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POVZETEK 
 

Pojmovanje učenja in poučevanja v šoli se je skozi zgodovino spreminjalo in prilagajalo 

potrebam tistih, ki so v središču teh dveh aktivnosti, t.j. učencem. Vloge učenca in učitelja v 

razredu so se spremenile. Učitelj je prešel iz prenašalca znanja v mentorja, usmerjevalca in 

organizatorja učnega okolja, ki učencu omogoča aktivno sodelovanje in vključenost pri 

izgradnji lastnega znanja. V povezavi s tem pojmovanjem učenja in poučevanja številni 

avtorji poudarjajo pomen izkušnje pri izgradnji znanja oziroma pomen izkustvenega učenja. V 

okviru magistrskega dela smo, v prvem delu empirične raziskave, raziskovali, kako izkušnje 

iz vsakdanjega življenja oziroma okolja, v katerem dijaki živijo (lovec v družini, reja drobnice 

in območje bivanja) vplivajo na znanje dijakov in dijakinj srednje strokovne šole o biologiji 

volka. Izvedli smo tudi delavnico, ki je temeljila na principih izkustvenega učenja in preverili 

njen vpliv na znanje dijakov o biologiji volka. Analizirali smo znanje, ki so ga dijaki izkazali 

na preizkusu znanja pred delavnico in na preizkusu znanja po delavnici. 

Ugotovili smo, da dijaki ne izkazujejo razlik v znanju biologije volka glede na to, ali imajo v 

družini lovca, gojijo doma drobnico ali glede na območje bivanja. So pa dijaki na preizkusu 

znanja po delavnici izkazali boljše znanje o biologiji volka kot na preizkusu znanja pred 

delavnico. Izsledki naše raziskave naj spodbudijo učitelje biologije in naravoslovja, da pri 

pouku uporabljajo konkretne učne materiale (materiale iz trajnih zbirk ali spoznavanje živih 

živali) in učencem omogočijo izkušnjo, ki jim bo zagotovila boljše razumevanje in trajnejše 

znanje. Znanje je nenazadnje tudi pomemben dejavnik, ki vpliva na izoblikovanje stališč do 

določene tematike, na primer do ohranitve populacije volka v okolju.  
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SUMMARY 
 

The perception of learning and teaching at school has changed throughout history and adapted 

to those who are the core of those activities, i.e. students. The roles of the student and the 

teacher have changed as well. At first the conveyor of knowledge, the teacher has turned into 

a mentor, guide and organiser of the learning environment so as to enable active participation 

and involvement in the process of building knowledge. In this respect, many authors are 

pointing to the significance of experiential learning, i.e. experience in building knowledge. 

The first part of the empirical research explores how experience from students’ everyday life 

and their living environment (a hunter in the family, sheep farming, home environment) 

impacts vocational college students’ knowledge of wolf biology. We organised a workshop 

based on the principles of experiential learning and assessed its influence on the students’ 

knowledge of wolf biology. Their knowledge was analysed on the basis of a test before and 

after the workshop. 

Our findings indicate that a hunter in the family, sheep farming at home and the home 

environment do not impact the knowledge of wolf biology. However, the students performed 

better at the test after the workshop than before the workshop. The research findings should 

encourage biology and natural science teachers to include concrete materials in their lessons 

(materials from permanent collections or handling live animals) to provide their students with 

experience that will improve their understanding and provide in-depth knowledge of the topic. 

It should be noted that knowledge is an important factor in developing viewpoints on a certain 

issue, e.g. preserving natural wolf populations. 
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1 UVOD 

Volk (Canis lupus) je drugi največji predstavnik zveri v Evropi, takoj za rjavim medvedom. 

Ima zelo pomembno vlogo v naravi, saj je pomemben člen prehranjevalne verige (Jonozovič, 

2003). Prav škoda, ki jo volk povzroči na drobnici, je najpogostejši razlog za konflikte med 

volkom in človekom. Negativen odnos rejcev drobnice do volka se prek medijskega poročanja 

širi na širšo javnost in vpliva na javno mnenje o volkovih. To se posledično lahko odraža v 

zahtevah po povečanem odstrelu ali celo ilegalnem ubijanju živali (Černe, 2010). In prav 

negativen odnos in negativna stališča do volka so privedla do tega, da je bil volk sredi 20. 

stoletja na robu izumrtja, danes pa ga 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, 2012).  

 

Ohranitev populacije volka v Sloveniji, njihovih habitatov, naravnega plena ter omogočanje 

soobstoja človeka in volka so bili glavni cilji štiriletnega projekta SloWolf, ki se je zaključil 

leta 2013 (SloWolf, 2011). V sklopu tega projekta je bila izvedena delavnica na temo volkov. 

Izveden je bil tudi preizkus znanja dijakov srednje strokovne šole o biologiji volka pred in po 

delavnici. V sklopu diplomskega dela smo preverili, kakšno je znanje dijakov srednje 

strokovne šole pred izvedeno delavnico, znanje, ki je odraz tradicionalnega poučevanja. 

Ugotovili smo, da je znanje dijakov srednje strokovne šole o biologiji volka v splošnem 

dobro, ko preverjamo osnovnejša znanja (npr. filogenetska povezava z domačim psom). Ko 

primerjamo višje ravni, pa je znanje biologije volka slabše. Namen pouka biologije je doseči 

pri učencih celostno razumevanje osnovnih principov zgradbe in delovanja živega, njune 

soodvisnosti, razumevanje procesov v živi naravi ter razumevanje potenciala biologije, da 

prispeva k večanju dobrobiti človeštva in ohranjanju narave. Pouk biologije naj bi pri učencih 

razvijal analitični in racionalni način razmišljanja (Vilhar idr., 2008). Tega se zgolj s 

tradicionalnim poučevanjem, kjer je v središču učitelj, učenec pa zgolj pasiven sprejemnik 

ogromne količine informacij, ne da doseči (Tomažič, 2009). Številne raziskave, predvsem 

tujih avtorjev, pa ravno prikazujejo pozitivne učinke izkustvenega učenja v primerjavi s 

tradicionalnim. V okviru empirične raziskave magistrskega dela želimo s pomočjo izvedene 

raziskave ugotoviti, kakšen je učinek izvedene delavnice (ki temelji na principu izkustvenega 

učenja) na znanje dijakov srednje strokovne šole o biologiji volka in če je prišlo do izboljšanja 

znanja (izkazanega na predpreizkusu) zaradi drugačnega načina poučevanja, tj. zagotavljanje 

konkretne izkušnje (in refleksije te izkušnje).  

 

Pri izkustvenem učenju gre za metodo, pri kateri učitelji namenoma omogočijo oziroma 

ustvarijo takšno učno okolje, v katerem učenci pridobijo konkretno izkušnjo (ki jo pozneje 

tudi evalvirajo), vse z namenom izboljšanja znanja, razvijanja določenih spretnosti in 

ustvarjanja vrednot (Experiential Learning, 2015). Pri tovrstnem tipu učenja učenec sam 

nadzoruje oziroma upravlja z lastnim procesom učenja. S tem je odgovornost prenesena z 

učitelja na učenca. Tudi vloga učitelja je pri izkustvenem učenju drugačna. Učitelj prevzame 

vlogo usmerjevalca, podpornika in spodbujevalca (Schwartz, 2013). Izkušenj učenci ne 

pridobivajo zgolj v okviru formalnega izobraževanja. Številne izkušnje, prav tako pomembne 

za izgrajevanje znanja, pridobivajo v vsakdanjem življenju (interesne dejavnosti, npr. 

živinoreja, lov itd.) in iz (domačega) okolja (mestno ali podeželsko). V sklopu magistrskega 

dela želimo tudi ugotoviti, ali izkušnje, ki izvirajo iz vsakdanjega življenja (da imajo dijaki v 

družini lovca, da gojijo drobnico in živijo v območju pojavljanja volka), vplivajo na izkazano 

znanje dijakov srednje strokovne šole o volku na predpreizkusu. 
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2 PREGLED LITERATURE 

2.1 ZNANJE 

2.1.1 Pojmovanja in opredelitve znanja 

 

Dogovor, kaj je znanje, se konstantno spreminja in enoznačne opredelitve tega pojma ni 

mogoče zaslediti. Družba se namreč nenehno spreminja, prilagajanje željam, potrebam in 

zahtevam spreminjajoče se družbe pa vodi v nova pojmovanja znanja (Skribe-Dimec, 2007). 

Definicije in koncepti znanja so si raznovrstni ali si celo nasprotujejo tudi iz razloga, da 

izhajajo iz različnih ved (npr. filozofije, psihologije, pedagogike, didaktike itd.). Tudi znotraj 

posameznih ved so si pogledi različni (Novak, 2005).  

 

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

objektivistična in kognitivno-konstruktivistična. Objektivistična pojmovanja razlagajo znanje 

kot nekaj, kar obstaja povsem neodvisno od tistega, ki spoznava, in kar je možno »prenesti« 

na učence (Driscol, 1994, v Novak, 2005). Marentič Požarnik (1998 v Rupnik Vec in 

Kompare, 2006) takšno pojmovanje imenuje tudi tradicionalno oziroma transmisijsko 

pojmovanje. V tem primeru je to pojmovanje, da je znanje sistem objektivnih (nevprašljivih) 

in nespremenljivih resnic, ki jih učitelj prenaša na učence, le-ti pa jih morajo najprej 

memorirati, da bi jih nato uspešno reproducirali. Takšno pojmovanje znanja je bilo značilno 

za tradicionalno šolo, kjer je bilo pojmovanje znanja povezano s količino informacij (dejstev, 

podatkov) (Skribe-Dimec, 2007). Po konstruktivističnem pojmovanju 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, v Novak, 2005). Kognitivni pogled na znanje torej poudarja razumevanje 

pojmov in teorij na različnih področjih (kot sta npr. matematika in zgodovina) in splošne 

kognitivne sposobnosti, kot so sklepanje, načrtovanje, reševanje problemov in razumevanje 

jezika (Greeno, Colling in Resnick, 1996, v Woolfolk, 2002). Obstajajo torej različne vrste 

znanja. 

 

Znanje lahko ločimo na specifično (nanaša se na določeno nalogo ali predmet) in splošno 

znanje (znanje, ki ustreza mnogim situacijam) (Woolfolk, 2002). Vnaprej lahko delimo znanje 

na vsebinsko ali deklarativno znanje (vedeti, kaj – poznati podatke, pojme, dejstva, teorije 

itd.) in proceduralno znanje (obvladovanje postopkov, metod). Redkeje je omenjeno 

kondicionalno znanje – vedeti, kdaj uporabimo določeno znanje, postopke, v novejšem času 

pa je vse bolj aktualno metakognitivno znanje (zavedati se svojega znanja, procesa lastnega 

spoznavanja, njegovih posebnosti, omejitev itd.) (Marentič Požarnik, 2011). 

 

Znanje se nahaja na različnih kakovostnih ravneh, kar je odvisno predvsem od kakovosti 

učenja. Z didaktičnega vidika so pomembne zlasti naslednje ravni: 

 

 mehanično znanje s skromnim ali nikakršnim razumevanjem, 

 reproduktivno znanje s preprostim razumevanjem, 

 produktivno znanje, temelječe predvsem na konvergentnem načinu mišljenja s 

poglobljenim razumevanjem, organiziranjem in urejanjem naučenega, samoiniciativno 

prenašanje (transfer) znanja in vrednot na sorodne in nove situacije, 
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 ustvarjalno znanje, temelječe predvsem na divergentnem mišljenju, s sposobnostjo 

globljih uvidov in videnja novih vprašanj (inovativnost), kriterijev, primerjav ter 

vidikov za reševanje zahtevnejših problemov znotraj in zunaj določenega znanja, 

 metakognicijsko znanje, za katerega je značilno, da se učeči zaveda spoznavnih 

procesov in rezultatov ter da je do njih kritičen, pozna njihove omejitve, nasprotja, 

pogoje, lastno spoznavno in učno vlogo (Blažič, Ivanuš Grmek, Kramar in Strmčnik, 

2003). 

 

Eno novejših in v Sloveniji vedno bolj popularnih opredelitev znanja je naredil Marzano s 

sodelavci (1993, 1998, po Rutar Ilc, 2003 v Skribe-Dimec, 2007). Avtorji ločijo vsebinska 

znanja (predmetno specifična) in procesna znanja, ki so skupna vsem predmetom, vendar pri 

tem opozarjajo tudi na njihovo prepletenost. Procesna znanja delijo na: 

 

 procese kompleksnega mišljenja (primerjanje, razvrščanje, sklepanje z indukcijo in 

dedukcijo, utemeljevanje itd.),  

 delo z viri (zbiranje, izbiranje, analiza, interpretiranje, sinteza, presoja uporabnosti in 

vrednosti podatkov), 

 predstavljanje idej (jasnost izražanja, učinkovitost komuniciranja z različnim 

občinstvom in na različne načina, ustvarjanje kakovostnih izdelkov),  

 sodelovanje (prizadevanje za skupne cilje, uporaba medosebnih veščin itd.) (Rutar Ilc, 

2003, v Skribe-Dimec, 2007).  

 

Kot že omenjeno, se pojmovanje znanja torej neprestano spreminja in razširja. Različne 

države se tega lotevajo na različne načine. Dober zgled v Evropi predstavlja finski 

izobraževalni sistem, ki se zavzema za aktivno in dinamično znanje. Aktivnost in dinamičnost 

znanja sta tudi eni od značilnosti znanja, ki so jih opredelili prav Finci:  

 

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

življenjsko, 

 aktivnost: pot do znanja so izkušnje in razmišljanje, 

 kritičnost: potreben je »dvom v znanje« oziroma presojanje stopnje resničnosti danih 

informacij, 

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

med dogodki, 

 povezanost znanja, sposobnosti in spretnosti: znanje je vedno vključeno v sposobnosti 

in spretnosti in obratno, 

 povezanost izkušenj in sklepanja: znanje temelji na izkušnjah in sklepanju, 

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

 

Te opredelitve temeljijo na prepričanju, da lahko do znanja prihajamo s pomočjo aktivnega 

iskanja, kreativnega učenja, kognitivnih sposobnosti in sposobnosti mišljenja. Pri tem je 

najpomembnejša aktivnost učencev samih. Rezultati takšnega pristopa se kažejo v visoki 

uvrstitvi Finske v rezultatih raziskav znanja TIMSS in PISA (Skribe-Dimec, 2007). 
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2.1.2 Naravoslovno znanje 

 

V strokovni literaturi se v zvezi z opredelitvijo naravoslovnega znanja najpogosteje 

uporabljajo trije izrazi: pojmovanja, postopki in stališča. Le-ti so med seboj povezani in se 

razvijajo z naravoslovnimi dejavnostmi (Skribe-Dimec, 2007). Zvezo med njimi prikazuje 

Slika 1. 

 
Slika 1: Zveza med pojmovanji, stališči in postopki (Skribe-Dimec, 2007). 

Naravoslovno znanje na iste skupine razdeli tudi Wynee Harlem (1992, v Skribe-Dimec, 

2007), podrobnejša opredelitev pa je pri njej nekoliko drugačna: 

 

 pojmovanja, 

 postopki (zaznavanje, oblikovanje hipotez, napovedovanje, raziskovanje, interpretacija 

ugotovitev in oblikovanje zaključkov),  

 stališča (radovednost, upoštevanje dokazov, pripravljenost spremeniti zamisli, kritično 

razmišljanje). 

 

Podobno, vendar nekoliko bolj razčlenjeno strukturo sta oblikovala Hein in Price (1994, v 

Skibe Dimec, 2007): 

 

 znanje: dejstva (imena, lastnosti in definicije) in pojmovanja (splošne zamisli, 

znanstveni zakoni, načela), 

 postopki: fizični (merjenje, zaznavanje, ravnanje s pripomočki, laboratorijske 

spretnosti) in miselni (sklepanje, napovedovanje, načrtovanje raziskovanja),  

 stališča: do naravoslovja (skrb za živa bitja, zanimanje za naravoslovje, radovednost), 

do znanja (spraševanje, tveganje) in do drugih (pomoč drugim, nudenje zamisli). 

 

V zadnjem času se namesto o naravoslovnem znanju raje govori o naravoslovni pismenosti, ki 

prav tako kot naravoslovno znanje nima ene same natančne opredelitve. Derek Hoodson 

(1992, v Skribe-Dimec) govori o multidimenzionalnosti naravoslovne pismenosti, ki jo opiše 

z vidika treh osnovnih elementov: 
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 učenje naravoslovja (sprejemanje in razvijanje pojmovanj in teoretičnega znanja), 

 učenje o naravoslovju (razvijanje razumevanja narave naravoslovje in naravoslovnih 

metod in zavedanje kompleksnosti povezave med naravoslovjem in družbo), 

 ukvarjanje z naravoslovjem (vključevanje in razvijanje strokovnega znanja pri 

raziskovanju in reševanju problemov). 

 

Pojmovanje znanja (tako splošnega kot naravoslovnega) se zelo tesno navezuje na 

pojmovanje učenja in poučevanja (Skribe-Dimec, 2007).  

2.2 UČENJE IN POUČEVANJE 

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

Učenje proučuje predvsem psihologija, poučevanje pa didaktika (Kramar, 2009). Ne smemo 

pozabiti, da oba podsistema pouka (učenje in poučevanje) vključujeta tudi vzgajanje.  

 

Uradna in strokovna definicija učenja (UNESCO/ISCED, 1993, v Marentič Požarnik, 2014, 

str. 10) se glasi: »Učenje je vsaka sprememba v vedenju, informiranosti, znanju, razumevanju, 

stališčih, spretnostih ali zmožnostih, ki je trajna in ki je ne moremo pripisati fizični rasti ali 

razvoju podedovanih vedenjskih vzorcev.« Kramar (2009) ločuje dve vrsti učenja. Prvo je 

naravno učenje, za katerega je značilno, da ni vnaprej načrtovano in ne izhaja iz vnaprej 

postavljenega namena. Je spontano, poteka kot posnemanje drugih in zapomnitev izkušenj. 

Drugo pa je namerno, načrtno in sistematično učenje, ki poteka v vzgojno-izobraževalnem 

procesu. Marentič Požarnik (2012) podobno razčlenjuje učenje na nešolsko (spontano, 

življenjsko) in šolsko. Blažič idr. (2003) tovrstno delitev učenja pojmujejo kot učenje v širšem 

(naravno učenje) in ožjem pomenu (učenje v šoli, komplementarno s poučevanjem).  

 

Ločimo različne ravni in oblike učenja. Ravni učenja označujejo namene in kakovost učenja. 

O tem obstaja vrsta klasifikacij, najbolj znana je Bloomova taksonomija znanja, iz katere 

izhajajo tudi ravni učenja (od mehaničnega in reproduktivnega do produktivnega in 

ustvarjalnega učenja) (Marentič Požarnik, 1998, v Blažič idr., 2003). Omenjenim ravnem pa 

ustrezajo oblike učenja. Marentič Požarnik (2014) ločuje štiri oblike učenja: učenje na osnovi 

lastnih izkušenj, učenje z opazovanjem ali s posnemanjem, spoznavno učenje in 

metakognitivno učenje (učenje o učenju). Da mora pri pouku potekati tudi učenje učenja in 

razvoj metakognitivnih kompetenc, poudarja tudi Kramar (2009).  

 

V literaturi in praksi obstaja prek 50 teorij učenja, saj je to zelo obsežen in zapleten proces. 

Glavne teorije (pogledi) na učenje so: asociativistične, behavioristične, gestaltistične, 

kognitivistične, konstruktivistične, humanistične in kibernetično-informacijske. 

Asociativistične teorije trdijo, da gre pri učenju za ustvarjanje in krepitev asociativnih zvez in 

da je pri tem bistvenega pomena ponavljanje. Behaviorizem gleda na učenje kot ustvarjanje 

zvez med dražljaji in reakcijami (teorija podkrepitve) (Marentič Požarnik, 2014). Na teh 

teorijah temelji tradicionalni pouk, v katerem učitelj učencem posreduje določena znanja in 

uspešnost naučenega meri predvsem s kvantiteto (deloma s kvaliteto) zapomnjenega gradiva 

(Marentič Požarnik, 1987). Gestaltisti pri učenju poudarjajo zaznavanje in težnjo človeka k 

ustvarjanju smiselnih vzorcev in celot pri zaznavanju (to se dogaja tudi pri učenju). 

Kognitivizem poudarja pomen človekovih notranjih mentalnih (predvsem spoznavnih) 

procesov pri učenju (npr. vpliv predznanja, ciljev, pričakovanj, pripisovanj) ter doseganje 

globljega pomena. Korak dlje gredo konstruktivistično usmerjeni teoretiki učenja, ki menijo, 

da znanja ne moremo sprejeti od zunaj, ampak ga izgrajujemo (konstruiramo) sami z lastno 

aktivnostjo v procesu osmišljevanja svojih izkušenj. Izkušnji v procesu učenja predpisujejo 
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pomembno vlogo tudi predstavniki humanističnih teorij (izkustveno učenje, osebno 

pomembno učenje) (Marentič Požarnik, 2014). 

