, 2000; Ocepek, 2012).  

 

T. Verčkovnik (1995, cit. po Tomažič, 2009) predsodke do živali opredeli kot večinoma 

negativna čustva ter posledično negativen odnos do živali. Naloga učitelja biologije po 

njenem mnenju je,  da otroke obvaruje pred predsodki in jih od njih osvobaja, kar velja 

zlasti za predsodke, ki so vezani na naravo. Pozitiven odnos do narave je hkrati tudi 

najboljši in trajen način varovanja narave.  

 

2.4 OPIS OBRAVNAVANIH SKUPIN 

V nadaljevanju podrobneje opisujemo pajke in ščurke. Osredotočeni smo na njihovo 
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telesno zgradbo, vedenje in opis nekaterih najpogostejših vrst. 

 

2.4.1 Pajki  

Veliko ljudi se boji pajkov, veliko pa jih tudi misli, da so vsi pajki zelo strupeni (Sket in 

sod., 2003). Res je, da obstajajo zelo strupene vrste, zlasti v tropskih in subtropskih 

območjih (Mršić, 1997), vendar je za človeka nevarnih le okoli 500 vrst (Sket in sod., 

2003). V Evropi je najbolj nevaren rdečepikasti pajek oz. črna vdova, ki živi v hrvaški Istri 

(Mršić, 1997; Sket in sod., 2003). Kljub temu, da pajki pri večini ljudi niso priljubljeni, pa 

so zelo pomembni plenilci in ekološki urejevalci številčnosti žuželk (Sket in sod., 2003). 

Poznanih je okoli 44.500 vrst pajkov, na slovenskem ozemlju več kot 700 vrst (Kostanjšek, 

2010). 

Pajki so členonožci (Arthropoda), ki jih uvrščamo v razred pajkovcev (Arachnida; Sket in 

sod., 2003; Lovka in sod., 2008). Skupina zajema pajke, ščipalce, suhe južine in pršice 

(Lovka in sod., 2008). Telo pajkov je zgrajeno iz glavoprsja (prosome) in zadka 

(opistosome), ki ju povezuje tanek pecelj (Mršić, 1997), prepoznamo pa jih še po predilnih 

bradavicah (Sket in sod., 2003). 

 

Na glavoprsju so šest parov okončin in pikčaste oči. Prvi par okončin imenujemo pipalke 

ali helicere sestavljene so iz bazalnega in gibljivega člena – končni člen je pregibni, 

kljukasto zakrivljen in ostro koničast votli kavelj, skozi katerega se izlivajo strupne žleze. 

Uporabljajo jih za kopanje rovov in prenašanje jajčec, predvsem pa pri obrambi in pri 

prehranjevanju, saj z lahko njimi prebodejo kožo plena in vanj izlijejo strup ter prebavne 

sokove. (Mršić, 1997; Taylor, 2002; Sket in sod., 2003; Lovka in sod., 2008). Drugi par 

okončin sta pedipalpi, ki sta pri samicah podobni nogam in ju uporabljajo kot tipalki pri 

odraslih samcih pa služita kot paritveni organ, s katerim prenašajo semensko tekočino v 

samico. Sledijo štirje pari hodilnih nog, ki so gosto porasle z večjimi ščetinami in čutnimi 

dlačicami. Na koncu imajo dva ali tri krempeljce. Mehanske dražljaje (dotik) zaznavajo s 

številnimi tipalnimi dlačicami, ki jih imajo po trupu in nogah in s tipalnimi organčki na 

stopalcih, gibanje zraka in tresenje podlage pa čutijo z dolgimi ščetinami (Mršić, 1997; 

Sket in sod., 2003). 

Spredaj na glavoprsju ima večina vrst osem, redkeje šest ali manj preprostih pikčastih oči 

(ocelov), ki so pri različnih vrstah različno nameščene. Z njimi zaznavajo stopnjo 



  14 
Oblak, J. Stališča in predstave učencev o pajkih in ščurkih. 
Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biologija in gospodinjstvo, 2016 

 

  

osvetljenosti, smer in polariziranost svetlobe. Pajki skakači in volkci dobro vidijo, nekatere 

podzemeljske vrste pa so brez oči (Mršić, 1997; Sket in sod., 2003).  

V glavoprsju se nahaja glavni del živčevja, ki ga sestavljajo živčne vrvice, podžrelni in 

nadžrelni gangliji (Mršić, 1997),  in tudi žleze slinavke, ki v ustni votlini ustvarjajo 

prebavne sokove, ki jih pajki z ugrizom izločijo v plen in nato s sesalnim želodcem 

izsesajo njegovo utekočinjeno notranjost (Mršić, 1997). 

 

Na zadku se odpirajo izvodila dihalnega sistema, genitalij, predilnih žlez ter prebavila 

(Prevorčnik, 1999).  

Srce je pri pajkih cevasto in se nahaja v zadku. Krvožilje je odprto. Srce je obdano z 

osrčnikom, prostorom napolnjenim s tekočino (Paul in sod., 1994). Hemolimfa teče po 

arterijah v telesno votlino, v srce pa vstopa skozi srčne reže. Hemolimfa mnogih pajkov, ki 

imajo predalasta pljuča, vsebuje dihalni pigment hemocianin, ki služi učinkovitejšemu 

prenosu kisika po celotnem telesu (Ruppert in sod., 2004).  

Črevo s številnimi izrastki z žlezno funkcijo izloča encime, strupe in sluz za zaščito. 

Srednji del črevesa s stranskimi izrastki ima absorbcijsko vlogo (Mršić, 1997; Štrus, 2002). 

Iz njega se izraščajo Malpighijeve cevke; to so cevasti, slepo zaprti izrastki, ki jih obliva 

hemolimfa, iz pa se ioni s pomočjo aktivnega transporta asimilirajo v epitel Malpigijevih 

cevk. Ioni uravnavajo količino vode v cevkah. Voda, ogljikov dioksid in sečna kislina, ki 

nastajajo kot končni produkti pri razgradnji hrane, se v primeru strupenosti ali previsoke 

koncentracije v organizmu absorbirajo v celice epitela Malpigijevih cevk, po teh se izločijo 

v lumen cevk, ki se odpira v črevo. Nerabne snovi pajek izloči skozi zadnjično odprtino 

(Štrus, 2002; Sket in sod., 2003).  

Večina pajkov diha s parom cevastih trahej in z dvema paroma predalastih oziroma 

listastih pljuč z notranje strani oblitih s hemolimfo. Hitinske ščetine, ki omogočajo 

kroženje zraka, pokrivajo lističe. Cevaste traheje so pokrite s kutikulo, ki je ponekod 

spiralasto odebeljena in preprečuje stiskanje cevi. Izmenjava plinov poteka v končnih delih 

trahej (Štrus, 2002). 

Na zadku imajo pajki do tri pare predilnih bradavic. Beljakovina, izločena skozi predilne 

bradavice, tvori pajčevino, ki jim omogoča predenje svilnatih mrež, katere najpogosteje 

uporabljajo za lovilne pasti. Pajki ujet plen pogosto zapredejo v svilnat zavoj. Niti 

uporabljajo tudi za druge namene: kot varnostno vrvico, za oblogo bivališč, mladi pajki jo 
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izločajo v vetru, da jadrajo po zraku, samice pa iz njih izdelujejo zapredke (kokone) z 

jajčeci (Sket in sod., 2003).  

Pajki so enospolniki (Mršić, 1997). Za večino vrst je značilen spolni dimorfizem; samice 

so navadno večje od samcev, saj morajo v telesu nositi jajčeca. Samci imajo daljše noge in 

večje pedipalpe, s katerimi oplodijo samico. Njihov zadnji členek je oblikovan v votlo 

tvorbo, s katero prenašajo semenčice iz svoje spolne odprtine v samičino (Mršić, 1997; 

Taylor, 2002). Parjenje z večjo samico za samca predstavlja veliko tveganje (Sket in sod., 

2003), saj samice pogosto po parjenju pojedo samca (Taylor, 2002), zato se morajo samci 

zanašati na dotike, tresenje mrež, nekateri pa se samici približajo s »svatovskim darilom«, 

to je žuželka ovita v pajčevino (Sket in sod., 2003). Oplojena jajčeca samice odložijo v 

zapredke (kokone) in jih skrijejo na varno mesto, nekatere vrste pa zapredek in kasneje 

mladiče varujejo ali celo nosijo s seboj (Mršić, 1997; Taylor, 2002). Izlegli mladiči so 

podobni odraslim in se do odrasle dobe večkrat levijo (Taylor, 2002). Nekateri pajki se 

levijo vse življenje, samci pa navadno le do spolne zrelosti. Nekateri pajki se levijo 4- ali 

5-krat, drugi pa do 20-krat. Življenjska doba je od 8 mesecev do 4 let, pri nekaterih do 20 

let. 

Pajki imajo zunanje ogrodje, ki se imenuje hitinjača. Hitinjača varuje členonožce pred 

zunanjimi vplivi, poškodbami in preprečuje izsuševanje. Je gibljiva in povezana z 

mišicami, ki omogočajo premikanje. Sestavljena je iz treh plasti in ne raste, zato jo mora 

žival zamenjati z večjo in ta proces imenujemo levitev, ki jeznačilna za vse členonožce, 

zanjo pa so odgovorne žleze z notranjim izločanjem (Sket in sod., 2003). Na regulacijo 

levitve vplivajo tudi svetloba, temperatura in delovanje hormonov (Štrus, 2002). Rast 

povrhnjice pod hitinjačo povzroči gubanje povrhnjice in ločevanje od hitinjače. Levitvena 

tekočina z encimi celoten proces pospeši, saj razkroji notranje plasti stare hitinjače, ki ob 

izločitvi nove plasti poči in žival počasi zleze iz oklepa. Nato telo poveča črpanje vode ali 

zraka, kasneje pa mehka hitinjača otrdi (Sket in sod., 2003). Pri pajkih je hitinjača na 

zadku dokaj prožna, da se lahko razteza, kadar se pajek naje ali ko ima samica jajčeca 

(Taylor, 2002). 

Pajki so plenilci in so strupeni. (Mršić, 1997; Taylor, 2002; Sket in sod., 2003; Lovka in 

sod., 2008), vendar obstaja tudi nekaj vrst pajkov, ki nimajo strupnih žlez (Opell 1979, cit. 

po Eberhard in sod., 2006). V prehranjevalni verigi imajo pomembno vlogo, saj uravnavajo 

število vrst, s katerimi se hranijo, obenem pa so sami pogosto plen ptičev, zajedavskih os 
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ter drugih pajkov (Mršić, 1997; Taylor, 2002). Prehranjujejo se z različnimi členonožci, 

predvsem z žuželkami in tudi drugimi pajki (Sket in sod., 2003), večje vrste pa tudi z 

manjšimi vretenčarji (Taylor, 2002). Nekateri pajki plen ujamejo tako, da spredejo 

pajčevinaste niti ali mreže, drugi zasledujejo plen ali pa prežijo nanj (Mršić, 1997; Taylor, 

2002; Sket in sod., 2003; Lovka in sod., 2008). Opisana je tudi ena vrsta pajkov iz 

rodu Bagheera, ki se hrani z rastlinskimi sokovi (Meehan, 2008). 

Pajki naseljujejo skoraj vsa življenjska območja, od tropskih deževnih gozdov in vrhov 

gora, do močvirij, morskih in rečnih obal, podzemnih jam in puščav. Živijo v gozdovih, 

med gozdnim opadom in visoko v krošnjah, na travnikih, poljih, pogosti pa so tudi v 

človeških bivališčih (Taylor, 2002; Sket in sod., 2003; Lovka in sod., 2008). V območjih z 

mrzlimi zimami pajki prezimijo v skrivališčih v tleh, pod lubjem ali pod kamenjem (Mršić, 

1997; Taylor, 2002). 

 

V nadaljevanju bomo opisali nekaj najpogostejših družin pajkov. 

Križevci (Araneidae) imajo na zadku vzorec belega križa. Živijo od nižin do sredogorja, v 

gozdovih, vrtovih, naseljih, mestih in na jasah. Pletejo kolesaste mreže in vanje lovijo 

žuželke. Rumene kokone z oplojenimi jajčeci samica jeseni odloži na varnem mestu in 

potem pogine. Življenjski krog križevca traja 2 leti (Sket in sod., 2003). 

 

Samice volkcev (Lycosidae) imajo na predilne bradavice pripet kokon, katerega nosijo 

naokoli (Sket in sod., 2003). Lycosa tarentula je južnoevropska prava tarantela uvrščena v 

to družino. 

 

Kroglasti pajki (Theridiidade) imajo okrogel zadek in predejo nepravilne mreže z 

lepljivimi nitkami. Črna vdova (Latrodectus mactans) je ime dobila zato, ker samica 

pogosto poje samca po paritvi. 

 

Ptičjih pajkov (Theraphosidae) je poznanih okoli 850 vrst, predvsem v tropih in subtropih. 

Nekatere vrste živijo v rovih pod zemljo druge pa na drevesih. Lovijo manjše vretenčarje, 

zlasti žabe, kuščarje in ptice. Zrastejo do 12 cm z razponom nog do 28 cm in živijo do 30 

let, zato jih imajo ponekod za hišne ljubljenčke (Lovka in sod., 2008). 
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2.4.2 Ščurki 

Ščurki (Blattodea) so red členonožcev (Arthropoda), ki spadajo v razred žuželk (Insecta). 

Pomembni so kot hrana številnim živalim in so nujni za obstoj ekosistemov. 

