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POVZETEK 

Volk (Canis lupus) je dandanes eden najbolj razširjenih sesalcev na svetu, saj naseljuje 

celotno Evropo, dobršen del Azije in Severne Amerike, najdemo pa ga tudi na Arktiki. Kot 

drugi največji predstavnik plenilcev pri nas, ima izredno pomembno vlogo v naravi, kot tudi 

za ljudi. Je pokazatelj dobro ohranjene in neokrnjene narave, s plenjenjem pa znatno vpliva na 

ohranjanje naravnega ravnovesja in biotske pestrosti. V preteklosti je poseljeval večji del 

Evrazije, vse do Indije in Kitajske na jugu, ko so ga v 19. in 20. stoletju iztrebili iz celotnega 

osrednjega in severnega dela Evrope. Dolgo so se za pobijanje volkov izplačevale tudi 

nagrade, zato je njihova populacija v tem obdobju naraščala in upadala, kar je konec 20. 

stoletja privedlo do skorajšnjega izumrtja vrste. Danes je volk zavarovana vrsta, tako na 

državnem kot tudi mednarodnem nivoju in odkar je popolnoma zavarovan njegova številčnost 

raste. V Sloveniji nikoli ni bil v celoti iztrebljen, zato današnja slovenska populacija volka 

predstavlja eno redkih avtohtonih populacij, ki še živijo v Evropi. Ohranitev volka v Sloveniji 

je pogojena z odnosom ljudi do velikih zveri, zato je pomembno, da z naravoslovnim 

izobraževanjem učencev vplivamo na izoblikovanje pozitivnih stališč do volkov. Slovenija 

namreč predstavlja most med Dinarskim gorstvom in Alpami, zato je ohranitev avtohtone 

populacije volkov ključnega pomena za širjenje le teh v Zahodno Evropo. 

V diplomski nalogi smo želeli ugotoviti, kakšna so stališča dijakinj in dijakov srednje 

strokovne šole in strokovne gimnazije do volkov. Želeli smo ugotoviti tudi ali obstajajo 

razlike v stališčih do volkov med dijakinjami in dijaki, med dijakinjami in dijaki višjih oz. 

nižjih letnikov srednje strokovne šole in strokovne gimnazije ter med dijakinjami in dijaki z 

višjo oz. nižjo oceno pri predmetu biologije. 

Rezultati naše raziskave so pokazali, da obstajajo statistično pomembne razlike v stališčih do 

volkov glede na spol anketirancev, saj smo ugotovili, da imajo dijakinje bolj pozitivna stališča 

in odnos do volkov z vidika varovanja in zaščite te vrste kot dijaki, ki pa so bolj pozitivna 

stališča do volkov izrazili glede na interakcijo z njimi. Razlike v stališčih glede na letnik 

srednje šole in oceno pri predmetu biologije pa niso bile tako izrazite, kar je lahko posledica 

nizke stopnje obravnave tematike o volkovih, tako v osnovni kot tudi srednji šoli. 
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ABSTRACT 

The grey wolf (Canis lupus) is one of the most widespread mammals in the world today, as it 

inhabits the whole of Europe, most of the territory of Asia and North America, and it can even 

be found in the Arctic. Being the second biggest predator in our country, it has an immensely 

important part in nature as well as in human life. Its presence indicates a well preserved and 

pristine nature. Furthermore, the predation is a significant factor in preserving the natural 

balance and biodiversity. The past times saw the wolf roam most of Europe and Asia all the 

way to India and China in the South, but it was eradicated from the part of Middle and North 

Europe in the 19th and 20th centuries. Rewards were offered for each wolf kill for a long time 

and this lead to fluctuation of the population in that period and it brought the wolf to the brink 

of extinction. The wolf is a protected species nowadays, both, in our country as well as 

internationally and since it was granted the status of a protected species, its numbers have 

been increasing. The wolf was never completely extinct in Slovenia, so that today's 

population represents one of the few autochthonous populations living in Europe. The 

preservation of the wolf in Slovenia is induced by the people's mindset of great beasts, which 

is why it is important to educate the students in order for them to form a positive mindset 

towards the wolf as well. Slovenia is the bridge between the Alps and the Dinarides, and that 

is why it is vital to maintain the autochthonous population, so the wolf can spread into 

Western Europe.  

The diploma paper's main goal was to determine the attitudes of students of the high school 

towards the wolf. We set out to determine if there were any differences in attitudes between 

female and male students, the attitudes between students of lower and higher levels, and 

between students who have lower and higher grades at biology classes.  

The results have shown that there are statistically important discrepancies in the attitudes 

towards wolves when it comes to gender, as the female students nurture more positive 

mindsets and attitudes towards the wolf from the point of view of protection of the species 

that the male students, who are more positive about the interaction with the wolf. In terms of 

high school  levels  and biology class grades, we have found that the differences are minimal 

which might be a consequence of a low level of topic examination, in both, elementary and 

high schools. 

 

KEY WORDS: the wolf, curriculum, high school, attitudes 
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1 UVOD 

Volk (Canis lupus) je največji predstavnik družine psov, dandanes razširjen po celotni Evropi, 

večjemu delu Azije in Severne Amerike, najdemo pa ga tudi na Arktiki. Živi v različnih tipih 

habitata, saj se je zmožen prilagoditi tudi na ekstremne razmere. Ta izredna prilagodljivost mu 

je v preteklosti omogočila veliko razširjenost po vsej Evropi, kljub temu pa se je njegova 

številčnost v 19. in 20. stoletju, zaradi velikega odstrela in nezaščitenosti vrste močno 

zmanjšala. V tem obdobju je tako njihova populacija naraščala in upadala, kar pa je v sredini 

20. stoletja privedlo do skorajšnjega izumrtja te vrste (SloWolf, 2014). Volkove so prvič 

zaščitili leta 1974 v gojitvenem lovišču Medved Kočevje in nato še leta 1976 v gojitvenem 

lovišču Jelen Snežnik. Na celotnem območju Slovenije je volka leta 1990 najprej zavarovala 

Lovska zveza Slovenije, leta 1993 pa tudi država. Danes je volk na podlagi različnih zakonov, 

konvencij in direktiv, zavarovana vrsta tako na državnem kot tudi mednarodnem nivoju 

(Černe in sod., 2011). 

 

Preživetje volkov pa je v veliki meri odvisno od človeka in njegovega odnosa do njih, saj smo 

ljudje neposredno vpleteni v ohranjanje te vrste preko svojega delovanja v svetu. Zato je 

pomembno, da že v osnovni in srednji šoli preko poznavanja biologije in vloge volka v naravi, 

pri učencih spodbujamo zavest o pomenu in ohranjanju obstoja te vrste ter tako vplivamo na 

oblikovanje pozitivnih stališč do volka (Žagar in sod., 2011). 

Velike zveri (volkovi) v učnih načrtih za biologijo in naravoslovje sicer niso omenjeni, kljub 

temu pa učna načrta predvidevata, da učenci pridobivajo neposredne izkušnje z organizmi in 

njihovimi okolji, tako lahko velike zveri (volkove) neposredno vključimo v pouk pri 

obravnavi učnih enot, kot so: ˝Zgradba in delovanje organizmov˝, ˝Genetika˝, ˝Ekologija˝, 

˝Celica˝ idr. 

 

V okviru diplomske naloge je bila izvedena raziskava, s pomočjo katere smo preverjali in 

ugotavljali stališča dijakinj in dijakov srednje strokovne šole in strokovne gimnazije do 

volkov. Podatke, ki smo jih pridobili na podlagi anketnih vprašalnikov, smo v sklopu 

diplomske naloge statistično obdelali in analizirali. 
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2 PREGLED LITERATURE 

 

2.1 BIOLOGIJA VOLKA 

 

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

predstavnik plenilcev v Evropi, takoj za rjavim medvedom (Jonozovič, 2003). 

 

2.1.1 UVRSTITEV V SISTEM 

 

Volka (Canis lupus Linnaeus, 1758) v sistem živih bitij uvrščamo v deblo vretenčarjev 

(Vertebrata), razred sesalcev (Mammalia), red zveri (Carnivora), družino psov (Canidae) ter 

rod volkov (Canis) (SloWolf, 2014). 

 

2.1.2 TELESNE ZNAČILNOSTI 

 

Telo odraslega volka je dolgo 110 – 140 cm in visoko 75 – 80 cm. Samci v povprečju tehtajo 

39 – 47 kg, samice pa 34 – 40 kg. Spolni dimorfizem se tako pri volku izraža le kot velikost 

osebka, saj so odrasli samci lahko tudi za tretjino večji od samic (Černe in sod., 2011). Glava 

volka je tipično pasja, telesna značilnost, ki volka ločuje od psov, pa je temna proga na 

sprednji strani podlakti (SloWolf, 2014). Uhlji so pokončni in trikotni, rep pa košat in 

nekoliko povešen. Volk je hiter tekač, saj lahko doseže hitrost tudi do 70 km/h (Černe in sod., 

2011). Na zadnjih nogah ima štiri prste, na sprednjih nogah pa pet, vendar do tal segajo le 

štirje, zato v stopinjah vedno opazimo le odtise štirih prstnih blazinic. Za volka je značilna 

hoja po prstih, močni kremplji pa so zaradi stalnega stika s podlago topi in kratki. Lobanja z 

močnimi čeljustmi in ostrimi zobmi je prilagojena izrazitemu prehranjevanju z mesom. Stalno 

zobovje je sestavljeno iz 42 zob, med njimi pa so najbolj značilni dolgi podočniki. Kožuh je 

poleti rumeno – rjave barve s sivimi toni, pozimi pa so sivi toni bolj izraženi. Po sredini hrbta 

ima dolgo temno progo, ki se širi tudi po vrhu repa proti njegovi konici (Jonozovič, 2003). 