 

Iz spoznavnih teorij, iz psiholoških teorij učenja in iz zahtev po stalnem izboljševanju 

kakovosti izobraževanja in njegovih rezultatov izhajajo številne razprave, katerih predmet je 

poučevanje. Številne kritike opozarjajo na zastarelost poučevanja kot zgolj podajanja učne 

snovi oziroma znanja učencem in se zavzemajo za poučevanje, ki bo usmerjeno v razvoj 

učenčeve lastne aktivnosti, s katero bodo učenci v prepletanju s poučevanjem pridobivali 

znanje, si razvijali osebnostne lastnosti in kompetence (Kramar, 2009). Poučevanje tako ne 

pomeni več enosmerno, transmisijsko, pretežno verbalno-demonstracijsko posredovanje učnih 

vsebin, da bi jih učenci bolj ali manj pasivno-receptivno, morda celo dogmatsko sprejemali, 

kaj malega predelali, največkrat pa še slabo uskladiščili. Učenčeva glava ni prazen prostor, 

namenjen polnjenju z učnimi vsebinami, ampak ima učenec že ideje, predstave, znanje, 

vrednote, izkušnje, želje in še marsikaj, kar ga usposablja za samostojno kritično učenje. Zato 

je škodljiva nepotrebna poučevalna direktivnost, ki zavira učenčev avtonomni in avtentični 

učni razvoj, in je nepogrešljivo čim bolj svobodno, demokratično, multimedijsko, 

multimetodično poučevanje, ki odpira širok prostor samostojnemu učenju. Na ta način se 

presega dialektična nasprotja med učnim dajanjem in učnim sprejemanjem, reproduciranjem 

in razmišljanjem, posnemanjem in odkrivanjem, vodenjem in samovodenjem ter med morati 

in želeti učiti se (Blažič idr., 2003).  

 

Marentič Požarnik (1998, v Rupnik Vec in Kompare, 2006) ugotavlja, da subjektivna 

pojmovanja in implicitne teorije, ki jih ima učitelj o znanju, učenju in poučevanju, pomembno 

vplivajo na njegovo poučevanje (načrtovanje učnega procesa, ravnanje v učnih situacijah), saj 

uokvirijo učiteljevo razumevanje zahtev učnega načrta, odločanje za učne metode in oblike ter 

načine preverjanja in ocenjevanja znanja.  

2.2.1 Odnos med učenjem in poučevanjem 

 

Razmerja med poučevanjem in učenjem so praviloma zelo dinamična in se spreminjajo, 

čeprav je celosten proces usmerjen k doseganju enakih (istih) ciljev. Pouk namreč ni 

enostavna sestavljanka ali zloženka učenja in poučevanja, ampak poseben procesni pojav, ki 

ga tvorita obe med seboj dialektično povezani dejavnosti učenja in poučevanja (Kramar, 

2009). Temeljne razlike med poučevanjem in učenjem izvirajo iz dejstva, da je poučevanje 

predvsem interakcija med učitelji in učenci, učenje pa izrazita subjektivna intraaktivnost. Če 

bi že hoteli poučevanje in učenje rangirati, je treba upoštevati vsaj dva kriterija. Glede na 

namembnost obeh je poučevanje »podrejeno« učenju (poučevanja ni brez učenja). Po drugi 

strani je tudi šolsko učenje bistveno osiromašeno in celo onemogočeno brez poučevanja (v 

tem smislu je učenje »podrejeno« poučevanju). Povezanost med poučevanjem in učenjem je 

tako temeljni didaktični odnos (Blažič idr., 2003).  

 

Odnos med učenjem in poučevanjem prikazuje tudi dejstvo, da učiteljeva pojmovanja znanja, 

učenja in poučevanja posredno vplivajo tudi na pojmovanja in ravnanja učencev, npr. učenci 

se pri učenju prilagajajo zahtevam učitelja: reproduktivno se učijo pri učiteljih, ki zahtevajo 

predvsem natančno obnovo dejstev, povezujejo, uporabljajo znanje pri učiteljih, ki 

izpostavljajo višje taksonomske ravni znanja. Subjektivna pojmovanja učencev o znanju, 

učenju in poučevanju se oblikujejo pod vplivom številnih izkušenj v šolskih situacijah, zahtev 

učiteljev, odvisna pa so tudi od tega, kako znanje, učenje in poučevanje pojmujejo pomembni 

drugi (npr. starši) ter kako je znanje pojmovano in vrednoteno v širšem družbenem okolju 

(Rupnik Vec in Kompare, 2006). 
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Pri pregledu literature na temo učenja in poučevanja (definicije učenja, različni pogledi na 

učenje in poučevanje) je pogosto zaslediti poudarek pomena izkušnje (v smislu interakcije z 

okoljem) v procesu učenja in poučevanja. Tudi Woolfolk (2002) učenje definira kot proces, v 

katerem izkušnje povzročijo relativno stalno spremembo v znanju ali vedenju. Da lahko 

nečemu rečemo učenje, mora do spremembe priti zaradi izkušnje. Vidik učenja, ki v ospredje 

postavlja prav izkušnjo, imenujemo izkustveno učenje. 

2.3 IZKUSTVENO UČENJE 

2.3.1 Opredelitev izkustvenega učenja 

 

Izkustveno učenje ima dolgo zgodovino, pojavi pa se kot težnja po odmiku od tradicionalnih 

načinov formalnega poučevanja, kjer učitelj učencem predstavi določene pojme in koncepte 

(Schwartz, 2013). Med njegove idejne očete štejemo zlasti Johna Deweyja, Jeana Piageta, 

Kurta Lewina in Davida Kolba. Slednji (1984, v Marentič Požarnik, 2014) izkustveno učenje 

opredeljuje kot vsako učenje v neposrednem stiku z resničnostjo, ki jo preučuje. Izkustveno 

učenje opredeljuje kot cikličen proces (glej Značilnosti izkustvenega učenja).  

 

J. Dewey izkustveno učenje opredeljuje kot proces učenja, ki se osredotoča na reševanje 

problemov in kritično mišljenje in ne na memorizacijo podatkov (Experiental learning, 2015). 

Osrednjo vlogo v procesu učenja podeljuje prav osebni izkušnji. Ugotovil je, da ima vsaka 

izkušnja pomemben vpliv v sedanjosti posameznika, predstavlja pa tudi pomembno mesto v 

prihodnosti. Učenje pojmuje kot dialektičen proces, v katerem se integrirajo izkušnje in 

pojmi, opazovanje in akcija. Za izkustveno učenje je pomembna aktivna vpletenost v izkušnjo 

in hkrati razmišljanje (refleksija) o izkušnji (Kolb, 1984 v Korban Črnjavič in Hus, 2009).  

 

Po Walterju in Marksu (1981, v Marentič Požarnik, 2014) je izkustveno učenje zaporedje 

dogodkov z enim ali več učnimi cilji, ki terja aktivno vpletenost udeležencev na eni ali več 

točkah tega zaporedja. Osrednja postavka izkustvenega učenja je, da se učimo najbolje, če 

nekaj naredimo sami.  

 

To prikazuje tudi Daleova piramida učenja (Slika 2), iz katere je razvidno, da si učenci 

zapomnijo več, kadar aktivno sodelujejo pri pouku in jim je omogočeno pridobivanje 

konkretnih izkušenj (po dveh tednih naj bi si učenci priklicali 90 % stvari, podatkov, ki so jih 

izvedeli) (Dale, 1969 v Hendrickson, 2003). 
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Slika 2: Daleova piramida učenja (prirejeno po Dale, 1969, v Hendrickson, 2003). 

Pri izkustvenem učenju igra osrednjo vlogo celovita osebna izkušnja. Dejstvo je, da za globlje 

učenje ne zadostuje raven posamične izkušnje, ampak je treba neposredno izkušnjo povezati z 

razmišljanjem, iz izkušnje se moramo znati učiti in jo ob tem povezovati z že obstoječim 

znanjem (Marentič Požarnik, 2014). Prav tako mora pridobivanju izkušnje vedno slediti 

refleksija, analiza in sinteza (Experiential Learning, 2015). Pomen refleksije poudarjajo 

številni avtorji (Hatton in Smith, 1995; Moon, 2004, v Fowler, 2008). Trdijo, da v primeru, ko 

ob izkustvenem učenju ne pride do refleksije, je takšno učenje površinsko. Kritična refleksija 

izkušnje pa vodi v globoko, pomensko učenje. Izkušnja in refleksija te izkušnje sta tako v 

procesu izkustvenega učenja med seboj povezani (Slika 3). 

 

 
Slika 3: Izkustveno učenje (Fowler, 2008, str. 428). 

Izkustveno učenje je tako oblika učenja, ki skuša povezati neposredno izkušnjo (doživljanje), 

opazovanje (percepcijo), spoznavanje (kognicijo) in ravnanje (akcijo) v neločljivo celoto 

(Marentič Požarnik, 2014).  

 

 

 



9 

 

2.3.2 Značilnosti izkustvenega učenja 

 

Izkustveno učenje ima naslednje glavne značilnosti: 

 

 je cikličen (krožen) proces. Slika prikazuje krog izkustvenega učenja po Kolbu (1984, 

v Ivanuš Grmek, Čagran in Sadek, 2009), ki je poudarjal, da uspešno učenje poteka 

skozi štiri faze (Slika 4): 

 

1. faza – konkretna izkušnja, 

2. fara – razmišljajoče opazovanje, 

3. faza – abstraktna konceptualizacija (posplošitev), 

4. faza – aktivno eksperimentiranje (ponovno dokazovanje, uporaba v praksi). 

 

 
Slika 4: Krog izkustvenega učenja po Kolbu (1984, v Ivanuš Grmek idr., 2009, str. 28). 

Pri posameznih fazah ni pomembno, kje vstopimo, temveč jih med učenjem 

povezujemo. Zaradi cikličnosti procesa ni potrebno, da je konkretna izkušnja vedno 

začetna faza učenja, pomembno je, da vse faze izvedemo (Golob, 2006 v Ivanuš 

Grmek idr., 2009). Glede na lasten učni stil se nekateri posamezniki uspešneje učijo 

tako, da se učenje začne, npr. pri konkretni izkušnji, drugi pa se lažje učijo, če ga 

začnejo na stopnji abstraktne konceptualizacije. Naše šolsko učenje se najpogosteje 

začenja s stopnjo abstraktne konceptualizacije, ostale stopnje pa pogosto ostanejo 

zanemarjene (Mijoč, 1992).    

 

 je holističen (celosten) način prilagajanja svetu, saj se v njem povezujejo procesi 

zaznavanja, čustvovanja, razmišljanja in delovanja v neločljivo celoto (drugi modeli 

učenja jih obravnavajo ločeno); 

 

 je proces ustvarjanja znanja, stalnega preoblikovanja znanj, pojmov, idej v soočanju 

osebne izkušnje in teoretičnih (znanstvenih) spoznanj; 

 

 je proces, ki poteka celo življenje (Marentič Požarnik, 2014). 

2.3.3 Metode izkustvenega učenja 

 

Tradicionalne učne metode (predavanje, demonstracija, delo z besedilom) uporabljajo 

doživljanje in osebne izkušnje učencev le kot sredstvo za sistematično pridobivanje 

abstraktnega znanja, medtem ko metode izkustvenega učenja izzivajo, upoštevajo in utrjujejo 

posameznikove izkušnje (čutne in čustvene) kot bistveno sestavino učenja (Marentič 

Požarnik, 2014). 
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Po Walterju in Marksu (1981, v Marentič Požarnik, 1992a) delimo učne metode z vidika 

izkustvenega učenja na: 

 

 osrednje (simulacije, igranje vlog, socialne igre, strukturirane naloge, skupina 

interakcija, telesno gibanje, sproščanje), 

 podporne (opazovanje procesa, čas za razmislek, fantaziranje in vizualizacija, terenske 

izkušnje, ekskurzije, metoda primerov, metoda projektov, uporaba avdiovizualnih 

sredstev),  

 klasične metode, ki podpirajo izkustveno učenje (predavanje, branje krajših besedil, 

pisanje, študija primera).  

 

Metode, ki jih avtorja klasificirata kot podporne metode izkustvenega pouka (npr. terensko 

delo), bi lahko z vidika poučevanja biologije in naravoslovja uvrstili med osrednje metode 

(učenje z raziskovanjem, opazovanje, eksperimentiranje, terensko delo, laboratorijsko delo, 

delo z organizmi in materiali). Te metode ne zagotavljajo zgolj tega, da učenci sami 

konstruirajo naravoslovno znanje (usvajajo temeljne zakonitosti in vednosti), temveč 

omogočajo tudi razvoj procesnih znanj oziroma naravoslovnih postopkov, ki so prav tako 

temeljni del naravoslovnih kompetenc (Krnel, 2010). 

 

Izkustveno učenje lahko poteka v učilnici ali pa izven nje. Tako ločimo izkustveno učenje v 

učilnici (uporaba zgoraj opisanih učnih metod) in izkustveno učenje izven učilnice (Lewis in 

Williams, 1994, v Schwarts, 2013).    

2.3.4 Izvajanje izkustvenega učenja 

 

Za načrtovanje in izvajanje izkustvenega učenja mora imeti vodja oziroma učitelj veliko 

znanja, spretnosti, takta in prožnosti za prilagajanje situacije udeležencem. Znati mora 

ustvariti skupinsko klimo, se vživljati v udeležence in najti ravnotežje med usmerjanjem 

udeležencev in dopuščanjem njihove iniciative (Marentič Požarnik, 2014). Integracija 

izkustvenega učenja v pouk od učitelja zahteva določeno mero usposabljanja, večjo 

organizacijo (pri načrtovanju in izvajanju) in bolj poglobljeno evalvacijo (Hendrickson, 

2003).  

 

Marentič Požarnik (1992) ločuje naslednje faze izkustvenega učenja: 

 

 načrtovanje: ugotavljanje učnih potreb udeležencev, njihovih zmožnosti in navajenosti 

na takšen način dela, opredelitev ciljev, načrtovanje izkušnje, priprava prostora, 

gradiva, 

 uvodna faza: identifikacija pričakovanj udeležencev, vzpostavitev dobrega 

skupinskega vzdušja, razgrnitev pravil igre (aktivnega sodelovanja, upoštevanja 

navodil, odprtosti za izkušnje), razpršitev negotovosti, dajanje navodil za specifično 

aktivnost, 

 faza aktivnosti: primerna razporeditev v prostoru, razdelitev gradiv, dajanje navodil za 

prehajanja med podfazami, 

 faza analize: urejanje, osmislitev izkušnje s pomočjo diskusije, ki naj obsega vsebino, 

proces in posploševanje (vsebine takšne diskusije so običajno povratna informacija, 

posredovanje občutij drugim udeležencem in reakcija na povratno informacijo), 

 faza povzetka, integracije in transfera: navezava izkušnje na kognitivno strukturo 

udeležencev, na obstoječo teorijo,  



11 

 

 faza evalvacije: sprotna (formativna) in končna (sumativna), zajema občutja 

udeležencev, njihov napredek, spremembe stališč ipd. Naj bo javna, ob aktivni 

udeležbi vseh.  

 

Haynes (2007, v Experiential Learning, 2005) in Davis (2011, v Experiential Learning, 2005) 

opisujeta naslednje faze izkustvenega učenja: 

 

 pridobivanje izkušnje (prek zgoraj opisanih metod), 

 refleksija (»Kaj se je zgodilo?«): Učenci se pogovorijo o izkušnji, delijo opažanja, 

odkritja in občutja, 

 analiza (»Kaj je pomembno?«): Učenci analizirajo in opišejo izkušnjo (v procesu 

razprave) ter poiščejo posledice, vprašanja in probleme, ki jih je prinesla ta izkušnja,  

 generalizacija: učenci povežejo izkušnjo z vsakdanjim življenjem,  

 uporaba: učenci uporabijo novo znanje, spretnosti in stališča, ki so jih pridobili z 

izkušnjo oziroma izkustvenim učenjem v podobnih ali različnih situacijah.  

 

Pogoji za izkustveno učenje morajo biti spodbujevalni (Golob, 2006 v Ivanuš Grmek idr., 

2009): 

 

 učenje naj temelji na različnih učenčevih zmožnostih (na spoznavni, čustveni, 

socialni), 

 učna vsebina naj bo povezana s konkretno življenjsko situacijo, kjer je to mogoče, 

 neposredna učna situacija naj bi bila za učence ugodna (kakovost medsebojnih 

odnosov, razredna klima, ugodni prostorski pogoji),  

 doseči je treba izmenjavo položaja učitelja in učenca.  

 

Pri načrtovanju in izvajanju je treba upoštevati kompleksen splet dejavnikov (njihovih 

vzajemnih odnosov) ter okoliščine (značilnosti udeležencev, njihova pričakovanja, izkušnje, 

spodobnosti, želje, prostor, oprema, časovna razpolaga). Kako vplivamo na udeležence, je 

namreč odvisno od že omenjenih okoliščin, od interakcije (komunikacija med udeleženci) in 

od dela vodje oziroma učitelja. Kaj hitro se namreč zgodi, da izkustveno učenje preide v igro, 

kar vodi do negativnih stališč učiteljev do izkustvenega učenja (Marentič Požarnik, 2014). V 

nadaljevanju so predstavljeni ti dejavniki (elementi), njihovi odnosi in strategija njihovega 

vključevanja pri načrtovanju izkustvenega učenja.  

 

Dimenzije, potrebne za načrtovanje in izvajanje izkustvenega učenja, so štiri (Walter in 

Marks, 1981 v Marentič Požarnik, 1992b):  

 

a) SKUPEK CILJEV, ki vključuje: 

 področja: V glavnem gre za štiri področja, ki se jih želimo dotakniti oziroma 

jih vključiti v izkustveno učenje. Ta področja so izobraževanje (spoznavni cilji, 

razumevanje pojmov), usposabljanje (pridobivanje ali izboljšanje določene 

spretnosti), profesionalni razvoj (velja bolj za izkustveno učenje starejših 

udeležencev), osebna rast (razvoj samospoštovanja, učenje tveganja, 

spoznavanje in razvoj lastnih potencialov) in terapija, 

 cilje, 

 namene: udeleženost (v smislu vključenosti v izkustveno učenje), zavedanje 

(ponotranjeno opažanje različnih vidikov izkušnje, njena povezava z 
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obstoječim znanjem in pojmovanji), vpogled, sprememba (specifična ali 

široka, v stališčih ali vedenju udeleženca). 

 

b) SKUPEK OKOLIŠČIN: 

 udeleženci:  

Za potek in uspešnost izkustvenega učenja so odločilne naslednje značilnosti 

udeležencev: sposobnosti (sposobnejši posamezniki se bolje znajdejo v 

skupinah brez neposredne vodje), osebnostne značilnosti (empatija, 

samozavest), izkušnje z izkustvenim učenjem ali klasičnimi metodami in 

pričakovanja v zvezi s tem, starost (upoštevanje, ali gre za osnovnošolce, 

srednješolce ali odrasle – mlajši potrebujejo natančnejša in postopna 

navodila), spol, sestav skupine (homogene skupine so običajno učinkovitejše, 

heterogene pa producirajo bolj raznolike odgovore na izkušnjo in 

prostovoljnost udeležbe, 

 velikost skupine, ki določa izvedljivost in uspešnost aktivnosti izkustvenega 

učenja. Manjše skupine omogočajo uporabo zelo širokega spektra metod 

izkustvenega učenja in doseganje raznih ciljev. Velike (zelo velike) skupine 

sicer omogočajo uporabo nekaterih metod (simulacij, strukturiranih vaj), 

vendar se z rastjo skupine veča anonimnost, manjša je sproščenost, poveča se 

možnost zmede in kaotičnosti. Te skupine terjajo izredno močne voditelje, 

dobre pripomočke in tehnologije, motivirane udeležence in odločno 

organizacijo,  

 fizikalne okoliščine se navezujejo predvsem na lokacijo, prostor, pripomočke, 

opremo itd. Vse to izredno vpliva na potek in učinkovitost izkustvenega 

učenja in jih ne bi smeli zanemariti zaradi varčevanja, tradicije in udobnosti,  

 časovni razpored v smislu trajanja srečanj in števila srečanj. 

 

c) SKUPEK VPLIVANJA, ki vključuje: 

 fokus oziroma žarišče pozornosti med izkustvenim učenjem, ki je lahko 

usmerjeno na vsebino ali na posameznika ali skupino. Ponekod je mogoče 

združiti vse vidike, pri tem prehaja fokus iz vsebine neke diskusije v analizo 

poteka diskusije in tudi v analizo reagiranja in počutja posameznikov, 

 intenzivnost v smislu, kako temeljito in poglobljeno obravnavamo določeni 

vidik. Čim večja je intenzivnost, tem večja je možnost osebnostnih sprememb 

– tudi negativnih reakcij (strah, odpor), 

 interakcija (med vodjo in udeleženci, med udeleženci samimi), ki omogoča 

medosebno podporo in povratno informacijo in je primarno sredstvo aktiviranj 

ter spreminjanja udeležencev,  

 usmerjenost ali orientacija v smislu kraja (tu ali tam), časa (zdaj, prej, v 

prihodnje) in teoretske perspektive (pogled na človeka, njegovo delovanje in 

spreminjanje).  