Znanih je okoli 6000 vrst (Lovka in sod., 2008). Od tega večina vrst živi v tropskih in 

subtropskih območjih. V Sloveniji živijo med listjem, pod kamni, najdemo pa jih tudi v 

človeških bivališčih (Mršić, 1997). V toplih in higiensko ter sanitarno neustreznih 

razmerah uspevajo kot škodljivci, saj lahko prenašajo povzročitelje različnih bolezni. 

Prehranjujejo se z ostanki hrane ali kot mrhovinarji. 

 

Ovalno sploščeno telo je zgrajeno iz glave, oprsja in zadka, ki ga pokriva zunanje ogrodje 

(eksoskelet) iz beljakovin in hitina. Ogrodje se ne razteza, žival se mora leviti (Lovka in 

sod., 2008). Veliki so od nekaj milimetrov do več centimetrov (Sket in sod., 2003). 

Hipognatno glavo prekriva velik ploščat in širok vratni ščit (Mršić, 1997; Sket in sod., 

2003). Na glavi so obustne okončine (Lovka in sod., 2008), oblikovane v navzdol in nazaj 

usmerjeno grizalo, izrazito tanke in dolge nitaste tipalnice ter sestavljene (fasetne) oči in 

par pikčastih oči (ocelov), ki pri brezkrilih ščurkih manjkajo (Mršić, 1997; Štrus, 2002; 

Sket in sod., 2003; Lovka in sod., 2008). 

 

Na oprsju imajo ščurki 3 pare členjenih dolgih nog in običajno 2 para kril (Mršić, 1997; 

Lovka in sod., 2008). Zgornja krila so ožja in trdnejša od spodnjih, spodnja pa so večja in v 

mirovanju pahljačasto zvita pod zgornjimi nad zadkom. Običajno so samci krilati, samice 

mnogih vrst pa so kratkokrile ali brez kril (Mršić, 1997; Sket in sod., 2003). 

Imajo nesklenjen krvožilni sistem. Hemolimfo po telesu poganja cevasto srce. Živčevje 

sestavljajo možgani, ki so s parno trebušnjačo povezani s prepleti živčnih celic v oprsju in 

zadku (Štrus, 2002; Lovka in sod., 2008).V zadku so prebavila, izločala in spolni organi 

(Lovka in sod., 2008). Izločala so Malpighijeve cevke, ki izhajajo med srednjim in zadnjim 

črevesom in se odpirajo v zadnje črevo. (Mršić, 1997). Iz hemolimfe se absorbirajo 

nerabne snovi v Malpigijeve cevke, iz njih pa se izločijo v zadnje črevo (Štrus, 2002). 

Črevo je sestavljeno iz treh delov: v sprednje črevo se odpirajo izvodila žlez slinavk, tu se 

hrana pomeša z encimi iz sline; srednje črevo predstavlja želodec, v katerem poteka 

prebava z encimi in absorpcija hranil; zadnje črevo pa je pomembno za resorbcijo vode in 

ionov ter izločanje odpadnih snovi iz telesa (Chapman,1998). 
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Na zadku so tudi izvodila žlez (smradne žleze) (Sket in sod., 2003). Na vsakem zadkovem 

členu, razen zadnjem, so lističaste in cevaste zračnice (traheje), kjer poteka izmenjava 

plinov (Mršić, 1997; Lovka in sod., 2008). Na koncu zadka so parni izrastki, cerki, na 

katerih so na veter izjemno občutljive dlačice (Sket in sod., 2003). Na trebušni strani imajo 

samice vdolbine, v katerih nekaj časa nosijo zavitek z jajčeci (ooteko) (Mršić, 1997).  

Pri ščurkih gre za nepopolno preobrazbo. Samica odloži do 50 jajčec v dveh nizih. Iz njih 

se izležejo ličinke (nimfe), ki se postopoma z levitvami spremenijo v odraslo žival. Nimfe 

so podobne odraslim, vendar so brez kril in spolnih organov. 

 

V nadaljevanju bomo opisali najpogostejši družini ščurkov. 

Samice številnih vrst orjaških ščurkov (Blaberidae) so brez kril in rijejo pod lesom in 

kamni. Vse vrste so ovoviviparne in kotijo že izležene mladiče. Samice iz zadka izločijo 

jajčne vrečke, jih zasukajo in jih potegnejo nazaj, da se jajčeca izležejo v njihovem telesu. 

So mrhovinarji ali se hranijo z gnijočo hrano. 

Madagaskarski sikajoči ščurek (Gromphadorina portentosa) je dolg od 6 do 8 cm. Skozi 

dihalne odprtine iztisnjen zrak povzroči glasno žvižganje, ki odganja plenilce. 

 

Kuhinjski ščurek (Blatta orientalis) iz družine navadnih ščurkov (Blattidae) je pogost hišni 

škodljivec. Podobno kot nekatere druge vrste se je z ladijskimi tovori razširil po vsem 

svetu (Lovka in sod., 2008). 
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3 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE 

 

V diplomskem delu smo želeli ugotoviti, kakšna so stališča in predstave učencev šestih in 

sedmih razredov osnovne šole o pajkih in ščurkih. Želeli smo preveriti, ali obstajajo 

razlike: 

- v predstavah in stališčih o pajkih in ščurkih med učenci, ki so bili vključeni v 

izkustven pouk spoznavanja živali, in učenci, ki pri pouku niso sodelovali; 

- v predstavah in stališčih učencev o pajkih in ščurkih pred poukom in po njem: 

o glede na spol in pogostost obiskovanja narave; 

o glede na to, ali so pred poukom že imeli neposredne izkušnje z živim 

pajkom/ščurkom; 

o glede na to, ali se sorodniki in prijatelji bojijo pajkov/ščurkov; 

o glede na to, ali so pri pouku vzpostavili neposreden stik z živalmi. 

 

4 HIPOTEZE 

Glede na zastavljene cilje smo opredelili naslednje hipoteze: 

 

1. Stališča učencev do pajkov so bolj pozitivna kot do ščurkov. Prav tako so predstave 

učencev o pajkih boljše kot o ščurkih. 

2. Učenci s pozitivnimi predhodnimi posrednimi izkušnjami imajo boljše predstave o 

pajkih in ščurkih in bolj pozitivna stališča do pajkov in ščurkov kot učenci z 

negativnimi posrednimi izkušnjami. 

3. Učenci s predhodnimi neposrednimi izkušnjami imajo boljše predstave o pajkih in 

ščurkih ter bolj pozitivna stališča do pajkov in ščurkov kot tisti učenci, ki 

predhodnih neposrednih izkušenj nimajo. 

4. Učenke imajo boljše predstave o pajkih in ščurkih kot učenci, učenci pa imajo bolj 

pozitivna stališča do pajkov in ščurkov kot učenke. 

5. Tisti učenci, ki pogosteje hodijo v naravo, imajo boljše predstave o pajkih in 

ščurkih in bolj pozitivna stališča do pajkov in ščurkov kot tisti učenci, ki v naravo 

hodijo redkeje. 

6. Tisti učenci, ki so bili prisotni pri pouku z živimi živalmi, imajo boljše predstave o 

pajkih in ščurkih in bolj pozitivna stališča do pajkov in ščurkov kot tisti učenci, ki 
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pri pouku niso bili prisotni. 

7. Učenci, ki so na delavnici vzpostavili neposreden stik s pajkom/ščurkom, imajo 

bolj pozitivna stališča kot učenci, ki se pajka/ščurka pri pouku niso dotaknili. V 

predstavah o pajkih in ščurkih pa med tema skupinama učencev ni statistično 

pomembnih razlik. 
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5 MATERIALI IN METODE 

 

5.1 OPIS VZORCA RAZISKAVE 

V raziskavo sta bili vključeni dve osnovni šoli: Osnovna šola Poljane in Osnovna šola 

Cvetka Golarja. V raziskavi so sodelovali učenci dveh oddelkov šestega razreda in šestih 

oddelkov sedmega razreda. Skupno smo v raziskavo vključili 149 učencev, ki smo jih 

delili glede na razred in spol. V vzorcu je 28 učencev šestega in 121 učencev sedmega 

razreda oziroma 68 fantov in 81 deklet (tabela 2). 

 
Tabela 2: Deskriptivna statistika vzorca glede na razred in spol učencev 

Spol 

Razred 

Šesti Sedmi skupaj 

n f (%) n f (%) n f (%) 

fantje 12 42,9 56 46,3 68 45,6 

dekleta 16 57,1 65 53,7 81 54,4 

Skupaj 28 100,0 121 100,0 149 100,0 

 

 

5.2 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV IN POTEK RAZISKAVE 

Vprašalnik so vsi učenci v vseh osmih oddelkih rešili kot prvo aktivnost v raziskavi. Štirje 

oddelki (en oddelek šestega razreda in trije oddelki sedmih razredov) so ponovno rešili 

vprašalnik dva tedna po prvem reševanju vprašalnika.  

Pri preostalih štirih oddelkih (en oddelek šestega razreda in trije oddelki sedmih razredov) 

pa smo takoj po prvem reševanju vprašalnika, kot drugo aktivnost, izvedli pouk z živimi 

živalmi, po dveh tednih pa so ponovno rešili vprašalnik.  

Vprašalnik so učenci izpolnjevali med poukom oziroma razredno uro, kjer je bilo vzdušje 

sproščeno in mirno. Pred začetkom reševanja sem se učencem predstavila, jim razložila 

pomen vprašalnika in dala natančna navodila za reševanje vprašalnika. 

 

5.3 OPIS MERSKIH INSTRUMENTOV 

V raziskavi smo uporabili anketni vprašalnik in preizkus znanja.  

Vprašalnik je v prvem delu vseboval vprašanja, ki so se nanašala na osnovne podatke o 
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učencu: številka v redovalnici, razred, spol, prebivališče, kako pogosto hodi v naravo.  

Nato smo delili vprašalnik na dva sklopa. Prvi sklop je vseboval vprašanja in trditve o 

pajkih, drugi sklop pa vprašanja in trditve o ščurkih.  

 

5.3.1 Sklop: PAJKI 

V tem sklopu smo najprej preverjali podatke o tem ali so se učenci že dotaknili ali v rokah 

držali živega pajka, kje so se ga dotaknili, ali se njihovi sorodniki in prijatelji bojijo 

pajkov, če jih je pajek že ugriznil in kje so dobili največ informacij o pajkih.  

V drugem delu smo preverjali znanje o pajkih. Postavili smo 12 trditev o pajkih (tabela 3), 

na katere so učenci odgovarjali z obkroževanjem »da«, »ne« ali »ne vem«. Z odgovorom 

»ne vem« se izognemo možnosti ugibanja. 

 
Tabela 3: Trditve o pajkih 

1. Vsi pajki so strupeni. 

2. Pajki imajo na glavi 8 pikčastih oči. 

3. Pajki imajo na zadku 4 pare členjenih nog. 

4. Pajki dihajo skozi usta. 

5. Pri pajkih je čutilo za tip najpomembnejše čutilo. 

6. Svilnato nit izločajo samo samice pajkov. 

7. Pri večini vrst je samec večji od samice. 

8. Pajki se lahko hranijo z žuželkami, majhnimi ptiči, 

majhnimi sesalci in z drugimi pajki. 

9. Pajki svoj plen prebavijo v želodcu. 

10. Ogrodje pajkov (hitinjača) raste skupaj s pajkom. 

11. Pajki lahko pičijo z zadkom. 

12. Samica pajka v kokonih nosi hrano za mladiče. 

 

 

V tretjem delu pa smo preverjali stališča do pajkov v obliki 5-točkovne Likertove lestvice 

(tabela 4) z 29 trditvami (tabela 5), kjer so morali učenci pri vsaki trditvi obkrožiti, v 

kolikšni meri se strinjajo s trditvijo. Vprašalnik  je bil prirejen po raziskavi Tomažiča 

(2011).  
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Tabela 4: Pet stopenjska Likertova lestvica 

Vrednost lestvice pomen vrednosti 

1 se nikakor ne strinjam 

2 se ne strinjam 

3 nimam posebnega mnenja 

4 se strinjam 

5 se popolnoma strinjam 
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Tabela 5: Trditve o pajkih 

Rad bi bral knjige o pajkih. 

Ljudje bi morali nameniti več pozornosti zaščiti pajkov. 

Rad bi vedel več o vedenju (obnašanju) pajkov in njihovem tkanju mrež. 

Rad bi opazoval pajka med pletenjem mrež. 

Rad bi vedel več o velikih tropskih vrstah pajkov. 

Vse pajke bi bilo najbolje kar pobiti. 

Rad gledam dokumentarne filme o pajkih. 

Ujeti pajka bi bilo zanimivo. 

Pajki so zanimive živali. 

Mučenje pajkov za zabavo je kruto. 

V šoli bi se morali več učiti o pajkih. 

Rad bi vedel, kako znanstveniki proučujejo pajke. 

Rad bi sodeloval v odpravi, ki proučuje pajke. 

Pajka bi lahko ujel le z rokavicami na rokah. 

Če vem, da je na steni ali na oknu pajek, zvečer ne morem zaspati. 

Že sama misel na dotik pajka me straši. 

Pajki se mi gnusijo. 

Tudi pajki imajo pravico živeti. 

Nikoli ne bi šel v staro hišo, če bi vedel, da so tam pajki. 

Pajkov me je bolj strah kot drugih živali. 

Postane mi slabo že, ko si samo predstavljam pajka. 

Raje bi se izognil obisku podstrešja hiše, če so tam prisotni pajki. 

