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POVZETEK 

Volk (Canis lupus) je največji predstavnik družine psov in drugi največji predstavnik 

plenilcev pri nas. Slovenska populacija volka je ena redkih avtohtonih populacij, ki so še 

ostale v Evropi. V preteklosti se je zaradi odstrela in neodgovornega ravnanja do volka 

njegova številčnost zelo zmanjšala. Danes pa je volk zaščiten s številnimi državnimi in 

mednarodnimi predpisi, konvencijami in direktivami. 

V diplomski nalogi smo želeli ugotovili, kakšno je znanje dijakov srednje strokovne šole o 

biologiji volka ter opredeliti pomen tega znanja. Želeli smo tudi ugotoviti, ali obstajajo razlike 

v znanju med dijakinjami in dijaki, med dijaki drugih in tretjih letnikov ter med dijaki z 

različnim uspehom pri predmetu biologije. Ugotovili smo, da sicer obstajajo statistično 

pomembne razlike v znanju biologije volka glede na omenjene kategorije, vendar te niso 

opazne. Ugotovili smo tudi, da dijakinje in dijaki na testu izkazujejo dobro znanje, ko 

preverjamo bolj splošna znanja. Na področju specifičnega znanja o volkovih pa so se odrezali 

slabše. 

Rezultati raziskave niso presenetljivi, saj ni pogojev, da bi se razlike v znanju, ki smo jih 

iskali, prikazale. Učni načrti za biologijo oz. naravoslovje namreč ne predvidevajo neposredne 

obravnave biologije volka. Zavedati pa se moramo, da je znanje na tem področju pomembno, 

saj dijaki s tem pridobijo na splošni razgledanosti, se zavedajo pomena volka v naravi in 

seznanijo z načini njegovega varovanja. 
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SUMMARY 

The wolf (Canis lupus) is the largest member of the canid family and the second largest 

predator in Slovenia. The Slovene wolf population is one of the few native populations that 

have remained in Europe. In the past, their abundance has decreased severely due to massive 

killing and mistreatment. Today the wolf is protected under several national and international 

regulations, conventions, and directives. 

In this paper we tried to determine the level of knowledge of secondary technical school 

students on wolves and to define the significance of knowledge in this field. We also 

attempted to discover any differences in levels of knowledge between female and male 

students, between students of the second and third year, and between students with different 

grades in Biology courses. We have determined that while there are statistically significant 

differences in the levels of knowledge on wolf biology for each category respectively, they 

are not noticeable. We have also determined that both female and male students show a 

decent level of knowledge when given questions of a general nature. Less success was noted 

when we looked for more specific knowledge. 

The results of the research were not surprising, since there were no conditions under which 

differences could become evident. Slovene Biology and Science curricula do not include any 

class discussions on the topic of wolf biology. It is important to realize that knowledge in this 

field helps students expand their general knowledge, become more acquainted with the role of 

the wolf in nature and with different ways of protecting the animal. 
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1 UVOD 

Volk (lat. Canis lupus) je največji predstavnik družine psov in drugi največji predstavnik 

plenilcev pri nas. Najdemo ga v različnih habitatih, saj se je zmožen prilagoditi tudi na 

ekstremne razmere. V preteklosti je bil volk razširjen po vsej Sloveniji, vendar do 20. stoletja 

ni bil zaščiten. Sredi prejšnjega stoletja pa je bil volk predvsem zaradi načrtnega pobijanja na 

robu izumrtja. Zaščita z zakonom je omogočila rast v njegovi številčnosti. Leta 2013 se je 

zaključil štiriletni projekt Varstvo in spremljanje varstvenega statusa populacije volka v 

Sloveniji (Slowolf, 2014), katerega glavni cilj je bil zagotoviti dolgoročni obstoj populacije 

volka v Sloveniji, njihovih habitatov, naravnega plena in s tem omogočiti sobivanje človeka 

in volka (Žagar idr., 2011). 

Učna načrta za naravoslovje in biologijo v osnovni šoli ter učni načrt za biologijo v programu 

srednjega strokovnega izobraževanja ne predvidevajo obravnave biologije volka. V diplomski 

nalogi so prikazani učni sklopi, v katere lahko vključimo obravnavo vsebin o volkovih. 

Nepoznavanje določenih vsebin, kot sta biologija volka in pomen volka v naravi, je pogosto 

izvor različnih predsodkov in napačnih predstav, kar se odraža v našem odnosu in 

neodgovornem vedenju do živali. 

Cilj diplomske naloge je preveriti znanje dijakinj in dijakov o volkovih ter opredeliti pomen 

znanja biologije volka. V okviru tega projekta je bila izvedena anketa med dijakinjami in 

dijaki srednje strokovne šole in strokovne gimnazije. Podatke, ki smo jih pridobili v raziskavi, 

smo analizirali v sklopu diplomske naloge.   
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2 PREGLED LITERATURE 

2.1 UMESTITEV VSEBIN O VOLKOVIH V UČNA NAČRTA NARAVOSLOVJA 

IN BIOLOGIJE V PROGRAMU OSNOVNE ŠOLE 

Učna načrta za predmet Naravoslovje in za predmet Biologija v osnovnošolskem programu 

sta bila posodobljena leta 2011. Naravoslovje se kot obvezni predmet izvaja v šestem (70 ur) 

in v sedmem razredu (105 ur) (Vilhar idr., 2011a). Biologija pa se kot obvezni predmet izvaja 

v osnovnošolskem programu v osmem (52 ur) in devetem razredu (64 ur) (Vilhar idr., 2011b). 

Pri pouku naravoslovja učenci spoznavajo in razvijajo razumevanje naravoslovnih pojmov in 

zakonitosti, pojavov v naravi, povezanosti med živo in neživo naravo ter relacije med 

zgradbo, lastnostmi in delovanjem živih in neživih sistemov v okolju. Poleg tega spoznavajo 

pomen naravoslovnih znanosti, razvijajo in urijo raziskovalne veščine, pridobivajo praktična 

znanja, razvijajo kompleksno in kritično mišljenje ter inovativnost in kreativnost (Vilhar idr., 

2011a). Namen pouka biologije je doseči pri učencih celostno razumevanje osnovnih 

principov delovanja, zgradbe in razvoja živega. Hkrati pa učni načrt predvideva tudi razvoj 

kompetenc, ki sodijo med globalne cilje izobraževanja in so pomembne za aktivno 

državljanstvo (reševanje problemov, kritična presoja, argumentirana razprava itd.) (Vilhar 

idr., 2011b). 

Neposredne obravnave volkov, kjer bi učenci na primer spoznali biologijo volkov, učna 

načrta ne predvidevata. 

2.1.1 UČNI NAČRT ZA NARAVOSLOVJE 

Cilji in vsebine so v učnem načrtu za Naravoslovje v šestem in sedmem razredu opredeljeni v 

štirih sklopih: 

 Snovi, 

 Energija, 

 Živa narava ter 

 Vplivi človeka na okolje (Vilhar idr., 2011a). 

V šestem razredu se rastlina kot model za prikaz zgradbe in delovanja organizma ter 

organizacijskih ravni v živem svetu pojavi kot glavna tematika. Učenci spoznavajo koncept 

celice, povezavo med zgradbo in delovanjem rastline ter interakcijo z živimi in neživimi 

dejavniki okolja. Razred se konča z osnovami delovanja ekosistema na primeru gozda. V 
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sedmem razredu pa učenci koncept celice nadgradijo z osnovami zgradbe in delovanja celice 

pri drugih organizmih. Spoznajo osnovno zgradbo in delovanje bakterij, gliv, podrobneje pa 

živali. Nadgradijo tudi razumevanje delovanja ekosistema na primeru gozda, katerega 

primerjajo z delovanjem drugih ekosistemov (Vilhar idr., 2011a). 

Biologijo volka bi lahko vključili v obravnavo učnih enot v sklopih Živa narava ter Vplivi 

človeka na okolje. Podrobnejša obrazložitev je prikazana v tabeli 1. 

Tabela 1: Umestitev tematike volkov v pouk na podlagi učnega načrta za naravoslovje 

Vsebinski 

sklop 
Učna enota Razred 

Umestitev tematike volkov v 

obravnavo 

Živa narava 

 

Zgradba in delovanje 

živali 
7. 

Volk lahko služi kot modelni organizem 

za razlago osnovne zgradbe glavnih 

gradbenih tipov živali (sesalci) ter za 

prikaz povezave med telesno zgradbo 

živali in prilagoditvami, povezanimi s 

prehranjevanjem (oblika zobovja). 

Razvrščanje živali 7. 

Volkovi lahko služijo kot primer, kako na 

podlagi določenih skupnih značilnosti, 

uvrščamo organizme v različne 

sistematske enote. 

Zgradba in delovanje 

ekosistemov 
7. 

Volka lahko uporabimo pri predstavitvi 

primera medvrstnih odnosov (plen – 

plenilec) ter ga predstavimo kot člen 

prehranjevalne verige pri obravnavi le-

teh. 

Vplivi človeka 

na okolje 

Uporabnost pri 

vsakem od učnih enot 
6. in 7. 

Ogroženost volkov lahko učencem 

predstavimo kot posledico posegov 

človeka v naravo. S tem učence 

seznanimo z dejstvom, da je volk v 

Sloveniji ogrožena živalska vrsta, ki je 

zaščitena z zakonom. 

 

2.1.2 UČNI NAČRT ZA BIOLOGIJO 

V osmem razredu učenci spoznajo dedni material in osnove dedovanja ter natančneje 

spoznavajo zgradbo in delovanje človeka. V devetem razredu pa učenci nadgradijo znanje o 

dedovanju in ga povežejo z osnovnimi koncepti evolucije. Nadgradijo znanje o ekosistemih in 

se seznanjajo z vplivom človeka na okolje. V celoti pa je deveti razred namenjen povezovanju 

bioloških konceptov (Vilhar idr., 2011b). 
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Možnosti vključitve biologije volka v vsebine biologije osmega in devetega razreda je 

prikazana v tabeli 2. 

Tabela 2: Umestitev tematike volkov v pouk na podlagi učnega načrta za biologijo 

Vsebinski 

sklop 
Razred Umestitev tematike volkov v obravnavo 

Raziskovanje 

in poskusi 
8. in 9. 

Kot primer raziskovanja v biologiji lahko navedemo raziskovanje 

sorodstvenih vezi med volkovi in ugotavljanje velikosti populacij  

Biologija in 

družba 
9. 

Ker je volk živalska vrsta, ki je zaščitena z zakonom, lahko to 

uporabimo kot primer, s katerim učencem pokažemo, da je 

biološko znanje vse pomembnejše za sprejemanje ustrezne 

nacionalne in mednarodne zakonodaje. 