 

d) SKUPEK ORGANIZACIJE vsebuje vidik socialne in tehnične strukture in način 

vodenja: 

 socialna struktura pri izkustvenem učenju je drugačna kot pri tradicionalnem, 

 Med tehnično strukturo spadajo materialni vidiki učne situacije, kot so pisna 

navodila, vprašalniki, literatura, filmski ali video vložki,  

 vodenje je pomemben vidik uspešnosti izkustvenega učenja. Kakovost vodenja 

je odvisna od profesionalnih znanj in spretnosti vodje, od njegovih osebnostnih 

lastnosti in stila vodenja.  
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Slika 5: Dimenzije, pomembne za načrtovanje in izvajanje izkustvenega učenja, in njihovi medsebojni odnosi 

(prirejeno po Walterju in Marksu, 1981, v Marentič Požarnik, 1992b). 

Iz Slike 5 je razvidno, da obstajajo med skupkom ciljev, vplivanja, okoliščin in organizacije 

večsmerni zakoniti vplivi oziroma odnosi. Zato jih nikoli ne smemo jemati izolirano 

(Marentič Požarnik, 1992b).  

2.3.5 Vloga učitelja in učenca v izkustvenem učenju 

 

Vloga učitelja pri izvajanju izkustvenega učenja v šoli je drugačna kot pri tradicionalnem 

načinu poučevanja (npr. predavanje). Učiteljeva vloga se spremeni od tistega, ki daje, vse 

razloži in naredi, v tistega, ki pripravlja pogoje za učenje, usmerja, svetuje, podpira in seje 

povratne informacije (Sewchuk, 2005 v Fekonja, b. d.). Pri tem Wurdinger in Carlson (2010, 

v Experiential Learning, 2015) opozarjata, da mora učitelj sprejeti dejstvo, da ne bo on v 

središču pouka, ampak učenci in izkušnja. Slednjo mora učitelj ustrezno izbrati, saj mora 

slediti interesom učencev, da bodo le-ti notranje motivirani za delo oziroma učenje. Učitelj 

učencem nudi svetovanje, ustrezne vire informacij, spodbudo in vodenje, pri tem pa poskrbi, 

da učenci sami pridejo do ugotovitev (na podlagi izkušnje) (Schwartz, 2013). Pri tem je treba 

opozoriti na dejstvo, da učenci pri delu niso prepuščeni sami sebi ter da morajo biti vloge 

učitelja in učencev natančno definirane (Experiential Learning, 2015).   

 

Golob (2014, v Ivanuš Grmek idr., 2009) poudarja, naj učenci sodelujejo pri načrtovanju in 

organizaciji izkustveno naravnanega pouka. Pozitivni učinki izkustvenega učenja se pokažejo 

takrat, ko so učenci sami odločijo za sodelovanje in so aktivno vključeni v učenje. To se 

zgodi, ko so učenci vključeni v reševanje praktičnih, družbenih in osebnih problemov, ko 

imajo določeno mero svobode pri procesu učenja in ko bodo soočeni z različnimi izzivi 

(Wundiger in Carlson, 2010 v Experiential Learning, 2015). Učenci imajo pred seboj jasne 
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cilje, učijo se razvijati svoje ideje, zastavljati tehtna vprašanja, preizkušati nove možnosti, 

sodelovati, poslušati druge, presojati kakovost svojega znanja, veščin in dosežkov ter ga 

izboljševati (Sewchuk, 2005 v Fekonja, b. d.). 

 

Pri tem je treba upoštevati, da se učenci med seboj razlikujejo in da izkušnje doživljajo 

različno. Posledično je lahko tudi refleksija izkušnje različna od učenca do učenca (Schwartz, 

2013). V novi izkušnji človek vstopa z vsem svojim predznanjem, uporabnimi teorijami, s 

celotno osebnostjo. Zato je tudi posamezna situacija za vsakega človeka lahko povsem 

drugačna izkušnja, vsakdo doživlja situacijo drugače glede na svoje prejšnje izkušnje (Mijoč, 

1999, v Garvas, 2010). Kolenc (2006) ugotavlja, da pri slovenskih gimnazijcih prevladujeta 

prav učni dimenziji konkretne izkušnje in abstraktne konceptualizacije. Ti dve dimenziji sta 

osnova konvergentnemu učnemu stilu in sta v korelaciji z osebnostnimi značilnostmi, in sicer 

odprtost, emocionalna stabilnost, čustvena stabilnost, ustvarjalnost, vestnost, ter s telesnimi 

sposobnostmi, ekstravagantnostjo, odnosom s starši in odnosi z vrstniki nasprotnega spola.  

2.3.6 Stališča učiteljev do izkustvenega učenja 

 

Korban Čerjavec in Hus (2009) sta izvedli raziskavo, v kateri sta ugotavljali in proučili 

stališča učiteljev do didaktičnega vidika izvajanja izkustvenega učenja, do pedagoško-

psihološkega vidika izvajanja izkustvenega učenja in do materialno-finančnega vidika 

izvajanja izkustvenega učenja. V raziskavi je sodelovalo 60 učiteljev tretjega razreda osnovne 

šole. Ugotovili sta, da so učitelji večinsko prepričani, da je izkustveno učenje zunaj učilnice 

učinkovitejše, pridobljeno znanje pa trajnejše. Hkrati menijo, naj se vsaka nova obravnavana 

vsebina obogati z izkustvenim učenjem. Ugotovili sta tudi, da večina učiteljev kaže pozitivno 

naravnanost do izvajanja izkustvenega učenja, saj se s takšnim načinom dela po njihovem 

mnenju krepi zdravje otrok, obravnavana snov je učencem razumljivejša, motivacija za učenje 

je boljša in nenazadnje se (po njihovem mnenju) oblikuje tudi trdnejša vez med učenci in 

učitelji. Težave, ki se tičejo izvajanja izkustvenega pouka, se kažejo predvsem v financiranju, 

saj izkustveno učenje zahteva več materialov in orodij za izvajanje. Hkrati je za izvajanje 

izkustvenega učenja zunaj učilnice potreben še dodatni učitelj spremljevalec, ki ga šola težko 

zagotovi.  

 

Metode izkustvenega učenja niso všeč tistim učiteljem, ki se zavzemajo za izključno 

izobraževalno vlogo šole, za posredovanje znanj brez izkustvenih in vrednostnih primesi, pa 

tudi ne tistim, ki so se toliko navadili govoriti izza katedra, da jim drugačno razmerje moči, 

novi odnosi učitelj–učenec, vpletanje čustvenih in socialnih dimenzij v učenje, elementi 

negotovosti in tveganja, vse to, kar uveljavljanje izkustvenih metod terja, ne ustreza (Marentič 

Požarnik, 1992a). Wurdinger in Carlson (2010, v Experiential Learning, 2015) ugotavljata, da 

večina učiteljev uporablja kot metodo poučevanja tradicionalno predavanje, saj so bili tudi 

sami deležni takšnega načina poučevanja.  

2.3.7 Pozitivni učinki izkustvenega učenja 

 

Izkustveno učenje omogoča: 

 

 demokratizacijo odnosov v skupini ali razredu, 

 organizacijo življenja v skladu s pravicami otrok, določenimi v mednarodni 

konvenciji, 

 upoštevanje izsledkov novejših raziskav o delovanju možganov – pomen zagotavljanja 

zgodnjih izkušenj in povezanost delovanja obeh možganskih hemisfer, 
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 organizacijo vzgojno-izobraževalnega procesa v skladu z načinom učenja majhnih 

otrok, 

 konstruiranje znanj, 

 učenje v povezavi z realnimi življenjskimi situacijami in izkušnjami otrok, 

 smiselnost učenja za otroke, 

 proces spoznavanja novih vsebin, 

 večjo aktivnost otrok pri učenju, 

 organizacijo razvojno primerne prakse, 

 celosten razvoj otrok na vseh razvojnih področjih: motoričnem, kognitivnem, 

socialnem, emocionalnem, 

 integracijo vsebin, 

 individualizacijo vzgojno‐izobraževalnega procesa, zadovoljevanje otrokovih potreb, 

prepoznavanje otrokovih močnih strani in interesov, 

 prepoznavanje in organiziranje pouka ter učenja v skladu z različnimi učnimi stili, 

 upoštevanje temperamenta otrok ter mnogoterih inteligenc,  

 večje razumevanje in znanje na višjem kakovostnem nivoju (Kužnik, 2009). 

 

Taraban, Box, Myres, Pollard in Bowen (2007) so raziskovali, kako izkušnja vpliva na 

dosežke (biološko znanje) in stališča dijakov do učenja biologije. Raziskava je pokazala 

pozitivne učinke (boljši priklic podatkov in izboljšanje procesnih spretnosti) vključevanja 

aktivne izkušnje v pouk v primerjavi s tradicionalnim izvajanjem pouka (predavanja). 

Pozitivne učinke neposredne izkušnje ugotavlja tudi Rezec (2011). Izsledki raziskave kažejo, 

da se odnos do živali lahko izboljša, če učencem damo priložnost, da se z živalmi srečajo in se 

jih dotaknejo.  

 

Pomen izkustvenega pouka pri predmetu Spoznavanje okolja v raziskavi ugotavlja Gutsmandl 

(2012). Pri tem ugotavlja, da so splošni cilji predmeta Spoznavanje okolja zasnovani tako, da 

temeljijo na izkustvenem učenju ter da je izkustveni pouk po kurikularni prenovi postal 

glavna smernica poučevanja predmeta Spoznavanje okolja. Tudi splošni cilji za pouk 

biologije v devetletni osnovni šoli so zasnovani tako, da temeljijo na izkustvenem učenju 

(poznavanje in razumevanje temeljnih bioloških in naravoslovnih konceptov, pridobivanje, 

obdelava in vrednotenje podatkov iz različnih virov, razvijanje eksperimentalnih spretnosti in 

metod raziskovanja, razvijanje stališč in odnosov) (Vilhar idr., 2011).  

2.4 UČENJE IN POUČEVANJE NARAVOSLOVJA 

Novo soglasje o učenju in poučevanju naravoslovja izhaja iz pomembnih raziskav s področja 

psihologije, sociologije, pedagogike, fizike, biologije, kemije in kognitivne znanosti. Vsa ta 

področja so raziskovalcem omogočila razumeti, kakšna je sama narava učenja naravoslovja in 

kakšne so značilnosti učinkovitega poučevanja naravoslovja (Skribe-Dimec, 2007). Piciga 

(1991, v Kobal idr., 1992) poudarja, da je pouk, ki upošteva miselne sposobnosti in njihove 

prejšnje predstave o pojavih in zakonitostih tudi najbolj učinkovit v naravoslovju. Nesmiselno 

je namreč izvajanje pouka naravoslovnih predmetov v šoli tako, da poda učitelj pravilno 

znanstveno koncepcijo, ki jo učenci sprejmejo oziroma naj bi jo sprejeli. Učitelj mora pri 

podajanju novih naravoslovnih pojavov in zakonitosti upoštevati učenčevo stopnjo 

razumevanja pojavov, se seznaniti z njihovimi idejami, predstavami ter jih vključiti v 

predstavitev pojava ali zakonitosti (Kobal idr., 1992). 
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Linn in Eylon (1996, v Skribe-Dimec, 2007) omenjata štiri pomembne vidike pouka 

naravoslovja: 

 

 vidiki učenja pojmov, 

 vidik razvoja pojmovnih struktur, 

 vidik enakopravnosti glede na pogoje učenja,  

 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 (Skribe-Dimec, 2007). Posebnost učenja naravoslovja 

je poleg širjenja in poglabljanja znanj v ožjem pomenu tudi razvijanje procesnih znanj ali 

naravoslovnih postopkov. Le-ti so opredeljeni kot nujni in temeljni del naravoslovnih 

kompetenc. So tista znanja, spretnosti in veščine, ki so značilni za raziskovanje in znanstvene 

metode dela. Predstavljajo miselne in manipulativne dejavnosti, s katerimi učenci poleg 

vsebin odkrivajo tudi »naravo« naravoslovja ali zakonitosti znanstvenega dela. Podani so v 

razvojnem zaporedju, od tistih preprostih (razvijamo na predšolski stopnji – opazovanje, 

razvrščanje in urejanje) do postopkov ob koncu osnovne šole (temeljni postopki se 

poglabljajo – sistematično opazovanje, eksperimentiranje, ravnanje s podatki itd.) (Krnel, 

2010). Strgar (2010) ugotavlja, da v Sloveniji učenci pri pouku biologije razvijajo predvsem 

poznavanje bioloških vsebin, pomanjkljivo pa je razvijanje drugih kompetenc (npr. 

spodobnost prepoznavanja vprašanj, znanstvenega razlaganja pojavov in sposobnost uporabe 

podatkov itd.).  

 

Številni avtorji (Krnel, 1993; Kobal idr., 1992) poudarjajo pomembnost zgodnjega uvajanja 

otrok v naravoslovje. Pomembno je, da se zavedamo, da bodo učenci vedno sami razvijali 

teorije in konstruirali pojme, kar bo posledica slučajnega opazovanja. To lahko vodi v naivno 

in neznanstveno sprejemanje sveta. Pomemben vidik (zgodnjega) učenja naravoslovja Krnel 

(1993) vidi tudi v tem, da bodo nekoč učenci lahko v demokratični družbi vplivali na delo 

znanstvenikov in uporabo znanstvenih odkritij. V vsakdanjem življenju bodo lažje sprejemali 

dosežke znanosti in tehnologije, jih pravilneje uporabljali in vrednotili v odnosu do narave.  

2.5 PRIMER AKTIVNOSTI V RAZREDU NA TEMO VOLKOV, KI TEMELJI NA 

IZKUSTVENEM UČENJU 

Predstavljeno igro lahko uporabimo kot prikaz odvisnosti velikosti populacije volkov 

(plenilec) od velikosti populacije jelenov (plen). Velikost populacije na določenem območju 

je namreč odvisna od omejujočih dejavnikov v ekosistemu. Eden od teh dejavnikov je 

dostopnost hrane. Aktivnost se izvaja v večjem prostoru, npr. v telovadnici (Wolfquest, 2015). 

Ob koncu aktivnosti učenci: 

 razumejo soodvisnost med velikostjo populacije plenilca in velikostjo 

populacije plena, 

 izdelajo graf, ki prikazuje to soodvisnost (Wolfquest, 2015). 
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Postopek: 

1. Ustvarimo habitat, kjer bo prihajalo do interakcij med volkovi in jeleni (npr. v 

telovadnici si izberemo območje košarkarskega igrišča). 

2. Izberemo enega ali dva učenca, ki bosta plenilca (volkova) prvo leto. Stojita na sredini 

habitata (npr. košarkarskega igrišča).  

3. Ostali učenci se razporedijo na enem robu habitata (rob igrišča) in predstavljajo jelene 

(plen) prvo leto. 

4. Enega učenca zadolžimo za zapisnikarja. Številčnost populacije volkov in jelenov se 

beleži ob začetku vsakega leta.  

5. Ob učiteljevem znaku (npr. pisk piščalke) jeleni stečejo z ene strani habitata (igrišča) 

na drugo, pri čemer se poskušajo izogniti volku, da jih le-ta ne poje (ujame). 

6. Če volk ujame katerega od jelenov, ta obstane na mestu. 

7. Ko ostali, preživeli jeleni pritečejo na drugo stran habitata (igrišča), je konec prvega 

leta. Ujeti jeleni prevzamejo vlogo volkov. Pomembno je, da mora vsak volk pojesti 

(ujeti) vsaj enega jelena, da preživi. Če ne poje (ujame) nobenega, se postavi ob rob 

habitata (igrišča) za eno leto in se nato vrne v vlogi jelena.  

8. Zapisnikar ob koncu vsakega leta zabeleži velikosti obeh populacij (glej Tabelo 1). 

Tabela 1: Primer zapisa. 

Leto Število volkov Število jelenov 

1 2 29 

2 … … 

3 … … 

… … …. 

 

9. Sami se odločimo, koliko let bo aktivnost trajala. Priporočljivo je, da učenci opazijo 

povečanja in upadanja velikosti obeh populacij vsaj dvakrat. 

10. Pozneje učenci (s pomočjo pridobljenih podatkov) ustvarijo graf, ki prikazuje velikost 

populacije volkov in velikost populacije jelenov v odvisnosti od časa (Wolfquest, 

2015).  

Kot dodatno zadolžitev (npr. za domačo nalogo) lahko učencem naročimo, naj razmislijo še o 

drugih dejavnikih, ki vplivajo na velikost populacije določene vrste (npr. migracije, bolezni, 

lov, vremenske razmere itd.) (Wolfquest, 2015). 

2.6 BIOLOGIJA VOLKA 

2.6.1 Sistematika 

 

deblo:   vretenčarji (Vertebrata) 

razred:  sesalci (Mammalia) 

red:   zveri (Carnivora) 

družina:  psi (Canidae) 

rod:   volk (Canis) 

vrsta:   sivi volk (Canis lupus) 

(Kryštufek, 2003) 
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Volka uvrščamo v red zveri. Zveri so največja skupina sesalcev, ki je prilagojena plenilskemu 

življenju. Zanje so značilna ostra čutila, hitro in usklajeno delovanje telesa ter t. i. zversko 

zobovje. Pri nas živi 13 vrst zveri, ki sodijo v štiri družine: medvedi (Ursidae), psi (Canidae), 

kune (Mustelidae) in mačke (Felidae). Družino psov delimo na štiri poddružine, 14 rodov in 

35 vrst (Kryštufek idr., 1988, v Jonozovič, 2003).  

2.6.2 Telesni opis 

 

Volk je, takoj za medvedom, drugi največji predstavnik plenilcev v Evropi (Jonozovič, 2003). 

Telesna velikost in teža volka sta spremenljivi glede na geografsko območje pojavljanja. 

Povprečna teža volka v Evropi je 38,5 kg. Večji predstavniki volkov (preko 54 kg) so redki, 

so pa bili zabeleženi večji primerki na Aljaski in na območju bivše Sovjetske zveze (Grey 

Wolf, 2016). Volkovi namreč sledijo Bergmannovem pravilu (ekogeografsko pravilo), ki 

pravi, da so živali, ki živijo na območju s toplejšim podnebjem, praviloma manjše kot njihovi 

sorodniki na območju s hladnejšim podnebjem (Bergmann's rule, 2016). Višina telesa obsega 

med 110 in 148 cm. Prav z velikostjo osebka je izražen spolni dimorfizem pri volku (samci so 

tudi za tretjino večji od samic).  

 

Za volka je značilno dolgo in vitko telo. Imajo dolge noge in velika stopala, kar se odraža v 

tem, da je dober in vztrajen tekač. Prvi stopali imata pet prstov, zadnji pa samo štiri. Peti prst 

je zakrnel in se pri hoji ne dotika tal (nameščen višje kot drugi prsti). Pod prsti in na drugih 

delih noge, ki prihajajo v stik s podlago, ima močno poroženelo kožo (prstne blazinice). Med 

prsti ima vonjalne žleze (tudi na glavi in korenu repa). Kremplji so močni, a zaradi stalnega 

stika s podlago topi in kratki. Ne more jih vpotegniti v šapo (Jonozovič, 2003). Stopinja je 

podobna kot pri velikem psu in pogosto ju je težko zanesljivo razlikovati. Običajno je 

nekoliko bolj razpotegnjena (Krofel, 2006).  

 

Barva kožuha je zelo spremenljiva in je zelo različna znotraj in med različnimi geografskimi 

območji vrste (od popolnoma bele v arktičnih območjih do rjave, rdečkaste, sive, temno sive 

do srebrnkaste). Pri nas je barva pogosto sezonsko pogojena – poleti po hrbtu in bokih rjavo 

rumena s sivim nadihom. Po sredini hrbta se vleče pas temnejše, skoraj črne barve, ki se 

nadaljuje tudi proti vrhu repa in njihovi konici. Zimska barva kožuha je bolj siva in košata 

(Jonozovič, 2003). 

 

Lobanja volka je široka in težka s podaljšanim obraznim delom (t. i. gobec). Mlečno zobovje 

pri šestih mesecih zamenja stalno zobovje, ki ima 46 zob. Je specializirano in prilagojeno 

prehranjevanju z mesom. Najbolj značilni so podočniki, ki so običajno daljši od 25 mm. Z 

njimi zgrabi in usmrti plen. Kočniki so prilagojeni razkosavanju plena in drobljenju manjših 

kosti (Jonozovič, 2003). 

2.6.3 Prehranjevanje 

 

Volk je klasičen mesojed in prehrambni generalist, ki se priložnostno prehranjuje z vsem, kar 

najde v svojem habitatu. Vendarle pa volk selektivno pleni znotraj populacij različnih vrst 

plena, znotraj iste vrste plena pa pleni pretežno mlajše, bolne in ostarele živali (Jonozovič, 

2003). Katere vrste bodo na določenem območju plenili, je odvisno predvsem od 

razpoložljivosti plena, manj pa tudi od nekaterih drugih dejavnikov (npr. podnebne razmere, 

gostota cest, motnje, ki jih povzroča človek) (SloWolf, 2013). V Evropi so najpogostejši plen 

volkov veliki prostoživeči rastlinojedi parkljarji (pri nas jelenjad in srnjad). Volčji trop lahko 

lovi tudi na zelo velikem območju (Potočnik, Jerina in Krofel, 2010). Pri iskanju lahko volčji 

trop prepotuje tudi do 70 km na noč in dosegajo velike hitrosti (56 do 64 km/h). Pri tem sta 
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jim v pomoč izjemen sluh in dobro razvit voh. Odrasel volk v povprečju potrebuje okoli tri do 

pet kilogramov mesa. Pri hranjenju je vidna hierarhija v tropu (najprej se nahrani dominantni 

par, nato najmlajši mladiči, sledijo potomci iz predhodnih legel) (Mech in Boitani, 2003, v 

SloWolf, 2013).  