Njihova življenjska doba je 12 – 16 let (SloWolf, 2014). 
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2.1.3 RAZŠIRJENOST  

 

Volk je eden najbolj razširjenih sesalcev na svetu, saj ga dandanes najdemo v Severni 

Ameriki, Evropi, Aziji in tudi na Arktiki (Žagar, 2010). V preteklosti je bil razširjen po 

celotni Evraziji, v 19. in 20. stoletju pa so ga iztrebili iz celotnega osrednjega in severnega 

dela Evrope (Jonozovič, 2003). Na slovenskih tleh je volk prisoten že od nekdaj, čeprav ga je 

človek, predvsem zaradi škode, ki jo je povzročal na drobnici, ob koncu 60. let skoraj iztrebil. 

Leta 1993 ga je Republika Slovenija uvrstila na seznam zavarovanih živalskih vrst in odkar je 

popolnoma zavarovan, se njegova številčnost povečuje. V Sloveniji danes živi okoli 70 

odraslih volkov, ki so razširjeni predvsem na Kočevskem in Notranjskem, od koder prehajajo 

v SZ Slovenijo (Černe in sod., 2011).  

 

2.1.4 ŽIVLJENJSKI PROSTOR 

 

Volk živi v različnih tipih habitata, saj se je zmožen prilagoditi tudi na ekstremne razmere. 

Njegova velika prilagodljivost mu je tako omogočila preživetje na obsežnih območjih tundre, 

tajge, v polpuščavskem svetu, gorah, severnih gozdovih, stepah ter tudi na visokih 

nadmorskih višinah (višje od 5500 m n.v.). V Evropi so za volkove najprimernejša hribovita 

gozdnata območja, ki so manj primerna za ekonomski in družbeni razvoj (Černe in sod., 

2011). Življenjski prostor avtohtone populacije volkov v Sloveniji predstavljajo strnjeni 

bukovi gozdovi in območja rasti jelke, ki poraščajo obsežna gorska območja Dinarskega 

Krasa (SloWolf, 2014).  

 

2.1.5 NAČIN ŽIVLJENJA 

 

Volkovi živijo v tropih, v katerih vlada hierarhija. Velikost tropa je odvisna od velikosti 

najpogostejšega plena na njihovem teritoriju (SloWolf, 2014). Trop ponavadi šteje 5 – 8 

osebkov, vodi pa ga t.i. alfa par – dominanten samec in dominantna samica. Vsi ostali člani 

tropa so običajno njuni mladiči, le v redkih primerih v tropu živijo tudi drugi sorodniki 

dominantnega para ali nesorodni volkovi. Pomen življenja v tropih je predvsem v uspešnejši 

obrambi teritorija, lažji vzreji mladičev in boljšemu izkoristku plena, preden postane hrana za 

mrhovinarje. Volkovi so izrazito teritorialne živali in za svoje življenje potrebujejo veliko 

območje, ki lahko obsega tudi več 100 m2. Teritorije redno označujejo s svojim urinom, 
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iztrebki in tuljenjem ter ga po potrebi branijo tudi fizično. Trop si z varovanjem in 

označevanjem svojega ozemlja namreč zagotovi trajnostno rabo tega območja in s tem tudi 

plena (Potočnik in sod., 2010).  

 

2.1.6 PREHRANJEVANJE 

 

Volkovi so priložnostni plenilci, ki na dan potrebujejo okoli 3,8 kg beljakovinske hrane. Pri 

prehrani volka ločimo glavno in dopolnilno hrano. Glavno hrano predstavljajo prostoživeči 

parkljarji (srnjad, divji prašiči, gamsi), tudi drobnica, dopolnilno pa manjši sesalci (Černe in 

sod., 2011). Analiza vsebine iztrebkov volka na območju slovenskih Dinaridov med leti 1998 

in 2009 je pokazala, da v njihovi prehrani prevladuje jelenjad, saj je bila prisotna v 87 % 

analiziranih iztrebkov volkov (Krofel in Kos, 2010). Plen pogosto uplenita le vodilna volkova 

in se na svojem ulovu tudi prva nahranita. Ker lovijo predvsem živali v slabši telesni kondiciji 

(mladiče, poškodovane, podhranjene ali bolne živali), s tem pozitivno vplivajo na ohranitev 

zdravih plenjenih populacij (Žagar in sod., 2011). 

 

2.1.7 RAZMNOŽEVANJE 

 

V volčjem tropu se praviloma parita le vodilna volkova. Parjenje poteka enkrat letno, od 

sredine januarja do sredine marca (Černe in sod., 2011). V povprečju je v leglu 6 mladičev, ki 

so ob rojstvu slepi in porasli s kratko, temno dlako (SloWolf, 2013). Mladiči se pri materi 

dojijo 6 – 8 tednov, spolno in socialno pa dozorijo pri dveh letih. V matičnem tropu ostanejo 

eno do tri leta, nato pa se odpravijo iskat območje, kjer bi si lahko ustvarili svojo lastno 

družino (Černe in sod., 2011). 

 

2.1.8 POMEN IN VLOGA  

 

Pomen in vloga volka v naravi in za ljudi je bistvenega pomena za ohranjanje biotske 

pestrosti. Volk v naravi predstavlja krovno vrsto. Za svoje preživetje namreč potrebuje velika 

območja, ki pa so hkrati dom tudi drugim živalskim in rastlinskim vrstam, zato ima 

ohranjanje volčjega habitata pozitiven vpliv na ohranjanje vseh ostalih vrst, ki živijo na tem 

območju (Žagar in sod., 2011). Poleg tega volk s plenjenjem pomembno vpliva tudi na 

ohranjanje naravnega ravnovesja, saj svojo številčnost volkovi prilagajajo številčnosti 
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plenskih vrst in tako preprečujejo, da bi gostota plenskih vrst presegla nosilno kapaciteto 

okolja (Krofel, 2011a). S svojim plenjenjem pa volk zagotavlja hrano tudi drugim živalim, 

predvsem mrhovinarjem (Žagar in sod., 2011). Največji pomen plenilcev pa je v njihovem 

vplivu na vedenje plena. Mnoge raziskave kažejo na to, da se ob prisotnosti volkov zmanjša 

objedanje vegetacije na določenem območju in rastlinojede živali postanejo bolj enakomerno 

razporejene v prostoru (Krofel, 2011a). Volk pa ima poleg pomembne vloge v naravi tudi 

pomembno vlogo za ljudi. Prisotnost avtohtone populacije volkov v Sloveniji je namreč 

pokazatelj dobro ohranjene in neokrnjene narave (Žagar in sod., 2011). 

 

2.2 VKLJUČEVANJE VSEBIN O VOLKOVIH V UČNA NAČRTA 

NARAVOSLOVJE IN BIOLOGIJA V PROGRAMU OSNOVNE ŠOLE 

 

Učna načrta za naravoslovje in biologijo v osnovni šoli sta bila izpopolnjena leta 2011 s strani 

Predmetne komisije za posodabljanje učnega načrta za naravoslovje in biologijo v osnovni 

šoli (Vilhar in sod., 2011b). Pri pouku naravoslovja učenci razvijajo nove naravoslovne 

zmožnosti in spoznavajo pomen naravoslovnih znanosti za napredek človeštva, posledično pa 

izoblikujejo tudi odnose in stališča do okolja, narave in samega sebe (Vilhar in sod., 2011a). 

Pri pouku biologije pa učenci s pridobivanjem splošnih znanj biologije razvijajo racionalni 

način razmišljanja ter krepijo zavest o odgovornem ravnanju v naravi, ohranjanju 

biodiverzitete in kakovostnega okolja za nadaljne generacije (Vilhar in sod., 2011b).   

Kljub obsežnemu naboru učnih vsebin v učnih načrtih za naravoslovje in biologijo v 

osnovnošolskem programu, pa direktne obravnave volkov učna načrta ne predvidevata. Šola 

tako posreduje izredno malo informacij o volkovih, dejstvo pa je, da se s starostjo povečuje 

trdnost stališč, zato je pomembno, da bi učitelji v prihodnosti pričeli z vključevanjem 

tovrstnih vsebin v program izobraževanja in na ta način vplivali na izoblikovanje 

pozitivnejših stališč učencev do volkov.  

 

2.2.1 UČNI NAČRT NARAVOSLOVJE 

 

Obvezni predmet Naravoslovje se v osnovni šoli izvaja v 6. in 7. razredu in sestoji iz 4 

vsebinskih sklopov. Vsebine o volkovih lahko vključimo v dva izmed njih in sicer v 

vsebinska sklopa Živa narava (7. razred) ter Vplivi človeka na okolje (6. in 7. razred). Pri 

vsebinskem sklopu Živa narava, vsebine o volkovih lahko vključimo v obravnavo učnih enot: 
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Zgradba in delovanje živali, Razmnoževanje, rast in osebni razvoj živali, Razvrščanje živali, 

Zgradba in delovanje ekosistemov ter Primerjava zgradbe in delovanja različnih 

ekosistemov. Pri vsebinskem sklopu Vplivi človeka na okolje, pa vsebine o volkovih lahko 

vključimo v obravnavo učnih enot: Pomen učinkovitega izkoriščanja naravnih virov surovin 

in energije (6. razred), Gospodarjenje z odpadki (6. razred), Človek spreminja ekosisteme 

(7. razred) ter Človek onesnažuje zrak, vodo in tla (7. razred) (Vilhar in sod., 2011a). 