Dedovanje 9. 
Pojem križanci lahko pojasnimo na primeru križanja med volkovi 

in psi. 

Razvrščanje 

organizmov 
9. 

Volk lahko služi kot primer za razlago sistematike in razvrščanja 

organizmov v različne taksonomske kategorije.  

Biomi in 

biosfera 
9. 

Učencem predstavimo vlogo volkov v ekosistemu (plenilec, 

prehranjevalna veriga…). 

Vpliv človeka 

na naravo in 

okolje 

9. 

Ogroženost volkov lahko učencem predstavimo kot posledico 

posegov človeka v naravo z ustrezno nadgradnjo (v primerjavi s 

sedmim razredom). S tem učence seznanimo z dejstvom, da je 

volk v Sloveniji ogrožena živalska vrsta, ki je zaščitena z 

zakonom. 

 

2.2 UMESTITEV VSEBIN O VOLKOVIH V UČNI NAČRT ZA PREDMET 

BIOLOGIJA V PROGRAMU SREDNJEGA STROKOVNEGA 

IZOBRAŽEVANJA 

Učni načrt za predmet Biologija v programu srednjega strokovnega izobraževanja obsega 

obvezni del (68 ur) ter dodatni del, ki ponuja deset izbirnih modulov znanja splošnega znanja 

biologije (Zupančič idr., 2007). 

Obvezni del programa zagotavlja minimalni standard osnovnega splošnega znanja biologije. 

Predvideva razumevanje osnovnih konceptov delovanja življenjskih in ekoloških procesov in 

obsega dva učna sklopa: 

 Osnovni koncepti delovanja življenja in ravni organizacije v živi naravi (34 ur) ter 

 Osnovni koncepti delovanja ekoloških procesov ter ohranjanje naravnih vrednot in 

biodiverzitete (Zupančič idr.., 2007). 
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V okviru obeh sklopov je možno v obravnavo vključiti tematiko volkov. V tabeli 3 so 

prikazani cilji, ki so navedeni v katalogu znanja in možnost vključitve tematike volkov v 

obravnavo. 

Tabela 3: Umestitev tematike volkov v pouk biologije programa srednje strokovne šole 

(Zupančič idr., 2007) 

Učni sklop Učni cilj 
Umestitev tematike volkov 

v obravnavo 

Osnovni 

koncepti 

delovanja 

življenja in 

ravni 

organizacije v 

živi naravi 

»Dijaki spoznajo filozofijo in metode dela 

sodobne biologije.« 

Kot primer metode dela 

sodobne biologije lahko 

podamo primer ugotavljanja 

sorodstvenih vezi med 

volkovi, velikosti populacij, 

spremljanje volkov z 

ovratnicami itd. 

Osnovni 

koncepti 

delovanja 

ekoloških 

procesov ter 

ohranjanje 

naravnih 

vrednot in 

biodiverzitete 

»Dijaki so zmožni dojeti ključni pomen 

življenjske pestrosti za delovanje 

ekosistema ter s tem povezane ekološke 

funkcije (in njihove vrednosti) ter razumeti, 

da zato izguba ene vrste pomeni izgubo ene 

od funkcij v tem sistemu oziroma izgubo 

ene od priložnosti za ostale vrste.« 

Cilj lahko dosežemo z 

obravnavo vloge volka v 

naravi.  

»Dijaki so zmožni razumeti odnose med 

organizmi različnih vrst in znotraj 

opazovane vrste ter njihov vpliv na 

ekološko ravnotežje ter navezati na 

populacijska nihanja.« 

Kot primer lahko navedemo 

odnos med volkom in 

drugimi živalmi v okolju, 

vpliv velikosti plena na 

velikost tropa itd. 

»Dijaki so zmožni razumeti prehranjevalne 

nivoje in dojeti pomen kroženja snovi in 

pretoka energije v ekosistemih.« 

Prikaz volkovega mesta v 

prehranjevalni verigi.  

»Dijaki razumejo ekologijo populacij 

(vključno s posledicami rasti človeške 

populacije) in pogoje za ohranjanje vrst 

živih bitij in njihovo trajnostno rab.« 

Volk lahko služi kot modelni 

organizem za prikaz in 

razlago pojma populacije 

(velikost, ohranjanje itd.). 

»Dijaki upoštevajo in razumejo osnovne 

pogoje za ohranjanje življenjske pestrosti 

(biodiverzitete) in naravnih procesov ter so 

sposobni kritično presoditi učinkovitost 

zakonskih predpisov s tega področja in se 

zavedati pomena biološkega znanja za 

njeno ohranjanje.« 

»Dijaki razvijajo odgovoren odnos do 

Te cilje lahko dosežemo z 

obravnavo stanja ogroženosti 

volka. Hkrati pri dijakih 

spodbujamo zavedanje, da je 

volk ogrožena živalska vrsta, 

ki je zaščitena z zakonom, in 

stremimo k razvijanju 

pozitivnih stališč do volka.  
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življenja in narave ter upoštevati ranljivost 

ekosistemov, živih bitij in biosfere ter 

primerjati odnos različnih kultur do narave 

in življenja.« 

»Dijaki se zavedajo izjemno bogate 

biodiverzitete v Sloveniji.« 

»Dijaki so zmožni zaznati ogroženost 

ekosistemov, živih bitij in svojo ogroženost 

ter kritično presoditi učinkovitost 

zakonodaje s tega področja in se zavedati 

pomena biološkega znanja za lastno 

udejstvovanje v prizadevanjih za izboljšanje 

stanja in suvereno odločanje.« 

 

Izbirni moduli dodatnih znanj pa omogočajo doseganje splošnih znanj, ki predstavljajo temelj 

za razumevanje in nadgraditev znanja v strokovno-teoretičnih predmetih, poklicno 

usmerjanje, nadaljnje izobraževanje na višji stopnji ter za doseganje drugih kompetenc za 

življenje, samoizobraževanje in udejstvovanje v poklicu in družbi. Na voljo so naslednji 

moduli
1
: 

 Genetika in evolucija (68 ur), 

 Primerjava strukture in funkcije živih bitij (68 ur), 

 Biologija celice (34 ur), 

 Biološko laboratorijsko in terensko delo (34 ur), 

 Biologija človeka (68 ur), 

 Ekologija tal (34 ur), 

 Mikrobiologija (34 ur), 

 Čebelarstvo (34 ur) ter 

 Varstvena biologija in sonaravno vzdrževanje antropogenih ekosistemov (68 ur) 

(Zupančič idr., 2007). 

 

                                                           
1
 V vsebine modulov, ki so podčrtani, lahko umestimo tematiko volkov. 
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2.3 UMESTITEV VSEBIN O VOLKOVIH V UČNI NAČRT BIOLOGIJE V 

GIMNAZIJSKEM IZOBRAŽEVANJU 

 

Učni načrt za biologijo (Vilhar idr., 2008) je bil sprejet 14. februarja 2008 in nadgrajuje ter 

poglablja razumevanje bioloških konceptov, usvojenih pri pouku biologije v osnovni šoli. V 

okviru pouka biologije dijakinje in dijaki pridobijo biološko znanje, ki prispeva k 

naravoslovnem razumevanju sveta kot del splošne izobrazbe (predvsem z vidika delovanja 

žive narave), hkrati pa omogoča sprejemanje informiranih osebnih in družbenih odločitev. 

Nagode (2014) ugotavlja, da lahko teme o volkovih vključujemo v pouk pri naslednjih 

vsebinskih sklopih: 

 Zgradba in delovanje celice: povezava celice volka z zgradbo in delovanjem živalske 

celice ter spoznavanje uporabe neinvazivnih genetskih vzorcev, ki se uporabljajo pri 

varstveni genetiki; 

 Geni in dedovanje: ugotavljanje sorodstvenih vezi med volkovi in ocena številčnosti 

populacije volkov s pomočjo varstvene genetike (analiza mikrosatelitskih zaporedij v 

DNA); 

 Evolucija: razlike med volkovi in križanci (med volkovi in psi); 

 Zgradba in delovanje organizmov: anatomske značilnosti, življenje, življenjski 

prostor, prehrana, razmnoževanje zveri (volkovi) in njihova vloga v naravi; 

 Ekologija: razlaga pojma populacije na primeru populacije volka, habitatni tipi volka 

itd. 

2.4 UČENJE, POUČEVANJE IN ZNANJE 

Učenje in poučevanje sta temeljna didaktična pojma in dejavnosti, ki tvorita pouk. Učenje 

proučuje predvsem psihologija, poučevanje pa predvsem didaktika (Kramar, 2009). V teoriji 

najdemo različne definicije učenja. Uradna in strokovna definicija učenja (UNESCO/ISCED 

1993, cit. v Marentič Požarnik, 2000) se glasi: »Učenje je vsaka sprememba v vedenju, 

informiranosti, znanju, razumevanju, stališčih, spretnostih ali zmožnostih, ki je trajna in je ne 

moremo pripisati fizični rasti ali razvoju podedovanih vedenjskih vzorcev.« Obstajajo številne 

skupine teoretičnih pogledov na učenje: asociativistične, behavioristične, gestaltistične, 

kognitivistično-konstruktivistične, humanistične in kibernetično-informacijske teorije učenja 

(Maretntič Požarnik, 2000). 
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V 20. stoletju se je tako koncept učenja zelo spreminjal. Behavioristi so ga dojemali kot 

proces krepitve odzivov z nagradami, kognitivna psihologija pa je osrednjo vlogo pripisala 

procesiranju informacij, t. j. usvajanju znanja na precej pasivne načine. Nato se je pozornost 

preusmerila na aktivno vlogo učencev kot ustvarjalcev pomenov; nastala je nova metafora 

»konstruiranje znanja«. Proti koncu stoletja je to konstruktivistično podmeno nekoliko 

zasukalo spoznanje, da situacija, v kateri poteka kognicija in učenje, pomembno vpliva na oba 

procesa. Po drugi strani pa sociokonstruktivizem razume učenje kot »participacijo« oziroma 

»družbeno pogajanje«. Ta zadnji pristop je trenutno prevladujoč pogled na učenje. Psihološke 

procese, ki se razvijajo v posamezniku, na eni strani in družbene ter situacijske vidike, ki 

vplivajo na učenje, na drugi, razume kot refleksivno in enakovredno povezane (Cobb in 

Yackel, 1998, cit. v de Corte, 2013). 