2.6.4 Način življenja  

 

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

primerov volčji trop v naravi sestavljata dominanten samec in dominantna samica (alfa par), 

vsi ostali člani tropa pa so njuni potomci (mladiči iz tekočega leta ali mladiči iz prejšnjih let). 

Način življenja v tropu volkovom omogoča, da uspešneje branijo svoj teritorij, lažje vzrejajo 

mladiče in bolj izkoristijo plen, preden jim ga odnesejo mrhovinarji (Potočnik idr., 2010). 

Velikost tropa je odvisna predvsem od velikosti najpogostejšega plena na njihovem območju. 

Volkovi sami uravnavajo velikost svojih tropov s tem, da najstarejši mladiči zapustijo trop, ko 

število volkov v tropu preseže količino dostopne hrane posameznega plena (Mech in Boitani, 

2003, v SloWolf, 2013). 

 

Volčji trop za življenje potrebuje veliko območje, ki je pogostokrat veliko več sto kvadratnih 

kilometrov, na njem pa člani tropa lovijo plen in vzrejajo mladiče. Uspešno zagotavljanje 

hrane zase in za svoje mladiče je tudi razlog za teritorialno vedenje volčjega tropa. Teritorije 

redno označujejo s svojimi vonjavami v obliki urina in iztrebkov ter z oglašanjem (Potočnik 

idr., 2010). Pri označevanju teritorija z urinom dvigovanje noge ni odvisno od spola (kot pri 

domačih psih), ampak z dvignjeno nogo markirata dominantna samec in samica. Ostali člani 

tropa urinirajo z obema nogama na tleh. Po uriniranju volkovi pogosto razgrebejo tla z 

nogami in na ta način pustijo tudi vizualno sporočilo morebitnim drugim volkovom, ki bi 

zašli na njihov teritorij (Krofel, 2006). Na principu teritorialnosti (volkovi srdito branijo svoj 

teritorij in pri tem celo ubijejo volkove, ki niso iz njihovega tropa) in samouravnavanja 

velikosti svojih tropov deluje sistem samoregulacije številčnosti volkov v naravi. Ker nimajo 

naravnega sovražnika, ki bi nadzoroval njihovo številčnost, se je skozi evolucijo razvil takšen 

sistem samoregulacije, ki preprečuje, da bi številčnost volkov presegla nosilno kapaciteto 

habitata (Krofel, 2012).  

 

Volkovi so aktivni predvsem v nočnem času. Podnevi se običajno umaknejo v mirna, težje 

dostopna mesta, kjer počivajo (Potočnik idr., 2010). 

2.6.5 Habitat in razširjenost 

 

Volkovi živijo v zelo različnih habitatnih tipih in so se zmožni prilagoditi zelo različnim, celo 

ekstremnim razmeram (Mech in Boitani, 2003, v SloWolf, 2013). V Ameriki volka najdemo 

na prostranih območjih tundre, v prerijah, polpuščavskem svetu, gorah in severnih gozdovih, 

v Aziji v tundri, tajgi, stepah, polpuščavah, v višje ležečih krajih, v Evropi pa predvsem v 

gozdovih. V Sloveniji so najpogostejši v bukovo-jelovih gozdovih, ki poraščajo obsežna 

gorska območja dinarskega krasa (SloWolf, 2015). 

 

V preteklosti je bil volk razširjen po celotnem evropskem prostoru, poseljeval je večino 

Evrazije do Indije in Kitajske na jugu. V 19. in 20. stoletju, še zlasti pa v letih po drugi 

svetovni vojni, je bil volk iztrebljen iz skoraj celotnega osrednjega in severnega dela Evrope 

(Jonozovič, 2003). V zadnjih dveh desetletjih se populacije krepijo in naravno širijo ter 

ponovno pojavljajo na območjih, kjer so v preteklosti že izumrle. Danes so najbolj številčni v 

Romuniji, Bolgariji, na Poljskem in v njenih vzhodnih sosedah. V treh manjših 

subpopulacijah jih najdemo tudi na Iberskem polotoku, v Skandinaviji in Italiji oziroma 
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Franciji. V Sloveniji je bil volk ob koncu 60. let na robu uničenja, a nikoli ni bil zares 

iztrebljen (v veliki meri je preživel le na račun imigracij iz Hrvaške). Odkar je popolnoma 

zavarovan, njihova številčnost narašča. Ker nikoli ni bil zares iztrebljen, sedanja populacija 

volka predstavlja potomce avtohtonih dinarskih volkov. Danes naseljuje predvsem Kočevsko 

in Notranjsko, od koder prehaja v severozahodno Slovenijo. Slovenija predstavlja most med 

Dinarskim gorovjem (kjer močna populacija volka še obstaja) in Alpami (kjer se volkovi 

pojavljajo le občasno), zaradi česar je ohranitev volkov v Sloveniji velikega pomena za širitev 

volkov v zahodno Evropo in ponovno naselitev Alp (SloWolf, 2015). 

2.6.6 Vloga v naravi 

 

Večina učinkov, ki jih imajo volkovi na naravo, izhaja iz tega, da je volk plenilec. S 

plenjenjem zmanjšujejo številčnost velikih rastlinojedcev. V nasprotnem primeru (v okolju 

brez plenilcev) bi se rastlinojedci močno namnožili in z objedanjem prizadeli vegetacijo (celo 

do takšne mere, da bi jim zmanjkalo hrane). Tako plenilci preprečujejo velika nihanja v 

populaciji rastlinojedcev, ki bi drugače negativno vplivala tudi na mnoge dele ekosistema. S 

tem prispevajo k stabilnosti naravnih sistemov. Raziskave kažejo, da je vpliv na vegetacijo 

bolj kot od številčnosti rastlinojedcev odvisen od njihove razporeditve v prostoru. Ker ob 

prisotnosti volkov postane npr. jelenjad previdnejša, se to kaže v tem, da se zmanjša velikost 

njihovih čred in živali postanejo enakomerneje razporejene v okolju. S tem posledično 

volkovi preprečujejo preveliko koncentriranje rastlinojedcev na določenih mestih in tako še na 

en način omejujejo negativne vplive na vegetacijo. Poleg tega volkovi kot plenilci pomembno 

prispevajo k naravni selekciji vrst, ki jih lovijo, saj se pri plenjenju osredotočijo na osebke, ki 

jih je lažje ujeti (ostareli osebki, mladiči, poškodovani, podhranjeni). Posledično se 

upočasnjuje tudi širjenje bolezni in zajedavcev v populaciji plena, povečata se preživetje in 

razmnoževalni uspeh preživelih osebkov. Vpliv volkov pa ni omejen le na njihov plen, ampak 

prek lova vplivajo tudi na druge ravni ekosistema (prihaja do trofičnih kaskad) (Krofel, 2011). 

 

Prisotnost volkov na določenem območju vpliva tudi na prisotnost mrhovine (v obliki 

ostankov njihovega plena). S plenjenjem volkov postane mrhovina dostopna skozi vse leto, 

kar ima pozitive učinke za mnoge vrste mrhovinarjev (medvedi, lisice, orli in ostale ptice, 

razni nevretenčarji) (Krofel, 2011). 

2.6.7 Razmnoževanje in preživetje 

 

Paritveno obdobje poteka enkrat letno (od sredine januarja do sredine marca), pari pa se 

praviloma samo dominantni par tropa. Volkulja po 62 do 64 dneh brejosti skoti v brlogu od 4 

do 7 mladičev, ki so ob rojstvu slepi in porasli s kratko, temno dlako. Za volka je značilen 

družinski čut (varovanje mladičev, povezanost para med časom kotenja, samec prinaša hrano 

materi in mladičem) (Jonozovič, 2003). Pri vzreji mladičev pogosto pomagajo tudi drugi člani 

tropa. Rodni trop mladiči zapustijo v starosti od 5 mesecev do 5 let. V času iskanja 

nezasedenega prostora je smrtnost volkov visoka, zmanjša pa se, ko se ponovno ustalijo in 

vzpostavijo lasten teritorij. Naravna smrtnost (tj. smrtnost, ki ni posledica dejavnosti človeka) 

teritorialnih volkov je v povprečju 11 % letno (Mech in Boitani, 2003, v SloWolf, 2013). Ob 

normalnih in naravnih pogojih populacijsko dinamiko volkov in geografsko gostoto določa 

gostota plena. Več kot je plena, več je skotenih mladičev in večja je preživetvena raven le-teh 

(Boitani, 2000, v SloWolf, 2013). Največje preživetje imajo starejše živali (čez 80 %), 

najmanjše pa tiste v prvem letu starosti (tudi samo 10 %). Samotarske živali imajo manjšo 

možnost preživetja kot tiste v tropu. Obstaja pozitivna korelacija med gostoto volkov in 

gostoto plena ter negativna med gostoto volkov in konflikti s človekom (Jonozovič, 2003).   
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2.7 VOLK IN ČLOVEK 

2.7.1 Stališča do volkov 

 

Človek se volkov že od nekdaj nagonsko boji. To najverjetneje temelji na zgodovinskih 

legendah in pravljicah ter dejanskih zgodovinskih okoliščinah, ko so bile okoljske razmere 

drugačne od današnjih in je bila steklina stalno prisotna (Jonozovič, 2003). Dejstvo pa je, da 

zdravi volkovi ljudi ne napadajo. Volk se človeka boji in se mu izogiba (Marinko in Majić 

Skrbinšek, 2011). Prokop, Usak in Erdogan (2011) ugotavljajo, da se negativna stališča otrok 

do volkov in strah pred njimi izoblikujejo pod vplivom pravljic, kjer je volk predstavljen v 

negativnem smislu.  

 

Glavni razlog za konflikte med ljudmi in volkovi so škode v kmetijstvu, predvsem na 

drobnici. Negativen odnos rejcev drobnice do volka se prek medijskega poročanja širi na širšo 

javnost in vpliva na splošno javno mnenje o volkovih (Černe, 2010). Marinko in Majić 

Skrbinšek (2011) v svoji raziskavi odnosa rejcev drobnice, lovcev in širše javnosti do volka in 

upravljanja z njim ugotavljata, da so lovci in širša javnost volku naklonjeni (lovci ca. 70 %, 

širša javnost ca. 65 %), okoli 50 % rejcev je svoje stališče ocenilo kot odklonilno ali 

popolnoma odklonilno. Podpora ohranitvi volkov se kaže med lovci in širšo javnostjo, rejci 

drobnice pa podpirajo ohranitev volkov v približno 50 % (še relativno visoka podpora). 

Volkovi so prek Uredbe o zavarovanju ogroženih vrst (Ur. l. RS, št. 57/93) uvrščeni na 

seznam celo leto zavarovanih živalskih vrst. Pristojno ministrstvo lahko na osnovi podatkov o 

številčnosti volkov, opažanjih in realizaciji odstrela v preteklem obdobju, škodah na domači 

živini in drugih podatkih izda odločbo o izrednem odstrelu določenega števila živali, ki se 

izda vsako leto posebej. Rejci drobnice z območja stalnega pojavljanja volkov menijo, da lov 

na volkove ne sme biti popolnoma prepovedan (Marinko in Majić Skrbinšek, 2011).  

2.7.2 Odstrel volkov 

 

Raziskave so pokazale, da z vidika škod in omejevanja velikosti populacij odstrel volkov ni 

smiseln (Krofel, 2012). Volkovi v naravnem okolju namreč ne potrebujejo zunanjega 

uravnavanja, saj je to doseženo z že omenjenimi znotrajvrstnimi mehanizmi (njihove socialne 

interakcije, teritorialnost itd.) (Riley in Decker, 2000, v SloWolf, 2013). Odstrel volkov 

namreč prinaša vrsto negativnih vpliv na strukturo in delovanje tropov. V primeru odstrela 

enega od dominantnih volkov se struktura tropa poruši, zmanjša se sorodnost znotraj tropa, 

kar lahko vodi v slabše delovanje tropa kot socialno urejene skupine in večjo verjetnost 

neobičajnega vedenja volkov (Rutledge idr., 2010, v SloWolf, 2013). Odstrel v paritvenem 

obdobju vodi do povečane verjetnosti za parjenje v sorodstvu, prav tako se poveča verjetnost 

križanja z domačimi psi (Grant idr., 2005, v SloWolf, 2013). Križanje z domačimi psi lahko 

pomeni resno grožnjo ohranjanju volka in sobivanju s človekom. Križanci se pogosto manj 

bojijo ljudi, kar lahko vodi v povečanje števila napadov na drobnico in v morebitno (še vedno 

izjemoma) tudi neposredno nevarnost za človeka, ki je sicer pri volkovih praktično ni 

(SloWolf, 2013). Po mnogih raziskavah so strokovnjaki tako prišli do splošnega zaključka, da 

odstrel volkov ni ukrep, s katerim je mogoče učinkovito zmanjševati škode zaradi napadov 

volkov na živali, ne kratkoročno ne dolgoročno (Krofel idr., 2011, v Marinko in Majić 

Skrbinšek, 2011). 
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2.7.3 Ukrepi zmanjševanja škod na domačih živalih 

 

Za nastale škode država sicer izplačuje odškodnine, vendar pa obstoječi odškodninski sistem 

ne spodbuja rešitev za izboljšanje varovanja domačih živali in zato ne predstavlja dolgoročne 

rešitve za reševanje konfliktov (Černe, 2010). Prav tako je po raziskavi Marinko in Majić 

Skrbinšek (2011) razvidno, da rejci drobnice ne zaupajo Ministrstvu za okolje in prostor RS, 

kar zopet dokazuje, da odškodninski sistem ni učinkovit za blaženje konfliktov na področju 

kmetijstva do volkov in da se je treba učinkoviteje osredotočiti na izboljšave v sistemu 

preprečevanj škod kot v odškodnine.  

 

Za namene preprečevanja škod zaradi napadov volkov se priporoča predvsem ukrepe, ki težijo 

v izboljšanju varovanja živine in preusmeritve na manj konfliktne vrste domačih živali 

(Marinko in Majić Skrbinšek, 2011). Priporočeni glavni kmetijski ukrepi za zaščito drobnice 

pred napadi volkov so: 

 

 ustrezno tehnično varovanje drobnice (uporaba ustrezno visokih stalnih in začasnih 

elektroograj) in/ali varovanje s pastirskimi psi, 

 kjer okoljski dejavniki to omogočajo, delna ali popolna preusmeritev reje pašnih živali 

na takšne vrste, s katerimi rejci niso v večjem konfliktu s prisotnostjo volkov (npr. 

konji, govedo) (Jelenčič idr., 2011). 

 

V okviru projekta SloWolf je bilo kmetom in živinorejcem doniranih že veliko varovalnih 

kompletov in pet pastirskih psov (Jelenčič idr., 2011). 

2.7.4 Znanje o volkovih 

 

Na oblikovanje in spreminjanje stališč vpliva kar nekaj dejavnikov, eden izmed njih so 

vsekakor informacije in znanje (Nastran Ule, 2000, v Marinko in Majić Skrbinšek, 2011). 

Marinko in Majić Skrbinšek (2011) sta v svoji raziskavi poleg splošnih stališč preverjali tudi 

znanje rejcev drobnice, lovcev in širše javnosti o volkovih (teža, prehrana, način življenja, 

zavarovanost volkov itd.). Ugotovili sta, da največ o volku vedo lovci (ne glede na to, ali 

živijo na območju pojavljanja volkov ali ne), najmanj pa vedo rejci drobnice. Ericsson in 

Heberlein (2002) ugotavljata, da imajo na Švedskem največ znanja o volkovih lovci, ki živijo 

na območju pojavljanja volka (ti so na preizkusu znanja dosegli pomembneje višje število 

točk od ostalih skupin). Le-tem (glede na izkazano znanje) sledijo lovci (ki ne živijo na 

območju pojavljanja volka) in nato splošna javnost na območju pojavljanja volka. Najmanj 

znanja izkazujejo Švedi, ki se ne ukvarjajo z lovstvom. Raziskava o stališčih in znanju o 

volkovih na Norveškem prikazuje pozitivno odvisnost med znanjem o volkovih in stališčih 

glede njih. Rezultati so pokazali, da so imeli ljudje, ki so pristaši ohranjanja in povečevanja 

populacije volkov, tudi večje število točk na preizkusu znanja o volkovih. Prav tako so 

ugotovili povezavo med nižjo stopnjo izobrazbe in negativnim stališčem do volkov (Bjerke, 

Reitan in Kellert, 2008).   

 

Prokop in Tunnicliffe (2010) sta ugotovila, da je znanje učencev o volkovih pomanjkljivo na 

področju prehrane volka. Prav tako je imela večina učencev napačno predstavo o tem, da 

volkovi predstavljajo neposredno nevarnost za človeka. Prokop idr. (2011) so raziskovali 

znanje učencev o volkovih in stališča do njih v dveh kulturno in geografsko različnih državah 

– Turčiji in na Slovaškem. Rezultati raziskave kažejo, da učenci v Turčiji in na Slovaškem 

izkazujejo podobno znanje o volkovih. Dobro znanje so učenci izkazali na področju prehrane, 

teže, območja bivanja volka ter da ima volk dobro razvit sluh in voh. Slabše znanje so izkazali 
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na področju načina življenja volka ter vloge volka v naravi. Prav tako so pokazali 

razumevanje filogenetske povezave med volkom in domačim psom. Tudi Bath in Farmer 

(2000) ugotavljata da je znanje evropskih učencev o velikih zvereh na splošno slabo, še 

posebno o medvedu. Znanje o volkovih je nekoliko boljše, saj so v povprečju pravilno 

odgovorili na štiri vprašanja od šestih, največje pomanjkljivosti v znanju pa so se pokazale 

glede statusa volka.  

 

V sklopu diplomskega dela smo ugotavljali, kakšno je znanje dijakov srednje strokovne šole o 

volkovih. Ugotovili smo, da je v splošnem znanje dijakov in dijakinj srednje strokovne šole 

dobro, ko preverjamo bolj splošna znanja. Ko pa z vprašanji preverjamo podrobnejše znanje o 

volkovih, so rezultati slabši (Gril, 2014).   
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3 EMPIRIČNI DEL  

3.1 NAMEN IN CILJI  

Številne raziskave na področju vzgoje in izobraževanja kažejo pozitivne učinke izkustvenega 

učenja in poučevanja v primerjavi s tradicionalnim načinom poučevanja. Zato želimo s 

pomočjo raziskave preveriti, kakšen je učinek izvedene delavnice, ki je temeljila na 

izkustvenem učenju, na znanje dijakov srednje strokovne šole o volkovih. Ker pa izkušenj, ki 

pripomorejo k izgrajevanju našega znanja in oblikovanju stališč, ne pridobivamo le v 

formalnem procesu vzgoje in izobraževanja, želimo preveriti tudi, kako izkušnje iz 

vsakdanjega življenje in okolja (lovec v družini, gojenje drobnice in kraj bivanja) vplivajo na 

znanje dijakov srednje strokovne šole. 

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

Glede na namen in zastavljene cilje smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

 

 Ali bodo dijaki, ki doma gojijo drobnico, na predpreizkusu pokazali več znanja o 

volkovih kot dijaki, ki je doma ne gojijo? 

 Ali bodo dijaki, ki imajo v družini lovca, na predpreizkusu pokazali več znanja o 

volkovih kot dijaki, ki v družini nimajo lovca? 

 Ali bodo dijaki, ki živijo na območju pojavljanja volka, na predpreizkusu pokazali več 

znanja o volkovih kot dijaki, ki živijo izven območja pojavljanja volka? 

 

 Ali je izkustveni pouk vplival na znanje dijakov srednje strokovne šole o volkovih? 

 Ali se bodo dijaki, ki živijo na območju pojavljanja volka na delavnici naučili več kot 

dijaki, ki živijo izven območja pojavljanja volka? 

3.3 METODA 

Zaradi narave raziskovalnega problema in zastavljenih raziskovalnih vprašanj smo se odločili 

za uporabo kavzalne raziskovalne metode in empirični raziskovalni pristop, v okviru katerega 

smo izvedli kvantitativno raziskavo. 

3.3.1 Načrtovanje in izvedba raziskave 

 

Ker smo želeli preveriti učinek delavnice na znanje dijakov o volkovih, smo uporabili že 

obstoječa gradiva in preizkus znanja (Nagode, 2014). En teden pred delavnico so dijaki rešili 

predpreizkus znanja, ki je preverjal njihovo znanje o biologiji volka, tj. znanje, ki so ga 

pridobili v okviru dosedanjega formalnega in neformalnega izobraževanja. Čez en teden smo 

izvedli delavnico. En teden po delavnici so dijaki ponovno rešili preizkus znanja, ki je bil 

identičen preizkusu znanja pred delavnico.  

 

Delavnica je temeljila na izkustvenem učenju. Pri tem smo uporabili različne materiale iz 

trajnih zbirk velikih zveri: lobanja, kožuh volka, odtis stopinj volka in učne liste. Poleg tega 

smo za primerjavo uporabili tudi lobanjo, kožuh in odtis stopinj risa ter medveda. Kot 

podporo biološkim materialom smo uporabili tudi predstavitev Power Point na temo volkov. 

Delavnica je trajala štiri šolske ure. Učence smo razdelili v skupine in podali navodila za delo. 