 

2.2.2 UČNI NAČRT BIOLOGIJA 

 

Obvezni predmet Biologija se v osnovni šoli izvaja v 8. in 9. razredu, kjer učenci nadgrajujejo 

in poglabljajo razumevanje bioloških konceptov in vsebin, usvojenih pri naravoslovju. Učne 

vsebine in operativni cilji so v učnem načrtu za biologijo v 8. razredu osnovne šole 

opredeljeni v 4 sklopih, vsebine o volkovih pa lahko vključimo v obravnavo vsebinskega 

sklopa Raziskovanje in poskusi, kjer bi se učenci na primeru volka lahko naučili osnovnih 

korakov načrtovanja preprostih raziskav. V učnem načrtu za biologijo v 9. razredu osnovne 

šole pa so učne vsebine in operativni cilji opredeljeni v 10 sklopih, vsebine o volkovih pa 

lahko vključimo v obravnavo posameznih učnih enot vsebinskih sklopov: Biologija in 

družba, Raziskovanje in poskusi, Dedovanje, Evolucija, Razvrščanje organizmov, Biotska 

pestrost ter Vpliv človeka na naravo in okolje (Vilhar in sod., 2011b).   

 

Pregled možnosti vključevanja vsebin o volkovih v učna načrta za naravoslovje in biologijo v 

osnovni šoli je opisan z namenom, da imamo pregled nad povezavo učnih vsebin na 

osnovnošolskem in srednješolskem nivoju. 

 

2.3 VKLJUČEVANJE VSEBIN O VOLKOVIH V UČNI NAČRT 

BIOLOGIJA V SREDNJEŠOLSKEM PROGRAMU  

 

V Republiki Sloveniji se srednješolsko izobraževanje deli na splošno ter poklicno, srednje 

strokovno in tehniško izobraževanje. Splošno srednješolsko izobraževanje se izvaja v 

programih splošnih in strokovnih gimnazij, poklicno, srednje strokovno in tehniško 

izobraževanje pa v programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega 

strokovnega in poklicno – tehniškega izobraževanja ter v okviru poklicnih tečajev (Krek in 

Metljak, 2011). 
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Prav tako kot učna načrta za naravoslovje in biologijo v osnovnošolskem programu, tudi učni 

načrti za biologijo v srednješolskem programu, neposredne obravnave volkov ne 

predvidevajo, čeprav je vsebine o volkovih mogoče vključiti v različne učne sklope. 

 

2.3.1 UČNI NAČRT BIOLOGIJA V STROKOVNIH GIMNAZIJAH 

 

Splošnoizobraževalni predmet Biologija se v strokovnih gimnazijah izvaja v obliki 

obveznega, izbirnega ali maturitetnega programa. Dijaki pri pouku biologije pridobijo splošno 

biološko razgledanost na področju sodobnih bioloških raziskav tako, da razvijajo biološko in 

naravoslovno pismenost, ki jim omogoča nadgradnjo pridobljenega znanja z novimi 

znanstvenimi spoznanji. Obvezni program obsega 7 vsebinskih sklopov, vsebine o volkovih 

pa lahko vključimo pri obravnavi učnih enot vsebinskih sklopov: Zgradba in delovanje 

celice, Geni in dedovanje, Evolucija, Zgradba in delovanje organizmov ter Ekologija 

(Vilhar in sod., 2008). 

 

2.3.2 UČNI NAČRT BIOLOGIJA V SREDNJIH STROKOVNIH IN 

POKLICNO – TEHNIŠKIH PROGRAMIH IZOBRAŽEVANJA 

Predmet Biologija se v programu srednjega strokovnega in poklicno – tehniškega 

izobraževanja izvaja kot obvezni in dodatni del. Obvezni del zajema minimalno splošno 

znanje biologije in obsega dva učna sklopa, dodatni del pa zajema temeljna splošna znanja 

biologije in vključuje 10 izbirnih modulov znanj. Vsebine o volkovih lahko vključimo v 

obravnavo obeh učnih sklopov obveznega dela in v nekatere izbirne module dodatnega dela, 

kot so: Genetika in evolucija, Primerjava strukture in funkcije živih bitij, Biologija celice, 

Biološko laboratorijsko in terensko delo ter Varstvena biologija in sonaravno vzdrževanje 

antropogenih ekosistemov (Zupančič in sod., 2007). 
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2.4 STALIŠČA 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je ˝stališče˝ pojasnjeno kot nekaj, kar določa kriterij 

za presojanje česa (stališče, Slovar slovenskega knjižnega jezika). Izraz ˝stališče˝ uporabljamo 

na različnih področjih človekove aktivnosti, npr. v znanosti, politiki ali gospodarstvu, široka 

uporabnost izraza pa najverjetneje izhaja iz same kompleksnosti le tega, saj zajema vsa 

področja človekove osebnosti (intelektualno, emocionalno in konativno osebnost). Stališča po 

eni strani omogočajo razlago načina človekovega vedenja, na drugi strani pa predstavljajo 

pomembno vlogo pri napovedovanju prihodnjega človekovega vedenja (Razdevšek-Pučko, 

1990). Myers (2007; v Tomažič, 2010) opisuje stališča kot občutja, zasnovana na 

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

vplivajo na naša dejanja in obratno, lahko tudi naša dejanja pomembno vplivajo na 

izoblikovanje določenih stališč. 

2.4.1 ZGRADBA IN OBLIKOVANJE STALIŠČ 

Stališča so celovit sistem, ki je sestavljen iz 3 komponent: kognitivne, afektivne in vedenjske. 

Kognitivno komponento sestavljajo vse misli, ideje, znanja, izkušnje, informacije, vrednote in 

argumenti o osebi, situaciji ali objektu, na podlagi katerih izoblikujemo stališča. Afektivno 

komponento stališč tvorijo čustva in razpoloženja v povezavi s predmetom stališč, ki pa so 

lahko pozitivna, negativna ali nevtralna. Vedenjska komponenta stališč pa je sestavljena iz 

vedenj, ki vplivajo na izoblikovanje stališč (Rebolj, 2014). Vedenja so značilna dejanja, ki 

vključujejo bodisi približevanje ali pa umik od predmeta stališča. Trikomponentni model 

zgradbe stališč predvideva, da oseba pozitivno stališče do določene situacije, osebe ali objekta 

izoblikuje takrat, ko so predmetu stališča naklonjena vsa njegova občutja, prepričanja in 

vedenja ter obratno (Olson in Maio, 2003; v Tomažič, 2010). Na to, katera od komponent bo 

poudarjena, pa vplivajo okoliščine. Ker vse tri komponente težijo k skladnosti, sprememba 

ene izmed njih povzroči težnjo po spremembi ostalih dveh komponent stališč (Hawkins, Best 

in Coney, 1998; v Forte, 2010). Na oblikovanje stališč vplivajo različni elementi, kot so: 

skupinska pripadnost (družina, vrstniške skupine), osebnostne lastnosti (starost, spol, 

izkušnje, navade, razpoloženja, čustva, življenjski dogodki) ter informacije in znanje, ki imajo 

velik vpliv tudi na samo moč, gotovost in odpornost stališč na zunanje vplive (Ule, 2009). 
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2.4.2 STALIŠČA IN ODNOS UČENCEV V POVEZAVI Z ŽIVALMI 

Slovenski učni načrti za biološke predmete so usmerjeni v čim večje pridobivanje 

neposrednih izkušenj učencev pri delu z različnimi organizmi ter njihovimi življenjskimi 

okolji. Učenci namreč le z neposrednim spoznavanjem živih organizmov pridobivajo 

nepozabne izkušnje in razvijajo močna čustva o njih, ki pa vodijo v izoblikovanje osebnih 

stališč in odnosa do organizmov. Dejstvo je, da so stališča, ki temeljijo na neposrednih 

izkušnjah veliko bolj obstojna, močnejša, bolj stabilna in odporna na različne vplive, odnos 

učencev do organizmov in znanje o njih pa se preko neposrednega rokovanja bistveno izboljša 

(Tomažič, 2008). Kellert (1985) navaja različne dejavnike, ki vplivajo na izoblikovanje stališč 

in odnosa učencev do živali, kot so spol, starost, okolje bivanja, vrsta živali, izkušnje z 

živalmi, kulturno okolje ter znanje. Prokop in sod. (2008) ter Tomažič (2008) navajajo, da 

znanje pozitivno vpliva na izoblikovanje stališč in odnosa učencev do živali, vendar da zgolj 

tradicionalno poučevanje brez neposrednih izkušenj učencev z organizmi, ne more izboljšati 

predhodnih stališč učencev do živali. Kellert (1985) v rezultatih raziskave poudarja, da na 

izoblikovanje odnosa učencev do živali pomembno vplivajo tudi lastnosti živali. Navaja, da 

so med učenci najbolj priljubljene tiste živali, ki jih zaradi ˝otroških˝ potez dojemajo kot 

ljubke, sledijo živali, ki živijo v gozdu in živali, ki se nam zdijo lepe. Na zadnjih mestih 

priljubljenosti pa se nahajajo ˝uporabne˝ živali, ˝laboratorijske˝ živali in nazadnje živali, ki so 

pomembne za ohranjanje ravnovesja v naravi, med katere spada tudi volk. Prokop in 

Tunnicliffe (2010) ugotavljata, da imajo učenci bolj negativen odnos do manj ˝popularnih 

živali˝, med katere sta uvrstila škodljivce (koloradski hrošč), plenilce (volk) in tiste živali, ki 

predstavljajo grožnjo za nastanek bolezni pri človeku (miš). Na podlagi raziskave pa 

ugotavljata tudi, da obstajajo možnosti za izboljšanje odnosa do navedenih živali in sicer 

preko naravoslovnega izobraževanja. 