Če bi v kleti našel pajka, bi verjetno zbežal stran. 

Ne bi me motilo taborjenje v bližini rek in travnikov, kjer se nahajajo pajki. 

Pajki so simpatične živali. 

Zadrževanje pajkov v ujetništvu je kruto. 

Rad bi ujel pajka v svoje roke. 

Ne bi me motilo, če bi imel pajke na podstrešju ali v kleti svojega doma. 

Ljudje bi morali uporabljati manj kemičnih sredstev z namenom, da bi lahko pajki živeli v 

njihovi bližini. 
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5.3.2 Sklop: ŠČURKI 

V prvem delu drugega sklopa vprašalnika smo preverjali podatke o tem, ali so se učenci že 

dotaknili ali v rokah držali živega ščurka, kje so se ga dotaknili, ali se njihovi sorodniki in 

prijatelji bojijo ščurkov, če jih je ščurek že ugriznil in kje so dobili največ informacij o 

ščurkih.  

V drugem delu smo preverjali znanje o ščurkih. Postavili smo 12 trditev o ščurkih (tabela 

6), na katera so učenci odgovarjali z obkroževanjem »da«, »ne« ali »ne vem«. 

 
Tabela 6: Trditve o ščurkih 

1. Ščurki so žuželke s popolno preobrazbo. 

2. Ščurke uvrščamo v skupino hroščev. 

3. Ščurki dihajo skozi usta. 

4. Ščurki imajo na glavi 1 par pikčastih in 1 par sestavljenih oči. 

5. Z izrastki na zadku ščurki lahko pičijo. 

6. Ščurki imajo na oprsju 3 pare nog. 

7. Tipalnice so edino čutilo, s katerim ščurek zaznava okolico. 

8. Ogrodje ščurkov (hitinjača) raste skupaj s ščurkom. 

9. Ličinke ščurkov so podobne odraslim ščurkom. 

10. V Sloveniji ščurke najdemo le v človeških bivališčih. 

11. Ščurki lahko zelo dolgo časa preživijo brez hrane. 

12. Ščurki so hrana različnim živalim. 

 

V tretjem delu pa smo preverjali stališča do ščurkov v obliki 5-točkovne Likertove lestvice 

(tabela 3) z 29 trditvami (tabela 7), kjer so morali učenci pri vsaki trditvi obkrožiti, v 

kolikšni meri se strinjajo s trditvijo. Vprašalnik  je bil prirejen po raziskavi Tomažiča 

(2011).  
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Tabela 7: Trditve o ščurkih 

Rad bi bral knjige o ščurkih. 

Ljudje bi morali nameniti večjo pozornost zaščiti ščurkov. 

Rad bi vedel več o vedenju (obnašanju) ščurkov . 

Rad bi opazoval, kako se vedejo (obnašajo) ščurki . 

Rad bi vedel več o velikih tropskih vrstah ščurkov. 

Vse ščurke bi bilo najbolje kar pobiti. 

Rad gledam dokumentarne filme o ščurkih. 

Ujeti ščurka bi bilo zanimivo. 

Ščurki so zanimive živali. 

Mučenje ščurkov za zabavo je kruto. 

V šoli bi se morali več učiti o ščurkih. 

Rad bi vedel, kako znanstveniki proučujejo ščurke. 

Rad bi sodeloval v odpravi, ki proučuje ščurke. 

Ščurka bi lahko ujel le z rokavicami na rokah. 

Če vem, da v moji sobi ščurek, ne morem zaspati. 

Že sama misel na dotik ščurka me straši. 

Ščurki se mi gnusijo. 

Tudi ščurki imajo pravico živeti. 

Nikoli ne bi šel v staro hišo, če bi vedel, da so tam ščurki. 

Ščurkov me je bolj strah kot drugih živali. 

Postane mi slabo že, ko si samo predstavljam ščurka. 

Raje bi se izognil obisku podstrešja hiše, če so tam prisotni ščurki. 

Če bi v kleti našel ščurka, bi verjetno zbežal stran. 

Ne bi me motilo taborjenje v bližini rek in travnikov, kjer se nahajajo ščurki. 

Ščurki so simpatične živali. 

Zadrževanje ščurkov v ujetništvu je kruto. 

Rad bi ujel ščurka v svoje roke. 

Ne bi me motilo, če bi imel ščurke na podstrešju ali v kleti svojega doma. 

Ljudje bi morali uporabljati manj kemičnih sredstev z namenom, da bi lahko ščurki živeli v 

njihovi bližini. 
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Vprašalnik, ki so ga učenci reševali po pouku, je imel v prvem delu prvega in drugega 

sklopa dodano vprašanje (Ali si se na delavnici dotaknil pajka oz. ščurka?). 

 

5.4 IZVEDBA POUKA Z ŽIVIMI ŽIVALMI 
Pri izvedbi pouka z živimi živalmi smo uporabili živega ptičjega pajka (Grammostola 

rosea) in žive ščurke (Blaptica dubia in Gromphadorhina portenosa). Pouk je trajal eno 

šolsko uro. Najprej smo učencem dali kratka navodila glede poteka pouka in glede 

obnašanja, dela in rokovanja z živalmi. Pouk smo začeli s ptičjim pajkom. Najprej so si 

učenci ogledali žival, potem so se je lahko dotaknili in jo prijeli v roke. V tem delu ni bilo 

razlage in tudi učenci niso postavljali vprašanj, so le opazovali in doživljali žival. Medtem 

smo opazovali učenčeve reakcije in ravnanja. Nato je sledilo vodeno doživljanje. Učencem 

smo predstavili teoretične značilnosti pajkov ob prisotnosti pajka in neživih materialov 

(olevek pajka). Nato smo v vodenem pogovoru povzeli doživeto, videno in slišano, brez 

prisotnosti živali. Enako kot pri pajku je sledilo samostojno doživljanje ščurka. Vodeno 

doživljanje je potekalo ob prisotnosti večjega števila ščurkov (prikaz nepopolne 

preobrazbe), neživih materialov (olevek ščurkov). Tudi pri ščurku smo v vodenem 

pogovoru povzeli bistveno o tem, kaj so doživeli, slišali in videli. Čisto na koncu pa smo 

na kratko preverili in utrdili znanje o pajkih in ščurkih.  

 

5.5 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 

Podatke smo prikazali s tabelami in z grafikoni. Za obdelavo podatkov smo uporabili  

računalniški program MS Excel, kamor smo vnesli podatke, pridobljene iz anketnih 

vprašalnikov. Nato smo jih vnesli v statistični program SPSS, kjer smo podatke statistično 

obdelali v skladu z zastavljenimi cilji, hipotezami in zastavljenimi vprašanji. Za 

ugotavljanje statistično pomembnih razlik smo uporabili Mann–Whitney test in hi2-test, za 

ugotavljanje povezav pa Pearsonov korelacijski koeficient. Faktor zanesljivosti smo 

izračunali s Chronbachovo alfo (α).   
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6 REZULTATI 

 

6.1 Rezultati faktorske analize trditev stališč do pajkov in ščurkov 

6.1.1 Faktorska analiza trditev stališč do pajkov 

 
Trditve stališč so bile pozitivno in negativno oblikovane. Zaradi statistične analize so bile 

ocene negativnih trditev obrnjene v pozitivno smer (1 v 5, 2 v 4 itd.).  

Glede na faktorsko analizo so se trditve  razporedile v tri kategorije stališč do živali: 

negativno, znanstveno in moralno (Tabeli 8 in 9). Osem trditev pri pajkih in osem trditev 

pri ščurkih se ni uvrstilo v nobeno kategorijo in so izpadle iz nadaljnje statistične obdelave. 

Faktor zanesljivosti smo izračunali s Chronbachovo alfo (α). Višina alfe naj bi bila nad 

0,69, da lahko trdimo, da enote, opisane v posamezni kategoriji, spadajo v to kategorijo.  

 
Tabela 8: Rotirana faktorska matrika, dimenzije stališč do pajkov 

                FAKTOR 

TRDITEV:                                     1 2 3 

NEGATIVNA DIMENZIJA STALIŠČ  

Če bi v kleti našel pajka, bi verjetno zbežal stran. (O)   0,849 

Raje bi se izognil obisku podstrešja hiše, če so tam prisotni pajki. (O)  0,824 

Nikoli ne bi šel v staro hišo, če bi vedel, da so tam pajki. (O)   0,811 

Če vem, da je na steni ali na oknu pajek, zvečer ne morem zaspati. (O)  0,792 

Že sama misel na dotik pajka me straši. (O)     0,78 

Pajkov me je bolj strah kot drugih živali. (O)    0,756 

Postane mi slabo že, ko si samo predstavljam pajka. (O)   0,719 

Pajki se mi gnusijo. (O)       0,611 

ZNANSTVENA DIMENZIJA STALIŠČ 

Rad bi sodeloval v odpravi, ki proučuje pajke.      0,81 

Rad bi vedel več o vedenju (obnašanju) pajkov in njihovem tkanju mrež.   0,801 

Rad bi bral knjige o pajkih.        0,775 

V šoli bi se morali več učiti o pajkih.       0,736 

Rad bi vedel, kako znanstveniki proučujejo pajke.      0,688 

Rad bi opazoval pajka med pletenjem mrež.       0,686 

Rad gledam dokumentarne filme o pajkih.       0,641 

Pajki so zanimive živali.         0,569 

Rad bi vedel več o velikih tropskih vrstah pajkov.      0,543 
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Ljudje bi morali nameniti več pozornosti zaščiti pajkov.     0,526 

MORALNA DIMENZIJA STALIŠČ 

Zadrževanje pajkov v ujetništvu je kruto.         0,760 

Tudi pajki imajo pravico živeti.          0,652 

Vse pajke bi bilo najbolje kar pobiti. (O)         0,408 

Ne bi me motilo, če bi imel pajke na podstrešju ali v kleti svojega doma.   izločena 

Ne bi me motilo taborjenje v bližini rek in travnikov, kjer se nahajajo pajki.   izločena 

Rad bi ujel pajka v svoje roke.        izločena 

Pajki so simpatične živali.         izločena 

Mučenje pajkov za zabavo je kruto.         izločena 

Ujeti pajka bi bilo zanimivo.         izločena 

Ljudje bi morali uporabljati manj kemičnih sredstev z namenom,  

da bi lahko pajki živeli v njihovi bližini.        izločena  

Pajka bi lahko ujel le z rokavicami na rokah. (O)       izločena 

Chronbach α         0,929  0,895  0,521 

Opomba: O (obrnjeno) – trditev je obrnjena v pozitivno smer 

 

Faktor zanesljivosti, ki smo ga izračunali za trditve o pajkih, ki se nanašajo na znanstveno 

kategorijo, je α = 0,895; za trditve, ki se nanašajo na negativno kategorijo, je α = 0,929, za 

moralno kategorijo stališč pa α = 0,521. 

 

6.1.2 Faktorska analiza trditev stališč do ščurkov 

 
Tabela 9: Rotirana faktorska matrika, dimenzije stališč do ščurkov 

                FAKTOR 

TRDITEV:                                     1 2 3 

NEGATIVNA DIMENZIJA STALIŠČ 

Raje bi se izognil obisku podstrešja hiše, če so tam prisotni ščurki. (O)  0,891 

Če bi v kleti našel ščurka, bi verjetno zbežal stran. (O)    0,870 

Že sama misel na dotik ščurka me straši. (O)     0,842 

Postane mi slabo že, ko si samo predstavljam ščurka. (O)    0,801 

Ščurkov me je bolj strah kot drugih živali. (O)     0,799 

Nikoli ne bi šel v staro hišo, če bi vedel, da so tam ščurki. (O)    0,763 

Če vem, da v moji sobi ščurek, ne morem zaspati. (O)    0,761 

Ščurki se mi gnusijo. (O)        0,656 

ZNANSTVENA DIMENZIJA STALIŠČ 
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Rad bi sodeloval v odpravi, ki proučuje ščurke.     0,859 

Rad bi vedel več o vedenju (obnašanju) ščurkov .     0,842 

Rad bi vedel, kako znanstveniki proučujejo ščurke.     0,815 

V šoli bi se morali več učiti o ščurkih.      0,81 

Rad bi bral knjige o ščurkih.       0,808 

Rad bi opazoval, kako se vedejo (obnašajo) ščurki .     0,804 

Rad gledam dokumentarne filme o ščurkih.      0,762 

Ščurki so zanimive živali.        0,739 

Rad bi vedel več o velikih tropskih vrstah ščurkov.     0,680 

Ljudje bi morali nameniti večjo pozornost zaščiti ščurkov.    0,655 

MORALNA DIMENZIJA STALIŠČ 

Tudi ščurki imajo pravico živeti.           0,765 

Zadrževanje ščurkov v ujetništvu je kruto.          0,692 

Vse ščurke bi bilo najbolje kar pobiti. (O)          0,608 

Rad bi ujel ščurka v svoje roke.        izločena 

Ujeti ščurka bi bilo zanimivo.        izločena 

Ščurka bi lahko ujel le z rokavicami na rokah. (O)      izločena  

Ščurki so simpatične živali.         izločena 

Ne bi me motilo, če bi imel ščurke na podstrešju ali v kleti svojega doma.   izločena 

Ljudje bi morali uporabljati manj kemičnih sredstev z namenom,  

da bi lahko ščurki živeli v njihovi bližini.       izločena 

Mučenje ščurkov za zabavo je kruto.        izločena 

Ne bi me motilo taborjenje v bližini rek in travnikov, kjer se nahajajo ščurki.    izločena 

Chronbach α         0,940 0,945  0,636 

Opomba: O (obrnjeno) – trditev je obrnjena v pozitivno smer 

 

Faktor zanesljivosti za trditve o ščurkih, ki se nanašajo na znanstveno kategorijo, je α = 

0,945; za trditve, ki se nanašajo na negativno kategorijo, je α = 0,940, za moralno 

kategorijo stališč pa α = 0,636. 