Delo je potekalo na štirih postajah (točkah), pri vsaki točki so si učenci ogledali biološke 
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materiale, samostojno spoznavali značilnosti volkov in velikih zveri ter samostojno reševali 

učni list na temo genetike v povezavi z volkovi. Ob končanem delu je sledil povzetek in 

predstavitev volkov v Sloveniji.  

3.3.2 Opis vzorca 

 

V raziskavo so bili vključeni dijaki in dijakinje Srednje veterinarske šole v Ljubljani. 

Neslučajnostni vzorec vključuje dijake drugega in tretjega letnika smeri veterinarski tehnik ter 

dijake drugega letnika strokovne gimnazije.  

 

Naš vzorec za preverjanje znanja na predpreizkusu (Tabela 2) predstavlja 180 dijakov Srednje 

veterinarske šole v Ljubljani – smer veterinarski tehnik in strokovna gimnazija. Od tega je 72 

dijakov obiskovalo 2. letnik smeri veterinarski tehnik (od tega je bilo 50 dijakinj in 22 

dijakov), 71 dijakov pa je obiskovalo 3. letnik smeri veterinarski tehnik (od tega je bilo 52 

dijakinj in 19 dijakov). 37 dijakov je obiskovalo 2. letnik smeri strokovna gimnazija (od tega 

je bilo 21 dijakinj in 16 dijakov).  

 
Tabela 2: Demografska struktura vzorca (predpreizkus znanja). 

veterinarski tehnik strokovna gimnazija 

2. letnik 3. letnik 2. letnik 

dijakinje dijaki dijakinje dijaki dijakinje dijaki 

50 22 52 19 21 16 

72 71 37 

skupaj: 180 

 

V vzorec za analizo znanja pred in po delavnici so bili zajeti le dijaki, ki so rešili oba 

preizkusa znanja – preizkus znanja pred izvedeno delavnico (predpreizkus) in preizkus znanja 

po izvedeni delavnici (Tabela 3). Ker od 180 dijakov 29 dijakov ni rešilo preizkusa znanja po 

delavnici, jih v statistično obdelavo nismo vključili. Vzorec za ugotavljanje učinka delavnice 

na znanje dijakov o volkovih tako predstavlja 151 dijakov iste šole in smeri (dijaki, ki so rešili 

predpreizkus in preizkus znanja po izvedeni delavnici). Od tega je 66 dijakov obiskovalo 2. 

letnik smer veterinarski tehnik (45 dijakinj in 20 dijakov), 49 dijakov pa je obiskovalo 3. 

letnik smeri veterinarski tehnik (36 dijakinj in 13 dijakov). 36 dijakov je obiskovalo 2. letnik 

smeri strokovna gimnazija (20 dijakinj in 16 dijakov).  

 
Tabela 3: Demografska struktura vzorca (preizkus znanja po delavnici). 

veterinarski tehnik strokovna gimnazija 

2. letnik 3. letnik 2. letnik 

dijakinje dijaki dijakinje dijaki dijakinje dijaki 

45 20 36 13 20 16 

66 49 36 

skupaj: 151 

 

3.3.3 Instrument 

 

Ker smo želeli preveriti znanje dijakov o biologiji volka, smo v raziskavi uporabili tehniko 

preverjanja znanja. V ta namen smo uporabili preizkus znanja (Nagode, 2014). Tematika 

vprašanj je zajemala telesne značilnosti volka, prehranjevanje, način življenja, 

razmnoževanje, vlogo v naravi, odnos s človekom, ogroženost itd.  
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Prvi del preizkusa znanja je zajemal 12 vprašanj, kjer so se dijaki opredelili, ali se jim zdi 

trditev o biologiji volka pravilna (»drži«) oziroma nepravilna (»ne drži«), lahko pa so izbrali 

tudi možnost »ne vem«. V Tabeli 4 so prikazane trditve s pravilnimi odgovori (krepka 

pisava). 

 
Tabela 4: Prvi del preizkusa znanja (drži/ne drži). 

N Trditev Možnost izbire 

1 Volk je človeku nevaren. drži ne drži ne vem 

2 Volkov ni treba 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 

 

Drugi del preizkusa znanja je zajemal osem vprašanj izbirnega tipa ter eno vprašanje, kjer so 

dijaki izbirali med tremi slikami lobanj in se pri tem tudi opredeliti, zakaj so se odločili za to 

izbiro (Tabela 5). Tudi v tem delu preizkusa so lahko dijaki izbrali možnost »ne vem«. Tabela 

prikazuje vprašanja izbirnega tipa v drugem delu preizkusa znanja in pravilne odgovore 

(krepka pisava).  

 
Tabela 5: Drugi del preizkusa znanja (izbirni tip vprašanj). 

N Vprašanje a b c d e 

1 
Volkove uvrščamo 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:    
10–30 kg 30–40 kg 45–50 kg 50–70 kg ne vem 

4 
Pri nas volkovom 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). 
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3.3.4 Statistična obdelava podatkov 

 

Sprva smo vse podatke, pridobljene iz preizkusa znanja, vnesli v program Microsoft Excel, v 

katerem smo odgovore na vprašanja kodirali kot pravilne oziroma nepravilne (pravilnim 

odgovorom smo dodelili eno točko, nepravilnim pa nič točk). Nato smo izbrali podatke, ki se 

navezujejo na raziskovalna vprašanja in hipoteze ter jih prenesli v program SPSS, kjer smo jih 

statistično obdelali.  

 

Da bi ugotovili, ali obstajajo statistično pomembne razlike v znanju biologije volka med 

dijaki, ki doma gojijo oziroma ne gojijo drobnice, med dijaki, ki imajo oziroma nimajo v 

družini lovca, ter med dijaki, ki živijo oziroma ne živijo na območju pojavljanja volka, smo 

izvedli statistično analizo posameznih vprašanj na predpreizkusu znanja, kjer smo uporabili χ
2
 

preizkus. Izvedli smo tudi skupno analizo trditev drži/ne drži in izbirnih vprašanj ter preizkusa 

kot celote. Pri tem smo pri neodvisnih spremenljivkah lovec in drobnica (ki sta obsegali dve 

kategoriji – lovec v družini/ni lovca v družini oziroma gojijo drobnico/ne gojijo drobnice) 

uporabili preizkus Mann-Whitney, saj podatki niso bili normalno razporejeni. Spremenljivka 

kraj bivanja je obsegala tri kategorije (območje rednega pojavljanja volka, območje 

občasnega pojavljanja volka in območje, kjer se volk ne pojavlja). Zato so za skupno analizo 

pri tej spremenljivki uporabili preizkus Kruskall-Wallis. Območja pojavljanja volka smo 

določili s pomočjo zemljevidov (SloWolf, 2010; Zupan, 2011) pojavljanja volka v Sloveniji, 

ki temeljijo na podatkih o napadih volkov na drobnico (glej Prilogo 1 in Prilogo 2).  

 

Za ugotavljanje učinka delavnice na znanje dijakov srednje strokovne šole o volkovih smo 

uporabili T-preizkus parnih primerjav. Poleg tega smo izvedli frekvenčno analizo vsakega 

vprašanja in odgovora pred delavnico oziroma po delavnici. Da bi ugotovili, ali so se dijaki, 

ki živijo na območju pojavljanja volka, naučili več kot tisti, ki živijo izven območja 

pojavljanja volka, smo izvedli preizkus odgovorov Kruskall-Wallis na preizkus znanja po 

delavnici.  

 

Oznake: 

 

M – aritmetična sredina 

SN – standardna napaka 

p – statistična pomembnost 

NR – ni računano 
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3.4 REZULTATI Z RAZPRAVO 

3.4.1 Analiza predpreizkusa znanja po posameznih spremenljivkah 
 

3.4.1.1 Reja drobnice 

 

Tabela 6 nam prikazuje, da vrednost preizkusa Mann-Whitney ni statistično pomembna niti 

pri tipu vprašanj drži/ne drži (Z = - 0,359; p = 0,720) niti pri izbirnem tipu vprašanj (Z = - 

0,909; p = 0,363). Tudi pri statistični analizi vseh vprašanj (drži/ne drži in izbirni tip) vrednost 

preizkusa Mann-Whitney ni statistično pomembna (Z = - 0,013; p = 0,990), kar pomeni, da ni 

statistično pomembnih razlik v znanju biologije volka med dijaki, ki doma gojijo drobnico, in 

dijaki, ki je doma ne gojijo. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec 

pa lahko ugotovimo, da so dijaki, ki doma gojijo drobnico, v povprečju dosegli enako število 

točk (MD/N = 7,25; MIZB = 4,38, MVSE = 11,63) kot dijaki, ki je doma ne gojijo (MD/N = 7,07; 

MIZB = 4,63, MVSE = 11,70). 

 
Tabela 6: Analiza predpreizkusa znanja glede na rejo drobnice

1
.  

Kategorija 
Reja drobnice  Ni reje drobnice  Mann-Whitney U preizkus 

M SN M SN Z p 

sum_D/N 7,25 0,65 7,07 0,17 - 0,359 0,720 

sum_IZB 4,38 0,29 4,63 0,11 - 0,909 0,363 

sum_VSE 11,63 0,80 11,70 0,23 - 0,013 0,990 

 

Tudi analiza posameznih vprašanj (Tabela 7) ni pokazala, da bi se odgovori na preizkusu 

znanja statistično pomembno razlikovali med dijaki, ki doma gojijo drobnico, in tistimi, ki je 

doma ne gojijo (p > 0,05).   

 

 

 

                                                           
1
N = 180 (N reja drobnice = 16, N ni reje drobnice = 164) 
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Tabela 7: Analiza posameznih vprašanj predpreizkusa znanja glede na rejo drobnice
2
. 

N 
Tip 

vprašanja 
Vprašanje 

f (%) χ2 preizkus 

Gojijo drobnico  Ne gojijo drobnice  Skupaj 
χ2 df p 

pravilno napačno pravilno napačno pravilno napačno 

1 D/N Volk je človeku nevaren. 25,0 75,0 46,3 53,7 44,4 55,6 2,69 1 0,101 

2 D/N Volkov ni treba streljati, da bi obvarovali ljudi. 93,8 6,2 90,9 9,1 91,1 8,9 0,17 1 0,684 

3 
D/N Odstrel volkov ni učinkovita metoda za preprečevanje 

škode na drobnici. 
75,0 25,0 68,9 31,1 69,4 30,6 0,27 1 0,607 

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

psih), temveč od socialnega položaja. 
37,5 62,5 31,1 68,9 31,7 68,3 0,28 1 0,599 

5 D/N Volk v naravi pleni najbolj zdrave rastlinojedce. 43,8 56,2 49,4 50,6 48,9 51,1 0,19 1 0,667 

6 D/N V Sloveniji je volk tujerodna vrsta. 56,3 43,6 49,4 50,6 50,0 50,0 0,27 1 0,600 

7 D/N Volk živi samotarsko življenje. 75,0 25,0 84,8 15,2 83,9 16,1 0,92 1 0,338 

8 D/N Volk je v Sloveniji ogrožena vrsta. 81,2 18,8 76,2 23,8 76,7 23,3 0,22 1 0,642 

9 D/N Volk dnevno prehodi ali preteče okrog 7 km. 18,8 81,2 17,1 83,2 17,8 82,2 0,01 1 0,916 

10 D/N Človek lahko v naravi nadomesti ekološko vlogo volka. 87,5 12,5 75,6 24,4 76,7 23,3 1,31 1 0,253 

11 D/N Veliko volčjih mladičev pogine, preden dopolnijo eno leto. 43,8 56,2 39,6 60,4 40,0 60,0 0,10 1 0,748 

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

domače živali. 
87,5 12,5 77,4 22,6 78,3 21,7 0,98 1 0,323 

13 IZB Volkove uvrščamo v družino: 93,8 6,2 97,6 2,4 97,2 2,8 NR NR NR 

14 IZB Kaj menite, koliko volkov živi v Sloveniji? 12,5 87,5 19,5 80,5 18,9 81,1 0,51 1 0,474 

15 IZB Povprečna telesna masa volka (samca) v Sloveniji je: 18,8 81,2 29,3 70,7 28,3 71,7 0,86 1 0,355 

16 IZB Pri nas volkovom hrano v večini predstavlja: 62,5 37,5 53,0 47,0 53,9 46,1 0,52 1 0,469 

17 IZB Volk lovi predvsem: 31,3 68,7 52,4 47,6 50,6 49,4 2,62 1 0,106 

18 IZB Volkovi večji del svojega življenja živijo: 93,7 6,3 87,2 12,8 87,8 12,2 0,69 1 0,408 

19 IZB Volkovi se parijo: 12,5 87,5 9,1 90,9 9,4 90,6 0,18 1 0,674 

20 IZB Koliko mladičev imajo volkovi? 12,5 87,5 18,9 81,1 18,3 81,7 0,44 1 0,510 

21 IZB Obkrožite lobanjo, ki je značilna za zveri. 100,0 0,0 95,7 4,3 96,1 3,9 NR NR NR 

                                                           
2 N =180 (N reja drobnice = 16, N ni reje drobnice = 164) 
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Ugotovili smo torej, da ni statistično pomembnih razlik v znanju biologije volka med dijaki, 

ki doma gojijo drobnico, in tistimi, ki je doma ne gojijo. Marinko in Majić Skrbinšek (2011) 

pa ugotavljata, da rejci drobnice (v primerjavi z lovci in širšo javnostjo) izkazujejo nižjo 

stopnjo znanja o biologiji volka. Do nasprotujočih si ugotovitev naše raziskave in raziskave, 

ki sta jo izvedli Marinko in Majić Skrbinšek, je najverjetneje prišlo, ker je naš vzorec (dijaki, 

ki doma gojijo drobnico) bistveno manjši od njunega, poleg tega pa so njun vzorec 

predstavljali dejanski gojitelji drobnice, naš vzorec pa so bili dijaki, kjer doma gojijo 

drobnico. Težko je torej oblikovati zanesljive zaključke. Poleg tega je treba upoštevati tudi 

dejstvo, da se vsi dijaki izobražujejo v isti strokovni smeri in je njihovo znanje lahko zaradi 

tega enako. Smiselno bi bilo bolj natančno preveriti ozadje naših anketirancev (npr. odnos do 

narave, odnos do drobnice, splošno oceno pri predmetu biologije oziroma nivo izobrazbe, 

interes za učenje biologije ali do teme volkov na splošno itd.). Rejci drobnice so v raziskavi 

Marinko in Majić Skrbinšek (2011) podajali tudi nevtralnejše odgovore, kar avtorici 

interpretirata kot pomanjkanje interesa. Ericsson in Heberlein (2008) ugotavljata, da ljudje z 

nevtralnejšimi stališči o določeni tematiki ne iščejo informacij o isti tematiki. Ljudje, ki imajo 

izrazito pozitivna oziroma negativna stališča, bodo bolj verjetno poiskali informacije o 

volkovih, ampak bodo tudi najmanj verjetno svoja stališča spremenili. Ob pomanjkanju 

interesa je tako tudi otežen učni transfer (v tem primeru poznavanje biologije volka) z rejcev 

drobnice na dijake, ki doma gojijo drobnico. Pri tovrstni spremenljivki je večja možnost, da se 

bodo pojavile razlike v stališčih kot v znanju. Tudi to dejstvo, da imajo rejci drobnice v 

primerjavi z lovci in širšo javnostjo bolj negativna stališča do volka, ugotavljata Marinko in 

Majić Skrbinšek (2011). Ne smemo pozabiti, da se stališča pogosto oblikujejo tudi na podlagi 

znanja o določeni tematiki. Mulej Tlhaolang (2011) ugotavlja, da ljudje z nižjim znanjem 

izkazujejo več strahu do velikih zveri. Podobno ugotavljajo tudi Bjerke idr. (2008), in sicer, 

da je skupina, ki je želela ohraniti oziroma povečati številčnost volkov, tudi dosegla najvišje 

število točk na preizkusu znanja.  
 

Vittersø, Kaltenbron in Bjerke (2015) so raziskovali odnos med čustveno navezanostjo rejcev 

na drobnico in izoblikovanjem stališč. Po eni strani so ugotovili, da imajo rejci, ki so bolj 

navezani na drobnico, bolj negativna stališča do velikih zveri. Ugotovili so tudi, da če rejci 

dojemajo drobnico kot vir zaslužka in način preživetja (niso nanjo čustveno navezani), imajo 

prav tako negativna stališča do velikih zveri, saj jim le-te predstavljajo nevarnost za njihov 

zaslužek in nenazadnje preživetje. Glede na ugotovljeno čustveno navezanost rejcev na 

drobnico ne moremo opredeliti kot zanesljiv dejavnik, ki bi vplival na oblikovanje stališč 

rejcev drobnice do volkov. Smiselno bi bilo bolj natančno preveriti prepričanja, norme in 

vrednote rejcev (ki predstavljajo vzorec raziskave) ter njihov pogled in odnos do narave. Tako 

bi dobili bolj poglobljen vpogled v razloge, zaradi katerih se je razvilo določeno stališče 

rejcev do drobnice (Chavez, Gese in Krannich, 2005; Bjerke idr., 2008).   

 

Na oblikovanje stališč lovcev do volkov pa je dokazan vpliv odnosa, ki ga imajo lovci z 

lovskimi psi. Lovci bi (v primerjavi s širšo javnostjo in javnostjo, ki živi na območju 

pojavljanja volka) podprli lov na volkove v primeru, ko bi le-ti ogrožali življenja njihovih 

lovskih psov (Ericsoon, Heberlein, Karlsson, Bjärvall in Lundvall, 2004). 
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3.4.1.2 Lovec v družini 

 

Na podlagi statistične analize, predstavljene v Tabeli 8, lahko ugotovimo, da vrednost 

preizkusa Mann-Whitney ni statistično pomembna niti pri tipu vprašanj drži/ne drži (Z = - 

0,758; p = 0,448) niti pri izbirnem tipu vprašanj (Z = - 0,594; p = 0,552). Tudi skupna analiza 

vseh vprašanj nam pokaže, da vrednost preizkusa Mann-Whitney ni statistično pomembna (Z 

= - 0,890; p = 0,374), kar pomeni, da ni statistično pomembnih razlik v znanju biologije volka 

med dijaki, ki imajo v družini lovca, in tistimi, ki v družini nimajo lovca. Dijaki, ki imajo v 

družini lovca, so namreč v povprečju dosegli podobno število točk (MD/N = 7,34; MIZB = 4,79, 

MVSE = 12,14) kot dijaki, ki nimajo v družini lovca (MD/N = 7,04; MIZB = 4,57, MVSE = 11,61). 

Podatkov tako ne moremo posplošiti na osnovno množico.  

 
Tabela 8: Skupna analiza predpreizkusa znanja glede na lovca v družini

3
.  

Kategorija 
Lovec v družini  Ni lovca v družini  Mann-Whitney U preizkus 

M SN M SN Z p 

sum_D/N 7,34 0,45 7,04 0,18 - 0,758 0,448 

sum_IZB 4,79 0,25 4,57 0,11 - 0,594 0,552 

sum_VSE 12,14 0,61 11,61 0,24 - 0,890 0,374 

 

Tudi analiza posameznih vprašanj (Tabela 9) je pokazala, da se odgovori dijakov, ki imajo v 

družini lovca, in odgovori dijakov, ki v družini nimajo lovca, pri nobenem vprašanju ne 

razlikujejo (p > 0,05), kar pomeni, da ni statistično pomembnih razlik v znanju biologije 

volka. 

                                                           
3
 N = 180 (N lovec v družini = 29, N ni lovca v družini = 151) 
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Tabela 9: Analiza posameznih vprašanj predpreizkusa znanja glede na lovca v družini
4
. 

