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A. OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU 
 

A.1. Naslov projekta: 
 RAZVOJ NARAVOSLOVNIH KOMPETENC (št. 3311-08-986011) 

A.2. Tip projekta: 
  Strateški razvojno - raziskovalni projekt 

A.3. Naročnik: 
 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT, Masarykova 16, 1000 Ljubljana   

A.4. Nosilec projekta: 
A.4.1. Odgovorni nosilec in vodja projekta:  

  Nosilec: prof. dr. Ivan Rozman, rektor UM 

  Vodja: doc. dr. Vladimir Grubelnik, FNM in FERI 

A.4.2. Pogodbena stranka za izvedbo projekta: 
  Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor 

  s članico 

  Fakulteto za naravoslovje in matematiko, Koroška cesta 160, 2000 Maribor  

A.5. Projektna skupina: 

A.5.1. Vodstvo projekta: 

dr. Ivan Gerlič (vodja projekta), mag. Robert Repnik (koordinator 

projekta), dr. Nataša Bukovec (koordinatorica zunanjih sodelavcev) 

A.5.2. Programski svet projekta: 

dr. Ivan Gerlič (vodja projekta), mag. Robert Repnik (koordinator 

projekta, koordinator področja fizike, osnovnih šol in vrtcev), dr. Andrej 

Šorgo (koordinator področja biologije), mag. Andreja Špernjak 

(pomočnica koordinatorja za področje biologije), dr. Nika Golob 

(koordinatorica področja kemije), dr. Samo Fošnarič (koordinator 

področja skupnih predmetov), dr. Vladimir Grubelnik (sokoordinator 

področja skupnih predmetov), dr. Milan Ambroţič (pomočnik 

koordinatorja za področje fizike), Kornelia Ţarić (pomočnica 

koordinatorice za področje kemije), Andrej Flogie (koordinator 

področja srednjih šol), dr. Marjan Krašna in dr. Igor Pesek (računalniška 

podpora projekta, spletne strani projekta),  Eva Ferk (administracija) 

A.5.3. Programsko vodstvo projekta: 
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dr. Ivan Gerlič (vodja projekta), mag. Robert Repnik (koordinator 

projekta, koordinator področja fizike, osnovnih šol in vrtcev), dr. Andrej 

Šorgo (koordinator področja biologije), dr. Jelka Strgar 

(sokoordinatorica področja biologije), mag. Andreja Špernjak 

(pomočnica koordinatorja za področje biologije),  dr. Gorazd Planinšič 

(sokoordinator področja fizike), dr. Nika Golob (koordinatorica področja 

kemije), dr. Nataša Bukovec (sokoordinatorica področja kemije, 

koordinatorica zunanjih sodelavcev), dr. Margareta Vrtačnik 

(sokoordiantorica področja kemije), dr. Samo Fošnarič (koordinator 

področja skupnih predmetov), mag. Vladimir Grubelnik (sokoordinator 

področja skupnih predmetov), Andrej Flogie (koordinator področja 

srednjih šol), Milena Pačnik (koordinatorica področja osnovnih šol s 

prilagojenim programom), dr. Marjan Krašna (računalniška podpora 

projekta) 

A.5.2. Strokovni sodelavci: 

dr. Jana Ambroţič Dolinšek, dr. Milan Ambroţič, dr. Jurij Bajc, dr. 

Barbara Bajd, Said Bešlagič, dr. Zlatko Bradač, mag. Tomaţ Bratina, dr. 

Nataša Bukovec, Terezija Ciringer, Miroslav Cvahte, dr. Mojca Čepič, dr. 

Iztok Devetak, Franc Dretnik, Sergej Faletič, Eva Ferk, dr. Vesna Ferk 

Savec, Andrej Flogie, dr. Samo Fošnarič, dr. Ivan Gerlič, dr. Saša Aleksij 

Glaţar, dr. Andrej Godec, dr. Nikolaja Golob, dr. Ana Gostinčar 

Blagotinšek, dr. Vladimir Grubelnik, Manica Grčar, dr. Vlasta Hus, dr. 

Marjan Krašna, dr. Dušan Krnel, dr. Brigita Kruder, dr. Bojan Kuzma, dr. 

Alenka Lipovec, mag. Janja Majer, dr. Marko Marhl, Maja Martinšek, dr. 

Dragan Marušič, Bojana Mencinger Vračko, Andreja Nekrep, Andrej 

Nemec, dr. Amand Papotnik, Jerneja Pavlin, dr. Igor Pesek, dr. Darija 

Petek, dr. Gorazd Planinšič, Sonja Plazar, Martina Rajšp, mag. Robert 

Repnik, mag. Samo Repolusk, dr. Darinka Sikošek, dr. Jelka Strgar, dr. 

Andrej Šorgo, mag. Andreja Špernjak, Matejka Tomazin, Iztok Tomaţič, 

dr. Nataša Vaupotič, Jernej Vičič, dr. Janez Vogrinc, mag. Dušan 

Vrščaj, dr. Margareta Vrtačnik, dr. Katarina Senta Wissiak Grm, dr. Blaţ 

Zmazek, Kornelia Ţarić, dr. Janez Ţerovnik 

A.5.2. Učitelji: 

Jelka Avguštin, Daniel Bernad, Romana Bezjak, Joţica Brecl, Darko Briški, 

Sanja Cvar, Silva Čepin, Irena Česnik-Vončina, Martina Črešnik, 
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Romana Čuješ, Robert Dimec, Mojca Dobnik Repnik, Ines Fišer, Matej 

Forjan, Neda Golmajer, Lidija Grubelnik, Zdravka Hajdinjak, Katja 

Holnthaner Zorec, Jasmina Jančič, Senka Jauk, Zdenka Keuc, Marjeta 

Kriţaj, Magdalena Kunc, Andreja Kuhar, Samo Lipovnik, Andrej Marl, 

Alenka Mozer, Jasna Novak, Damjan Osrajnik, Milena Pačnik, Marjanca 

Poljanšek, Hedvika Popič, Davorka Pregl, Peter Sekolonik, Milenko 

Stiplovšek, Tanja Štefl, Maja Štukl, Katja Stopar, Mladen Tancer, Diana 

Tavčar Ročenovič, Simon Ülen, Karmen Vidmar, Samo Zanjkovič, 

Felicita Hromc, Jasna Ţic, Marko Ţigart 

 

A.6. Raziskovalno polje 
A.6.1. Predmetna področja: 

1. Biologija 

2. Fizika 

3. Kemija 

4. Skupni predmeti – Matematika, Tehnika, Računalništvo, Razredni 

pouk, Osnovna šola s prilagojenim programom 

A.6.2. Stopnja:  

Vrtci, osnovne šole (razredna in predmetna stopnja), osnovne šole s 

prilagojenim programom in srednje šole. 
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Poročilo koordinatorja biologije za obdobje od 1.10.2010 do 

31.12.2010 
 

Avtor:  

dr. Andrej Šorgo  
 

Institucija:  

Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru 
 

Rezultat: Evalvacija didaktičnih gradiv/modelov (biološke vsebine)  

Kazalnik: didaktična gradiva za poučevanja v naravoslovju  

 

Povzetek opravljenega dela 

 

V tem obdobju so pripravljena gradiva v povezavi z učitelji evalvirali: dr. Jana 

Ambroţič Dolinšek, dr. Jelka Strgar, dr. Andrej Šorgo, dr. Andreja Špernjak, dr. 

Iztok Tomaţič, mag. Terezija Ciringer, mag. Bojana Mencinger Vračko, mag. 

Dušan Vrščaj ter Miro Puhek. Iz projekta pa sta izstopili dr. Barbara Bajd in 

mag. Brigita Kruder. 
 

Kar tri skupine avtorjev (dr. Jana Ambroţič Dolinšek, dr. Andrej Šorgo, dr. 

Andreja Špernjak,  mag. Terezija Ciringer ter Miro Puhek) so v laboratorijsko 

delo vključile računalniško podprto virtualno in realno eksperimentalno delo. 

Ţe sedaj bi lahko bila ena od ugotovitev projekta, da ima računalniško 

podprto laboratorijsko delo svoje mesto pri pouku biologije na vseh stopnjah 

šolanja. Kot argumente lahko  zapišemo: takšno delo povezuje dve ključni 

kompetenci, to sta naravoslovna in digitalna pismenost, v kolikor so 

uporabljene strategije, ki vključujejo problemski in proučevalni pouk, lahko z 

njimi sproţimo razvoj praktično vseh generičnih kompetenc, kot jih je definiral 

projekt, zaradi dela z biološkim materialom pa so vključene še specialne in 

predmetno-specifične kompetence. Pa tudi, če bi z njimi dosegali enako 

kakovostne rezultate na področju znanja, kakor s klasičnim laboratorijskim 

delom, njihovo vključevanje upravičuje  dober odnos učencev ter povišana 

stopnja zanimanja za takšno delo. Ovir, ki bi preprečevale vključitev 

takšnega, torej ni iskati na strani tehnologije in učencev temveč na strani 

financerjev opreme ali učiteljev, ki bi se morali naučiti dela z njo. 
 

Dva avtorja (dr. Iztok Tomaţič in Bojana Mencinger Vračko) obravnavata 

strategije obravnave organizmov pri pouku biologije. Primerjava strukture in 

funkcije ne more biti uspešna oziroma ne more izgraditi pravilnega 

konceptualnega znanja, če učenci ne razumejo širših sistematskih kategorij 
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ţivali, ki jih pridobijo z lastnimi izkušnjami. Napčne predstave so namreč 

pregloboko vsajene, da bi jih učitelj lahko spremenil le z verbalno intervenco. 

In kot je zapisal dr. Tomaţič: » Zadrţevanje ţivih ţivali v šoli ni vedno mogoče. 

Zato lahko učitelji načrtujejo pouk tudi tako, da učence med šolskim letom 

večkrat peljejo na teren v okolici šole. Ta moţnost je sicer bolj učinkovita od 

spoznavanja ţivih ţivali v razredu. Druga moţnost za spoznavanje ţivih ţivali je 

obiskovanje izvenšolskih ustanov, kjer se učenci lahko srečajo z raznimi 

skupinami ţivih ţivali pri katerih poleg anatomskih značilnosti opazujejo in 

raziskujejo tudi vedenje ţivali. Mnoge šole imajo v svojih zbirkah tudi 

nagačene ţivali in ţivalske dele, ki jih je mogoče učinkovito uporabiti pri 

pouku. Taki materiali imajo večjo didaktično vrednost od računalniških 

predstavitev, a se kljub temu v šolah nahajajo le kot zaprašeni kosi inventarja 

v kakšnem kabinetu, skladišču ali kot okras na steni. Zato smo pri tem gradivu 

uporabili materiale, kakršne je mogoče najti na šolah in zasnovali aktivnosti za 

delo s konkretnimi materiali.« 
 

Preverjanje in ocenjevanje znanja ter prepoznavanje napačnih in 

alternativnih konceptov je en od ključnih dejavnikov uspešnega pouka. Kar 

dve raziskavi sta preverjali ustreznost merskih instrumentov, ki bi jih lhko 

uporabili učitelji pri svojem delu. Prvi (dr. Jelka Strgar in mag. Dušan Vrščaj) je 

namenjena preverjanju trajnosti maturitetnega znanja, drugi (Ţiva Pečoler in 

Andrej Šorgo) izvedena kot diplomsko delo študentke, pa preverjanja 

napačne koncepte povezane z evolucijo ter nravo znanja, ki ga prinesejo s 

seboj učenci iz osnovne šole. Na obeh dokumentih bo moč zasnovati teste, ki 

jih bodo lahko uporabili učitelji, saj je prav predznanje tisto, ki omogoča razvoj 

idej ali pa jih zavira. 
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Avtor gradiva:  

dr. Andreja Špernjak 

 
Institucija:  

Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru  

 
Evalvator(ji) gradiva:  

učiteljica Marjeta KRIŢAJ,  študentki Ksenija ŢUNIČ in Janja ŠUMAN 

Institucija: Osnovna šola Rada Robiča Limbuš 

 

Učinek čokolade 

 

Starostna skupina, razred (vrsta srednje šole): 9. razred osnovne šole 

Kompetence, ki se razvijajo: 

- sposobnost zbiranja informacij s pomočjo digitalnega medija, 

- sposobnost analize in organizacija informacij, 

- sposobnost interpretacije dobljenih podatkov, 

- sposobnost sinteze zaključkov, 

- prenos teorije v prakso, 

- uporaba matematičnih idej in tehnik, 

- prilagajanje novim situacijam, 

- skrb za kakovost, 

- sposobnost timskega dela, 

- sposobnost organizacije in načrtovanja dela, 

- urjenje v verbalni in pisni komunikaciji, 

- urjenje v medsebojni interakciji, 

a) predmetno-specifične: 

- poznavanje temeljnih dejstev in zakonitosti ţivega sveta, 

- poznavanje in razumevanje delovanja srca pod vplivom substanc 

- poznavanje in razumevanje principov zgradbe in delovanja ţivih bitij 

b) dodatne: 

- uporaba računalnika pri eksperimentalnem delu, 

- obvladovanje osnovnih merskih metod in uporaba pri pouku in 

laboratorijskih vajah učencev, 

- urjenje za varno eksperimentiranje, 

- sposobnost ocene in primerjave različnih metod dela, 

- ocena natančnosti izmerjenih količin, 

- urjenje v veščinah laboratorijskega dela. 

 

Umestitev v učni načrt/Nova vsebina: 

Cilj vaje je, da učenci spoznajo učinek čokolade in drugih substanc na 

delovanje srca. Posledično na delovanje drugih organov, kar tudi vpliva na 

človekovo zdravje in počutje.  
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Vajo Učinek čokolade lahko učenci izvajajo po obstoječih učnih načrtih: 

- za osnovno šolo v  9. razredu pri predmetu Biologija (Biologija, 2000), pri 

učni temi »Krvna obtočila«, kjer je pod dejavnosti zapisano spremljanje 

srčnega utripa, 

- v srednji šoli pri različnih programih kjer obravnavajo človeka in 

delovanje srca ter oţilja. 

 

Način evalvacije: s testom znanja in mnenjskem vprašalniku. 

 

Kratek povzetek samega gradiva (nekaj komentarjev): 

 

Učenci merijo lasten srčni utrip ţe na razredni stopnji, vendar je v učnih načrtih 

od šestega do devetega razreda osnovne šole merjenje srčnega utripa le v 

kontekstu obravnave človeka v devetem razredu. 

Bistvo vaje je, da učencem predstavimo vpliv čokolade na delovanje srca in 

tudi drugih substanc, kot so energijski napitki, po katerih v dobi odraščanja 

učenci radi zauţijejo in še raje eksperimentirajo z različnimi dodatki (npr.: 

alkohol).  

Iz didaktičnega zornega kota  vemo, da razlage in pogovori z učenci o 

različnih problematikah ne zaleţejo dovolj, da bi se učenci o tem tudi 

zavedali, ampak ţelijo sami preizkusiti in doţiveti tisto, kar jim starejši 

odsvetujejo(mo). Z gradivom ˝Učinek čokolade˝ smo s pomočjo Vernierjevih 

vmesnikov in merilnikov ţeleli učencem prikazati delovanje srca po zauţitju 

čokolade, ki načeloma ni škodljiva, ampak ima celo ugoden učinek na 

kardiovaskularni sistem in pospešuje celo pretok krvi v moţganih. Mnogi 

znanstveniki so raziskovali ali napitki s povečano vsebnostjo flavonoida v 

kakavovih zrnih, povečujejo človekove miselne sposobnosti. Ugotovili so, da 

se je pri ljudeh, ki so popili tak napitek, kratkoročno povečal pretok krvi v 

moţganih. V drugi raziskavi je Američan Norman Hollenberg (2007), ki je 

proučeval miselne sposobnosti ljudi, starejših od 50 let, ugotovil podobno. Ti 

ugotovitvi sta nakazali, da je nadaljnje raziskovanje pozitivnih učinkov 

flavonoida oz. čokolade, lahko še kako koristno. Predvsem za zdravljenje 

starejših, dementnih ljudi in tistih, ki so doţiveli laţjo obliko moţganske kapi.  

Čokolada je hrana, ki vsebuje veliko antioksidantov, ki ščitijo koţo pred 

škodljivimi vplivi UV ţarkov, ter krepijo srce in oţilje. Poleg tega vsebuje tudi 

feniletilamin, ki vpliva na počutje in ga imenujemo tudi “molekula ljubezni“, 

zadnja študija, ki so jo opravili v Londonu pa je pokazala, da čokolada 

vsebuje še eno sestavino, teobromin, ki ugodno vpliva na ţivčni sistem in blaţi 

kašelj, saj deluje pomirjujoče na enega glavnih hrbtnih ţivcev, ki sproţa refleks 

kašlja. Teobromin se sicer nahaja le v temni čokoladi, ki pa je bolj zdrava, saj 

vsebuje več antioksidantov in manj maščob kot druge čokolade. Če torej 
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zaokroţimo, je temna čokolada tako zdrava, da jo nekateri zdravniki 

priporočajo tudi kot obliko zdravljenja. 

S poskusom ob zauţitju čokolade so učenci sami ugotavljali spremembe, ki so 

jih tekom meritev lahko neposredno opazovali preko diaprojekcije 

Vernierjevega računalniškega programa, a to je bila le predvaja za prikaz 

delovanja srca ob zauţitju energijskih pijač, po katerih učenci radi posegajo. 

Iz medijev in študij lahko zasledimo, da je poraba energijskih napitkov v 

Sloveniji je v porastu. V povprečju popijemo dve pločevinki na prebivalca, 

medtem ko v Avstriji, od koder izhaja znameniti Red Bull, ki je glede na 

vsebovanost kofeina najbolj nevaren za organizem, popijejo kar devet 

pločevink na prebivalca. Učinki energijskih napitkov so stimulativni (večja 

koncentracija in budnost, več energije za delo in boljše počutje), a 

kratkotrajni, zato nikakor ne morejo zamenjati počitka, dovolj gibanja, 

raznovrstne prehrane in zadostne količine vode (Luţar, 2007). 

Zaradi varnostnih ukrepov je bila vaja z energijskimi pijačami izvedena s 

pomočjo dveh študentk 4. letnika biologija in … Fakultete za naravoslovje in 

matematiko UM in ne z učenci. Slednji so poskus le opazovali in po koncu 

komentirali videne rezultate. Bili so zgroţeni, saj si niso predstavljali tako hitrega 

in močnega porasta srčnega utripa ob zauţitju energijske pijače. 

S pomočjo Vernierjevega vmesnika in merilnika srčnega utripa, so učenci 

poleg pridobljenega znanja o delovanju srca ob zauţitju različnih substanc 

razvijali še mnoge kompetence, ki so naštete v uvodu tega evalvacijskega 

gradiva, česar z manualnim (ročnim  štetjem srčnega utripa ne bi mogli). 

Z gradivom smo od učencev ţeleli izvedeti kateri od načinov (z računalnikom 

in merilnikom ali z ročnim merjenem srčnega utripa) jim je ljubši 

 

Bayard V, Chamorro F, Motta J, Hollenberg NK. Does Flavanol Intake 

Influence Mortality from Nitric Oxide-Dependent Processes? Ischemic Heart 

Disease, Stroke, Diabetes Mellitus, and Cancer in Panama. Int J Med Sci 2007; 

4:53-58. Dostopno na: http://www.medsci.org/v04p0053.htm , pridobljeno: 

15.11.2010. 

Luţar. K., 2007. Energijski napitki in mladi. Celje, Gimnazija center Celje 

(http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/celje/2007/4200704477.pdf); 

pridobljeno: 15.11.2010. 

 

Vprašalnik ali njegov del (predtest, potest, delovni list,…), ki se ga je reševalo 

za evalvacijo 

 

Mnenja o načinih izvedbe demonstracijskega dela:          PRILOGA 1 

  

http://www.medsci.org/v04p0053.htm
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1 

zame zagotovo 

ne velja 

2 

bolj ne velja 

kot velja 

3 

včasih velja, 

včasih ne velja 

4 

bolj velja kot 

ne velja 

5 

zame zagotovo 

velja 

1 
Zaradi rezultatov dobljeni s pomočjo 

računalnika bolje razumem bistvo učne teme. 
1 2 3 4 5 

2 
Več bi se naučil-a, če bi to isto stvar učitelj-ica 

sam-a predstavil-a brez demonstracije. 
1 2 3 4 5 

3 
Če so poskusi motivacijski, me to bolj pritegne k 

delu, sodelovanju pri uri in učenju. 
1 2 3 4 5 

4 
Laboratorijsko delo s pomočjo računalnika mi ni 

všeč. 
1 2 3 4 5 

5 
Menim, da se ne bi mogel-a naučiti 

laboratorijskega del s pomočjo računalnika. 
1 2 3 4 5 

6 
Nisem popolnoma razumel-a grafičnega 

prikaza srčnega utripa na grafu. 
1 2 3 4 5 

7 
Zelo mi je všeč, če smo v poskuse vključeni tudi 

učenci.  
1 2 3 4 5 

8 
Všeč mi je kadar imamo tako temo, ki je 

povezana z vsakdanjim ţivljenjem. 
1 2 3 4 5 

9 Takih poskusov bi ţelel-a izvajati večkrat. 1 2 3 4 5 

10 
Delo brez računalnika mi je bolj  všeč, ker nismo 

vezani na tehnologijo in ker je doma nimamo.  
1 2 3 4 5 

11 

Všeč mi je, da izvajamo isto delo na različne 

načine, saj pri tem vidimo prednosti in slabosti 

posameznih načinom dela. 

1 2 3 4 5 
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Učinek čokolade – delovni list             PRILOGA 2 

SAMOSTOJNO odgovori na naslednja vprašanja.  

 
1. NALOGA 

Izmeri lasten srčni utrip v mirovanju in številko napiši na črto 

a) Moj srčni utrip v mirovanju je: ____________. b) Ne vem. 

2. NALOGA 

Razloţi in v naslednji okvirček zapiši svoj odgovor kaj bi se zgodilo s srcem, če bi zauţili 

preveliko količino substanc, ki pospešujejo delovanje srca.   

 

 

 

 

 

 

3. NALOGA 

Iz spodnjega grafa prepoznaj in obkroţi črko pred pravilnim odgovorom katera krivulja 

prikazuje srčni ritem ob zauţitju substanc, ki vzpodbujajo delovanje srca. 

 
 

a) Polna črta. 

b) črtkana črta, 

c) črta iz pikic, 

d) ne vem. 

 

4. NALOGA 

V spodnji okvirček zapiši svoj odgovor. Kdaj se nam v trenutku dvigne srčni utrip, ne da bi bili 

pri tem telesno aktivni ali zauţili substanco, ki vpliva na zvišanje srčnega utripa?  

 

 

 

a) Ne vem. 

5. NALOGA 

Obkroţi pravilen odgovor. Ker obstajajo substance, ki zvišajo utrip srčnega ritma, tako 

obstajajo substance, ki ga zniţujejo.  

a) Drţi. b) Ne drţi. c) Ne vem. 

6. NALOGA 

Mama se toţi, da jo boli srce in ne more spati, saj je pozno popoldan spila preveč kave in 

tako zauţila preveč kofeina. Razloţi ji kaj se v njenem telesu dogaja in zakaj ne more spati.  

 

 

Poročilo učiteljev o rezultatih in poteku evalvacije (s komentarji avtorja) 

 

 Zapisala Ksenija Ţunič 

0

50

100

150

0 3 5

Sr
čn

i u
tr

ip
 *

št
e

vi
lo

 
u

ra
d

ce
v]

 

Čas *min+



 

 

 

 

 

 

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 

razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 prednostne 

usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izvajanje projekta 

naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011. 

14 

REPUBLIKA SLOVENIJA 

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 

www.mss.gov.si, e: gp.mss@gov.si 

Masarykova 16, 1000 Ljubljana 

t: 01 400 54 00, f: 01 400 53 21 

 

Šolska ura, ki je bila namenjena devetošolcem, je bila nekaj posebnega. Kljub 

temu, da je vključevala tudi laboratorijsko vajo, ni bila klasična. Za tako uro, v 

kateri se delajo poizkusi na učencih, nikoli ne moreš v naprej predvidevati, 

kakšni bodo rezultati. 

Moje mnenje glede izvedbe take ure je zelo pozitivno. Potrebno je poudariti, 

da se za tako uro pripravljaš nekaj več časa, saj se moraš najprej spoznati s 

programom in vsemi napravami, da lahko narediš poizkus v šoli. Tudi sama 

sem doma, (skupaj s sošolko Janjo) delala poizkuse s čokolado in energijsko 

pijačo Red Bull. Vendar menim, da se ves trud in dodatno angaţiranje 

izplača, ko vidiš na obrazih učencev pozitivne reakcije ob novih spoznanjih. 

Verjamem, da smo jih z dodatnimi dokazili, da lahko ţe ena sama majhna 

tablica čokolade zviša srčni utrip prepričali v delovanje substanc na srce. Po 

prikazani vaji so dejansko videli, kako določene substance vplivajo na naš 

srčni utrip. Zelo dobro je bilo tudi to, da so sami učenci vključeni v izvedbo 

laboratorijske vaje. Sodeč po videnem, predvidevam, da jim je bil način 

izvedbe take učne ure všeč in zanimiv. Menim, da so take vaje in pogovori 

zaţeleni. Kar se tiče Vernierjevega vmesnika in merilnika ter LoggerPro 

programa ugotavljam, da z njimi ni teţko delati. Glede pa mora biti učitelj 

zelo prilagodljiv, saj v razredu nimamo idealnih razmer in tako lahko na 

učence vpliva marsikaj (razburjenje pred razredom, nelagodje, smeh, …), 

zato tudi rezultati niso vedno taki kot jih pričakujemo. Moj primer je ţe bil tak in 

moram priznati, da sem bila kar zmedena, saj ni šlo vse tako, kot sem 

pričakovala.  

Kljub temu priporočam učiteljem, da v osnovni ali srednji šoli naredijo take 

vaje in poizkuse, saj je velikokrat bolje, da učenec slišano stvar tudi vidi kot 

dokaz. Vendar pa vsi učenci nimajo radi izvedbe take ure, tako da se je 

potrebno prilagoditi vsem, izjemo pa narediti samo občasno. 

 

 Zapisala Janja Šuman 

Naslov moje učne ure je bil Vpliv čokolade na delovanje srca, vendar se je 

ura predvsem nanašala na substance, ki negativno vplivajo na naše telo 

(alkohol, droge, kofein, nikotin,…) ter njihove posledice in učinke. V povezavi s 

tem smo razvili debato kaj lahko naredimo dobrega za naše zdravje, telo in 

počutje (gibanje, prehrana,…). Da bi učenci lahko dejansko videli učinke teh 

substanc na naše telo smo naredili dva poskusa. Prvega s pomočjo čokolade, 

drugega pa s pomočjo energijskega napitka. Pri tem smo uporabili 

računalnik, program Logger Lite in Vernierjev merilnik srčnega utripa. Rezultati 

so bili prikazani na grafu na projektnem platnu, ki so jih učenci spremljali. Tako 

so lahko videli ali res vplivajo te substance na naše telo ter na kakšen način 

(visok srčni utrip). Ta metoda dela mi je bila zelo všeč, saj nismo ostali samo pri 

teoriji in govorjenju, temveč smo dokazali in pokazali, da te snovi resnično 

negativno delujejo na naše telo. Naši rezultati so bili osupljivi tako za mene kot 

za učence, ki so se lahko na lastne oči prepričali, da je temu res tako. Mislim, 
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da je to zelo dober način dela in bi ga morali večkrat vpeljati v naše učne 

ure. Prav tako menim, da je bil učencem všeč, saj so bili zelo aktivni, 

sodelovali so pri poskusu in tudi postavljali razna vprašanja. 

  

 Zapisala Marjeta Kriţaj, prof. biol. in kem. 

Človeško telo in procesi, ki potekajo v njem so za učence osnovne šole vedno 

zelo zanimiva tema. Vendar iz leta v leto opaţam, da je še vedno zelo veliko 

učnih ur, ki temeljijo predvsem na frontalni obliki pouka, čeprav se učitelji 

posluţujemo tudi laboratorijskih vaj, dela z različnimi viri in drugih oblik 

aktivnega dela učencev. 

Zato je bila oblika dela, ki so jo učenci spoznali za usvajanje nove učne 

vsebine o vplivu čokolade in poţivil na srce, za učence zelo zanimiva, 

razgibana ter zabavna. Učenci so z zanimanjem sledili poteku ure in lahko 

nazorno s pomočjo računalniškega programa Vernier spoznavali, kako 

poţivilo v čokoladi vpliva na bitje srca. Vsekakor je ţe marsikatera metoda 

dela, pri kateri učenci aktivno sodelujejo, pokazala veliko boljše rezultate ter 

večjo kvaliteto usvojenega znanja kot nekdanja utečena frontalna oblika 

predavanja. Opaţamo, da si učenci z eksperimentom veliko laţje 

predstavljajo delovanje določenih organov (v tem primeru srca) in organskih 

sistemov, kot če bi se o tem samo pogovarjali.  

V razgovoru in po analizi z učenci po tej učni uri sem ugotovila, da je biologija 

za otroke veliko bolj zanimiva, če usvajajo novo snov na aktivni način in 

vsekakor bi bilo potrebno čim večkrat uporabiti podobne metodo dela, saj 

tako učencem popestrimo učno uro in jih laţje motiviramo za samostojno in 

aktivno usvajanje novih učnih vsebin. 

 
Poročilo (povzetek) avtorja o evalvaciji 

Metode dela in rezultati meritev 

Pri testiranju gradiva so sodelovali učenci 9. razreda OŠ Rada Robiča Limbuš, 

in sicer 16 fantov in 21 deklet iz dveh razredov. 

 

Gradivo je obsegalo dva dela:  

- vprašalnik o načinu izvedbe laboratorijskega dela in  

- test znanja. 

Pri anketnem vprašalniku o načinu izvedbe laboratorijskega dela so učenci 

obkroţali odgovore na 5-stopenjski lestvici, s čimer so pokazali svoje strinjanje 

ali nestrinjanje. Kategorije mnenjske lestvice so bile naslednje: 0 – brez 

odgovora, 1 – trditev zame zagotovo ne velja; 2 – trditev bolj ne velja kot 

velja; 3 – včasih velja, včasih ne velja; 4 – bolj velja kot ne velja; 5 – zame 

zagotovo velja. 

 

Podatke sem obdelala s statističnim programom SPSS 17.0. Zanesljivost 

vprašalnika sem testirala z izračunom Cronbachovega α, katerega vrednost 
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je 0,71. Podatke sem obdelala glede na spol in zaključno oceno učencev iz 

prejšnjega leta iz biologije, pri čemer smo dobili naslednje rezultate: 

- Razliko med spoloma o načinu izvedbe vaje. 

- Razliko med spoloma pri rezultatih testa znanja. 

- Razliko med učenci z različnim učnim uspehom o načinu izvedbe vaje. 

Razliko med učenci z različnim učnim uspehom pri rezultatih testa znanja. 

 

Testni rezultati učenca za vajo ˝Učinek čokolade˝ na delovanje srca 

 

 
 

Legenda: prva meritev brez čokolade,  prva meritev s čokolado, druga meritev brez čokolade, druga meritev s 

čokolado, zadnja meritev brez čokolade 

 

Slika 1: Moč srčnega utripa (zgoraj), število srčnih udarcev (spodaj). 

 

Na učencu prostovoljcu so izvedli 5 meritev:  

 prvo testno pri kateri so izmerili srčni utrip in učenec je imel povprečen 

srčni utrip 95 udarcev v minuti. 

 Drugo merjenje je potekalo po zauţitju čokolade – povprečen srčni 

utrip je bil 114 udarcev v minuti. 

 Tretje merjenje je potekalo po krajšem premoru in brez uţivanja 

čokolade. Učenčev srčni utrip je bil 99 udarcev v minuti. 

 Četrto merjenje je potekalo ob ponovnem zauţitju čokolade, kjer je 

merilnik izmeril povprečen srčni utrip 106 udarcev v minuti in  
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 Peto merjenje je bilo zadnje merjenje po krajšem premoru in brez 

uţivanja čokolade. Učenčev srčni utrip je bil 94 udarcev v minuti. 

 

Sočasno je lasten srčni utrip meril drug učenec, vendar na ˝analogen˝ način 

– s pomočjo prstov na vratni arteriji. Rezultati brez uţivanja čokolade so bili 

podobni kot pri učenci z merilnikom, a pri uţivanju čokolade fant ni mogel 

sočasno jesti in šteti srčne udarce. 

 

 
 

Legenda: meritev srčnega utripa v mirovanju, meritev srčnega utripa po zauţitju energijske pijače  

 

Slika 2: Moč srčnega utripa (zgoraj), število srčnih udarcev (spodaj). 
 

Razlika med spoloma in zaključno oceno učencev iz prejšnjega leta iz 

biologije o načinu izvedbe laboratorijske vaje 

 

Pri odgovorih o načinu izvedbe laboratorijske vaje med učenci z različnimi 

zaključnimi ocenami iz biologije in spolom, ni statistični značilnih razlik. 
 

Tabela 1: Število odgovorov za posamezno trditev. 

Trditve  0 1 2 3 4 5 M SD 
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Zaradi rezultatov dobljeni s pomočjo 

računalnika bolje razumem bistvo 

učne teme. 

/ 2 2 12 16 5 3,54 0,99 

Več bi se naučil-a, če bi to isto stvar 

učitelj-ica sam-a predstavil-a brez 

demonstracije. 

1 12 10 11 2 1 2,11 1,10 

Če so poskusi motivacijski, me to bolj 

pritegne k delu, sodelovanju pri uri in 

učenju. 

/ 2 1 4 12 18 4,16 1,09 

Laboratorijsko delo s pomočjo 

računalnika mi ni všeč. 
/ 15 11 8 3 / 1,97 0,99 

Menim, da se ne bi mogel-a naučiti 

laboratorijskega del s pomočjo 

računalnika. 

1 13 8 11 3 1 2,14 1,16 

Nisem popolnoma razumel-a 

grafičnega prikaza srčnega utripa na 

grafu. 

/ 29 5 1 2 / 1,35 0,79 

Zelo mi je všeč, če smo v poskuse 

vključeni tudi učenci.  
/ / 1 4 11 21 4,41 0,80 

Všeč mi je kadar imamo tako temo, ki 

je povezana z vsakdanjim ţivljenjem. 
/ 1 1 4 12 19 4,27 0,96 

Takih poskusov bi ţelel-a izvajati 

večkrat. 
/ 1 1 8 8 19 4,16 1,04 

Delo brez računalnika mi je bolj  všeč, 

ker nismo vezani na tehnologijo in ker 

je doma nimamo.  

/ 24 9 2 1 1 1,54 0,93 

Všeč mi je, da izvajamo isto delo na 

različne načine, saj pri tem vidimo 

prednosti in slabosti posameznih 

načinom dela. 

/ 1 1 10 17 8 3,81 0,91 

 

Učenci ne glede na spol in zaključno oceno pri biologiji soglašajo, da zaradi 

rezultatov dobljeni s pomočjo računalnika bolje razumejo bistvo učne teme, 

saj jim je bila z neposredno interpretacijo prikazanih rezultatov na 

projekcijskem platnu snov bila nazorneje predstavljena. Slednja interpretacija 

sovpada z drugo trditvijo učencev, pri kateri menijo, da se ne bi več naučili, 

če bi to isto stvar prikazala učiteljica brez demonstracije. 
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Iz učenčevi trditev lahko sklepamo, da si učenci ţelijo več praktičnega dela, 

saj se v večini strinjajo s trditvijo, da so radi aktivno vključeni v laboratorijsko 

delo, ki bi jih radi večkrat izvajali, posebej take, ki so povezani z vsakdanjim 

ţivljenjem in njihovo bistvo lahko uporabijo na praktičnih primerih. 

Učenci imajo radi motivacijske poskuse, ki jih bolj pritegnejo k sodelovanju pri 

uri in učenju. 

Laboratorijsko delo z računalnikom je učencem in učenkam, ne glede na 

zaključno oceno iz biologije, bolj všeč, kot brez njega in ne vidijo prepreke, da 

se ne bi mogli naučiti delati z računalnikom, potrebnimi programi in merilniki. 

Kljub temu, da je pri delu z računalnikom največkrat vključena med 

predmetna povezava in razvoj večih kompetenc sočasno, to za učence ne 

predstavlja ovire ali blokade za delo z računalniki v času bioloških 

laboratorijskih vaj. 

 

Iz slednje analize rezultatov lahko sklepam, da je gradivo ˝Učinek čokolade˝ 

na delovanje srca za učence zelo motivacijsko in nazorno, saj je povezano z 

vsakdanjim ţivljenjem. Učenci so v vaji videli smisel in uporabnost, ob njihovih 

reakcijah, pa lahko sklepam, da se jih je resnost tematike o vplivu energijskih 

napitkov na delovanje srca resno dotaknila, in da se bodo (vsaj nekateri) 

spomnili rezultatov opisane vaje, preden bodo posegli po različnih energijskih 

substancah. 

 

Test znanja: 

 

Na sliki 3 lahko vidimo frekvenco končnega števila točk pri učencih po 

izvedeni vaji in rešenem testu znanja. 