6.2 Stališča in znanje učencev o pajkih in ščurkih pred poukom 
V tem sklopu rezultatov opisujemo stanje o stališčih in znanju učencev pred poukom. V ta 

namen smo postavili štiri hipoteze. V prvem delu so predstavljeni splošni rezultati o 

stališčih in znanju učencev o pajkih in ščurkih za posamezno trditev tudi glede na 

predhodne neposredne izkušnje. V nadaljevanju so predstavljeni rezultati glede na spol in 

pogostost obiskov narave. 
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6.2.1 Primerjava stališč in znanja o pajkih in ščurkih  
 

Hipoteza 1  
Stališča učencev do pajkov so bolj pozitivna kot do ščurkov. Prav tako so predstave 

učencev o pajkih boljše kot o ščurkih. 

 
Tabela 10: Deskriptivna in inferenčna statistika o znanju in stališčih o pajkih in 

ščurkih 

Pajki Ščurki Mann-Withney 

Kategorija  M SN M SN Z p 

Znanje 3,7 0,166 3,1 0,174 -2,765 0,006* 

Negativna  3,8 0,090 3,4 0,104 -5,849 <0,001* 

Znanstvena  3,4 0,074 2,9 0,091 -8,045 <0,001* 

Moralna  4,3 0,067 4,0 0,084 -3,821 <0,001* 

Opomba: M = povprečna vrednost; SN = standardna napaka; statistično pomembne razlike so označene z *. 

 

Naši rezultati kažejo, da pri znanju o pajkih in ščurkih prihaja do statistično pomembnih 

razlik (p = 0,006). Učenci dosegajo višje vrednosti v znanju o pajkih kot o ščurkih. Do 

statistično pomembnih razlik prihaja tudi pri negativni (p < 0,001), znanstveni (p < 0,001) 

in moralni (p  < 0,001) kategoriji stališč do pajkov in ščurkov (tabela 10).  

 
Pri negativni kategoriji stališč so učenci izkazali bolj negativna stališča do ščurkov (nižje 

vrednosti pri negativni kategoriji pomenijo bolj negativna stališča). Pri znanstveni in 

moralni kategoriji stališč so učenci izkazali bolj pozitivna stališča do pajkov kot do 

ščurkov. 

 
 
6.2.2 Stališča in znanje o pajkih in ščurkih glede na posredne izkušnje izkušnjo  
 

Hipoteza 2 

Učenci s pozitivnimi predhodnimi posrednimi izkušnjami imajo več znanja o pajkih in 

ščurkih in bolj pozitivna stališča do pajkov in ščurkov, kot učenci z negativnimi 

posrednimi izkušnjami. 

 
V tabelah 11‒14 je prikazan vpliv družine in prijateljev (posredne izkušnje) na znanje in 
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stališča učencev o pajkih in ščurkih. Ugotovili smo, da učenci, ki imajo prijatelje, ki se 

bojijo pajkov, izkazujejo statistično pomembno manj znaja in manjšo pripravljenost za 

učenje o pajkih kot učenci, katerih prijatelji se ne bojijo pajkov (tabela 11). Na znanje in 

stališča o ščurkih pa vpliva prijateljev nismo potrdili (tabela 13). Prav tako smo zaznali 

vpliv družine na znanje in stališča o pajkih. Vendar pa so učenci, katerih družinski člani se 

bojijo pajkov, izkazali več znanja ter bolj pozitivna stališča na negativni in znanstveni 

kategoriji stališč kot učenci, katerih družinski člani se ne bojijo pajkov (tabela 12).  

Učenci, katerih družinski člani se bojijo ščurkov, so izkazali manj znanja kot učenci, 

katerih družinski člani se ščurkov ne bojijo. Razlik v stališčih do ščurkov pa med 

omenjenima skupinama nismo zaznali (tabela 14). 

 

Tabela 11: Posredna negativna izkušnja s pajki – vpliv prijateljev 
Pajki Prijatelji 

Mann-Whitney 

KATEGORIJA 
Se ne bojijo Se bojijo 

M SN M SN Z p 

Znanje 4,1 0,27 3,4 0,21 -2,075 0,038 

Negativna  4,0 0,13 3,7 0,12 -1,362 0,173 

Znanstvena  3,6 0,12 3,3 0,09 -2,103 0,035 
Moralna  4,4 0,09 4,2 0,09 -0,368 0,713 
Opombe: Nse ne bojijo = 54; Nse bojijo = 93; M = povprečna vrednost; SN = standardna napaka; 
statistično pomembne razlike so označene z *. 

 

Tabela 12: Posredna negativna izkušnja s pajki – vpliv družine 
Pajki Družina 

Mann-Whitney 

KATEGORIJA 
Se ne bojijo Se bojijo 

M SN M SN Z p 

Znanje 3,6 0,18 4,6 0,47 -1,932 0,053 
Negativna  3,8 0,10 4,4 0,13 -2,323 0,020 
Znanstvena  3,3 0,08 3,8 0,24 -2,309 0,021 
Moralna  4,3 0,07 4,3 0,19 -0,045 0,964 
Opombe: Nse ne bojijo = 129; Nse bojijo = 19; M = povprečna vrednost; SN = standardna napaka; 
statistično pomembne razlike so označene z *. 

 
Tabela 13: Posredna negativna izkušnja s ščurki – vpliv prijateljev 

Ščurki Prijatelji 
Mann-Whitney 

KATEGORIJA 
Se ne bojijo Se bojijo 

M SN M SN Z p 

Znanje 3,0 0,31 3,2 0,21 -0,392 0,695 
Negativna  3,6 0,18 3,3 0,13 -1,584 0,113 
Znanstvena  3,0 0,16 2,8 0,11 -1,065 0,287 
Moralna  4,0 0,14 3,9 0,11 -0,171 0,864 
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Opombe: Nse ne bojijo = 47; Nse bojijo = 101; M = povprečna vrednost; SN = standardna napaka; 
statistično pomembne razlike so označene z *. 

 
 
Tabela 14: Posredna negativna izkušnja s ščurki – vpliv družine 

Ščurki Družina 
Mann-Whitney 

KATEGORIJA 
Se ne bojijo Se bojijo 

M SN M SN Z p 

Znanje 2,9 0,20 3,7 0,33 -2,173 0,030 
Negativna  3,4 0,13 3,5 0,18 -0,163 0,871 
Znanstvena  2,9 0,10 2,7 0,19 -0,940 0,347 
Moralna  4,0 0,10 3,8 0,16 -0,992 0,321 
Opombe: Nse ne bojijo = 103; Nse bojijo = 45; M = povprečna vrednost; SN = standardna napaka; 
statistično pomembne razlike so označene z *. 

 
6.2.3 Primerjava stališč in znanja o pajkih in ščurkih glede na neposredno izkušnjo  

 

Hipoteza 3  

Učenci s predhodnimi neposrednimi izkušnjami imajo boljše predstave o pajkih in ščurkih 

ter bolj pozitivna stališča do pajkov in ščurkov, kot tisti učenci, ki predhodnih neposrednih 

izkušenj nimajo.  

 

Učence smo vprašali tudi po neposrednih izkušnjah s pajki in ščurki. Pajka se je dotaknilo 

110 (73,8 %) učencev, 39 (26,2 %) učencev se pajka še ni dotaknilo. Ščurka se je dotaknilo 

78 (52,3 %) učencev, 71 (47,7 %) učencev se ga še ni dotaknilo. 

 

Tabela 15: Stališča do pajkov 

  Izkušnja 
Ni 

izkušnje 
Skupaj 

Mann-
Whitney  

TRDITEV M SN M SN M SN Z p 
Rad bi bral knjige o pajkih. 3,1 0,115 2,6 0,185 3,0 0,099 -1,96 0,050* 
Ljudje bi morali nameniti več pozornosti zaščiti 
pajkov. 3,4 0,112 3,1 0,172 3,3 0,095 -1,56 0,119 
Rad bi vedel več o vedenju (obnašanju)  pajkov 
in njihovem tkanju mrež. 3,7 0,125 3,2 0,208 3,6 0,108 -2,17 0,030* 

Rad bi opazoval pajka med pletenjem mrež. 4,3 0,107 3,9 0,22 4,2 0,098 -1,77 0,077 
Rad bi vedel več o velikih tropskih vrstah 
pajkov. 4,0 0,111 3,2 0,23 3,8 0,105 -2,91 0,004* 

Vse pajke bi bilo najbolje kar pobiti. (o) 4,5 0,103 4,0 0,222 4,3 0,097 -2,61 0,009* 

Rad gledam dokumentarne filme o pajkih. 3,1 0,127 2,4 0,186 2,9 0,108 -3,04 0,002* 

Ujeti pajka bi bilo zanimivo. 2,9 0,125 2,7 0,202 2,8 0,106 -0,84 0,400 

Pajki so zanimive živali. 3,8 0,113 3,2 0,189 3,6 0,099 -2,94 0,003* 
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Mučenje pajkov za zabavo je kruto. 3,7 0,158 3,9 0,248 3,8 0,133 -0,22 0,829 

V šoli bi se morali več učiti o pajkih. 3,1 0,121 2,9 0,201 3,0 0,103 -0,91 0,362 
Rad bi vedel, kako znanstveniki proučujejo 
pajke. 3,7 0,118 3,3 0,224 3,6 0,106 -1,31 0,189 

Rad bi sodeloval v odpravi, ki proučuje pajke. 3,1 0,126 2,9 0,21 3,0 0,108 -1,11 0,267 

Pajka bi lahko ujel le z rokavicami na rokah. (o) 3,5 0,139 3,1 0,214 3,4 0,117 -1,55 0,122 
Če vem, da je na steni ali na oknu pajek, zvečer 
ne morem zaspati. (o) 4,0 0,128 2,8 0,25 3,7 0,123 -4,60 <0,001* 

Že sama misel na dotik pajka me straši. (o) 4,1 0,118 2,8 0,25 3,8 0,119 -4,82 <0,001* 

Pajki se mi gnusijo. (o) 4,0 0,129 3,0 0,232 3,7 0,119 -4,33 <0,001* 

Tudi pajki imajo pravico živeti. 4,7 0,086 4,5 0,135 4,6 0,073 -2,15 0,031* 
Nikoli ne bi šel v staro hišo, če bi vedel, da so 
tam pajki. (o) 4,0 0,128 2,8 0,201 3,7 0,115 -4,74 <0,001* 

Pajkov me je bolj strah kot drugih živali. (o) 4,2 0,118 3,4 0,216 4,0 0,108 -3,68 <0,001* 
Postane mi slabo že, ko si samo predstavljam 
pajka.(o) 4,3 0,104 3,7 0,195 4,2 0,094 -3,50 <0,001* 
Raje bi se izognil obisku podstrešja hiše, če so 
tam prisotni pajki.(o) 4,0 0,117 3,0 0,203 3,8 0,108 -4,33 <0,001* 
Če bi v kleti našel pajka, bi verjetno zbežal 
stran.(o) 4,3 0,101 3,2 0,214 4,0 0,101 -5,07 <0,001* 
Ne bi me motilo taborjenje v bližini rek in 
travnikov, kjer se nahajajo pajki. 3,4 0,141 2,4 0,207 3,2 0,123 -3,67 <0,001* 

Pajki so simpatične živali. 3,3 0,118 2,3 0,19 3,0 0,106 -4,10 <0,001* 

Zadrževanje pajkov v ujetništvu je kruto. 3,9 0,127 3,9 0,185 3,9 0,105 -0,49 0,625 

Rad bi ujel pajka v svoje roke. 3,1 0,126 2,1 0,18 2,8 0,111 -4,19 <0,001* 
Ne bi me motilo, če bi imel pajke na podstrešju 
ali v kleti svojega doma. 3,6 0,135 2,2 0,193 3,2 0,121 -4,89 <0,001* 
Ljudje bi morali uporabljati manj kemičnih 
sredstev z namenom, da bi lahko pajki živeli v 
njihovi bližini. 3,8 0,107 3,4 0,182 3,7 0,093 -2,25 0,024* 

Opomba: O (obrnjeno) – trditev je obrnjena v pozitivno smer; M = povprečna vrednost; SN =  

standardna napaka; statistično pomembne razlike so označene z *. 

 

Zaradi lažje statistične obravnave so ocene negativnih trditev obrnjene v pozitivno smer, 

pri čemer nižja vrednost pomeni bolj negativna stališča. 

Pri negativni dimenziji stališč do pajkov opazimo statistično pomembne razlike pri vseh 

osmih trditvah (Če vem, da je na steni ali na oknu pajek, zvečer ne morem zaspati (o); p < 

0,001; Že sama misel na dotik pajka me straši (o); p < 0,001; Pajki se mi gnusijo (o); p < 

0,001; Nikoli ne bi šel v staro hišo, če bi vedel, da so tam pajki (o); p < 0,001; Pajkov me je 

bolj strah kot drugih živali (o); p < 0,001; Postane mi slabo že, ko si samo predstavljam 

pajka (o); p < 0,001; Raje bi se izognil obisku podstrešja hiše, če so tam prisotni pajki (o); 

p < 0,001; Če bi v kleti našel pajka, bi verjetno zbežal stran (o); p < 0,001). Opazimo, da 

imajo tisti učenci, ki se še nikoli niso dotaknili pajka, bolj negativna stališča in izražajo 

višji gnus do pajkov, kot učenci, ki so se pajka že dotaknili (tabela 15).  
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Učenci, ki so se že dotaknili pajka, izražajo bolj pozitivna stališča in večje zanimanje za 

učenje o pajkih in njihovem obnašanju, kot učenci, ki se pajkov še niso dotaknili. 