N 
Tip 

vprašanja 
Vprašanje 

f (%) χ
2
 preizkus 

V družini lovec  V družini ni lovca  Skupaj 
χ

2
 df p 

pravilno napačno pravilno napačno pravilno napačno 

1 D/N Volk je človeku nevaren. 48,3 51,7 43,7 56,3 44,4 55,6 0,21 1 0,650 

2 D/N Volkov ni treba streljati, da bi obvarovali ljudi. 93,1 6,9 90,7 9,3 91,1 8,9 0,18 1 0,671 

3 
D/N Odstrel volkov ni učinkovita metoda za preprečevanje 

škode na drobnici. 
75,9 24,1 68,2 31,8 69,4 30,6 0,67 1 0,413 

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

psih), temveč od socialnega položaja. 
31,0 69,0 31,8 68,2 31,7 68,3 0,01 1 0,936 

5 D/N Volk v naravi pleni najbolj zdrave rastlinojedce. 44,8 55,2 49,7 50,3 48,9 51,1 0,23 1 0,633 

6 D/N V Sloveniji je volk tujerodna vrsta. 51,7 48,3 49,7 50,3 50,0 50,0 0,04 1 0,839 

7 D/N Volk živi samotarsko življenje. 82,8 17,2 84,1 15,9 83,9 16,1 0,03 1 0,858 

8 D/N Volk je v Sloveniji ogrožena vrsta. 79,3 20,7 76,2 23,8 76,7 23,3 0,14 1 0,713 

9 D/N Volk dnevno prehodi ali preteče okrog 7 km. 17,2 82,8 17,9 82,1 17,8 82,2 0,01 1 0,934 

10 D/N Človek lahko v naravi nadomesti ekološko vlogo volka. 79,3 20,7 76,2 23,8 76,7 23,3 0,14 1 0,713 

11 
D/N Veliko volčjih mladičev pogine, preden dopolnijo eno 

leto. 
41,4 58,6 39,7 60,3 40,0 60,0 0,03 1 0,869 

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

domače živali. 
89,7 10,3 76,2 23,8 78,3 21,7 2,61 1 0,106 

13 IZB Volkove uvrščamo v družino: 100,0 0,0 96,7 3,3 97,2 2,8 NR NR NR 

14 IZB Kaj menite, koliko volkov živi v Sloveniji? 10,3 89,7 20,5 79,5 18,9 81,1 1,65 1 0,199 

15 IZB Povprečna telesna masa volka (samca) v Sloveniji je: 31,0 69,0 27,8 72,2 28,3 71,7 0,13 1 0,725 

16 IZB Pri nas volkovom hrano v večini predstavlja: 65,5 34,5 51,7 48,3 53,9 46,1 1,89 1 0,170 

17 IZB Volk lovi predvsem: 48,3 51,7 51,0 49,0 50,6 49,4 0,07 1 0,789 

18 IZB Volkovi večji del svojega življenja živijo: 86,2 13,8 88,1 11,9 87,8 12,2 0,08 1 0,781 

19 IZB Volkovi se parijo: 13,8 86,2 8,6 91,4 9,4 90,6 0,70 1 0,404 

20 IZB Koliko mladičev imajo volkovi? 27,6 72,4 16,6 83,4 18,3 81,7 1,98 1 0,160 

21 IZB Obkrožite lobanjo, ki je značilna za zveri. 96,6 3,4 96,0 4,0 96,1 3,9 0,02 1 0,892 

                                                           
4
 N = 180 (N lovec v družini = 29, N ni lovca v družini = 151) 
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Dejstvo, da imajo lovci (v primerjavi z drugimi preučevanimi skupinami – širša javnost, rejci 

drobnice, dijaki itd.) boljše znanje o velikih zvereh, dokazujejo številne raziskave. Mulej 

Tlhaolang (2011) ugotavlja, da imajo lovci boljše znanje o biologiji risa kot širša javnost 

(ljudje, ki se na ukvarjajo z lovstvom). Podobno ugotavljata tudi Ericsson in Heberlein 

(2002). V njuni raziskavi so namreč lovci izkazali več znanja kot ljudje, ki se z lovstvom ne 

ukvarjajo. V kasnejši raziskavi (2008) pa ugotavljata, da dejstvo, da se lovci ukvarjajo z 

lovstvom, bolj vpliva na njihova stališča do volkov kot na njihovo znanje.  

 

Rezultate naše raziskave (to, da ni razlik v znanju biologije volka med dijaki, ki imajo v 

družini lovca, in med tistimi, ki ga nimajo) lahko razložimo s tem, da gre v našem primeru za 

posredno izkušnjo, saj se dijaki sami neposredno ne ukvarjajo z lovstvom, ampak gre za 

družinskega člana. Da bi izkušnja bistveno vplivala na znanje, mora najverjetneje biti bolj 

neposredna in osebna (npr. da bi se dijaki sami ukvarjali z lovstvom). Tudi Tomažič (2009) na 

primeru dvoživk ugotavlja, da posredne izkušnje niso tako kakovostne, kot bi bile neposredne 

izkušnje z živalmi.  
 

3.4.1.3 Območje bivanja 

 

Vrednost preizkusa Krusakal-Wallis ni statistično pomembna niti pri analizi odgovorov 

dijakov na vprašanja tipa drži/ne drži (χ
2 

= 0,36; df = 2; p =0,852) niti pri analizi odgovorov 

izbirnega tipa vprašanj (χ
2 

= 0,54; df = 2; p = 0,754) na predpreizkusu znanja. Tudi pri skupni 

analizi odgovorov za obe vrsti vprašanj vrednost preizkusa Kruskal-Wallis razlika ni 

statistično pomembna (χ
2 

= 0,55; df = 2; p = 0,759). Podatkov ne moremo posplošiti na 

osnovno množico, za vzorec pa lahko ugotovimo, da so dijaki z območij, kjer se volk stalno 

pojavlja (MD/N = 6,93; MIZB = 4,52, MVSE = 11,44), dijaki z območjih občasnega pojavljanja 

(MD/N = 7,30; MIZB = 4,45, MVSE = 11,75), in dijaki z območij, kjer se volk ne pojavlja (MD/N = 

7,11; MIZB = 4,65, MVSE = 11,76), v povprečju dosegli podobno število točk na prepreizkusu 

znanja. Na podlagi tega ne moremo trditi, da kraj bivanja dijakov vpliva na njihovo znanje o 

biologiji volka (Tabela 10). 

 
Tabela 10: Skupna analiza predpreizkusa znanja glede na območje bivanja

5
. 

Kategorija 

Območje 

stalnega 

pojavljanja 

 

Območje 

občasnega 

pojavljanja 

 

Območje, kjer se 

volk ne pojavlja 

 

Preizkus Kruskal-Wallis 

M SN M SN M SN χ
2
 df p 

sum_D/N 6,93 0,41 7,30 0,49 7,11 0,20 0,32 2 0,852 

sum_IZB 4,52 0,29 4,45 0,27 4,65 0,11 0,54 2 0,754 

sum_VSE 11,44 0,63 11,75 0,66 11,76 0,26 0,55 2 0,759 

 

Tudi analiza posameznih vprašanj na predpreizkusu znanja (Tabela 11) ni pokazala, da bi se 

med dijaki, ki bivajo na območju pojavljanja volka, med dijaki, ki bivajo na območju 

občasnega pojavljanja volka, in tistimi, ki bivajo na območju, kjer se volk ne pojavlja, 

pojavljale statistično pomembne razlike med odgovori na posamezna vprašanja. To pomeni, 

da območje bivanja ne vpliva na izkazano znanje, ki so ga dijaki izkazali na predpreizkusu 

znanja. Da ni statistično pomembnih razlik v znanju biologije volka med dijaki glede na 

območje bivanja, lahko razložimo z dejstvom, da naš vzorec zajema majhno število dijakov, 

ki živijo na območju pojavljanja volka oziroma na območju občasnega pojavljanja volka. Prav 

                                                           
5
 N = 180 (Nobmočje stalnega pojavljanja = 27, N območje občasnega pojavljanja = 20, N območje, kjer se volk ne pojavlja = 132, N ni odgovora = 

1) 
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tako se dijaki izobražujejo v isti smeri šolanja, kar lahko posledično pomeni, da je njihov nivo 

znanja enak.  

 

Smiselno bi bilo preveriti tudi stališča dijakov z različnih območij in ugotoviti, ali prihaja do 

razlik. Marinko in Majić Skrbinšek (2011) namreč ugotavljata, da se znanje o biologiji volka 

ne razlikuje med lovci glede na območje bivanja niti med širšo javnostjo glede na območje 

bivanja. Se pa precej razlikujejo stališča, saj imajo lovci na območju občasnega pojavljanja 

volka boljše mnenje o volkovih kot lovci na območju stalnega pojavljanja. Po drugi strani pa 

Mulej Tlhaolang (2011) ugotavlja, da lovci z območja, kjer se ris pojavlja, vedo več o 

biologiji volka kot širša javnost. Tu gre zopet za lovce, ki se z lovstvom aktivno ukvarjajo, 

naša raziskava pa je bila izvedena na dijakih, ki se z lovstvom načeloma ne ukvarjajo aktivno. 

Tudi Hogberg, Treves, Shaw in Naugton (2013) ugotavljajo, da so ljudje z območja 

pojavljanja volka večji pristaši odstrela volkov. Karlsson in Sjöström (2007) sta raziskovala, 

kako fizična razdalja (v kilometrih) od najbližjega volčjega teritorija vpliva na stališča ljudi na 

Švedskem do volkov. Ugotovila sta, da dlje kot so ljudje (ki so sodelovali v raziskavi) bivali 

od najbližjega volčjega teritorija, bolj pozitivna stališča do volkov so imeli. Razdaljo od 

najbližjega volčjega teritorija sta opredelila kot enako pomemben faktor v izoblikovanju 

stališč do volkov, kot so na primer starost, izobrazba, spol, ukvarjanje z gojenje drobnice in 

lovstvom itd.  

 

Številne raziskave so primerjale tudi stališča do volkov med mestnim in podeželskim 

prebivalstvom. Mestnim prebivalcem se zdi ohranjanje populacij velikih zveri pomembnejše 

kot podeželskim prebivalcem. Tu ne gre zgolj za škodo, ki jo volk povzroči na drobnici na 

podeželju (t. i. direktne negativne izkušnje). Pomemben faktor je tudi prenos negativnih 

izkušenj prek pripovedovanj in srečanj ljudi. Ker so ljudje na podeželju (in tudi v območju 

pojavljanja volka) bolj izpostavljeni pretoku negativnih informacij (npr. na vaških srečanjih, v 

okviru interesnih skupin) kot v mestih, si ustvarijo bolj negativna stališča. V tem primeru 

govorimo o indirektnih izkušnjah, ki so prav tako pomemben faktor pri izoblikovanju stališč 

(Karlsson in Sjöström, 2008).  

 

Ericsson idr. (2004) so preučevali stališča štirih skupin ljudi (splošna javnost, splošna javnost 

na območju volkov, lovci in lovci na območju volkov) do lova na volkove kot sredstvo za 

uravnavanje številčnosti njihove populacije. Ugotovili so, da so vse štiri skupine podprle lov 

na volkove v primeru, ko bi to zmanjšalo tveganje za uplen drobnice ter če bi volkovi začeli 

zahajati v bližino človeških bivališč (in bi za človeka predstavljajo nevarnost). Lovljenje 

volkov se jim ne zdi sprejemljivo zgolj zaradi strahu človeka pred volkovi (če ni volkov v 

bližini bivališč) in če gre pri lovu na volkove zgolj za rekreativno dejavnost.   
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Tabela 11 Analiza posameznih vprašanj predpreizkusa znanja glede na območje bivanja
6
  

N 
Tip 

vpr. 
Vprašanje 

f (%) χ2 preizkus 

Območje stalnega 

pojavljanja 

 Območje občasnega 

pojavljanja 

 Območje, ker se volk ne 

pojavlja 

 
Skupaj 

χ2 df p 
pravilno napačno pravilno napačno pravilno napačno pravilno napačno 

1 D/N Volk je človeku nevaren. 40,7 59,3 35,0 65,0 47,0 53,0 44,7 55,3 1,20 2 0,547 

2 D/N Volkov ni treba streljati, da bi obvarovali ljudi. 85,2 14,8 95,0 5,0 91,7 8,3 91,1 8,9 1,48 2 0,477 

3 D/N 
Odstrel volkov ni učinkovita metoda za 

preprečevanje škode na drobnici. 
63,0 37,0 90,0 10,0 67,4 32,6 69,3 30,7 4,75 2 0,093 

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

pri psih), temveč od socialnega položaja. 
25,9 74,1 25,0 75,0 34,1 65,9 31,8 68,2 1,17 2 0,556 

5 D/N Volk v naravi pleni najbolj zdrave rastlinojedce. 55,6 44,4 45,0 55,0 48,5 51,5 49,2 50,8 0,60 2 0,739 

6 D/N V Sloveniji je volk tujerodna vrsta. 51,9 48,1 50,0 50,0 50,0 50,0 50,3 49,7 0,03 2 0,984 

7 D/N Volk živi samotarsko življenje. 70,4 29,6 90,0 10,0 86,4 13,6 84,4 15,6 4,29 2 0,117 

8 D/N Volk je v Sloveniji ogrožena vrsta. 70,4 29,3 80,0 20,0 77,3 22,7 76,5 23,5 0,72 2 0,698 

9 D/N Volk dnevno prehodi ali preteče okrog 7 km. 25,9 74,1 15,0 85,0 16,7 83,3 17,9 82,1 1,33 2 0,514 

10 D/N 
Človek lahko v naravi nadomesti ekološko vlogo 

volka. 
85,2 14,8 90,0 10,0 73,5 26,5 77,1 22,9 4,30 2 0,116 

11 D/N 
Veliko volčjih mladičev pogine, preden dopolnijo 

eno leto. 
37,0 63,0 35,0 65,0 40,9 59,1 39,7 60,3 0,35 2 0,841 

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

napadajo domače živali. 
81,5 18,5 80,0 20,0 77,3 22,7 78,2 21,6 0,28 2 0,868 

13 IZB Volkove uvrščamo v družino: 100,0 0,0 95,0 5,0 97,0 3,0 97,2 2,8 NR NR NR 

14 IZB Kaj menite, koliko volkov živi v Sloveniji? 11,1 88,9 30,0 70,0 18,9 81,1 19,0 81,0 2,64 2 0,268 

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

22,2 77,8 15,0 85,0 31,1 68,9 27,9 72,1 2,74 2 0,254 

16 IZB Pri nas volkovom hrano v večini predstavlja: 66,7 33,3 45,0 55,0 52,3 47,7 53,6 46,4 2,54 2 0,281 

17 IZB Volk lovi predvsem: 59,3 40,7 60,0 40,0 47,7 52,3 50,8 48,2 1,95 2 0,377 

18 IZB Volkovi večji del svojega življenja živijo: 74,1 25,9 95,0 5,0 90,2 9,8 88,3 11,7 5,65 2 0,059 

19 IZB Volkovi se parijo: 7,4 92,6 0,0 100,0 10,6 89,4 8,9 91,1 4,26 2 0,119 

20 IZB Koliko mladičev imajo volkovi? 14,8 85,2 5,0 95,0 21,2 78,8 18,4 81,6 4,09 2 0,130 

21 IZB Obkrožite lobanjo, ki je značilna za zveri. 96,3 3,7 100,0 0,0 96,2 3,8 96,6 3,4 NR NR NR 

                                                           
6
 N = 180 (N območje stalnega pojavljanja = 27, N območje občasnega pojavljanja = 20, N območje, kjer se volk ne pojavlja = 132, N ni odgovora  =  1) 
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3.4.2 Učinek delavnice na znanje dijakov srednje strokovne šole o volkovih 

 

T-preizkus za parne vzorce (Tabela 12) je pokazal statistično pomembne razlike v znanju 

učencev o biologiji volka pred in po delavnici na ravni α < 0,001 (t = -21,40; g = 150). 

Podatke iz vzorca lahko posplošimo na osnovno množico in s tveganjem, manjšim od 0,1 %, 

trdimo, da bi tudi učenci v osnovni množici v povprečju dosegli večje število točk (pokazali 

več znanja) na preizkusu znanja po delavnici (M = 16,65) kot na predpreizkusu (M = 11,61). 

Tudi analiza odgovorov na posamezne tipe vprašanj (drži/ne drži oziroma izbirni tip) 

pokažejo, da so učenci pri posameznem tipu vprašanj dosegli več točk na preizkusu znanja po 

izvedeni delavnici (MD/N = 10,58; MIZB = 6,07) kot na predpreizkusu (MD/N = 7,02; MIZB = 

4,59).  

 
Tabela 12: Učinek delavnice na znanje dijakov srednje strokovne šole o volkovih

7
. 

tip 

vprašanj 

pred delavnico  po delavnici  T-preizkus parnih primerjav 

M SN M SN t df p 

D/N 7,02 2,23 10,58 1,58 -20,2 150 < 0,001 

IZB 4,59 0,11 6,07 0,11 -11,77 150 < 0,001 

SUM 11,61 2,97 16,65 2,43 -21,40 150 < 0,001 

 

Ugotovili smo, da je sama delavnica imela učinek na znanje dijakov srednje strokovne šole o 

volkovih, saj so dijaki po delavnici na preizkusu znanja dosegli višje število točk v primerjavi 

s predpreizkusom (pred delavnico). Ne moremo pa zagotovo trditi, da dijaki znajo bolje, ker 

je delavnica temeljila na principih izkustvenega učenja, saj nismo imeli kontrolne skupine (ki 

bi bila deležna tradicionalnega pouka). Tomažič (2009) ugotavlja, da so na znanju o 

dvoživkah največ pridobili učenci, ki so bili deležni izkušenjskega pouka, in tudi trajnost 

znanja je bila pri teh učencih najvišja. Verjetno bi se dosežki učencev na obeh preizkusih 

znanja še bolj razlikovali, če bi se učenci srečali z živo živaljo (npr. v živalskem vrtu). Decker 

idr. (v Mulej Tlhaolang, 2011) namreč ugotavljajo, da opazovanje živali v ujetništvu lahko 

zviša znanje o določeni vrsti. Podobne pozitivne učinke izkustvenega pouka in stika z živaljo 

ugotavljajo tudi drugi avtorji (Taraban idr., 2007; Rezec, 2011; Gutsmandl, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 N = 151 
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3.4.2.1 Analiza odgovorov na posamezna vprašanja na preizkusu znanja pred in po 

delavnici
8
 

 

Trditev 1: Volk je človeku nevaren.   

 

Na predpreizkusu znanja je slaba polovica dijakov (45,7 %) pravilno opredelila trditev kot 

neresnično, dobra tretjina učencev (36,4 %) meni, da je volk človeku nevaren, 16,6 % dijakov 

ni vedelo odgovora na vprašanje, 1,3 % dijakov pa ni podalo odgovora. Na preizkusu znanja 

po delavnici je večina dijakov (90,7 %) pravilno odgovorila, da volk ni nevaren človeku, le 

manjši delež (7,9 %) dijakov je bil zmotnega mnenja, da je volk človeku nevaren oziroma se 

še vedno niso znali opredeliti (1,3 %) (Slika 6).    

 

 
Slika 6: Primerjava odgovorov dijakov na Trditev 1 na predpreizkusu in preizkusu znanja po delavnici. 

Pri tej trditvi lahko opazimo izrazito izboljšanje znanja dijakov glede nevarnosti, ki jo volk 

(ne) predstavlja človeku po udeležbi na delavnici. Pred delavnico je namreč polovica dijakov 

menila, da je volk človeku nevaren oziroma se ni znala opredeliti. To nas ne preseneča, glede 

na to, da je bil volk velikokrat prikazan kot negativni lik v pravljicah in legendah, negativna 

luč pa se prenaša z generacije na generacijo. To, da imajo zgodbe o volkovih vpliv na stališča 

oziroma dojemanja otrok o volkovih, ugotavljajo tudi Prokop idr. (2011). Predlagajo, da bi se 

tovrstne zgodbe vključilo v pouk naravoslovja, biologije in jih kritično ovrednotili. Poleg tega 

tudi medijska poročanja velikokrat prikažejo volkove (in ostale velike zveri) v negativni luči, 

kar velikokrat vpliva na razvoj negativnih stališč.  

 

Trditev 2: Volkov ni treba streljati, da bi obvarovali ljudi.    

 

Na Trditev 2 (Slika 7) so dijaki zelo dobro odgovarjali že na predpreizkusu znanja, saj je 91,4 

% dijakov odgovorilo pravilno, da volkov ni treba streljati, da bi obvarovali ljudi. Le manjši 

delež dijakov (4,6 %) pa je bil mnenja, da trditev ne drži, 4,0 % dijakov pa se ni znalo 

opredeliti. Na preizkusu znanja po izvedeni delavnici je pravilno izbralo 96,0 % dijakov. Le 

manjši delež dijakov (2,6 %) je trditev ovrednotil kot nepravilno – ne drži oziroma se niso 

opredelili (1,3 %).  

                                                           
8
 Pravilen odgovor na trditev oziroma vprašanje je označen z zvezdico; N = 151. 
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Slika 7: Primerjava odgovorov dijakov na Trditev 2 na predpreizkusu in preizkusu znanja po delavnici. 

Zanimivo je, da je pri prejšnji trditvi na predpreizkusu znanja polovica dijakov odgovorila, da 

je volk človeku nevaren, kljub temu pa je na predpreizkusu znanja večina dijakov menila, da 

volkov ni treba streljati, da bi obvarovali ljudi. To kaže na dejstvo, da dijaki menijo, da ni 

treba sprejemati tako radikalnih ukrepov. Tudi raziskava Marinko in Majić Skrbinšek (2011) 

je pokazala, da je podpora ohranitvi volka v Sloveniji primerno visoka.  

 

Trditev 3: Odstrel volkov ni učinkovita metoda za preprečevanje škode na drobnici.  

 

 
Slika 8: Primerjava odgovorov dijakov na Trditev 3 na predpreizkusu in preizkusu znanja po delavnici. 
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Na predpreizkusu znanja je trditev pravilno opredelilo kot resnično 69,5 % dijakov, 13,9 % 

dijakov je trditev napačno ovrednotilo kot nepravilno, 15,9 % dijakov pa ni vedelo odgovora 

na vprašanje. Na preizkusu znanja po izvedeni delavnici je velika večina dijakov (92,1 %) 

pravilno opredelila trditev kot resnično in le manjši delež dijakov (4,6 %) je napačno 

predvideval, da je trditev nepravilna oziroma se ni znal opredeliti (2,6 %). Tako na 

predpreizkusu kot na preizkusu znanja po delavnici 0,7 % dijakov ni podalo odgovora na 

Trditev 3 (Slika 8).  