2.4.3 STALIŠČA IN ODNOS LJUDI DO VOLKOV 

Odnos ljudi do volkov je pogojen s številnimi vzroki, ki vodijo v nastanek konfliktov med 

ljudmi in velikimi zvermi. Mednje uvrščamo zgodovinsko določen strah človeka pred 

volkovi, saj se jih ljudje že od nekdaj nagonsko bojimo, kljub dejstvu, da volkovi ljudi ne 

napadajo, vendar se ob srečanju hitro umaknejo (Krofel, 2011b).  Človek volka tretira tudi kot 

tekmeca pri lovu jelenjadi in srnjadi. Večanje številčnosti populacije volkov na določenem 

območju namreč povzroča zmanjšanje številčnosti plenskih vrst, predvsem divjadi in s tem 

posledično zmanjšanje načrtovanega odstrela divjadi. Glavni vzrok za nezadovoljstvo in 
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negativen odnos ljudi do volkov pa so napadi le teh na domače pašne živali, predvsem 

drobnico. Volk tako na območju svoje stalne ali občasne prisotnosti lahko predstavlja 

omejitveni dejavnik reje domačih živali. Ugotovitve raziskav pa kažejo na to, da škoda pri 

rejcih zaradi volkov v zadnjih letih narašča, zato je možnost konflikta med rejci pašnih živali 

in volkovi velika (Ministrstvo za okolje, 2009). Napadi volkov na domače živali so pogosto 

deležni tudi velike medijske pozornosti, ki posledično oblikuje negativen odnos javnosti do 

volkov. Pomemben ukrep za zmanjšanje napadov volkov na domače živali in s tem za 

izboljšanje odnosa ljudi do volkov pa je tudi prilagoditev ulova divjih rastlinojedcev, 

predvsem jelenjadi, saj kot kažejo podatki različnih raziskav, volkovi domače živali pogosteje 

plenijo na območjih, kjer je človek z lovom znatno zmanjšal številčnost populacij njihovega 

naravnega plena. Tako, bi se napadi volkov na domače živali najverjetneje zmanjšali, če bi 

dopustili, da se populacije divjih rastlinojedcev nekoliko povečajo (Krofel, 2011b). Dressel in 

sod. (2014) v meta analizi študije odnosa ljudi do medvedov in volkov v Evropi, ugotavljajo, 

da imajo ljudje po Evropi bolj pozitiven odnos do medveda kot do volka. Ugotavljajo tudi, da 

imajo mlajši in bolj izobraženi Evropejci bolj pozitiven odnos do teh dveh vrst, kot ljudje, ki 

so v preteklosti že utrpeli izgube zaradi škod povzročenih s strani medveda ali volka. Na 

individualni ravni se negativen odnos ljudi do velikih zveri kaže predvsem v ilegalnem 

pobijanju živali, ki pomeni veliko grožnjo evropskim populacijam medvedov in volkov. Na 

družbeni ravni pa se negativen odnos kaže predvsem kot odpor javnosti do velikih zveri in 

izvajanja varstvenih načrtov za obnovitev populacij velikih zveri (Dressel in sod., 2014). 

Rezultati ankete o odnosu človeka do velikih zveri (medveda, volka in risa), ki so bili leta 

1996 objavljeni v reviji Proteus, so pokazali, da je prepričanje pri ljudeh, da velike zveri 

napadajo človeka, precej veliko, čeprav to drži le v nekaj izjemnih primerih. Glede na 

rezultate tako lahko sklepamo, da je bila javnost s tem dejstvom slabo informirana, temu 

primeren je tudi odnos anketirancev do velikih zveri, ki so volka opisali kot krvoločnega, 

agresivnega in najmanj simpatičnega izmed vseh treh vrst. Zato je ključnega pomena, da manj 

priljubljene živalske vrste predstavimo učencem že v začetkih njihovega šolanja in tako 

poskušamo izkoreniniti njihovo negativno podobo (Korenjak, 1996). 
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3 NAMEN IN CILJI 

S pomočjo izvedene raziskave smo pri dijakinjah in dijakih srednje strokovne šole in 

strokovne gimnazije, preverjali ter ugotavljali njihova stališča do volkov. Želeli smo 

ugotoviti: 

• ali obstaja razlika v stališčih do volkov med dijakinjami in dijaki, 

• ali obstaja razlika v stališčih do volkov med dijakinjami in dijaki višjih in nižjih 

letnikov ter 

• ali obstaja razlika v stališčih do volkov med dijakinjami in dijaki z višjo oz. nižjo 

oceno pri predmetu biologije. 

Celostni cilj diplomske naloge je raziskati, kakšno je mnenje dijakov o pomenu in vlogi volka 

v naravi in za ljudi, kar bi v nadaljevanju lahko omogočilo izboljšanje sprejemanja volkov na 

območju njihove stalne prisotnosti, kot tudi tam, kjer se pojavljajo le občasno ter spremeniti 

negativen odnos dijakov do volkov. 

4 HIPOTEZE 

Hipoteze, ki smo jih preverjali v raziskavi so bile sledeče: 

• dijakinje imajo bolj negativna stališča do volkov kot dijaki; 

• dijakinje in dijaki višjih letnikov imajo bolj pozitivna stališča do volkov kot dijakinje 

in dijaki nižjih letnikov srednje strokovne šole; 

• dijakinje in dijaki z boljšim učnim uspehom oz. višjo oceno pri predmetu biologije 

imajo bolj pozitivna stališča do volkov kot dijakinje in dijaki s slabšim učnim 

uspehom oz. nižjo oceno pri predmetu biologije. 

5 METODE 

5.1 OPIS VZORCA 

V raziskavi je sodelovalo 215 dijakinj in dijakov srednje strokovne šole in strokovne 

gimnazije. Natančnejši opis vzorca po kategorijah (spol, letnik srednje šole in ocena pri 

predmetu biologije) je predstavljen v tabeli 1. 
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Tabela 1: Opis vzorca po kategorijah 

Spol Letnik   Ocena  
moški ženski drugi tretji  1 2 3 4 5 

65 150 138 77  1 64 98 40 4 

Skupaj: 215 Skupaj: 215  Skupaj: 207 * 

* Opomba: Pri kategoriji ˝Ocena˝ je prišlo do odstopanja pri skupnem številu anketirancev, saj 8 

dijakinj oz. dijakov ni podalo ocene pri predmetu biologije v preteklem šolskem letu. 

5.2 POTEK RAZISKAVE 

Raziskava stališč dijakinj in dijakov do volkov je bila izvedena v šolskem letu 2013/2014. 

Anketni vprašalniki so bili razdeljeni drugemu in tretjemu letniku srednje strokovne šole ter 

tretjemu letniku strokovne gimnazije Srednje veterinarske šole v Ljubljani. Anketni 

vprašalnik so dijakinje in dijaki izpolnjevali 15 minut, v času rednega pouka.  

5.3 INSTRUMENT 

Za preverjanje in ugotavljanje stališč dijakinj in dijakov do volkov smo uporabili 

kvantitativno metodo pridobivanja podatkov in sicer anketni vprašalnik (priloga 1), ki je bil 

sestavljen iz dveh delov.  

Prvi del anketnega vprašalnika je vseboval podatke o anketirancu (spol, starost, letnik, smer, 

ocena biologije v preteklem šolskem letu, kraj bivanja, pogostost zahajanja v naravo, 

prisotnost lovca v družini, reja drobnice, srečanje z volkom v naravi ter srečanje z volkom v 

živalskem vrtu).  

Drugi del anketnega vprašalnika pa je vseboval 21 različnih trditev, s pomočjo katerih smo 

preverjali stališča dijakinj in dijakov do volkov. Trditve so prikazane v tabeli 3. Dijakinje in 

dijaki so posamezno trditev ocenjevali s 5 – stopenjsko Likertovo lestvico, katere vrednosti in 

njihovi pomeni so predstavljeni v tabeli 4.    
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Tabela 2: Trditve za preverjanje stališč dijakinj in dijakov do volkov 

N       Trditev                                                                                                    Ocena 
1       Rad bi spoznaval življenjska okolja volka.                                              
2       Volkov se bojim. 
3       Volka v Sloveniji ni potrebno ohraniti, saj živi drugod po Evropi. 
4       Zadrževanje volkov v ujetništvu je kruto. 
5       Motilo bi me, če bi odstrelili vse volkove v Sloveniji. 
6       Strah bi me bilo hoditi po gozdu, če bi vedel, da tam živijo volkovi. 
7       Pobijanje volkov za zabavo je kruto. 
8       Rad bi izvedel, kako so se volkovi razvili. 
9       Raje bi si ogledal model volka kot živo žival. 
10     Volkove bi bilo najbolje iztrebiti (pobiti). 
11     Rad berem različne stvari o volkovih. 
12     Taboril bi le tam, kjer daleč naokoli ne bi bilo nobenega volka. 
13     Volka je v Sloveniji pomembno ohraniti za prihodnje generacije. 
14     Tudi volkovi morajo imeti pravice. 
15     Prisotnost volka v gozdovih v svoji okolici bi sprejel brez večjih težav.       
16     Rad gledam poljudno – znanstvene oddaje o volkovih. 
17     Volkovi so po naravi zlobni, saj napadajo domače živali (npr. ovce). 
18     Prepovedal bi kakršenkoli lov na divje živali. 
19     Volkovi ne sodijo v bližino človeških bivališč. 
20     Volk človeku ni nevaren. 
21     Število volkov v Sloveniji bi se moralo povečati. 