Učenci so največ teţav imeli s prvo nalogo, saj je na njo pravilno odgovorilo 

16 učencev (43,2 %). Iz slednjega rezultata lahko sklepamo, da kljub 

večkratnemu demonstracijskemu merjenju srčnega utripa, mnogi učenci niso 

samostojno znali izmeriti lasten srčni utrip, ali pa niso imeli ure in tako niso mogli 

meriti časa in šteti števila udarcev. 
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Slika 3: Porazdelitev doseţenih točk po testu znanja. 

 

Pri peti nalogi so učenci morali logično razmišljati in na to vprašanje je pravilno 

odgovorilo 20 učencev (54,1 %). Tudi pri problemsko razstavljeni nalogi so 

učenci imeli teţave, saj je na šesto nalogo pravilno odgovorilo 17 učencev 

(45,9 %). Pri nalogah vedenja in razumevanja učenci niso imeli teţav in so jih 

skoraj popolnoma pravilno rešili, tam kjer pa je potrebno samostojno 

razmišljanje ali uporaba znanja v novih situacijah, pa ne pokaţejo več tako 

dobrega znanja. 

 

Razlika pri rezultatih testov znanja med spoloma in zaključno oceno učencev 

iz prejšnjega leta iz biologije  

 

Pri končnem seštevku točk testa znanja med fanti in dekleti ni bilo statistično 

značilnih razlik (F(1, 35)  = 0,66, p = 0,42), čeprav so fantje test znanja rešili bolje 

kot dekleta. 

Statistično značilnih razlik prav tako ni bilo v končnem seštevku točk testa 

znanja med učenci s prav dobro in odlično zaključno oceno pri biologiji (F(1, 35)  

= 1,59, p = 0,22). Iz slike 4 lahko vidimo, da so fantje z odlično zaključno oceno 

sicer rešili test znanja bolje kot učenci s prav dobro, a vendar razlika med njimi 

ni statistično značilna (F(1, 14)  = 3,05, p = 0,10). Dekleta z odlično zaključno 

oceno so test znanja rešile bolje kot dekleta s prav dobro zaključno oceno, a 

med njimi ni statistični značilnih razlik (F(1, 35)  = 0,53, p = 0,47). 
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Slika 4: Okvirji z ročaji testa znanja med spoloma in učenci z različnim učnim uspehom. 

 
 

Morebitni predlog avtorja za dopolnitev/izboljšavo gradiva 

Gradivo bi bilo potrebno testirati na večji populaciji. Menim, da je smiselno in 

uporabno strukturirano in nastavljeno. Glede na rezultate testa znanja, bi bilo 

dobro povečati obseg nalog in najverjetneje tudi spremeniti teţavnost nalog. 

Rezultati testa znanja na preverjani populaciji niso porazdeljeni po Gaussovi 

krivulji, ampak so zamaknjeni v zgornjo polovico uspešnosti rezultatov. 

V osnovi je bil mišljen le test znanja, brez pre-testa, a smiselno bi ga bilo 

narediti, da se res prepričamo, da je vso znanje usvojeno na uri in, da ni to 

njihovo predznanje. 

Učenci so sočasno videli izvedbo ˝analognega˝ - ročnega merjenja srčnega 

utripa in s pomočjo Vernierjevega vmesnika, nad katerim so bili tako 

navdušeni, da sošolca, ki si je sam meril srčni utrip skoraj opazili niso. 
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Avtorja gradiva:  

Jana Ambroţič Dolinšek, Terezija Ciringer   

 

Institucija:  

Pedagoška fakulteta in Fakulteta za naravoslovje in matematiko,  Univerza v 

Mariboru 

 

Evalvator(ji) gradiva (institucija):  

Romana Čuješ (OŠ Bratov Polančič) 

 

DIHANJE ORGANIZMOV - Dihanje pri rastlinah – kalčkih:  vpliv 

slanosti na dihanje kalčkov 

 

Starostna skupina, razred (vrsta srednje šole):  

- OŠ Bratov Polančič 

- Tretje triletje, 8. razred (N = 23 učencev) 

 

Kompetence, ki se razvijajo: 

a) generične: Sposobnost interpretacije; Sposobnost sinteze zaključkov; 

Sposobnost učenja in reševanja problemov; Prenos teorije v prakso; 

Uporaba matematičnih idej in tehnik; Sposobnost samostojnega in 

timskega dela; Verbalna in pisna komunikacija; Medosebna interakcija; 

Varnost. 

b) predmetno-specifične: Pri eksperimentiranju izkustveno povezujejo 

pojave. 

Pojave izrazijo s časovnimi spremenljivkami. Z matematičnimi zapisi, 

grafi, izjavami izraţajo razmerja med pojavi. V kombinaciji teoretičnega 

in izkustvenega iskanja povezav med pojavi napovedujejo in preverjajo 

napovedi. Pri postavljanju hipotez med seboj povezujejo mnoţice  

pojavov. 

c) ključne: obvladovanje novih tehnologij, zlasti informacijsko- 

komunikacijskih; 

 

Umestitev v učni načrt pri predmetu biologija:  

Cilji - Osnove ekologije: se seznanijo s procesom dihanja in spoznajo njegov 

pomen; Opazovanje sproščanja kisika iz vodnih rastlin med fotosintezo. Pojmi: 

fotosinteza (voda, svetloba, ogljikov dioksid, kisik, ogljikovi hidrati), dihanje. 

 

Način evalvacije:  

 Klasična izvedba vaje dihanje 

kalčkov 

 Računalniško podprta vaja 

dihanje kalčkov 
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1. faza Izbira raziskovalnega problema – Vpliv slanosti na dihanje kalčkov 

 
Učenci so izbrali raziskovalno temo. Zanimalo jih je ali soljenje cest 

vpliva na razvoj kalčkov. 

 

 

2. faza Predtest - izvedba ankete;   

 

GK: 
4, 5, 

6 

3. faza Izvedba vaje na klasičen način 

z merjenjem porabe kisika. 
GK  
1, 2, 

3, 4, 

7, 

10, 

11, 

12, 

13, 

Izvedba vaje na računalniško 

podprti način z merjenjem 

porabie kisika in sproščanja 

ogljikovega dioksida. 

GK 

1, 2, 

3, 4, 

7, 

10, 

11, 

12, 

13,  

4. faza  Interpretacija rezultatov: 
Razloţi rezultate: 
- kaj si meril/a 
- ali si izvedel kaj novega in 

uporabnega 
- kako bi razloţil razlike med 

obema krivuljama – 

rezultatoma obeh meritev 

 
Opiši kako se s časom 

spreminja količine ogljikovega 

dioksida (CO2) v komori s 

kalčki? 

 
Opiši, kako se s časom 

spreminja količina kisika  (O2) v 

komori s kalčki? 

 

 

GK  
1, 3, 

4, 6, 

7,10

12,  

Interpretacija rezultatov: 
Razloţi rezultate.  

- kaj si meril/a 
- ali si izvedel kaj novega in 

uporabnega 
- kako bi razloţil razlike med 

obema krivuljama – 

rezultatoma obeh meritev 

 
Opiši kako se s časom 

spreminja količine ogljikovega 

dioksida (CO2) v komori s 

kalčki? 

 
Opiši, kako se s časom 

spreminja količina kisika  (O2) 

v komori s kalčki? 

 

GK  
1, 3, 

4, 6, 

7, 

10, 

12  

5. faza Potest - izvedba ankete;   GK: 
3, 4 

Potest - izvedba ankete;   GK: 
3, 4 

 

Generične kompetence:  

1. Sposobnost zbiranja informacij  

2. Sposobnost analize literature in organizacija informacij 

3. Sposobnost interpretacije 

4. Sposobnost sinteze zaključkov 

5. Sposobnost učenja in reševanja problemov 

6. Prenos teorije v prakso 
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7. Uporaba matematičnih idej in tehnik 

8. Prilagajanje novim situacijam 

9. Skrb za kakovost 

10. Sposobnost samostojnega in timskega dela 

11. Organiziranje in načrtovanje dela 

12. Verbalna in pisna komunikacija 

13. Medosebna interakcija 

14. Varnost 

 

Kratek povzetek samega gradiva (nekaj komentarjev): 

Gradivo, ki ga evalviramo je del nabora laboratorijskih vaj pri katerih so objekt 

kalčki  različnih rastlinskih vrst. Pripravili smo evalvacijo vaje Dihanje kalčkov. 

Ker so učenci izbrali  računalniško podprto laboratorijsko delo kot bolj 

priljubljeno kot klasično izvedeno laboratorijsko delo, nas je zanimalo, kakšni 

so rezultati izvedbe prvega in drugega načina laboratorijske vaje in kaj od 

tega odnesejo učenci. Zato smo se odločili, da meritve dihanja izvedemo na 

dva načina s katerima posredno merimo dihanje: 

[1] Prvi pristop k izvedbi ure je vključeval klasičen način merjenja porabe 

kisika.  Dihanje rastlin lahko spremljamo tako, da ugotavljamo, kaj pri tem 

nastaja in kaj se pri tem porablja. Pri dihanju dokazujemo ali merimo sproščeni 

CO2, oziroma porabljeni O2. Ena od moţnih metod merjenja dihanja rastlin je 

respirometrija. MANOMETER je naprava za merjenje spremembe tlaka ali 

spremembe volumna plinov, ki nastajajo ali se porabljajo. Z njim merimo 

izmenjavo O2 in CO2 med organizmom in okoljem in za merjenje 

respiracijskega kvocienta. Sestavlja ga posod pritrjena na manometer, ki se 

nahaja v vodi z natančno regulirano temperaturo. Mešanje omogoča 

izmenjavo plinov med plinasto in tekočo fazo. Warburgov manometer ima 

stalen volumen in meri razlike v tlakih, Gilsonov diferencialni manometer pa 

meri spremembe volumna v sistemu.  

[2] Drugi pristop  k izvedbi učne ure je vključeval uporabo senzorjev in 

računalnika (Šorgo, 2007). Novejša metoda s katero lahko merimo dihanja 

rastlin pa je uporaba Vernierjev-ega  merilnika za merjenje plinov, ki so 

vključeni v dihanje, plinastega CO2 in O2 (Priloga 1). 

Vernierjev merilnik plinastega CO2 meri plinasti CO2 v območju 0-10000 ppm 

ali 0-100000 ppm CO2. Pri tem meri količino IR sevanja, ki ga absorbirajo 

molekule CO2 . Merilnik uporablja LED svetilko kot vir proizvajanja IR sevanja. 

Le ta je nameščena na eni strani v notranjosti cevastega vratu z luknjicami. 

Na drugi strani je nameščen IR detektor, ki meri, koliko sevanja prodre skozi 

vzorec, brez da ga absorbirajo molekule CO2. IR detektor meri IR sevanje 

valovne dolţine 4260 nm. Večja je koncentracija vzorčenega CO2 , manj 

sevanja bo prispelo od LED svetilke do IR detektorja. 

Merilnik O2 meri koncentracijo kisika od 0 % do 27% in pri tem uporablja 

elektrolitsko celico. Celica sestoji iz svinčene anode in zlate katode, ki sta 
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potopljeni v elektrolit. Kisik, ki pride v celico se na zlati katodi reducira. Ta 

reakcija poganja električni tok, ki je sorazmeren s koncentracijo kisika. 

Naše laboratorijsko-eksperimentalno delo smo zasnovali problemsko. Učenci 

so sami poiskali problem, ki ga ţelijo raziskati. 

Vajo smo izvedli z učenci 8 ih razredov. Pri tem nas je zanimalo tudi, kako 

učenci osmih razredov vrednotijo dobljene rezultate. Ali znajo dobljene 

rezultate interpretirati in  jih grafično predstaviti oziroma ovrednotiti tisto, kar 

jim je izrisal računalnik pri računalniško podprti vaji. 

Zbrane podatke smo vnesli v excelovo tabelo in jih nato  računalniško 

obdelali s statističnim programom SPSS® 17.0. Iz nabora deskriptivne statistike 

bomo izračunali aritmetično sredino ter standardni odklon odgovorov. Za 

preverjanje razlik med odgovori študentov različnih fakultete bomo uporabili 

nekatere statistične teste.  

Vprašalnik (predtest, potest,), ki so ga učenci reševali za evalvacijo 

 

I. Kaj je dihanje ? Kakšen proces je to ? 

1) Je izmenjava plinov (zraka) med organizmom in okoljem. 

2) Je izparevanje vodne pare in dušika iz telesa 

3) Je zločanje prašnih delcev in srupenih snovi iz organizma 

 

II. Kako dihajo ţivali?  

1) Človek s celo telesno površino.  

2) Ribe s pljuči 

3) Ţabji paglavci s škrgami. 

4) Ptice s pljuči. 

 

III. Kako dihajo rastline? 

1) NE, ker se ne premikajo 

2) DA, saj so ţiva bitja in pri dihanju tako kot vsi organizmi porabljajo kisik, 

izdihavajo pa ogljikov dioksid in vodo 

3) NE, ker same s pomočjo svetlobe proizvajajo hrano in kisik in za to 

potrebujejo ogljikov dioksid iz zraka in hranilne snovi iz zemlje 

 

IV. Zrak je sestavljen iz dušika (N2), kisika (O2), v manjših količinah pa so prisotni 

še drugi plini, med njimi tudi ogljikov dioksid (CO2) in vodna para (H2O). 

Predvidevaj kako se bo, če se bo, spremenila sestava zraka, če bi v naše 

testne komore zaprli hrčka. Predvidevaj kakšna bo sestava zraka v komori, 

potem, ko bi vanje zaprli hrčka tako, da ob trditvi obkroţiš da, ne ali ne 

vem. 

 
 Trditev    

1 V komori je več kisika (O2) Da Ne Ne vem 

2 V komori je več ogljikovega dioksida (CO2) Da Ne Ne vem 
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3 V komori se spremeni količina dušika (N2) Da Ne Ne vem 

4 V komori se zmanjša količina vodnih hlapov (H2O), saj ga 

hrček vso vodihne. 

Da Ne Ne vem 

5 V komori je čisti vodik (H2) Da Ne Ne vem 

 

Kako imenujemo snovi, ki se ob prisotnosti ogljikovega dioksida spremenijo ? 

1) Spremenljivke 

2) Pokazatelji oziroma indikatorji za ogljikovega dioksida  

3) Nestabilne raztopine 

 

Naloga je bila: zelo zahtevna, zahtevna, srednje zahtevna,

 nezahtevna,  zelo nezahtevna. 

 

Razloţi rezultate.  

- kaj si meril/a 

- ali si izvedel kaj novega in uporabnega 

- kako bi razloţil razlike med obema krivuljama – rezultatoma obeh 

meritev 

Opiši kako se s časom spreminja količine ogljikovega dioksida (CO2) v komori s 

kalčki? 

Opiši, kako se s časom spreminja količina kisika  (O2) v komori s kalčki? 
 

Ugotovitev avtorja in evalvatorjev: 

 

Znanje: 

Učenci vedo kaj je dihanje. Vsi vedo, da je dihanje tudi izmenjava plinov. 

Velika večina jih ve, kako dihajo dvoţivke in kako ptice. Večina ve da tudi 

rastline dihajo.  Razumejo problem, ki ga rešujejo.  

Ko jih vprašamo kako dihajo ţivali jih veliko izbere pravilne odgovore, da Ţabji 

paglavci dihajo s škrgami in ptice s pljuči. Štirje od 18 učencev pa izbere 

odgovor, da človek diha tudi skozi koţo. Na vprašanje kako dihajo rastline v 

pred-testu večina 11/18 izbere pravilen odgovor, da so rastline tudi ţiva bitja 

in pri dihanju tako kot vsi organizmi porabljajo kisik, izdihavajo pa ogljikov 

dioksid in vodo in 7/17 napačnega, da rastline ne dihajo, ker same s pomočjo 

svetlobe proizvajajo hrano in kisik in za to potrebujejo ogljikov dioksid iz zraka 

in hranilne snovi iz zemlje.  V po-testu večina 15/18 izbere pravilen odgovor in 

samo 3/18 nepravilen odgovor. 

Ko morajo predvideti, kako se bo, če se bo, spremenila sestava zraka, če bi v 

naše testne komore zaprli hrčka, predvidevajo, da je v  komori več kisika več 

ogljikovega dioksida (CO2), se spremeni količina dušika (N2), se zmanjša 

količina vodnih hlapov (H2O), v komori je čisti vodik H2 in izbirajo med 

trditvami da, ne, ne vem (Tabela 2). Po izvedbi vaje je več pravilnih 
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odgovorov in manj odgovorov ne vem (Tabela 2). Razlike niso značilne 

(rezultati niso prikazani). 

 
Tabela 2: Rezultati pred in po- testa za vse učence 

 Pred-test Po-test 

Klasična izvedba in 

računalniško podprta 

izvedba 

pravilno nepravilno Ne vem pravilno nepravilno Ne vem 

V komori je več kisika 

(O2) - NE 

16/18 2/18 0/18 15/18 1/18 2/18 

V komori je več 

ogljikovega dioksida 

(CO2). - DA 

15/18 1/18 2/18 15/18 1/18 2/18 

V komori se spremeni 

količina dušika (N2). - NE 

0/18 5/18 13/18 1/18 3/18 14/18 

V komori se zmanjša 

količina vodnih hlapov 

(H2O), saj ga hrček vso 

vdihne. - NE 

11/18 2/18 5/18 14/18 0/18 4/18 

V komori je čisti vodik 

(H2).- NE 

9/18 2/18 7/18 13/18 0/18 5/18 

 

 

Če pogledamo napredek v odgovorih pri klasični izvedbi vaje in računalniško 

podprti izvedbi vaje razlike v znanju med pred in po- testom niso značilne, 

oziroma ni razlik v odgovorih. Kjer pa razlike so te nekoliko bolj značilne pri 

klasični izvedbi kot pri računalniško podprti izvedbi (Tabela 3, 4).  

 
Tabela 3: Rezultati klasične izvedbe vaje 

Hi-kvadrat test Pred-test – Po-test (df = 2) 

Klasična izvedba  Hi2 Statitisčno značilno 

V komori je več kisika (O2) - NE 0,000 1,000 

V komori je več ogljikovega dioksida (CO2). - 

DA 

0,000 1,000 

V komori se spremeni količina dušika (N2). - NE 1,591 0,451 

V komori se zmanjša količina vodnih hlapov 

(H2O), saj ga hrček vso vdihne. - NE 

1,486 0,476 

V komori je čisti vodik (H2).- NE 2,400 0,301 

 
Tabela 4: Rezultati računalniško podprte izvedbe 

Hi-kvadrat test Pred-test – Po-test (df = 2) 

Računalniško podprta izvedba Hi2 Statistično značilno 

V komori je več kisika (O2) - NE 0,000 1,000 

V komori je več ogljikovega dioksida (CO2). - 

DA 

0,000 1,000 

V komori se spremeni količina dušika (N2). - NE 0,000 1,000 

V komori se zmanjša količina vodnih hlapov 

(H2O), saj ga hrček vso vdihne. - NE 

1,091 0,580 
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V komori je čisti vodik (H2).- NE 1,077 0,572 

 

Stališča: 

Učenci z velikim veseljem izpeljejo obe  izvedbi eksperimentov. 

Računalniško podprta izvedb vaje: Izvedba računalniško podprte vaje je 

odgovorna, zahteva manj časa kot klasična izvedba, rezultati so zelo nazorni, 

in eksperiment bi lahko tekel tudi daljši čas. Slabost te izvedbe je, da je 

potrebno rezultate prenašati na ključ in jih natisniti. Šele nato jih je mogoče 

vključiti v poročilo in jih ovrednotiti.  

Klasična izvedba: zahteva več časa, učenci postopno vrisujejo rezultate 

meritev in naša hipoteza je, da rezultate zato laţje interpretirajo. 

 

Spretnosti in veščine: 

Računalniško podprta izvedb vaje: Izvedba računalniško podprte vaje je 

odgovorna, učenci so spretni, obvladujejo računalnik, čeprav v tako kratkem 

času ne obvladajo programa. Meritve izpeljejo hitreje, kot pri klasični vaji, saj 

nimajo teţav z postavitvijo sistema, ki je pri računalniško podprti vaji 

enostavnejši in preglednejši. 

Klasična izvedba laboratorijske vaje: učenci se trudijo, vendar jim je potrebno 

pri manometru tudi izdatno pomagati. Meritve niso tako hitre, saj nastopajo 

porblemi po vezani z sestvljanjem aparature. Meritve se zato zavlečejo. Grafi 

meritev nastajajo sproti in so zato preglednejši. 

 

 Morebitni predlog avtorja za dopolnitev/izboljšavo gradiva 

Računalniško podprta vaja zahteva zelo pazljivo načrtovanje. Predlagamo 

takojšnje tiskanje rezultatov, dokler se učenci še spomnijo kaj so sploh delali in 

merili. Na ta način bi izboljšali vrednotenje rezultatov. 

V naši izvedbi smo planirali vrednotenje rezultatov na naslednji učni uri, kar se 

je izkazalo za napako. Rezultate je potrebno vrednotiti takoj, ko učenci še 

vedo kaj so delali. Vrednotenje rezultatov je v tem primeru nekako 

ponavljanje. Ko bi morali učenci razloţiti rezultate: kaj so meril, ali so izvedeli 

kaj novega in uporabnega, kako bi razloţil razlike med obema krivuljama – 

rezultatoma obeh meritev, smo dobili zelo skope odgovore. Dobili smo 

občutek, da se jim ta del ne zdi pomemben in da jim je celo odvečen. Ko so 

morali odgovarjati na vprašanji kako se s časom spreminja količine 

ogljikovega dioksida (CO2) in količina kisika  (O2) v komori s kalčki, smo dobili 

praviloma samo odgovor da se je količina ali večala ali manjšala. Učencem 

se ni zdelo pomembno navesti merskih enot niti časa niti volumna. 
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Prilagamo navodila za vaje: 

 

Klasična izvedba: 

 

Dihanje kalčkov (različne vrste kalčkov - soja , kreša in lucerna; 

vpliv T,  vpliv časa kalitve, …..) – spremljava kalitve z merjenjem 

količine porabe kisika (O2) 

 
Kaj ţe vem? 

 

V. Kaj je dihanje ? Kakšen proces je to ? 

4) Je izmenjava plinov (zraka) med organizmom in okoljem. 

5) Je izparevanje vodne pare in dušika iz telesa 

6) Je zločanje prašnih delcev in srupenih snovi iz organizma 

 

VI. Kako dihajo ţivali?  

5) Človek s celo telesno površino.  

6) Ribe s pljuči 

7) Ţabji paglavci s škrgami. 

8) Ptice s pljuči. 

 

VII. Kako dihajo rastline? 

4) NE, ker se ne premikajo 

5) DA, saj so ţiva bitja in pri dihanju tako kot vsi organizmi porabljajo kisik, 

izdihavajo pa ogljikov dioksid in vodo 

6) NE, ker same s pomočjo svetlobe proizvajajo hrano in kisik in za to 

potrebujejo ogljikov dioksid iz zraka in hranilne snovi iz zemlje 

 

VIII. Zrak je sestavljen iz dušika (N2), kisika (O2), v manjših količinah pa so prisotni 

še drugi plini, med njimi tudi ogljikov dioksid (CO2) in vodna para (H2O). 

Predvidevaj kako se bo, če se bo, spremenila sestava zraka, če bi v naše 

testne komore zaprli hrčka. Predvidevaj kakšna bo sestava zraka v komori, 

potem, ko bi vanje zaprli hrčka tako, da ob trditvi obkroţiš da, ne ali ne 

vem. 

 
 Trditev    

1 V komori je več kisika (O2) Da Ne Ne vem 

2 V komori je več ogljikovega dioksida (CO2) Da Ne Ne vem 

3 V komori se spremeni količina dušika (N2) Da Ne Ne vem 

4 V komori se zmanjša količina vodnih hlapov (H2O), saj 

ga hrček vso vdihne. 

Da Ne Ne vem 

5 V komori je čisti vodik (H2) Da Ne Ne vem 
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Kako imenujemo snovi, ki se ob prisotnosti ogljikovega dioksida spremenijo ? 

4) Spremenljivke 

5) Pokazatelji oziroma indikatorji za ogljikovega dioksida  

6) Nestabilne raztopine 

Delovni listi za izvedbo vaje DIHANJE: 

 

Ime, priimek učenca, razred, 

štud.leto  

Datum oddaje Pregledal(a) 

   
Naslov eksperimenta: 

 

Dihanje kalčkov -  

 

Cilj eksperimenta: 

 
 Merili bomo količino porabljenega O2 pri kalečih semenih ali pri cvetovih. 

 

 

Teoretično ozadje eksperimenta: 

 
Dihanje rastlin lahko spremljamo tako, da ugotavljamo, kaj pri tem nastaja in kaj se pri tem 

porablja. Pri dihanju dokazujemo ali merimo sproščeni CO2, oziroma porabljeni O2. Ena od 

moţnih metod merjenja dihanja rastlin je respirometrija. 

 

MANOMETER je naprava za merjenje spremembe tlaka ali spremembe volumna plinov, ki 

nastajajo ali se porabljajo. Z njim merimo izmenjavo O2 in CO2 med organizmom in okoljem in 

za merjenje respiracijskega kvocienta. Sestavlja ga posod pritrjena na manometer, ki se 

nahaja v vodi z natančno regulirano temperaturo. Mešanje omogoča izmenjavo plinov med 

plinasto in tekočo fazo. Warburgov manometer ima stalen volumen in meri razlike v tlakih, 

Gilsonov diferencialni manometer pa meri spremembe volumna v sistemu.  

 

Viri: 

 

Hipoteza: 

 

 

 

 

Potrebščine: 

 
MATERIAL:  kaleča semena (3 dni stare) ali cvetovi, dve erlenmajerici, dva čepa 

povezana s cevjo, stojalo priţema, 4 temne posode, 2 termometra, svečka za torte, 

ţično nosilo za svečko, vţigalice, kaleči grah, filtrirni papir, velika banjica, dve 

epruveti, vpeti  v stojalo. 
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KEMIKALIJE:  raztopina KOH, ki absorbira CO2 (CO2 +  KOH  K2CO3 + 

H2O) 

 
 MATERIAL: manometer polnjen z obarvano tekočino, priţeme in stojala, vodna 

kopel, termometer, ura, milimetrski papir, ki ga namestimo pod tekočino v 

manometru, brizgalka, 2 široki epruveti, 2 cinkovi mreţi za podlogo v epruveti, 

steklene kroglice. 

 

 

 

Potek dela: 

 
S pomočjo manometra bomo izmerili porabo kisika pri različnih temperaturah. Pri 

dihanju se porablja kisik in izloča ogljikov dioksid. Nastal ogljikov dioksid se bo ves čas 

trajanja eksperimenta vezal v KOH raztopini, zato CO2 ne bo vplival na spremembo 

volumna. Volumen se bo spremenil izključno na račun kisika. 

 
Količino porabljenega kisika bomo izmerili z manometrom. Manometer sestavimo 

tako, kot prikazuje spodnja slika.  

A. Cevko manometra do polovice napolnimo z obarvano tekočino.  

B. V epruveto na površino cinkove gaze namestimo rastlinski material, tako, 

da se ne dotika KOH, v kontrolno epruveto pa steklene kroglice v enakem 

volumnu. Rastlinski material in kroglice ne smejo priti v stik z apnico.  

C. Manometer poveţimo z epruvetami. 

D. Vijačno stiskalko in T-spojnico pustimo odprto tako dolgo, da se pritiski 

izenačijo, epruveti pa prezračita.  

E. Epruveti potopimo v vodno kopel pri 20oC za 15 minut.  

F. Zaprimo vse dotoke zunanjega zraka, zapišemo višino stolpcev v 

manometru in vklopimo uro. Po določenem času odčitamo spremembo 

volumna. 

G.  Med eksperimenti odpremo oba dotoka zraka v manometer in ga tako 

temeljito prezračimo!  

H. Izračunamo količino porabljenega kisika in jo izrazimo kot spremembo 

volumna kisika (μl) na enoto časa (min) in na sveţo teţjo (g). 

I. Rezultate grafično prikaţimo, in sicer porabo kisika v odvisnosti od 
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temperature.  

J. Med posameznimi meritvami erlenmajerice temeljito prezračite! 

 

 

 

NAPOTKI ZA VREDNOTENJE – RAZMISLI 

 

Primerjaj rezultate meritev. Bodi pozoren na naklon premice. Kaj pove naklon 

premice na diagramih? 

 

Kaj se dogaja z merjenima plinoma O2 in CO2 pri opazovanih kalčkih? 

 

Na zgornji sliki razloţi katera epruveta predstavlja kontrolo in katera meritev 

(Test)?  

 

 

 

Pričakovani rezultati: 

 

 

Predvidi kako se bo s časom spreminjala količina kisika (O2) v komori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naloga je 

bila: 

zelo 

zahtevna 
zahtevna 

srednje 

zahtevna 
nezahtevna 

zelo 

nezahtevna 

Odgovor o zahtevnosti obrazloţi 
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POROČILO O DELU 

Ime, priimek učenca, razred, štud.leto Datum oddaje Pregledal(a) 

   
Rezultati: 

 

 

tretma poraba kisika 

( l) 

poraba kisika ( l/h ali 

g/h) 

*   

   

*   

   

*   

*Med posameznimi meritvami temeljito prezračite erlenmajerico! 

 

 

Na  graf nariši, kako se bo s časom spreminjala količina kisika (O2) v komori. 
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Razloţi rezultate.  

- kaj si meril/a 

- ali si izvedel kaj novega in uporabnega 

- kako bi razloţil razlike med obema krivuljama – rezultatoma obeh 

meritev 

 

 

Opiši kaj se dogaja z ogljikovim dioksidom (CO2) v komori s kalčki? 
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Opiši, kako se s časom spreminja količina kisika  (O2) v komori s kalčki? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naloga je 

bila: 

zelo 

zahtevna 
zahtevna 

srednje 

zahtevna 

nezahtevn

a 

zelo 

nezahtevn

a 

Odgovor o zahtevnosti obrazloţi 

 

 

 

 

 

 

Opombe: 

 

 

 

 

Odgovori na vprašanja: 

 
KAJ VEM: 

 

IX. Kaj je dihanje ? Kakšen proces je to ? 

7) Je izmenjava plinov (zraka) med organizmom in okoljem. 

8) Je izparevanje vodne pare in dušika iz telesa 

9) Je izločanje prašnih delcev in srupenih snovi iz organizma 

 

X. Kako dihajo ţivali?  

9) Človek s celo telesno površino.  

10) Ribe s pljuči 

11) Ţabji paglavci s škrgami. 

12) Ptice s pljuči. 

 

XI. Kako dihajo rastline? 

7) NE, ker se ne premikajo 
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8) DA, saj so ţiva bitja in pri dihanju tako kot vsi organizmi porabljajo kisik, izdihavajo 

pa ogljikov dioksid in vodo 

9) NE, ker same s pomočjo svetlobe proizvajajo hrano in kisik in za to potrebujejo 

ogljikov dioksid iz zraka in hranilne snovi iz zemlje 

 

XII. Zrak je sestavljen iz dušika (N2), kisika (O2), v manjših količinah pa so prisotni še 

drugi plini, med njimi tudi ogljikov dioksid (CO2) in vodna para (H2O). Predvidevaj 

kako se bo, če se bo, spremenila sestava zraka, če bi v naše testne komore zaprli 

hrčka. Predvidevaj kakšna bo sestava zraka v komori, potem, ko bi vanje zaprli 

hrčka tako, da ob trditvi obkroţiš da, ne ali ne vem. 

 
 Trditev    

1 V komori je več kisika (O2) Da Ne Ne vem 

2 V komori je več ogljikovega dioksida (CO2) Da Ne Ne vem 

3 V komori se spremeni količina dušika (N2) Da Ne Ne vem 

4 V komori se zmanjša količina vodnih hlapov 

(H2O), saj ga hrček vso vdihne. 

Da Ne Ne vem 

5 V komori je čisti vodik (H2) Da Ne Ne vem 

 

XIII. Zrak je sestavljen iz dušika (N2), kisika (O2), v manjših količinah pa so prisotni še 

drugi plini, med njimi tudi ogljikov dioksid (CO2) in vodna para (H2O). Predvidevaj 

kako se bo, če se bo, spremenila sestava zraka, če bi v naše testne komore zaprli 

kaleča semena. Predvidevaj kakšna bo sestava zraka v komori, potem, ko bi 

vanje zaprli kaleča semena  tako, da ob trditvi obkroţiš da, ne ali ne vem. 
 Trditev    

1 V komori je več kisika (O2) Da Ne Ne vem 

2 V komori je več ogljikovega dioksida (CO2) Da Ne Ne vem 

3 V komori se spremeni količina dušika (N2) Da Ne Ne vem 

4 V komori se zmanjša količina vodnih hlapov 

(H2O), saj  kaleča semena vsega porabijo . 

Da Ne Ne vem 

5 V komori je čisti vodik (H2) Da Ne Ne vem 
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Računalniško podprta izvedba: 

 

Dihanje kalčkov (različne vrste kalčkov - soja, kreša in lucerna; 

vpliv T,  vpliv časa kalitve, …..) – spremljava kalitve z merjenjem 

količine plinastega CO2 in O2 

 
KAJ ŢE VEM: 

 

XIV. Kaj je dihanje? Kakšen proces je? 

10) Je izmenjava plinov (zraka) med organizmom in okoljem. 

11) Je izparevanje vodne pare in dušika iz telesa 

12) Je izločanje prašnih delcev in strupenih snovi iz organizma 

 

XV. Kako dihajo ţivali?  

13) Človek s celo telesno površino.  

14) Ribe s pljuči 

15) Ţabji paglavci s škrgami. 

16) Ptice s pljuči. 

 

XVI. Kako dihajo rastline? 

10) NE, ker se ne premikajo 

11) DA, saj so ţiva bitja in pri dihanju tako kot vsi organizmi porabljajo kisik, 

izdihavajo pa ogljikov dioksid in vodo 

12) NE, ker same s pomočjo svetlobe proizvajajo hrano in kisik in za to 

potrebujejo ogljikov dioksid iz zraka in hranilne snovi iz zemlje 

 

XVII. Zrak je sestavljen iz dušika (N2), kisika (O2), v manjših količinah pa so prisotni 

še drugi plini, med njimi tudi ogljikov dioksid (CO2) in vodna para (H2O). 

Predvidevaj kako se bo, če se bo, spremenila sestava zraka, če bi v naše 

testne komore zaprli kaleča semena. Predvidevaj kakšna bo sestava zraka 

v komori, potem, ko bi vanje zaprli kaleča semena tako, da ob trditvi 

obkroţiš da, ne ali ne vem. 

 
 Trditev    

1 V komori je več kisika (O2) Da Ne Ne vem 

2 V komori je več ogljikovega dioksida (CO2) Da Ne Ne vem 

3 V komori se spremeni količina dušika (N2) Da Ne Ne vem 

4 V komori se zmanjša količina vodnih hlapov (H2O), saj 

ga hrček vsega vdihne. 

Da Ne Ne vem 

5 V komori je čisti vodik (H2) Da Ne Ne vem 

 

Kako imenujemo snovi, ki se ob prisotnosti ogljikovega dioksida spremenijo ? 
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7) Spremenljivke 

8) Pokazatelji oziroma indikatorji za ogljikovega dioksida  

9) Nestabilne raztopine 

 

Delovni listi za izvedbo vaje DIHANJE: 

 

Ime, priimek učenca, razred, 

štud.leto  

Datum oddaje Pregledal(a) 

   
Naslov eksperimenta: 

 

Dihanje kalčkov –  

 

Cilji: 

 

 ugotavljanje, da se pri dihanju rastlin se porabljajo in sproščajo plini,  

• izvajanje meritev spreminjanje koncentracije kisika in ogljikovega 

dioksida pri različnih vrstah kalčkov,  

• uporaba Vernierjev - ega  merilnika za merjenje plinastega CO2 in O2, 

• vrednotenje dobljenih rezultatov, 

 

Hipoteza:  

 

 

 

Potrebščine: 

 

kaleča semena soje (Glycine max), kreše (Lepidivum sativum), lucerne 

(Medicago sativa) (stara  2, 3, 4 dni), 4 epruvete, 2 cinkovi mreţi za podlogo v 

epruveti, stojalo, priţema vpeta v stojalo, Vernierjev  merilnik za merjenje 

plinastega CO2 in O2, vmesnik, računalnik, programska oprema LabPro, 

tehtnica,  

KEMIKALIJE: pripravljena raztopina rdečega zelja, bromtimol modro  

 

 

Potek dela: 

 

POTEK DELA    

 Koncentracijo plinastega kisika in ogljikovega dioksida boš izmeril s pomočjo 

Vernirjevega merilnika za merjenje koncentracije plinastega CO2 in O2, ki je 
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povezan z Vernierjevim vmesnikom.  Rezultate boš spremljal s pomočjo 

programske opreme LabPro.  Aparaturo sestavi tako, kot prikazuj slika. Meritve 

opravi na različnih vrstah kalčkov.  

 

Glej sliko!! 

 

 

MERJENJE KONCENTRACIJE PLINASTEGA KISIKA: 

Dno epruvete napolni z  raztopino bromtimol modro do oznake, ki označuje 

do kod boš naloţil rastlinski material. Vanjo vstavi mreţico, ki bo nameščena 

tik nad gladino raztopine BTM. Na mreţico naloţi rastlinski material. Epruveto 

dopolni s kalečki, ki  jih predhodno zatehtaš (količina rastlinskega materiala se 

ne sme direktno dotikati Vernierjevega merilnika). Epruveto vstavi v leseno 

stojalo vpeto na stojalo. Vstavi Vernierjev merilnik za merjenje O2  v epruveto 

navpično navzdol (slika). V prostor lesenega stojala vstavi kontrolni poskus za 

merjenje koncentracije plinastega kisika (epruveta - raztopina 

bromtimolmodrega, merilnik). 