Kramar (2009) ločuje dve ravni učenja. Prva je prvotno, naravno učenje, ki vključuje 

posnemanje drugih in zapomnitev izkušenj ter je prepleteno z vsakdanjim življenjem. Tako ni 

vnaprej načrtovano in ne izhaja iz vnaprej postavljenega namena. Je spontano, ni vsiljeno s 

strani drugih, dejavnosti v okviru učenja pa posameznik ne izvaja z namenom učenja. Lahko 

ga imenujemo tudi aktivno ali dejavno učenje. To pa ne omogoča zadovoljitve vseh potreb po 

znanju in drugih dosežkih učenja. Zadovoljitev se dosega z namernim, načrtnim in 

sistematičnim učenjem, s katerim človek pridobiva znanje, širi in veča kompetence 

razmišljanja, razumevanja in delovanja. Takšno učenje poteka v vzgojno-izobraževalnem 

procesu, t. j. pri pouku. Marentič Požarnik (1994) pa poudarja tudi pomembnost učenčevega 

pojmovanja učenja in ugotavlja, da je prav od pojmovanja samega odvisen njegov pristop k 

učenju ali stil učenja. Od tega je odvisno ali bo učenje površinsko, usmerjeno v učenje 

podatkov na pamet, ali globinsko, usmerjeno v povezovanje novih spoznanj s prejšnjimi 

izkušnjami in v organiziranje vsebin v širše strukture. Zato je tudi ena od najpomembnejših 

nalog učitelja ta, da spozna, kako njegovi učenci pojmujejo bistvo učenja, in da to pojmovanje 

upošteva pri razvijanju njihovih kompetenc. Pomembna dejavnost, ki skupaj z učenjem tvori 

jedro pouka pa je poučevanje (Kramar, 2009). 

Poučevanje se pojavi v različnih aktivnostih v okviru učiteljevega delovanja. Poučevanje v 

najširšem pomenu lahko opredelimo kot posredovanje učne snovi. V ožjem pomenu pa kot 

učiteljevo podajanje znanja učencem (Kramar, 2009). Ta definicija izvira iz dejstva, da se 

učenje pojmuje kot »pridobivanje znanja«, učiteljeva vloga je zgolj »posredovanje« med 

učencem in učno snovjo, naloga preverjanj pa je ugotoviti, kako je bil učitelj učinkovit pri 

prenosu znanja. To imenujemo tudi transmisijsko pojmovanje pouka (Marentič Požarnik, 
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1994). Kljub temu pa je danes pojmovanje poučevanja vsebinsko mnogo širše. Učencem 

približuje vsebino učenja in jih uvede v njo, jih spoznavno usmerja v logično strukturo in 

sistematiko snovi, uvaja v veljavne in uspešne metodološke pristope spoznavanja in 

metodične postopke konkretne obdelave in pridobivanja znanja. Učiteljeva naloga je tudi, da 

svoje učence uvaja v upoštevanje, uresničevanje in uporabo znanja v različnih razmerah, pri 

odkrivanju, oblikovanju in reševanju problemov (Kramar, 2009). Podobno ugotavlja tudi 

Marentič Požarnik (1994) in dokazuje, da je transmisijskemu pojmovanju pouka potrebno 

dodati še transdukcijsko (usposabljanje učencev za samostojno reševanje problemov) in 

transformacijsko pojmovanje (razvijanje učenčevih potencialov v njihovi celovitosti). 

Kljub temu, da učenje in poučevanje zajemata tudi spretnosti, sposobnosti, stališča, rabo 

tehnologij itd., pa ne moremo spregledati dejstva, da obe dejavnosti vključujeta tudi znanje. 

Po Rutarjevi definiciji (2000, cit. v Novak, 2005) znanja ni mogoče obravnavati kot 

enoznačen termin. Definicije ali koncepti znanja so namreč raznovrstni ali si celo 

nasprotujejo, saj izhajajo iz različnih ved (npr. filozofije, psihologije, pedagogike oz. 

didaktike). Tudi znotraj posameznih ved so si pogledi na učenje med seboj različni. 

2.4.1 RAZLIČNA POJMOVANJA IN DELITVE ZNANJA 

Različna pojmovanja znanja v psihologiji in pedagogiki lahko na splošno razdelimo na 

objektivistična in kognitivno-konstruktivistična. Prva razlagajo znanje kot nekaj, kar obstaja 

povsem neodvisno od tistega, ki spoznava, in kar je možno »prenesti« na učence. Po 

konstruktivističnem pojmovanju pa učenec aktivno konstruira znanje v procesu 

preoblikovanja svojih izkušenj. Pri tem prihaja do kvalitativnih sprememb njegovih prejšnjih 

napačnih ali nepopolnih pojmovanj o svetu in pojavih v njem (Driscol, 1994 cit. v Novak, 

2005). Pri konstruktivističnem pojmovanju znanje gre torej za aktivno spremembo znanja, s 

poudarkom na njegovi kvaliteti in ne na kvantiteti. Konstruktivisti pravijo, da je potrebna 

kvalitetna sprememba znanj, kar pomeni, da se znanje pred učnim posegom kvalitetno 

razlikuje od znanja po njem. Konstruktivističen način poučevanja tako zajema tri stopnje: 

1. ugotavljanje pojmovanj, 

2. učni poseg ter 

3. ponovno ugotavljanje pojmovanj (Skribe Dimec, 2007). 
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Znanje lahko ločimo tudi na splošno (informacije, ki jih lahko uporabljamo v različnih 

situacijah in nalogah) ter specifično (se nanaša na specifične naloge). Obe vrsti lahko še 

naprej delimo na: 

 deklarativno: podatki in tudi dejstva, prepričanja, mnenja, pravila, imena, sheme, 

razlage, teorije, interpretacije itd; 

 procedularno: postopki za uporabo znanja v določenih procesih in rutinah. To znanje 

učenci pokažejo s praktično aktivnostjo (mikroskopiranje, obvladovanje računskih 

operacij itd.) ter 

 kondicionalno (tudi strateško znanje): ugotavljanje kdaj, kje in zakaj uporabiti 

deklarativno in proceduralno znanje. Vključuje na primer načrtovanje in kombiniranje 

strategij za reševanje problemov (Rutar-Ilc, 2002, cit. v Novak, 2005). V novejšem 

času se v povezavi s to vrsto znanja omenja tudi metakognitivno znanje (zavedanje 

svojega znanja, procesa lastnega spoznavanja, njegovih posebnosti, omejitev itd.) 

(Marentič Požarnik, 2011). 

Za tradicionalno šolo je bilo torej značilno, da je bilo pojmovanje znanja povezano s količino 

informacij (dejstev, podatkov). Današnji razvoj pa nas usmerja v razmišljanje, da je za 

sodobno družbo potrebno pojmovanje znanja razširiti še na druge kvalitete človeškega 

ravnanja. Pomembnost opredelitve pojmovanja znanja za delo v šoli, nam z zgledom kaže tudi 

finski izobraževalni sistem. Ti se zavzemajo za aktivno in dinamično znanje, ki poudarja 

vlogo posameznika kot aktivnega prevajalca znanja in aktivnega analitika. Po njihovem 

mnenju lahko do znanja prihajamo s pomočjo aktivnega iskanja, kreativnega učenja, 

kognitivnih sposobnosti in sposobnosti mišljenja. Ves čas v ospredje postavljajo aktivnost 

učencev samih. Rezultati takšnega pristopa se kažejo v visoki uvrstitvi Finske v rezultatih 

raziskav znanja TIMSS in PISA. Sestavljavci spremenjenega pojmovanja znanja so 

značilnosti znanja razvrstili v sedem kategorij: 

1. dinamičnost: znanje se mora nenehno prilagajati spremembam, mora biti uporabno in 

življenjsko; 

2. aktivnost: pot do znanja so izkušnje in razmišljanje; 

3. kritičnost: potreben je »dvom v znanje« oz. presojanje stopnje resničnosti danih 

informacij; 

4. celostnost: povezanost dejstev mora temeljiti na logičnih povezavah pojmov in zvez 

med dogodki; 
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5. povezanost znanja, sposobnosti in spretnosti: znanje je vedno vključeno v sposobnosti 

in spretnosti in obratno; 

6. povezanost izkušenj in sklepanja: znanje temelji na izkušnjah in sklepanju ter 

7. vrednostnost: znanje samo je vrednota (Skribe Dimec, 2007). 

Marentič Požarnik (2011) navaja podobne značilnosti, ki naj bi bile karakteristične za 

kakovostno znanje. Poleg razvoja kakovostnega znanja pa je eden pomembnejših ciljev 

sodobnega pojmovanja znanja tudi razvijanje kritičnega mišljenja. To pomeni, da so učenci 

sposobni zagovarjati svoje mnenje ali stališče, da ga znajo podpreti z dokazi in uporabiti 

argumente za oblikovanje zaključkov (Skribe Dimec, 2007). 

2.4.2 PRENOS ZNANJA (UČNI TRANSFER) 

Po Marentič Požarnikovi (2000) prenos znanja pomeni prenos naučenega s prejšnjega na 

nadaljnje učenje, z enega predmetnega področja na drugo oz. iz znanih šolskih v nove 

življenjske in poklicne okoliščine. Ker pa je učenje preveč vezano na šolsko situacijo, učenci 

znanja pogosto ne znajo prenesti in uporabiti v novih okoliščinah. Učenci, ki znajo prenesti 

znanje, dobro poznajo svoj način spoznavanja in učenja. Učencem, ki pa nimajo tako dobro 

razvitih metakognitivnih spretnosti, lahko bistveno pomaga učitelj s primernimi navodili pri 

učenju učenja. 

2.4.3 NARAVOSLOVNO ZNANJE IN NARAVOSLOVNA PISMENOST 

V strokovni literaturi se v povezavi z opredeljevanjem naravoslovnega znanja pojavljajo trije 

izrazi: pojmovanja, postopki in stališča. Med seboj so povezani in se razvijajo z 

naravoslovnimi dejavnostmi. Zvezo med njimi in opredelitev prikazuje slika 1 (Raper in 

Stringer, 1987, cit. v Skribe Dimec, 2007, str. 92). 
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Slika 1: Opredelitev naravoslovja (Raper in Stringer, 1887, Cit. v Skribe Dimec, 2007, 

str.92) 

Tudi Wynne Harlen (1992, cit. v Skribe Dimec, 2007) naravoslovno znanje razdeli na iste tri 

skupine, le podrobnejša opredelitev je nekoliko drugačna: 

1. pojmovanja; 

2. postopki: zaznavanje, oblikovanje hipotez, napovedovanje, raziskovanje, interpretacija 

ugotovitev, oblikovanje zaključkov, sporočanje; 

3. stališča: radovednost, upoštevanje dokazov, pripravljenost spremeniti mnenje, kritično 

mišljenje. 