Statistično pomembne razlike se kažejo pri petih trditvah (Rad bi bral knjige o pajkih; p = 

0,050; Rad bi vedel več o vedenju (obnašanju)  pajkov in njihovem tkanju mrež; p = 0,030; 

Rad bi vedel več o velikih tropskih vrstah pajkov; p = 0,004; Rad gledam dokumentarne 

filme o pajkih; p = 0,002; Pajki so zanimive živali; p = 0,003), pri petih trditvah pa ni 

statistično pomembnih razlik med učenci z izkušnjo in tistimi brez nje. 

V moralni dimenziji stališč se kažejo statistično pomembne razlike pri dveh trditvah (Tudi 

pajki imajo pravico živeti; p = 0,031 in Vse pajke bi bilo najbolje kar pobiti (o); p = 0,009). 

Učenci z izkušnjo imajo pri obeh trditvah bolj pozitivna stališča od tistih brez izkušnje. 
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Tabela 16: Stališča do ščurkov 
 

Izkušnja Ni izkušnje Skupaj 
Mann- 

Whitney 
TRDITEV M SN M SN M SN Z p 
Rad bi bral knjige o ščurkih. 2,8 0,156 2,2 0,142 2,5 0,109 -2,88 0,004* 
Ljudje bi morali nameniti večjo pozornost 
zaščiti ščurkov. 3,3 0,145 2,7 0,141 3,0 0,104 -2,80 0,005* 
Rad bi vedel več o vedenju (obnašanju) 
ščurkov . 3,2 0,167 2,6 0,148 2,9 0,114 -2,51 0,012* 
Rad bi opazoval, kako se vedejo (obnašajo) 
ščurki . 3,3 0,156 2,9 0,162 3,1 0,114 -1,96 0,050* 
Rad bi vedel več o velikih tropskih vrstah 
ščurkov. 3,3 0,179 2,8 0,179 3,1 0,128 -1,78 0,075 

Vse ščurke bi bilo najbolje kar pobiti. (o) 4,3 0,150 3,5 0,181 3,9 0,121 -3,68 <0,001* 

Rad gledam dokumentarne filme o ščurkih. 2,9 0,163 2,1 0,134 2,5 0,111 -3,47 0,001* 

Ujeti ščurka bi bilo zanimivo. 2,9 0,157 2,6 0,158 2,8 0,112 -1,63 0,103 

Ščurki so zanimive živali. 3,3 0,154 2,7 0,142 3,0 0,108 -2,98 0,003* 

Mučenje ščurkov za zabavo je kruto. 3,8 0,191 3,4 0,191 3,6 0,136 -1,65 0,099 

V šoli bi se morali več učiti o ščurkih. 2,8 0,133 2,3 0,142 2,6 0,099 -2,90 0,004* 
Rad bi vedel, kako znanstveniki proučujejo 
ščurke. 3,3 0,165 2,8 0,172 3,0 0,120 -1,92 0,055 
Rad bi sodeloval v odpravi, ki proučuje 
ščurke. 3,1 0,166 2,5 0,158 2,8 0,118 -2,66 0,008* 
Ščurka bi lahko ujel le z rokavicami na 
rokah. (o) 3,7 0,162 2,9 0,169 3,3 0,120 -3,13 0,002* 
Če vem, da v moji sobi ščurek, ne morem 
zaspati. (o) 3,5 0,190 2,4 0,175 3,0 0,138 -4,27 <0,001* 

Že sama misel na dotik ščurka me straši.(o) 4,0 0,149 2,7 0,170 3,4 0,125 -5,62 <0,001* 

Ščurki se mi gnusijo.(o) 3,9 0,158 2,5 0,164 3,2 0,126 -5,47 <0,001* 

Tudi ščurki imajo pravico živeti. 4,4 0,135 4,0 0,147 4,2 0,100 -2,44 0,015* 
Nikoli ne bi šel v staro hišo, če bi vedel, da 
so tam ščurki.(o) 3,8 0,160 2,7 0,177 3,3 0,126 -4,05 <0,001* 

Ščurkov me je bolj strah kot drugih živali.(o) 4,2 0,134 3,1 0,165 3,7 0,115 -4,98 <0,001* 
Postane mi slabo že, ko si samo predstavljam 
ščurka.(o) 4,2 0,134 3,3 0,163 3,8 0,111 -4,20 <0,001* 
Raje bi se izognil obisku podstrešja hiše, če 
so tam prisotni ščurki.(o) 4,0 0,140 2,8 0,184 3,4 0,125 -4,74 <0,001* 
Če bi v kleti našel ščurka, bi verjetno zbežal 
stran.(o) 4,1 0,130 2,8 0,182 3,5 0,122 -5,12 <0,001* 
Ne bi me motilo taborjenje v bližini rek in 
travnikov, kjer se nahajajo ščurki. 3,3 0,169 2,5 0,169 2,9 0,124 -3,30 0,001* 

Ščurki so simpatične živali. 2,7 0,152 2,2 0,148 2,5 0,108 -2,28 0,023* 

Zadrževanje ščurkov v ujetništvu je kruto. 4,0 0,150 3,7 0,155 3,8 0,108 -1,44 0,149 

Rad bi ujel ščurka v svoje roke. 2,7 0,148 2,2 0,150 2,5 0,107 -2,49 0,013* 
Ne bi me motilo, če bi imel ščurke na 
podstrešju ali v kleti svojega doma. 3,0 0,169 2,4 0,163 2,7 0,120 -2,44 0,015* 
Ljudje bi morali uporabljati manj kemičnih 
sredstev z namenom, da bi lahko ščurki 
živeli v njihovi bližini. 3,7 0,137 3,2 0,139 3,4 0,100 -2,57 0,010* 

Opomba: O (obrnjeno) – trditev je obrnjena v pozitivno smer; M = povprečna vrednost; SN = standardna 

napaka; statistično pomembne razlike so označene z *. 

 

Pri negativni dimenziji stališč do ščurkov opazimo statistično pomembne razlike pri vseh 
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osmih trditvah (Če vem, da v moji sobi ščurek, ne morem zaspati (o); p < 0,001; Že sama 

misel na dotik ščurka me straši (o); p < 0,001; Ščurki se mi gnusijo (o); p < 0,001; Nikoli 

ne bi šel v staro hišo, če bi vedel, da so tam ščurki (o); p < 0,001; Ščurkov me je bolj strah 

kot drugih živali (o); p < 0,001; Postane mi slabo že, ko si samo predstavljam ščurka (o); p 

< 0,001; Raje bi se izognil obisku podstrešja hiše, če so tam prisotni ščurki (o); p < 0,001; 

Če bi v kleti našel ščurka, bi verjetno zbežal stran (o); p < 0,001). Opazimo, da imajo tisti 

učenci, ki se še nikoli niso dotaknili ščurka, bolj negativna stališča in izražajo višji gnus do 

ščurkov, kot učenci, ki so se ščurka že dotaknili (tabela 16).  

Učenci, ki so se že dotaknili ščurka, izražajo bolj pozitivna stališča in večje zanimanje za 

učenje o ščurkih in njihovem obnašanju, kot učenci, ki se ščurkov še niso dotaknili. 

Statistično pomembne razlike se kažejo pri osmih trditvah (Rad bi bral knjige o ščurkih; p 

= 0,004; Ljudje bi morali nameniti večjo pozornost zaščiti ščurkov; p = 0,005; Rad bi vedel 

več o vedenju (obnašanju) ščurkov; p = 0,012; Rad bi opazoval, kako se vedejo (obnašajo) 

ščurki; p = 0,050; Rad gledam dokumentarne filme o ščurkih; p = 0,001; Ščurki so 

zanimive živali; p = 0,003; V šoli bi se morali več učiti o ščurkih; p = 0,004; Rad bi vedel, 

kako znanstveniki proučujejo ščurke; p = 0,055; Rad bi sodeloval v odpravi, ki proučuje 

ščurke; p = 0,008), le pri eni trditvi (Rad bi vedel več o velikih tropskih vrstah ščurkov; p = 

0,075) ni statistično pomembnih razlik med učenci z izkušnjo in tistimi brez nje. 

V moralni dimenziji stališč se kažejo statistično pomembne razlike pri dveh trditvah (Vse 

ščurke bi bilo najbolje kar pobiti (o); p < 0,001 in Tudi ščurki imajo pravico živeti; p = 

0,015). Učenci z izkušnjo imajo pri obeh trditvah bolj pozitivna stališča, kot tisti brez 

izkušnje. 

 
Tabela 17: Znanje o pajkih glede na dotik 

Dotik pajka 
 da ne hi2 - test 
Trditev P (%) N (%)  P (%) N (%)  hi2 df p 
T1 2,7 97,3 2,6 97,4 0,003  1 0,957 
T2 16,4 83,6 7,7 92,3 1,788a       1 0,181 
T3 35,5 64,5 28,2 71,8 0,679a    1 0,410 
T4 28,8 71,8 15,4 84,6 2,526a  1 0,112 
T5  52,7 47,3 38,5 61,5 2,345a   1 0,126 
T6 55,5 44,5 46,2 53,8 1,000a  1 0,317 
T7  37,3 62,7 25,6 74,4 1,730a  1 0,188 
T8 68,2 31,8 51,3 48,7 3,559a 1 0,059 
T9 19,1 80,9 2,6 97,4 6,249a 1 0,012* 



  38 
Oblak, J. Stališča in predstave učencev o pajkih in ščurkih. 
Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biologija in gospodinjstvo, 2016 

 

  

T10 33,6 66,4 25,6 74,4 0,852a  1 0,356 
T11 42,7 57,3 17,9 82,1 7,650a 1 0,006* 
T12 13,6 86,4  10,3 89,7 0,308 1 0,579 
Opomba: O (obrnjeno) – trditev je obrnjena v pozitivno smer; M = povprečna vrednost; SN = standardna 

napaka; statistično pomembne razlike so označene z *. 

 
Pri preverjanju znanja učencev o pajkih smo ugotovili, da znanje tistih, ki so se pajka že 

dotaknili, v primerjavi s tistimi, ki se pajka še niso dotaknili, statistično odstopa le pri dveh 

trditvah: (T9 ‒ Pajki svoj plen prebavijo v želodcu p = 0,012; T11 ‒ Pajki lahko pičijo z 

zadkom p = 0,006). Torej lahko rečemo, da med tistimi, ki so se pajka že dotaknili, v 

primerjavi s tistimi, ki se pajka še niso dotaknili, v znanju ni statistično pomembnih razlik 

(tabela 17). 

 
Tabela 18: Znanje o ščurkih glede na dotik 

Dotik ščurka 

 da ne hi2-test 

Trditev  P (%) N (%)  P (%) N (%) hi2 df p 

T1 21,8 78,2 14,1 85,9 1,489a 1 0,222 

T2 1,3 98,7 14,1 85,9 8,910a 1 0,003* 

T3 6,4 93,6 18,3 81,7 4,955a 1 0,026* 

T4 16,7 83,3 12,7 87,3 0,470a 1 0,493 

T5 28,2 71,8 18,3 81,7 2,025a 1 0,155 

T6 35,9 64,1 25,4 74,6 1,937a 1 0,164 

T7 21,8 78,2 19,7 80,3 0,097a 1 0,755 

T8 21,8 78,2 21,1 78,9 0,010a 1 0,921 

T9 12,8 87,2 8,5 91,5 0,740a 1 0,390 

T10 78,2 21,8 47,9 52,1 14,785a 1 <0,001* 

T11 20,5 79,5 16,9 83,1 0,318a 1 0,573 

T12 83,3 16,7 56,3 43,7 13,016a 1 <0,001* 

Opomba: O (obrnjeno) – trditev je obrnjena v pozitivno smer; M = povprečna vrednost;  

SN = standardna napaka; statistično pomembne razlike so označene z *. 

 

Pri preverjanju znanja učencev o ščurkih smo ugotovili, da znanje tistih, ki so se ščurka že 

dotaknili, v primerjavi s tistimi, ki se ščurka še niso dotaknili, statistično odstopa le pri 
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štirih trditvah: (T2 ‒ Ščurke uvrščamo v skupino hroščev;  p = 0,003, T3 ‒ Ščurki dihajo 

skozi usta;  p = 0,026, T10 ‒- V Sloveniji ščurke najdemo le v človeških bivališčih; p = < 

0,001,  T12 ‒ Ščurki so hrana različnim živalim; p = < 0,001). Torej lahko rečemo, da med 

tistimi, ki so se ščurka že dotaknili, v primerjavi s tistimi, ki se ščurka še niso dotaknili, v 

znanju ni statistično pomembnih razlik, saj so na dve vprašanji bolje odgovorili tisti 

učenci, ki so že imeli neposredne izkušnje in na dve bolje tisti učenci, ki neposrednih 

izkušenj niso navedli (tabela 18). 