 

MERJENJE KONCENTRACIJE PLINASTEGA OGLJIKOVEGA DIOKSIDA: 

Plastenko, s prostornino 250 ml dopolni s kalečki, ki  jih predhodno zatehtaš 

(količina rastlinskega materiala se ne sme direktno dotikati Vernierjevega 

merilnika, masi rastlinskega materiala morata biti v obeh primerih za merjenje 

CO2 in O2 isti). Plastenko vpni s priţemo v stojalo. 

Vstavi Vernierjev merilnik za merjenje CO2  v epruveto navpično navzdol (Slika 

18). Pripravi kontrolni poskus za merjenje koncentracije plinastega ogljikovega 

dioksida (250 ml plastenka, merilnik CO2) vpni v priţemo na stojalo. 

Zelo pomembno: Merilnik se uporablja za merjenje plinastega O2 in ne O2 

raztopljenega v tekočini, zato ga ne potapljati v katerokoli tekočino. Medtem 

ko se merilnik ne uporablja mora biti nameščen navpično (Slika18). To je 

pomembno za vzdrţevanje merilnika.  

 

POVEŢI MERILNIKE Z VMESNIKOM, TER VMESNIK Z RAČUNALNIKOM (merilnik O2 

1 in 2, merilnik CO2 1 in 2) 

 

ODPRI PROGRAM LOGGER PRO IN POČAKAJ, DA PROGRAM SAMODEJNO 

PREPOZNA MERILNIK 
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ZAČNI MERITEV 

Med posameznimi meritvami epruvete temeljito prezrači (5-10 min). 

 

Z merilniki istočasno, poljubno dolgo meri koncentracijo kisika in ogljikovega 

dioksida pri dihanju.   

 

POSTOPEK PONOVI PRI RAZLIČNIH tretiranjih (Test, Kontrola) 

 

 

 

 

 

 

NAPOTKI ZA VREDNOTENJE – RAZMISLI 

 

Primerjaj rezultate meritev. Bodi pozoren na naklon premice. Kaj pove naklon 

premice na diagramih? 

 

Kaj se dogaja z merjenima plinoma O2 in CO2 pri opazovanih kalčkih? 

 

Na zgornji sliki razloţi katera epruveta predstavlja kontrolo in katera meritev 

(Test)?  

 

Pričakovani rezultati: 

Kako se bo s časom spreminjala količina kisika (O2) v komori. 
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Kako se bo s časom spreminjala količina ogljikovega dioksida (CO2) v komori. 
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POROČILO O DELU 

Ime, priimek učenca, razred, štud.leto Datum oddaje Pregledal(a) 

   
Rezultati: 

Slika 1:  Spreminjanje količine ogljikovega dioksida (CO2) s časom 

Merjenje koncentracije O2

  

Merjenje koncentracije CO2  

Vmesnik 

  
Računalnik 

  

Program  

Logger Pro 

  

Obdelava  

  

Vzorec
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Merilne sonde 
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Slika 2:  Spreminjanje količine kisika  (O2) s časom 

 
 

Razloţi rezultate.  

- kaj si meril/a 

- ali si izvedel kaj novega in uporabnega 

- kako bi razloţil razlike med obema krivuljama – rezultatoma obeh 

meritev 

-3

-2

-1

0

1

2

3

0 5 10 15 20 25 30K
o

lič
in

a 
o

gl
ji

ko
ve

ga
 d

io
ks

id
a 

 (
C

O
2
)

Čas (minute)

kalčki zalivani z vodo iz pipe

kalčki zalivani z slano vodo

-3

-2

-1

0

1

2

3

0 5 10 15 20 25 30

K
o

lič
in

a 
ki

si
ka

 (
O

2
)

Čas (minute)

kalčki zalivani z vodo iz pipe

kalčki zalivani z slano vodo



 

 

 

 

 

 

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 

razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 prednostne 

usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izvajanje projekta 

naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011. 

44 

REPUBLIKA SLOVENIJA 

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 

www.mss.gov.si, e: gp.mss@gov.si 

Masarykova 16, 1000 Ljubljana 

t: 01 400 54 00, f: 01 400 53 21 

 

 

Opiši kako se s časom spreminja količine ogljikovega dioksida (CO2) v komori s 

kalčki? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opiši, kako se s časom spreminja količina kisika  (O2) v komori s kalčki? 
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KAJ VEM: 
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1 _KAJ VEM O DIHANJU ORGANIZMOV: 

 

XVIII. Kaj je dihanje ? Kakšen proces je to ? 

13) Je izmenjava plinov (zraka) med organizmom in okoljem. 

14) Je izparevanje vodne pare in dušika iz telesa 

15) Je izločanje prašnih delcev in strupenih snovi iz organizma 

 

XIX. Kako dihajo ţivali?  

17) Človek s celo telesno površino.  

18) Ribe s pljuči 

19) Ţabji paglavci s škrgami. 

20) Ptice s pljuči. 

 

XX. Kako dihajo rastline? 

13) NE, ker se ne premikajo 

14) DA, saj so ţiva bitja in pri dihanju tako kot vsi organizmi porabljajo kisik, izdihavajo 

pa ogljikov dioksid in vodo 

15) NE, ker same s pomočjo svetlobe proizvajajo hrano in kisik in za to potrebujejo 

ogljikov dioksid iz zraka in hranilne snovi iz zemlje 

 

XXI. Zrak je sestavljen iz dušika (N2), kisika (O2), v manjših količinah pa so prisotni še 

drugi plini, med njimi tudi ogljikov dioksid (CO2) in vodna para (H2O). 

Predvidevaj kako se bo, če se bo, spremenila sestava zraka, če bi v naše testne 

komore zaprli hrčka. Predvidevaj kakšna bo sestava zraka v komori, potem, ko bi 

vanje zaprli hrčka tako, da ob trditvi obkroţiš da, ne ali ne vem. 

 
 Trdiev    

1 V komori je več kisika (O2) Da Ne Ne vem 

2 V komori je več ogljikovega dioksida (CO2) Da Ne Ne vem 

3 V komori se spremeni količina dušika (N2) Da Ne Ne vem 

4 V komori se zmanjša količina vodnih hlapov 

(H2O), saj ga hrček vso vdihne. 

Da Ne Ne vm 

5 V komori je čisti vodik (H2) Da Ne Ne vem 

 

XXII. Zrak je sestavljen iz dušika (N2), kisika (O2), v manjših količinah pa so prisotni še 

drugi plini, med njimi tudi ogljikov dioksid (CO2) in vodna para (H2O). 

Predvidevaj kako se bo, če se bo, spremenila sestava zraka, če bi v naše testne 

komore zaprli kaleča semena. Predvidevaj kakšna bo sestava zraka v komori, 

potem, ko bi vanje zaprli kaleča semena  tako, da ob trditvi obkroţiš da, ne ali 

ne vem. 
 Trditev    

1 V komori je več kisika (O2) Da Ne Ne vem 

2 V komori je več ogljikovega dioksida (CO2) Da Ne Ne vem 

3 V komori se spremeni količina dušika (N2) Da Ne Ne vem 
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4 V komori se zmanjša količina vodnih hlapov 

(H2O), saj ga kaleča semena vsega 

vdihnejo.  

Da Ne Ne vem 

5 V komori je čisti vodik (H2) Da Ne N vem 
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Avtorja gradiva:  

Miro Puhek, dr. Andrej Šorgo 

 

Institucija:  

Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru 

 

Evalvator: Katja Stopar 

Institucija: Šolski center Ravne na Koroškem 
 

 

Simulacija Difuzija elektrolitov (evalvacija gradiva – 1. del) 

Strategija (metoda): uvajanje v novo učno uro (priprava). 

Starostna skupina, razred (vrsta srednje šole): dijaki 1. letnika splošne 

gimnazije. 

Kompetence, ki se razvijajo: naravoslovno matematične. 

 

Generične kompetence naravoslovnih predmetov 

 

sposobnost zbiranja informacij,   

sposobnost analize in organizacija informacij,  x 

sposobnost interpretacije, x 

sposobnost sinteze zaključkov,  x 

sposobnost učenja in reševanja problemov,  x 

prenos teorije v prakso,  x 

uporaba matematičnih idej in tehnik,   

prilagajanje novim situacijam,  x 

skrb za kakovost,   

sposobnost samostojnega in timskega dela,   

organiziranje in načrtovanje dela,   

verbalna in pisna komunikacija,  x 

medosebna interakcija, x 

varnost.   

 

Predmetno-specifične kompetence 

opazovanje kot temeljna spoznavna metoda x 

 

Dodatne kompetence 

delo z računalnikom x 
 

Umestitev v učni načrt/ Nova vsebina: 

Simulacija Difuzija elektrolitov je v prvi meri razvita kot sredstvo za pripravo na 

novo učno uro ali za ponavljanje ţe utrjene snovi. V računalniški učilnici bi jo 

lahko uporabili tudi kot samostojno vajo, vendar le v primeru, ko klasične 
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laboratorijske vaje zaradi različnih razlogov ne moremo izvesti. Po učnih 

načrtih za srednjo bi jo lahko izvajali: 

pri predmetu Biologija v srednji šoli pri učni temi »Zgradba in delovanje 

celice«, kjer se dijaki seznanijo z zgradbo in delovanjem rastlinskih in ţivalskih 

celic, 

pri predmetu Biologija v srednji šoli pri učni temi »Zgradba in delovanje 

organizmov«, kjer v enoti »temeljne lastnosti ţivega« dijaki razumejo interakcijo 

organizmov z zunanjim okoljem. 

 

Načrt in izvedba gradiva 

Simulacija je namenjena pripravi na spoznavanje nove učne snovi ali kot 

utrjevanje pravkar pridobljene snovi. Načrt izvedbe učne ure je prikazan na 

sliki 5. Ker učitelji učno temo o Difuziji obravnavajo v različnih obdobjih, smo 

simulacijo do tega trenutka uspeli evalvirati le v enem razredu. Obširnejša 

evalvacija zato sledi kasneje, ko bomo pridobili več podatkov. 

 
Slika 5: Potek ure in preverjanje učinkovitosti simulacije Difuzija elektrolitov s pred in post-testom. 

 

Vodilna učna metoda: metoda praktičnih del in metoda dela s tekstom. 

Spremljevalne metode: metoda ponavljanja, metoda demonstracije, metoda 

razgovora, metoda razlage. 

Vzgojno-izobraţevalne oblike: frontalni pouk, samostojno delo. 
 

Evalvacija gradiva:  

V evalvaciji je sodelovalo 21 dijakov 1. letnika splošne gimnazije. Učitelj je 

simulacijo uporabil za pripravo na spoznavanje nove učne snovi. Evalvacijo 

smo izvedli s pomočjo pred in post-test ter vprašalnika o stališčih glede 

uporabe virtualnih gradiv. Učenci so pred uporabo simulacije rešili pred-test in 

po uporabi še enak post-test, s čemer smo ţeleli preveriti morebitno razliko 

med znanjem pridobljeni s pomočjo simulacije. Glavni namen je bil ugotoviti 

najboljši način uporabe simulacije, torej pred začetkom ure (priprava) ali pa 

na koncu ure (ponovitev snovi). Za konec so učenci podali še svoja stališča 

glede dela s simulacijo in splošnega stališča glede uporabe virtualnih gradiv.  
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Vprašalnik - Pred in post-test 

 
Simulacija uporabljena kot (obkroţi učitelj):  - priprava na novo snov (pred uro),  

- ponavljanje ţe naučene snovi (po uri). 

 

Pred-test ali post-test (ustrezno označi) 

 
1. Pripravljaš si listnato solato, tako da liste solate nareţeš na kose in jih 

spereš s kratkotrajnim namakanjem v vodi. Obkroţi sliko priprave solate, 

kjer se bo ohranilo za nas največ koristnih snovi. 

 

   

 

 

 

 

2. Pojasni odgovor iz naloge 1. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

 

3. Temperatura je eden izmed dejavnikov, ki ima zelo velik vpliv na 

organizme. Biolog Bergaman je postavil pravilo, ki določa, da se z 

niţanjem povprečne temperature okolja povečuje telesna velikost 

»toplokrvnih« ţivali. Z znakom (<, > ali =) ovrednoti razliko med obema 

organizmoma za vsako izmed podanih lastnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pojasni odgovore iz naloge 3. 

_____________________________________________________________________

 polarni medved 

 

miš 

 

volumen ţivali 

 

 

površina ţivali glede na volumen 

 

 

izgubljanje toplote 

 

 



 

 

 

 

 

 

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 

razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 prednostne 

usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izvajanje projekta 

naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011. 

50 

REPUBLIKA SLOVENIJA 

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 

www.mss.gov.si, e: gp.mss@gov.si 

Masarykova 16, 1000 Ljubljana 

t: 01 400 54 00, f: 01 400 53 21 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

 

 

5. Prikazana je tabela meritev vsebnosti soli v nedeljski juhi. S pomočjo 

tabele izdelaj graf prevodnosti v odvisnosti od časa. 

 

čas [s] prevodnost [μS/cm] 

100 5 

200 12 

300 24 

400 33 

500 35 

600 36 

 
 

Analiza pred in post-testa 

Namen pred in post-testa je bil ugotoviti ali uporaba simulacij pripomore k 

dvigu znanja.  Dijaki so morali rešiti test pred in po uri, kar se je nekaterim zdelo 

nesmiselno. Veliko odgovorov je namreč nakazovalo, da se v naslednjem 

primeru sploh niso potrudili z odgovorom, temveč so le označili, da je odgovor 
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enak kot prej. Post-test bi bilo zato bolje izvesti po nekem časovnem obdobju 

(npr. 1 teden) ali pa kot so predlagali ţe drugi evalvatorji, da bi ga izvedi v 

drugačni obliki (npr. sprotno preverjanje, intervju). Tako bi bili odgovori bolj 

spontani, saj se dijaki ne bi zavedali ponovnega testiranja.  

Ţeleli smo tudi ugotoviti najbolj smotrno uporabo simulacije (začetek ali konec 

ure), vendar zaradi premalo podatkov tega še ne moremo določiti. Ţal smo 

spustili tudi priloţnost, da bi dijake ločili po spolu in izvedli primerjavo med 

uspehom fantov in deklet. 

Vsa evalvacijska vprašanja so se navezovala na ţivljenjske procese, ki nas 

obdajajo, da bi pri dijakih spodbudili povezavo med iskanjem znanosti izven 

šolskih klopi. Nekatera vprašanja pred in post-testa so bila zato za dijake 

prezahtevna (npr. nalogi 3 in 4 – Bergmanovo pravilo), kar smo ugotovili z 

slabšimi ocenami pri teh nalogah. Njihov namen je bilo beleţenje 

povezovanja učne snovi s problemi iz narave.  
 

Skupna ocena in primerjava med pred in post-testom 

Vse naloge  iz evalvacijskih vprašalnikov (razen naloge 3) smo točkovali na 

enak način: 

- 0 točk – napačen odgovor ali odgovor manjka, 

- 1 točka – deloma pravilen oz. površen odgovor, 

- 2 točki – pravilen odgovor.  

Pri nalogi 3 je bilo vsako pravilno rešeno podvprašanje vredno 1 točko. Tako je 

bila naloga 3 skupaj vredna 3 točke. Točke predtesta in posebej post-testa 

smo sešteli (vseh moţnih točk 11) in vprašalnike ocenili (tabela 4). Za pred in 

post-test smo nato posamezno izvedli analizo kovariance (ANCOVA) med 

vsemi vprašanji in skupnim številom točk. Iz tabele 4 lahko razberemo, da se 

doseţene ocene niso bistveno spremenile, so pa dijaki praviloma dosegli več 

točk (dvig aritmetične sredine točk za posamezno oceno). Razliko med 

aritmetičnima sredinama glede na število doseţenih točk prikazuje slika 6.  
 

Tabela 5: Porazdelitve dijakov glede na ocene pred in post-testov in aritmetična sredina doseţenih točk 

s standardnim odklonom za 21 dijakov (N). Skupno število vseh točk je 11. 

 PREDTEST POST-TEST 

ocena N aritmetična 

sredina 

std. 

odklon 

N aritmetična 

sredina 

std. 

odklon 

1 10 3,80 1,32 9 4,11 1,27 

2 4 6,00 0,00 3 6,33 0,58 

3 7 7,14 0,38 8 7,00 0,00 

4 / / / 1 9,00 0,00 

skupaj 21 5,33 1,80 21 5,76 1,76 
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1.1 Primerjava rezultatov pred in post-testa po posameznih nalogah 

V nalogi 1 so morali dijaki razbrati podatke iz slike in povezati znanje o različno 

vliki površini na hitrost difuzije. Dijaki z nalogo niso imeli večjih teţav (slika 7), so 

pa praviloma v obeh testih izbrali enaki sliki – torej oba odgovora pravilna ali 

napačna.  

 
Slika 7: Tortni diagram uspešnosti dijakov (v %) pri nalogi 1 v predtestu (levo) in post-testu (desno). Siva 

barva predstavlja pravilne, zelena in modra pa napačne odgovore. 

 

Pri nalogi 2 smo ţeleli preveriti dejansko razumevanje izbranega odgovora iz 

prve naloge (slika 8). Pokazalo se je, da v predtestu dijaki v večini primerov 

(47,62%) niso bili sposobni v celoti pojasniti svojega odgovora ali pa je bil ta 

povsem napačen (28,57%). Po uporabi simulacije je bilo pravilnih odgovorov 

veliko več. 

Slika 6: Razporeditev doseţenih točk na predtestu (levo) in post-testu (desno) s krivuljo, ki prikazuje 

aritmetično sredino doseţenih točk. 
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Slika 8: Tortni diagram uspešnosti dijakov (v %) pri nalogi 2 v predtestu (levo) in post-testu (desno). Siva 

barva predstavlja pravilne, zelena deloma pravilne, modra pa napačne odgovore. 

 

Naloga 3 je bila sestavljena iz treh delov, ki so bili vredni vsak po 1 točko. Več 

kot 80 % dijakov ni imelo večjih teţav določiti, da ima severni medved večji 

volumen kot miš. Preabstraktno pa je bilo določiti površino telesa glede na 

volumen (1 pravilen odgovor). Večina dijakov je namreč odgovorila, da ima 

medved večjo površino v razmerju z volumnom kot miš. Glede na podatke iz 

naloge 4 (nerazumevanje problema) je zanimiv podatek, da je pri obeh testih 

52% dijakov pravilno ugotovilo, da miš izgublja več toplote kot medved. 

Doseţene rezultate pri nalogi 3 prikazuje slika 9. 
 

 
Slika 9: Tortni diagram uspešnosti dijakov (v %) pri nalogi 3 v predtestu (levo) in post-testu (desno). Siva 

barva predstavlja pravilne, zelena deloma pravilne, modra pa napačne odgovore. 

 

Naloga 4 je zahtevala pojasnilo odgovora iz naloge 3. Potrdila je našo 

domnevo, da je Bergmanovo pravilo za dijake preveč abstraktno, da bi ga 

razumeli (slika 10). Povsem namenoma smo namreč zastavili za dijake teţje 

razumljivo vprašanje, ki ga praviloma spoznajo v kasnejših letnikih oz. celo na 
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fakulteti (na bioloških študijskih smereh). Sicer je nekaj dijakov po uporabi 

simulacije začelo vsaj z razmišljanjem v pravo smer, vendar je število pravilnih 

odgovorov premajhno, da bi lahko pripisovali pozitiven učinek simulaciji. 

 
Slika 10: Tortni diagram uspešnosti dijakov (v %) pri nalogi 4 v predtestu (levo) in post-testu (desno). Siva 

barva predstavlja pravilne, zelena deloma pravilne, modra pa napačne odgovore. 

 

S pomočjo naloge 5 smo ţeleli ugotoviti ali simulacija vpliva na sposobnost 

risanja grafov (slika 11). Dijaki so sicer spreminjali različne parametre in 

opazovali spremembe na grafu, vendar jim le tega pri uporabi simulacije ni 

bilo potrebno narisati. Najpogostejša napaka pri tej nalogi je bila, da so dijaki 

narisali graf časa v odvisnosti od prevodnosti, torej da so zamenjali ordinatno 

in abscisno os. Dijaki so v večini primerov na pred in post-testu narisali povsem 

enaka grafa, zato so rezultati pred in post-test skoraj identični. 

 
Slika 11: Tortni diagram uspešnosti dijakov (v %) pri nalogi 5 v predtestu (levo) in post-testu (desno). Siva 

barva predstavlja pravilne, zelena deloma pravilne, modra pa napačne odgovore. 
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Vprašalnik – virtualna gradiva 

1.1 Ti je bilo delo s simulacijo zanimivo? (Obkroţi črko pred pravilnim odgovorom.) 

a) da   b)ne  c)nisem prepričan/-a 

 

 

1.2 Odgovor pojasni. 

 

 

 

 

 

2. Ste simulacije (ali druga virtualna gradiva) uporabljali ţe pri katerem 

predmetu? (Obkroţi črko pred pravilnim odgovorom.) 

a)da. Pri predmetu: ______________________________.    

b)ne   

c)nisem prepričan/-a 

 

 

3.1 Je uporaba simulacije teţka? (Obkroţi črko pred pravilnim odgovorom.) 

a)da   b)ne  c)nisem prepričan/-a 

 

 

3.2 Odgovor pojasni. 

 

 

 

 

 

4. Spodaj je navedenih nekaj trditev, ki se navezujejo na uporabo virtualnih 

gradiv pri pouku. (Označi trditev, ki se najbolj sklada s tvojim mnenjem.) 
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Virtualne vsebine so uporabne kot priprava na pouk.      

Virtualne vsebine nikakor ne morejo nadomestiti 

pravega laboratorijskega ali terenskega dela. 

     

Virtualna učna gradiva so samo še ena moţnost, ki 

učencem omogoča "igranje" namesto učenja. 

     

Gradiva morajo biti obvezn v slovenskem jeziku.      

Zanimivo bi bilo sodelovati pri razvoju virtualnih učnih 

gradiv. 

     

Delo s simulacijo je pripomoglo k večjemu 

razumevanju snovi. 
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Simulacija bi bila zelo koristna pri pripravi na izpit.      

Ob uporabi simulacije sem se dolgočasil/-a.      

 

 

5.1 Zapiši prednosti uporabe virtualnih gradiv pri pouku.  

 

 

 

 

5.2 Zapiši slabosti uporabe virtualnih gradiv pri pouku. 

 

 

 

 

6 V tabeli je zapisanih nekaj krajev, kjer se običajno izvaja pouk. (Kraje 

ovrednoti s števili od 1 do 5. Najljubši kraj označi s 5, naslednjega s 4, 3, 2 in najmanj 

priljubljenega z 1). 
 

KRAJ OCENA 

razred  

teren  

laboratorij  

računalnik (virtualno 

delo) 

 

doma  

 

 

7 Na koncu ti dajem moţnost, da se preleviš v programerja in opišeš 

morebitne pomanjkljivosti, ki si jih zaznal/-a in bi jih v simulaciji spremenil/-

a? 

 

 

 
 

 

Analiza vprašalnika o uporabi virtualnih gradiv 

Vprašalnik o stališčih glede uporabe virtualnih gradiv bi lahko razdelili na dva 

dela. Prvi del je vezan na delo s simulacijo, medtem ko nas je v drugem delu 

zanimalo splošno mnenje o uporabi virtualnih gradiv pri učencih. 

Vprašalnik je trenutno rešilo 21 (N) učencev 1. letnika splošne gimnazije. 
 

- Zanimivost simulacije Difuzija elektrolitov 

Dve tretjini dijakov je delo s simulacijo označilo kot zanimivo (Tabela 6), nihče 

izmed vprašanih dijakov pa simulacije ni označil kot nezanimive. Njihova 
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pojasnila so bila: laţje učenje, nazornost ponazoritve procesa, priljubljenost 

dela z računalnikom, nov način podajanja snovi, itd. Med dijaki, ki niso bili 

prepričani v zanimivost dela z simulacijo, je bil glavni razlog predvsem 

nerazumljivost snovi, pri nekaterih pa tudi delovanja simulacije. 
 

Tabela 6: Frekvence odgovorov na vprašanje ali je bilo delo s simulacijo zanimivo. 

Odgovor Frekvenca Odstotek 
da 14 66,7 

nisem prepričan/-a 7 33,3 

Skupaj (N=21) 21 100,0 

 

- Teţavnost uporabe simulacije 

Večina dijakov z uporabo simulacije ni imela teţav (Tabela 7). Njihova 

pojasnitev je, da so navodila za uporabo simulacije dovolj natančna, 

uporaba simulacije pa enostavna. Pri dijakih s teţavami z uporabo nas je 

presenetil predvsem odgovor, da jim teţave povzroča samostojno delo. 
 

Tabela 7: Frekvence odgovorov na vprašanje ali je bilo delo s simulacijo teţko. 

Odgovor Frekvenca Odstotek 
da 4 19,0 

ne 15 71,5 

nisem prepričan/-a 2 9,5 

Skupaj (N=21) 21 100,0 

 

- Uporabnost simulacije 

Uporabnost simulacije smo ugotavljali s pomočjo Likertove lestvice (Tabela 8), 

kjer so dijaki z oceno podali svoje stališče (1 – se zelo ne strinjam, 2 – se ne 

strinjam, 3 – neodločen, 4 – se strinjam, 5 – se zelo strinjam). Dijaki so nakazali, 

da bi lahko uporaba simulacije pripomogla k večjemu razumevanju snovi 

(M=3,71), malo manj prepričani pa so bili v učinkovitost simulacij pri pripravi na 

izpit (M= 3,57). Svojo dolgočasenje pri uri so dijaki opredelili z aritmetično 

sredino (ang. mean) 1,81. Iz česar bi lahko predpostavili, da je simulacija 

pripomogla k večji atraktivnosti in posledično k aktivnosti dijakov. 
 

Tabela 8: Frekvence odgovorov o uporabnosti simulacije. N=21, M=aritmetična sredina, SD=standardni 

odklon. 

Trditev 1 2 3 4 5 M SD 

Delo s simulacijo je pripomoglo k večjemu 

razumevanju snovi. 

4,8 4,8 28,6 38,1 23,8 3,71 1,06 

Simulacija bi bila koristna priprava na izpit. 4,8 9,5 38,1 19,0 28,6 3,57 1,17 

Ob uporabi simulacije sem se dolgočasil/-a 33,3 57,1 4,8 4,8 / 1,81 0,75 

 

- Virtualna gradiva na splošno 

Dijaki v virtualnih gradivih vidijo velik potencial pri pripravi na pouk in jih ne 

smatrajo le kot novo igračo za krajšanje časa. Po pričakovanjih si še vedno 

ţelijo pravega laboratorijskega in terenskega dela, ki so ga izbrali za najbolj 
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priljubljena kraja kjer običajno poteka pouk. Presenetil nas je podatek, da 

večina dijakov ţeli razvoj gradiv v slovenskem (maternem) jeziku, iz česar 

lahko sklepamo, da bi jim uporaba »tujih« gradiv delala dodatne teţave. 
 

Tabela 9: Frekvence odgovorov o uporabnosti virtualnih gradiv. N=21, M=aritmetična sredina, 

SD=standardni odklon. 

Trditev 1 2 3 4 5 M SD 

Virtualne vsebine so uporabne kot priprava na 

pouk. 

/ 4,8 4,8 71,4 19,0 4,05 0,67 

Virtualne vsebine nikakor ne morejo nadomestiti 

pravega laboratorijskega ali terenskega dela. 

/ 9,5 38,1 19,0 33,3 3,76 1,04 

Virtualna učna gradiva so samo še ena moţnost, 

ki učencem omogoča "igranje" namesto učenja. 

38,1 42,9 / 19,0 / 2,00 1,10 

Gradiva morajo biti obvezno v slovenskem jeziku. 4,8 9,5 23,8 19,0 42,9 3,86 1,24 

Zanimivo bi bilo sodelovati pri razvoju virtualnih 

učnih gradiv. 

/ 4,8 33,3 61,9 / 3,57 0,60 

 

Dijake smo še prosili za pojasnitev prednosti virtualnih gradiv. Taka gradiva po 

njihovem mnenju nudijo pomoč pri učenju in večjo nazornost pri razlagi 

procesov (sploh teţje razumljivih, kot npr difuzija). Na ta način dela učno snov 

hitreje razumejo, povrhu vsega pa je delo z njimi atraktivnejše. Izpostavili so še 

moţnost dela od doma in več samostojnega dela. Uporaba virtualnih gradiv 

pa po njihovem mnenju zmanjša stroške (tiskanja, ekskurzij, itd.). 

 

Kot pomanjkljivosti virtualnih gradiv so dijaki izpostavili zmanjšanje razlage 

profesorja in posledično nerazumevanje snovi ter dela z gradivom. Pri 

virtualnih gradivih se bojijo tudi na zmanjšanje skupinskega dela. Če izhajamo 

iz podatkov, da sta najbolj priljubljeni obliki dela laboratorijsko in terensko, se 

jim zdi nesmiselno simuliranje vseh naravnih procesov. Kot pomanjkljivosti so 

navedli še moţnost pomanjkanja računalnikov na šolah in igranje nekaterih 

dijakov na mesto učenja. Zanimivo je bilo, da je nekaj dijakov opozorilo na 

zdravstvene teţave, ki lahko nastopijo pri prekomerni uporabi računalnika.  
 

Zaključek 

Ker je trenutno simulacijo testiralo le 21 dijakov je nemogoče postavljati 

zaključke o učinkovitosti takšnega dela oz. izdelati obširnejše primerjave. Prvi 

testi niso pokazali na večje spremembe pri uporabi takšnega gradiva. Dijaki 

so sicer v vprašalniku o stališčih navedli, da jim je simulacija slikovito pribliţala 

problem na njim razumljivejšo raven, kar pa ni bilo pokazano z rezultati 

evalvacijskih vprašalnikov. Čeprav so dijaki po uporabi simulacije dosegli za 

odstotek višji uspeh na post-testu, je zaslugo teţko pripisati simulaciji.  

Tehničnih teţav z delovanjem simulacije ni bilo zaznati. Popravljeni različici pa 

bi lahko s pomočjo boljše grafike dodali še večjo nazornost. Dijaki so 

predlagali vključitev navodil za laţje razumevanje oz. glasovno vodenje, 

vendar bi s tem posegali v delo učitelja. Ker je naš namen učitelju ponuditi 
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pripomoček, ki ga po ţelji lahko vključi v svojo uro, smo se vgrajenim 

navodilom namenoma izognili.  
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Avtorja gradiva:  

Miro Puhek, dr. Andrej Šorgo 

 

Institucija:  

Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru 
 

Evalvator: Katja Stopar 

Institucija: Šolski center Ravne na Koroškem 
 

Simulacija Osmoza (evalvacija gradiva – 1. del) 

Strategija (metoda): uvajanje v novo učno uro (priprava). 

Starostna skupina, razred (vrsta srednje šole): dijaki 1. letnika splošne 

gimnazije. 

Kompetence, ki se razvijajo: naravoslovno-matematične. 

 

Generične kompetence naravoslovnih predmetov 

 

sposobnost zbiranja informacij,   

sposobnost analize in organizacija informacij,  x 

sposobnost interpretacije, x 

sposobnost sinteze zaključkov,  x 

sposobnost učenja in reševanja problemov,  x 

prenos teorije v prakso,  x 

uporaba matematičnih idej in tehnik,   

prilagajanje novim situacijam,  x 

skrb za kakovost,   

sposobnost samostojnega in timskega dela,   

organiziranje in načrtovanje dela,   

verbalna in pisna komunikacija,  x 

medosebna interakcija, x 

varnost.   

 

Predmetno-specifične kompetence 

opazovanje kot temeljna spoznavna metoda x 

 

Dodatne kompetence 

delo z računalnikom x 
 

Umestitev v učni načrt/ Nova vsebina: 

Simulacija Osmoza je v prvi meri razvita kot sredstvo za pripravo na novo učno 

uro ali za ponavljanje ţe utrjene snovi. V računalniški učilnici bi jo lahko 

uporabili tudi kot samostojno vajo, vendar le v primeru, ko klasične 

laboratorijske vaje zaradi različnih razlogov ne moremo izvesti. Po učnih 

načrtih za srednjo bi jo lahko izvajali: 



 

 

 

 

 

 

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 

razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 prednostne 

usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izvajanje projekta 

naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011. 

61 

REPUBLIKA SLOVENIJA 

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 

www.mss.gov.si, e: gp.mss@gov.si 

Masarykova 16, 1000 Ljubljana 

t: 01 400 54 00, f: 01 400 53 21 

 

- pri predmetu Biologija v srednji šoli pri učni temi »Zgradba in delovanje 

celice«, kjer se dijaki seznanijo z zgradbo in delovanjem rastlinskih in 

ţivalskih celic, 

- pri predmetu Biologija v srednji šoli pri učni temi »Zgradba in delovanje 

organizmov«, kjer v enoti »temeljne lastnosti ţivega« dijaki razumejo 

interakcijo organizmov z zunanjim okoljem. 
 

Načrt in izvedba gradiva 

Simulacija je namenjena pripravi na spoznavanje nove učne snovi ali kot 

utrjevanje pravkar pridobljene snovi. Načrt izvedbe učne ure je prikazan na 

sliki 12. Ker učitelji učno temo o Osmozi obravnavajo v različnih obdobjih, smo 

simulacijo do tega trenutka uspeli evalvirati le v enem razredu. Obširnejša 

evalvacija zato sledi kasneje, ko bomo pridobili več podatkov. 
 

 
Slika 12: Potek ure in preverjanje učinkovitosti simulacije Osmoza s pred in post-testom. 

 

Vodilna učna metoda: metoda praktičnih del in metoda dela s tekstom. 

Spremljevalne metode: metoda ponavljanja, metoda demonstracije, metoda 

razgovora, metoda razlage. 

Vzgojno-izobraţevalne oblike: frontalni pouk, samostojno delo. 
 

Evalvacija gradiva:  

V evalvaciji je sodelovalo 21 dijakov 1. letnika splošne gimnazije. Učitelj je 

simulacijo uporabil za pripravo na spoznavanje nove učne snovi. Evalvacijo 

smo izvedli s pomočjo pred in post-test ter vprašalnika o stališčih glede 

uporabe virtualnih gradiv. Učenci so pred uporabo simulacije rešili pred-test in 

po uporabi še enak post-test, s čemer smo ţeleli preveriti morebitno razliko 

med znanjem pridobljeni s pomočjo simulacije. Glavni namen je bil ugotoviti 

najboljši način uporabe simulacije, torej pred začetkom ure (priprava) ali pa 

na koncu ure (ponovitev snovi). Za konec so učenci podali še svoja stališča 
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glede dela s simulacijo Osmoza in splošnega stališča glede uporabe virtualnih 

gradiv.  
 

Vprašalnik - Pred in post-test 

 
Simulacija uporabljena kot (obkroţi učitelj):  - priprava na novo snov (pred uro),  

- ponavljanje ţe naučene snovi (po uri). 

 

Pred-test ali post-test (ustrezno označi) 

 

 

1. Za nedeljsko kosilo smo skuhali govejo juho. Izmerili smo električno 

prevodnost in rezultate zabeleţili v grafu spodaj. Kasneje smo juhi dodali 

ţlico soli in dobro premešali. Na sliko doriši pribliţen graf prevodnosti v 

odvisnosti od časa, po tem, ko smo juho solili. 

 

 
 

 

2. Ali lahko sladkovodne ribe preţivijo v morski vodi in obratno? Svoj 

odgovor razloţi. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

 

 

3. Za pripravo solate smo kumarice najprej narezali in nato še posolili. Sliko 

narezane kumarice opremi s puščico, ki bo ponazarjala prehajanje 

vode.  
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4. Soseda te je prosila, da ji med njenim dopustom zalivaš roţe. Kaj se je 

zgodilo s celicami listov, ki so se povesili? Svoj odgovor pojasni. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

 

5. Prikazana je tabela meritev vsebnosti soli v juhi iz naloge 1. S pomočjo 

tabele izdelaj graf prevodnosti v odvisnosti od časa. 

 

čas [s] prevodnost [μS/cm] 

100 5 

200 12 

300 24 

400 33 

500 35 

600 36 
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6. Pri gojenju rastlin lahko sušo opazimo kot propadanje listnih robov proti 

notranjosti. V osnovi ločimo fizikalno sušo, ko vode ni in fiziološko sušo, ko 

rastlina vode ne more uporabiti (npr. ko je ta zamrznjena). Zakaj večina 

rastlin (razen slanuš ali halofitov) ne more uspevati na zasoljenih tleh? 