Hein in Price (1994, cit. v Skribe Dimec, 2007) pa sta oblikovala nekoliko bolj razčlenjeno 

strukturo šolskega naravoslovja: 

1. znanje:  

a. dejstva (imena, lastnosti, definicije); 

b. pojmovanja (splošne zamisli, znanstveni zakoni, načela); 

2. postopki: 

a. fizični (merjenje, zaznavanje, ravnanje s pripomočki, laboratorijske 

sposobnosti); 

b. miselni (sklepanje, napovedovanje, načrtovanje raziskovanja); 

3. stališča: 

a. do naravoslovja (skrb za živa bitja, zanimanje za naravoslovje, radovednost); 

b. do znanja (spraševanje, tveganje); 

c. do drugih (pomoč drugim, nudenje zamisli). 
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V zadnjem času pa se namesto o naravoslovnem znanju raje govori o naravoslovni 

pismenosti. Ta prav tako kot naravoslovno znanje nima ene same natančne opredelitve. Miller 

(1983, cit. v Skribe Dimec, 2007) opredeljuje naravoslovno pismenost v treh dimenzijah: 

1. razumevanje naravoslovnih pravil in metod – pojmovanje naravoslovja, 

2. ključni naravoslovni izrazi in pojmovanja ter 

3. razumevanje vpliva naravoslovja in tehnologije na družbo. 

Derek Hudson (1992, cit. v Skribe Dimec, 2007) pa govori o multidimenzionalni naravoslovni 

pismenosti, ki jo opiše z vidika treh osnovnih elementov: 

1. učenje naravoslovja (sprejemanje in razvijanje pojmovanj in teoretičnega znanja), 

2. učenje o naravoslovju (razvijanje razumevanja narave naravoslovja in naravoslovnih 

metod ter zavedanje kompleksnosti povezave med naravoslovjem in družbo) in 

3. ukvarjanje z naravoslovjem (vključevanje in razvijanje strokovnega znanja pri 

raziskovanju in reševanju problemov). 

Krnel (1993) ugotavlja, da pristranski odnos ljudi do naravoslovja in njihova dejanja na tem 

področju izvirajo iz napačnih pojmovanj in neizdelanega odnosa do narave. Ta pa se začnejo 

oblikovati že v zgodnjem otroštvu. Če se otrok prične že zgodaj znanstveno opismenjevati, bo 

v vsakdanjem življenju lažje sprejemal nove dosežke znanosti in tehnologije, jih bolj pravilno 

uporabljal in vrednotil v odnosu do narave. 

Študije o kvalitativnih razlikah med razlagami učencev o naravoslovnih pojavih omogočajo 

boljše razumevanje tega, kako poteka učenje pojmov in na kakšen način učenci gradijo svoje 

znanje. Študije kažejo, da učenci pridobivajo nove pojme počasi in da se po navadi nekatere 

razlage pojavijo prej kot druge. Mnogo raziskovalcev je odkrilo, da se naravoslovna 

pojmovanja razvijajo v povezavi z določenim kontekstom in jih učenci težko posplošijo na 

druge kontekste (Skribe Dimec, 2007). Zato je pomembno usmeriti pozornost v razvijanje 

novih strategij učenja in poučevanja naravoslovja. 
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2.4.4 UČENJE IN POUČEVANJE NARAVOSLOVJA 

Na podlagi novih pojmovanj učenja, poučevanja in naravoslovne pismenosti izhajajo tudi 

novi pomembni vidiki poučevanja naravoslovja. Linn in Eylon (1996, cit. v Skribe Dimec, 

2007) omenjata štiri pomembne vidike poučevanja naravoslovja: 

1. vidik učenja pojmov, 

2. vidik razvoja pojmovnih struktur, 

3. vidik enakopravnosti glede na pogoje za učenje in 

4. vidik reševanja problemov. 

Za vse štiri vidike pouka naravoslovja velja, da mora učenje potekati v bogatem in socialno 

oblikovanem kontekstu, poučevanje pa mora spodbujati učence, da tisto, kar se učijo, 

povezujejo, organizirajo in ovrednotijo (Linn in Eylon, 1996, cit. v Skribe Dimec, 2007). 

Poleg širjenja in poglabljanja znanj v ožjem pomenu je naravoslovje pomembno tudi za 

razvijanje procesnih znanj ali naravoslovnih postopkov. To so dejavnosti, ki so značilne za 

odkrivanje in raziskovanje oziroma za znanstvene metode dela. Združujejo miselne in 

manipulativne dejavnosti in pomenijo kompleksno pojmovanje aktivnega učenja. So tudi 

jedro zgodnjega naravoslovja tako za razumevanje pojavov in procesov v naravoslovju kot za 

razvijanje celotne znanstvene pismenosti. Naravoslovni postopki se zaradi miselnih 

aktivnosti, ki jih zahtevajo, razvijajo in uvajajo skladno z miselnim razvojem. Na predšolski 

stopnji so naravoslovni postopki opazovanje, razvrščanje in urejanje. Na razredni stopnji se ti 

poglabljajo, opazovanje pa se zgolj razvije v sistematično opazovanje. Poleg tega se še 

eksperimentiranje razvija na področju razumevanja »poštenega« poskusa, ravnanja s podatki 

in veščine spraševanja. V času predmetne stopnje osnovne šole pa naravoslovni postopki 

postajajo miselno zahtevnejši, s čimer pouk naravoslovja pospešuje miselni razvoj (Krnel, 

2010). 
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2.5 BIOLOGIJA VOLKA 

Uvrstitev volka (Canis lupus Linneaus, 1758) v sistem je sledeča: 

 deblo: vretenčarji (Vertebrata); 

 razred: sesalci (Mammalia); 

 red: zveri (Carnivora); 

 družina: psi (Canidae); 

 rod: volk (Canis); 

 vrsta: sivi volk (Canis lupus) (Jonozovič, 2003). 

2.5.1 TELESNE ZNAČILNOSTI 

Volk je drugi največji predstavnik plenilcev v Evropi, takoj za rjavim medvedom (Jonozovič, 

2003). Ima 100 do 120 cm dolgo in 45 do 75 cm visoko telo. Tehta od 20 do 80 kg (SloWolf, 

2014). Spolni dimorfizem je pri volku izražen le kot velikost osebka. Samci so za tretjino 

večji od samic. Zaradi dolgih, vitkih nog je dober in vztrajen tekač. Prva stopala imajo po pet 

prstov, zadnja pa samo štiri. Med prsti ima tudi vonjalne žleze (podobno še na glavi ter na 

korenu repa). Kremplji so močni in niso zložljivi (kot npr. pri risu). Zaradi stalnega stika s 

podlago so topi in kratki. Barva kožuha se razlikuje znotraj in med različnimi geografskimi 

območji vrste (bela, rjava, rdečkasta, siva, temno siva, srebrnkasta). Pri nas je pogosto 

sezonsko pogojena (Jonozovič, 2003). Za razliko od psa ima na podlakti 10 cm dolgo in 2 cm 

široko črno progo (SloWolf, 2014). Lobanja je široka in težka, ki jo zaznamuje dolg, 

podaljšan obrazni del – gobec. Stalno zobovje, ki zamenja mlečno pri 6 mesecih, ima 42 zob, 

je specializirano in prilagojeno prehranjevanju z mesom. Najbolj značilni so dolgi podočniki, 

s katerimi zagrabi in usmrti plen (Jonozovič, 2003). 

2.5.2 RAZŠIRJENOST IN HABITAT 

Volk živi v zelo različnih habitatih in je prilagojen tudi na ekstremne razmere (Boitani, 2000 

cit. v Jonozovič, 2003). V Sloveniji so najpogostejši v gozdovih bukve in jelke, ki poraščajo 

obsežna gorska območja Dinarskega krasa (SloWolf, 2014). V Sloveniji živi v povprečju med 

32 in 43 volkov, ki so razporejeni v 10 do 12 tropov, katerih 4 do 5 živi tudi na Hrvaškem 

(Krofel, 2012a). 

Prvotno so volkovi poselili večino Evrazije. Njihova populacija pa se je izjemno zmanjšala, 

ko so jih v 19. in 20. stoletju iztrebili iz celotnega centralnega in severnega dela Evrope. V 
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zadnjih desetletjih pa se populacije krepijo in naravno širijo. V Sloveniji volk nikoli ni bil 

zares iztrebljen. Ob koncu 60. letih 20. stoletja je bil ogrožena vrsta, kar pa se je spremenilo 

zaradi imigracij iz Hrvaške. Odkar je popolnoma zaščiten, se številčnost vrste narašča. Danes 

naseljuje predvsem Kočevsko in Notranjsko, od koder prehaja v SZ Slovenijo (SloWolf, 

2014). 

Slovenska populacija volka je ena izmed redkih avtohtonih populacij, ki so še ostale v Evropi. 

Ker Slovenija predstavlja most med Dinarskim gorstvom (kjer je populacija volka precej 

močna) in Alpami (kjer se volkovi pojavljajo le občasno) je ohranitev volkov v Sloveniji 

velikega pomena za širjenje volkov v Zahodno Evropo in ponovno naselitev Alp (SloWolf, 

2014). 

2.5.3 NAČIN ŽIVLJENJA  

Volkovi so socialna vrsta in vsak volk večino življenja preživi v skupini ali tropu. V večini 

primerov volčji trop v naravi sestavljata dominantni samec in dominantna samica, ki 

predstavljata t. i. alfa par. Ostali člani tropa pa so njuni potomci. To so mladiči tekočega leta 

ali mladiči iz prejšnjih let. Življenje v tropu volkom omogoča, da uspešneje branijo svoj 

teritorij, lažje vzrejajo mladiče in bolje izkoristijo plen, preden jim ga odnesejo mrhovinarji. 

Volčji trop za življenje potrebuje veliko območje, ki obsega več 100 m
2
. Zanj je značilno 

teritorialno vedenje, svoj teritorij tudi redno označujejo s svojim urinom, z iztrebki ter z 

oglašanjem. Po potrebi pa ga tudi fizično branijo pred vsiljivci – tujimi volkovi. V Sloveniji 

so po do sedaj zbranih podatkih teritorialni volčji tropi, ki so prisotni na območju Dinaritov, 

od Kolpe do Trnovskega gozda. Volkovi so aktivni predvsem v nočnem času. V času 

aktivnosti lahko pretečejo zelo velike razdalje, tudi do 50 km. Podnevi se umaknejo v mirna, 

težje dostopna mesta, kjer počivajo. Preučevanje gibanja volkov poteka s pomočjo posebnih 

ovratnic z vgrajenimi oddajniki radijskih signalov, satelitskih sprejemnikov, prenosnih 

telefonskih naprav ter s pomočjo tipal, ki zaznavajo gibanje in zunanjo temperaturo (Potočnik 

idr., 2010). 