1  2  3  4  5 
1  2  3  4  5 
1  2  3  4  5 
1  2  3  4  5 
1  2  3  4  5 
1  2  3  4  5 
1  2  3  4  5 
1  2  3  4  5 
1  2  3  4  5 
1  2  3  4  5 
1  2  3  4  5 
1  2  3  4  5 
1  2  3  4  5 
1  2  3  4  5 
1  2  3  4  5 
1  2  3  4  5 
1  2  3  4  5 
1  2  3  4  5 
1  2  3  4  5 
1  2  3  4  5 
1  2  3  4  5 

                                                   
               
                                                                                     

                       Tabela 3: Vrednosti 5 – stopenjske Likertove lestvice 

Vrednosti                      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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5.4 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 

Grobe podatke, ki smo jih pridobili s pomočjo anketnih vprašalnikov smo vnesli v 

računalniški program Microsoft Office Excel. Podatke smo nato vnesli v program SPSS, kjer 

smo jih na podlagi zastavljenih ciljev in hipotez statistično obdelali. V rezultatih navajamo 

osnovno deskriptivno statistiko (povprečne vrednosti in standardne napake) ter inferenčno 

statistiko dveh neparametričnih preizkusov; Mann – Whitney U preizkus in Kruskal – Wallis 

preizkus.  

 

 

Pomen oznak: 

• M – aritmetična sredina, 

• SN – standardna napaka, 

• Z – standardna vrednost, 

• p – statistična pomembnost. 
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6 REZULTATI  

Rezultati raziskave vključujejo analizo posameznih trditev stališč glede na spol, letnik srednje 

šole in oceno pri predmetu biologije, pridobljeni rezultati pa so hkrati opisani tudi glede na 

zastavljene hipoteze. 

6.1 ANALIZA POSAMEZNIH TRDITEV STALIŠČ IN REZULTATOV 

GLEDE NA HIPOTEZE 

Posamezne trditve stališč (tabela 3) so bile formulirane tako pozitivno kot tudi negativno. 

Lahko jih razvrstimo v tri skupine – znanje o volkovih, varstveni odnos do volkov in strah 

do volkov. Trditve, ki se nanašajo na pridobivanje novega znanja o volkovih so trditve z 

zaporednimi številkami 1, 8, 9, 11 in 16. Med trditve, ki vključujejo varstvo volkov spadajo 

trditve z zaporednimi številkami 3, 4, 5, 7, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19 in 21. Trditve z 

zaporednimi številkami 2, 6, 12, in 20 pa izražajo strah do volkov. Namen razvrstitve trditev 

stališč med omenjene skupine je v učinkovitejši in bolj pregledni interpretaciji rezultatov.  

6.1.1 ANALIZA POSAMEZNIH TRDITEV STALIŠČ GLEDE NA SPOL 

Tabela 5 prikazuje rezultate statistične analize posameznih trditev stališč glede na spol 

anketirancev, ki so svojo opredelitev podali s pomočjo 5 – stopenjske Likertove lestvice 

(tabela 4). S prikazanimi rezultati statistične obdelave smo hkrati preverili tudi točnost 

hipoteze 1 – ˝Dijakinje imajo bolj negativna stališča do volkov kot dijaki.˝.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Rejc, N. Stališča dijakov srednje strokovne šole do volkov. Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v 
Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biologija in gospodinjstvo, 2015. 

16 

 

Tabela 4: Deskriptivna in inferenčna statistika posameznih trditev stališč glede na spol anketirancev 

  
Spol 

 
Mann – 

Whitney U 
preizkus 

 
Moški 

 
Ženski 

 N Trditev M SN M SN Z p 
1 Rad bi spoznaval življenjska okolja volka. 3,9 0,12 4,1 0,07 -1,19 0,234 
2 Volkov se bojim. 2,3 0,12 2,4 0,10 -0,01 0,991 
3 Volka v Sloveniji ni potrebno ohraniti, saj 

živi drugod po Evropi.  
 

1,1 
 

0,05 
 

1,2 
 

0,05 
 

-0,97 
 

0,330 
4 Zadrževanje volkov v ujetništvu je kruto. 3,3 0,16 3,6 0,09 -1,05 0,293 
5 Motilo bi me, če bi odstrelili vse volkove 

v Sloveniji. 
 

4,7 
 

0,10 
 

4,7 
 

0,07 
 

-0,09 
 

0,931 
6 Strah bi me bilo hoditi po gozdu, če bi 

vedel, da tam živijo volkovi.  
 

2,7 
 

0,16 
 

2,8 
 

0,10 
 

-1,02 
 

0,306 
7 Pobijanje volkov za zabavo je kruto. 4,4 0,16 4,7 0,09 -2,31 0,021 
8 Rad bi izvedel, kako so se volkovi razvili. 3,8 0,12 3,9 0,08 -0,73 0,465 
9 Raje bi si ogledal model volka kot živo 

žival. 
 

1,7 
 

0,14 
 

1,9 
 

0,10 
 

-0,75 
 

0,456 
10 Volkove bi bilo najbolje iztrebiti (pobiti).   1,2   0,10   1,1   0,04   -0,28  0,778 
11 Rad berem različne stvari o volkovih. 3,0 0,13 3,4 0,08 -2,35 0,019 
12 Taboril bi le tam, kjer daleč naokoli ne bi 

bilo nobenega volka.  
 

2,5 
 

0,13 
 

2,8 
 

0,09 
 

-1,54 
 

0,123 
13 Volka je v Sloveniji pomembno ohraniti 

za prihodnje generacije. 
 

4,6 
 

0,10 
 

4,6 
 

0,05 
 

-0,39 
 

0,694 
14 Tudi volkovi morajo imeti pravice. 4,2 0,11 4,5 0,06 -2,27 0,023 
15 Prisotnost volka v gozdovih v svoji 

okolici bi sprejel brez večjih težav. 
 

3,9 
 

0,12 
 

3,8 
 

0,09 
 

-0,17 
 

0,866 
16 Rad gledam poljudno – znanstvene oddaje 

o volkovih. 
 

3,6 
 

0,13 
 

3,6 
 

0,09 
 

-0,13 
 

0,894 
17 Volkovi so po naravi zlobni, saj napadajo 

domače živali (npr. ovce).  
 

1,8 
 

0,12 
 

2,0 
 

0,09 
 

-1,39 
 

0,164 
18 Prepovedal bi kakršenkoli lov na divje 

živali. 
 

2,8 
 

0,16 
 

3,6 
 

0,11 
 

-4,08 
 

<0,001 
19 Volkovi ne sodijo v bližino človeških 

bivališč.  
 

2,8 
 

0,14 
 

3,1 
 

0,09 
 

-2,33 
 

0,020 
20 Volk človeku ni nevaren. 2,8 0,13 3,1 0,08 -2,22 0,026 
21 Število volkov v Sloveniji bi se moralo 

povečati. 
 

3,9 
 

0,13 
 

3,8 
 

0,08 
 

-0,78 
 

0,437 

Opomba: Statistično pomembni podatki so odebeljeni; M = aritmetična sredina; SN = standardna 
napaka; Z = standardna vrednost; p = statistična pomembnost. 

 

Statistično pomembne razlike v stališčih do volkov med dijakinjami in dijaki opazimo pri 

trditvah z zaporednimi številkami 7, 11, 14, 18, 19 in 20.  
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Pri trditvi 7 ˝Pobijanje volkov za zabavo je kruto.˝ (p = 0,021) dijakinje izražajo višjo stopnjo 

strinjanja s to trditvijo kot dijaki. Pri trditvi 11 ˝Rad berem različne stvari o volkovih.˝ (p = 

0,019) opazimo, da dijakinje raje berejo različne stvari o volkovih kot dijaki. Tako dijakinje 

kot dijaki pa so visoke vrednosti (M = 3,6) navajali pri trditvi 16 ˝Rad gledam poljudno – 

znanstvene oddaje o volkovih.˝ (p = 0,894). S trditvijo 14 ˝Tudi volkovi morajo imeti pravice.˝ 

(p = 0,023) se dijakinje strinjajo bolj kot dijaki. Pri trditvi 18 ˝Prepovedal bi kakršenkoli lov 

na divje živali.˝ (p = <0,001) opazimo statistično najpomembnejše razlike, saj so dijakinje 

veliko bolj zavzete za prepoved lova na divje živali kot dijaki. Kljub negativni opredelitvi 

dijakinj v povezavi z lovom na divje živali, pa dijakinje pri trditvi 19 ˝Volkovi ne sodijo v 

bližino človeških bivališč.˝ (p = 0,020) izražajo višjo stopnjo strinjanja s to trditvijo kot dijaki. 

Statistično pomembne razlike med spoloma opazimo tudi pri trditvi 20 ˝Volk človeku ni 

nevaren.˝ (p = 0,026), kjer dijakinje izražajo bolj pozitivno mnenje kot dijaki. 

Manjše razlike v stališčih do volkov med dijakinjami in dijaki opazimo pri trditvi 1 ˝Rad bi 

spoznaval življenjska okolja volka.˝ (p = 0,234), pri kateri dijakinje izražajo nekoliko višjo 

željo po spoznavanju volčjih habitatov kot dijaki. Ta razlika ni statistično pomembna. Tudi pri 

trditvi 2 ˝Volkov se bojim.˝ (p = 0,991) ni statistično pomembnih razlik med spoloma, saj so 

vrednosti tako pri dijakinjah kot tudi pri dijakih sorazmerno podobne in nizke, kar pomeni da 

se anketiranci volkov ne bojijo, čeprav so se dijakinje pri vrednostih uvrstile malce višje. Pri 

trditvi 12 ˝Taboril bi le tam, kjer daleč naokoli ne bi bilo nobenega volka.˝ (p = 0,123), ki 

prav tako ni statistično pomembna, pa dijakinje izražajo manjšo željo po taborjenju na 

območju volka kot dijaki. 