Zapiši odgovor. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

 
 

Analiza pred in post-testa 

Namen pred in post-testa je bil ugotoviti ali uporaba simulacij pripomore k 

dvigu znanja.  Dijaki so morali rešiti test pred in po uri, kar se je nekaterim zdelo 

nesmiselno. Veliko odgovorov je namreč nakazovalo, da se v naslednjem 

primeru sploh niso potrudili z odgovorom, temveč so le označili, da je odgovor 

enak kot prej. Post-test bi bilo zato bolje izvesti po nekem časovnem obdobju 

(npr. 1 teden) ali pa kot so predlagali ţe drugi evalvatorji, da bi ga izvedi v 

drugačni obliki (npr. sprotno preverjanje, intervju). Tako bi bili odgovori bolj 

spontani, saj se dijaki ne bi zavedali ponovnega testiranja.  
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Ţeleli smo tudi ugotoviti najbolj smotrno uporabo simulacije (začetek ali konec 

ure), vendar zaradi premalo podatkov tega še ne moremo določiti. Ţal smo 

spustili tudi priloţnost, da bi dijake ločili po spolu in izvedli primerjavo med 

uspehom fantov in deklet. 

Vsa evalvacijska vprašanja so se navezovala na ţivljenjske procese, ki nas 

obdajajo, da bi pri dijakih spodbudili povezavo med iskanjem znanosti izven 

šolskih klopi. Nekatera vprašanja pred in post-testa so bila zato za dijake 

prezahtevna (npr. nalogi št. 2 – prilagoditve rib, 6 – fiziološka in fizikalna suša), 

kar smo ugotovili z slabšimi ocenami pri teh nalogah. Njihov namen je bilo 

beleţenje povezovanja učne snovi s problemi iz narave.  
 

Skupna ocena in primerjava med pred in post-testom 

Vse naloge iz evalvacijskih vprašalnikov smo točkovali na enak način: 

- 0 točk – napačen odgovor ali odgovor manjka, 

- 1 točka – deloma pravilen oz. površen odgovor, 

- 2 točki – pravilen odgovor.  

Točke smo sešteli (vseh točk 12) in vprašalnike ocenili (tabela 10). Za pred in 

post-test smo nato posamezno izvedli analizo kovariance (ANCOVA) med 

vsemi vprašanji in skupnim številom točk. Iz tabele 1 lahko razberemo, da so se 

izboljšale doseţene ocene (razpolovitev števila negativnih ocen), dijaki pa so 

dosegli tudi več točk (dvig aritmetične sredine točk za posamezno oceno). 

Razliko med aritmetičnima sredinama glede na število doseţenih točk 

prikazuje slika 13. 
 

Tabela 10: Porazdelitve dijakov glede na ocene pred in post-testov in aritmetična sredina doseţenih 

točk s standardnim odklonom za 21 dijakov (N). Skupno število točk je 12. 

 PREDTEST POST-TEST 

ocena N aritmetična 

sredina 

std. 

odklon 

N aritmetična 

sredina 

std. 

odklon 

1 12 3,25 1,29 6 4,33 0,82 

2 5 6,20 0,45 8 6,50 0,54 

3 3 8,67 0,58 4 8,75 0,50 

4 1 10,00 / / / / 

5 / / / 3 11,00 0,00 

skupaj 21 5,05 2,54 21 6,95 2,34 
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Primerjava rezultatov pred in post-testa po posameznih nalogah 

V nalogi 1 so morali dijaki razbrati podatke iz grafa in na podlagi teh vnesti 

nove. V osnovi je šlo za razumevanje grafov (podobno kot naloga 6). V večini 

primerov so dijaki narisali povsem enaka grafa (slika 14) – torej ali oba pravilna 

ali pa napačna. V predtestu veliko dijakov ni rešilo naloge, zato je odstotek 

napak toliko večji. 

 
Slika 14: Tortni diagram uspešnosti dijakov (v %) pri nalogi 1 v predtestu (levo) in post-testu (desno). Siva 

barva predstavlja pravilne, zelena deloma pravilne, modra pa napačne odgovore. 

 

Naloga 2 je predstavljala prvo izmed abstraktnejših nalog, ki morda niso bile 

najbolje prilagojene stopnji znanja pri dijakih. Z nalogo smo ţeleli dijake 

napeljati na zaznavanje problemov v naravi na podlagi fiziološkega primera. 

Kasneje se je pokazalo, da so se dijaki na abstraktnejših nalogah občutneje 

bolje odrezali, saj so znali problem razloţiti ali pa vsaj napeljati odgovor v 

pravo smer (slika 15).  

Slika 13: Razporeditev doseţenih točk na predtestu (levo) in post-testu (desno) s krivuljo, ki prikazuje 

aritmetično sredino doseţenih točk. 
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Slika 15: Tortni diagram uspešnosti dijakov (v %) pri nalogi 2 v predtestu (levo) in post-testu (desno). Siva 

barva predstavlja pravilne, zelena deloma pravilne, modra pa napačne odgovore. 

 

Slabši rezultat (slika 16) v nalogi 3 je predvsem posledica nereševanja te 

naloge, kar smo označili z nepravilni odgovori. V nalogi  so dijaki morali sliko 

opremiti s puščico, ki je ponazarjala smer gibanja vode – kumarice so po 

soljenju vodo »izločile«. Nereševanje naloge bi lahko pripisali nepoznavanju 

problema ali pa nerazumevanju navodil. 

 
Slika 16: Tortni diagram uspešnosti dijakov (v %) pri nalogi 3 v predtestu (levo) in post-testu (desno). Siva 

barva predstavlja pravilne, zelena deloma pravilne, modra pa napačne odgovore. 

 

Z nalogo 4 so dijaki imeli najmanj teţav, zato so bile točke pri tej nalogi višje 

(slika 17) v primerjavi z drugimi. Veliko dijakov (19,05 % v predtestu in 28,57 % v 

post-testu) je sicer napeljevalo na pravilen odgovor, vendar se je površno 

izraţalo oz. problema ni znalo razloţiti.   
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Slika 17: Tortni diagram uspešnosti dijakov (v %) pri nalogi 4 v predtestu (levo) in post-testu (desno). Siva 

barva predstavlja pravilne, zelena deloma pravilne, modra pa napačne odgovore. 

 

Podobno kot pri prvi nalogi, smo s pomočjo naloge 5 ţeleli ugotoviti ali 

simulacija vpliva na sposobnost risanja grafov (slika 18). Dijaki so sicer 

spreminjali različne parametre in opazovali spremembe na grafu, vendar jim 

le tega ni bilo potrebno narisati. Najpogostejša napaka pri tej nalogi je bila, 

da so dijaki narisali graf časa v odvisnosti od prevodnosti, torej da so 

zamenjali ordinatno in abscisno os. Dijaki so v večini primerov na pred in post-

testu narisali povsem enaka grafa, tako da so dobili vse točke ali pa vse 

točke izgubili. Odgovor nas je presenetil, saj je v nalogi 1 nastavljen enak graf. 

 
Slika 18: Tortni diagram uspešnosti dijakov (v %) pri nalogi 5 v predtestu (levo) in post-testu (desno). Siva 

barva predstavlja pravilne, zelena deloma pravilne, modra pa napačne odgovore. 

 

Naloga 6 je dijakom predstavljala najtrši oreh. Povsem namenoma smo 

zastavili za dijake abstraktnejše vprašanje, ki ga praviloma spoznajo v 

kasnejših letnikih oz. celo na fakulteti (na bioloških študijskih smereh). Pri nalogi 

sicer večina dijakov ni znala povsem pravilno odgovoriti na vprašanje, vendar 

so začeli razmišljati v pravo smer (slika 19). 
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Slika 19: Tortni diagram uspešnosti dijakov (v %) pri nalogi 6 v predtestu (levo) in post-testu (desno). Siva 

barva predstavlja pravilne, zelena deloma pravilne, modra pa napačne odgovore. 

 

Vprašalnik – virtualna gradiva 

1.3 Ti je bilo delo s simulacijo zanimivo? (Obkroţi črko pred pravilnim odgovorom.) 

a) da   b)ne  c)nisem prepričan/-a 

 

1.4 Odgovor pojasni. 

 

 

 

 

2. Ste simulacije (ali druga virtualna gradiva) uporabljali ţe pri katerem 

predmetu? (Obkroţi črko pred pravilnim odgovorom.) 

a)da. Pri predmetu: ______________________________.    

b)ne   

c)nisem prepričan/-a 

 

3.3 Je uporaba simulacije teţka? (Obkroţi črko pred pravilnim odgovorom.) 

a)da   b)ne  c)nisem prepričan/-a 

 

3.4 Odgovor pojasni. 

 

 

 

 

4. Spodaj je navedenih nekaj trditev, ki se navezujejo na uporabo virtualnih 

gradiv pri pouku. (Označi trditev, ki se najbolj sklada s tvojim mnenjem.) 
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Virtualne vsebine so uporabne kot priprava na pouk.      

Virtualne vsebine nikakor ne morejo nadomestiti 

pravega laboratorijskega ali terenskega dela. 

     

Virtualna učna gradiva so samo še ena moţnost, ki 

učencem omogoča "igranje" namesto učenja. 

     

Gradiva morajo biti obvezno v slovenskem jeziku.      

Zanimivo bi bilo sodelovati pri razvoju virtualnih učnih 

gradiv. 

     

Delo s simulacijo je pripomoglo k večjemu 

razumevanju snovi. 

     

Simulacija bi bila zelo koristna pri pripravi na izpit.      

Ob uporabi simulacije sem se dolgočasil/-a.      

 

7.1 Zapiši prednosti uporabe virtualnih gradiv pri pouku.  

 

 

 

 

7.2 Zapiši slabosti uporabe virtualnih gradiv pri pouku. 

 

 

 

 

8 V tabeli je zapisanih nekaj krajev, kjer se običajno izvaja pouk. (Kraje 

ovrednoti s števili od 1 do 5. Najljubši kraj označi s 5, naslednjega s 4, 3, 2 in najmanj 

priljubljenega z 1). 
 

KRAJ OCENA 

razred  

teren  

laboratorij  

računalnik (virtualno 

delo) 

 

doma  

 

 

9 Na koncu ti dajem moţnost, da se preleviš v programerja in opišeš 

morebitne pomanjkljivosti, ki si jih zaznal/-a in bi jih v simulaciji spremenil/-

a? 
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Analiza vprašalnika o uporabi virtualnih gradiv 

Vprašalnik o stališčih glede uporabe virtualnih gradiv bi lahko razdelili na dva 

dela. Prvi del je vezan na delo s simulacijo, medtem ko nas je v drugem delu 

zanimalo splošno mnenje o uporabi virtualnih gradiv pri učencih. 

Vprašalnik je trenutno rešilo 21 (N) učencev 1. letnika splošne gimnazije. 
 

 Zanimivost simulacije Osmoza 

Dve tretjini dijakov je delo s simulacijo označilo kot zanimivo (Tabela 11), nihče 

izmed vprašanih dijakov pa simulacije ni označil kot nezanimive. Njihova 

pojasnila so bila: laţje učenje, nazornost ponazoritve procesa, priljubljenost 

dela z računalnikom, nov način podajanja snovi, itd. Med dijaki, ki niso bili 

prepričani v zanimivost dela z simulacijo, je bil glavni razlog predvsem 

nerazumljivost snovi, pri nekaterih pa tudi delovanja simulacije. 
 

Tabela 11: Frekvence odgovorov na vprašanje ali je bilo delo s simulacijo zanimivo. 

Odgovor Frekvenca Odstotek 
da 14 66,7 

nisem prepričan/-a 7 33,3 

Skupaj (N=21) 21 100,0 

 

 Teţavnost uporabe simulacije 

Večina dijakov z uporabo simulacije ni imela teţav (Tabela 12). Njihova 

pojasnitev je, da so navodila za uporabo simulacije dovolj natančna, 

uporaba simulacije pa enostavna. Pri dijakih s teţavami z uporabo nas je 

presenetil predvsem odgovor, da jim teţave povzroča samostojno delo. 

 
Tabela 12: Frekvence odgovorov na vprašanje ali je bilo delo s simulacijo teţko. 

Odgovor Frekvenca Odstotek 
da 4 19,0 

ne 15 71,5 

nisem prepričan/-a 2 9,5 

Skupaj (N=21) 21 100,0 

 

 Uporabnost simulacije 

Uporabnost simulacije smo ugotavljali s pomočjo Likertove lestvice (Tabela 

13), kjer so dijaki z oceno podali svoje stališče (1 – se zelo ne strinjam, 2 – se ne 

strinjam, 3 – neodločen, 4 – se strinjam, 5 – se zelo strinjam). Dijaki so nakazali, 

da bi lahko uporaba simulacije pripomogla k večjemu razumevanju snovi 

(M=3,71), malo manj prepričani pa so bili v učinkovitost simulacij pri pripravi na 

izpit (M= 3,57). Svojo dolgočasenje pri uri so dijaki opredelili z aritmetično 

sredino (ang. mean) 1,81. Iz česar bi lahko predpostavili, da je simulacija 

pripomogla k večji atraktivnosti učne ure in posledično k aktivnosti dijakov. 
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Tabela 13: Frekvence odgovorov o uporabnosti simulacije. N=21, M=aritmetična sredina, SD=standardni 

odklon. 

Trditev 1 2 3 4 5 M SD 

Delo s simulacijo je pripomoglo k večjemu 

razumevanju snovi. 

4,8 4,8 28,6 38,1 23,8 3,71 1,06 

Simulacija bi bila koristna priprava na izpit. 4,8 9,5 38,1 19,0 28,6 3,57 1,17 

Ob uporabi simulacije sem se dolgočasil/-a 33,3 57,1 4,8 4,8 / 1,81 0,75 

 

 Virtualna gradiva na splošno 

Dijaki v virtualnih gradivih vidijo velik potencial pri pripravi na pouk in jih ne 

smatrajo le kot novo igračo za krajšanje časa. Po pričakovanjih si še vedno 

ţelijo pravega laboratorijskega in terenskega dela, ki so ga izbrali za najbolj 

priljubljena kraja kjer običajno poteka pouk. Presenetil nas je podatek, da 

večina dijakov ţeli razvoj gradiv v slovenskem (maternem) jeziku, iz česar 

lahko sklepamo, da bi jim uporaba »tujih« gradiv delala dodatne teţave. 
 

Tabela 14: Frekvence odgovorov o uporabnosti virtualnih gradiv. N=21, M=aritmetična sredina, 

SD=standardni odklon. 

Trditev 1 2 3 4 5 M SD 

Virtualne vsebine so uporabne kot priprava na 

pouk. 

/ 4,8 4,8 71,4 19,0 4,05 0,67 

Virtualne vsebine nikakor ne morejo nadomestiti 

pravega laboratorijskega ali terenskega dela. 

/ 9,5 38,1 19,0 33,3 3,76 1,04 

Virtualna učna gradiva so samo še ena moţnost, 

ki učencem omogoča "igranje" namesto učenja. 

38,1 42,9 / 19,0 / 2,00 1,10 

Gradiva morajo biti obvezno v slovenskem jeziku. 4,8 9,5 23,8 19,0 42,9 3,86 1,24 

Zanimivo bi bilo sodelovati pri razvoju virtualnih 

učnih gradiv. 

/ 4,8 33,3 61,9 / 3,57 0,60 

 

Dijake smo še prosili za pojasnitev prednosti virtualnih gradiv. Taka gradiva po 

njihovem mnenju nudijo pomoč pri učenju in večjo nazornost pri razlagi 

procesov (sploh teţje razumljivih, kot npr osmoza). Na ta način dela učno 

snov hitreje razumejo, povrhu vsega pa je delo z njimi atraktivnejše. Izpostavili 

so še moţnost dela od doma in več samostojnega dela. Uporaba virtualnih 

gradiv pa po njihovem mnenju zmanjša stroške (tiskanja, ekskurzij, itd.). 
 

Kot pomanjkljivosti virtualnih gradiv so dijaki izpostavili zmanjšanje razlage 

profesorja in posledično nerazumevanje snovi ter dela z gradivom. Pri 

virtualnih gradivih se bojijo tudi na zmanjšanje skupinskega dela. Če izhajamo 

iz podatkov, da sta najbolj priljubljeni obliki dela laboratorijsko in terensko, se 

jim zdi nesmiselno simuliranje vseh naravnih procesov. Kot pomanjkljivosti so 

navedli še moţnost pomanjkanja računalnikov na šolah in igranje nekaterih 

dijakov na mesto učenja. Zanimivo je bilo, da je nekaj dijakov opozorilo na 

zdravstvene teţave, ki lahko nastopijo pri prekomerni uporabi računalnika.  
 



 

 

 

 

 

 

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 

razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 prednostne 

usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izvajanje projekta 

naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011. 

73 

REPUBLIKA SLOVENIJA 

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 

www.mss.gov.si, e: gp.mss@gov.si 

Masarykova 16, 1000 Ljubljana 

t: 01 400 54 00, f: 01 400 53 21 

 

Zaključek 

Ker je trenutno simulacijo rešilo le 21 dijakov je nemogoče postavljati zaključke 

o učinkovitosti takšnega dela oz. izdelati primerjave. Prvi testi kaţejo na to, da 

je simulacija najuspešnejša predvsem pri razlagi abstraktnejših tem (nalogi 2 in 

6). Dijakom je pri teh nalogah simulacija slikovito pribliţala problem na njim 

razumljivejšo raven. V primerjavi z drugimi nalogami je ravno pri abstraktnejših 

temah viden največji napredek (slika 20), čeprav večina dijakov še vedno ni 

povsem razumela problema. V kolikor se bodo ta opaţanja potrdila pri 

večjem vzorcu testiranj, bi lahko potrdili simulacije kot dober učni 

pripomoček, ki bi učiteljem nudile pomoč pri razbijanju najteţjih vprašanj – 

preden bi se jih lotili sami. 

 
  

 

 

Tehničnih teţav z delovanjem simulacije ni bilo zaznati. Popravljeni različici pa 

bi lahko s pomočjo boljše grafike dodali še večjo nazornost (npr. puščice, ki bi 

ponazarjale prehajanje vode v oz. iz celice). Dijaki so predlagali vključitev 

navodil za laţje razumevanje oz. glasovno vodenje, vendar bi s tem posegali 

v delo učitelja. Ker je naš namen učitelju ponuditi pripomoček, ki ga po ţelji 

lahko vključi v svojo uro, smo se vgrajenim navodilom namenoma izognili.  
 

 

 

 

 

 

  

Slika 20: Histogram uspešnosti 21 dijakov pri nalogi 6 v predtestu (levo) in post-testu (desno). Krivulja 

prikazuje aritmetično sredino doseţenih točk pri nalogi 6. 
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Avtor gradiva:  

Iztok Tomaţič, Tatjana Vidic 

 
Institucija:  

UL Biotehniška fakulteta, Ljubljana; OŠ Simona Jenka, Kranj 

 

BIODIVERZITETA - Vretenčarji 

Strategija (metoda): klasičen pouk, izkustveno učenje (experiential learning 

HANDS-ON), neformalne oblike pouka (ţivalski vrt) 

Starostna skupina, razred: 7. razred OŠ 

Kompetence, ki se razvijajo: 

a) generične:  

 Gk1.  sposobnost zbiranja informacij, 

 Gk2.  sposobnost analize in organizacije informacij, 

 Gk3.  sposobnost interpretacije, 

 Gk4.  sposobnost sinteze zaključkov, 

 Gk5. sposobnost učenja in reševanja problemov, 

 Gk6.  prenos teorije v prakso, 

 Gk7.  uporaba matematičnih idej in tehnik, 

 Gk8.  prilagajanje novim situacijam, 

 Gk9.  skrb za kakovost, 

 Gk10. sposobnost samostojnega in timskega dela, 

 Gk11. organiziranje in načrtovanje dela, 

 Gk12. verbalna in pisna komunikacija, 

 Gk13. medosebna interakcija, 

 Gk14. varnost. 

b) predmetno-specifične: odnos do organizmov, okoljske vrednote, pro-

okoljsko delovanje ter 

c) procesna znanja in spretnosti: opazovanje, sklepanje, predvidevanje, 

sporazumevanje, primerjanje, uporaba časovno-prostorskih dimenzij, 

oblikovanje hipoteze, določanje in kontrola spremenljivk, 

eksperimentiranje, raziskovanje 

 
Medpredmetne povezave: fizika, okoljska vzgoja, likovni pouk,  

Umestitev v učni načrt/Nova vsebina:  

- ekosistemi (7. razred);  

- povezava s sistematiko in ekologijo (8. razred);  

- primerjava strukture in funkcije ter ekologija in biodiverziteta 

(predlagani učni načrti) 

 

Predviden način evalvacije: pred/po-test; čustva/odnos/znanje, mnenje 

učencev / dijakov 
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Izdelava gradiva temelji na analizi dela s študenti, bodočimi dvopredmetnimi 

učitelji, ki bodo po zaključku študija lahko poučevali biologijo in kemijo ali 

gospodinjstvo. V študijskem letu 2009/2010 smo v sklopu predmetov Biološki 

praktikum 2 in Biološki praktikum 3 s študenti organizirali delavnice v Ţivalskem 

vrtu Ljubljana. Tema delavnic so bile zveri in dvoţivke. Študenti so se v sklopu 

vaj udeleţili predavanj o zvereh, v ţivalskem vrtu so se srečali z zvermi in deli 

ţivali iz trajnih zbirk, na fakulteti so spoznali in se srečali z dvoţivkami, 

samostojno so se pripravili za nastop v ţivalskem vrtu in izdelali plakate za 

svoje predstavitve. Kot zaključni prispevek tega sklopa so študenti v obliki 

delavnic predstavljali ţivali širši javnosti. V času delavnic je ţivalski vrt obiskalo 

preko 9000 ljudi. 
 

Testiranje gradiva 

Utemeljitev priprave gradiva 

Tema gradiva se navezuje na obstoječi učni načrt predmeta Naravoslovje 7 

(sklop GOZD). V sklopu gozda učitelji obravnavajo več vretenčarskih skupin 

(dvoţivke, ptiče, plazilce in sesalce). Učenci spoznavajo lastnosti posameznih 

vrst ţivali. Ţivali primerjajo med seboj in povezujejo lastnosti ţivali z okoljem, kjer 

ţivali ţivijo. Spoznajo najbolj ogroţene ţivalske vrste ter razloge za njihovo 

ogroţenost. 

V učnem načrtu je zapisano, da naj učenci pridobivajo neposredne izkušnje z 

organizmi in njihovimi okolji. Vretenčarske skupine, še posebej avtohtone vrste 

plazilcev, ptičev in sesalcev, učitelj teţko prinese v razred ali učencem 

omogoči neposreden stik z ţivalmi. Izjema so le morebitne trajne zbirke 

(lobanje, koţe in drugi telesni deli ţivali), ki se nahajajo na šolah in bi lahko še 

bile uporabne za delo v razredu.  

Znano je, da le slike in elektronski viri v manjši meri pripomorejo k boljšemu 

znanju. Prav tako imajo minimalen učinek pri oblikovanju pozitivnih stališč in 

spretnosti. Nasprotno pa ima delo s konkretnimi materiali in celo z ţivimi 

organizmi večji vpliv na oblikovanje pozitivnih stališč in trajnost znanja. V 

primeru, da šole nimajo materialov, s katerimi bi učitelji obogatili učni proces, 

lahko učenci obiščejo izvenšolske ustanove, ki učencem omogočajo 

pridobivanje neposrednih izkušenj in nadgradnjo šolskega znanja. 

Ciljno naravnane učne enote, ki bi jih ponudile izvenšolske ustanove, bi lahko 

predstavljale močne podporne elemente učnim načrtom. 
 

Cilj gradiva 

 

a) Predvidena izvedba v šoli 

Učenci preko PPT predstavitve spoznajo: 

- gozdne vretenčarje, 

- načine prehranjevanja nekaterih ţivali, 
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- strukturo in funkcijo raznih telesnih delov ţivali, 

- znotraj vrstne in medvrstne odnose izbranih vrst vretenčarjev,. 

- nekaj zavarovanih in ogroţenih vrst vretenčarjev ter ukrepe za 

varovanje le-teh in 

- razloge za ogroţenost izbranih ţivalskih vrst. 

 

b) Predvidena izvedba v ţivalskem vrtu 

Učenci: 

- uporabijo znanje pridobljeno v šoli in ga nadgradijo z delom z ţivimi 

ţivalmi in ţivalmi ter deli ţivali iz trajnih zbirk, 

- spoznajo vlogo ţivalskih vrtov pri ohranjanju biodiverzitete. 
 

Učenci se učijo o: 

- sesalcih (noge  - parklji in kopita, rogovi, namestitev oči, prehrana - 

zobovja, plen/plenilec, dlaka, stalna telesna temperatura; 

razmnoţevanje; ţivali:jelen, volk, veverica, miš, kuna, kozorog, ... 

- ptičih (noge/kremplji - luske, oblika kljuna, namestitev oči, prehrana, 

plen/plenilec, perje, stalna telesna temperatura; razmnoţevanje; ţivali: 

sova, golob / grlica, kanja, ţolna, zlatovranka, divji petelin, ...) 

- plazilcih (koţa - levitev, kuščar/kača/ţelva, oblika telesa, prehrana - 

zobje, skelet, plen/plenilec, nestalna telesna temperatura; 

razmnoţevanje; ţivali: rdečevratka / sklednica, kuščarica, goţ, modras, 

slepec-blavor, ...) 

- dvoţivkah (koţa - levitev - strup, oblika telesa, prehrana, plen/plenilec, 

nestalna telesna temperatura; razmnoţevanje; ţivali: krastača, 

močerad, sekulja, urh, ...) 
 

Potek priprave in evalvacije gradiva 

Gradivo sta v sklopu usposabljanja uporabili dve študentki četrtega letnika 

pedagoške študijske smeri biologije z vezavami.Pri evalavaciji gradiva so 

sodelovali 4 oddelki sedmih razredov. Vsaka študentka je učila po dva 

oddelka sedmih razredov. 

Ker je evalvacija v teku, končno število učencev, ki so sodelovali v raziskavi, še 

ni znano. Predtest je rešilo 97 učencev. Vprašalnike - predteste smo razdelili še 

učencem druge osnovne šole, kjer pouka nista vodili študentki. Vprašalnike so 

izpolnjevali učenci  od šestega do devetega razreda, skupaj devet oddelkov.  
 

Faze izvedbe 

a) Pregled literature na temo poučevanja v ţivalskih vrtovih in dela s 

primarnimi učnimi objekti (8ur). 

b) Načrtovanje in priprava gradiv za delo v razredu in ţivalskem vrtu (12ur). 

c) Priprava vprašalnikov za evalvacijo (8ur). 
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d) Priprava študentk na nastop v razredu in gradiv za delo v razredu (4 

ure). 

e) Izvedba pouka v razredu (študentki). 

f) Evalvacija dela v razredu - diskusija (3 ure). 

g) Priprava študentk in gradiv za pouk v ţivalskem vrtu (4ur). 

h) Izvedba pouka v ţivalskem vrtu (študentki). 

i) Evalvacija pouka v ţivalskem vrtu – diskusija (3ure). 

j) Analiza vprašalnikov predtesta (10 ur). 
 

Literatura je navedena na koncu poročila. 
 

Priprava študentk in gradiv za nastop v razredu. 

Študentki sta bili v tej fazi evalvacije gradiva podrobnje seznanjeni z vsebino 

ter cilji pripravljenega gradiva. Skupaj z avtorjem gradiva so bila pregledana 

strokovna gradiva, ki so nujna za strokovnodelo študentk v razredu.. Študentki 

sta dobili tudi metodološka navodila za izvedbo pouka.  
 

Izvedba pouka v razredu (študentki). 

Pouk v razredu je potekal v obliki klasičnega pouka (Slavin, 2006). Pouk v šoli 

je v vsakem od sedmih razredov potekal 4 šolske ure. Študentki sta pripravili 

računalniško predstavitev izbranih vretenčarskih skupin. V prvih dveh šolskih 

urah sta študentki obravnavali dvoţivke in plazilce, v drugih dveh šolskih urah 

pa ptice in sesalce. Na začetku vsake blok ure sta preverili predznanje 

učencev ter njihovo razumevanje posamezne sistematske kategorije 

vretenčarjev (Slika 21). Učenci so na primer na lističe napisali razlago pojma 

dvoţivke. Študentki sta  pregledali zapise in učence pričeli učiti na podlagi 

njihovih odgovorov. V osrednjem delu prve učne ure sta študentki obravnavali 

posamezne vrste dvoţivk ter ob koncu ure izpeljali pojem dvoţivka. Študentki 

sta sodelovali z učenci; postavljali sta vprašanja in učence vodili skozi učni 

proces tako, da učenci, kljub preteţno klasični obliki dela, niso bili le poslušalci 

oziroma pasivni sprejemniki informacij. Študentki sta glede na odgovore 

učencev učence postopno seznanjali s pojmi, ki so bili potrebni za 

spoznavanje posamezne ţivalske skupine in razumevanje lastnosti posamezne 

skupine.  

Na podoben način so si sledile še ostale tri učne ure. Ob koncu prve blok ure 

in ob koncu četrte ure sta študentki naredili kratek pregled (obeh) vseh 

obravnavanih vretenčarskih skupin. Kot predlogo sta uporabili gradivo - MS 

PowerPoint predstavitev, ki sem jo uporabil pri prvem gradivu znotraj projekta.  
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Slika 21: Uvod v učno uro in preverjanje predstav učencev o ţivalih. 

 

 
Slika 22: Osrednji del učne ure. 

 

 
Slika 23: Osrednji del učne ure. 
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Priprava študentk in gradiv za nastop v ţivalskem vrtu. 

Pouk, kjer so učenci obiskali ţivalski vrt, je bil izveden delno v učilnici, kjer so se 

učenci srečali z raznimi biološkimi objekti od delov ţivali do nagačenih pa tudi 

ţivih ţivali, delno v ţivalskem vrtu. V ţivalskem vrtu so si učenci ogledali 

volkove, medveda, jelene, ptice, dvoţivke in plazilce. Učenci so opazovali 

vedenje teh ţivali. Pri volkovih je študentka usmerjala učence v opazovanje 

vedenja volkov, učenci so poskušali ugotoviti, kateri od volkov bi bil lahko alfa 

samec. Kaj pri volkovih pomeni spodvit rep in podobno. Pri jelenih se je 

študentka z učenci pogovarjala o tem, kako se lahko na podlagi rogovja 

določa starost ţivali, katre ţivali, ki imajo rogovje, rogovje izgubijo, katere ne. 

V vivariju ţivalskega vrta so si učenci ogledali nekatere predstavnike dvoţivk 

in plazilcev, ter se pogovorili, na podlagi katerih znakov lahko razlikujejo med 

dvoţivkami in plazilci. 

Ţive ţivali, ki smo jih vključili v pouk (ki je potekal na fakulteti)so bile 

madagaskarski tenrek, navadna krastača, navadni močerad, veliki pupek, 

hribski urh, močvirska sklednica, bradata agama, ameriški rdeči goţ. 

Pri pouku smo uporabili tudi nagačene ţivali in cele ţivali iz trajnih zbirk, in 

sicer:  

- zeleno ţolno, 

- navadno postovko, 

- veliko uharico,  

- kanjo,  

- belouško in 

- kobranko.  
 

Deli ţivali in ostali materiali, ki so bili uporabljeni pri pouku v učilnici, so bili: 

- različno rogovje in lobanje: srnjak - cela koţa, lobanja in rogovje; jelen-

rogovje 

- rjavi medved: koţa 

- volk: koţa, lobanja 

- ris: lobanja in koţa 

- noj: noga 

- krastača: olevek 

- gnezda ptic 

- ţelvja in kačja jajca 

- oklep močvirske sklednice. 
 

Potek dela v učilnici ob obisku ţivalskega vrta 

Pred prihodom v učilnico so se učenci razdelili v manjše skupine po 5-6 

učencev. Pouk je bil v prvem delu zasnovan v obliki rotirajočih skupin (Slika 

24). Točke so si sledile v vrstnem redu: 

a) koţe sesalcev (Slika 26) 

b) Rogovje in lobanje ţivali (Slika 27) 
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c) nagačene ptice (Slika 28) 

d) plazilci (kompoti in olevki) (Slika 29) 
 

Učenci so bili na posamezni točki največ 10 minut. Na vsaki točki je bil list z 

vprašanji, ki so vodila učence k opazovanju in spoznavanju objektov. 

Študentka je takrat, ko so učenci delali z materiali, učencem, ki so imeli 

teţave, pomagala pri odpravljanju morebitnih teţav pri delu z opremo in 

materiali ter usmerjala učence v natančno opazovanje materialov. Po zadnji 

menjavi je študentka skupaj z vsemi učenci pregledala materiale (Slika 25). 

Učenci, ki so bili na posamezni točki po zadnji menjavi, so poskusili odgovoriti 

na vprašanja za tisto točko. Ostali učenci so lahko sodelovali in pomagali 

kolegom pri odgovarjanju na vprašanja. Vprašanja so se navezovala na 

reprodukcijsko biološke značilnosti ţivali, primerjavo strukture in funkcije 

telesnih delov (oblika kril, struktura perja, noge ujede in ţolne , namestitev oči 

pri sovi in kanji).  

Sledilo je delo z ţivimi ţivalmi, kjer so se učenci srečali predvsem z nekaterimi 

predstavniki dvoţivk in plazilcev. Od sesalcev smo učencem predstavili le 

madagaskarskega tenreka. Učenci so opazovali vedenje ţivali in z njimi 

rokovali. Pri nekaterih ţivalih so si ogledali, kako se hranijo. 
 

Potek dela na terenu ob obisku ţivalskega vrta 

Ker je bil obisk v ţivalskem vrtu namenjen spoznavanju vretenčarskih skupin, je 

bilo tudi vodenje učencev zasnovano tako, da spoznajo predvsem te skupine 

ţivali. Poudarek je bil na vrstah, ki so kot prostoţiveče prisotne tudi na 

področju Slovenije.  
 

Vrstni red spoznavanja ţivali je bil sledeč: 

- morski lev, 

- tiger, 

- medved, 

- volk, 

- ris, 

- tabla rogovje (srnjak, jelen, damjak, los, muflon, kozorog, gams)  

- kozorog, 

- velika uharica, 

- šimpanz, 

- vivarij (močvirska sklednica, navadni goţ, modras, zelena ţaba,...) 

- ptiči (mala uharica, papige) 

- emu, 

- pelikani, 

- noj. 
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Študentki sta pri spoznavanju ţivali v oborah vodili učence tako, da sta jim 

najprej omogočili krajše samostojno opazovanje posamezne ţivali. Temu je 

sledil krajši pogovor o ţivali preko usmerjanja opazovanja učencev na 

vedenje ţivali. Študentki sta pri obhodu vključevali tudi učenje učencev z 

informacijskih in modelnih tabel (npr: tabla rogovja in tabla informacij o 

rogovih). 

 

Slikovni prikaz z opisom poteka dela v učilnici 
 

 
Slika 24: Razporeditev po točkah 

 

 
Slika 25: Diskusija ob koncu dela z materiali. 
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Slika 26: Točka 1 - primerjava koţ in koţnih tvorb pri sesalcih 

 

 
Slika 27: Točka 2 - primerjava lobanj ter različnih rogovij sesalcev 

 
Slika 28: Točka 3 - Spoznavanje telesnih delov ptic. 

 



 

 

 

 

 

 

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 

razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 prednostne 

usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izvajanje projekta 

naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011. 

83 

REPUBLIKA SLOVENIJA 

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 

www.mss.gov.si, e: gp.mss@gov.si 

Masarykova 16, 1000 Ljubljana 

t: 01 400 54 00, f: 01 400 53 21 

 

 
Slika 29: Točka 4 - Spoznavanje plazilcev. 

 

Delo z ţivimi ţivalmi 
 

 
Slika 30: Spoznavanje madagaskarskega tenreka. 

 

 
Slika 31: Spoznavanje navadne krastače. 
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Slika 32: Spoznavanje navadnega močerada. 

 

 
Slika 33: Spoznavanje pupka. 

 

 
Slika 34: Spoznavanje ameriškega goţa. 

 

Evalvacija 

Evalvacija je bila izvedena v obliki vprašalnikov za učence, beleţenja zvočnih 

posnetkov izvedbe pouka, hospitacij pouka ter preverjanja mnenja učencev 

o pouku. 



 

 

 

 

 

 

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 

razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 prednostne 

usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izvajanje projekta 

naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011. 

85 

REPUBLIKA SLOVENIJA 

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 

www.mss.gov.si, e: gp.mss@gov.si 

Masarykova 16, 1000 Ljubljana 

t: 01 400 54 00, f: 01 400 53 21 

 

Učenci so rešili vprašalnike pred poukom, po pouku v razredu in po 

delavnicah v ţivalskem vrtu. 
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Vprašalniki 
 

VPRAŠALNIK O ZNANJU IN STALIŠČIH UČENCEV DO VRETENČARJEV 
 

Dragi učenec, draga učenka. Pred teboj je vprašalnik, ki ne ocenjuje ne tebe in ne učitelja. 

Ţelimo le izvedeti, kakšno je tvoje znanje o vretenčarjih ter odnos do vretenčarjev. Tvoje 

mnenje ne bo vplivalo na tvoje šolske ocene. 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Ime in Priimek: __________________________________ Spol (obkroţi):    M    Ţ 

 

Starost: _________ let                                             Razred:_________  

 

Ţivim:   v mestu.   na podeţelju. 

 

Katere hišne ljubljence imaš doma?  ___________________, ___________________, 

___________________, 

 

Kako pogosto si bil v zadnjih dveh tednih v naravi? 

 a)  Nisem bil. 

 b)  1 - krat. 

 d)  3 - krat. 

 e)  5 ali večkrat. 

 f)   V naravo sploh ne hodim. 

 

Prosim, oceni svoje strinjanje ali nestrinjanje s posamezno trditvijo. 