2.5.4 PREHRANJEVANJE 

V Evropi so najpogostejši plen volkov veliki, prosto živeči rastlinojedi parkljarji (jelen, 

srnjad) (Potočnik idr., 2010). Volk dnevno potrebuje približno 3 do 5 kg mesa, iz katerega si 

nato dela zalogo za obdobje, ko mu hrana ni dostopna. Glede na socialno organizacijo 

največkrat pleni v tropu (Jonozovič, 2003). Pri iskanju hrane lahko volčji trop naenkrat 
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prepotuje 40 do 70 km. Pri tem jim je v veliko pomoč izjemen sluh in dobro razvit voh. Tudi 

pri samem prehranjevanju pa je vidna hierarhija v tropu. Najprej se prehranjujeta dominantni 

samec in samica, nato mladiči, na koncu pa zadnji potomci iz prejšnjih legel (SloWolf, 2014). 

2.5.5 RAZMNOŽEVANJE 

Parjenje poteka od sredine januarja do sredine marca, torej poteka enkrat letno. Pari se samo 

vodilni par v tropu. Volkulja je breja od 62 do 64 dni, mladiče skoti v brlogu. V leglu je 

najpogosteje pet do osem mladih, ki so ob rojstvu slepi (spregledajo pri 10 do 14 dneh 

starosti) in porasli s kratko, temno dlako. V obdobju 10 do 12 mesecev mladiči odrastejo, pri 

dveh letih pa spolno in socialno dozorijo (SloWolf, 2014). 

2.5.6 VLOGA V NARAVI 

Večina učinkov, ki jih imajo volkovi v naravi, izhaja iz tega, da je volk plenilec. S plenjenjem 

namreč zmanjšujejo številčnost velikih rastlinojedcev in preprečijo, da bi preveč namnoženi 

rastlinojedci z objedanjem prizadeli vegetacijo. Poleg tega volkovi pomembno prispevajo k 

naravni selekciji vrst, ki jih lovijo. To sloni na temu, da se pri plenjenju osredotočijo na tiste 

osebke, ki jih je lažje ujeti (npr. ostareli osebki, mladiči, podhranjene, poškodovane in bolne 

živali…). Tako posledično ohranjajo populacijo plena v ugodnem zdravstvenem stanju, 

preprečujejo širjenje bolezni in zajedavcev itd. Prisotnost volkov vpliva tudi na vedenje plena 

(npr. jelenjad postane previdnejša). Vpliv volkov ni omejen le na njihov plen, ampak 

posredno vplivajo tudi na druge nivoje ekosistema. Veliki plenilci, kot so volkovi, pogosto 

vplivajo na celostno biotsko pestrost območja. Prihaja do t. i. trofičnih kaskad, kar pomeni, da 

se vplivi plenjenja volkov prenašajo med različnimi nivoji ekosistema (npr. od enih 

rastlinojedcev na vegetacijo ter dalje spet na druge rastlinojedce, njihove plenilce itd.). 

Prisotnost volka ugodno vpliva tudi na dostopnost mrhovine. Mrhovina, v obliki ostankov 

volčjega plena, je dostopna celo leto, kar ima pozitiven učinek za mnoge vrste mrhovinarjev 

(medvedi, lisice, orli in mnoge druge ptice) (Krofel, 2011). 

2.5.7 VOLK IN ČLOVEK 

Najpogosteje so glavni razlogi za konflikte med ljudmi in volkovi škode v kmetijstvu, 

predvsem na drobnici. Drobnica se v mnogih primerih goji na območjih, ki so močno 

izpostavljena napadom volkov in pred njim pogosto neprimerno zaščitena. Negativen odnos 

rejcev drobnice do volka se preko medijskega poročanja širi na širšo javnost in vpliva na 
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javno mnenje o volkovih. To se posledično lahko odraža v zahtevah po povečanem odstrelu 

ali celo ilegalnem ubijanju živali (Černe, 2010). 

Zavedati pa se moramo, da v Sloveniji ne poznamo niti enega potrjenega primera, kjer bi volk 

poškodoval posameznika. Volkovi človeka namreč ne dojemajo kot plen, kljub temu da je 

učinkovit plenilec in je sposoben upleniti veliko večji in močnejši plen, kot je človek. Vseeno 

pa obstajajo redke okoliščine, v katerih bi tudi volk lahko postal nevaren za človeka. Glavni 

razlog je steklina. Volkovi, oboleli za steklino, spremenijo svoje vedenje in postanejo 

agresivni do vseh drugih bitij. Vendar pa steklina pri volkovih v Sloveniji do sedaj še ni bila 

odkrita. Druga možnost nevarnosti so križanci med psi in volkovi, saj ti v primerjavi z volkovi 

pogosto nimajo prirojenega strahu pred ljudmi in zato večkrat prihajajo v stik s človekom 

(Krofel, 2012b). 

Negativen odnos ljudi do volka temelji tudi na tem, da je bila usoda volka skozi človekov 

kulturni razvoj v vsej njegovi zgodovini zapletena in svojstvena. Pravljice, ustna izročila in 

miti so volkove pogosto postavile v slabo luč. Ti predsodki torej ne temeljijo na relevantnih 

znanstvenih raziskavah (Biotani, 2000, cit. v Jonozovič, 2003). 

Prav zaradi tega se je v Sloveniji v 80. letih 20. stoletja volkove intenzivno preganjalo, za 

pobijanje pa so lovcem celo izplačevali nagrade. Tako je bil volk v tistem času izjemno 

ogrožen. Pred popolnim izginotjem pa ga je obvarovala le odločitev lovcev, da ga zaščitijo. 

Danes volka varujejo številni državni in mednarodni predpisi, konvencije in direktive, ki pa 

določajo tudi nekatere izjeme, kar se tiče poseganja v njegovo populacijo z odstrelom (Krofel, 

2012a). V pravilniku o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni 

list RS, št. 82/02 in 42/10) ima volk oznako E, kar pomeni, da je označen kot prizadeta vrsta. 

V to kategorijo se uvrstijo vrste, katerih obstanek na območju RS ni verjeten, če bodo 

dejavniki ogrožanja okolja delovali še naprej. Številčnost teh vrst se je zmanjšala na kritično 

stopnjo (Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam, 2002). 

Odstrel ima tudi velik vpliv na družbeno strukturo volčjih tropov, saj se ta v primeru smrti 

enega od dominantnih volkov poruši in pogosto razpade. Raziskave so tako pokazale, da z 

vidika negativnih posledic in omejevanja velikosti populacij odstrel volkov ni smiseln. Skozi 

evolucijo se je namreč razvil sistem samoregulacije, ki nadzoruje številčnost volkov. Ta 

deluje na principu teritorialnosti (branjenje teritorija in pogini volkov v spopadih). Poleg tega 

morajo najstarejši mladiči trop zapustiti, ko njihovo število doseže določeno mejo. Velik vpliv 

na velikost tropa pa ima tudi velikost glavnega plena (Krofel, 2012a). 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20024055
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20102122
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3 NAMEN IN CILJI 

Tako osnovnošolska učna načrta za naravoslovje in biologijo kot tudi učna načrta za biologijo 

v gimnaziji in strokovni šoli ne predvidevata neposredne obravnave tematike volkov. Zato 

smo želeli s pomočjo izvedene raziskave preveriti, kakšno je znanje dijakinj in dijakov 

srednje strokovne šole o biologiji volka. Poleg splošnega pregleda znanja dijakinj in dijakom 

smo želeli ugotoviti: 

 ali obstaja razlika v znanju o biologiji volka med dijakinjami in dijaki, 

 ali obstaja razlika v znanju o biologiji volka med dijakinjami in dijaki nižjih in višjih 

letnikov ter 

 ali obstaja razlika v znanju o biologiji volka med dijakinjami in dijaki, ki imajo višje 

oz. nižje ocene pri predmetu biologije.  

4 HIPOTEZE  

Hipoteze, ki smo jih želeli potrditi oz. ovreči so bile naslednje: 

 dijaki imajo več znanja o biologiji volka kot dijakinje; 

 dijakinje in dijaki višjih letnikov srednje strokovne šole imajo več znanja o biologiji 

volka kot dijakinje in dijaki nižjih letnikov srednje strokovne šole; 

 dijakinje in dijaki z boljšim uspehom (višja ocena) pri predmetu biologije imajo več 

znanja o biologiji volka kot dijakinje in dijaki s slabšim (nižja ocena) pri predmetu 

biologije. 
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5 METODA 

5.1 OPIS VZORCA 

V raziskavo je bilo vključenih 215 dijakov in dijakinj. Od tega sta bila v raziskavo vključena 

drugi in tretji letnik srednje strokovne šole ter drugi letnik strokovne gimnazije Srednje 

veterinarske šole. Podrobnejši opis vzorca je predstavljen v tabeli 4. 

Tabela 4: Opis vzorca 

Srednja strokovna šola Strokovna gimnazija 

2. letnik 2. letnik 3. letnik 

moški ženski moški ženski moški ženski 

25 56 19 58 22 35 

81 77 
57 

158 

Skupaj: 215 

5.2  INSTRUMENT 

Za ugotavljanje znanja o biologiji volka smo uporabili anketni vprašalnik (priloga 1). Prvi del 

vprašalnika je zajemal podatke o anketirancu (spol, letnik, smer, ocena biologije v preteklem 

šolskem letu, kraj bivanja…). 

Drugi del vprašalnika je bil namenjen poznavanju biologije volka. Ta del je zajemal 12 

vprašanj, kjer so se dijakinje in dijaki opredelili/-e, ali se jim trditev zdi pravilna (»drži«) oz. 

nepravilna (»ne drži«), lahko pa so tudi izbrali tudi možnost »ne vem«. Trditve in pravilni 

odgovori so prikazani v tabeli 5. 