Učenci, ki so navajali neposredne izkušnje s pajki in ščurki, so v celoti izražali bolj 

pozitivna stališča do obeh živalskih skupin in izkazali več znanja kot učenci, ki teh 

izkušenj niso navedli (tabeli 19 in 20) 

 

Tabela 19: Skupno znanje in stališča o pajkih glede na dotik 
 Dotik pajka   

 da ne Mann-Whitney 

Kategorija  M SN M SN Z p 

Znanje 4,1 0,187 2,7 0,301 -3,61 <0,001* 

Negativna  4,1 0,092 3,1 0,179 -5,12 <0,001* 

Znanstvena  3,5 0,083 3,1 0,145 -2,64 0,008* 

Moralna  4,3 0,079 4,1 0,125 -1,97 0,049* 

Opomba: M = povprečna vrednost; SN = standardna napaka; statistično pomembne razlike so označene z *. 

 
Tabela 20: Skupno znanje in stališča o ščurkih glede na dotik 

Dotik ščurka 

 da ne Mann-Whitney 

Kategorija  M SN M SN Z p 

Znanje 3,5 0,220 2,7 0,268 -2,23 0,026* 

Negativna  4,0 0,119 2,8 0,141 -5,75 <0,001* 

Znanstvena  3,1 0,128 2,6 0,122 -3,19 0,001* 

Moralna  4,2 0,106 3,7 0,127 -2,89 0,004* 

 Opomba: M = povprečna vrednost; SN = standardna napaka; statistično pomembne razlike so označene z *. 
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6.2.4 Stališča in znanje o pajkih in ščurkih glede na spol učencev 

V tem delu so predstavljeni rezultati glede na faktorsko analizo in skupno doseženo število 

točk na preizkusu znanja. 

 

Hipoteza 4 

Učenke imajo več znanja o pajkih in ščurkih kot učenci, učenci pa imajo bolj pozitivna 

stališča do pajkov in ščurkov kot učenke. 

 

Tabela 21: Deskriptivna in inferenčna statistika o znanju in stališčih o pajkih glede 
na spol učencev 

Spol 

 moški  ženski  Mann-Whitney 

Kategorija  M SN M SN Z p 

Znanje  4,3 0,226 3,2 0,226 -3,39 0,001* 

Negativna 4,4 0,083 3,4 0,133 -5,02 <0,001* 

Znanstvena  3,6 0,103 3,2 0,100 -3,08 0,002* 

Moralna  4,3 0,096 4,3 0,093 -0,73 0,464 

Opomba: M = povprečna vrednost; SN = standardna napaka; statistično pomembne razlike so označene z *. 

 
Tabela 22: Deskriptivna in inferenčna statistika o znanju in stališčih o ščurkih glede 
na spol učencev 

 Spol   

 Moški   Ženski Mann Whitney 

Kategorija M SN M SN Z p 

Znanje 3,5 0,271 2,8 0,221 -2,20 0,028* 

Negativna  4,1 0,116 2,8 0,135 -5,87 <0,001* 

Znanstvena  3,1 0,140 2,7 0,116 -2,56 0,011* 

Moralna  3,9 0,129 4,0 0,111 -0,6 0,953 

Opomba: M = povprečna vrednost; SN = standardna napaka; statistično pomembne razlike so označene z *. 

 

Pri znanju prihaja do statistično pomembnih razlik med fanti in dekleti tako pri znanju o 
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pajkih (p = 0,001) (tabela 21) kot pri znanju o ščurkih (p = 0,028) (tabela 22), negativni 

kategoriji stališč do pajkov (p < 0,001) in do ščurkov (p  < 0,001) in znanstveni kategoriji 

stališč do pajkov (p = 0,002) in do ščurkov (p = 0,011). Pri moralni kategoriji stališč pa ni 

statistično pomembnih razlik.   

Pri znanju o pajkihv in ščurkih so fantje izkazali boljše znanje od deklet. Pri čemer so oboji 

višje vrednosti dosegli pri pajkih. Pri negativni kategoriji stališč so dekleta izkazala bolj 

negativna stališča do pajkov (nižje vrednosti pri negativni kategoriji pomenijo bolj 

negativna stališča) in do ščurkov kot fantje. Tudi interes do pajkov in do ščurkov je pri 

fantih višji v primerjavi z dekleti. Pri moralni kategoriji stališč so stališča do pajkov in do 

ščurkov med fanti in dekleti podobna. 

Pri obeh spolih so znanje, interes in stališča slabši oz. bolj negativni do ščurkov kot do 

pajkov. 

 

6.2.5 Stališča in znanje o pajkih in ščurkih glede na pogostost obiskovanja narave 
 

Hipoteza 5  

Tisti učenci, ki pogosteje hodijo v naravo, imajo več znanja o pajkih in ščurkih in bolj 

pozitivna stališča do pajkov in ščurkov, kot tisti učenci, ki v naravo hodijo redkeje.  

 

Tabela 23: Deskriptivna in inferenčna statistika o znanju in stališčih o pajkih glede 
na pogostost obiskovanja narave 

NARAVA 
1x mesečno 1x tedensko vsak dan    

M SN M SN M SN df F p 

Znanje  3,2 0,529 3,2 0,248 4,1 0,231 2 3,376 0,037* 

Negativna  3,6 0,414 3,8 0,148 3,9 0,117 2 0,533 0,588 

Znanstvena  2,8 0,321 3,3 0,123 3,5 0,091 2 4,386 0,014* 

Moralna  3,9 0,315 4,3 0,102 4,4 0,088 2 2,129 0,123 

Opomba: M = povprečna vrednost; SN = standardna napaka; statistično pomembne razlike so označene z *. 
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Tabela 24: Deskriptivna in inferenčna statistika o znanju in stališčih o ščurkih glede 
na pogostost obiskovanja narave 

NARAVA 
1x mesečno 1x tedensko vsak dan    

M SN M SN M SN df F p 

Znanje  2,6 0,594 3,2 0,300 3,1 0,233 2 0,398 0,672 

Negativna  3,3 0,414 3,4 0,157 3,4 0,145 2 0,072 0,930 

Znanstvena  2,1 0,329 2,8 0,137 3,0 0,125 2 4,267 0,016* 

Moralna  3,9 0,207 4,0 0,142 4,0 0,118 2 0,014 0,986 

Opomba: M = povprečna vrednost; SN = standardna napaka; statistično pomembne razlike so označene z *. 

 

13 (8,78 %) učencev navaja, da hodi v naravo enkrat mesečno, 51 (34,46 %) jih gre v 

naravo enkrat tedensko, vsak dan pa 84 (56,76 %) učencev. 

Rezultati kažejo, da višje vrednosti pri znanju o pajkih in o ščurkih dosegajo učenci, ki v 

naravo hodijo pogosteje. Tudi pri stališčih se kažejo višje vrednosti pri tistih učencih, ki 

naravo obiskujejo vsak dan, v primerjavi s tistimi, ki naravo obiskujejo enkrat tedensko in 

enkrat mesečno (tabeli 23 in 24).  

Statistično pomembne razlike so v znanju učencev o pajkih (p = 0,037). Učenci, ki  hodijo 

v naravo vsak dan, dosegajo višje vrednosti (M = 4,1, SN = 0,231) od učencev, ki hodijo v 

naravo enkrat tedensko (M = 3,2, SN = 0,248) ali enkrat mesečno (M = 3,2, SN = 0,315).  

Statistično pomembna razlika (p = 0,014) je pri znanstveni kategoriji stališč učencev do 

pajkov med tistimi, ki vsak dan (M = 3,5, SN = 0,091) hodijo v naravo, in tistimi, ki enkrat 

tedensko (M = 3,3, SN = 0,123) ali enkrat mesečno (M = 2,8, SN = 0,321) obiskujejo 

naravo. 

Statistično pomembna razlika se kaže tudi pri znanstveni kategoriji stališč do ščurkov (p = 

0,016). Statistično pomembna razlika (p = 0,014) je pri znanstveni kategoriji stališč 

učencev do ščurkov med tistimi, ki vsak dan (M = 3,0, SN = 0,125) hodijo v naravo, in 

tistimi, ki obiskujejo naravo enkrat tedensko (M = 2,8, SN = 0,137) ali enkrat mesečno (M 

= 2,1, SN = 0,329). 

 

6.3 Učinek pouka na stališča in znanje učencev o pajkih in ščurkih  

6.3.1 Stališča in znanje o pajkih in ščurkih glede na prisotnost pri pouku  
 

Hipoteza 6  
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Tisti učenci, ki so bili prisotni pri pouku z živimi živalmi, imajo boljše predstave o pajkih 

in ščurkih in bolj pozitivna stališča do pajkov in ščurkov, kot tisti učenci, ki pri pouku niso 

bili prisotni. 

 
Tabela 25: Prisotnost učencev pri pouku o pajku 
                                                                 Prisotnost   

                 ne              da Mann-Whitney  

Kategorija M SN M SN Z p 

Znanje  3,2 0,238 6,2 0,270 -6,83 <0,001* 

Negativistična 3,4 0,141 3,5 0,138 -0,76 0,447 

Znanstvena 3,0 0,140 2,9 0,117 -0,24 0,814 

Moralna 3,9 0,116 4,1 0,097 -1,22 0,223 

Opomba: M = povprečna vrednost; SN = standardna napaka; statistično pomembne razlike so označene z *. 

 

Statistično pomembne razlike med učenci, ki so bili prisotni pri pouku, in tistimi, ki niso 

bili prisotni, ni v nobeni kategoriji stališč (ne pri stališčih do pajkov, kot tudi ne pri 

stališčih do ščurkov) (tabeli 25 in 26).   

Prisotnost pri pouku vpliva na znanje učencev o pajkih in o ščurkih, saj tisti učenci, ki so 

bili prisotni pri pouku, dosegajo višje vrednosti, kot učenci, ki pri pouku niso bili prisotni. 

Statistično pomembna razlika je tako pri znanju učencev o pajkih (p < 0,001), kot pri 

znanju učencev o ščurkih (p < 0,001).  

 
Tabela 26: Prisotnost učencev pri pouku o ščurku 
                                                                 Prisotnost   

                 ne              da Mann-Whitney 

Kategorija stališč M SN M SN Z p 

Znanje  3,3 0,254 6,6 0,255 -7,39 <0,001* 

Negativistična 3,7 0,145 3,9 0,116 -0,52 0,600 

Znanstvena 3,3 0,127 3,4 0,102 -0,42 0,672 

Moralna 4,2 0,101 4,3 0,088 -0,77 0,444 

Opomba: M = povprečna vrednost; SN = standardna napaka; statistično pomembne razlike so označene z *. 
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6.3.2 Stališča in znanje o pajkih in ščurkih glede na dotik pajka in ščurka pri pouku 
 

Hipoteza 7 

Učenci, ki so pri pouku vzpostavili neposreden stik s pajkom/ščurkom, imajo bolj 

pozitivna stališča kot učenci, ki se pajka/ščurka pri pouku niso dotaknili. V predstavah o 

pajkih in ščurkih pa med tema skupinama učencev ni statistično pomembnih razlik. 

 

Pajka se je pri pouku dotaknilo 70 (92,1 %) učencev, 6 (7,9 %) učencev se ga ni dotaknilo. 

Ščurka se je pri pouku dotaknilo 62 (81,6 %) učencev, ni se ga dotaknilo 14 (18,4 %) 

učencev. 

 
Tabela 27: Dotik pajka pri pouku 
                                                        Dotik pajka  

                 da               ne Mann-Whitney 

Kategorija  M SN M SN Z p 

Znanje  6,7 0,266 5,3 0,919 -1,41 0,159 

Negativistična 4,0 0,119 3,1 0,432 -2,06 0,039* 

Znanstvena 3,4 0,106 2,6 0,285 -2,27 0,023* 

Moralna 4,3 0,094 3,8 0,206 -2,10 0,035* 

Opomba: M = povprečna vrednost; SN = standardna napaka; statistično pomembne razlike so označene z *. 

 
Tabela 28: Dotik ščurka na pri pouku 
                                                        Dotik ščurka 

                 da               ne Mann-Whitney 

Kategorija  M SN M SN Z p 

Znanje  6,5 0,267 4,6 0,789 -2,22 0,026* 

Negativistična 3,8 0,138 2,6 0,347 -3,10 0,002* 

Znanstvena 3,2 0,117 1,7 0,151 -4,72 <0,001* 

Moralna 4,2 0,098 3,8 0,298 -1,34 0,181 

Opomba: M = povprečna vrednost; SN = standardna napaka; statistično pomembne razlike so označene z *. 

 

Rezultati kažejo, da imajo tisti učenci, ki so se pri pouku dotaknili pajka/ščurka, bolj 

pozitivna stališča, kot tisti učenci, ki se pri pouku pajka/ščurka niso dotaknili. V znanju pa 
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je do statistično pomembnih razlik prišlo le pri učencih, ki so se dotaknili ščurka (tabeli 27 

in 28).  

Tisti učenci, ki so se dotaknili pajka pri pouku, dosegajo višje vrednosti v znanju kot 

učenci, ki se pajka niso dotaknili, vendar razlika ni statistično pomembna (p = 0,159). 

Učenci, ki so se dotaknili pajka, imajo bolj pozitivna stališča do pajkov od tistih, ki se 

pajka niso dotaknili. Razlika je statistično pomembna (p = 0,039). Med učenci, ki so se pri 

pouku dotaknili pajka, in tistimi, ki se pajka niso dotaknili, je statistično pomembna razlika 

(p = 0,023) pri znanstveni kategoriji stališč.  Bolj pozitivna moralna stališča do pajkov 

imajo tudi učenci, ki so se  dotaknili pajka. Tudi tu je statistično pomembna razlika (p = 

0,035). Med učenci, ki so se pri pouku dotaknili ščurka, in tistimi, ki se ščurka niso 

dotaknili, pa prihaja do statistično pomembnih razlik v vseh kategorijah razen pri moralni 

kategoriji stališč. Pri znanju je statistično pomembna razlika (p = 0,026). Učenci, ki so se 

ščurka dotaknili, dosegajo višje vrednosti kot tisti, ki se ga niso, in imajo manj negativna 

stališča ter bolj pozitivna moralna stališča, čeprav pa pri zadnjem razlika ni statistično 

pomembna (p = 0,181). 