 

N Trditev Drţi Ne drţi Ne vem 

1 
Pojem dvoţivke opisuje tiste ţivali, ki lahko ţivijo na 

kopnem in v vodi.    

2 Ptice gnezdijo izključno v krošnjah ali deblih dreves.    

3 Človeška ribica ali močeril je vse ţivljenje ličinka.    

4 Ptiči imajo stalno telesno temperaturo.    

5 
Urhi se v nevarnosti obrnejo na hrbet in pokaţejo svoje 

rumene trebuhe.    
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6 Pupki so isto kot paglavci.    

7 Vse vrste kač v Sloveniji so strupene.    

8 Ţelve odloţijo jajca na kopno.    

9 
Strupene kače imajo dva zoba, nestrupene kače pa 

nimajo zob.    

10 
Močvirske sklednice so ogroţene tudi zaradi vnosa 

invazivnih vrst ţivali v njihova ţivljenjska okolja.    

11 Volkovi ţivijo v krdelu.    

12 Jeţ najraje je hruške in jabolka.    

13 Medved je izključno mesojeda ţival.    

14 Sova ima oči nameščene bolj na sprednjem delu glave.    

15 Kunec je drugo ime za zajca.    

16 Ptiči imajo na nogah luske.    

17 Dvoţivke se levijo.    

18 Dvoţivke in plazilci imajo nestalno telesno temperaturo.    

19 Srnjaku jeseni odpade rogovje.    

20 Rogovje muflona ali gamsa je zgrajeno iz kosti.    
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Izpolni preglednico! Ob sliki vsake ţivali najprej zapiši ime ţivali. Če ţivali ne poznaš, naredi črto. Nato obkroţi, ali je 

ţival na sliki riba, dvoţivka, plazilec, ptica ali sesalec. V naslednje kvadratke z X označi, koliko/kako se strinjaš s 

posamezno trditvijo. 

Slika 
Poimenuj ţival na 

sliki. 

Obkroţi skupino, 

v katero bi 

uvrstil ţival na 

sliki. 

Kako močno se 

bojiš ţivali na 

sliki? 

Ţival je 

zanimiva. 

O tej ţivali bi se 

rad učil. 

Kako močno se 

ti gnusi ţival na 

sliki? 

Da bi jih lahko 

zaščitili, bi bil 

pripravljen 

plačati 10€. 

 

 
Riba   Dvoţivka   

Plazilec 

Ptica   Sesalec 

    nič 

    malo 

    zelo 

    ni 

    malo 

    zelo 

   da 

   neopredeljen 

   ne 

    nič 

    malo 

    zelo 

    da 

    mogoče 

    ne 

 

 Riba   Dvoţivka   

Plazilec 

Ptica   Sesalec 

    nič 

    malo 

    zelo 

    ni 

    malo 

    zelo 

   da 

   neopredeljen 

   ne 

    nič 

    malo 

    zelo 

    da 

    mogoče 

    ne 

 

 
Riba   Dvoţivka   

Plazilec 

Ptica   Sesalec 

    nič 

    malo 

    zelo 

    ni 

    malo 

    zelo 

   da 

   neopredeljen 

   ne 

    nič 

    malo 

    zelo 

    da 

    mogoče 

    ne 

 

 Riba   Dvoţivka   

Plazilec 

Ptica   Sesalec 

    nič 

    malo 

    zelo 

    ni 

    malo 

    zelo 

   da 

   neopredeljen 

   ne 

    nič 

    malo 

    zelo 

    da 

    mogoče 

    ne 

 

 
Riba   Dvoţivka   

Plazilec 

Ptica   Sesalec 

    nič 

    malo 

    zelo 

    ni 

    malo 

    zelo 

   da 

   neopredeljen 

   ne 

    nič 

    malo 

    zelo 

    da 

    mogoče 

    ne 

 

 Riba   Dvoţivka   

Plazilec 

Ptica   Sesalec 

    nič 

    malo 

    zelo 

    ni 

    malo 

    zelo 

   da 

   neopredeljen 

   ne 

    nič 

    malo 

    zelo 

    da 

    mogoče 

    ne 
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Slika 
Poimenuj ţival na 

sliki. 

Obkroţi skupino, 

v katero bi 

uvrstil ţival na 

sliki. 

Kako močno se 

bojiš ţivali na 

sliki? 

Ţival je 

zanimiva. 

O tej ţivali bi se 

rad učil. 

Kako močno se 

ti gnusi ţival na 

sliki? 

Da bi jih lahko 

zaščitili, bi bil 

pripravljen 

plačati 10€. 

 

 
Riba   Dvoţivka   

Plazilec 

Ptica   Sesalec 

    nič 

    malo 

    zelo 

    ni 

    malo 

    zelo 

   da 

   neopredeljen 

   ne 

    nič 

    malo 

    zelo 

    da 

    mogoče 

    ne 

 

 
Riba   Dvoţivka   

Plazilec 

Ptica   Sesalec 

    nič 

    malo 

    zelo 

    ni 

    malo 

    zelo 

   da 

   neopredeljen 

   ne 

    nič 

    malo 

    zelo 

    da 

    mogoče 

    ne 

 

 

Riba   Dvoţivka   

Plazilec 

Ptica   Sesalec 

    nič 

    malo 

    zelo 

    ni 

    malo 

    zelo 

   da 

   neopredeljen 

   ne 

    nič 

    malo 

    zelo 

    da 

    mogoče 

    ne 

 

 
Riba   Dvoţivka   

Plazilec 

Ptica   Sesalec 

    nič 

    malo 

    zelo 

    ni 

    malo 

    zelo 

   da 

   neopredeljen 

   ne 

    nič 

    malo 

    zelo 

    da 

    mogoče 

    ne 

 

 
Riba   Dvoţivka   

Plazilec 

Ptica   Sesalec 

    nič 

    malo 

    zelo 

    ni 

    malo 

    zelo 

   da 

   neopredeljen 

   ne 

    nič 

    malo 

    zelo 

    da 

    mogoče 

    ne 

 

 

Riba   Dvoţivka   

Plazilec 

Ptica   Sesalec 

    nič 

    malo 

    zelo 

    ni 

    malo 

    zelo 

   da 

   neopredeljen 

   ne 

    nič 

    malo 

    zelo 

    da 

    mogoče 

    ne 
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Slika 
Poimenuj ţival na 

sliki. 

Obkroţi skupino, 

v katero bi 

uvrstil ţival na 

sliki. 

Kako močno se 

bojiš ţivali na 

sliki? 

Ţival je 

zanimiva. 

O tej ţivali bi se 

rad učil. 

Kako močno se 

ti gnusi ţival na 

sliki? 

Da bi jih lahko 

zaščitili, bi bil 

pripravljen 

plačati 10€. 

 

 
Riba   Dvoţivka   

Plazilec 

Ptica   Sesalec 

    nič 

    malo 

    zelo 

    ni 

    malo 

    zelo 

   da 

   neopredeljen 

   ne 

    nič 

    malo 

    zelo 

    da 

    mogoče 

    ne 

 

 
Riba   Dvoţivka   

Plazilec 

Ptica   Sesalec 

    nič 

    malo 

    zelo 

    ni 

    malo 

    zelo 

   da 

   neopredeljen 

   ne 

    nič 

    malo 

    zelo 

    da 

    mogoče 

    ne 
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Zvočni posnetki 

V namen evalvacije gradiv smo nekaj učnih ur v razredu tudi 

posneli.  

Pričetek ure: 

Š1: No danes bomo obravnavali eno oziroma dve zelo pomembni 

skupini ţivali. To so dvoţivke. Ali ste ţe slišali zanje? 

R: Ja. 

Š1: Pa veste, kaj pomeni beseda dvoţivka? 

R: Ja. 

U (m): Ja, da ţivi v na kopnem in v vodi. 

Š1: Takole, svoja prepričanja boste sedaj zapisali na te listke. Jaz 

vaših odgovorov še ne bom komentirala, potem bomo te odgovore 

pogledali in mogoče boste ţe med uro prišli do drugačnih 

zaključkov glede dvoţivk. Torej, zapišite, kaj bi po vašem mnenju 

pomenil izraz dvoţivka. 

.... 

Nekateri učenci tudi po obravnavi učne vsebine niso bili prepričani 

v utemeljenost razvrščanja ţivali v posamezno sistematsko skupino. 

Še vedno so se opirali na predhodna prepričanja in predstave. 

Nekateri celo niso ţeleli spremeniti mnenja, kljub vsem podanim 

informacijam glede posameznih ţivali (niso mogli sprejeti, da ţelva 

ni dvoţivka temveč, da je plazilec). 
 

Analiza podatkov predtesta  

Ta del predstavlja prvi del evalvacije gradiva. Predstavljena je 

deskriptivna statistika vzorca. 
 

a) Preverjanje znanja 
 

Znanje učencev o vretenčarjih smo preverili z dvajsetimi trditvami, 

na katere so morali učenci odgovoriti ali pritrdilno ali nikalno. Poleg 

tega so lahko učenci odgovorili, da ne vedo odgovora na 

zastavljeno vprašanje ali trditev.  Spodnja tabela prikazuje 

frekvenčne porazdelitve odgovorov (Tabela 15). 

Povprečna uspešnost reševanja testa je bila 50,0%. Učenci so 

najbolje odgovorili na vprašanje o vrstah strupenih kač v Sloveniji. 

Na to vprašanje so skoraj vsi učenci odgovorili pravilno.  

 

Nadalje smo s pomočjo slikovnega materiala preverili, ali učenci 

prepoznajo ţivali na slikah in ali jih znajo pravilno uvrstiti v 

posamezno skupino vretenčarjev. Ugotovili smo, da učenci 

večinoma pravilno razvrščajo prototipične predstavnike posamezne 

skupine vretenčarjev, medtem ko predstavnike, ki za posamezno 
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skupino niso prototipični, skoraj vedno razvrstijo v skupino, kamor 

ţivali ne uvrščamo. Spodnji grafi prikazujejo frekvenčne porazdelitve 

(v %) razvrstitve posamezne ţivali v skupino ţivali (dvoţivke, plazilci, 

ptiči in sesalci) (Grafi 1 do 14). 
Tabela 15: Frekvenčna porazdelitev (%) odgovorov (pravilni odgovori označeni z 

odebeljeno pisavo). 

N Trditev Drţi Ne drţi Ne vem 

1 Vse vrste kač v Sloveniji so strupene. 1 97 2 

2 Ţelve odloţijo jajca na kopno. 85 7 8 

3 Volkovi ţivijo v krdelu. 80 7 12 

4 Medved je izključno mesojeda ţival. 25 67 8 

5 Pupki so isto kot paglavci. 13 63 24 

6 Sova ima oči nameščene bolj na sprednjem delu glave. 62 15 23 

7 Človeška ribica ali močeril je vse ţivljenje ličinka. 13 58 29 

8 Kunec je drugo ime za zajca. 26 58 16 

9 Srnjaku jeseni odpade rogovje. 58 14 28 

10 Ptice gnezdijo izključno v krošnjah ali deblih dreves. 36 56 8 

11 
Strupene kače imajo dva zoba, nestrupene kače pa 

nimajo zob. 
20 52 29 

12 Dvoţivke in plazilci imajo nestalno telesno temperaturo. 52 14 34 

13 
Urhi se v nevarnosti obrnejo na hrbet in pokaţejo svoje 

rumene trebuhe. 
47 4 48 

14 Ptiči imajo stalno telesno temperaturo. 36 15 48 

15 Jeţ najraje je hruške in jabolka. 45 34 21 

16 
Močvirske sklednice so ogroţene tudi zaradi vnosa 

invazivnih vrst ţivali v njihova ţivljenjska okolja. 
30 6 64 
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17 Dvoţivke se levijo. 18 34 48 

18 Rogovje muflona ali gamsa je zgrajeno iz kosti. 26 18 57 

19 Ptiči imajo na nogah luske. 14 59 27 

20 
Pojem dvoţivke opisuje tiste ţivali, ki lahko ţivijo na 

kopnem in v vodi. 
90 6 4 

 

a) Razvrstitev ţivali v sistem vretenčarjev 

 

Dvoţivke 

 
Graf 1: Frekvenčna porazdelitev razvrščanja krastače v posamezno skupino vretenčarjev. 

 
Graf 2: Frekvenčna porazdelitev razvrščanja močerila v posamezno skupino vretenčarjev. 
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Graf 3: Frekvenčna porazdelitev razvrščanja močerada v posamezno skupino 

vretenčarjev. 
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Plazilci 

 
Graf 4: Frekvenčna porazdelitev razvrščanja močvirske sklednice v posamezno skupino 

vretenčarjev. 

 

 
Graf 5: Frekvenčna porazdelitev razvrščanja belouške v posamezno skupino vretenčarjev. 

 

 
Graf 6: Frekvenčna porazdelitev razvrščanja kuščarice v posamezno skupino vretenčarjev. 
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Ptice 

 
Graf 7: Frekvenčna porazdelitev razvrščanja šoje v posamezno skupino vretenčarjev. 

 

 
Graf 8: Frekvenčna porazdelitev razvrščanja sinice v posamezno skupino vretenčarjev. 

 

 
Graf 9: Frekvenčna porazdelitev razvrščanja uharice v posamezno skupino vretenčarjev. 
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Graf 10: Frekvenčna porazdelitev razvrščanja pingvina v posamezno skupino vretenčarjev. 

 

Učenci so večinoma pravilno razvrstili prototipične ţivali za ptice 

šojo, sinico in uharico med ptice.. Več teţav so imeli pri razvrščanju 

pingvina. Kar 50% učencev je pingvina razvrstilo med sesalce. 
 

Sesalci 

 
Graf 11: Frekvenčna porazdelitev razvrščanja srne v posamezno skupino vretenčarjev. 
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Graf 12: Frekvenčna porazdelitev razvrščanja medveda v posamezno skupino 

vretenčarjev. 

 
Graf 13: Frekvenčna porazdelitev razvrščanja jeţa v posamezno skupino vretenčarjev. 

 
Graf 14: Frekvenčna porazdelitev razvrščanja netopirja v posamezno skupino vretenčarjev. 

 

Tako kot pri pticah, so skoraj vsi učenci prvi dve ţivali (srnjaka in 

medveda) pravilno razvrstilimed sesalce. Malo več teţav je imela 

desetina učencev pri razvrščanju jeţa med sesalce. Namreč razvrstili 
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so ga med plazilce.  Največ teţav pa so imeli učenci pri razvrščanju 

netopirja, saj je skoraj 40% učencev netopirja razvrstilo med ptice. 
 

a) Ali bi se rad učil o ţivalih? 

 

Učenci so morali za posamezno ţival oceniti, ali bi se radi o njej učili. 

Povprečne ocene za posamezno ţival so podane v tabeli 16.  

 
Tabela 16: Povprečne ocene učencev glede pripravljenosti za učenje o ţivalih. 

OCENE PRIPRAVLJENOSTI ZA UČENJE 

ŢIVAL Deskriptivna statistika 

 Min Max M SD 

Pingvin 1 3 1,4 0,68 

Netopir 1 3 1,5 0,69 

Uharica 1 3 1,6 0,74 

Medved 1 3 1,6 0,76 

Jeţ 1 3 1,6 0,74 

Srna 1 3 1,7 0,73 

Močeril 1 3 1,7 0,75 

Močvirska sklednica 1 3 1,7 0,76 

Belouška 1 3 1,8 0,86 

Sinica 1 3 1,8 0,79 

Kuščarica 1 3 1,9 0,84 

Šoja 1 3 2,0 0,82 

Močerad 1 3 2,0 0,83 

Krastača 1 3 2,2 0,76 

 

Iz tabele 16 je razvidno, da bi se učenci radi učili predvsem o 

karizmatičnih ţivalih in ţivalih, ki so »nenavadne«. Za ţivali, ki jih 

srečujejo pogosto ali so jim nagnusne, pa učenci izkazujejo niţjo 

pripravljenost za učenje. 
 

b) Ali so ţivali zanimive? 

 

Učenci so morali za posamezno ţival oceniti, ali je ţival zanimiva. 

Povprečne ocene za posamezno ţival so podane v tabeli 17. 

Učencem je najbolj zanimiv pingvin, sledi močeril. Med najmanj 

zanimive ţivali so učenci razvrstili krastačo.  
 

Tabela 17: Povprečne ocene učencev glede zanimanja za posamezno ţivali. 

OCENE ZANIMANJA 

ŢIVAL Deskriptivna statistika 

 Min Max M SD 

Pingvin 1 3 2,8 0,50 
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Močeril 1 3 2,6 0,59 

Netopir 1 3 2,5 0,65 

Medved 1 3 2,5 0,58 

Uharica 1 3 2,5 0,62 

Jeţ 1 3 2,5 0,65 

Močvirska 

sklednica 

1 3 2,5 0,54 

Srnjak 1 3 2,4 0,61 

Močerad 1 3 2,3 0,71 

Belouška 1 3 2,3 0,74 

Šoja 1 3 2,3 0,67 

Kuščarica 1 3 2,2 0,78 

Sinica 1 3 2,2 0,69 

Krastača 1 3 1,9 0,73 
 

c) Ali se boji ţivali? 

Učenci so morali za posamezno ţival oceniti, ali in koliko se 

posamezne ţivali bojijo. Povprečne ocene za posamezno ţival so 

podane v tabeli 18. Učenci se najbolj bojijo medveda in belouške. 

Najmanj pa se bojijo sinice.  
 

Tabela 18: Povprečne ocene učencev glede strahu pred ţivalmi. 

OCENE STRAHU 

ŢIVAL Deskriptivna statistika 

 Min Max M SD 

Medved 1 3 2,3 0,78 

Belouška 1 3 2,1 0,72 

Netopir 1 3 1,7 0,66 

Uharica 1 3 1,4 0,54 

Srnjak 1 3 1,4 0,51 

Krastača 1 3 1,3 0,54 

Močerad 1 3 1,3 0,51 

Kuščarica 1 3 1,2 0,49 

Močvirska 

sklednica 

1 2 1,1 0,31 

Jeţ 1 2 1,1 0,31 

Močeril 1 2 1,1 0,28 

Pingvin 1 2 1,1 0,24 

Šoja 1 2 1,1 0,22 

Sinica 1 3 1,0 0,23 
 

d) Ali se mu ţivali gnusijo? 
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Učenci so ocenili, katere ţivali in kako močno se jim gnusijo. Rezultati 

so podani v tabeli 19. Učencem se najbolj gnusi ta krastača in 

belouška. Najmanj pa se jim gnusijo pingvin, šoja, srnjak in sinica. 

 
Tabela 19: Povprečne ocene učencev glede gnusa do ţivali. 

OCENE GNUSA 

ŢIVAL Deskriptivna statistika 

 Min Max M SD 

Krastača 1 3 1,9 0,80 

Belouška 1 3 1,6 0,75 

Močerad 1 3 1,5 0,63 

Netopir 1 3 1,5 0,65 

Kuščarica 1 3 1,4 0,64 

Močeril 1 3 1,3 0,48 

Uharica 1 3 1,2 0,44 

Močvirska 

sklednica 

1 2 1,1 0,29 

Medved 1 3 1,1 0,30 

Jeţ 1 3 1,1 0,27 

Pingvin 1 3 1,0 0,25 

Šoja 1 3 1,0 0,23 

Srnjak 1 1 1,0 0,00 

Sinica 1 1 1,0 0,00 
 

e) Ali si pripravljen plačati 10€ za zavarovanje posamezne 

ţivalske vrste? 

Učenci so odgovorili na vprašanje, ali so pripravljeni plačati 10€ za 

zavarovanje posamezne ţivalske vrste. Rezultati njihovih odgovorov 

so prikazani v tabeli 20. Največkrat bi učenci namenili denar za 

zavarovanje pingvina, najmanjkrat pa so navajali, da bi denar 

prispevali za varovanje krastače. 
 

Tabela 20: Povprečne ocene učencev glede pripravljenosti prispevanja denarja za 

varovanje ţivali. 

OCENE WTP 
ŽIVAL Deskriptivna statistika 

 Min Max M SD 

Pingvin 1 3 1,2 0,48 
Srnjak 1 3 1,4 0,59 
Močeril 1 3 1,4 0,59 
Medved 1 3 1,5 0,69 
Jež 1 3 1,5 0,66 
Uharica 1 3 1,5 0,71 
Močvirska sklednica 1 3 1,5 0,65 
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Sinica 1 3 1,7 0,75 
Netopir 1 3 1,7 0,73 
Šoja 1 3 1,7 0,76 
Močerad 1 3 1,8 0,75 
Kuščarica 1 3 1,8 0,77 
Belouška 1 3 1,8 0,80 
Krastača 1 3 2,0 0,77 

 

f) Primer korelacij med ocenami posameznih kategorij 
 

Tabela 21 

KORELACIJE MED OCENAMI ZA KRASTAČO 

 zaniman

je 

učenje gnus wtp 

strah -0,045 0,036 0,544 0,145 

zanimanje  0,764 -0,376 0,530 

učenje   -0,302 0,598 

gnus    -0,354 

Opomba: statistično pomembne korelacije so označene z 

odebeljeno pisavo. 
 

Iz izračunanih korelacij med trditvami je mogoče razbrati, da 

obstaja dokaj visoka povezava med strahom in gnusom za krastačo 

in, da izraţen gnus za razliko od strahu vpliva na zanimanje in 

pripravljenost za učenje o ţivalih. Najvišja korelacija je bila 

ugotovljena med pripravljenostjo za učenje in zanimanjem za 

krastačo, kar pomeni, da bolj, ko je učencu ţival (ne)zanimiva, bolj 

se (ni) je pripravljen o njej učiti. Dokaj visoke korelacije so bile 

ugotovljene tudi med zanimanjem za ţival in pripravljenostjo plačati 

za varovanje ţivali ter pripravljenostjo za učenje o ţivali in 

pripravljenostjo plačati za varovanje ţivali.  

Za krastačo se je torej izkazalo, da le strah pred ţivaljo ni v povezavi 

z ostalimi spremenljivkami.  
 

Zaključki 
 

Zakaj je pomembno osnovno poznavanje sistematike organizmov? 

Primerjava strukture in funkcije ne more biti uspešna oziroma ne 

more izgraditi pravilnega konceptualnega znanja, če učenci ne 

razumejo širših sistematskih kategorij ţivali. Kako bi se lahko učenci 

učili o krvoţilju dvoţivk in plazilcev ali pa o dihalih pri dvoţivkah in pri 

plazilcih, če ne razumejo pojmov dvoţivka in plazilec? 
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Pri evalvaciji se je izkazalo, da ni dovolj, da učitelj samo na hitro 

postavi definicijo dvoţivk in plazilcev. Izkazalo se je, da učenci 

razumejo omenjena pojma le ob podrobnejši obravnavi posamezne 

skupine vretenčarjev in na konkretnih primerih – rokovanje z ţivalmi 

(razvidno iz odgovorov učencev med poukom). Namreč, nekateri 

učenci ob koncu klasičnega pouka študentkama niso verjeli, da 

nekatere ţivali (močerada, pingvina) uvrščamo v določeno skupino 

dvoţivk, plazilcev, ptic ali sesalcev. 
 

Učiteljeva definicija dvoţivk: 

Dvoţivke so ţivali, ki del razvoja ţivijo v vodi in del razvoja na 

kopnem. 

 

Skrajšana posplošitev učencev glede pojma dvoţivka: 

Dvoţivke so ţivali, ki ţivijo v vodi in na kopnem. 
 

To skrajšano posplošitev je na lističe zapisala večina učencev pri 

preverjanju predstav o dvoţivkah na začetku učne ure.  

Če ţelimo, da bodo učenci razumeli učne vsebine biologije v višjih 

razredih, morajo spoznati oziroma se srečati z mnogimi organizmi ţe 

na niţjem nivoju šolanja in to znanje nujno nadgraditi v višjih 

razredih. Če v višjih razredih pričnemo z obravnavo strukture in 

funkcije na način, kjer se ločeno obravnava posamezen organski 

sistem, se bodo učenci brez predhodnega razumevanja osnov 

sistematike lahko učili na primer organske sisteme le na pamet. Ena 

od moţnostije, da obravnavajo organske sisteme na konkretnih 

primerih (na primer ţaba, kuščar, ...), vendar je na tak način teţko 

prihajati do pravilnih posplošitev. 

Shepardson (2002) je zapisal, da je pri obravnavi organizmov 

potrebno pristopati bolj celostno in sicer na sledeč način: 

- da učenci lahko razlikujejo med organizmi na osnovi njihovih 

značilnosti, je učencem potrebno omogočiti opazovanje in 

primerjavo večjega števila organizmov; 

- učenci naj spoznavajo organizme v njihovem naravnem 

okolju, saj lahko tako poveţejo organizme z njihovim okoljem; 

- uporaba različnih vrst ţivih organizmov za raziskovanje 

ţivljenjskih ciklov in preobrazbe vpliva na zmanjšanje 

omejenega pojmovanja učencev o teh organizmih; 

- učenci naj bi proučevali tudi mehanizme preţivetja 

organizmov, s čimer bi učenci spremenili predstave o 

nevarnosti določenih orhanizmov za človeka; 
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- ker v njegovi raziskavi ni nobeden od otrok navajal socialne 

narave organizmov (ţuţelk), Shepardson meni, da bi takim 

vsebinam morali posvetiti večjo pozornost. 
 

Ugotovitve kaţejo, da so za pouk v razredu primerni naslednji ţivi 

predstavniki vretenčarskih skupin: 

a) razne vrste dvoţivk (ki niso kategorizirane kot ogroţene 

oziroma) 

- navadna krastača (Bufo bufo),  

- zelena ţaba (Pelophylax sp.; prej Rana sp.),  

- navadnegi močerad (Salamandra salamandra),  

- planinski pupek (Triturus alpestris),  

- veliki pupek (Triturus carnifex) in 

b) Vse zgoraj omenjene ţivali so v Slovenskem prostoru dovolj 

pogoste in, če je mogoče, lahko učitelji v različnih letnih časih 

peljejo učence na teren, kjer ti raziskujejo ţivali v naravnem 

okolju in se učijo o načinu ţivljenja dvoţivk. Še posebej 

pomembno je, da so pri obravnavi teh vsebin vključene tudi 

ţivali, ki za posamezno skupino niso prototipične. Omenjene 

dvoţivke so poleg rib nezahtevna skupina ţivali za 

vzdrţevanje in zadrţevanje v ujetništvu.  

c) Od plazilcev se v ujetništvu (kot ljubljenci) dokaj pogosto 

pojavljajo ţelve, še posebej tujerodne vrste ţelv. Pogoste so 

tudi v šolah in učitelji bi ob delu s temi organizmi lahko 

učencem učinkovito prikazali problematiko vnosa tujerodnih 

vrst v ekosisteme. Ţelve so tudi neprototipične ţivali za skupino 

plazilcev, zato v razredu NE SMEJO biti le za okras, temveč 

morajo imeti tudi didaktično vrednost. Za razliko od ţelv, je 

strah pred kačami eden od najpogostejših strahov učencev 

pred ţivalmi. Mnogokrat so strahovi pred ţivalmi neutemeljeni, 

kar posledično privede do neprimernega odnosa do ţivali. To 

pa mnogokrat privede do neprimernega vedenja. Cilj 

biologije bi moral biti spreminjanje vedenja posameznika v 

smeri varovanja okolja. Mnoge raziskave kaţejo, da je to 

mogoče doseči na način kot ga navaja Shepardson (2002). 

d) Ptiči in sesalci lahko predstavljajo dovolj velik strošek za šole, 

finančni in časovni. Zato bi bilo smiselno v šoli zadrţevati le 

nekatere vrste, ki se jih obravnava kot ljubljence in jih je moč 

kupiti v trgovinah za male ţivali. Vendar imajo ţivi sesalci 

zaradi značilnosti, podobnih človeku poleg kognitivnega tudi 

močan čustveni vpliv na učence. Ob takih ţivalih se učenci 

učinkovito naučijo odgovornega ravnanja z ţivalmi, saj so jim 
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bliţe in po vedenju učenci hitreje razberejo potrebe ţivali kot 

pri ostalih vretenčarskih in nevretenčarskih skupinah. 
 

Zadrţevanje ţivih ţivali v šoli ni vedno mogoče. Zato lahko učitelji 

načrtujejo pouk tudi tako, da učence med šolskim letom večkrat 

peljejo na teren v okolici šole. Ta moţnost je sicer bolj učinkovita od 

spoznavanja ţivih ţivali v razredu. Druga moţnost za spoznavanje 

ţivih ţivali je obiskovanje izvenšolskih ustanov, kjer se učenci lahko 

srečajo z raznimi skupinami ţivih ţivali pri katerih poleg anatomskih 

značilnosti opazujejo in raziskujejo tudi vedenje ţivali. Mnoge šole 

imajo v svojih zbirkah tudi nagačene ţivali in ţivalske dele, ki jih je 

mogoče učinkovito uporabiti pri pouku. Taki materiali imajo večjo 

didaktično vrednost od računalniških predstavitev, a se kljub temu v 

šolah nahajajo le kot zaprašeni kosi inventarja v kakšnem kabinetu, 

skladišču ali kot okras na steni. Zato smo pri tem gradivu uporabili 

materiale, kakršne je mogoče najti na šolah in zasnovali aktivnosti za 

delo s konkretnimi materiali. 
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Priloga: predstavitev aktivnosti dela z ţivalmi na MŠŠ 
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Avtor gradiva: 

Bojana Mencinger Vračko 

 

Evalvator gradiva:    

Marjeta Kriţaj 

 

Institicuija: OŠ Rada Robiča Limbuš 

 
Modeliranje očesa  

 

Razredi in število učencev:   

- 9. A razred – 19 učencev   (kontrolna skupina) 

- 9. B  razred – 16 učencev   (eksperimentalna skupina) 

- SKUPAJ:  35 učencev 
 

Evalvacija je potekala v dveh stopnjah: 

- Frontalna oblika po metodi vodenega razgovora z učenci po 

končanem delu in testu  

- Evalvacija na podlagi izpolnjenih delovnih listov 
 

1. Z učenci 9. B sem usvajala novo učno vsebino s pomočjo 

modeliranja očesa, 9. A razred, ki je bil kontrolna skupina, pa 

je snov o zgradbi očesa spoznaval preko frontalne oblike dela 

s pomočjo stenske slike, šolskega modela očesa in delovnim 

listom.  

 

2. Po prvem ustnem preverjanju znanja, ki sem ga izvedla v 

vsakem razredu takoj po usvajanju snovi še isto šolsko uro, 

nisem imela občutka, da bi katera izstopala po usvojenem 

znanju in sem bila zadovoljna z odgovori ter sodelovanjem 

učencev. Učenci 9. B razreda so bili le nekoliko bolj razigrani in 

sproščeni kot učenci v 9. A razredu. V glavnem so bili v 9. B 

mnenja, da je modeliranje očesa bilo zelo zabavno in 

zanimivo pa tudi poučno. Izrazili so ţeljo, da bi se podobne 

metode aktivnega dela še večkrat uporabile pri pouku 

biologije za spoznavanje posameznih organov. 

 

3. Ko sem pregledala izpolnjene delovne liste obeh razredov, pa 

sem ugotovila, da je 9. B, ki je bil eksperimentalna skupina, 

izpolnil delovni list za preverjanje veliko slabše kot učenci 9. A. 

V 9. A so bili zapisi natančnejši in pravilnejši, medtem ko je v 9. 

B prevladoval samo opis zrkla brez razlage. Ko smo z učenci 

analizirali, zakaj so tako malo zapisali, so razloţili, da se niso 
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spomnili posameznih dejstev, kot npr. nalog in lege delov 

očesa. Dejali so, da so si sicer predstavljali model očesa 

predvsem zaradi različnih barvnih slojev, vendar se niso mogli 

spomniti vrstnega reda posameznih ovojnic in nalog, ki jih 

imajo deli očesa. Mislim, da je glavni vzrok za takšno 

pozabljanje predvsem v tem, da se učenci pri modeliranju 

najbolj skoncentrirajo na samo izdelavo modela, niso pa 

pozorni na sprotno razlago. 
 

Vsekakor predstavlja takšen način usvajanja učnih vsebin zabaven 

in zanimiv pouk pri biologiji, predvsem v 9. razredu, ko zaradi same 

vsebine poteka večina ur v frontalni obliki. Moje mnenje je, da je to 

zelo dobra metoda aktivnega dela učencev, vendar bi bilo 

potrebno razmisliti, kako bi prišli do boljšega in kvalitetnejšega 

znanja. Moji predlogi: 

 Modeliranje zahteva vsaj blok uro, da učence ne 

preganjamo z modeliranjem ter razlago nove snovi zato samo 

preletimo. 

 Ko učitelj razlaga, morajo učenci prekiniti z delom. Vsekakor 

moramo paziti, da ni preveč časa posvečenega estetskemu 

videzu očesa kot usvajanju znanja o njegovi zgradbi. 

 Nekoliko nerodno je tudi, da ko učenci model izdelajo, 

notranjosti očesa ne morejo več videti. Ena izmed moţnosti je, 

da izdelano zrklo z večjim noţem prereţemo na polovico 

(plastelin je dovolj mehek, nekoliko teţje gre prerezati folijo). 

Tako bi si učenci lahko ponovno ogledali zgradbo očesa  še 

od strani, podobno kot imamo narisano na večini delovnih 

listov, v učbenikih ipd.  

 Ena izmed variant je lahko tudi, da modeliranje uporabimo za 

preverjanje znanja o zgradbi očesa. Učenci najprej usvojijo 

snov po ustaljeni metodi, nato pa preverimo njihovo znanje z 

modeliranjem. 

 

Vprašalnik za učence 
 

1. Zapiši tvoje mnenje o modeliranju očesa (ali je bilo zanimivo, teţavno, 

dolgočasno) 

 

Delo je bilo zabavno in zanimivo. 

 

13 

Delo je bilo vsekakor ZELO zanimivo, malo teţavno, saj so bili modeli majhni, 

vendar smo se ob delu zelo zabavali. 

 

1 

Bilo je zanimivo, malo teţko in zabavno. 3 

Delo je bilo zanimivo, vendar bom snov še vseeno morala dobro predelati, 

da si bom vse zapomnila. 

 

1 
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2. Ali si lahko ob modeliranju sledil učiteljevi razlagi in se vključeval v razgovor? 

Da, saj učiteljica ni hitela. 6 

Da. 5 

Da, saj zelo dobro razlaga, zraven pa nas vključuje s vprašanji. 2 

Da, če kaj nismo vedeli, pa smo vprašali. 1 

Da, saj je bilo enostavno, učiteljičina razlaga je bila razumljiva. Vse sem si 

zapomnila. 

1 

Vse skupaj je potekalo precej hitro, zato je bilo sledenje ter vključitev malo 

teţavno. 

1 

Da. Če si spreten in hitro opraviš določeno nalogo, lahko nato slediš 

razgovoru. 

1 

Da, ker sem bil dovolj hiter. 1 

 
3. Ali ţeliš, da bi s pomočjo modeliranja spoznaval tudi drugo učno snov (npr. 

druge dele telesa)? Katere? 

Da, vse. 2 

Da, seveda. Bilo bi zelo zabavno in tudi poučno, saj mislim, da je bilo 

modeliranje bolj poučno, kot pa le teorija zapisana na listu. Vseeno katere 

dele bi izdelovali. 

 

1 

Da – čim več, npr. spolne organe, moţgane, srce, ţelodec, črevesje, nos, 

ušesa 

10 

Da – zgradba roke, noge (predvsem mišic) 1 

Ne, nobene. 1 

Da - organske sisteme. 2 

Da, samo ne intimne dele. 1 

 
4. Zapiši svoje predloge in pripombe pri spoznavanju učne snovi s pomočjo 

modeliranja. 

Nimam posebnih predlogov. 5 

Nimam nobenih pripomb. Za predloge pa ne vem, saj tako, kot delamo, mi 

je zelo všeč in bi na tak način z delom nadaljevala. 

 

1 

Učiteljica lahko dela z nami in nam sproti govori, kaj je kaj ter razlaga 

definicije. 

1 

Predlagam, da bi to počeli večkrat.  5 

Rad imam biologijo. 1 

Način je zelo zanimiv in po mojem mnenju veliko bolj učinkovit kot učenje iz 

knjige. 

3 

Boljše je kot navadna ura, saj si več zapomnimo. 1 

Premalo je bilo razloţeno. 1 
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Avtorja gradiva:  

doc. dr. Jelka Strgar, mag. Dušan Vrščaj 

 

Kakovost in trajnost biološkega znanja  

(Prve ugotovitve) 
 

Uvod 

Pri pripravi materiala na področju biologije za razvijanje kompetenc 

smo ugotovili, da nam manjkajo podatki o tem, kakšna je trajnost 

znanja naših učencev. Izkušnje pri delu s študenti kaţejo v tem 

pogledu pomanjkljivosti, raziskav na tem področju pa je malo (npr. 

Barica Marentič Poţarnik, Tatjana Tomaţič), zato smo pripravili novo 

raziskavo, s katero smo ţeleli ugotoviti, kakšna je kakovost (in 

količina) znanja naših maturantov, nekaj mesecev po opravljeni 

maturi. Zanimalo nas je predvsem, kolikšna je trajnost biološkega 

znanja pri celotni populaciji in potem tudi, ali se znanje študentov, ki 

so opravljali maturo iz biologije, pomembno razlikuje od znanja tistih, 

ki niso opravljali mature iz biologije. V predhodni pilotski raziskavi se 

je namreč izkazalo, da večina študentov, ki se vpišejo na 

pedagoške smeri študija, za maturitetni predmet ne izbere biologije. 