Tabela 5: Trditve D/N 

N Trditev Možnost izbire 

1 Volk je človeku nevaren. DRŽI NE DRŽI NE VEM 

2 Volkov ni potrebno streljati, da bi obvarovali ljudi. DRŽI NE DRŽI NE VEM 

3 Odstrel volkov ni učinkovita metoda za preprečevanje škode na 

drobnici. 
DRŽI NE DRŽI NE VEM 

4 Način uriniranja pri volku ni odvisen od spola (kot pri psih), temveč 

od socialnega položaja. 
DRŽI NE DRŽI NE VEM 

5 Volk v naravi pleni najbolj zdrave rastlinojedce. DRŽI NE DRŽI NE VEM 

6 V Sloveniji je volk tujerodna vrsta. DRŽI NE DRŽI NE VEM 

7 Volk živi samotarsko življenje. DRŽI NE DRŽI NE VEM 

8 Volk je v Sloveniji ogrožena vrsta. DRŽI NE DRŽI NE VEM 

9 Volk dnevno prehodi ali preteče okrog 7 km. DRŽI NE DRŽI NE VEM 

10 Človek lahko v naravi nadomesti ekološko vlogo volka. DRŽI NE DRŽI NE VEM 

11 Veliko volčjih mladičev pogine preden dopolnijo eno leto. DRŽI NE DRŽI NE VEM 

12 Ker je število volkov v Sloveniji previsoko, napadajo domače živali. DRŽI NE DRŽI NE VEM 
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Drugi del vprašalnika je zajemal še osem vprašanj izbirnega tipa (a, b, c, d, e) ter eno 

vprašanje, kjer so dijakinje in dijaki izbirali/-e med tremi slikami lobanje. V obeh primerih je 

bil možen zgolj en pravilni odgovor. Kot pri prejšnjem delu so tudi tu lahko dijakinje in dijaki 

izbrali/-e možnost »ne vem«. Vprašanja in pravilni odgovori so podani v tabeli 6. 

Tabela 6: Vprašanja izbirnega tipa a / b / c / d / e 

N Vprašanje a b c d e 

1 Volkove uvršamo v družino: Mačk Psov kun ujed 
ne 

vem 

2 
Kaj menite, koliko volkov 

živi v Sloveniji? 
10-25 26-40 41-60 80-120 

ne 

vem 

3 

Povprečna telesna masa 

volka (samca) V Sloveniji je 

med: 

10-30 kg 30-40 kg 45-50 kg 50-70 kg 
ne 

vem 

4 
Pri nas volkom hrano v 

večini predstavlja: 
drobnica mrhovina 

srnjad in 

jelenjad 

mali 

glodavci 

ne 

vem 

5 Volk lovi predvsem: 
zdrave 

rastlinojedce 
oslabele 

rastlinojedce 

zdrave 

mesojedce 

oslabele 

mesojedce 

ne 

vem 

6 
Volkovi večji del svojega 

življenja živijo: 
v paru v tropu 

samotarsko 

življenje 
ne vem / 

7 Volkovi se parijo: pozimi spomladi poleti jeseni 
ne 

vem 

8 
Koliko mladičev imajo 

volkovi? 
1-2 3-5 5-8 8-12 

ne 

vem 

9 

Obkrožite lobanjo, ki je 

značilna za zveri (ali, ki 

pripada zverem). 

   

 

5.3 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 

Podatke, pridobljene iz anketnih vprašalnikov, smo vnesli v program Microsoft Excel. Nato 

smo izbrali podatke, ki se navezujejo na cilje in hipoteze raziskave in jih prenesli v program 

SPSS, kjer smo jih statistično obdelali. Izvedli smo statistično analizo posameznih vprašanj 

(razlike v znanju glede na spol, letnik in oceno iz biologije) ter skupno analizo trditev »drži / 

ne drži« in izbirnih vprašanj. Pri obdelavi podatkov glede ocene smo ocene združili v 

kategorije (ocena 1 in 2, ocena 3 ter ocena 4 in 5) saj so imeli samo štirje dijaki/-inje oceno 5 

in samo en dijak oceno 1. Izvedli smo naslednje teste: t-test, Hi
2
 test, ANOVA in HSD 

posttest. 
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Pomen oznak: 

M – aritmetična sredina 

SN – standardna napaka 

p – statistična pomembnost 
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6 REZULTATI Z DISKUSIJO 

6.1 SPLOŠNA OCENA ZNANJA O BIOLOGIJI VOLKA 

V tabeli 7 so predstavljeni rezultati splošnega znanja dijakinj in dijakov o biologiji volka. 

Analiza splošnega znanja (znanje generacije, tabela 8) o biologiji volka nam pokaže, da so 

dijakinje in dijaki dobro odgovarjali na vprašanja, ki preverjajo nižji nivo (npr. da volka 

uvrščamo v družino psov). Pri vsebinsko zahtevnejših vprašanjih (npr. način uriniranja pri 

volku, prehranjevanje) pa je znanje dijakinj in dijakov že slabše. Najslabše so se odrezali pri 

vprašanjih, ki so številčno opredeljena (npr. koliko kilometrov preteče volk, število volkov v 

Sloveniji, povprečna telesna masa, število mladičev itd.). 

Tabela 7: Splošno znanje dijakov in dijakinj o biologiji volka 

N 
Tip 

vpr. 
Vprašanje pravilno napačno 

1 D/N Volk je človeku nevaren. 47,0 53,0 

2 D/N Volkov ni potrebno streljati, da bi obvarovali ljudi. 90,2 9,8 

3 D/N 
Odstrel volkov ni učinkovita metoda za preprečevanje 

škode na drobnici. 
70,7 29,3 

4 D/N 
Način uriniranja pri volku ni odvisen od spola (kot pri 

psih), temveč od socialnega položaja. 
32,6 67,4 

5 D/N Volk v naravi pleni najbolj zdrave rastlinojedce. 46,0 54,0 

6 D/N V Sloveniji je volk tujerodna vrsta. 49,8 50,2 

7 D/N Volk živi samotarsko življenje. 84,2 15,8 

8 D/N Volk je v Sloveniji ogrožena vrsta. 77,2 22,8 

9 D/N Volk dnevno prehodi ali preteče okrog 7 km. 19,1 80,9 

10 D/N Človek lahko v naravi nadomesti ekološko vlogo volka. 77,2 22,8 

11 D/N Veliko volčjih mladičev pogine preden dopolnijo eno leto. 38,1 61,9 

12 D/N 
Ker je število volkov v Sloveniji previsoko, napadajo 

domače živali. 
75,8 24,2 

13 IZB Volkove uvrščamo v družino: 96,3 3,7 

14 IZB Kaj menite, koliko volkov živi v Sloveniji? 20,0 80,0 

15 IZB Povprečna telesna masa volka (samca) v Sloveniji je med: 26,0 74,0 

16 IZB Pri nas volkom hrano v večini predstavlja: 51,6 48,4 

17 IZB Volk lovi predvsem: 47,9 52,1 

18 IZB Volkovi večji del svojega življenja živijo: 87,9 12,1 

19 IZB Volkovi se parijo: 7,9 92,1 

20 IZB Koliko mladičev imajo volkovi? 17,7 82,3 

21 IZB Obkrožite lobanjo, ki je značilna za zveri. 95,3 4,7 
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6.2 ANALIZA POSAMEZNIH VPRAŠANJ 

Za analizo posameznih vprašanj glede na spol, letnik in oceno smo uporabili Hi
2
 test, ki je 

pokazal, ali obstajajo statistično pomembne razlike v obkroževanju odgovorov glede na spol, 

letnik in oceno iz biologije. Za pravilen odgovor smo pripisali eno točko, za vsak nepravilen 

odgovor pa nič točk. 

6.2.1 ANALIZA POSAMEZNIH VPRAŠANJ GLEDE NA SPOL 

Ugotovili smo, da obstajajo statistično pomembne razlike v znanju biologije volka med 

spoloma pri naslednjih trditvah (tabela 8): 

 V Sloveniji je volk tujerodna vrsta (p = 0,010). Na to trditev je pravilno odgovorilo 

63,1 % dijakov, medtem ko je pravilno odgovorilo 44,0 % dijakinj; 

 Človek lahko v naravi nadomesti ekološko vlogo volka (p = 0,011). Na to trditev pa so 

dijaki slabše odgovarjali kot dekleta, saj je pravilno odgovorilo 66,2 % dijakov in 82,0 

% dijakinj; 

 Volk lovi predvsem… (p = 0,019). Pravilni odgovor na to vprašanje je izbralo 60,0 % 

dijakov in 42,7 % dijakinj, kar pomeni, da so dijaki pravilneje odgovarjali; 

 Volkovi se parijo… (p = 0,034). Na splošno je bil rezultat na to vprašanje zelo slab, saj 

je pravilni odgovor izbralo le 13,8 % dijakov in 5,3 % dijakinj. Kljub temu pa 

obstajajo statistično pomembne razlike med dijakinjami in dijaki. 

Pri ostalih trditvah ni bilo statistično pomembnih razlik v znanju biologije volka med dijaki in 

dijakinjami. Statistično pomembne razlike tako obstajajo le pri 4 vprašanjih. Od tega so na tri 

vprašanja dijaki pravilneje odgovorili kot dekleta. Dijaki bolje odgovarjajo na vprašanja, ki se 

navezujejo na biologijo volka (prehranjevanje, parjenje, življenjsko okolje in razširjenost), 

medtem ko dijakinje bolje odgovarjajo na vprašanja, ki sprašujejo po ekološki vlogi volka.
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Tabela 8
2
: Statistična analiza posameznih vprašanj glede na spol 

N 
Tip 

vprašanja 
Vprašanje 

f (%) Hi
2
 test 

Dijaki  Dijakinje  Skupaj 
Hi

2
 df p 

pravilno napačno pravilno napačno pravilno napačno 

1 D/N Volk je človeku nevaren. 44,6 55,4 48,0 52,0 47,0 53,0 0,21 1 0,648 

2 D/N Volkov ni potrebno streljati, da bi obvarovali ljudi. 87,7 12,3 91,3 8,7 90,2 9,8 0,68 1 0,409 

3 
D/N Odstrel volkov ni učinkovita metoda za preprečevanje 

škode na drobnici. 
69,2 30,8 71,3 28,7 70,7 29,3 0,1 1 0,756 

4 
D/N Način uriniranja pri volku ni odvisen od spola (kot pri 

psih), temveč od socialnega položaja. 
36,9 63,1 30,7 69,3 32,6 67,4 0,81 1 0,369 