Opredelitev dijakinj in dijakov pri trditvah 5, 13 in 16 je popolnoma enaka. S trditvijo 5 

˝Motilo bi me, če bi odstrelili vse volkove v Sloveniji.˝ (p = 0,931), se dijakinje in dijaki skoraj 

popolnoma strinjajo, zares pozitivno pa so se opredelili tudi glede ohranjanja volčje 

populacije v Sloveniji (trditev 13 ˝Volka je v Sloveniji pomembno ohraniti za prihodnje 

generacije.˝ (p = 0,694)). Tudi pri vseh ostalih trditvah statistično pomembnih razlik med 

spoloma nismo zaznali. 

Prvo hipotezo - ˝Dijakinje imajo bolj negativna stališča do volkov kot dijaki.˝ lahko le 

delno potrdimo, saj so se statistično pomembne razlike med ocenami dijakinj in dijakov 

pojavile le pri šestih trditvah, predvsem pri tistih, ki se navezujejo na lov in moralni vidik 

mučenja živali ter na pripravljenost za učenje o živalih. Pri teh trditvah so dijakinje navajale 

višje strinjanje kot dijaki. Dijakinje pa izkazujejo manjšo željo po interakciji z volkovi v 

bližini človeških bivališč kot dijaki.  
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6.1.2 ANALIZA POSAMEZNIH TRDITEV STALIŠČ GLEDE NA LETNIK 

SREDNJE ŠOLE 

V tabeli 6 so prikazani rezultati statistične analize posameznih trditev stališč glede na letnik 

srednje šole, ki ga obiskujejo anketirani/e dijaki/nje. Glede na prikazane rezultate smo hkrati 

preverili tudi točnost hipoteze 2 - ˝Dijakinje in dijaki višjih letnikov imajo bolj pozitivna 

stališča do volkov kot dijakinje in dijaki nižjih letnikov srednje strokovne šole.˝. Pri razlagi 

rezultatov statistične analize posameznih trditev stališč, smo v nadaljevanju za celotni vzorec 

uporabljali izraz ˝dijaki˝.  
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Tabela 5: Deskriptivna in inferenčna statistika posameznih trditev stališč glede na letnik srednje šole 

  
Letnik 

 
Mann – 

Whitney U 
preizkus 

 
Drugi 

 
Tretji 

 N Trditev M SN M SN Z p 
1 Rad bi spoznaval življenjska okolja volka. 4,0 0,08 4,1 0,09  0,00 0,997 
2 Volkov se bojim.  2,2 0,10 2,6 0,14 -2,02 0,044 
3 Volka v Sloveniji ni potrebno ohraniti, saj 

živi drugod po Evropi.  
 

1,2 
 

0,05 
 

1,2 
 

0,06 
 

-0,93 
 

0,352 
4 Zadrževanje volkov v ujetništvu je kruto. 3,5 0,10 3,4 0,13 -0,46 0,642 
5 Motilo bi me, če bi odstrelili vse volkove 

v Sloveniji. 
 

4,7 
 

0,07 
 

4,6 
 

0,09 
 

-1,65 
 

0,099 
6 Strah bi me bilo hoditi po gozdu, če bi 

vedel, da tam živijo volkovi.  
 

2,7 
 

0,11 
 

2,9 
 

0,14 
 

-0,95 
 

0,343 
7 Pobijanje volkov za zabavo je kruto. 4,6 0,10 4,7 0,11 -0,51 0,608 
8 Rad bi izvedel, kako so se volkovi razvili. 3,9 0,08 3,9 0,11 -0,38 0,702 
9 Raje bi si ogledal model volka kot živo 

žival. 
 

1,7 
 

0,09 
 

2,0 
 

0,16 
 

-1,29 
 

0,196 
10 Volkove bi bilo najbolje iztrebiti (pobiti).   1,1   0,05   1,2   0,07   -1,63  0,103 
11 Rad berem različne stvari o volkovih. 3,2 0,09 3,4 0,11 -1,44 0,149 
12 Taboril bi le tam, kjer daleč naokoli ne bi 

bilo nobenega volka.  
 

2,6 
 

0,09 
 

2,9 
 

0,13 
 

-1,84 
 

0,066 
13 Volka je v Sloveniji pomembno ohraniti 

za prihodnje generacije. 
 

4,5 
 

0,06 
 

4,7 
 

0,06 
 

-1,06 
 

0,290 
14 Tudi volkovi morajo imeti pravice. 4,4 0,07 4,4 0,09 -0,30 0,767 
15 Prisotnost volka v gozdovih v svoji 

okolici bi sprejel brez večjih težav. 
 

3,8 
 

0,09 
 

3,8 
 

0,12 
 

-0,05 
 

0,959 
16 Rad gledam poljudno – znanstvene oddaje 

o volkovih. 
 

3,5 
 

0,09 
 

3,7 
 

0,13 
 

-1,06 
 

0,290 
17 Volkovi so po naravi zlobni, saj napadajo 

domače živali (npr. ovce).  
 

2,0 
 

0,09 
 

2,0 
 

0,12 
 

-0,30 
 

0,765 
18 Prepovedal bi kakršenkoli lov na divje 

živali. 
 

3,5 
 

0,11 
 

3,0 
 

0,15 
 

-2,60 
 

0,009 
19 Volkovi ne sodijo v bližino človeških 

bivališč.  
 

3,0 
 

0,09 
 

3,1 
 

0,12 
 

-1,10 
 

0,272 
20 Volk človeku ni nevaren. 3,0 0,09 2,9 0,12 -0,71 0,476 
21 Število volkov v Sloveniji bi se moralo 

povečati. 
 

3,8 
 

0,09 
 

3,8 
 

0,11 
 

-0,43 
 

0,669 

Opomba: Statistično pomembni podatki so odebeljeni; M = aritmetična sredina; SN = standardna 
napaka; Z = standardna vrednost; p = statistična pomembnost. 

 

Statistično pomembne razlike v stališčih dijakov do volkov glede na letnik srednje šole, 

katerega obiskujejo, smo opazili le pri dveh trditvah, in sicer pri trditvi z zaporedno številko 2 

in 18. 
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Pri trditvi 2 ˝Volkov se bojim.˝ (p = 0,044) opazimo, da dijaki višjega letnika izražajo višjo 

stopnjo strahu do volkov kot dijaki nižjega letnika. Statistično pomembne razlike pa opazimo 

tudi pri trditvi 18 ˝Prepovedal bi kakršenkoli lov na divje živali.˝ (p = 0,009), saj dijaki nižjih 

letnikov izražajo višjo stopnjo strinjanja s to trditvijo kot dijaki višjih letnikov, ki pri tej 

trditvi niso imeli posebnega mnenja. 

Manjše razlike, glede pripravljenosti dijakov za pridobivanje novih informacij o biologiji in 

načinu življenja volkov, ki sicer statistično niso pomembne, pa opazimo pri trditvi 9 (˝Raje bi 

si ogledal model volka kot živo žival.˝ (p = 0,196)), 11 (˝Rad berem različne stvari o 

volkovih.˝ (p = 0,149)) in 16 (˝Rad gledam poljudno – znanstvene oddaje o volkovih.˝ (p = 

0,290)). Pri trditvi 9 dijaki nižjih letnikov izražajo večjo željo po opazovanju žive živali kot 

dijaki višjih letnikov, čeprav so ocene dijakov obeh letnikov dokaj nizke. Pri trditvah 11 in 16 

pa opazimo, da učenci višjih letnikov informacije o volkovih raje pridobivajo z branjem in 

gledanjem poljudno – znanstvenih oddaj o volkovih kot dijaki nižjih letnikov. Pri trditvah 2, 6 

in 12, ki se nanašajo na strah dijakov do volkov opazimo, da dijaki višjih letnikov pri vseh 

treh trditvah izražajo višjo stopnjo strahu do volkov kot dijaki nižjih letnikov, vendar razlike 

pri trditvah 6 in 12 niso statistično pomembne. Tudi pri sicer statistično nepomembni trditvi 

20 ˝Volk človeku ni nevaren.˝ (p = 0,476), dijaki višjih letnikov izražajo bolj negativno 

mnenje kot dijaki nižjih letnikov, ki pri tej trditvi niso imeli posebnega mnenja. Manjšo, 

statistično nepomembno razliko glede varstvenega odnosa dijakov do volkov, opazimo pri 

trditvi 5 ˝Motilo bi me če bi odstrelili vse volkove v Sloveniji.˝ (p = 0,099), pri kateri dijaki 

nižjih letnikov navajajo višji nivo strinjanja kot dijaki višjih letnikov. 

Ocene dijakov nižjih in višjih letnikov pa so bile popolnoma enake pri trditvah z zaporednimi 

številkami 3, 14, 15, 17 in 21, ki se nanašajo na varstvo volkov, kjer so tako dijaki nižjih kot 

tudi višjih letnikov izražali zelo pozitivno mnenje. Tudi pri trditvi 8 ˝Rad bi izvedel, kako so 

se volkovi razvili.˝ (p = 0,702) sta bili oceni obeh letnikov enaki in dokaj visoki, kar pomeni, 

da je zanimanje dijakov o razvoju volkov precej visoko. Trditve z enakimi ocenami dijakov 

niso statistično pomembne, saj med dijaki nižjih in višjih letnikov ni razlik. 