Še posebej nas je presenetil podatek, da niti bodoči dvopredmetni 

učitelji biologije in še nekega drugega predmeta večinoma nimajo 

mature iz biologije. Dobro strokovno biološko znanje je predpogoj, 

brez katerega si ne moremo predstavljati dobrega učitelja, zato je 

pomembno, da vemo, kakšno je to znanje.  
 

Vzorec 

Raziskavo smo opravili na vzorcu 282 študentov prvih letnikov 

Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru. Izbrali smo fakultete, za 

katere smo pričakovali, da imajo vpisanih več študentov, ki so 

opravljali maturo iz biologije, in fakultete, kjer je takih študentov po 

naših pričakovanjih malo (preglednica 1).  

V vzorcu je bilo 77,7  % ţensk in 22 % moških.  

Večina študentov (82,6 %) je maturo opravila leta 2010, to je v istem 

letu kot anketiranje. 10,3 % študentov je opravila maturo leta 2009 in 

5,7 % leta 2008. Posamezni študenti so opravili maturo v letih 2007, 

2004 in 2002.  

Od 282 študentov, vključenih v anketo, jih je 57,1 % opravljalo 

maturo iz biologije. Ker je opravljanje mature iz biologije pogoj za 

vpis študentov na študij biologije na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, jih 

je maturo opravljalo 62 od 63 anketiranih študentov, zato je 

odstotek pri ostalih smereh znatno niţji. Študente smo tudi anketirali, 
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zakaj so se odločili za opravljanju mature iz biologije in zakaj se za to 

niso odločili. Podatkov tega dela ankete še nismo analizirali. 

Razpon števila točk, ki so jih študenti dosegli na maturi je od 4 do 82. 

Največji odstotek študentov je v območju med 19 do 23 točkami.  

Od 159 študentov, ki so opravljali maturo iz biologije, jih je 17,6 % 

doseglo oceno odlično, 33,3 % oceno prav dobro, 37,1 % oceno 

dobro in 11,2 % oceno zadostno.  

Obiskovanje predavanj in vaj iz bioloških vsebin po maturi bi lahko 

popačilo rezultate ankete, zato smo izvedli anketiranje prvih letnikov 

kmalu po začetku predavanj in v vprašalnik vključili vprašanje: »Ali 

ste po opravljeni maturi poslušali vsaj en semester predavanj 

katerega od biološko – tehniških predmetov?« Študentov, ki so 

odgovorili z »DA« je bilo zanemarljivo majhno število, zato tega 

podatka v nadaljnji obravnavi nismo več upoštevali. 
 

Preglednica 1: Vzorec študentov, na katerem smo preverjali trajnost biološkega znanja 

   Študentje 

 Ustanova Študijski program  Število Deleţ  

-  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta Biologija 63 22,3 % 

-  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in 

kemijsko tehnologijo 

Biokemija 36 12,8 % 

-  Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Biologija-gospodinjstvo 22 7,8 % 

-  Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Biologija-kemija 28 9,9 % 

-  Univerza v Mariboru, Naravoslovno matematična 

fakulteta 

Biologija 15 5,3 % 

-  Univerza v Mariboru, Naravoslovno matematična 

fakulteta 

Izobraţevalna biologija 23 8,2 % 

-  Univerza v Mariboru, Naravoslovno matematična 

fakulteta 

Ekologija z 

naravovarstvom 

50 17,7 % 

-  Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta Predšolska vzgoja 45 16,0 % 

 Skupaj  282 100 % 

 

Vprašalnik 

Maturo sestavljata dve poli, ki obe preverjata znanje vseh bioloških 

vsebin, ki so jih dijaki imeli v gimnaziji, torej v 315 urah biologije. Prvo 

polo sestavlja 40 nalog izbirnega tipa, drugo polo pa strukturirane 

naloge, pri kateri dijaki odgovorijo večinoma s kratkim ali daljšim 

odgovorom. Iz prve maturitetne pole spomladanskega rednega 

roka leta 2007 (Biologija. Izpitna pola 1, 2007) smo v prvi verziji izbrali 

26 nalog, ki so se nam zdele najbolj smiselna za naš namen. Sklopi  

nalog, ki smo jih izbrali, so prikazani v preglednici 2. Kasneje smo se, 

glede rezultate pilotskega testiranja  med temi vprašanji odločili za 

samo 22 reprezentativnih vprašanj. 

Celoten test znanja (priloga 1) je poleg maturitetnih vprašanj 

vseboval še 10 vprašanj za preverjanje znanstvene pismenosti, 

vendar teh rezultatov še nismo obdelali. Na koncu smo dodali še 2 

vprašanji glede izbora biologije za maturitetni predmet. 
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Preglednica 2: Uporabljeni  vzorec nalog za preverjanje trajnosti biološkega znanja iz 1. 

maturitetne pole spomladanskega rednega roka 2007 

 Naloge 

Tematski sklop Zaporedna. št. v maturi Število nalog 
Celica 3, 7, 9, 11, 13, 14   6 
Sistematika 15, 16, 17, 18, 19   5 
Anatomija in fiziologija 22, 23, 24, 26, 27, 28   6 
Ekologija 30, 31, 32   3 
Genetika 33   1 
Evolucija 39   1 
Skupaj   22 

 

Namen  

Namen preverjanja znanja je bil ugotoviti, koliko biološkega znanja 

je ohranjenega pri srednješolcih po končani srednji šoli in kakšna je 

kakovost tega znanja. Dobiti smo ţeleli naslednje podatke:  

1. Trajnost biološkega znanja srednješolcev, ki so opravljali 

maturo iz biologije, kjer je bil časovni zamik med koncem 

izobraţevanja, to je od tedaj, ko so opravljali maturo, in 

preverjanjem pri večini sodelujočih v raziskavi pribliţno štiri 

mesece (junij – oktober). 

2. Trajnost biološkega znanja srednješolcev, ki niso opravljali 

mature iz biologije, kjer je bil časovni zamik med koncem 

izobraţevanja, to je od konca tretjega letnika srednje šole, ko 

so zadnjič imeli biologijo, in preverjanjem pribliţno 1 leto in štiri 

mesece. 

3. Stopnjo znanstvene pismenosti študentov prvega letnika, torej 

ob začetku študija. Iz tega podatka lahko sklepamo na to, 

kako so bili v srednji šoli izobraţevani na tem področju.   

Na temelju vseh zbranih rezultatov bomo oblikovali predlog 

ustreznejšega razvoja strategij za učinkovito razvijanje kompetenc. 
 

Rezultati 

Pri večini vprašanj je bil deleţ študentov, ki niso odgovorili, nizek 

(manj kot 3,0 %). Večji deleţ študentov, ki niso odgovorili, je samo pri 

nekaj vprašanjih, in sicer vprašanjih 3, 4, 6, 12, 14 in 21 (graf 1-6). Pri 

teh sta bila praviloma eden ali dva izmed nepravilnih odgovorov 

moteča dejavnika oziroma dovolj podobna pravilnemu odgovoru, 

da so ju študentje v večji meri izbirali. Posebej izstopa vprašanje 12, 

na katerega ni dogovorilo kar 10,3 % študentov (preglednica 3). 

Gledano v celoti, so rezultati pokazali, da so učenci večinoma 

pravilno odgovarjali na 22 vprašanj izbirnega tipa, ki so bila prvič 

uporabljena v maturi leta 2007. Dve vprašanji sta odstopali od te 
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ugotovitve, in sicer vprašanji 3 in 12. Pri teh je večina študentov 

izbrala napačni odgovor, poleg tega pa so bili študentje 

enakomerneje kot pri drugih vprašanjih razpršeni med tri ali celo vse 

štiri mogoče odgovore.   

Če pogledamo posamezna vprašanja, vidimo, da je populacija, ki 

je bila zajeta v različnih smereh študija, močno vplivala na način 

odgovarjanja na posamezna vprašanja. Ugotovili smo (preglednica 

4), da so bile pri večini vprašanj (16 vprašanj od 22) statistično 

pomembne razlike glede na smer študija  (Kruskal-Wallisov test; P < 

0,05).  

Pokazalo se je, da splošna ocena na maturi, ni tako pogosto 

vplivala na razlike med odgovori na posamezna vprašanja v testu 

znanja, saj smo med 22 vprašanji našli glede na to samo 5 statistično 

pomembnih razlik (Kruskal-Wallisov test; P < 0,05).  

Do podobnih ugotovitev smo prišli tudi glede vpliva, ki ga ima 

ocena iz biologije na maturi na način reševanja testnih vprašanj. Pri 

22 vprašanjih so našli 10 statistično pomembnih razlik (Kruskal-

Wallisov test; P < 0,05).  
 

Preglednica 3: Razporeditev odgovorov študentov na izbrana maturitetna vprašanja. 

Pravilni odgovori so označeni s krepkim tiskom. Rdeče: Napačni odgovori, ki jih je izbrala 

večina študentov. 

   
Deleţi odgovorov (%) 

Številka 

vprašanja 

v maturi 

Številka 

vprašanja 

v raziskavi 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
Skupaj  

 
Ni 

odg. 
3 1.  77,4 8,0 3,6 10,9 100,0 2,8 

7 2.  50,4 24,6 7,5 17,5 100,0 0,7 

11 3.  22,9 3,7 38,0 35,4 100,0 3,9 

13 4.  36,7 18,9 19,3 25,2 100,0 4,3 

15 5.  48,2 19,2 6,2 26,4 100,0 2,1 

9 6.  22,8 45,2 5,1 26,8 100,0 3,5 

16 7.  7,6 23,1 50,5 18,8 100,0 1,8 

14 8.  77,3 9,0 9,4 4,3 100,0 1,8 

18 9.  22,5 5,7 66,8 5,0 100,0 0,7 

17 10.  10,8 73,0 14,0 2,2 100,0 1,4 

19 11.  14,1 71,0 13,0 1,9 100,0 7,1 

22 12.  19,0 19,4 41,5 20,2 100,0 10,3 

23 13.  3,2 21,8 3,9 71,1 100,0 0,7 

24 14.  11,8 22,4 38,2 27,6 100,0 3,5 

26 15.  46,8 16,4 30,5 5,9 100,0 0,4 
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27 16.  4,3 54,6 25,0 16,1 100,0 0,7 

28 17.  1,1 86,9 7,4 4,6 100,0 0,0 

30 18.  5,0 5,7 15,4 73,9 100,0 0,7 

31 19.  14,3 12,1 18,7 54,9 100,0 3,2 

32 20.  56,7 14,5 21,8 6,9 100,0 2,5 

33 21.  6,1 30,0 44,1 19,8 100,0 6,7 

39 22.  52,9 18,7 23,4 5,0 100,0 1,4 

 23.        

 

 

 
Graf 15: Odgovori študentov na vprašanje 3 »V katerem procesu nastane največ molekul 

ATP?« 

 

 
Graf 16: Odgovori študentov na vprašanje 4 »Katera od naštetih molekul nastane v temotni 

fazi fotosinteze?« 
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Graf 17: Odgovori študentov na vprašanje 6 »Kateri od grafov prikazuje hitrost encimatsko 

katalizirane reakcije v odvisnosti od temperature?« 

 

 
Graf 18: Odgovori študentov na vprašanje 12 »Katera kombinacija pravilno opisuje 

transportne sisteme pri navedenih ţivalih?« 
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Graf 19: Odgovori študentov na vprašanje 14 »Kaj se zgodi v primeru, ko zaradi izjemnega 

napora dotok kisika ne zadostuje organizmu za potek celičnega dihanja?« 

 

 
Graf 20: Odgovori študentov na vprašanje 21 »Koliko različnih gamet lahko proizvaja 

osebek z genotipom AABbCc?« 

 
Preglednica 4: Statistična pomembnost razlik pri reševanju testa znanja glede na smer 

študija, splošno oceno pri maturi in oceno iz biologije pri maturi. (Statistično pomembne 

razlike so označene s krepkim tiskom.) 

  
Statistično pomembne razlike (vrednosti P) 

Številka 

vprašanja 

v raziskavi 

 
Smer študija 

 
Splošna ocena na 

maturi 

 
Ocena iz biologije 

na maturi 

1.  0,000 0,455 0,000 
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2.  0,000 0,131 0,004 

3.  0,000 0,005 0,000 

4.  0,010 0,606 0,013 

5.  0,000 0,780 0,364 

6.  0,459 0,413 0,595 

7.  0,000 0,426 0,687 

8.  0,000 0,004 0,048 

9.  0,000 0,860 0,036 

10.  0,199 0,999 0,698 

11.  0,529 0,061 0,642 

12.  0,684 0,565 0,289 

13.  0,000 0,041 0,029 

14.  0,000 0,633 0,825 

15.  0,000 0,273 0,013 

16.  0,171 0,298 0,925 

17.  0,000 0,758 0,143 

18.  0,000 0,084 0,001 

19.  0,000 0,064 0,167 

20.  0,000 0,002 0,169 

21.  0,099 0,269 0,161 

22.  0,000 0,027 0,019 

 

Sklepi  

Prve ugotovitve torej kaţejo, da se nekaj mesecev po maturi znanje 

iz biologije pričakovano zmanjša, da pa večina sodelujočih kljub 

vsemu ohrani temeljno znanje. Velike razlike so se pokazale 

predvsem med študenti, ki so bili vključeni v različne smeri študija. 

Predpostavljamo, da je ključni razlog za to, selekcija pri vpisu na 

posamezne študijske smeri, na primer, za vpis na študij biologije na 

Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani je pogoj opravljena matura iz 

biologije. Pri drugih smereh študija, ki so bile vključene v raziskavo, 

pa opravljena matura iz biologije ni pogoj za vpis.  

Potrebna je še podrobna analiza, saj so se v prvih analizah pokazale 

velike razlike glede na biološko vsebino vprašanj in morda tudi 

njihovo zahtevnost. Prav tako moramo še poiskati vzročne 

povezave med rezultati in demografskimi parametri vzorčne 

populacije, ki bodo dale odgovore na vprašanja, ki smo si ji zastavili. 
 

Vir 
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1. Biologija. Izpitna pola 1. (2007). 

http://www.ric.si/mma_bin.php/$fileI/2007110907260678/$file

N/M071-421-1-1.pdf  (19. 9.  2010) 

http://www.ric.si/mma_bin.php/$fileI/2007110907260678/$fileN/M071-421-1-1.pdf
http://www.ric.si/mma_bin.php/$fileI/2007110907260678/$fileN/M071-421-1-1.pdf
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PRILOGA 1: Testa znanja (V tem poročilu so pravilne rešitve 

posameznih nalog označene s krepkim tiskom.) 
 

Trajnost znanja iz biologije 
 

Kakovost naravoslovnega znanja postaja vse pomembnejše za 

naše ţivljenje. Prav naravoslovno znanje nudi razlago za pereče 

teme, ki pretresajo druţbo, od gensko spremenjenih organizmov 

preko izgube biotske pestrosti do klimatskih sprememb. Gimnazija je 

institucija, v kateri mnogi dijaki dobijo zadnje informacije s področja 

naravoslovja, saj naravoslovje kasneje ni več del njihovih študijskih 

programov ali njihove strokovne kariere. Z vprašalnikom ţelimo 

ugotoviti, kaj je ostalo od pouka biologije v srednji šoli, da bi lahko 

načrtovali strategije, s katerimi bi povečali kakovost in trajnost 

znanja. 
 

Anketa je anonimna in sodelovanje prostovoljno. Vse podatki bomo 

uporabili zgolj za namene raziskave, izvedene v sklopu projekta 

Naravoslovne kompetence, ki ga izvajata Oddelek za biologijo, 

Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in Biološki oddelek Fakultete 

za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. Iz obdelanih 

podatkov ne bo mogoče razbrati individualnega profila 

posameznega študenta. 
 

Zahvaljujemo se vam za vloţeni trud in vaš dragoceni čas. 

Avtorji ankete 
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Zanima nas nekaj osnovnih podatkov o vas. 

(Prosimo, da obkroţite ustrezne odgovore ali jih čitljivo vpišete v 

ustrezna polja.) 
 

1 
Matura iz biologije  
(Obkroţite.) 

a) Maturo iz biologije sem opravljal(a) 

b) Mature iz biologije nisem opravljal(a) 

3 
Splošna ocena na maturi 
(Vpišite število točk.) 

Število točk: 

2 

Če ste opravljali maturo iz 

biologije, vpišite ime drugega 

izbirnega predmeta. 
 (Pišite s tiskanimi črkami.) 

Drugi izbirni predmet: 

4 
Maturitetna ocena iz biologije 
(Obkroţite.) 

2      3      4      5 

5 

Če niste opravljali mature iz 

biologije, vpišite imeni obeh 

izbirnih predmetov. 
(Pišite s tiskanimi črkami.) 

a) Prvi izbirni 

predmet: 

b) Drugi izbirni 

predmet: 

6 
Spol  
(Obkroţite.) 

M                                Ţ 

7 
Leto, v katerem ste opravljali 

maturo. (Vpišite letnico.) 
Letnica: 

 

8 

Ali ste po opravljeni maturi 

poslušali vsaj en semester 

predavanj katerega od 

biološko–biotehniških 

predmetov? (Obkroţite.) 

Da                               Ne 
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SKLOP 1: Maturitetne naloge 

Obkroţite pravilne odgovore. 

1. Kateri od navedenih elementov je navzoč samo v molekulah 

beljakovin, ni pa ga v molekulah škroba in celuloze? 

A Dušik (N).  

B Vodik (H).  

C Kisik (O). 

D Ogljik (C).  

2. V katerih celicah poteka proces, prikazan 

na sliki?  

A V vseh ţivih celicah.  

B Samo v evkariontskih celicah.  

C Samo v ţivalskih celicah.  

D Samo v celicah, ki se razmnoţujejo 

spolno.  

3. V katerem procesu nastane največ molekul ATP?  

A V glikolizi.  

B Ob nastanku aktivirane ocetne kisline (acetil CoA).  

C V Calvinovem ciklu.  

D V elektronski dihalni verigi.  

4. Katera od naštetih molekul nastane v temotni fazi fotosinteze?  

A C6H12O6. 

B NADH.  

C O2.  

D CO2.  

5. Katera trditev ne velja za viruse?  

A Virusi imajo celično steno.  

B Nekateri virusi vsebujejo DNA.  
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C Virusi se razmnoţujejo v gostiteljskih celicah.  

D Beljakovine virusa se sintetizirajo na ribosomih.  

6. Kateri od grafov prikazuje hitrost encimatsko katalizirane reakcije v 

odvisnosti od temperature?  

 

A  

B  

C  

D  

7. Skupni lastnosti višjih gliv in rastlin sta:  

A škrob kot rezervna snov in heterotrofnost;  

B razmnoţevanje s trosi in avtotrofnost;  

C razmnoţevanje s trosi in celična stena;  
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D škrob kot rezervna snov in avtotrofnost.  
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8. V posodo, ki je s polprepustno membrano pregrajena na levi in desni 

del, nalijemo saharozno raztopino. V levi del nalijemo 10-odstotno, v 

desnega pa 2-odstotno saharozno raztopino. Membrana je prepustna 

za vodne in saharozne molekule. Sčasoma se bosta koncentraciji v 

levem in desnem delu posode izenačili. Kateri puščici pravilno 

prikazujeta smer prehajanja saharoze in smer prehajanja vode pred 

izenačitvijo koncentracij?  

 
 

 Prehajanje 

saharoze  

Prehajanje vode  

A  Puščica 1  Puščica 3  

B  Puščica 2  Puščica 4  

C  Puščica 3  Puščica 2  

D  Puščica 4  Puščica 1  

9. Katera od slik prikazuje rastlinski plod?  

 

 

A 
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B  

C  

D  

 

10. Najpomembnejše merilo za razvrščanje alg v debla je:  

A zgradba organov za razmnoţevanje;  

B vrsta fotosintetskih barvil;  

C način razmnoţevanja;  

D število bičkov.  

11. V katere sistematske kategorije uvrščamo naslednje organizme? 

II.III.IV.I.  

 

 I.  II.  III.  IV.  

A  Glavonoţci  Ţuţelke  Iglokoţci  Mehkuţci  

B  Mehkuţci  Členonoţci  Iglokoţci  Oţigalkarji  

C  Polţi  Mnogočlen

arji  

Iglokoţci  Mehkuţci  

D  Plazilci  Členonoţci  Oţigalkarji  Mehkuţci  

12. Katera kombinacija pravilno opisuje transportne sisteme pri navedenih 

ţivalih?  

 Morska vetrnica  Jastog  Tuna  

A  Ni  

transportnega 

sistema  

Nesklenjen  

transportni sistem  

Sklenjen enojni  

transportni sistem  

B  Nesklenjen  

transportni sistem  

Sklenjen  

transportni sistem  

Nesklenjen enojni  

transportni sistem  

C  Ni  

transportnega 

Sklenjen  

transportni sistem  

Sklenjen enojni  

transportni sistem  
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sistema  

D  Nesklenjen 

transportni sistem  

Nesklenjen  

transportni sistem  

Sklenjen dvojni  

transportni sistem  

13. Katere celice v človeškem telesu napada virus HIV?  

A Ţivčne celice.  

B Trombocite.  

C Jetrne celice.  

D Limfocite T.  

 

14. Kaj se zgodi v primeru, ko zaradi izjemnega napora dotok kisika ne 

zadostuje organizmu za potek celičnega dihanja?  

A Tvorba ATP molekul se popolnoma ustavi.  

B Organizem začne črpati energijo iz anorganskih molekul v telesu.  

C ATP molekule nastajajo tudi v anaerobnem procesu.  

D Energijske potrebe pokrije organizem z razgradnjo molekul ADP in 

AMP.  

15. Osnovna funkcija Malpighijevega telesca v ledvicah je:  

A filtracija krvne plazme;  

B reabsorpcija mineralov v kri;  

C izločanje sekundarnega seča;  

D izločanje antidiuretskega hormona.  

16. Shema prikazuje del osrednjega ţivčevja sesalcev. V kateri del 

moţganov prihajajo sporočila iz čutila za ravnoteţje?  

 

 

 

 

A  

  B  

C  

D  
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17. Kaj mora vsebovati naša hrana, da bomo imeli čvrste kosti?  

A Dovolj ogljika in vitamina A.  

B Dovolj kalcija in vitamina D.  

C Dovolj magnezija in vitamina C.  

D Dovolj kalija in vitamina B.  

18. V podzemnih ekosistemih je gostota populacij jamskih organizmov 

majhna zaradi:  

A pomanjkanja prostora;  

B pomanjkanja vode;  

C prenizke temperature;  

D pomanjkanja hrane.  

 

19. Človeka lahko zajedajo različne ţivali. Krvni metljaj (Schistosoma sp.) 

zajeda predvsem v venah spodnjega dela trupa, ozka trakulja (Taenia 

solium) in človeška glista (Ascaris lumbricoides) pa v tankem črevesu. Če 

je človek okuţen s človeško glisto in ozko trakuljo, potem je odnos med 

obema zajedavcema:  

A zajedavstvo;  

B priskledništvo;  

C soţitje (simbioza);  

D tekmovanje.  

20. Kateri od naštetih organizmov je terciarni porabnik v prehranjevalni 

verigi, ki jo sestavljajo organizmi na sliki?  
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A Tjulenj.  

B Rakovica.  

C Morski pes.  

D Hobotnica. 

21. Koliko različnih gamet lahko proizvaja osebek z genotipom AABbCc ?  

A 2.  

B 3.  

C 4.  

D 5.  

22. »Boj za obstanek«, o katerem govori Darwin, je posledica:  

A omejene količine dobrin v okolju;  

B variabilnosti med osebki iste vrste;  

C različne uspešnosti razmnoţevanja osebkov iste vrste;  

D odsotnosti plenilcev in zajedavcev.  
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Ţiva Pečoler,  doc. dr. Andrej Šorgo 
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FNM, UM         

 

Vedenje osnovnošolcev o evoluciji 

 

Uvod 

Poučevanje evolucije mnogim vzbuja pomisleke. Mnogi učitelji se 

sprašujejo, ali smo lahko zadovoljni z izobraţevanjem otrok, ki jo 

naša osnovna šola nudi? Mnogi učenci sploh ne vedo kdo je Darwin 

in kakšne so njegove zasluge.  

Raziskave v tujih drţavah kaţejo, da je znanje učencev po končani 

osnovni šoli grozljivo, saj učenci ne poznajo niti osnovnih zakonitosti 

evolucije, darvinistično evolucijo pa je nadomestila veliko hitrejša 

evolucija, ki spominja bolj na lamarkovski tip.  

Glede na raziskave v tujih drţavah me je v diplomski nalogi 

zanimalo, kakšno je vedenje oz. znanje osmošolcev in devetošolcev 

v slovenskih osnovnih šolah (v območju Maribora) o evoluciji ter 

katera neznanstvena pojmovanja evolucije se jim zdijo ustrezna. 

Ob izbiri teme za svojo diplomsko nalogo sem se osredotočila na 

temo, ki je bila pri nas do sedaj še dokaj neraziskana. Z uvedbo 

novega učnega načrta se je zelo skrčil obseg biologije in s tem tudi 

evolucije.  

Z diplomskim delom sem ţelela raziskati ali obstajajo med fanti in 

dekleti kakšne razlike v poznavanju evolucijske teorije.  

Teoretičen del diplomskega najprej opisuje pomen besede 

evolucija in njeno razlago. Vključuje tudi kratko predstavitev razlage 

evolucije Charlesa Darwina in Jeana-Babtista de Lamarcka, vpliv 

vere in religije na znanstveno razlago evolucije, verovanje v 

kreacionizem. 

Mnogo učencev zavrača znanstveno razlago evolucije zaradi 

vpliva neznanstvenih razlag, ki so posledica pojavljanja dvomov pri 

učencih.  

Učenci iz konzervativnih verskih okolij se upirajo kakršnikoli znanstveni 

razlagi o evoluciji, pri tem pa se počutijo ogroţene. Učitelji morajo 

biti v takšnih primerih strpni in omogočiti učencem, da razumejo 

znanstveno razlago evolucije, ne pa, da jo tudi sprejmejo. 

Znano je, da imajo učenci predstavo o evoluciji ţe preden se 

formalno izobraţujejo (Deadman in Kelly, 1978; Clough in Wood-
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Robinson, 1985; povz. po Wallin, b. l., str. 261), ţal pa te ideje v večini 

primerov niso skladne z znanjem biologije. 

Raziskave v tujini so doslej pokazale, da dekleta pokaţejo večjo 

zanimanje za biologijo in imajo povprečno višjo oceno kot fantje, ki 

pokaţejo večje zanimanje za fiziko, kjer imajo višje ocene.  

Rezultati naše raziskave so pokazali, da je znanje osnovnošolcev 

najšibkejše v poznavanju teorije o genskih osnovah, velik pomen 

dajo tudi neznanstvenim pojmovanjem.  Na nekaterih področjih so 

bili rezultati v prid dekletom, spet drugje fantom. Glede na narejeno 

raziskavo ne moremo posploševati ali na splošno trditi, kateri so boljši 

v zanju iz evolucije. 

Naši rezultati so vezani izključno na naključno izbrane osnovne šole v 

okolici Maribora. 

Mogoče je, da bi rezultati, če bi zajeli več šol iz različnih regij, 

pokazali drugačno sliko.  
 

Uvodne misli 
Vso drugo polovico 20. stoletja so slovenski osnovnošolci v osemletki 

spoznavali evolucijsko zgodovino kot tudi mehanizme evolucije, 

dopolnjene s sodobnejšimi znanstvenimi spoznanji (npr. princip 

dedovanja in osnove genetike). Z uvedbo devetletke pa se učenci 

učijo zgolj o fosilih kot dokazih evolucijske zgodovine, ničesar pa ne 

zvedo o mehanizmih evolucije. Prav tako ničesar ne izvedo o 

dedovanju in naravnem izboru, kar pa je posledica krčenja obsega 

biologije.  

Ravno zato, ker je razumevanje procesa evolucije in mehanizmov 

dedovanja pomembnejše kot kdaj koli prej za sprejemanje tako 

osebnih kot tudi druţbenih odločitev, bi morali učenci vsaj 

najnujnejše osnove spoznati ţe v osnovni šoli.  

Učni načrti v slovenskih osnovnih šolah vključujejo manj kot deset 

odstotkov vsebin o evoluciji in genetiki, v primerjavi z nemškimi 

šolami, kjer evoluciji in genetiki namenjajo dobrih trideset odstotkov 

vsebin.  

Glede na to, da je osnovna šola edina obvezna šola pri nas, 

moramo učencem predstaviti čimbolj celosten pogled na svet. Ena 

izmed pomembnih sestavin pogleda na svet pa je tudi evolucija. 

Prek nje lahko razumemo veliko sodobnih problemov, kot so recimo 

mutacije virusa nove gripe, odpornost bakterij proti antibiotikom, 

odvisnost naše vrste od drugih vrst in povezanost z njimi (Vilhar, 

2009). 

Učenci imajo predstavo o evoluciji ţe preden se formalno 

izobraţujejo. Raziskave pa kaţejo, da vse več učencev zavrača 
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teorijo evolucije in dajejo večji pomen neznanstvenim 

pojmovanjem.   

 
Pomen besede evolucija 
Evolucija ni oblika razvoja v biološkem smislu in uporabi izraza 

"evolucijski razvoj" bi se morali izogibati. Beseda evolucija izhaja iz 

latinskega izraza "evolvere", ki pomeni "dogaja se", "pojavlja se",  

"razkriti, ali prikazati" skrite potenciale.  

Danes, splošni pomen izraza "evolucija" (če ni omejena na 

biološkem kontekstu) pomeni "spremembo". V biologiji pa ima 

"evolucija" mnogo bolj strikten pomen. Evolucija v biologiji je 

definirana kot sprememba lastnosti skupin organizmov skozi več 

generacij (Futuyma, 2005; povz. po van Dijk in Kattman, 2009, str. 

480). 

Herbert Spencer je populariziral izraz evolucija, ko ga je uporabljal 

za vse vrste razvojnih procesov, ki vodijo od preprostih do bolj 

zapletenih, med drugim individualni razvoj in razvoj ţivljenja na 

Zemlji (Jablonka in Lamb 2005; povz. po van Dijk in Kattman, 2009, 

str. 480).  

 

Charles Darwin 

Charles Darwin je za mnoge najbolj vpliven znanstvenik vseh časov. 

Njegova teorija o evoluciji z naravno selekcijo je bila začuda temelj 

moderne biologije zadnjih 150 let od izdaje knjige Izvor vrst, posebej 

zato, ker se Darwin ni zavedal, da je postavil temeljna izhodišča 

genetike, posebej molekularne biologije. Podobno evolucijsko 

teorijo je podal tudi Alfred Russel Wallace, zato jo imenujemo tudi 

Darwin-Wallaceova teorija.   

Darwin je zagotovil temelj vsem, ki so sledili znanosti v ţivljenju. Delal 

je z materialom iz vsakdanjega ţivljenja do katerih ima dostop vsak. 

Njegova zapuščina je tisto, kar je uspelo le redkim znanstvenikov. 

Svoje ideje je zapisal in objavil v takšni obliki, da so bile vsakomur 

razumljive.   

Darwin je bil mnenja, da bi bilo potrebnih na tisoče generacij, da bi 

stekla sprememba za novo vrsto z naravnim izborom. Ugotovil je, da 

se pod določenimi pogoji počasen proces naravne selekcije lahko 

pospeši in poveča pomen vrste znotraj populacije.  

Charles Darwin je menil, da je proces naravne selekcije, ki vodi do 

speciacije preprosto prepočasen, da bi bil opaţen v ţivljenjskem 

obdobju posameznega osebka (Delpech, 2009). 

Njegove ideje, oblikovane v 19. stoletju, so bile tako napredne, da 

so bile potrjene znova in znova, in jih še danes potrjujemo s pomočjo 
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eksperimentov, ki so na robu tehnološki moţnosti molekularne 

genetike. 

Velike teorije, kot tudi Darwinova teorija o evoluciji in naravni 

selekciji včasih pripeljejo do ideoloških razhajanj, ki lahko povzročijo 

veliko teţav. Darwinizem je prispeval nov pomen k biologiji, kljub 

temu pa je bil tarča kritikov, ki se jim ideja o evoluciji zdi odvratna 

oz. ogroţajoča (Miller, 2008; povz. po Sessions in Macgregor, 2009, 

str. 440). 

 

Jean-Baptiste de Lamarck  

Jean-Baptiste de Lamarck je razvil svojo evolucijsko teorijo, ki pa se 

ni uveljavila. Lamarckova teorija oziroma zgodovinski razvoj 

organizmov temelji predvsem na dedovanju fenotipičnih lastnosti. 

Lamarck je bil prepričan, da starši prenesejo na svoje potomce 

prilagoditve, ki so jih pridobili tekom svojega ţivljenja. Ta teorija je 

kasneje dobila ime lamarkizem (Darwin, 2009). 

Lamarck je v svoji evolucijski teoriji strnil razvojni nauk v štiri bistvene 

točke: 

1. Ţivljenje skuša z lastno silo povečati obseg oţivljenega telesa 

in njegovih delov vse do meje, ki jo določa ono samo. 

2. Nov ustroj nastane v ţivalskem telesu iz novo nastale potrebe, 

ki jo ţival stalno čuti in iz novega gibanja, ki ga ta potreba 

vzbuja in vzdrţuje. 

3. Razvoj organov in njihova oblika je vedno odvisna od njihove 

vaje. 

4. Vse kar si je ţivalsko telo pridobilo se ohranja pri mnoţitvi in 

prenaša na potomstvo roditeljev. 

Višje razvite ţivali in rastline so se tudi po Lamarckovi teoriji razvile iz 

niţjih vrst in se še vedno razvijajo, se pa razhaja s kasnejšo Darwinovo 

teorijo pri boju za obstanek. Lamarck je učil, da se individumi 

aktivno prilagajajo okolju in da se pridobljene lastnosti podedujejo. 

Razlika je tudi na področju genetike, Lamarck je opozoril na 

škodljive vplive okolja, kar je Darwin zanemaril in je njegov nauk 

potrebno korigirati. 

Leta 1880 je August Weismann v praksi dokazal, da spremembe 

zaradi uporabe ali neuporabe niso dedne in Lamarkizem je bil s 

časoma preseţen.  

 

Zavračanje evolucijske teorije 

Darwin je s svojo teorijo pobijal Lamarckovo, vendar  z njegovimi 

privrţenci ni imel veliko teţav, bolj ko oni, so mu nasprotovali 

kreacionisti. Kreacionisti so trdili, da je ţivljenjske vrste ustvaril 

http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Darwinova_teorija&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Darwinova_teorija&action=edit&redlink=1
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Stvarnik, če ne ţe vse od spočetja, pa vsaj sproti, na primer po 

večjih katastrofah (Jerman in Štern, 1999). 

Zanimivo pa je, da so večino »ključnih vidikov ţivih organizmov« 

odkrili kreacionisti. Na primer, Luis Pasteur je odkril, da mnoga 

obolenja povzročajo bakterije in dokazal, da »ţivo nastane iz 

ţivega«; Gregor Mendel je odkril zakone dednosti; Karel Linne pa je 

razvil moderni sistem klasifikacije. 

Presenetljivo je dejstvo, da kljub desetletju stari trditvi Dobzhanskya, 

ki je dejal, da "nič v biologiji ni smiselno, razen evolucija, več kot 

polovica vseh Američanov, danes ne sprejema evolucije kot 

resnično (Sessions in Macgregor, 2009).  

Velika večina ljudi po vsem svetu, predvsem zaradi verskih 

prepričanj ne sprejema evolucije kot razlage o izvoru človeka. 

Morda del problema izhaja iz neuspeha znanstvenikov pri 

poučevanje drugih, saj le-ti ne poznajo razlike med teorijo v 

ljudskem pomenu besede in znanstvene teorije, kot tudi razliko med 

znanstveno teorijo in dejstvi.  

Tako kot vse poprej znanost in vera še vedno ostajata na nasprotnih 

bregovih, le da sta zdaj njuni vlogi v nekem smislu zamenjani. 

Znanost, ki je bila prej nosilka trdnega prepričanja, je postala 

skeptična, hamletovska in  zdi se, ravno zato tudi nosilka modrosti. 

Vera, za katero danes vemo, da je bila nekdaj le zasilna pomoč, 

ustvarjalka metaforičnih mitov o ţivljenju, dokler se pač niso pokazali 

boljši in resnejši, znanstveni odgovori, pa je danes, po tem 

paradoksalnem preobratu, postala nosilka najtrdnejših in edinih 

neovrgljivih prepričanj (Jerman in Štern, 1999). 

Reiss (2009) pravi, da je verovanje v kreacionizem in inteligentno 

obliko ustvarjanja ţivljenja zelo razširjena in pridobiva pomen v 

številnih drţavah. V članku opisuje karakteristike znanosti in religije in 

morebitne povezave med njima. Sam meni, da je na kreacionizem 

včasih najbolje gledati ne kot na napačno predstavo, temveč kot 

na svetovni  pogled.  

Čas vedno pokaţe, kateri od dveh alternativnih znanstvenih teorij je 

bliţje resnici. Zaradi tega so znanstveniki ohranili "odprtost duha" in 

so vedno pripravljeni spremeniti svoje mnenje v luči novih dokazov 

oz. boljših razlagah.  