5 D/N Volk v naravi pleni najbolj zdrave rastlinojedce. 53,8 46,2 42,7 57,3 46,0 54,0 2,28 1 0,131 

6 D/N V Sloveniji je volk tujerodna vrsta. 63,1 36,9 44,0 56,0 49,8 50,2 6,60 1 0,010* 

7 D/N Volk živi samotarsko življenje. 90,8 9,2 81,3 18,7 84,2 15,8 3,03 1 0,082 

8 D/N Volk je v Sloveniji ogrožena vrsta. 78,5 21,5 76,7 23,3 77,2 22,8 0,08 1 0,773 

9 D/N Volk dnevno prehodi ali preteče okrog 7 km. 27,7 72,3 15,3 84,7 19,1 80,9 4,49 1 0,034 

10 D/N Človek lahko v naravi nadomesti ekološko vlogo volka. 66,2 33,8 82,0 18,0 77,2 22,8 6,74 1 0,011* 

11 
D/N Veliko volčjih mladičev pogine preden dopolnijo eno 

leto. 
44,6 55,4 35,3 64,7 38,1 61,9 1,66 1 0,198 

12 
D/N Ker je število volkov v Sloveniji previsoko, napadajo 

domače živali. 
76,9 23,1 75,3 24,7 75,8 24,2 0,06 1 0,803 

13 IZB Volkove uvrščamo v družino: 96,9 3,1 96,0 4,0 96,3 3,7 0,11 1 0,073 

14 IZB Kaj menite, koliko volkov živi v Sloveniji? 26,2 73,8 17,3 82,7 20,0 80,0 2,21 1 0,138 

15 
IZB Povprečna telesna masa volka (samca) v Sloveniji je 

med: 
32,3 67,7 23,3 76,7 26,0 74,0 1,90 1 0,169 

16 IZB Pri nas volkom hrano v večini predstavlja: 47,7 52,3 53,3 46,7 51,6 48,4 0,58 1 0,447 

17 IZB Volk lovi predvsem: 60,0 40,0 42,7 57,3 47,9 52,1 5,46 1 0,019* 

18 IZB Volkovi večji del svojega življenja živijo: 92,3 7,7 86,0 14,0 87,9 12,1 1,70 1 0,193 

19 IZB Volkovi se parijo: 13,8 86,2 5,3 94,7 7,9 92,1 4,51 1 0,034* 

20 IZB Koliko mladičev imajo volkovi? 24,6 75,4 14,7 85,3 17,7 82,3 3,09 1 0,079 

21 IZB Obkrožite lobanjo, ki je značilna za zveri. 93,8 96 96,0 4,0 95,3 4,7 0,50 1 0,501 

                                                           
2
 Statistično pomembne razlike glede znanja biologije volka so označene s krepko pisavo in *; N=215.  
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6.2.2 ANALIZA POSAMEZNIH VPRAŠANJ GLEDE NA LETNIK 

Hi
2
 test (tabela 9) je pokazal statistično pomembne razlike v znanju biologije volka med 

dijakinjami in dijaki drugih ter tretjih letnikov pri naslednjih trditvah: 

 Način uriniranja pri volku ni odvisen od spola (kot pri psih), temveč od socialnega 

položaja (p = 0,003). Na to trditev so bolje odgovarjale dijakinje in dijaki tretjih 

letnikov (pravilno 45,5 %) kot dijakinje in dijaki drugih letnikov, kjer je samo ¼ vseh 

dijakinj in dijakov odgovorila pravilno; 

 Volk v naravi pleni najbolj zdrave rastlinojedce (p = 0,000). Tudi na to trditev so 

dijakinje in dijaki tretjega letnika bolje odgovarjali (pravilno 62,3 %), medtem ko je 

pravilno odgovorilo le 37,0 % dijakinj in dijakov drugega letnika; 

 Povprečna telesna masa volka (samca) v Sloveniji je med… (p = 0,010). Na to 

vprašanje so dijakinje in dijaki tretjih letnikov (pravilno 36,4 %) bolje odgovarjali kot 

dijakinje in dijaki drugih letnikov (pravilno 20,3 %); 

 Pri nas volkom hrano v večini predstavlja… (p = 0,019). Tudi na to vprašanje do 

dijakinje in dijaki tretjih letnikov (pravilno 62,3%) bolje odgovarjali kot dijakinje in 

dijaki drugih letnikov (pravilno 45,7%); 

 Volk lovi predvsem… (p = 0,021). Dijakinje in dijaki tretjih letnikov so bolje 

odgovarjali (pravilno 58,4 %) kot dijakinje in dijaki drugih letnikov (42 %). 

Statistična analiza posameznih vprašanj je pokazala, da so statistično pomembne razlike v 

znanju biologije volka med drugimi in tretjim letnikom prisotne pri 5 vprašanjih. 
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Tabela 9
3
: Statistična analiza posameznih vprašanj glede na letnik 

N 
Tip 

vprašanja 
Vprašanje 

f (%) Hi
2
 test 

Drugi letnik  Tretji letnik  Skupaj 
Hi

2
 df p 

pravilno napačno pravilno napačno pravilno napačno 

1 D/N Volk je človeku nevaren. 45,7 54,3 49,4 50,6 47,0 53,0 0,27 1 0,602 

2 D/N Volkov ni potrebno streljati, da bi obvarovali ljudi. 90,6 9,4 89,6 10,4 90,2 9,8 0,05 1 0,818 

3 D/N 
Odstrel volkov ni učinkovita metoda za preprečevanje 

škode na drobnici. 
73,9 26,1 64,9 35,1 70,7 29,3 1,92 1 0,166 

4 D/N 
Način uriniranja pri volku ni odvisen od spola (kot pri 

psih), temveč od socialnega položaja. 
25,4 76,6 45,5 54,5 32,6 67,4 9,09 1 0,003* 

5 D/N Volk v naravi pleni najbolj zdrave rastlinojedce. 37,0 63,0 62,3 37,7 46,0 54,0 12,9 1 0,000* 

6 D/N V Sloveniji je volk tujerodna vrsta. 47,8 52,2 53,2 46,8 49,8 50,2 0,58 1 0,446 

7 D/N Volk živi samotarsko življenje. 81,9 18,1 88,3 11,7 84,2 15,8 1,53 1 0,216 

8 D/N Volk je v Sloveniji ogrožena vrsta. 76,1 23,9 72,2 20,8 77,2 22,8 0,28 1 0,599 

9 D/N Volk dnevno prehodi ali preteče okrog 7 km. 21,7 78,3 14,3 85,7 19,1 80,9 1,78 1 0,182 

10 D/N Človek lahko v naravi nadomesti ekološko vlogo volka. 76,8 23,2 77,9 22,1 77,2 22,8 0,04 1 0,852 

11 D/N 
Veliko volčjih mladičev pogine preden dopolnijo eno 

leto. 
34,8 65,2 44,2 55,8 38,1 61,9 1,84 1 0,175 

12 D/N 
Ker je število volkov v Sloveniji previsoko, napadajo 

domače živali. 
71,7 28,3 83,1 16,9 75,8 24,2 3,50 1 0,062 

13 IZB Volkove uvrščamo v družino: 94,9 5,1 98,7 1,3 96,3 3,7 2,31 1 0,129 

14 IZB Kaj menite, koliko volkov živi v Sloveniji? 16,9 80,4 20,8 79,2 20,0 80,0 0,05 1 0,831 

15 IZB 
Povprečna telesna masa volka (samca) v Sloveniji je 

med: 
20,3 79,7 36,4 63,6 26,0 74,0 6,63 1 0,010* 

16 IZB Pri nas volkom hrano v večini predstavlja: 45,7 54,3 62,3 37,7 51,6 48,4 5,51 1 0,019* 

17 IZB Volk lovi predvsem: 42,0 58,0 58,4 41,6 47,9 52,1 5,34 1 0,021* 

18 IZB Volkovi večji del svojega življenja živijo: 87,0 13,0 89,6 10,4 87,9 12,1 0,33 1 0,567 

19 IZB Volkovi se parijo: 6,5 93,5 10,4 89,6 7,9 92,1 1,02 1 0,314 

20 IZB Koliko mladičev imajo volkovi? 15,9 84,1 20,8 79,2 17,7 82,3 0,80 1 0,373 

21 IZB Obkrožite lobanjo, ki je značilna za zveri. 95,7 4,3 94,8 5,2 95,3 4,7 0,08 1 0,779 

                                                           
3
 Statistično pomembne razlike glede znanja biologije volka so označene s krepko pisavo in *; N=215. 
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6.2.3 ANALIZA POSAMEZNIH VPRAŠANJ GLEDE NA OCENO IZ BIOLOGIJE 

Pri statistični analizi vprašanj smo oblikovali tri kategorije ocen (ocena 1 in 2, ocena 3 ter 

ocena 4 in 5), saj so imeli zgolj štirje dijaki oceno pet in le en dijak oceno 1. Za ugotavljanje 

razlik med posameznimi kategorijami smo uporabili ANOVA test in Tukey HSD posttest. 

Slednji pa je pokazal (tabela 10), da je bila statistično pomembna razlika v znanju biologije 

volka zgolj pri trditvi »Veliko volčjih mladičev pogine preden dopolnijo eno leto starosti«. Tu 

so dijakinje in dijaki, ki so imeli oceno biologije preteklega leta tri, štiri ter pet, odgovarjali 

bolje od dijakov, ki so imeli nižjo oceno. 
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Tabela 10
4
:Statistična analiza posameznih vprašanj glede na oceno iz biologije 

N 
Tip 

vpr. 
Vprašanje 

f (%) Hi
2
 test 

Ocena 1 in 2  Ocena 3  Ocena 4 in 5  Skupaj 
Hi

2
 df p 

pravilno napačno pravilno napačno pravilno napačno pravilno napačno 

1 D/N Volk je človeku nevaren. 47,5 52,5 48,1 51,9 43,5 56,5 47,0 53,0 0,29 2 0,864 

2 D/N 
Volkov ni potrebno streljati, da bi obvarovali 

ljudi. 
86,9 13,1 90,7 9,3 93,5 6,5 90,2 9,8 1,36 2 0,508 

3 D/N 
Odstrel volkov ni učinkovita metoda za 

preprečevanje škode na drobnici. 
78,7 21,3 67,6 32,4 67,4 32,6 70,7 29,3 2,63 2 0,269 

4 D/N 
Način uriniranja pri volku ni odvisen od spola 

(kot pri psih), temveč od socialnega položaja. 
24,6 75,4 34,3 65,7 39,1 60,9 32,6 67,4 2,81 2 0,245 