Iz rezultatov razberemo, da dijaki višjih letnikov izražajo višjo stopnjo strahu do volkov kot 

dijaki nižjih letnikov, ki pa bolj pozitivno mnenje izražajo tudi v povezavi s prepovedjo lova 

na divje živali. Na podlagi rezultatov tako hipotezo 2 – ˝Dijakinje in dijaki višjih letnikov 

imajo bolj pozitivna stališča do volkov kot dijakinje in dijaki nižjih letnikov srednje 

strokovne šole.˝ lahko ovržemo.  
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6.1.3 ANALIZA POSAMEZNIH TRDITEV STALIŠČ GLEDE NA OCENO PRI 

PREDMETU BIOLOGIJE 

Tabela 7 prikazuje rezultate statistične analize posameznih trditev stališč glede na oceno 

dijakinj in dijakov pri predmetu biologije. S pomočjo prikazanih rezultatov smo preverili 

resničnost hipoteze 3 - ˝Dijakinje in dijaki z boljšim učnim uspehom oz. višjo oceno pri 

predmetu biologije imajo bolj pozitivna stališča do volkov kot dijakinje in dijaki s slabšim 

učnim uspehom oz. nižjo oceno pri predmetu biologije.˝. Ocene 1 – 5 smo pri statistični 

analizi podatkov združili v tri kategorije (ocena 1 in 2, ocena 3 ter ocena 4 in 5), saj je oceno 

1 imel/a le en/a dijak/inja, oceno 5 pa le štirje/i dijaki/nje. Celotno število vzorca v tem 

primeru znaša 207, saj se 8 dijakinj oz. dijakov pri oceni iz biologije ni opredelilo. Pri razlagi 

rezultatov statistične analize posameznih trditev stališč glede na oceno pri predmetu biologije, 

smo v nadaljevanju za celotni vzorec uporabljali izraz ˝dijaki˝.  
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Tabela 6: Deskriptivna in inferenčna statistika posameznih trditev stališč glede na oceno pri predmetu 

biologije 

  
Ocena pri predmetu biologije 

 
Kruskal – 

Wallis 
preizkus 

 
    1 in 2                 3                 4 in 5 

N                    Trditev  M      SN        M      SN        M    SN Hi2 p 
1 Rad bi spoznaval življenjska 

okolja volka. 
 
4,1     0,10      4,0     0,09      4,0     0,13         1,04       0,595 
2,4     0,16      2,3     0,11      2,6     0,17         2,09       0,352 
             
 
1,2     0,06      1,2     0,06      1,2     0,10         0,54       0,765 
            
3,7     0,14      3,2     0,12      3,7     0,15         8,98       0,011 
 
4,6     0,14      4,7     0,08      4,8     0,09         0,48       0,788 
 
2,9     0,16      2,7     0,12      2,8     0,19         0,59       0,744 
 
4,7     0,13      4,5     0,12      4,8     0,13         3,30       0,192 
 
3,9     0,13      3,9     0,09      3,9     0,16         0,49       0,782 
 
2,0     0,15      1,8     0,12      1,6     0,16         2,93       0,231 
 
1,0     0,03      1,2     0,07      1,2     0,11         0,32       0,853 
 
3,2     0,13      3,2     0,10      3,2     0,16         0,09       0,955 
 
2,8     0,14      2,7     0,10      2,8     0,17         1,06       0,589 
 
4,6     0,09      4,5     0,07      4,6     0,10         2,38       0,305 
 
4,5     0,08      4,3     0,09      4,3     0,11         1,56       0,458 
 
 
3,7     0,14      3,9     0,11      3,8     0,15         2,46       0,293 
 
3,6     0,14      3,6     0,11      3,5     0,16         0,78       0,677 
 
 
2,0     0,12      2,0     0,11      2,0     0,16         0,30       0,862 
 
3,6     0,17      3,3     0,14      3,0     0,18         6,09       0,048 
 
3,1     0,13      3,0     0,11      3,0     0,15         1,09       0,580 
2,9     0,12      3,1     0,11      2,9     0,14         3,04       0,218 
 
3,9     0,12      3,8     0,11      3,8     0,13         0,50       0,778 

2 Volkov se bojim.  
3 Volka v Sloveniji ni potrebno 

ohraniti, saj živi drugod po 
Evropi.  

4 Zadrževanje volkov v ujetništvu 
je kruto. 

5 Motilo bi me, če bi odstrelili vse 
volkove v Sloveniji. 

6 Strah bi me bilo hoditi po gozdu, 
če bi vedel, da tam živijo volkovi.  

7 Pobijanje volkov za zabavo je 
kruto. 

8 Rad bi izvedel, kako so se volkovi 
razvili. 

9 Raje bi si ogledal model volka kot 
živo žival. 

10 Volkove bi bilo najbolje iztrebiti 
(pobiti).  

11 Rad berem različne stvari o 
volkovih. 

12 Taboril bi le tam, kjer daleč 
naokoli ne bi bilo nobenega volka.  

13 Volka je v Sloveniji pomembno 
ohraniti za prihodnje generacije. 

14 Tudi volkovi morajo imeti 
pravice. 

15 Prisotnost volka v gozdovih v 
svoji okolici bi sprejel brez večjih 
težav. 

16 Rad gledam poljudno – 
znanstvene oddaje o volkovih. 

17 Volkovi so po naravi zlobni, saj 
napadajo domače živali (npr. 
ovce).  

18 Prepovedal bi kakršenkoli lov na 
divje živali. 

19 Volkovi ne sodijo v bližino 
človeških bivališč.  

20 Volk človeku ni nevaren. 
21 Število volkov v Sloveniji bi se 

moralo povečati. 
Opomba: Statistično pomembni podatki so odebeljeni; M = aritmetična sredina; SN = standardna 
napaka; p = statistična pomembnost. 
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Statistično pomembne razlike v stališčih dijakov do volkov glede na oceno pri predmetu 

biologije, opazimo pri trditvah z zaporednima številkama 4 in 18. Dijaki, ki imajo pri 

predmetu biologije oceno 1 ali 2 ter 4 ali 5 se s trditvijo 4 ˝Zadrževanje volkov v ujetništvu je 

kruto.˝ (p = 0,011) strinjajo bolj kot dijaki, ki pri predmetu biologije dosegajo oceno 3. Pri 

statistično pomembni trditvi 18 ˝Prepovedal bi kakršenkoli lov na divje živali.˝ (p = 0,048) pa 

dijaki z oceno 4 ali 5 nimajo posebnega mnenja, medtem ko imajo dijaki z oceno 1 ali 2 bolj 

negativen pogled na lov na divje živali kot dijaki z oceno 3.  

Statistično pomembnih razlik v stališčih med dijaki z nižjo ali višjo oceno pri predmetu 

biologije, pri trditvah, ki se nanašajo na pridobivanje novih informacij o volkovih, ni bilo, so 

pa prisotne manjše razlike pri trditvi 9 (˝Raje bi si ogledal model volka kot živo žival.˝ (p = 

0,231)), kjer želja dijakov po ogledu žive živali narašča z višino ocene pri biologiji. Tudi pri 

trditvah s pomenom strahu do volkov, statistično pomembnih razlik nismo opazili, lahko pa 

omenimo trditvi 2 (˝Volkov se bojim.˝ (p = 0,352)) in 6 (˝Strah bi me bilo hoditi po gozdu, če 

bi vedel, da tam živijo volkovi.˝ (p = 0,744)), pri katerih dijaki z oceno 3 izražajo najnižjo 

stopnjo strahu do volkov. 

Ugotovili smo, da višina ocene pri predmetu biologije nima bistvenega pomena pri 

izoblikovanju stališč dijakov do volkov, saj so se statistično pomembne razlike pojavile le pri 

dveh trditvah, ki se navezujeta na lov (trditev 4) in zadrževanje živali v ujetništvu (trditev 18). 

Pri obeh trditvah so dijaki z oceno 1 ali 2 izražali višji nivo strinjanja oz. bolj pozitivno 

mnenje kot dijaki z oceno 3. Prav tako so dijaki z oceno 1 ali 2 izrazili višjo stopnjo strinjanja 

s prepovedjo lova na divje živali kot dijaki z oceno 4 ali 5, ki so se pri tej trditvi opredelili z 

najnižjo stopnjo strinjanja. Tako hipotezo 3 – ˝Dijakinje in dijaki z boljšim učnim uspehom 

oz. višjo oceno pri predmetu biologije imajo bolj pozitivna stališča do volkov kot dijakinje in 

dijaki s slabšim učnim uspehom oz. nižjo oceno pri predmetu biologije.˝ na podlagi 

rezultatov lahko ovržemo. 
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7 RAZPRAVA IN SKLEPI 

Volk (Canis lupus) je karizmatična in krovna vrsta, ki ima bistveno vlogo in pomen tako v 

naravi, kot tudi za ljudi. Obstanek te vrste v Sloveniji in tudi drugod po svetu je odvisen od 

številnih dejavnikov, med njimi pa imajo vsekakor velik pomen stališča ljudi do te vrste, ki so 

zelo različna in kompleksna. Številne raziskave tekom zadnjih let so pokazale, da imajo do 

volkov najbolj odklonilen oz. negativen odnos rejci domačih pašnih živali, ki so v preteklosti 

že utrpeli škode ali izgube zaradi napadov le teh na pašne živali (npr. drobnico). Negativen 

odnos do volkov je tudi posledica zgodovinsko določenega strahu pred to vrsto, saj je bil volk 

v preteklosti mnogokrat prikazan kot zloben, škodljiv (Jonozovič, 2003). Røskaft in sod. 

(2007) menijo, da k izoblikovanju pozitivnega odnosa ljudi do velikih zveri (tudi do volkov) 

pomembno pripomore že posreden stik z njimi v naravi (npr. opazimo stopinje, slišimo 

tuljenje volkov ipd.). Prokop in sod. (2011) so v raziskavi medkulturne primerjave odnosa 

otrok do volkov prav tako ugotovili, da na pozitiven odnos otrok do volkov znatno vplivajo 

aktivnosti otrok v naravi, gledanje naravoslovno – izobraževalnih filmov in branje 

izobraževalne literature. Ugotovili so tudi, da otroci, ki več časa preživijo v naravi, izražajo 

nižje stopnje strahu do volkov in imajo posledično tudi bolj pozitiven odnos do volkov ter 

obratno.  