Glavni načini, kako znanost gleda na izobraţevanje o evoluciji ob 

močnih verskih prepričanjih so štirje: konflikt, neodvisnost znanosti, 

kjer se znanost in religija popolnoma ločita, dialog, integracija, kjer 

nekateri iščejo paralele med religijo in znanostjo. 

- Konflikt: znanost in religija si močno nasprotujeta. Znanost je v 

nasprotju z vsemi verskimi prepričanji in obratno. Za posameznika 
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ni moţno biti na strani na obeh straneh. V javnosti je ta oblika 

najbolj razširjena. 

- Neodvisnost: Konflikt med znanostjo in religijo sploh ne obstaja, 

saj sta ti, dve teoriji popolnoma ločeni. Znanost in religija sluţita 

popolnoma različnim namenom in imata popolnoma različno 

funkcijo. Znanost razlaga kako stvari delujejo, medtem ko se 

religija ukvarja z vprašanji vrednot in namena. Znanost odgovarja 

na »Kako?«, religija pa na »Zakaj?«. 

- Dialog: čeprav ni povsem znano na kakšen način, bi morali 

znanost in religija med sabo sodelovati. 

- Integracija: nekateri iščejo tesnejše povezovanje med znanostjo 

in religijo. Nekateri na primer iščejo dokaze v naravi za obstoj 

boga. Drugi preoblikujejo svoja verska prepričanja tako, da so 

bolj podobna znanstvenim razlagam.  

Pri poučevanju so ti štirje načini pomembni. Vsakega se ne da takoj 

izključiti in na vsakega se ne da popolnoma staviti, kot pravega 

(Barbour, 2000; povz. po Bloom in Trumbull, 2006, str. 667). 

 

Verovanje v kreacionizem 

Verovanje v neko inteligentno ustvarjanje sveta se po svetu 

povečuje zaradi različnih razlogov. Številne raziskave so pokazale, 

da veliko odraslih ljudi verjame v neko obliko kreacionizma.  

Definicije kreacionizma se razlikujejo, toda okoli 10 - 40% odraslih v 

nekaterih drţavah verjame, da je Zemlja stara le okoli 10.000 let, da 

pred človeškimi zapisi ni bilo ţivljenja, da je evolucija le spremenila 

vrste, v podobne vrste, ne pa jih tudi ustvarila (Miller et al., 2006; 

povz. po Reiss, 2009, str. 1938). Takšnemu načinu razmišljanja bi 

najlaţje rekli »kreacionizem mlade Zemlje«. Za takšnega verujočega, 

je še sprejemljivo, da je biologija pripomogla k razvijanju različnih vrst 

ptic, rib, medvedov, ne pa k ustvarjanju le teh.  

Z vidika evolucionista je Zemlja stara nekaj 4600 milijonov let in vsi 

organizmi imajo skupnega prednika. Pravzaprav, če greš dovolj 

daleč nazaj ima ţivljenje prednike v  anorganski molekuli. Poleg 

tega je evolucijsko razumevanje sveta bistvenega pomena za 

razumevanje biologije in še veliko drugih vidikov znanosti.  

Večina literature o kreacionizmu predstavlja kreacionizem in 

evolucijsko teorijo kot dve povsem nasprotujoči si teoriji. Večina 

knjig o kreacionizmu močno nasprotuje in spodbija Darwinizem. Za 

znanstvenike je lahko, posebno za tiste brez verskih prepričanj 

ignorirati in ovreči takšne poglede, vendar je pomembno 

prepoznati moč, s katero se te ideje ohranjajo.  
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Lawson in Worsnop (1992; povz. po  Deniz, Donnely in Yilmaz, str. 

439) menita, da je priznanje religije negativno povezano s 

sprejemanjem evolucijske teorije.   

Evolucija je v knjigah kreacionistov predstavljena kot nelogična (npr. 

naravna selekcija ne more na podlagi drugega zakona 

termodinamike ustvarjati red v neredu, mutacije pa ne morejo 

pripeljati do izboljšav), v nasprotju z znanstvenimi dokazi (npr. v fosilih 

najdene človeške stopinje zraven stopinje ţivali, ki je ţe davno 

izumrla). 

Drugi zakon termodinamike od organizmov ravno zahteva nenehno 

iskanje virov proste energije in nenehno sproščanje vezane energije. 

Organizmi lahko dobijo prosto energijo le v okolju in le tja lahko 

sproščajo vezano energijo. Ena od temeljnih zakonitosti ţivljenja kot 

posebnega naravnega fenomena nujna dvosmerna vpetost v 

okolje. Če je omejen vir proste energije to pomeni tudi najsplošnejši 

selekcijski pritisk na vse biološke vrste (Jerman, Štern, 1999).  
 

Kako naj se učitelj pri poučevanjem evolucije spoprime z  učenci, 

ki zavračajo znanstveno razlago evolucije, ker verjamejo v nekaj 

drugega? 
Michael J. Reiss (2009) meni, da se takšni učenci tipično močno 

upirajo poskusom razlage, da so v zmoti in da je znanstvena razlaga 

edina veljavna.  

V takih primerih je najbolje za učitelje znanosti, da si praviloma 

prizadevajo, da bi učenci s kreacionističnimi prepričanji razumeli 

znanstveni poloţaj. 

Raziskava na univerzi Cape Town v Juţni Afriki je pokazala, da 

statistično ni bilo bistvenih sprememb v prepričanjih učencev, ki so 

ţe eno leto poslušali predavanja o evoluciji. Raziskave potrjujejo 

rezultate predhodnih raziskav, da so odrasli še posebej odporni na 

nova sprejemanja o teoriji evolucije.   

David Jackson in Lee Meadows opisujeta (Jackson 2007, Meadows 

2007; povz. po Reiss, 2009, str. 1939) kako se počutijo učenci iz 

konzervativnih verskih okolij, ko se v šolah učijo o evoluciji. Taki 

učenci se ne samo upirajo, ampak se počutijo tudi ogroţene. Če 

učitelj tolerira drugačne razlage, še ne pomeni, da naj zmanjša 

dokaze pri predstavljanju evolucije.  

 

Malo verjetno je, da se bo učenec, ki je v konfliktu z znanostjo in 

verskim prepričanjem le-tega rešil. Dober učitelj bo pomagal 

učencu pri spoprijemanju z znanstveno razlago evolucije. Bolje je, 

da učenci razumejo znanstvene razlage, ne pa, da le-te 

sprejemajo.  
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V obseţni raziskavi v Ameriki so spoznali, da je povprečen učenec  

12. razreda veren (Smith, Faris, in Denton, 2004; povz. po Bloom in 

Trumbull, 2007, str. 665). Odstotek verujočih učencev je enak 

odstotku verujočih odraslih oseb. Številnim učencem je zaradi 

verskih prepričanj teţko sprejeti evolucijsko teorijo in če bi 

popolnoma zanemarili to povezavo bi bilo povsem zmotno. 

Učenci, ki verjamejo v kreacionizem kaţejo niţjo motivacijo, večjo 

tesnobo, manjše zanimanje in bolj poudarjajo pomen ocen kot 

pomen znanja pri učenju evolucije. Poleg tega se včasih učenci, ki 

ne sprejemajo evolucijske teorije iz verskih razlogov sploh ne učijo 

snovi povezane z evolucijo (Meadows, Doster,in Jackson, 2000; 

povz. po Deniz, Donnelly in Yilmaz, str. 425).  

Učitelji lahko pripomorejo k temu, da je učenje o znanstvenih 

razlagah zanimivo, brez, da bi se učenci počutili ogroţene.  

Učinkovito poučevanje na tem področju lahko ne samo pomaga 

učencem spoznati teorijo evolucije, ampak bolje razumeti kaj 

proučuje znanost, razumeti postopke, po katerih se znanstveno 

znanje kopiči,  omejitve znanosti in načine, kako se znanstvena 

dognanja razlikujejo od drugih oblik znanja.  

 

Poučevanje evolucije 

Poučevanje evolucije zahteva od učitelja razumevanje socialnih, 

intelektualnih in pedagoških vidikov njegovega poučevanja. 

Poučevanje je raznoliko in kompleksno. Povprečen učenec v ZDA je 

veren in skeptičen glede evolucijske teorije. Učenci prav tako v 

razred »prinesejo«  svoje razlage in mišljenja o evoluciji. Takšno 

razpoloţenje v razredu pa ni enostavno niti za učitelja, niti za 

učenca (Bloom in Trumbull, 2007). 

 

Učitelj ima osrednjo in pomembno vlogo pri zaporedju poučevanja. 

Ustvariti mora odprto in prijazno vzdušje v razredu. Učitelj mora 

učence povabiti, da izrazijo in razpravljajo o različnih idejah, pri tem 

pa mora predstaviti in podpirati znanstveno razlago in ne sme 

promovirati nobene religije in tudi ne ateizma.  

Za konstruktivno delovanje učitelja je pomembno poznavanje 

učenčevih predstav, pogledov na svet. Učenčeve vrednote in 

prepričanja se od učenca do učenca razlikujejo, ampak glede na 

velikost populacijo se lahko izluščijo določeni vzorci. Učenčeva 

verska prepričanja imajo v tem primeru veliko vlogo.  

Kratkoročno je za znanstveno razlago teţko verjetno, da bo 

izpodrinila kreacionistično prepričanja pri učencu, ki je v to trdno 

prepričan. Da bi učenci, ki strogo verjamejo v kreacionizem, laţje 
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razumeli in sprejeli evolucijsko biologijo, jim morajo učitelji na način, 

ki ni ţaljiv prikazati kako se znanstvena spoznanja razlikujejo od 

drugih spoznanj.   

Raziskava v Turčiji je pokazala, da je učiteljevo sprejemanje 

evolucijske teorije povezano z njihovim didaktičnim pristopom 

(Aguillard, 1999, Eve in Dunn, 1990, Shankar in Skoog, 1993; povz. po 

Deniz, Donnelly in Yilmaz, 2007, str. 424). Te raziskave kaţejo, da 

bodo učitelji, ki sprejemajo evolucijsko teorijo bolj uporabljali 

evolucijo kot zdruţevalno temo v njihovih razredih.  

Eve in Dunn (1990) sta ugotovila, da učitelji biologije, ki v zvezi z 

vprašanji, ki se nanašajo na izvor ţivljenja jemljejo Biblijo dobesedno, 

bodo bolj verjetno poučevali samo kreacionizem in bodo bolj pod 

vplivom kreacionističnim pritiskom učencev, staršev in vodstva šole.  

Raziskava učiteljev Floride razkriva številne razlike v poučevanju 

evolucije. Različno poučevanje ni bilo v skladu s standardi drţave, s  

splošnimi stališči in prepričanji o evoluciji. Učitelji so bili zaradi 

njihovega poučevanja evolucije tudi različno kritizirani, kaznovani, 

poniţani ali grajani. 

Teorija evolucije, ki zagovarja naravno selekcijo,  povzroča v širši 

javnosti polemiko, in izkazalo se je, da je lahko tudi problematična 

za nekatere od Floridskih učiteljev. Iz dokumentacije je razvidno, da 

precejšnje število učiteljev po vsej drţavi ne sprejema evolucije in 

ţelijo bodisi poučevati kreacionizem ali te teme sploh ne poučevati. 

Na ţalost, učiteljev negativen odnos do evolucije lahko negativno 

vpliva na pouk kar pa negativno vpliva na učenčevo razumevanje 

in dojemanje znanosti na splošno (Fowler in Meisels, 2010). 

Scott in Branch (2003; povz. po Deniz, Donnelly, Yilmaz, str. 439) 

potrjujeta prednosti konstruktivističnega pristopa k izobraţevanju 

evolucije, vendar opozarjata na previdnost, da se kreacionistična 

ideja ne pojavi v razredu.  

Največja teţava učiteljev pri poučevanju evolucije je, da ne vedo, 

kako bi pomagali učencem, da postanejo darvinisti. Učenci ne 

zavračajo evolucijske teorije, ampak hitro povzamejo lamarksističen 

pristop razlage sprememb organizmov skozi daljše obdobje.  

Najprej se je potrebno zavedati napačnih predstav, ki jih ima 

večina učencev. Te predstave lahko vplivajo na znanje pri učenju 

evolucije. Zavedati se moramo, da učenci vstopajo v proces učenja 

evolucije z ţe obstoječim znanjem. Nekatere razlage so napačne, 

vendar so globoko zakoreninjene (Crow, 2004). 

Zmote učencev se kaţejo v več oblikah. Vključujejo naslednje: 

 

- Predsodke napačnih predstav. 
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Te napačne predstave izhajajo iz vsakdanjih izkušenj. Učenci si 

nepravilno razlagajo nekatere pojave, nato pa te pomanjkljive 

ugotovitve neprimerno prenašajo na podobne situacije.  

 

- Neznanstvena prepričanja 

Napačne razlage izhajajo iz močnih verskih prepričanj. 

 

- Napačna prepričanja. 

Nesporazumi izhajajo iz situacij, ko se učenci niso soočili z situacijami, 

ki bi neposredno obravnavala njihove napačne razlage, potem pa 

so si ustvarili slike, ki temeljijo na napačnih razlagah. 

 

- Jezikovne napačne predstave 

Izhajajo iz uporabe besed, ki imajo v znanosti drugačen pomen, kot 

v jeziku vsakdanjega ţivljenja. Zmeda nastane, ko se vsakodnevne 

razlage uporabijo v znanstvenih situacijah.  
 

- Napačne domneve dejstev 

Po navadi so priučene v zgodnjem otroštvu in so pogosto povezane 

z urbanimi miti ali dejstvi o naravnih pojavih (Crow, 2004). 

 

Učenčevo dojemanje in sprejemanje evolucije 

Učenci imajo predstavo o evoluciji ţe preden se formalno 

izobraţujejo (Deadman in Kelly, 1978; Clough in Wood-Robinson, 

1985; povz. po Wallin, b. l., str. 261). Te ideje v večini primerov niso 

skladne z znanjem biologije. Številne raziskave so pokazale, da se 

razumevanje učencev ni bistveno izboljšalo tudi po ustreznem 

poučevanju (Halldén, 1988; Bishop in Anderson, 1990; Bizzo, 1994; 

Demastres, Settlage in Good, 1995; povz. po Wallin, b. l., str. 261).  

Učenci imajo veliko predsodkov, ki vplivajo na to, kako se bodo na 

evolucijsko teorijo odzvali. Nekatere ne bodo razlike med prepričanji 

in evolucijo nič motile, druge zelo. Skupen odziv je, da teorija o 

evoluciji temelji na filozofiji ateizma ali, da mora evolucija izpodriniti 

verska prepričanja, če le-ta obstajajo (Scharmann, 1990; povz. po 

Bloom in Trumbull, 2007, str. 670).  

Izobraţevanje v razredu lahko vpliva na učenčev pogled na svet, 

lahko ga oblikujemo do neke mere, v glavnem pa ostaja 

konstanten. Ko pride do sprememb so te v glavnem majhne in se 

zgodijo počasi. 

Veliko učencev misli, da se ugotovljena znanstvena spoznanja nikoli 

ne spreminjajo, ali pa mislijo, da je potrebno v primeru, če je en vidik 

teorije šibak, celotno teorijo razveljaviti.  

Zanimanje učencev za predmet biologija 
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Številne raziskave so pokazale, da učenje, ki spodbuja zanimanje 

učencev za posamezen predmet, vodi k višji stopnji učenja (Krapp, 

2002; povz. po Uitto, Juuti, Lavonen in Meisalo, 2006, str. 124). 

Splošno mnenje o šolskem izobraţevanju je, da učenec pridobi 

večino znanja šolskega predmeta v razredu. Zelo malo poudarka je 

danega na otrokovo izven šolsko učenje. Neformalno učenje se 

izvaja doma, v vsakodnevnih situacijah, v druţenju s prijatelji, 

gledanju televizije, branju knjig in revij, v različnih konjičkih… Izven 

šolske aktivnosti in izkušnje lahko vplivajo na otrokovo zanimanje v 

šoli.  

Veliko raziskav na področju znanstvenega izobraţevanja je 

pokazalo, da učenci pokaţejo večjo zanimanje za biologijo, kot za 

ostale znanstvene predmete (Fairbrother, 2000; Osborne, 2003; 

povz. po Uitto, Juuti, Lavonen in Meisalo, 2006, str. 124). Spol je 

pomemben dejavnik učenčevih zanimanj in stališč do znanosti. 

Fantje povprečno pokaţejo večje zanimanje za fiziko, dekleta pa za 

biologijo.  

Rezultati raziskave nacionalnega inštituta za izobraţevanjem na 

Finskem  so pokazali, da imajo dekleta povprečno višjo oceno pri 

biologiji in geografiji, kot fantje, ravno nasprotno pa je pri fiziki, kjer 

imajo fantje višje ocene od deklet (Rajakorpi, 2000; povz. po Uitto, 

Juuti, Lavonen in Meisalo, 2006, str. 124).   

V večini raziskavah se je pokazalo, da spol ne vpliva na raven 

zanimanja za znanost, tako lahko fante in dekleta obravnavamo kot 

eno skupino. Moţne razlike v zanimanju za znanost se prej pojavijo 

zaradi razlik v kulturi ali osebnih izkušnjah (Gilbert, 2001; Juuti et al, 

2004; povz. po Uitto, Juuti, Lavonen in Meisalo, 2006, str. 124).  

Po Hoffmannu (2002) kulturna vloga spolov vpliva na njihovo 

zanimanje za učenje različnih tem biologije. 

Braund (1991; povz. po Uitto, Juuti, Lavonen in Meisalo, 2006, str. 

128) je ugotovil, da angleški učenci, kateri veliko prostega časa 

namenijo aktivnostim v naravi (ribolov, opazovanje ptic, obiski 

ţivalskih vrtov, spremljanje naravoslovnih programov na televiziji) 

pokaţejo več zanimanja in so bolj uspešni v šoli, posebej pri 

določevanju osebkov po določevalnih ključih.  

Tunnicliffe in Reiss (2000) sta ugotovila, da je dom bolj pomemben 

vir znanja kot šola.  

Dekleta so bolj izven šolsko dejavna v naravi kot fantje. Uitto (2004) 

je s sodelavci ugotovila, da so v povprečju dekleta bolj 

osredotočena do naravnega okolja in imajo pozitivnejši odnos in 

odgovornost do okolja, kot fantje, ki so bolj nagnjeni medčloveškim 

odnosom.  
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Za povečanje motivacije učencev je potrebno povezati učenčeve 

izven šolske dejavnosti z izobraţevanjem v razredu. Potrebno je v 

pouk biologije vključiti delo na terenu, saj le-ta pripomore k večji 

zanimanosti učenca (obisk ţivalskih vrtov, botaničnih vrtov, 

znanstvenih parkov ali raziskovalnih ustanov).  

Izkušnje v naravi bi povečale motivacijo predvsem pri učencih 

vizualnega in kinestetičnega tipa, tako bi le-ti lahko dosegli boljše 

rezultate (Braund in Reiss, 2004; povz. po Uitto, Juuti, Lavonen in 

Meisalo, 2006, str. 129).  

Obisk turističnih kmetij, vrtov, prehrambne industrije je učencem 

lahko v pomoč pri razumevanju pomena znanja biologije v 

vsakdanjem ţivljenju.  

Biologija človeka in zdravstvena vzgoja sta zanimivi temi za učence 

in institucije za rehabilitacijo.  

Izven šolsko izobraţevanje zahteva skrbno načrtovanje skupaj s 

predhodnim  in kasnejšim delom v šoli (Braund in Reiss, 2004; povz. 

po Uitto, Juuti, Lavonen in Meisalo, 2006, str. 129) in upoštevanje 

kurikularnih ciljev. 

 

Empiričen del 
 

Namen 

Namen mojega diplomskega dela je ugotoviti, kakšno je vedenje 

oz. znanje osnovnošolcev o evoluciji po končani osnovni šoli. 

Zanimalo me je tudi, če in katere neznanstvene razlage evolucije 

sprejemajo.  

Prikazati sem ţelela stanje v slovenskem šolskem prostoru in ga 

primerjati z mednarodnimi raziskavami.  

Pregledala sem dosegljive vire in literaturo ter izvedla empirično 

raziskavo, ki bo ugotavljala, ali se podobni rezultati kaţejo tudi pri 

nas.  
 

Razčlenitev, podrobna opredelitev in omejitev raziskovalnega 

problema 

 

Raziskovalna vprašanja 
 

V1  

 

Kakšno je znanje osmošolcev in devetošolcev po končani 

osnovni šoli? 

 

V2  

 

 

Ali učenci sprejemajo neznanstvena pojmovanja evolucije? 
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V3  

 

Ali obstajajo med spoloma statistično značilne razlike v znanju 

o evoluciji? 

 

V4 Ali obstajajo med razredoma statistično značilne razlike v 

znanju o evoluciji? 

 

 

V5 

 

Ali obstajajo med šolama statistično značilne razlike v znanju 

o evoluciji? 
 

Raziskovalne hipoteze 

 

H1 Osmošolci in devetošolci imajo pomanjkljivo znanje o 

evoluciji.  

 

H2 Učenci sprejemajo neznanstvena pojmovanja o evoluciji. 

 

H3 Obstajajo statistično značilne razlike v znanju o evoluciji med 

spoloma. 

 

H4 

 

Obstajajo statistično značilne razlike v znanju o evoluciji med 

razredi.  

 

H5 

 

Ni statistično značilnih razlik v znanju o evoluciji med šolama. 
 

Spremenljivke 
 

Podatke za spremenljivke smo zbrali z anketnim vprašalnikom. 

Seznam spremenljivk: 

1. Demografski podatki – neodvisne spremenljivke. 

Spol, 

razred šolanja, 

vrsta šole. 

 

2. Samoocena znanja iz evolucije. 

 

3. Najpomembnejši vir informacij o evoluciji. 

 

4. Informacije pridobljene v času šolanja. 

 

5. Strinjanje/nestrinjanje s trditvami, ki se nanašajo na 

dejstva povezana z učencem. 
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6. Strinjanje/nestrinjanje s trditvami, ki se nanašajo na 

delovanje znanosti. 

 

7. Strinjanje/nestrinjanje s trditvami, ki se nanašajo na 

znanje o evoluciji. 

 

8. Strinjanje/nestrinjanje s trditvami, ki se nanašajo na 

evolucijo človeka. 

 

9. Strinjanje/nestrinjanje s trditvami, ki se nanašajo na 

neznanstvena pojmovanja. 

 

10. Strinjanje/nestrinjanje s trditvami, ki se nanašajo na 

stališča o poučevanju evolucije.  

 

11. Strinjanje/nestrinjanje s trditvami, ki se nanašajo na 

genske osnove evolucije. 
 

Metodologija 
 

Raziskovalna metoda 

Pri izdelavi diplomskega dela sem uporabila deskriptivno metodo 

empiričnega pedagoškega raziskovanja. 
 

Raziskovalni vzorec 

Raziskovalni vzorec zajema učence 4 osnovnih šol (dveh mestnih in 

dveh podeţelskih) v širši okolici Maribora. Anketo smo izvedli med 

204 učenci osnovnih šol (osmi in deveti razred).  

 

Postopki zbiranja podatkov 

S pomočjo literature smo zbrali podatke, ki se nanašajo na 

raziskovani problem in oblikovali anketni vprašalnik za osnovno šolo.  
 

Organizacija in izvedba zbiranja podatkov 

Anketiranje smo izvedli aprila in maja leta 2009. Anketiranje je 

potekalo skupinsko po posameznih razredih in anonimno. 

Anketiranje je potekalo pri učnih urah biologije, z redko izjemo tudi 

pri razredni uri.  
 

Anketni vprašalnik 
 



 

 

 

 

 

 

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 

Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj človeških virov 

in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 prednostne usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in 

usposabljanja˝ ter Javni razpis za izvajanje projekta naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011. 

149 

REPUBLIKA SLOVENIJA 

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 

www.mss.gov.si, e: gp.mss@gov.si 

Masarykova 16, 1000 Ljubljana 

t: 01 400 54 00, f: 01 400 53 21 

 

Vsebinsko-metodološke značilnosti anketnega vprašalnika 

Anketni vprašalnik je bil razdeljen na pet sklopov. V prvem sklopu 

smo ţeleli ugotoviti lastnosti vzorca, ki smo ga anketirali. Anketiranci 

so izpolnili obrazce o svojih osebnih podatkih.  

Drugi sklop se nanaša na učenčevo samooceno o evoluciji. 

Anketiranci so izbirali med odgovori izbirnega tipa vprašanj.   

V naslednjem sklopu so anketiranci razvrščali vire informacij o 

evoluciji glede na pomembnost dane informacije. 

Četrti sklop obsega vprašanje izbirnega tipa, kjer smo ugotavljali 

mnenja učencev o zastopanosti informacij o evoluciji v času 

šolanja.  

Zadnji sklop je bil sestavljen iz različnih  trditev, ki so obsegale več 

področij znanja o evoluciji, dejstva povezana z učencem ter stališča 

o neznanstvenih pojmovanjih in poučevanju evolucije. Znanje, 

stališča in dejstva smo preverjali s stopenjsko lestvico po Likertu.  

 

Postopki obdelave podatkov 

Podatke smo obdelali z računalniškim programom SPSS 13.0. 

Rezultati so prikazani v obliki tabel in grafov.  

χ2 – preizkus smo uporabili za analizo napak med spoloma, 

razredoma in med šolama.  

Kot statistično pomembne smo označili zveze, pri katerih je bil 

koeficient (p) manjši ali enak 0,05.  
 

Krajšave 
 

f Frekvenca 

f% Frekvenčni odstotek 

n Vsota 

ar Aritmetična sredina 

sd Standardni odklon 

p Koeficient pomembnosti; statistično pomembna razlika  

 

Rezultati in interpretacija 
 

Osebni podatki anketiranca 
 

V anketi so sodelovali 204 učenci osnovnih šol. Opis anketiranega 

vzorca podajamo v tabeli 22. 
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Tabela 22: Sestava anketirane populacije učencev 

Kategorije f f% 

Spol Moški 96 47,1 

Ţenski 106 52, 0 

Manjkajoči 

podatek 

2 1,0 

Osnovna šola Osemletna 11 5,4 

Devetletna 193 94,6 

Vrsta šole Mestna 123 60,3 

Podeţelska 81 39,7 

  

Iz tabele 22 je razvidno, da je zastopanost anketiranih deklet 

nekoliko večja od zastopanosti anketiranih fantov. V raziskavi je 

sodelovalo več kot 90 odstotkov devetošolcev, osmošolcev je bilo 

nekaj več kot 5 odstotkov. Večina anketiranih učencev je 

obiskovalo mestne šole. 
 

Tabela 23: Samoocena učencev iz znanja evolucije 

Kategorije 

Ocena Spol f f% 

Odlično (5) Moški 11 5,4 

Ţenski 8 3,9 

Manjkajoči 

podatek 

8 3,9 

Skupaj 27 13,2 

Prav dobro (4) Moški 35 17,2 

Ţenski 36 17,6 

Manjkajoči 

podatek 

1 0,5 

Skupaj 72 35,3 

Dobro (3) Moški 31 15,2 
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Ţenski 43 21,1 

Skupaj 74 36,3 

Zadostno (2) Moški 13 6,4 

Ţenski 13 6,4 

Skupaj 26 12,7 

Nezadostno 

(1) 

Moški 2 1,0 

Ţenski 3 1,5 

Skupaj 5 2,5 

 

Iz tabele 23 je razvidno, da je največji odstotek samoocene 

anketiranih učencev iz znanja evolucije ocena dobro (3), zatem 

sledi ocena prav dobro (4). Nekaj več kot 10 odstotkov anketiranih 

učencev meni, da je njihovo znanje za oceno odlično (5), zatem 

sledi samoocena zd (2). Manj kot 3 odstotke anketiranih pa meni, 

da je njihovo zanje o evoluciji nezadostno. Med spoloma ni velikih 

odstopanj glede samoocene, le pri oceni prav dobro (3) je nekoliko 

večji deleţ zastopan pri ţenskemu spolu. 
 

Dejstva povezana z učencem 

 

V prvem sklopu, dejstva povezana z učencem, smo vključili 

naslednje trditve:  
- Trditev 1: Po šolskem uspehu spadam v boljšo polovico 

razreda. 

- Trditev 2: Rad-a berem knjige z naravoslovno vsebino. 

- Trditev 3: Rad-a gledam filme in oddaje z naravoslovno 

vsebino. 
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Tabela 24: Statistični podatki o dejstvih povezanih z učencem 

(1 - se strinjam; 2 - se ne strinjam; 3 - ne vem; 4 - ne razumem) 

Zap. 

št. 

Trditev Se 

strinjam 

/  % 

Se ne 

strinjam 

/ % 

Ne vem 

/ % 

Ne 

razumem 

/ % 

n ar sd 

 

1 
Po šolskem uspehu spadam v boljšo 

polovico razreda. 

157 

77 

33 

16,2 

11 

5,4 

2 

1 

203 1,39 0,752 

 

2 
Rad-a berem knjige z naravoslovno 

vsebino. 

 

98 

48 

88 

43,1 

15 

7,4 

3 

1,5 

204 1,95 0,956 

 

3 
Rad-a gledam filme in oddaje z 

naravoslovno vsebino 

147 

72,1 

44 

21,6 

8 

3,9 

5 

2,5 

204 1,50 0,827 

 

Iz tabele 24 je razvidno, da so učenci v veliki večini mnenja, da spadajo po šolskem uspehu v boljšo polovico 

razreda. Učenci nekoliko raje gledajo filme in oddaje povezane z naravoslovno vsebino, kot pa berejo knjige s 

podobno vsebino. 
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Razlike o dejstvih povezanih z učencem med spoloma 
 

Tabela 25: Razlika o dejstvih povezanih z učencem med spoloma 

(1 - se strinjam; 2 - se ne strinjam; 3 - ne vem; 4 - ne razumem) 

 

Iz tabele 25 je razvidno, da so tako fantje kot dekleta mnenja, da po šolskem uspehu spadajo v boljšo polovico 

razreda. Fantje so v to še nekoliko bolj prepričani. Tako fantje kot dekleta raje gledajo filme in oddaje z 

naravoslovno vsebino, kot pa berejo knjige. 

Trditev   Spol 

Moški Ţenski 

n % ar sd n % ar sd 

Po šolskem uspehu spadam v boljšo 

polovico razreda. 

94 47,24 1,34 0,717 105 52,76 1,44 0,784 

Rad-a berem knjige z naravoslovno 

vsebino. 

 

96 47,76 1,98 0,947 105 52,24 1,92 0,968 

Rad-a gledam filme in oddaje z 

naravoslovno vsebino. 

96 47,76 1,38 0,738 105 52,24 1,60 0,894 
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V nadaljevanju smo s pomočjo χ2 – preizkusa ugotavljali, katere trditve oz. dejstva povezana z učencem so 

statistično značilne. Ugotovili smo, da razlike med fanti in dekleti niso statistično značilne. 
 

Razlike o dejstvih povezanih z učencem med razredoma 

 
Tabela 26: Razlika o dejstvih povezanih z učencem med razredoma 

(1 - se strinjam; 2 - se ne strinjam; 3 - ne vem; 4 - ne razumem) 

Trditev   Razred 

8. 9. 

n % ar sd n % ar sd 

Po šolskem uspehu spadam v boljšo 

polovico razreda. 

11 5,42 1,73 0,905 192 94,58 1,37 0,741 

Trditev   Razred 

8. 9. 

n % ar sd n % ar sd 

Rad-a berem knjige z naravoslovno 

vsebino. 

11 5,39 2,09 0,944 193 94,61 1,94 0,958 
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Vzorec osmošolcev je premajhen, zato so verjetno rezultati manj natančni. Odgovore učencev 8. razreda v 

tem primeru ne moremo posplošiti na celotno populacijo. Devetošolci so mnenja, da po šolskem uspehu 

spadajo v boljšo polovico razreda. Osmošolci in devetošolci raje gledajo filme in oddaje z naravoslovno 

vsebino, kot pa berejo knjige.  

 

Pri opravljanju χ2 – preizkusa smo ugotovili, da le-ta ni zanesljiv v primeru nobene trditve. Iz tega sedi, da razlike 

med osmošolci in devetošolci niso statistično značilne.  

 
  

Rad-a gledam filme in oddaje z 

naravoslovno vsebino. 

11 5,39 1,82 0,982 193 94,61 1,48 0,817 
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Razlike o dejstvih povezanih z učencem med šolama 
             

Tabela 27: Razlika o dejstvih povezanih z učencem med šolama 

(1 - se strinjam; 2 - se ne strinjam; 3 - ne vem; 4 - ne razumem) 

Trditev   Vrsta šole 

Mestna Podeţelska 

n % ar sd n % ar sd 

Po šolskem uspehu spadam v boljšo polovico 

razreda. 

122 60,10 1,34 0,701 

 

81 39,90 1,46 0,822 

 

Rad-a berem knjige z naravoslovno vsebino. 

 

123 60,29 1,80 0,941 

 

81 39,71 2,19 0,937 

 

Rad-a gledam filme in oddaje z 

naravoslovno vsebino. 

123 60,29 1,51 0,834 

 

81 39,71 1,47 0,823 
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Iz tabele 27 je razvidno, da se odgovori učencev mestnih in 

podeţelskih šol bistveno ne razlikujejo. Oboji so v veliki večini 

prepričani, da po šolskem uspehu spadajo v boljšo polovico 

razreda. Učenci mestnih šol so v to še nekoliko bolj prepričani. Oboji 

raje gledajo filme in oddaje z naravoslovno vsebino, kot pa berejo 

knjige. 

 

Pri opravljanju χ2 – preizkusa smo ugotovili, da le-ta ni zanesljiv v 

primeru nobene trditve. Iz tega sedi, da razlike med učenci mestnih 

in podeţelskih šol niso statistično značilne.  

 
Kako deluje znanost? 

V drugem sklopu, Kako deluje znanost, smo vključili naslednje 

trditve: 

- Trditev 1: Da bi znanstvena trditev veljala, mora biti potrjena s 

poskusom. 

- Trditev 2: Evolucija je le teorija, ki še ni bila potrjena. 

- Trditev 3: Evolucija je teorija, ki ni dokazana, zato ni 

znanstvena. 

- Trditev 4: Fosilov je tako malo, da z njimi ne morejo razloţiti 

naravnega izbora. 

- Trditev 5: Obstaja le ena znanstvena metoda dela. 

- Trditev 6: Razvoj človeka z evolucijo je le ena od moţnih 

znanstvenih razlag. 

- Trditev 7: S poskusi potrjujemo pravilnost teorij. 

- Trditev 8: Teorija je dobro potrjena hipoteza. 

- Trditev 9: V znanosti štejejo le dejstva in ne njihova razlaga. 

- Trditev 10: Znanost vključuje tudi prepričanja, domneve in 

reči, ki jih ne moremo neposredno opazovati. 

- Trditev 11: Znanstvene teorije niso dejstva, temveč pojav le 

pojasnjujejo. 

- Trditev 12: Znanstvene trditve imajo le začasen značaj. 

- Trditev 13: Znanstveni zakoni so teorije, ki so bile temeljito 

potrjene. 

- Trditev 14: Znanstveniki sprejemajo obstoj delcev in pojavov, ki 

niso bili nikoli neposredno opaţeni. 
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Tabela 28: Statistični podatki o poznavanju teorije o delovanju znanosti 

(1 - se strinjam; 2 - se ne strinjam; 3 - ne vem; 4 - ne razumem) 

 

Zap. 

št. 
Trditev Pravilni 

odgovor 
Se 

strinjam /  

% 

Se ne 

strinjam / 

% 

Ne vem 

/ % 
Ne 

razumem / 

% 

n ar sd 

1 Da bi znanstvena trditev 

veljala, mora biti potrjena s 

poskusom. 

Se ne 

strinjam 
34 

16,7 
151 
74 

17 
8,3 

2 
1 

204 1,94 0,535 

2 Evolucija je le teorija, ki še ni 

bila potrjena.  
Se ne 

strinjam 
115 
56,4 

37 
18,1 

48 
23,5 

3 
1,5 

203 1,70 0.881 

3 Evolucija je teorija, ki ni 

dokazana, zato ni znanstvena.  
Se ne 

strinjam 
107 
52,5 

34 
16,7 

59 
28,9 

3 
1,5 

203 1,79 0,916 

4 Fosilov je tako malo, da z njimi 

ne morejo razloţiti naravnega 

izbora. 

Se ne 

strinjam 
125 
61,3 

39 
19,1 

38 
18,6 

1 
0,5 

203 1,58 0,807 

5 Obstaja le ena znanstvena 

metoda dela. 
Se ne 

strinjam 
130 
63,7 

25 
12,3 

40 
19,6 

9 
4,4 

204 1,65 0,943 

 

Zap. 

št. 
Trditev Pravilni 

odgovor 
Se 

strinjam /  

% 

Se ne 

strinjam / 

% 

Ne vem 

/ % 
Ne 

razumem / 

% 

n ar sd 

6 Razvoj človeka z evolucijo je le 

ena od moţnih znanstvenih 

razlag. 