Glede na dobljene rezultate lahko rečemo, da ima dotik živali na učence pozitiven vpliv, 

saj se pri učencih, ki so se dotaknili pajka in/ali ščurka, kažejo boljši rezultati v znanju in v 

bolj pozitivnih stališčih do teh živali.  
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7 RAZPRAVA IN SKLEPI 

 

Z raziskavo smo dokazali, da so stališča do pajkov bolj pozitivna kot do ščurkov. Ugotovili 

smo, da je za oblikovanje stališč pomembna predhodna neposredna izkušnja. Vključevanje 

živih živali pri pouku je po ugotovitvah raziskave tudi zelo pomembno, saj učenci z 

neposredno izkušnjo pri pouku izkazujejo boljše znanje in bolj pozitivna stališča do živali 

od tistih učencev, ki se živali pri pouku niso dotaknili.  

 

7.1 Ocena znanja in stališč do pajkov in ščurkov  

 

Hipoteza 1: Stališča učencev do pajkov so bolj pozitivna kot do ščurkov. Prav tako so 

predstave učencev o pajkih boljše kot o ščurkih. 

 

Hipotezo 1 lahko potrdimo, saj učenci dosegajo višje znanje o pajkih kot o ščurkih in tudi 

stališča do pajkov so bolj pozitivna kot do ščurkov. Učenci izkazujejo višji interes do 

pajkov, bolj negativna stališča do ščurkov in bolj pozitivna moralna stališča do pajkov kot 

do ščurkov.  

Ocepek (2011) je v raziskavi o odnosu slovenskih otrok do živali ugotovil, da imajo učenci 

najbolj negativen odnos do kač, žuželk in pajkov, saj slednje uvrščajo med najmanj 

priljubljene živali (Prokop in sod., 2010). Raziskava v Nemčiji in na Japonskem je 

pokazala, da se 30 % otrok boji žuželk in pajkovcev (Essau in sod., 2004, cit. po Tomažič, 

2011). Naše rezultate lahko povežemo z ugotovitvami Matchetta in Daveya (1991, cit. po 

Davey in sod., 1998), ki pravita, da ima poleg strahu pred fizičnimi poškodbami 

pomembno vlogo tudi strah pred boleznijo ali okužbo, saj so si določene živali pridobile 

status spodbujevalca gnusa, zaradi česar so postale pomembne za strah. V primeru strahu 

pred pajki ima gnus sekundarni vpliv na izražanje strahu (Sawchuk in sod., 2002, cit. po 

Tomažič, 2011). Pri tem lahko sklepamo, da ima primarni strah pred živaljo manjši vpliv 

na stališča kot primarni gnus do živali. 

7.2 Vpliv posredne in neposredne izkušnje na znanje in stališča do pajkov in ščurkov  

 

Hipoteza 2: Učenci s pozitivnimi predhodnimi posrednimi izkušnjami imajo več znanja o 

pajkih in ščurkih in bolj pozitivna stališča do pajkov in ščurkov, kot učenci z negativnimi 
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posrednimi izkušnjami. 

 

Hipoteza 2 drži le v delu, ki pravi, da imajo manj znanja tisti učenci, katerih prijatelji se 

bojijo pajkov in katerih družinski člani se bojijo ščurkov. S tem se ujemajo ugotovitve 

Murisa in sod. (2003, cit. po Tomažič, 2011), ki so dokazali, da je pozitivna informacija 

med branjem zgodbe o živalih vplivala na znižanje strahu, negativna informacija pa na 

zvišanje strahu do živali v zgodbi.  

Našo hipotezo zavržemo v delu, ki pravi, da imajo učenci z negativnimi posrednimi 

izkušnjami bolj negativna stališča do pajkov in ščurkov kot učenci s pozitivnimi 

posrednimi izkušnjami, saj smo opazili statistično pomembno razliko le pri vplivu družine. 

Ocepek (2012) trdi, da predsodke pridobimo v dolgoletnih stikih z informacijami, zgledi in 

zlasti s čustveno obarvanimi izkušnjami in s sprejemanjem stališč svoje okolice (predvsem 

staršev in prijateljev), kar se z ugotovitvami naše raziskave ne ujema popolnoma. Ugotovili 

smo namreč, da imajo učenci, katerih družinski člani se bojijo pajkov, več znanja in bolj 

pozitivna stališča o pajkih, kar je v nasprotju z našo hipotezo. Več znanja in boljša stališča 

učencev bi v tem primeru lahko pripisali temu, da želijo kljubovati družinskim članom z 

drugačnim vedenjem in s tem z večjim zanimanjem za pajke, česar pa pri vplivu družinskih 

članov ali prijateljev nismo zaznali. 

 

Hipoteza 3: Učenci s predhodnimi neposrednimi izkušnjami imajo boljše predstave o 

pajkih in ščurkih ter bolj pozitivna stališča do pajkov in ščurkov, kot tisti učenci, ki 

predhodnih neposrednih izkušenj nimajo. 

 

Hipotezo 3 delno sprejmemo. Zavrnemo jo v delu, ki pravi, da imajo učenci s predhodnimi 

neposrednimi izkušnjami boljše predstave o pajkih in ščurkih, saj pri naših rezultatih v 

znanju ni opaziti statistično pomembnih razlik med učenci s predhodnimi neposrednimi 

izkušnjami in tistimi, ki predhodnih neposrednih izkušenj nimajo. Potrdimo jo v delu, ki 

pravi, da imajo učenci s predhodnimi neposrednimi izkušnjami bolj pozitivna stališča do 

pajkov in ščurkov, kot tisti učenci, ki predhodnih neposrednih izkušenj nimajo. Tomažič 

(2008) v svoji raziskavi dokazuje, da so učenci, ki niso imeli predhodne neposredne 

izkušnje s posamezno živaljo, živalim v povprečju pripisali nižje ocene stališč, kar pomeni, 

da so bila njihova stališča bolj negativna od učencev, ki so pred poukom že imeli 
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neposredno izkušnjo, kar se ujema z našo raziskavo, v kateri smo ugotovili, da imajo bolj 

negativna stališča tisti učenci, ki niso imeli predhodnih  neposrednih izkušenj.  

 

7.3 Vpliv spola in pogostost obiskovanja narave na znanje in stališča do pajkov in 

ščurkov 

 

Hipoteza 4: Učenke imajo več znanja o pajkih in ščurkih kot učenci, učenci pa imajo bolj 

pozitivna stališča do pajkov in ščurkov kot učenke. 

 

Glede na dobljene rezultate lahko četrto hipotezo v prvem delu, kjer pravi, da imajo učenke 

boljše predstave o pajkih in ščurkih kot učenci, ovržemo, saj imajo učenke nižje znanje o 

pajkih in ščurkih kot fantje. Drugi del hipoteze, ki govori, da imajo učenci bolj pozitivna 

stališča do pajkov in ščurkov kot učenke, pa potrdimo, saj so pri učencih izražena bolj 

pozitivna stališča do pajkov in ščurkov in višji interes za učenje o pajkih in ščurkih. 

Tudi avtorji podobnih raziskav so prišli do enakih zaključkov glede vpliva spola na znanje 

in stališča do manj priljubljenih živali. Prokop in Tunnicliffe (2008) sta ugotovila, da imajo 

slovaški fantje bolj pozitivna stališča do netopirjev in pajkov ter drugih nevretenčarjev kot 

dekleta. To se popolnoma ujema z našimi rezultati, ki jih dodatno podpirajo tudi 

ugotovitve drugih avtorjev (Davey, 1994; Bjerke in Østdahl, 2004, cit. po Prokop in 

Tunnicliffe, 2008; Prokop in Tunnicliffe, 2010), ki so prišli do zaključka, da so manj 

priljubljene živali (nevretenčarji, miši, podgane in netopirji) in živali, ki so potencialno 

lahko nevarne (veliki plenilci, prenašalci bolezni), bolj zanimive fantom kot dekletom. 

Røskaft in sodelavci (2003, cit. po Prokop in Tunnicliffe, 2008) pojasnjujejo, da bi bila 

možna razlaga teh rezultatov ta, da ženske ne skrbijo le za svojo varnost, temveč tudi za 

varnost svojih potomcev. Davey (1994, cit. po Prokop in Tunnicliffe, 2008) trdi, da je 

veliko mitov o pajkih, ki pa lahko negativno vplivajo na odnos do njih. Tomažič (2011) v 

svoji raziskavi navaja, da so bile ravno pri izjavah o pajkih največje razlike med fanti in 

dekleti. Dekleta so pogosteje kot fantje navajala, da ne marajo pajkov. V naši raziskavi 

smo poleg tega ugotovili tudi, da so pri obeh spolih znanje, interes in stališča slabši oz. bolj 

negativni do ščurkov kot do pajkov.  

 

 



  49 
Oblak, J. Stališča in predstave učencev o pajkih in ščurkih. 
Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biologija in gospodinjstvo, 2016 

 

  

Hipoteza 5: Tisti učenci, ki pogosteje hodijo v naravo, imajo več znanja o pajkih in 

ščurkih in bolj pozitivna stališča do pajkov in ščurkov, kot tisti učenci, ki v naravo hodijo 

redkeje.  

 

Hipotezo 5 delno lahko potrdimo, saj je razlika v znanju učencev o pajkih statistično 

značilna. Tisti učenci, ki pogosteje hodijo v naravo, dosegajo višje vrednosti pri znanju. V 

znanju o ščurkih pa ni statistično pomembnih razlik. Bolj pozitivna stališča do pajkov in 

ščurkov kažejo tisti učenci, ki v naravo hodijo pogosteje, vendar so statistično pomembne 

razlike le pri znanstveni kategoriji stališč do pajkov in do ščurkov. Potrditev naše hipoteze 

se ujema z ugotovitvami Røskafta in sodelavcev (2003, cit. po Prokop in Tunnicliffe, 

2008), ki v svoji raziskavi prikazujejo, da pogostejše obiskovanje narave vpliva na stališča 

do mesojedih živali na Norveškem. Tisti učenci, ki pogosteje hodijo v naravo, imajo v 

primerjavi z učenci, ki te navade nimajo, bolj pozitiven odnos do mesojedih živali.  

 

7.4 Vpliv pouka na znanje in stališča o pajkih in ščurkih 

 

Hipoteza 6: Tisti učenci, ki so bili prisotni pri pouku z živimi živalmi, imajo boljše 

predstave o pajkih in ščurkih in bolj pozitivna stališča do pajkov in ščurkov, kot tisti 

učenci, ki pri pouku niso bili prisotni. 

 

Hipotezo 6 lahko potrdimo v delu, ki pravi, da imajo učenci, ki so bili prisotni pri pouku, 

boljše predstave o pajkih in ščurkih. Zavreči pa jo moramov delu, ki pravi, da imajo 

učenci, ki so bili prisotni pri pouku, bolj pozitivna stališča do pajkov in ščurkov, kot tisti 

učenci, ki pri pouku niso bili prisotni, saj ta trditev v nobeni kategoriji stališč ne pokaže 

statistično pomembnih razlik. 

 

Hipoteza 7: Učenci, ki so pri pouku vzpostavili neposreden stik s pajkom/ščurkom, imajo 

bolj pozitivna stališča kot učenci, ki se pajka/ščurka pri pouku niso dotaknili. V predstavah 

o pajkih in ščurkih pa med tema skupinama učencev ni statistično pomembnih razlik. 

 

Hipotezo 7 lahko v celoti potrdimo v delu, ki pravi, da imajo učenci, ki so pri pouku 

vzpostavili neposreden stik s pajkom/ščurkom, bolj pozitivna stališča, kot učenci, ki se 
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pajka/ščurka pri pouku niso dotaknili. Statistično pomembne razlike so med učenci, ki so 

se, in tistimi učenci, ki se niso dotaknili pajka/ščurka. Stališča so bolj pozitivna pri tistih, ki 

so se dotaknili pajka/ščurka. V delu, ki pravi, da v znanju med učenci, ki so pri pouku 

vzpostavili neposreden stik s pajkom, in tistimi učenci, ki se pajka niso dotaknili, ni prišlo 

do statistično pomembnih razlik, pa hipotezo lahko potrdimo. V delu, ki pravi, da v znanju 

med učenci, ki so na delavnici vzpostavili neposreden stik s ščurkom, in tistimi učenci, ki 

se ščurka niso dotaknili, ni razlik, pa moramo zavreči, saj je med učenci prišlo do 

statistično pomembnih razlik. Učenci, ki so se dotaknili ščurka, so pri ponovnem reševanju 

anketnega vprašalnika dosegli več točk.  

 

Če povežemo rezultate obeh hipotez, ugotovimo, da sama prisotnost pri pouku na stališča 

ne vpliva, vpliva pa na znanje o pajkih in ščurkih. Na stališča vpliva dotik živali. Učenci, 

ki so se dotaknili pajka in ščurka, so do obeh živali pokazali bolj pozitivna stališča. Dotik 

ščurka je pripomogel ne le k bolj pozitivnim stališčem do njih, ampak tudi k boljšemu 

znanju. Naša ugotovitev se popolnoma ujema z ugotovitvami Locka in Aldermana (1996), 

da živi materiali oz. neposreden stik omogočijo prave predstave in razumevanje o 

organizmih.  