Na izoblikovanje odnosa do volkov pa pomembno vpliva tudi znanje oz. informiranost, zato 

je ključnega pomena, da kot učitelji pri učencih že v zgodnjih učnih letih, preko poznavanja 

biologije in vloge volka v ekosistemu, spodbujamo zavest o pomenu ohranjanja njegovega 

obstoja ter tako vplivamo na oblikovanje pozitivnejših stališč do volkov. Røskaft in sod. 

(2007) so na podlagi izvedene raziskave odnosa Norvežanov do velikih zveri, prišli do 

ugotovitve, da imajo posamezniki z višjo stopnjo izobrazbe bolj pozitiven odnos do velikih 

zveri kot posamezniki z nižjo stopnjo izobrazbe.  

 

S pomočjo raziskave, ki smo jo izvedli v okviru diplomske naloge smo raziskovali in 

preverjali, kakšna so stališča dijakinj in dijakov srednje strokovne šole do volkov. Ugotavljali 

smo, ali obstajajo statistično pomembne razlike v stališčih do volkov med dijakinjami in 

dijaki, med dijakinjami in dijaki nižjih in višjih letnikov srednje strokovne šole ter med 

dijakinjami in dijaki z nižjo oz. višjo oceno pri predmetu biologije. Namen preverjanja stališč 

dijakinj in dijakov do volkov je v posledično ustrezni izbiri metode poučevanja učitelja, s 

pomočjo katere bi poskušal spremeniti negativen odnos učencev do volkov. 
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Pri prvi hipotezi smo predpostavljali, da imajo dijakinje bolj negativna stališča do volkov kot 

dijaki. Rezultati so pokazali, da imajo dijakinje bolj pozitivna mnenja in stališča do volkov v 

povezavi z njihovim obstojem in varovanjem kot dijaki. So mnenja, da volk človeku ni 

nevaren in da je pobijanje volkov za zabavo kruto, saj so se v nasprotju z dijaki, pri teh 

trditvah opredelile z višjimi ocenami lestvice stališč. Statistično najpomembnejše razlike v 

stališčih do volkov med dijakinjami in dijaki smo opazili pri trditvi, ki se je nanašala na 

prepoved lova na divje živali, saj so se dijakinje opredelile bistveno bolj pozitivno za 

prepoved lova divjih živali kot dijaki. Rezultati so pokazali tudi to, da imajo dijakinje večjo 

željo po spoznavanju novih informacij o volkovih, saj raje berejo različne stvari o volkovih 

kot dijaki. Na podlagi rezultatov raziskave pa smo ugotovili tudi to, da imajo dijakinje manjšo 

željo po interakciji z volkovi v bližini človeških bivališč kot dijaki. Prvo hipotezo smo tako le 

delno potrdili.  

Rezultate naše raziskave stališč glede na spol anketirancev lahko povežemo z ugotovitvami in 

rezultati raznih raziskav, v katerih so avtorji ugotavljali, kakšen vpliv ima spol na oblikovanje 

stališč in odnosa do živali. Herzog (2007) v svoji raziskavi namreč ugotavlja, da ženske v 

povprečju kažejo višjo stopnjo pozitivnega vedenja in odnosa do živali in kot primer navaja 

sodelovanje na področju zaščite in varovanja živali, medtem ko moški po navadi kažejo višje 

ravni negativnih odnosov in vedenja, npr. lov živali ter manj pozitiven odnos do varovanja 

živali. Fredrikson in sod. (1996) prav tako ugotavljajo, da ženske v primerjavi z moškimi 

izražajo višje stopnje strahu v povezavi z živalmi, izražanje strahu do živali pa je pri ženskah 

tudi bolj intenzivno kot pri moških, kar lahko povežemo z ugotovitvami naše raziskave. Do 

podobnih ugotovitev so v raziskavi prišli tudi Røskaft in sod. (2007), saj so moški izražali 

bistveno bolj pozitiven odnos glede interakcije in sprejemanja velikih zveri v bližini svojega 

doma kot ženske. Prokop in Frančovičová (2010) ugotavljata, da razlike med spoloma glede 

izražanja strahu do velikih zveri lahko pojasnimo s pomočjo ˝evolucijskih hipotez˝, ki se 

nanašajo na opravljanje različnih spolnih vlog v preteklosti. Ugotavljata namreč, da je višja 

stopnja strahu do zveri pri ženskah povezana z načinom življenja v preteklosti – ženske so 

ostajale v neposredni bližini svojega doma, kjer so skrbele za otroke, med tem ko so moški 

več časa preživeli v divjini in so nižjo stopnjo strahu pred plenilci razvili na podlagi 

vsakodnevnega srečevanja s številnimi nevarnimi živalmi pri lovu. Tudi Diamond (1993; v 

Røskaf in sod., 2003) ugotavlja, da se strah pred živalmi poveča, ko ljudje izgubijo stike z 

njimi.  

Prav zato ima vključevanje živih organizmov v pouk naravoslovja ali biologije v 

osnovnošolskem ali srednješolskem programu pomemben vpliv na učenčevo dojemanje 
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pomena ohranjanja biotske raznovrstnosti in oblikovanja pozitivnih stališč do manj 

priljubljenih organizmov. 

 

Pri drugi hipotezi smo predvidevali, da imajo dijaki višjih letnikov bolj pozitivna stališča do 

volkov kot dijaki nižjih letnikov srednje strokovne šole. Na podlagi rezultatov smo ugotovili, 

da se dijaki višjih letnikov volkov bojijo bolj kot dijaki nižjih letnikov in imajo posledično 

tudi bolj negativno mnenje glede lova divjih živali kot dijaki nižjih letnikov, ki izražajo 

manjšo stopnjo strahu do volkov in so tudi bolj zavzeti za prepoved lova na divje živali. 

Drugo hipotezo smo tako na podlagi opisanih rezultatov ovrgli. 

Rezultate raziskave stališč glede na letnik srednje šole lahko povežemo s starostjo dijakinj in 

dijakov. Pomembno vlogo pri izoblikovanju stališč igrajo namreč tudi osebnostne lastnosti, 

dejstvo pa je, da se s starostjo povečuje trdnost in obstojnost že izoblikovanih stališč (Ule, 

2009). Tudi Røskaft in sod. (2007) so v študiji odnosov Norvežanov do velikih zveri (volk, 

medved, ris in kuna) prišli do ugotovitve, da se s starostjo povečuje negativen odnos ljudi do 

velikih zveri, saj so rezultati njihove raziskave prav tako pokazali bolj pozitiven odnos 

mlajših starostnih skupin do omenjenih zveri. Ugotavljajo, da so starostne razlike v odnosu 

ljudi do zveri lahko rezultat okolja v katerem je posameznik odraščal. Tudi  Kaczensky in sod. 

(2003) so v svoji raziskavi prišli do enakih rezultatov, saj so na splošno starejši anketiranci 

izražali bolj negativen odnos do zveri kot mlajši udeleženci raziskave. 

Rezultate, ki smo jih pridobili s pomočjo izvedene raziskave pa lahko povežemo tudi z 

drugačnim načinom in metodami poučevanja učiteljev biologije posameznih letnikov srednjih 

šol, ki so bili vključeni v raziskavo. Dejstvo pa je tudi to, da učni načrti za biologijo tako v 

osnovnošolskem kot tudi v srednješolskem programu, ne vključujejo neposredne obravnave 

volkov, zato se učenci s to tematiko najverjetneje v šoli ne srečajo, kar ima posledično 

pomemben vpliv na izoblikovanje bolj negativnih stališč dijakinj in dijakov do volkov, ne 

glede na letnik, ki ga obiskujejo. 

 

Pri tretji hipotezi pa smo predpostavljali, da imajo dijaki z boljšim učnim uspehom oz. višjo 

oceno pri predmetu biologije, bolj pozitivna stališča do volkov kot dijaki s slabšim učnim 

uspehom oz. nižjo oceno pri predmetu biologije. Rezultati raziskave so pokazali statistično 

pomembnost le pri dveh trditvah stališč, kjer so dijaki z nižjo oceno pri predmetu biologije 

izražali bolj pozitivna stališča glede prepovedi lova in ujetništva živali kot dijaki z višjo oceno 

pri predmetu biologije. Drugih statistično pomembnih razlik v stališčih dijakov glede na 

oceno pri predmetu biologije ni bilo, zato smo tretjo hipotezo prav tako ovrgli. 
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Na podlagi pridobljenih rezultatov raziskave stališč smo ugotovili, da višina ocene pri 

predmetu biologije nima bistvenega pomena pri izoblikovanju stališč dijakov do volkov, med 

tem ko avtorji tujih raziskav odnosa ljudi do volkov ugotavljajo, da na izoblikovanje 

pozitivnih stališč do zveri znatno vpliva višja stopnja pridobljene izobrazbe posameznika 

(Røskaft in sod., 2007).  

 

Analize številnih domačih in tujih raziskav odnosa ljudi do velikih zveri so pokazale, da imajo 

ljudje v splošnem najbolj negativen odnos prav do volkov, med tem ko ostale vrste velikih 

zveri (npr. medved, ris) sprejemajo bolj pozitivno (Kaczensky in sod., 2003). Preživetje 

volkov pa je v veliki meri odvisno od našega vpliva in delovanja v naravi ter informiranosti, 

zato je zgodnje osveščanje in izobraževanje učencev ključnega pomena za izoblikovanje 

pozitivnih stališč učencev do volkov ter njihovega ohranjanja v naravi. Nujno je, da kot 

učitelji v pouk vključujemo neposredno spoznavanje živih organizmov in spodbujamo učence 

k preživljanju prostega časa v naravi ter tako omogočimo oblikovanje pozitivnih stališč 

učencev do volkov. 
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