 

Tudi pri tej trditvi se pokaže napredek v znanju dijakov po udeležbi na delavnici (22,6 % več 

dijakov je po delavnici izbralo pravilni odgovor). Na delavnici so bili namreč predstavljeni 

tudi ukrepi, s katerimi bi zavarovali drobnico (ograje, pastirski psi) in s tem zmanjšali škodo 

na njej. Tudi velika večina hrvaških srednješolcev je v raziskavi Bath in Majić (2000) izkazala 

nestrinjanje s trditvijo, da bi morali volkove ubijati, bi pa podprli odstrel živali, ki bi 

povzročila škodo na drobnici.  

 

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

položaja. 

 

Na predpreizkusu znanja kar dobra polovica dijakov (53,0 %) ni vedela, od česa je odvisen 

način uriniranja pri volkovih. Samo približno tretjina dijakov (30,5 %) je ovrednotila trditev 

kot resnično, 16,6 % dijakov pa je izbralo napačen odgovor. Po izvedeni delavnici je 87,4 % 

učencev pravilno opredelilo trditev kot resnično (drži). Tudi delež dijakov, ki je izbral 

napačen odgovor, se je po udeležbi na delavnici zmanjšal (3,3 %). Delež dijakov, ki ni znal 

opredeliti, ali trditev drži ali ne, se je zmanjšal (8,6 %). 0,7 % dijakov pa ni podalo odgovora 

na Trditev 4 (Slika 9). 

 

 
Slika 9: Primerjava odgovorov dijakov na Trditev 4 na predpreizkusu in preizkusu znanja po delavnici. 

Pri tej trditvi je bil opažen največji napredek znanja v primerjavi odgovorov na predpreizkusu 

in preizkusu znanja po delavnici (pravilni odgovor je na preizkusu znanja po delavnici izbralo 

kar 56,9 % več dijakov kot na predpreizkusu znanja). Ta razkorak je najverjetneje povezan s 

tem, da so dijaki izbirali odgovor glede na znanje, da je volk v sorodstvu s psom (torej so na 

predpreizkusu predvidevali, da je tudi način uriniranja volka podoben pasjemu).  
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Trditev 5: Volk v naravi pleni najbolj zdrave rastlinojedce.  

 

Iz Slike 10 je razvidno, da je pred delavnico na preizkusu znanja približno polovica dijakov 

(47,0 %) pravilno menila, da trditev 5 ne drži, sledil je odgovor ne vem (38,3 %), slaba petina 

dijakov (16,6 %) je nepravilno opredelila trditev kot resnično. Zopet lahko opazimo, da je 

pravilni odgovor po delavnici izbralo več dijakov, saj je večina dijakov (89,4 %) pravilno 

opredelila Trditev 5 kot neresnično. Le manjši delež dijakov (6,0 %) je izbral nepravilno 

izbiro (drži) oziroma ni vedel odgovora (4,6 %).  

    

 
Slika 10: Primerjava odgovorov dijakov na Trditev 5 na predpreizkusu in preizkusu znanja po delavnici. 

Tudi pri tej trditvi je bil viden napredek v znanju dijakov po udeležbi na delavnici, saj je 42,4 

% več dijakov pravilno opredelilo Trditev 5 kot nepravilno.  

 

Trditev 6: V Sloveniji je volk tujerodna vrsta.   

 

 
Slika 11: Primerjava odgovorov dijakov na Trditev 6 na predpreizkusu in preizkusu znanja po delavnici. 
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Iz Slike 11 je razvidno, da je na predpreizkusu približno polovica dijakov (48,3 %) vedela, da 

volk v Sloveniji ni tujerodna vrsta, le malo manj dijakov (40,4 %) ni vedelo, ali trditev 6 drži 

ali ne. Ena desetina dijakov (10,6 %) je napačno menila, da je v Sloveniji volk tujerodna 

vrsta. 0,7 % dijakov ni podalo odgovora na Trditev 6. Na preizkusu znanja po delavnici pa je 

pravilno opredelila trditev kot neresnično večina dijakov (90,1 %), manjši del dijakov pa je 

nepravilno izbral drži (2,0 %) oziroma ni vedel odgovora na vprašanje (7,9 %).  

 

To, da volk ni tujerodna vrsta, so se dijaki večinoma naučili na delavnici, saj je 41,8 % več 

dijakov to dejstvo vedelo na preizkus znanja po delavnici kot na preizkusu znanja po 

delavnici. 

 

Trditev 7: Volk živi samotarsko življenje.    

 

Statistična analiza odgovorov na Trditev 7 (Slika 12) je pokazala podoben vzorec rezultatov 

kot analiza odgovorov na Trditev 6. Na predpreizkusu znanja je Trditev 7 pravilno opredelila 

kot neresnično slaba polovica dijakov (48,3 %). Sledil je odgovor ne vem (40,3 %) in nato 

odgovor drži (13,3 %). 0,7 % dijakov ni opredelilo trditve. Na preizkusu znanja po izvedeni 

delavnici je pravilno opredelila trditev kot neresnično večina dijakov (90,1 %), manjši del 

dijakov ni vedel odgovora (7,9 %), 13,3 % dijakov pa je napačno menilo, da volk živi 

samotarsko življenje.  

 

 
Slika 12: Primerjava odgovorov dijakov na Trditev 7 na predpreizkusu in preizkusu znanja po delavnici. 

Trditev 8: Volk je v Sloveniji ogrožena vrsta.    

 

Pred izvedbo delavnice je približno tri četrtine dijakov (74,8 %) pravilno vedelo, da je volk v 

Sloveniji ogrožena vrsta. Odgovor ne vem je izbrala približno petina dijakov (21,2 %), 

odgovor ne drži pa le 3,3 %. Na preizkusu znanja po delavnici je pravilni odgovor (drži) 

izbiralo 89,4 % dijakov, odgovor ne drži pa 5,3 % dijakov oziroma 4,6 % dijakov ni vedelo 

odgovora na vprašanje. Tako na predpreizkusu kot na preizkusu znanja po delavnici 0,7 % 

dijakov ni podalo odgovora (Slika 13).  

  

13,3 

48,3 

40,4 

0,7 2,0 

90,1 

7,9 

0,0 
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

drži ne drži* ne vem ni odgovora

f 
[%

] 

Odgovor 

pred delavnico

po delavnici



42 

 

 
Slika 13: Primerjava odgovorov dijakov na Trditev 8 na predpreizkusu in preizkusu znanja po delavnici. 

Učenci so pokazali dobro znanje glede ogroženosti volka že na predpreizkusu, kar je v 

nasprotju z ugotovitvami raziskave Bath in Farmer (2000), saj sta ugotovili, da se 

pomanjkljivost v znanju o volkovih kaže prav na področju statusa (ogroženosti) volka. To bi 

načeloma lahko pripisali boljšemu ozaveščanju ljudi o statusu volka, tudi v okviru projekta 

SloWolf. 

 

Trditev 9: Volk dnevno prehodi ali preteče okrog 7 km.    

 

Na predpreizkusu znanja je slaba polovica dijakov (43,7 %) napačno ocenila trditev kot 

pravilno, dobra tretjina dijakov (37,7 %) pa odgovora na vprašanje ni vedela. Le 18,5 % 

dijakov je pravilno ocenilo, da trditev 9 ne drži. Tudi po izvedeni delavnici se ni izkazalo, da 

bi dijaki izrazito bolje odgovarjali na to trditev. Odgovor ne drži kot pravilno je izbrala le 

malo več kot polovica dijakov (53,8 %), še vedno pa je napačno izbrala odgovor drži skoraj 

tretjina dijakov (28,5 %). 11,9 % dijakov tudi po izvedeni delavnici še vedno ni vedelo 

odgovora (Slika 14).  
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Slika 14: Primerjava odgovorov dijakov na Trditev 9 na predpreizkusu in preizkusu znanja po delavnici. 

Trditev 10: Človek lahko v naravi nadomesti ekološko vlogo volka.         

 

Iz Slike 15 je razvidno, da je že v predpreizkusu znanja tri četrtine dijakov (75,5 %) pravilno 

vedelo, da človek v naravi ne more nadomestiti ekološke vloge volka. Ena petina dijakov 

(19,9 %) se ni znala opredeliti, le 4,6 % dijakov pa je napačno menilo, da človek v naravi 

lahko nadomesti ekološko vlogo volka. Po izvedeni delavnici se je rezultat pravilne izbire 

odgovora ne drži še povečal (92,1 %), 4,6 % dijakov še vedno ni vedelo odgovora in le 3,3 % 

dijakov je izbralo napačen odgovor (drži). 

 

 
Slika 15: Primerjava odgovorov dijakov na Trditev 10 na predpreizkusu in preizkusu znanja po delavnici. 

To, da je že veliko dijakov na predpreizkusu vedelo, da človek ne more nadomestiti ekološke 

vloge volka v naravi (po delavnici pa se je ta delež dijakov še povečal), kaže na to, da so se 

najverjetneje dijaki med šolanjem naučili, da če iz ekosistema odvzamemo določeno vrsto, to 
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sproži kaskado dogodkov in vplivov na druga živa bitja. Tudi v raziskavi Hogeberg idr. 

(2013) se je izkazalo, da imajo ljudje na splošno dobro znanje o vlogi volka v naravi. 

Karlsson in Sjöström (2008) ugotavljata, da so ljudje, ki so prepoznali vlogo volka v naravi 

(uravnavanje populacije rastlinojedcev), tudi izrazili podporo ohranitvi volka v naravi. Zato je 

pomembno, da učenci med šolanjem spoznajo biologijo volka in njegov pomen v naravi. 

Izobrazba je namreč en izmed pomembnih socio-kulturnih dejavnikov, ki vplivajo na 

izoblikovanje stališč do volkov (Skogen in Thrane, 2007). 

 

Trditev 11: Veliko volčjih mladičev pogine, preden dopolnijo eno leto.   

 

Več kot polovica dijakov (53,6 %) na predpreizkusu ni znala oceniti Trditev 11 kot resnično 

ali neresnično. Dve petini dijakov (40,4 %) sta pravilno opredelili trditev kot resnično, 

medtem ko je le 4,6 % dijakov napačno presodilo, da je trditev nepravilna. 1,3 % dijakov ni 

podalo odgovora na predpreizkusu. Po izvedeni delavnici je pravilno ocenilo trditev kot 

resnično 84,8 % dijakov, 5,3 % dijakov ni pravilno izbralo odgovora, 9,9 % dijakov pa še 

vedno ni vedelo, kako bi se opredelilo (Slika 16). 

 

 
Slika 16: Primerjava odgovorov dijakov na Trditev 11 na predpreizkusu in preizkusu znanja po delavnici. 

Tudi pri tej trditvi se je pokazalo, da so dijaki izboljšali svoje znanje, saj se je na preizkusu 

znanja po delavnici pravilno opredelilo 44,4 % dijakov več kot na predpreizkusu znanja.  

 

Trditev 12: Ker je število volkov v Sloveniji previsoko, napadajo domače živali.  

 

Že na predpreizkusu znanja je približno tri četrtine dijakov (77,5 %) pravilno vedelo, da 

Trditev 12 ne drži oziroma da ni resnična. Skoraj petina dijakov (18,5 %) ni vedela, kako bi 

opredelila to trditev, le majhen delež (4,0 %) pa je napačno sklepal, da je trditev drži. Po 

izvedeni delavnici se je delež dijakov, ki so pravilno vedeli, da trditev 12 ne drži, še povečal 

(89,4 %), delež dijakov, ki so napačno sklepali, da trditev drži, pa je ostal enak (4,0 %). 

Zmanjšal se je tudi delež dijakov, ki odgovora niso vedeli (6,6 %) (Slika 17).  
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Slika 17: Primerjava odgovorov dijakov na Trditev 12 na predpreizkusu in preizkusu znanja po delavnici. 

Če odgovore dijakov na Trditev 12 primerjamo z odgovori dijakov na Trditev 8 (Slika 13; 

Volk je v Sloveniji ogrožena vrsta.), lahko opazimo podobne rezultate. Menimo, da so se o 

resničnosti Trditve 12 dijaki opredeljevali glede na prvi del trditve (število volkov v Sloveniji 

je preveliko). Že na predpreizkusu znanja pri Trditvi 8 je namreč 74,8 % dijakov vedelo, da je 

volk v Sloveniji ogrožena vrsta, pri trditvi 12 pa je 77,5 % vedelo, da število volkov v 

Sloveniji ni previsoko. Pri obeh trditvah lahko opazimo tudi, da se je delež dijakov, ki so po 

izvedeni delavnici na preizkusu znanja izbrali pravilen odgovor, povečal. Če izsledke naše 

raziskave primerjamo z izsledki raziskave Bath in Majić (2000), lahko ugotovimo, da imajo 

slovenski dijaki več znanja s tega področja, saj se je približno polovica hrvaških srednješolcev 

strinjala s trditvijo, da se s povečanjem števila volkov poveča tudi število napadov na 

drobnico.  

 

Znanje ljudi o velikosti populacije volkov na nekem območju vpliva tudi na njihovo mnenje o 

tem, ali bi bilo smiselno populacijo povečati ali zmanjšati. Če imajo ljudje predstavo, da je 

populacija volkov majhna (na nekem območju), so pripravljeni sprejeti večjo populacijo 

volkov (so pristaši povečanja populacije) na nekem območju (Dahle, 1987 v Bjerke idr., 

2008). Zato je smiselno učence poučiti o velikosti populacij volkov. Je pa bilo ugotovljeno, da 

če so ljudem posredovali dejansko številčno vrednost velikosti populacije volkov, so 

velikokrat naleteli na skepticizem, ki pa je posledica že oblikovanih negativnih stališč (Bjerke 

idr., 2008).     

 

1. vprašanje:  

Volkove uvrščamo v družino: 

a) mačk 

b) psov 

c) kun 

d) ujed 

e) ne vem  

 

Kot je razvidno iz Slike 18, so skoraj vsi dijaki (96,7 %) že na predpreizkusu vedeli, da 

volkove uvrščamo v družino psov. Le 2,6 % dijakov je menilo, da volkove uvrščamo v 
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družino mačk. 0,7 % dijakov odgovora na vprašanje ni vedelo. Tudi na preizkusu znanja po 

delavnici so skoraj vsi dijaki izbrali možnost b (97,4 %). Le 2,0 % dijakov je izbralo napačen 

odgovor, 0,7 % dijakov pa kljub udeležbi na delavnici še vedno ni vedelo odgovora na 

vprašanje. 

 
Slika 18: Primerjava odgovorov dijakov na Vprašanje 1 na predpreizkusu in preizkusu znanja po delavnici. 

Pri prvem vprašanju izbirnega tipa tako opazimo najmanjšo razliko v znanju biologije volka, 

če primerjamo odgovore na predpreizkusu in preizkusu znanja po delavnici. V nasprotju pa 

rezultati raziskave, ki je bila izvedena pri turških in švedskih učencih, prikazujejo, da v tem 

primeru filogenetska povezava med domačim psom in volkom učencem ni bila poznana 

(Prokop idr., 2011). 

 

2. vprašanje:  

Kaj menite, koliko volkov živi v Sloveniji? 

a) 10–25 

b) 26–40 

c) 41–60 

d) 80–120 

e) ne vem 

 

Tako na prepreizkusu kot na preizkusu znanja po delavnici so učenci izbirali med vsemi 

navedenimi odgovori in nihče ni oddal preizkusa znanja brez odgovora na to vprašanje. Na 

predpreizkusu je največ dijakov (dobra tretjina; 36,4 %) izbrala napačen odgovor, sledil je 

odgovor b, ki je bil pravilna izbira in ga je izbrala približno petina dijakov (21,2 %). Sledil je 

odgovor e (17,2 %), odgovor d (15,2 %), najmanj dijakov (9,9 %) pa je na predpreizkusu 

izbralo odgovor a. Lahko opazimo, da je po izvedeni delavnici približno polovica (53 %) 

izbrala pravilni odgovor (b), kar je še vedno malo (v primerjavi z napredkom dijakov pri 

ostalih vprašanjih). Sledil je odgovor c, ki ga je izbralo 23,2 % dijakov, nato odgovor a (13,2 

%), 6,0 % dijakov odgovora na vprašanje ni vedelo, najmanj dijakov (4,6 %) pa je na 

preizkusu znanja po delavnici izbralo odgovor d (Slika 19).  
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Slika 19: Primerjava odgovorov dijakov na Vprašanje 2 na predpreizkusu in preizkusu znanja po delavnici. 

Kljub temu da so dijaki tako na predpreizkusu znanja kot na preizkusu znanja po delavnici v 

večini vedeli, da je volk v Sloveniji ogrožena vrsta (Trditev 8) oziroma da število volkov v 

Sloveniji ni preveliko (Trditev 12), pa približnega števila volkov v Sloveniji niso vedeli niti 

na prepreizkusu niti na preizkusu znanja po delavnici.  

 

3. vprašanje 

Povprečna telesna masa volka (samca) v Sloveniji je med: 

a) 10–30 kg 

b) 30–40 kg 

c) 45–50 kg 

d) 50–70 kg 

e) ne vem 

 

Tudi pri tem vprašanju so učenci izbirali med vsemi navedenimi odgovori. Na predpreizkusu 

znanja je najmanj dijakov (2,7 %) izbralo prav pravilni odgovor. Največ dijakov (39,2 %) je 

na prepreizkusu izbralo odgovor c, sledil je odgovor d (16,6 %), odgovor e (11,3 %) in nato 

odgovor a (5,3 %). Pod kategorijo več je 0,7 % dijakov navedlo kombinacijo cd. Tudi na 

preizkusu znanja po delavnici je največ dijakov (38,4 %) izbralo odgovor c (nepravilen), le 

nekaj manj (32,5 %) pa je izbralo pravilen odgovor (odgovor b). To je še vedno majhen in 

nezadovoljiv delež, 15,9 % dijakov je izbralo odgovor d, 7,3 % odgovora na vprašanje ni 

vedelo, najmanjši delež dijakov (6,0 %) pa je na preizkusu znanja po delavnici izbralo 

odgovor a (Slika 20). 
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4. vprašanje: 

Pri nas volkovom hrano v večini predstavlja: 

a) drobnica 

b) mrhovina 

c) srnjad in jelenjad 

d) mali glodavci 

e) ne vem 

 
Slika 21: Primerjava odgovorov dijakov na Vprašanje 4 na predpreizkusu in preizkusu znanja po delavnici. 

Da volk lovi predvsem srnjad in jelenjad, je na predpreizkusu vedela dobra polovica dijakov 

(53,0 %). Odgovor a je izbralo 22,5 % dijakov, 17,2 % dijakov odgovora na vprašanje ni 

vedlo. Manjši delež dijakov pa je izbral odgovor b (5,3 %) in odgovor d (1,3 %) oziroma je 

izbral kombinacijo ab (0,7 %). Na preizkusu znanja po delavnici je večina dijakov (83,4 %) 

izbrala pravilni odgovor b. Sledijo odgovori a (7,3 %), b (4,6 %) in d (2,6 %). 0,7 % dijakov 
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Slika 20: Primerjava odgovorov dijakov na Vprašanje 3 na predpreizkusu in preizkusu znanja po delavnici. 
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odgovora na to vprašanje na preizkusu znanja po delavnici ni vedela, prav tako 0,7 % dijakov 

ni podalo odgovora, 0,7 % dijakov pa je podalo kombinacijo ab (Slika 21). 

 

5. vprašanje 

Volk lovi predvsem: 

a) zdrave rastlinojedce 

b) oslabele rastlinojedce 

c) zdrave mesojedce 

d) oslabele mesojedce 

e) ne vem  

 

Tudi pri tem vprašanju (Slika 22) je na predpreizkusu približno polovica dijakov (47,7 %) 

vedela, da volk lovi predvsem oslabele rastlinojedce. Približno tretjina dijakov (27,8 %) pa 

odgovora na to vprašanje ni vedela. 21,2 % dijakov je izbralo odgovor a, manjši delež pa 

odgovor c (2,0 %) in odgovor d (1,3 %). Na preizkusu znanja po delavnici so dijaki pokazali 

napredek, saj je večina dijakov (89,4 %) izbrala pravilni odgovor. Sledi odgovor a (21,2 %), 

odgovora c in d pa je izbral manjši delež dijakov (2,0 % oziroma 1,3 %). 0,7 % dijakov ni 

podalo odgovora na to vprašanje na preizkusu znanja po delavnici.  

 

Slika 21: Primerjava odgovorov dijakov na Vprašanje 5 na predpreizkusu in preizkusu znanja po delavnici. 

Tako Trditev 5 (Slika 10) kot 4. (Slika 21) in 5. vprašanje (Slika 22) izbirnega tipa preverjajo 

znanje o prehrani volka. Če primerjamo frekvenco izbire pravilnega odgovora pri Trditvi 5 

(drži/ne drži), pri 4. in 5. vprašanju izbirnega tipa, lahko vidimo, da je na predpreizkusu 

znanja v vseh treh primerih pravilno trditev izbrala približno polovica dijakov (47,0 %, 53,0 

%, 47,7 %), na preizkusu znanja po delavnici pa so dijaki pokazali veliko boljše znanje 

tematike prehrane volka, saj je v vseh treh primerih večina dijakov (89,4 %; 83,4 %; 89,4 %) 

izbrala pravilni odgovor. Pri trditvah in vprašanjih, ki preverjajo znanje o prehranjevanju 

volka, lahko opazimo največji napredek v znanju dijakov.  
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6. vprašanje 

Volkovi večji del svojega življenja živijo: 

a) v paru 

b) v tropu 

c) samotarsko življenje 

d) ne vem 

 

Na 6. vprašanje izbirnega tipa (Slika 23) so dijaki zelo dobro odgovarjali že na predpreizkusu 

znanja, saj je pravilni odgovor (b) izbralo kar 88,7 % dijakov. 8,6 % dijakov meni, da volkovi 

večji del svojega življenja živijo samotarsko življenje, majhen delež dijakov pa je izbral 

odgovor a (1,3 %) oziroma odgovor d (1,3 %). Delež dijakov, ki so izbrali pravilni odgovor 

(b), se je na preizkusu znanja po delavnici še povečal (98,0 %). Dijakov, ki so izbirali ostale 

odgovore, je bilo zelo malo. Prav tako je bil zelo majhen delež tistih (0,7 %), ki niso podali 

odgovora na vprašanje.  