Glede na dobljene rezultate in ugotovitev avtorjev drugih raziskav lahko rečemo, da ima 

dotik živali na učence pozitiven vpliv, saj se pri učencih, ki so se dotaknili pajka in/ali 

ščurka, kažejo boljši rezultati v znanju in v bolj pozitivnih stališčih do teh živali. Tomažič 

(2011) v svoji raziskavi navaja, da so največ znanja pridobili tisti učenci, ki so že pred 

poukom imeli neposredne izkušnje z živalmi (zeleno žabo, krastačo in močeradom). 

Omenjeni avtor je v svoji raziskavi (2008) še ugotovil, da so pridobili največ znanja in 

imeli najboljši odnos učenci, ki so imeli predhodne neposredne izkušnje z živalmi in so 

doživeli živali pri pouku. Zato bi bilo smiselno, da bi se učenci v času šolanja večkrat 

srečali z istimi skupinami organizmov, začenši že v nižjih razredih šolanja otrok. Iz 

rezultatov naše raziskave in študij drugih avtorjev lahko povzamemo, da ima vključevanje 

različnih materialov in živih organizmov v pouk, najbolj pa neposreden stik z njimi (dotik) 

veliko vlogo pri pridobivanju znanja in pozitiven vpliv na oblikovanje pozitivnih stališč do 

živali.  
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8 ZAKLJUČEK  

 

Z raziskavo smo dokazali, da je znanje o pajkih boljše in da so tudi stališča do pajkov bolj 

pozitivna kot do ščurkov. Fantje so izkazali boljše znanje o pajkih in ščurkih ter bolj 

pozitivna stališča do teh živali kot dekleta. Na boljše znanje o pajkih in bolj pozitivna 

stališča do pajkov in ščurkov vpliva tudi bolj pogosto obiskovanje narave. Ugotovili smo, 

da je za oblikovanje stališč pomembna predhodna neposredna izkušnja. Sodelovanje pri 

pouku pozitivno vpliva na boljše predstave o živalih, na stališča pa nima vpliva. Na 

oblikovanje pozitivnih stališč ima največji vpliv neposredna izkušnja pri pouku, to je dotik 

živali. Na podlagi naših rezultatov lahko sklepamo, da imajo največji vpliv na znanje in 

stališča neposredne izkušnje z živalmi.  

V raziskavi smo uporabili nepriljubljene živali, in vendar prišli do zelo obetajočih in 

pomembnih zaključkov, da je neposredna izkušnja zelo pomembna pri vzpostavljanju 

pozitivnih stališč. Ugotovitve raziskave lahko uporabimo kot motivacijo pri delu z učenci 

za vključevanje neposredne izkušnje na vseh področjih in ne le pri delu z živalmi. 
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PRILOGE 
Priloga A: Anketni vprašalnik 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 
Pozdravljeni! Prosim vas za sodelovanje v anketi. Anketa je ANONIMNA, rezultati bodo 
uporabljeni izključno za izdelavo diplomske naloge.  
 
ŠTEVILKA V REDOVALNICI: _________     RAZRED:_______     SPOL:     m     ž              
 
ŽIVIM:   a) v mestu           b) na podeželju 
 
V NARAVO HODIM: 

a) enkrat mesečno          b) enkrat tedensko          c) skoraj vsak dan 
 
Ali si se že dotaknil(a) ali v rokah držal(a) živega pajka?     DA   NE 
 
Kje si se dotaknil(a) ali v rokah držal(a) živega pajka?  

a) v naravi 
b) doma / pri starih starših 
c) v šoli 
d) v živalskem vrtu 
e) pri prijatelju- ici 

 
Starši se bojijo pajkov:   DA NE 
Stari starši se bojijo pajkov:  DA NE 
Prijatelji-ce se bojijo pajkov:  DA NE 
Pajek me je ugriznil:   DA NE 
 
KJE SI DOBIL NAJVEČ INFORMACIJ O PAJKIH (obkroži en odgovor)?      

a) televizija/ internet 
b) šola/ živalski vrt 
c) družina/ prijatelji 
d) iz knjig / revij 
e) drugo_____________ 

 
Ali si se na delavnici dotaknil pajka?   DA  NE 
 
Obkroži, kaj meniš o posamezni trditvi. 

TRDITEV OBKROŽI 
Vsi pajki so strupeni. DA NE NE VEM 

Pajki imajo na glavi 8 pikčastih oči . DA NE NE VEM 

Pajki imajo na zadku 4 pare členjenih nog. DA NE NE VEM 

Pajki dihajo skozi usta. DA NE NE VEM 

Pri pajkih je čutilo za tip najpomembnejše čutilo. DA NE NE VEM 

Svilnato nit izločajo samo samice pajkov. DA NE NE VEM 

Pri večini vrst je samec večji od samice. DA NE NE VEM 
Pajki se lahko hranijo z žuželkami, majhnimi ptiči, majhnimi sesalci 
in z drugimi pajki. 

DA NE NE VEM 

Pajki svoj plen prebavijo v želodcu. DA NE NE VEM 

Ogrodje pajkov (hitinjača) raste skupaj s pajkom. DA NE NE VEM 

Pajki lahko pičijo z zadkom. DA NE NE VEM 

Samica pajka v kokonih nosi hrano za mladiče. DA NE NE VEM 

Prosim nadaljuj na naslednji strani… 
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V KOLIKŠNI MERI SE STRINJAŠ S POSAMEZNO TRDITVIJO? 
Pomen vrednosti: 1= se nikakor ne strinjam;  2= se ne strinjam;  3= nimam posebnega 
mnenja;  
                               4= se strinjam;  5= se popolnoma strinjam 

Rad bi bral knjige o pajkih. 1  2  3  4  5 

Ljudje bi morali nameniti več pozornosti zaščiti pajkov. 1  2  3  4  5 

Rad bi vedel več o vedenju (obnašanju)  pajkov in njihovem tkanju mrež. 1  2  3  4  5 

Rad bi opazoval pajka med pletenjem mrež. 1  2  3  4  5 

Rad bi vedel več o velikih tropskih vrstah pajkov. 1  2  3  4  5 

Vse pajke bi bilo najbolje kar pobiti. 1  2  3  4  5 

Rad gledam dokumentarne filme o pajkih. 1  2  3  4  5 

Ujeti pajka bi bilo zanimivo. 1  2  3  4  5 

Pajki so zanimive živali. 1  2  3  4  5 

Mučenje pajkov za zabavo je kruto. 1  2  3  4  5 

V šoli bi se morali več učiti o pajkih. 1  2  3  4  5 

Rad bi vedel kako znanstveniki proučujejo pajke. 1  2  3  4  5 

Rad bi sodeloval v odpravi, ki proučuje pajke. 1  2  3  4  5 

Pajka bi lahko ujel le z rokavicami na rokah. 1  2  3  4  5 

Če vem, da je na steni ali na oknu pajek, zvečer ne morem zaspati. 1  2  3  4  5 

Že sama misel na dotik pajka me straši. 1  2  3  4  5 

Pajki se mi gnusijo. 1  2  3  4  5 

Tudi pajki imajo pravico živeti. 1  2  3  4  5 

Nikoli ne bi šel v staro hišo, če bi vedel, da so tam pajki. 1  2  3  4  5 

Pajkov me je bolj strah kot drugih živali. 1  2  3  4  5 

Postane mi slabo že, ko si samo predstavljam pajka. 1  2  3  4  5 

Raje bi se izognil obisku podstrešja hiše, če so tam prisotni pajki. 1  2  3  4  5 

Če bi v kleti našel pajka, bi verjetno zbežal stran. 1  2  3  4  5 

Ne bi me motilo taborjenje v bližini rek in travnikov, kjer se nahajajo pajki. 1  2  3  4  5 

Pajki so simpatične živali. 1  2  3  4  5 

Zadrževanje pajkov v ujetništvu je kruto. 1  2  3  4  5 

Rad bi ujel pajka v svoje roke. 1  2  3  4  5 

Ne bi me motilo, če bi imel pajke na podstrešju ali v kleti svojega doma. 1  2  3  4  5 

Ljudje bi morali uporabljati manj kemičnih sredstev z namenom, da bi lahko pajki 
živeli v njihovi bližini. 

1  2  3  4  5 

Prosim nadaljuj na naslednji strani… 
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Ali si se že dotaknil(a) ali v rokah držal(a) živega ščurka?     DA     NE 
 
Kje si se dotaknil(a) ali v rokah držal(a) živega ščurka?  

a) v naravi 
b) doma / pri starih starših 
c) v šoli 
d) v živalskem vrtu 
e) pri prijatelju- ici 

 
Starši se bojijo ščurkov:   DA NE 
Stari starši se bojijo ščurkov:       DA NE 
Prijatelji-ce se bojijo ščurkov:  DA NE 
Ščurek me je ugriznil:   DA NE 
 
KJE SI DOBIL NAJVEČ INFORMACIJ O ŠČURKIH (obkroži en odgovor)?      

a) televizija/ internet 
b) šola/ živalski vrt 
c) družina/ prijatelji 
d) iz knjig / revij 
e) drugo_____________ 

 
Ali si se na delavnici dotaknil ščurka?   DA  NE 

 
Obkroži, kaj meniš o posamezni trditvi. 
TRDITEV OBKROŽI 
Ščurki so žuželke s popolno preobrazbo. DA NE NE VEM 

Ščurke uvrščamo v skupino hroščev. DA NE NE VEM 

Ščurki dihajo skozi usta. DA NE NE VEM 

Ščurki imajo na glavi 1 par pikčastih in 1 par sestavljenih oči. DA NE NE VEM 

Z izrastki na zadku ščurki lahko pičijo. DA NE NE VEM 

Ščurki imajo na oprsju 3 pare nog. DA NE NE VEM 

Tipalnice so edino čutilo s katerim ščurek zaznava okolico. DA NE NE VEM 

Ogrodje ščurkov (hitinjača) raste skupaj s ščurkom. DA NE NE VEM 

Ličinke ščurkov so podobne odraslim ščurkom. DA NE NE VEM 

V Sloveniji ščurke najdemo le v človeških bivališčih. DA NE NE VEM 

Ščurki lahko zelo dolgo časa preživijo brez hrane. DA NE NE VEM 

Ščurki so hrana različnim živalim. DA NE NE VEM 

Prosim nadaljuj na naslednji strani… 
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V KOLIKŠNI MERI SE STRINJAŠ S POSAMEZNO TRDITVIJO? 
Pomen vrednosti: 1= se nikakor ne strinjam;  2= se ne strinjam;  3= nimam posebnega 
mnenja;  
                               4= se strinjam;  5= se popolnoma strinjam 

Rad bi bral knjige o ščurkih. 1  2  3  4  5 

Ljudje bi morali nameniti večjo pozornost zaščiti ščurkov. 1  2  3  4  5 

Rad bi vedel več o vedenju (obnašanju) ščurkov . 1  2  3  4  5 

Rad bi opazoval, kako se vedejo (obnašajo) ščurki . 1  2  3  4  5 

Rad bi vedel več o velikih tropskih vrstah ščurkov. 1  2  3  4  5 

Vse ščurke bi bilo najbolje kar pobiti. 1  2  3  4  5 

Rad gledam dokumentarne filme o ščurkih. 1  2  3  4  5 

Ujeti ščurka bi bilo zanimivo. 1  2  3  4  5 

Ščurki so zanimive živali. 1  2  3  4  5 

Mučenje ščurkov za zabavo je kruto. 1  2  3  4  5 

V šoli bi se morali več učiti o ščurkih. 1  2  3  4  5 

Rad bi vedel kako znanstveniki proučujejo ščurke. 1  2  3  4  5 

Rad bi sodeloval v odpravi, ki proučuje ščurke. 1  2  3  4  5 

Ščurka bi lahko ujel le z rokavicami na rokah. 1  2  3  4  5 

Če vem, da je v moji sobi ščurek, ne morem zaspati. 1  2  3  4  5 

Že sama misel na dotik ščurka me straši. 1  2  3  4  5 

Ščurki se mi gnusijo. 1  2  3  4  5 

Tudi ščurki imajo pravico živeti. 1  2  3  4  5 

Nikoli ne bi šel v staro hišo, če bi vedel, da so tam ščurki. 1  2  3  4  5 

Ščurkov me je bolj strah kot drugih živali. 1  2  3  4  5 

Postane mi slabo že, ko si samo predstavljam ščurka. 1  2  3  4  5 

Raje bi se izognil obisku podstrešja hiše, če so tam prisotni ščurki. 1  2  3  4  5 

Če bi v kleti našel ščurka, bi verjetno zbežal stran. 1  2  3  4  5 

Ne bi me motilo taborjenje v bližini rek in travnikov, kjer se nahajajo ščurki. 1  2  3  4  5 

Ščurki so simpatične živali. 1  2  3  4  5 

Zadrževanje ščurkov v ujetništvu je kruto. 1  2  3  4  5 

Rad bi ujel ščurka v svoje roke. 1  2  3  4  5 

Ne bi me motilo, če bi imel ščurke na podstrešju ali v kleti svojega doma. 1  2  3  4  5 

Ljudje bi morali uporabljati manj kemičnih sredstev z namenom, da bi lahko 
ščurki živeli v njihovi bližini. 

1  2  3  4  5 

 
Najlepša hvala za vaše sodelovanje! 