5 D/N Volk v naravi pleni najbolj zdrave rastlinojedce. 44,3 55,7 48,1 51,9 43,5 56,5 46,0 54,0 0,39 2 0,822 

6 D/N V Sloveniji je volk tujerodna vrsta. 41,0 59,0 50,9 49,1 58,7 41,3 49,8 50,2 3,41 2 0,182 

7 D/N Volk živi samotarsko življenje. 85,2 14,8 84,3 15,7 82,6 17,4 84,2 15,8 0,14 2 0,933 

8 D/N Volk je v Sloveniji ogrožena vrsta. 77,0 23,0 77,8 22,2 76,1 23,9 77,2 22,8 0,05 2 0,974 

9 D/N Volk dnevno prehodi ali preteče okrog 7 km. 14,8 85,2 25,0 75,0 10,9 89,1 19,1 80,9 5,20 2 0,074 

10 D/N 
Človek lahko v naravi nadomesti ekološko vlogo 

volka. 
72,1 27,9 79,6 20,4 78,3 21,7 77,2 22,8 1,28 2 0,527 

11 D/N 
Veliko volčjih mladičev pogine preden dopolnijo 

eno leto. 
24,6 75,4 42,6 57,4 45,7 54,3 38,1 61,9 6,76 2 0,034* 

12 D/N 
Ker je število volkov v Sloveniji previsoko, 

napadajo domače živali. 
68,9 31,1 78,7 21,3 78,3 21,1 75,8 24,2 2,25 2 0,324 

13 IZB Volkove uvrščamo v družino: 98,4 1,6 97,2 2,8 91,3 8,7 96,3 3,7 3,56 2 0,169 

14 IZB Kaj menite, koliko volkov živi v Sloveniji? 18,0 82,0 20,4 79,6 21,7 78,3 20,0 80,0 0,24 2 0,885 

15 IZB 
Povprečna telesna masa volka (samca) v Sloveniji 

je med: 
19,7 80,3 26,9 73,1 32,6 67,4 26,0 74,0 2,35 2 0,309 

16 IZB Pri nas volkom hrano v večini predstavlja: 55,7 44,3 53,7 46,3 41,3 58,7 51,6 48,4 2,56 2 0,278 

17 IZB Volk lovi predvsem: 42,6 57,4 51,9 48,1 45,7 54,3 47,9 52,1 1,45 2 0,484 

18 IZB Volkovi večji del svojega življenja živijo: 93,4 6,6 85,2 14,8 87,0 13,0 87,9 12,1 2,55 2 0,279 

19 IZB Volkovi se parijo: 6,6 93,4 8,3 91,7 8,7 91,3 7,9 92,1 0,23 2 0,893 

20 IZB Koliko mladičev imajo volkovi? 11,5 88,5 22,2 77,8 15,2 84,8 17,7 82,3 3,34 2 0,189 

21 IZB Obkrožite lobanjo, ki je značilna za zveri. 96,7 3,3 96,3 3,7 91,3 8,7 95,3 4,7 2,17 2 0,337 

                                                           
4
 Statistično pomembne razlike glede znanja biologije volka so označene s krepko pisavo in *; N=215. 
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6.3 SKUPNA ANALIZA VPRAŠANJ Z DISKUSIJO 

Pri skupni statistični analizi znanja smo uporabili t-test. 

Tabela 11 prikazuje povprečno število točk, ki so jih dijakinje in dijaki dosegli pri 

posameznih tipih vprašanj (D/N in izbirni tip) in statistično pomembne razlike med spoloma. 

Dijaki in dijakinje so lahko dosegli 12 točk pri vprašanjih tipa »drži / ne drži« in 9 točk pri 

izbirnih tipih vprašanj (torej skupno 21 točk). 

Tabela 11: Skupna analiza vprašanj glede na spol 

Kategorija 
Dijaki  Dijakinje  T-test 

M SN M SN T-test df p 

sum_D/N 7,4 0,31 6,9 0,17 1,38 213 0,170 

sum_IZB 4,9 0,15 4,3 0,11 2,69 213 0,008* 

sum_VSE 12,3 0,38 11,3 0,25 2,21 213 0,028* 

 

T-test je pokazal, da so dijaki bolje odgovarjali na izbirni tip vprašanj, saj je bila ugotovljena 

statistično pomembna razlika v znanju biologije volka (p = 0,008). V celoti gledano, so dijaki 

bolje odgovarjali na vprašanja. Kljub temu pa je statistična analiza posameznih vprašanj 

pokazala, da so statistično pomembne razlike zgolj pri štirih vprašanjih. Lahko zaključimo, da 

razlike v znanju sicer so, vendar niso bistvene. Tako lahko prvo hipotezo (»Dijaki imajo več 

znanja o biologiji volka kot dijakinje.«) le delno potrdimo. 

Z analizo znanja glede na letnik (tabela 12) smo ugotovili, da obstajajo statistično pomembne 

razlike v znanju biologije volka med dijakinjami in dijaki drugih letnikov oz. tretjih letnikov. 

Tabela 12: Skupna analiza vprašanj glede na letnik 

Kategorija 
2. letnik  3. letnik  T-test 

M SN M SN T-test df p 

sum_D/N 6,83 0,20 7,52 0,23 -2,158 213 0,032* 

sum_IZB 4,28 0,11 4,92 0,16 -3,463 213 0,001* 

sum_VSE 11,11 0,26  14,44 0,33  -3,139 213 0,002* 

 

Po drugi strani pa je statistična analiza posameznih vprašanj pokazala, da je statistično 

pomembna razlika zgolj pri petih vprašanjih. Na podlagi tega lahko zgolj zaključimo, da so 

prisotne statistično pomembne razlike, vendar ne moremo trditi, da so bistvene razlike v 

znanju o biologiji volka med dijakinjami oz. dijaki drugih in tretjih letnikov. Tudi drugo 

hipotezo (»Dijakinje in dijaki višjih letnikov srednje šole imajo več znanja o biologiji volka 

kot dijakinje in dijaki nižjih letnikov srednje šole.«) lahko le delno potrdimo. 
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Dejstvo, da ni bistvenih razlik v znanju glede na letnik, lahko povežemo s tem, da se dijakinje 

in dijaki tekom svojega izobraževanja ne srečujejo z vsebinami o volkovih. Učni načrti 

namreč ne predvidevajo neposredne obravnave biologije volka. Dijakinje in dijaki tako 

nimajo dovolj znanja, da bi se med letniki pojavila bistvena razlika (na testu so v povprečju 

dosegli le malo več kot polovico vseh točk). 

Tabela 13 prikazuje razlike v znanju glede na uspešnost pri predmetu biologije (ocena). Za 

ugotavljanje razlik med posameznimi kategorijami smo izvedli test ANOVA. 

Tabela 13: Skupna analiza vprašanj glede na oceno iz biologije 

Kategorija 
ocena 1 in 2  ocena 3  ocena 4 in 5  ANOVA test 

M SN M SN M SN F Sig. 

sum_D/N 6,66 0,25 7,28 0,23 7,17 0,32 1,543 0,216 

sum_IZB 4,43 0,15 4,62 0,13 4,35 0,22 0,813 0,445 

sum_VSE 11,08 0,32  11,90 0,31  11,52 0,49  1,418 0,245 

 

Ugotovili smo, da glede na višino ocene pri predmetu biologije dijaki ne izkazujejo statistično 

pomembnih razlik v znanju o volkovih. Tudi Tukey HSD posttest med dijaki ni pokazal 

statistično pomembnih razlik v znanju (vse p > 0,05). Na podlagi tega lahko zavrnemo 

tretjo hipotezo – »Dijakinje in dijaki z boljšim uspehom (višja ocena) pri predmetu 

biologije imajo več znanja o biologiji volka kot dijakinje in dijaki s slabšim uspehom (nižja 

ocena) pri predmetu biologije.« 
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7 SKLEPI IN ZAKLJUČEK 

V okviru empiričnega dela diplomske naloge smo raziskovali, kakšno je znanje dijakov 

srednje strokovne šole o biologiji volka. Zanimalo nas je, ali obstajajo razlike v znanju med 

dijakinjami in dijaki (spol – prva hipoteza), dijakinjami in dijaki drugih oz. tretjih letnikov 

(letnik – druga hipoteza) ter med dijakinjami in dijaki z različnim uspehom pri predmetu 

biologije (ocena – tretja hipoteza). Preverjali smo predvsem deklarativno znanje. 

Na podlagi rezultatov anket in njihove statistične analize smo ugotovili, da sicer obstajajo 

statistično pomembne razlike v znanju biologije volka med dijakinjami in dijaki ter med 

dijaki drugih oz. tretjih letnikov. Vendar je statistična analiza posameznih vprašanj pokazala, 

da te razlike v znanju niso opazne. Zato lahko prvo in drugo hipotezo le delno potrdimo. 

Tretjo hipotezo pa smo na podlagi analize rezultatov zavrgli, saj ni bilo statistično 

pomembnih razlik v znanju o biologiji volka med dijakinjami oz. dijaki z boljšim uspehom 

(višja ocena) pri predmetu biologije in dijakinjami oz. dijaki s slabšim uspehom (nižja ocena). 

Ugotovili smo, da je v splošnem znanju dijakov in dijakinj srednje strokovne šole o biologiji 

volka dobro, ko preverjamo bolj splošna znanja. Ko pa z vprašanji preverjamo bolj podrobno 

znanje o volkovih so rezultati slabši. Dijaki so v povprečju odgovarjali pravilno na 50 % do 

60 % vprašanj. 

Statistično pomembne razlike v znanju biologije volka skoraj niso bistvene, saj so glede na 

spol bili dijaki v povprečju uspešnejši od dijakinj le za eno točko, glede na letnik za tri točke 

in glede na oceno, za manj kot eno točko od skupnih 21 možnih točk. Zato nobene hipoteze 

nismo v celoti potrdili. Rezultati niso presenetljivi, saj učni načrti za predmeta Biologija in 

Naravoslovje v osnovni šoli, gimnaziji in strokovni šoli ne predvidevajo neposredne 

obravnave vsebin o volkovih. Tako učenci nimajo temelja, na katerem bi svoje znanje 

nadgrajevali. Pomembno je, da dijakinjam in dijakom damo možnost seznanjanja z vsebinami 

o volkovih pri pouku biologije in naravoslovja kot tudi pri interesnih dejavnostih. Te vsebine 

naj ne temeljijo zgolj na deklarativnem znanju o biologiji volka (anatomija, način življenja, 

razmnoževanje itd.), temveč jih tudi ozaveščamo o pomembnosti njegove ohranitve in 

razvijamo pozitiven odnos do živali in njenega varovanja. Kajti prav nepoznavanje tematike 

velikokrat vodita v napačne predstave in predsodke, ki se odražajo tudi v našem ravnanju v 

vsakdanjih situacijah. 
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Poznavanje tematike in biologije volka ni pomembno zgolj z vidika splošne izobrazbe in 

razgledanosti posameznika, temveč tudi z vidika aktivnega sodelovanja in odločanja v družbi, 

delovanja na bodočem poklicnem področju in opravljanja državljanskih dolžnosti. Pomembno 

je tudi, da učenci poznajo razširjenost in velikost populacije volkov, saj se lahko zgodi, da se 

bodo morali opredeljevati glede odstrela volkov, na primer kot veterinarji ali državljani na 

referendumih (Vilhar in idr., 2008). 
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