 
Slika 22: Primerjava odgovorov dijakov na Vprašanje 6 na predpreizkusu in preizkusu znanja po delavnici. 

Če primerjamo odgovore na Trditev 7 (Slika 12; Volk živi samotarsko življenje.) in odgovore 

na 6. vprašanje (Slika 23), opazimo, da so dijaki izrazito bolje odgovarjali na Vprašanje 6, 

kljub temu da v obeh primerih preverjamo znanja o način življenja volka.  

 

7. vprašanje 

Volkovi se parijo: 

a) pozimi 

b) spomladi 

c) poleti 

d) jeseni 

e) ne vem 

 

Večina dijakov je na predpreizkusu znanja menila, da se volkovi parijo spomladi – odgovor b 

(37,7 %). Nato sledita odgovora e (34,4 %) in  d, ki pa ga je izbralo 13,2 % dijakov. Pravilni 

odgovor a je izbralo le 9,3 % dijakov. Manjši delež dijakov je izbral odgovor c (2,6 %) 

oziroma na vprašanje ni odgovoril (2,6 %). Tudi na preizkus znanja po delavnici je večina 

dijakov izbrala odgovor b (39,7 %). Pravilni odgovor a je izbrala le četrtina dijakov (25,2 %), 

kar lahko kaže na to, da na delavnici ta del ni bil najbolj jasno razložen oziroma da dijakom s 
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tega vidika ni bila omogočena konkretna izkušnja, prek katere bi se naučili oziroma ugotovili 

tovrstno snov (Slika 24).  

 
Slika 23: Primerjava odgovorov dijakov na Vprašanje 7 na predpreizkusu in preizkusu znanja po delavnici. 

8. vprašanje 

Koliko mladičev imajo volkovi? 

a) 1–2 

b) 3–5 

c) 5–8 

d) 8–12 

e) ne vem  

 

 
Slika 24: Primerjava odgovorov dijakov na Vprašanje 8 na predpreizkusu in preizkusu znanja po delavnici  

Na predzadnje vprašanje (Slika 25) na predpreizkusu znanja je skoraj polovica dijakov (48,3 

%) izbrala odgovor b. Petina dijakov (20,5 %) meni, da imajo volkovi enega do dva mladiča. 

Nekoliko manj dijakov (19,9 %) pa je izbralo pravilni odgovor c. 9,3 % dijakov odgovora na 

vprašanje ni vedelo, manjši delež dijakov (2,0 %) pa je izbral odgovor d. Rezultati analize 

znanja na preizkusu znanja po delavnici ne pokažejo bistvenega napredka v znanju pri tem 

vprašanju, saj je pravilni odgovor izbrala le dobra tretjina dijakov (36,4 %), najpogostejši 

odgovor, ki ga je na preizkusu znanja po delavnici izbrala polovica dijakov (49,7 %), pa je 
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nepravilen. Manjši delež dijakov je izbral odgovor a (7,3 %) in odgovor d (1,3 %), 4 % 

dijakov pa odgovora na vprašanje ni vedelo. 1,3 % dijakov ni podalo odgovora na vprašanja.  

 

Trend, da ni bistvenega napredka v izkazanem znanju o biologiji volka na preizkusu znanja po 

delavnici, lahko zasledimo pri vprašanjih, ki dijake sprašujejo po številčnih vrednostih (glej 

Sliko 14, Sliko 19, Sliko 20 in Sliko 25). To nas niti ne preseneča, saj številčne podatke 

navadno hitro pozabimo. 

 

Tudi pri vprašanjih, ki se navezujejo na razmnoževanje volka (Vprašanje 7 in 8; Slika 24, 

Slika 25), lahko opazimo, da se delež učencev, ki bi na preizkusu znanja izbrali pravilni 

odgovor, ni drastično povečal, kot je lahko razvidno pri nekaterih drugih trditvah oziroma 

vprašanjih.   

 

9. vprašanje 

Obkrožite lobanjo, ki je značilna za zveri (ali pripada zverem). 

 
Slika 25: Možnost izbire pri Vprašanju 9. 

Pri zadnjem vprašanju (Slika 27) je velika večina dijakov tako na predpreizkusu znanja (95,4 

%) kot na preizkusu znanja po delavnici (92,1 %) pravilno izbrala sliko dve. Le zelo majhen 

delež dijakov je na predpreizkusu izbral sliko lobanje glodavcev – prva slika z leve (3,3 %) 

oziroma sliko lobanje prežvekovalcev – prva slika z desne (1,3 %). Na preizkusu znanja po 

delavnici je prav tako zelo majhen delež dijakov izbral sliko lobanje glodavcev (3,3 %) 

oziroma prežvekovalcev (0,7 %), 1,3 % dijakov pa na to vprašanje ni odgovorilo. 2,6 % 

dijakov je izbralo več slik v kombinaciji 2 in 3.  

 
Slika 26: Primerjava odgovorov dijakov na Vprašanje 9 na predpreizkusu in preizkusu znanja po delavnici. 

Vprašanje številka 9 je spraševalo tudi po znakih na lobanjah, na podlagi katerih so se dijaki 

odločili, katera lobanja pripada zverem. Na predpreizkusu znanja je največ dijakov (67,3 %) 

kot razpoznavni znak navedlo zgolj zobe (velikost in obliko), 14 % dijakov je navedlo 
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kombinacijo dve znakov – zob in oblike lobanje. Ostale kombinacije so se pojavljale v manj 

kot 12,5 % odgovorov. Kombinacije razpoznavnih znakov, ki so jih zapisovali dijaki na 

predpreizkusu znanja, so bile sledeče: zobje + ugriz, zobje + položaj oči, zobje + močna 

čeljust, oblika lobanje + zobje + čeljust, zobje + nosnica, zobje + velikost lobanje, oblika 

lobanje, oblika lobanje + zobje + nosnica, čeljust). 6 % dijakov na predpreizkusu ni navedlo 

znakov. Opazimo lahko, da je najpogostejši omenjen znak (samostojno in kombinacija) zobje 

(njihova velikost, oblika). 

 

Na preizkusu znanja po delavnici so bili zobje prav tako prevladujoč razpoznavni znak (62,7 

% dijakov je navedlo ta znak). Opazimo pa lahko, da se je (v primerjavi s predpreizkusom) 

nekoliko povečal delež kombinacij razpoznavnih znakov. 14 % dijakov je tako kot na 

predpreizkusu navedlo kombinacijo zobje + lobanja, 7,3 % dijakov pa je navedlo kombinacijo 

zobje + položaj oči. V 6,7 % odgovorov pa so se pojavljali ostali znaki oziroma kombinacije 

znakov (velikost lobanje, zobje + položaj oči + velikost lobanje, položaj oči + močne čeljusti 

+ zobje, zobje + čeljust). 9,3 % dijakov ni navedlo znakov, kar je več kot na predpreizkusu. 

Pri analizi smo opazili, da so dijaki (v primerjavi s predpreizkusom) natančneje opredeljevali 

zobe volka (veliki podočniki, čekani, kočniki). Opazili smo tudi, da se je na preizkusu znanja 

po delavnici pojavilo veliko odgovorov v smislu, da so se odločili za lobanjo na podlagi 

videnega na delavnici (»Ker je podobna tisti, ki smo si jo ogledali.«). 

 

3.4.2.2 Učinek delavnice na znanje dijakov glede na območje bivanja dijakov 

 

Vrednost preizkusa Kruskal-Wallis ni statistično pomembna niti pri analizi vprašanj tipa 

drži/ne drži (χ
2 

= 1,18; df = 2; p = 0,554) niti pri analizi vprašanj izbirnega tipa na preizkusu 

znanja po delavnici (χ
2 

= 0,34; df = 2; p = 0,844) (Tabela 13). Tudi skupna analiza (vseh 

vprašanj na preizkusu znanja po delavnici) ni pokazala statistično pomembnih razlik v znanju, 

ki so ga dijaki usvojili na delavnici glede na območje bivanja (χ
2 

= 0,92; df = 2; p = 0,630). 

Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, da so dijaki 

izkazali boljše znanje biologije volka na preizkusu znanja po delavnici (M = 16,53) kot na 

predpreizkusu (M = 11,65), se pa na preizkusu znanja po delavnici ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike v znanju dijakov glede na območje bivanja. Glede na to, da se že na 

predpreizkusu znanja niso pojavile razlike v znanju dijakov o biologiji volka glede na 

območje bivanja, nas ne preseneča, da delavnica ni imela različnega vpliva na znanje dijakov 

glede na to spremenljivko. Prav tako je bil vzorec dijakov, ki bivajo na območju stalnega 

oziroma občasnega pojavljanja volka, majhen.   

 
Tabela 13: Učinek delavnice na znanje dijakov glede na območje bivanja

9
 

Kategorija 

Območje 

stalnega 

pojavljanja 

 

Območje 

občasnega 

pojavljanja 

 

Območje, kjer se 

volk ne pojavlja 

 

Preizkus Kruskal-Wallis 

M SN M SN M SN χ
2
 df p 

sum_D/N 10,68 0,31 10,27 0,40 10,60 0,15 1,18 2 0,554 

sum_IZB 6,05 0,31 5,87 0,40 6,13 0,13 0,34 2 0,844 

sum_VSE 16,73 0,56 16,13 0,65 16,73 0,22 0,92 2 0,630 

 

 

                                                           
9
 N = 151 (N območje stalnega pojavljanja = 22, N območje občasnega pojavljanja = 15, N območje, kjer se volk ne pojavlja = 113, N ni odgovora  =  

1) 
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4 SKLEPI 

V okviru empiričnega dela magistrskega dela smo raziskovali vpliv izkušenj oziroma okolja, 

v katerem dijaki živijo, in izkustvenega pouka na znanje dijakov srednje strokovne šole o 

biologiji volka. V nadaljevanju so predstavljene glavne ugotovitve glede na zastavljena 

raziskovalna vprašanja.  

 

Da bi preverili vpliv izkušenj iz vsakdanjega življenja oziroma vpliv okolja na znanje o 

biologiji volka, smo si določili tri neodvisne spremenljivke: lovec v družini (dijaki imajo 

oziroma nimajo lovca v družini), gojenje drobnice (doma gojijo drobnico oziroma je ne 

gojijo) ter območje bivanja (območje stalnega pojavljanja volka, območje občasnega 

pojavljanja volka in območje, kjer se volk ne pojavlja). Med študijem literature smo ugotovili, 

da se navadno pokažejo statistično pomembne razlike v znanju o volkovih (velikih zvereh) 

med lovci in tistimi, ki se z lovstvom ne ukvarjajo. V primeru naše raziskave pa ni bilo 

statistično pomembnih razlik v znanju biologije volka med dijaki, ki imajo v družini lovca in 

med dijaki, ki v družini lovca nimajo. Zavedati se moramo, da gre v našem primeru za 

posredno izkušnjo, saj se dijaki sami ne ukvarjajo z lovstvom. Kot ugotavlja Tomažič (2011), 

posredne izkušnje niso tako kakovostne kot neposredne. Prav tako ni bilo statistično 

pomembnih razlik v znanju biologije volka glede na območje bivanja. Zavedati se moramo 

karakteristik našega vzorca v smislu, da je bil delež dijakov, ki doma gojijo drobnico oziroma 

živijo na območju pojavljanja volka, majhen. Smiselno bi bilo preveriti stališča dijakov do 

volkov glede na omenjene spremenljivke in primerjati znanje dijakov. Ob študiju in 

raziskovanju literature smo ugotovili, da se med osebami, ki gojijo drobnico oziroma je ne 

gojijo, ter med osebami, ki živijo na različnih območjih pogostosti pojavljanja volkov, 

statistično pomembne razlike ne pojavljajo toliko v znanju o biologiji volka (velikih zvereh) 

kot v stališčih do volkov samih (Ericsson in Heberlein, 2008). Je pa znanje o določeni 

tematiki (v našem primeru o biologiji volka), kot ugotavljata Bath in Majić (2000), 

pomemben dejavnik pri oblikovanju stališč. Poleg tega navajata še naslednje dejavnike, ki 

vplivajo na oblikovanje stališč do volkov: nedorečen status volka, pomanjkanje podatkov o 

interakcijah med volkovi in njihovim plenom ter izboljšanje sistema povračil škod, nastalih 

zaradi napadov volkov na drobnico. In prav znanje o volkovih in stališča so ključnega pomena 

s ponovno vzpostavitvijo populacij volkov v okolju (Kellert, 1991 v Williams, Ericsson in 

Heberlein, 2002). Enck in Brown (2002) poleg stališč do volkov in znanja o volkovih kot 

faktorje ponovne vzpostavitve populacij navajata še splošna stališča do narave in tudi 

interakcijo z naravo. Pomembno je torej, da učenci in dijaki pridobijo določeno stopnjo znanja 

o velikih zvereh in seveda tudi o volkovih. Tudi v primeru naše raziskave se niso pokazale 

statistično pomembne razlike v znanju med dijaki, ki doma gojijo drobnico, in tistimi, ki je 

doma ne gojijo. 

 

V drugem delu raziskave smo se osredotočili na vpliv izkustvenega pouka (delavnice) na 

znanje dijakov srednje strokovne šole o volkovih. Po statistični analizi preizkusov znanja pred 

in po delavnici smo ugotovili, da izvedena delavnica (ki je temeljila na načelih izkustvenega 

pouka) vpliva statistično pomembno na znanje dijakov srednje strokovne šole o biologiji 

volka. Ker pa v naši raziskavi nismo imeli kontrolne skupine (ki bi bila deležna 

tradicionalnega pouka), ne moremo trditi, da se učenci na splošno pri izkustvenem pouku 

naučijo več kot pri tradicionalni izvedbi pouka. Številne raziskave drugih avtorjev prikazujejo 

pozitivne učnike izkustvenega pouka v primerjavi s tradicionalnim načinom poučevanja 

(Taraban idr., 2007; Rezec, 2011; Gutsmandl, 2012; Tomažič, 2011). Učenci so pokazali 

dobro znanje na področju stanja ogroženosti volka, poznavanju ekološke vloge volka in na 

področju filogenetske povezave med volkom in domačim psom. Največje razlike v znanju 
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pred in po delavnici se pokažejo na področju poznavanja prehrane, načina življenja in vedenja 

volka. Bistvenega napredka v znanju po delavnici ni bilo pri vprašanjih, ki so spraševala po 

številkah. To lahko pripišemo dejstvu, da številčne podatke najhitreje pozabimo. Tako na 

predpreizkusu znanja kot na preizkusu znanja po delavnici so dijaki uspešno prepoznali 

lobanjo, ki pripada zverem. Lahko pa opazimo, da so dijaki po udeležbi na delavnici navajali 

več znakov, po katerih so lobanjo identificirali kot zversko. Glede na območje bivanje se niso 

pokazale statistično pomembne razlike v usvojenem znanju na delavnici, se je pa zopet 

pokazalo, da dijaki znajo več, kot so znali pred udeležbo na delavnici. Smiselno bi bilo, da se 

učenci z volkom srečajo tudi v živalskem vrtu, saj se, kot ugotavlja Tomažič (2011), učenci, 

ki jim je bila omogočena neposredna izkušnja z živaljo, naučijo več, znanje je trajnejše, odnos 

do živali pa je boljši.  

 

V okviru diplomskega dela (Gril, 2014) smo pri analizi predpreizkusov znanja ugotovili, da je 

znanje dijakov srednje strokovne šole dobro, kadar preverjamo bolj splošna znanja, ko pa 

preverjamo višje ravni, pa je znanje slabše. Rezultati tokratne raziskave nam pokažejo 

pozitiven učinek delavnice (ki je temeljila na principu izkustvenega pouka) na znanje dijakov 

srednje strokovne šole o volkovih. Glede na ugotovljeno bi bilo torej smiselno izkustveni 

pouk bolj vplesti v pouk biologije in naravoslovja tako v osnovni kot v srednji šoli. Tudi 

splošni cilji (razumevanje konceptov, razvijanje eksperimentalnih spretnosti, razvijanje stališč 

in odnosov) za pouk biologije podpirajo tovrstni način poučevanja (Vilhar idr, 2011). Tega pa 

se s poukom, kjer je v središču učitelj in ne učenec, ne da doseči (Tomažič, 2011).   
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PRILOGE 

Priloga 1: Zemljevid za določitev območij (SloWolf, 2010) 

 

 

 
 

 

  



II 

 

Priloga 2: Zemljevid za določitev območij (Zupan, 2011) 

 



III 

 

Priloga 3: Preizkus znanja 

Spoštovani dijak / dijakinja. Pred teboj je vprašalnik, s katerim želimo ugotoviti, kakšna so tvoja 
stališča do volkov in znanje o volkovih. Rešitve ne vplivajo na oceno pri predmetu. Vprašalnik je 
anonimen. 

Šola: __________________________________________________   Datum:__________      

Spol:  [  ] moški,    [  ] ženski  Starost: [       ] let      

Letnik:  [         ];     Smer: [                                       ] 

Ocena biologije v preteklem šolskem letu:      1    2    3    4    5 

Živim:   [  ] v mestu      [  ] v predmestju       [  ] na podeželju 

V naravo hodim: [  ] Enkrat dnevno,  [  ] Enkrat tedensko,  [  ] Enkrat na mesec,  [  ] Le izjemoma 

Občina stalnega bivališča: _______________________ 

V družini imamo lovca/e:     DA NE 

Doma redimo drobnico (ovce, koze):    DA NE 

V naravi sem že srečal volka:    DA NE 

Z volkom sem se srečal v živalskem vrtu:   DA NE 

 

 

ZNANJE O VOLKOVIH 

V nadaljevanju obkroži ali trditev drži oziroma ne drži. Če ne veš odgovora, obkroži možnost »ne vem«. 

 

 ZNANJE: trditve ODGOVOR 

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 1 leto. DRŽI    NE DRŽI   NE VEM 

12 Ker je število volkov v Sloveniji previsoko, napadajo domače živali. DRŽI    NE DRŽI   NE VEM 

 
 
 
 
 
 



IV 

 

ZNANJE: izbirni tip vprašanj 

 
Pri vsakem vprašanju je pravilen le EN ODGOVOR. Če ne veš odgovora, obkroži možnost »ne vem«. 

1. Volkove uvrščamo v družino: 

a) mačk. 

b) psov. 

c) kun. 

d) ujed. 

e) Ne vem. 

 
2. Kaj meniš, koliko volkov živi v Sloveniji?  

a) 10-25. 

b) 26-40. 

c) 41-60. 

d) 80-120. 

e) Ne vem. 

 
3. Povprečna telesna masa volka (samca) v Sloveniji je med: 

a) 10-30 kg. 

b) 30-40 kg. 

c) 40-50 kg. 

d) 50-70 kg. 

e) Ne vem. 

 
4. Pri nas volkovom  hrano v večini predstavlja: 

a) drobnica. 

b) mrhovina. 

c) srnjad in jelenjad. 

d) mali glodavci. 

e) Ne vem. 

 
5. Volk lovi predvsem: 

a) zdrave rastlinojedce. 

b) oslabele rastlinojedce. 

c) zdrave mesojedce. 

d) oslabele mesojedce. 

e) Ne vem. 

 
6. Volkovi večji del svojega življenja živijo: 

a) v paru. 

b) v tropu. 

c) samotarsko življenje. 

d) Ne vem. 

 
 
 



V 

 

7. Volkovi se parijo: 

a) pozimi. 

b) spomladi. 

c) poleti. 

d) jeseni. 

e) Ne vem. 

 
8. Koliko mladičev imajo volkovi? 

a) 1-2. 

b) 3-5. 

c) 5-8. 

d) 8-12. 

e) Ne vem. 

 
9. Obkroži besedilo pod lobanjo, ki je značilna za zveri (ali , ki pripada zverem). 

    
Slika 1              Slika2    Slika3   

 
Po katerih znakih na lobanji si se odločil-a za izbran odgovor: 
________________________________________________________________ 

  



 

 

IZJAVA O AVTORSTVU MAGISTRSKEGA DELA 

 

Podpisana Ana Gril s vpisno številko 10104707 izjavljam, da sem avtorica magistrskega dela 

z naslovom: 

 

 

VPLIV IZKUSTVENEGA UČENJA NA ZNANJE DIJAKOV SREDNJE STROKOVNE 

ŠOLE O VOLKOVIH. 

 

 

S svojim podpisom zagotavljam, da sem magistrsko delo izdelala sama pod mentorstvom doc. 

dr. Iztoka Tomažiča. 

 

 

V Ljubljani, 2016     Podpis avtorice: 

 

 