Se ne 

strinjam 
58 

28,4 
101 
49,5 

42 
20,6 

3 
1,5 

204 1,95 0,741 

7 S poskusi potrjujemo pravilnost Se ne 14 159 24 3 200 2,08 0,495 
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teorij. strinjam 6,9 77,9 11,8 1,5 

8 

 

Teorija je dobro potrjena 

hipoteza.  
Se ne 

strinjam 
50 

24,5 
107 
52,5 

40 
19,6 

7 
3,4 

204 2,02 0,762 

9 V znanosti štejejo le dejstva in 

ne njihova razlaga. 
Se ne 

strinjam 
121 
59, 3 

47 
23 

35 
17,2 

1 
0,5 

204 1,59 0,786 

10 Znanost vključuje tudi 

prepričanja, domneve in reči, 

ki jih ne moremo neposredno 

opazovati. 

Se 

strinjam 
107 
52,5 

26 
12,7 

56 
27,5 

14 
6,9 

203 1,61 0,712 

11 Znanstvene teorije niso dejstva, 

temveč pojav le pojasnjujejo. 
Se 

strinjam 
93 

45,6 
62 

30,4 
43 

21,1, 
6 

2,9 
204 1,85 0,860 

 

Zap. 

št. 
Trditev Pravilni 

odgovor 
Se 

strinjam /  

% 

Se ne 

strinjam / 

% 

Ne vem 

/ % 
Ne 

razumem / 

% 

n ar sd 

12 Znanstvene trditve imajo le 

začasen značaj. 
Se 

strinjam 
39 

19,1 
100 
49 

56 
27,5 

8 
3,9 

203 2,30 0,773 

13 Znanstveni zakoni so teorije, ki 

so bile temeljito potrjene. 
Se 

strinjam 
120 
58,8 

37 
18,1 

40 
19,6 

6 
2,9 

203 1,59 0,781 

14 Znanstveniki sprejemajo obstoj 

delcev in pojavov, ki niso bili 

nikoli neposredno opaţeni. 

Se 

strinjam 
70 

34,3 
54 

26,5 
65 

31,9 
14 
6,9 

203 1,92 0,780 

 

Iz tabele 28 je razvidno, da je večina učencev pravilno odgovorila na trditve pod zaporednimi številkami: 1, 6, 

7, 8, 10, 11 in 13. Več kot polovica učencev misli, da je evolucija le teorija, ki še ni bila potrjena ter, da je 
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evolucija teorija, ki ni dokazana, zato tudi ni znanstvena. Manj kot četrtina učencev se zaveda, da je fosilov 

dovolj, da lahko z njimi razloţimo naravni izbor. Zaskrbljujoče pa je dejstvo, da se le nekaj več kot 10 odstotkov 

učencev zaveda, da obstaja več znanstvenih metod dela ter, da znanost vključuje tudi prepričanja, domneve 

in reči, ki jih ne moremo neposredno opazovati. Več kot polovica učencev zmotno razmišlja, da v znanosti 

štejejo le dejstva in ne njihove razlage. Zaskrbljujoče je tudi, da manj kot četrtina učencev razume, da imajo 

znanstvene trditve le začasen značaj. Več kot četrtina anketiranih učencev pa ne ve, da znanstveniki  

sprejemajo obstoj delcev in pojavov, ki niso bili nikoli neposredno opaţeni.  

Razlike v poznavanju teorije o delovanju znanosti med spoloma 
 

Tabela 29: Razlika v poznavanju teorije o delovanju znanosti med spoloma 

(1 - se strinjam; 2 - se ne strinjam; 3 - ne vem; 4 - ne razumem) 

Trditev   Spol 

Moški Ţenski 

n % ar sd n % ar sd 

Da bi znanstvena trditev veljala, mora biti 

potrjena s poskusom. 
96 47,76 2,59 0,769 105 52,24 2,56 0,759 

Evolucija je le teorija, ki še ni bila potrjena.  95 47,50 1,57 0,760 105 52,50 1,66 0,795 

Evolucija je teorija, ki ni dokazana, zato ni 

znanstvena.  
95 47,50 1,61 0,741 105 52,50 1,67 0,768 

Fosilov je tako malo, da z njimi ne morejo 

razloţiti naravnega izbora. 
95 47,50 1,65 0,826 105 52,50 1,50 0,761 

Obstaja le ena znanstvena metoda dela. 96 47,76 1,49 0,720 105 52,24 1,48 0,695 
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Trditev   Spol 

Moški Ţenski 

n % ar sd n % ar sd 

Razvoj človeka z evolucijo je le ena od 

moţnih znanstvenih razlag. 
96 47,76 2,24 0,882 105 52,24 2,18 0,841 

S poskusi potrjujemo pravilnost teorij. 95 47,50 2,66 0,678 105 52,50 2,78 0,480 

Teorija je dobro potrjena hipoteza.  96 47,76 2,20 0,892 105 52,24 2,35 0,772 

V znanosti štejejo le dejstva in ne njihova 

razlaga. 
96 47,76 1,74 0,864 105 52,24 1,54 0,797 

Znanost vključuje tudi prepričanja, domneve 

in reči, ki jih ne moremo neposredno 

opazovati. 

96 48,00 1,61 0,731 104 52,00 1,58 0,678 

Znanstvene teorije niso dejstva, temveč 

pojav le pojasnjujejo. 
96 47,76 1,89 0,893 105 52,24 1,84 0,833 

Znanstvene trditve imajo le začasen značaj. 95 47,50 2,25 0,812 105 52,50 2,34 0,745 

Trditev   Spol 
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Iz tabele 29 je razvidno, da se odgovori fantov in deklet bistveno ne razlikujejo. Razlika med spoloma je le v 

jakosti strinjanja oz. nestrinjanja, kar je vidno na primer pri trditvah pod zaporednimi številkami: 4, 8 in 9. Fantje 

se nekoliko bolj zavedajo, da je fosilov dovolj, da lahko z njimi razloţimo naravni izbor ter, da v znanosti ne 

štejejo le dejstva, temveč njihova razlaga. Dekleta pa se nekoliko bolj zavedajo, da teorija ni dobro potrjena 

hipoteza. 

χ2 – preizkus je zanesljiv v primeru trditev pod zaporednima številkama: 10 in 14, pri vseh ostalih trditvah pa ni 

zanesljiv. Ugotovili smo, da razlike med spoloma niso statistično značilne za trditev pod zaporedno številko 10 ( 

χ2 = (3, N = 201) = 1,540; p = 0.673) in trditev pod zaporedno številko 14: χ2 = (3, N = 201) = 4,440; p = 0.218).  

 
Razlike v poznavanju teorije o delovanju znanosti med razredoma 
 

Tabela 30: Razlike v poznavanju teorije o delovanju znanosti med razredoma 

 (1 - se strinjam; 2 - se ne strinjam; 3 - ne vem; 4 - ne razumem) 

Moški Ţenski 

n % ar sd n % ar sd 

Znanstveni zakoni so teorije, ki so bile 

temeljito potrjene. 
95 47,50 1,63 0,826 105 52,50 1,54 0,734 

Znanstveniki sprejemajo obstoj delcev in 

pojavov, ki niso bili nikoli neposredno 

opaţeni. 

96 48,00 1,94 0,818 104 52,00 1,90 0,744 

Trditev   Razred 
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8. 9. 

n % ar sd n % ar sd 

Da bi znanstvena trditev veljala, mora biti 

potrjena s poskusom. 
11 5,39 2,64 0,674 193 94,61 2,57 0,768 

Evolucija je le teorija, ki še ni bila potrjena.  11 5,42 2,00 0,775 192 94,58 1,59 0,774 

Evolucija je teorija, ki ni dokazana, zato ni 

znanstvena.  
11 5,42 2,00 0,775 192 94,58 1,62 0,749 

Fosilov je tako malo, da z njimi ne morejo 

razloţiti naravnega izbora. 
11 5,42 1,73 0,786 192 94,58 1,57 0,796 

Obstaja le ena znanstvena metoda dela. 11 5,39 1,64 0,505 193 94,61 1,48 0,715 

Trditev   Razred 

8. 9. 

n % ar sd n % ar sd 

Razvoj človeka z evolucijo je le ena od 

moţnih znanstvenih razlag. 
11 5,39 2,09 0,831 193 94,61 2,22 0,863 

S poskusi potrjujemo pravilnost teorij. 10 5,0 2,60 0,699 190 95,0 2,73 0,579 

Teorija je dobro potrjena hipoteza.  11 5,39 2,27 0,786 193 94,61 2,28 0,838 
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Iz tabele 30 je razvidno, da se odgovori osmošolcev in devetošolcev bistveno ne razlikujejo. Razlika je le v 

jakosti strinjanja oz. nestrinjanja, kar je vidno na primer pri trditvah pod zaporednimi številkami: 2, 3, 9 in 10. 

Vzorec osmošolcev je premajhen, zato so verjetno rezultati manj natančni. Odgovore učencev 8. razreda v 

V znanosti štejejo le dejstva in ne njihova 

razlaga. 
11 5,39 1,91 0,701 193 94,61 1,62 0,840 

Znanost vključuje tudi prepričanja, domneve 

in reči, ki jih ne moremo neposredno 

opazovati. 

11 5,42 2,00 0,632 192 94,58 1,58 0,705 

Znanstvene teorije niso dejstva, temveč 

pojav le pojasnjujejo. 
11 5,39 1,91 0,831 193 94,61 1,84 0,864 

Znanstvene trditve imajo le začasen značaj. 11 5,42 2,18 0,751 192 94,58 2,31 0,776 

Trditev   Razred 

8. 9. 

n % ar sd n % ar sd 

Znanstveni zakoni so teorije, ki so bile 

temeljito potrjene. 
11 5,42 1,55 0,820 192 94,58 1,59 0,780 

Znanstveniki sprejemajo obstoj delcev in 

pojavov, ki niso bili nikoli neposredno 

opaţeni. 

11 5,42 2,09 0,701 192 94,58 1,91 0,784 
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tem primeru ne moremo posplošiti na celotno populacijo. Glede na dobljene rezultate pa lahko rečemo, da 

se osmošolci nekoliko bolj ne strinjajo s trditvijo s trditvami pod zaporedno številko: 2, 3 in 9. Devetošolci pa se v 

večji meri strinjajo s trditvijo, da znanost vključuje tudi prepričanja, domneve in reči, ki jih ne moremo 

neposredno opazovati. 

Pri opravljanju χ2 – preizkusa smo ugotovili, da le-ta ni zanesljiv v primeru nobene trditve. Iz tega sedi, da razlike 

med osmošolci in devetošolci niso statistično značilne.  

 

Razlike v poznavanju teorije o delovanju znanosti med šolama 
 

Tabela 31: Razlike v poznavanju teorije o delovanju znanosti med šolama 

(1 – se strinjam; 2 - se ne strinjam; 3 - ne vem; 4 - ne razumem) 

 

Trditev   Tip šole 

Mestna šola Podeţelska šola 

n % ar sd n % ar sd 

Da bi znanstvena trditev veljala, mora biti 

potrjena s poskusom. 
123 60,29 2,62 0,719 81 39,71 2,51 0,823 

Evolucija je le teorija, ki še ni bila potrjena.  123 60,59 1,57 0,714 80 39,41 1,69 0,866 

Evolucija je teorija, ki ni dokazana, zato ni 

znanstvena.  
122 60,10 1,63 0,763 81 39,90 1,65 0,744 

Fosilov je tako malo, da z njimi ne morejo 

razloţiti naravnega izbora. 
122 60,10 1,55 0,772 81 39,90 1,62 0,830 

Obstaja le ena znanstvena metoda dela. 123 81 1,52 0,728 81 39,71 1,43 0,670 

Trditev   Tip šole 

Mestna šola Podeţelska šola 

n % ar sd n % ar sd 

Razvoj človeka z evolucijo je le ena od 

moţnih znanstvenih razlag. 
123 81 2,12 0,864 81 39,71 2,35 0,839 

S poskusi potrjujemo pravilnost teorij. 121 60,50 2,71 0,612 79 39,50 2,75 0,542 

Teorija je dobro potrjena hipoteza.  123 81 2,28 0,835 81 39,71 2,27 0,837 

V znanosti štejejo le dejstva in ne njihova 

razlaga. 
123 81 1,59 0,818 81 39,71 1,70 0,858 

Znanost vključuje tudi prepričanja, domneve 122 60,10 1,64 0,705 81 39,90 1,54 0,708 
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Iz tabele 31 je razvidno, da se odgovori učencev mestnih in podeţelskih šol bistveno ne razlikujejo. Razlika je le 

v jakosti strinjanja oz. nestrinjanja, kar je vidno na primer pri trditvah pod zaporednimi številkami: 6 in 11. Učenci 

podeţelskih šol se nekoliko bolj ne strinjajo s trditvijo, da je razvoj človeka z evolucijo le ena od moţnih 

znanstvenih razlag, se pa nekoliko bolj strinjajo s trditvijo, da znanstvene teorije niso dejstva, temveč pa pojav 

le pojasnjujejo. 

in reči, ki jih ne moremo neposredno 

opazovati. 

Znanstvene teorije niso dejstva, temveč 

pojav le pojasnjujejo. 
123 81 1,93 0,879 81 39,71 1,73 0,822 

Znanstvene trditve imajo le začasen značaj. 123 60,59 2,30 0,799 80 39,41 2,30 0,736 

Trditev   Tip šole 

Mestna šola Podeţelska šola 

n % ar sd n % ar sd 

Znanstveni zakoni so teorije, ki so bile 

temeljito potrjene. 
123 60,59 1,54 0,761 80 39,41 1,68 0,808 

Znanstveniki sprejemajo obstoj delcev in 

pojavov, ki niso bili nikoli neposredno 

opaţeni. 

122 60,10 1,96 0,765 81 39,90 1,86 0,802 
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χ2 – preizkus je zanesljiv v primeru trditev pod zaporednima številkama: 10 in 14, pri vseh ostalih trditvah pa ni 

zanesljiv. Ugotovili smo, da razlike med spoloma niso statistično značilne za trditev pod zaporedno številko 10 ( 

χ2 = (3, N = 203) = 1,680; p = 0.641) in za trditev pod zaporedno številko 14( χ2 = (3, N = 203) = 2,054; p = 0.561).
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Znanje o evoluciji  

V tretjem sklopu, Znanje o evoluciji, smo vključili naslednje trditve:  

- Trditev 1: Biološka evolucija deluje vedno v smeri 

izpopolnjevanja organizmov. 

- Trditev 2: Če so mutacije naključne, je naključna tudi 

evolucija. 

- Trditev 3: Če ţival nek organ ne uporablja, bo prej ali slej 

izginil. 

- Trditev 4: Če ţivali dovolj dolgo teţijo k nečemu, to postane 

dedno. 

- Trditev 5: Človeška vrsta se je razvijala milijone let.   

- Trditev 6: Darwin je glavna in najvišja avtoriteta evolucije 

- Trditev 7: Darwin je prvi odkril in pisal o evoluciji. 

- Trditev 8: Evolucija je usmerjen proces. 

- Trditev 9: Evolucija pomeni, da se ţivljenje spreminja po 

naključju. 

- Trditev 10: Evolucija v naravi je usmerjena k razvoju 

popolnejših bitji. 

- Trditev 11: Evolucije še nikoli niso opazovali. 

- Trditev 12: Evolucijo imenujemo postopen razvoj od 

preprostega do bolj zapletenega, boljšega ali vsaj do nečesa 

drugačnega. 

- Trditev 13: Naravni izbor daje organizmom to, kar potrebujejo 

za preţivetje. 

- Trditev 14: Naravni izbor in selekcija pomeni isto stvar. 

- Trditev 15: Naravni izbor izloča slabše prilagojene in favorizira 

bolje prilagojene organizme. 

- Trditev 16: Naravni izbor je drugo ime za evolucijo. 

- Trditev 17: Naravni izbor vedno vodi v večjo zapletenost 

organizmov. 

- Trditev 18: Nekatere ţivali lahko v času ţivljenja zamenjajo 

spol. 

- Trditev 19: Organi ţivali so preveč kompleksni, da bi bili 

izpostavljeni evoluciji. 

- Trditev 20: Organizmi z evolucijo postajajo vedno boljši. 

- Trditev 21: Razvoj  avtomobila od fička, hrošča ali spačka do 

avtomobila z letnico izdelave 2009 je evolucija. 

- Trditev 22: Razvoj osebka od rojstva do starosti je evolucija. 

- Trditev 23: Razvoj ţivih bitij je naraven proces. 

- Trditev 24: S teorijo evolucije ne moremo razloţiti lastnosti, kot 

je homoseksualnost. 

- Trditev 25: Tekom evolucije se osebki spreminjajo v daljšem 

časovnem obdobju, spremembe pa se dedujejo. 
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- Trditev 26: Teorija evolucije le pomanjkljivo razloţi raznolikost 

ţivih bitij. 

- Trditev 27: Tudi med ţivalmi obstajajo odnosi, ki bi jih lahko 

označili kot homoseksualne. 

- Trditev 28: V ugodnih pogojih se lahko iz prahu razvijejo bolhe. 

- Trditev 29: Vrzeli v fosilnih najdbah spodbijajo evolucijo. 

- Trditev 30: Vrsto, ki je izumrla, prej ali slej nadomesti druga 

podobna vrsta. 

- Trditev 31: Vesolje je nastalo pred manj kakor enim milijonom 

let. 

- Trditev 32: Vsa ţiva bitja so se pojavila v današnji obliki. 

- Trditev 33: Vse prilagoditve so posledica naravnega izbora. 

- Trditev 34: Z evolucijo nastajajo bitja, ki so odlično prilagojena 

svojemu okolju 

- Trditev 35: Z evolucijo ne moremo razloţi nastanka 

kompleksnih oblik ţivljenja. 

- Trditev 36: Z evolucijo ne moremo razloţiti razvoja očesa. 

- Trditev 37: Z evolucijo so organizmi vedno bolj prilagojeni na 

svoje okolje. 

- Trditev 38: Z naravnim izborom se organizmi skušajo prilagajati 

na okolje. 

- Trditev 39: Zaradi evolucije vrste laţe preţivijo. 

- Trditev 40: Kadar obstajata dva spola, partnerja za ploditev 

praviloma izbere samec. 
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Tabela 32: Statistični podatki o poznavanju teorije o evoluciji 

(1 - se strinjam; 2 - se ne strinjam; 3 - ne vem; 4 - ne razumem) 

Zap. 

št. 

Trditev Pravilni 

odgovor 

Se 

strinjam /  

% 

Se ne 

strinjam / 

% 

Ne vem 

/ % 

Ne 

razumem / 

% 

n ar sd 

1 Biološka evolucija deluje 

vedno v smeri izpopolnjevanja 

organizmov. 

Se ne 

strinjam 

25 
12,3 

102 
50 

66 
32,4 

11 
5,4 

204 2,38 0,695 

2 Če so mutacije naključne, je 

naključna tudi evolucija. 

Se ne 

strinjam 

68 
33,3 

56 
27,5 

56 
27,5 

24 
11,8 

204 1,94 0,779 

3 Če ţival nek organ ne 

uporablja, bo prej ali slej izginil. 

Se ne 

strinjam 

66 
32,4 

108 
52,9 

26 
12,7 

42,0 204 2,21 0,903 

4 Če ţivali dovolj dolgo teţijo k 

nečemu, to postane dedno. 

Se ne 

strinjam 

50 
24,5 

115 
56,4 

39 
19,1 

/ 204 2,32 0,843 

5 Človeška vrsta se je razvijala 

milijone let.   

Se 

strinjam 

177 
86,8 

13 
6,4 

12 
5,9 

1 
0,5 

203 1,19 0,534 

Zap. 

št. 

Trditev Pravilni 

odgovor 

Se 

strinjam /  

Se ne 

strinjam / 

Ne vem 

/ % 

Ne 

razumem / 

n ar sd 
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% % % 

6 Darwin je prvi odkril in pisal o 

evoluciji. 

Se 

strinjam 

123 
60,3 

21 
10,3 

58 
28,4 

1 
0,5 

203 1,50 0,678 

7 

 

Evolucija je teorija o izvoru 

ţivljenja. 

Se ne 

strinjam 

44 
21,6 

122 
59,8 

33 
16,2 

4 
2 

203 2,38 0,821 

8 Evolucija je usmerjen proces. Se ne 

strinjam 

37 
18,1 

106 
52 

53 
26 

7 
3,4 

203 2,34 0,769 

9 Evolucija pomeni, da se 

ţivljenje spreminja po naključju. 

Se ne 

strinjam 

95 
46,6 

64 
31,4 

39 
19,1 

6 
2,9 

204 1,85 0,872 

10 Evolucija v naravi je usmerjena 

k razvoju popolnejših bitji. 

Se ne 

strinjam 

47 
23 

123 
60,3 

25 
12,3 

9 
4,4 

204 2,37 0,835 

11 Evolucije še nikoli niso 

opazovali. 

Se ne 

strinjam 

126 
61,8 

21 
10,3 

51 
25 

6 
2,9 

204 1,49 0,677 

Zap. 

št. 

Trditev Pravilni 

odgovor 

Se 

strinjam /  

% 

Se ne 

strinjam / 

% 

Ne vem 

/ % 

Ne 

razumem / 

% 

n ar sd 
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12 Evolucijo imenujemo postopen 

razvoj od preprostega do bolj 

zapletenega, boljšega ali vsaj 

do nečesa drugačnega. 

Se 

strinjam 

151 
74 

13 
6,4 

25 
12,3 

15 
7,4 

204 1,32 0,590 

13 Naravni izbor daje 

organizmom to, kar 

potrebujejo za preţivetje. 

Se ne 

strinjam 

20 
9,8 

145 
71,1 

32 
15,7 

6 
2,9 

203 2,62 0,660 

14 Naravni izbor in selekcija 

pomeni isto stvar. 

Se 

strinjam 

66 
32,4 

52 
25,5 

80 
39,2 

5 
2,5 

203 1,93 0,761 

15 Naravni izbor izloča slabše 

prilagojene in favorizira bolje 

prilagojene organizme. 

Se 

strinjam 

101 
49,5 

24 
11,8 

61 
29,9 

16 
7,8 

202 1,62 0,690 

16 Naravni izbor je drugo ime za 

evolucijo. 

Se ne 

strinjam 

67 
32,8 

36 
17,6 

81 
39,7 

4 
2 

188 1,84 0,724 

 

Zap. 

št. 

Trditev Pravilni 

odgovor 

Se 

strinjam /  

% 

Se ne 

strinjam / 

% 

Ne vem 

/ % 

Ne 

razumem / 

% 

n ar sd 
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17 Naravni izbor vedno vodi v 

večjo zapletenost organizmov. 

Se ne 

strinjam 

81 
39,7 

29 
14,2 

79 
38,7 

13 
6,4 

202 2,09 0,853 

18 Nekatere ţivali lahko v času 

ţivljenja zamenjajo spol. 

Se 

strinjam 

70 
34,3 

94 
46,1 

37 
18,1 

1 
0,5 

202 2,12 0,895 

19 Organi ţivali so preveč 

kompleksni, da bi bili 

izpostavljeni evoluciji. 

Se ne 

strinjam 

101 
49,5 

34 
16,7 

56 
27,5 

13 
6,4 

204 1,67 0,746 

20 Organizmi z evolucijo postajajo 

vedno boljši. 

Se ne 

strinjam 

31 
15,2 

136 
66,7 

34 
16,7 

3 
1,5 

204 2,51 0,746 

21 Razvoj  avtomobila od fička, 

hrošča ali spačka do 

avtomobila z letnico izdelave 

2009 je evolucija. 

Se 

strinjam 

97 
47,5 

74 
36,3 

32 
15,7 

 

/ 203 1,89 0,913 

 

 

Zap. 

št. 

Trditev Pravilni 

odgovor 

Se 

strinjam /  

% 

Se ne 

strinjam / 

% 

Ne vem 

/ % 

Ne 

razumem / 

% 

n ar sd 
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22 Razvoj osebka od rojstva do 

starosti je evolucija. 

Se ne 

strinjam 

103 
50,5 

73 
35,8 

23 
11,3 

4 
2 

203 2,15 0,922 

23 Razvoj ţivih bitij je naraven 

proces. 

Se 

strinjam 

175 
85,8 

13 
6,4 

15 
7,4 

1 
0,5 

204 1,21 0,541 

24 S teorijo evolucije ne moremo 

razloţiti lastnosti, kot je 

homoseksualnost. 

Se 

strinjam 

60 

29,41 

75 

36,76 

61 

29,90 

8 

3,92 

204 1,93 0,812 

25 Tekom evolucije se osebki 

spreminjajo v daljšem 

časovnem obdobju, 

spremembe pa se dedujejo. 

Se 

strinjam 

129 
63,2 

26 
12,7 

39 
19,1 

9 
4,4 

203 1,49 0,713 

26 Teorija evolucije le 

pomanjkljivo razloţi raznolikost 

ţivih bitij. 

Se ne 

strinjam 

90 
44,1 

44 
21,6 

62 
30,4 

5 
2,5 

201 2,23 0,786 

 

Zap. 

št. 

Trditev Pravilni 

odgovor 

Se 

strinjam /  

% 

Se ne 

strinjam / 

% 

Ne vem 

/ % 

Ne 

razumem / 

% 

n ar sd 
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27 Tudi med ţivalmi obstajajo 

odnosi, ki bi jih lahko označili 

kot homoseksualne. 

Se 

strinjam 

115 
56,4 

50 
24,5 

38 
18,6 

1 
0,5 

204 1,68 0,843 

28 V ugodnih pogojih se lahko iz 

prahu razvijejo bolhe. 

Se ne 

strinjam 

50 

24,75 

96 

47,52 

54 

26,73 

2 

0,99 

202 2,23 0,821 

29 Vrzeli v fosilnih najdbah 

spodbijajo evolucijo. 

Se ne 

strinjam 

58 

28,43 

73 

35,78 

59 

28,92 

14 

6,86 

204 2,67 0,647 

30 Vrsto, ki je izumrla, prej ali slej 

nadomesti druga podobna 

vrsta. 

Se 

strinjam 

114 
55,9 

59 
28,9 

30 
14,7 

203 
99,5 

203 1,73 0,885 

31 Vesolje je nastalo pred manj 

kakor enim milijonom let. 

Se ne 

strinjam 

20 
9,85 

157 
77,34 

23 
11,33 

3 
1,48 

203 2,07 0,800 

32 Vsa ţiva bitja so se pojavila v 

današnji obliki. 

Se ne 

strinjam 

163 
79,9 

18 
8,8 

21 
10,3 

1 
0,5 

203 1,29 0,619 

Zap. 

št. 

Trditev Pravilni 

odgovor 

Se 

strinjam /  

% 

Se ne 

strinjam / 

% 

Ne vem 

/ % 

Ne 

razumem / 

% 

n ar sd 
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33 Vse prilagoditve so posledica 

naravnega izbora. 

Se ne 

strinjam 

55 
27 

80 
39,2 

61 
29,9 

6 
2,9 

202 2,12 0,810 

34 Z evolucijo nastajajo bitja, ki so 

odlično prilagojena svojemu 

okolju. 

Se 

strinjam 

146 
71,6 

25 
12,3 

31 
15,2 

2 
1 

204 1,41 0,699 

35 Z evolucijo ne moremo razloţi 

nastanka kompleksnih oblik 

ţivljenja. 

Se ne 

strinjam 

65 
31,9 

39 
19,1 

77 
37,7 

22 
10,8 

203 1,87 0,706 

36 Z evolucijo ne moremo razloţiti 

razvoja očesa. 

Se ne 

strinjam 

92 
45,1 

44 
21,6 

62 
30,4 

6 
2,9 

204 1,76 0,784 

37 Z evolucijo so organizmi vedno 

bolj prilagojeni na svoje okolje. 

Se 

strinjam 

163 
79,9 

13 
6,4 

25 
12,3 

2 
1 

203 1,26 0,568 

38 Z naravnim izborom se 

organizmi skušajo prilagajati na 

okolje. 

Se ne 

strinjam 

23 
11,3 

141 
69,1 

34 
16,7 

5 
2,5 

203 2,58 0,687 
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Zap. 

št. 

Trditev Pravilni 

odgovor 

Se 

strinjam /  

% 

Se ne 

strinjam / 

% 

Ne vem 

/ % 

Ne 

razumem / 

% 

n ar sd 

39 Zaradi evolucije vrste laţe 

preţivijo. 

Se 

strinjam 

137 
67,2 

27 
13,2 

34 
16,7 

5 
2,5 

203 1,46 0,719 

40 Kadar obstajata dva spola, 

partnerja za ploditev 

praviloma izbere samec. 

Se ne 

strinjam 

91 
44,6 

67 
32,8 

40 
19,6 

6 
2,9 

204 1,88 0,874 
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Iz tabele 32 je razvidno, da je večina učencev pravilno odgovorila 

na trditve pod zaporednimi številkami: 1, 3, 4, 5, 6,  7, 8, 10, 12, 13, 

15, 20, 21, 23, 25, 27, 30, 31, 34, 37, 38 in 39. Nekaj več kot četrtina 

učencev se zaveda, da v primeru naključnih mutacij, evolucija ni 

naključna ter, da evolucija pomeni, da se ţivljenje ne spreminja po 

naključju. Zaskrbljujoče je dejstvo, da je večina anketiranih učencev 

prepričana, da evolucije niso še nikoli opazovali. Več kot četrtina 

anketiranih učencev ne ve, da naravni izbor in selekcija pomeni isto 

stvar. Manj kot četrtina anketiranih učencev razume, da naravni 

izbor ni drugo ime za evolucijo ter, da naravni izbor vedno ne vodi v 

večjo zapletenost organizmov. Skoraj polovica anketiranih učencev 

ne ve, da lahko nekatere ţivali v času ţivljenja zamenjajo spol in 

zmotno razmišljajo, da so organi ţivali preveč kompleksni, da bi bili 

izpostavljeni evoluciji. Več kot polovica anketiranih učencev je 

prepričana, da je razvoj osebka od rojstva do starosti evolucija, kar 

pa seveda ne drţi. Samo nekaj več kot četrtina anketiranih 

učencev razume, da s teorijo evolucije ne moremo razloţiti lastnosti, 

kot je homoseksualnost. Skoraj polovica anketiranih učencev misli, 

da teorija evolucije le pomanjkljivo razloţi raznolikost ţivih bitij. Manj 

kot četrtina anketiranih se zaveda, da to ne drţi. Zaskrbljujoče je 

tudi dejstvo, da skoraj četrtina anketiranih učencev misli, da se 

lahko v ugodnih pogojih iz prahu razvijejo bolhe. Manj kot 40 

odstotkov anketiranih učencev razume, da vrzeli v fosilnih najdbah 

ne spodbijajo evolucije ter, da vse prilagoditve niso posledica 

naravnega izbora. Najbolj zaskrbljujoč pa je odgovor na trditev, da 

so se vsa ţiva bitja pojavila v današnji obliki, s katero se je strinjala 

več kot četrtina anketiranih učencev. Manj kot četrtina anketiranih 

učencev razume, da lahko z evolucijo razloţimo nastanek 

kompleksnih oblik ţivljenja in razvoj očesa. Skoraj polovica 

anketiranih učencev pa zmotno razmišlja, da v primeru, če 

obstajata dva spola, partnerja za ploditev praviloma izbere samec. 
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Razlike v poznavanju teorije o evoluciji med spoloma 
 

Tabela 33: Razlika med spoloma v poznavanju teorije o evoluciji 

(1 - se strinjam; 2 - se ne strinjam; 3 - ne vem; 4 - ne razumem) 

Trditev   Spol 

Moški Ţenski 

n % ar sd n % ar sd 

Biološka evolucija deluje vedno v smeri 

izpopolnjevanja organizmov. 

96 47,76 2,44 0,673 105 52,24 2,31 0,711 

Če so mutacije naključne, je naključna 

tudi evolucija. 

96 47,76 1,89 0,794 105 52,24 1,99 0,766 

Če ţival nek organ ne uporablja, bo prej 

ali slej izginil. 

96 47,76 2,24 0,893 105 52,24 2,17 0,914 

Če ţivali dovolj dolgo teţijo k nečemu, to 

postane dedno. 

96 47,76 2,37 0,840 105 52,24 2,27 0,847 

Trditev   Spol 

Moški Ţenski 

n % ar sd n % ar sd 
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Človeška vrsta se je razvijala milijone let.   95 47,50 1,33 0,675 105 52,50 1,08 0,331 

Darwin je prvi odkril in pisal o evoluciji. 95 47,50 1,54 0,697 105 52,50 1,47 0,666 

Evolucija je teorija o izvoru ţivljenja. 95 47,50 2,33 0,847 105 52,50 2,44 0,796 

Evolucija je usmerjen proces. 95 47,50 2,41 0,771 105 52,50 2,28 0,766 

Evolucija pomeni, da se ţivljenje spreminja 

po naključju. 

96 47,76 1,82 0,908 105 52,24 1,88 0,840 

Evolucija v naravi je usmerjena k razvoju 

popolnejših bitji. 

96 47,76 2,38 0,817 105 52,24 2,36 0,856 

Evolucije še nikoli niso opazovali. 96 47,76 1,40 0,605 105 52,24 1,56 0,733 

Trditev   Spol 

Moški Ţenski 

n % ar sd n % ar sd 

Evolucijo imenujemo postopen razvoj od 

preprostega do bolj zapletenega, 

boljšega ali vsaj do nečesa drugačnega. 

96 47,76 1,31 0,549 105 52,24 1,33 0,630 
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Naravni izbor in selekcija pomeni isto stvar. 95 47,50 2,02 0,785 105 52,50 1,87 0,735 

Naravni izbor daje organizmom to, kar 

potrebujejo za preţivetje. 

96 47,76 2,48 0,735 105 52,24 2,74 0,555 

Naravni izbor izloča slabše prilagojene in 

favorizira bolje prilagojene organizme. 

95 47,74 1,62 0,717 104 52,26 1,62 0,673 

Naravni izbor je drugo ime za evolucijo. 89 47,34 1,81 0,705 99 52,66 1,86 0,742 

Naravni izbor vedno vodi v večjo 

zapletenost organizmov. 

95 47,74 2,16 0,858 104 52,26 2,02 0,847 

Trditev   Spol 

Moški Ţenski 

n % ar sd n % ar sd 

Nekatere ţivali lahko v času ţivljenja 

zamenjajo spol. 

94 47,24 1,96 0,915 105 52,76 2,25 0,864 

Organi ţivali so preveč kompleksni, da bi 

bili izpostavljeni evoluciji. 

96 47,76 1,65 0,773 105 52,24 1,70 0,722 

Organizmi z evolucijo postajajo vedno 

boljši. 

96 47,76 2,43 0,810 105 52,24 2,59 0,675 
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Razvoj  avtomobila od fička, hrošča ali 

spačka do avtomobila z letnico izdelave 

2009 je evolucija. 

96 48,00 1,98 0,951 104 52,00 1,83 0,875 

Razvoj osebka od rojstva do starosti je 

evolucija. 

95 47,50 2,26 0,912 105 52,50 2,05 0,924 

Razvoj ţivih bitij je naraven proces. 96 47,76 1,27 0,640 105 52,24 1,15 0,434 

Trditev   Spol 

Moški Ţenski 

n % ar sd n % ar sd 

S teorijo evolucije ne moremo razloţiti 

lastnosti, kot je homoseksualnost. 

96 47,76 1,89 0,832 105 52,24 1,96 0,796 

Tekom evolucije se osebki spreminjajo v 

daljšem časovnem obdobju, spremembe 

pa se dedujejo. 

95 47,50 1,59 0,765 105 52,50 1,42 0,662 

Teorija evolucije le pomanjkljivo razloţi 

raznolikost ţivih bitij. 

94 47,47 2,25 0,791 104 52,53 2,21 0,784 
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Tudi med ţivalmi obstajajo odnosi, ki bi jih 

lahko označili kot homoseksualne. 

96 47,76 1,69 0,850 105 52,24 1,68 0,838 

V ugodnih pogojih se lahko iz prahu 

razvijejo bolhe. 

95 47,74 2,12 0,865 104 52,26 2,33 0,769 

Vrzeli v fosilnih najdbah spodbijajo 

evolucijo. 

95 47,50 2,64 0,692 105 52,50 2,70 0,603 

Trditev   Spol 

Moški  

n % ar sd n % ar sd 

Vrsto, ki je izumrla, prej ali slej nadomesti 

druga podobna vrsta. 

95 47,50 1,76 0,896 105 52,50 1,69 0,870 

Vesolje je nastalo pred manj kakor enim 

milijonom let. 

96 47,76 2,13 0,841 105 52,24 2,02 0,759 

Vsa ţiva bitja so se pojavila v današnji 

obliki. 

95 47,50 1,31 0,649 105 52,50 1,27 0,593 

Vse prilagoditve so posledica naravnega 

izbora. 

94 47,24 2,14 0,829 105 52,76 2,10 0,796 
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Iz tabele 33 je razvidno, da se da se odgovori fantov in deklet bistveno ne razlikujejo. Razlika med spoloma je 

Z evolucijo nastajajo bitja, ki so odlično 

prilagojena svojemu okolju. 

96 47,76 1,40 0,718 105 52,24 1,41 0,675 

Z evolucijo ne moremo razloţi nastanka 

kompleksnih oblik ţivljenja. 

95 47,50 1,86 0,799 105 52,50 1,89 0,609 

Z evolucijo ne moremo razloţiti razvoja 

očesa. 

96 47,76 1,80 0,808 105 52,24 1,73 0,763 

Trditev   Spol 

Moški  

n % ar sd n % ar sd 

Z evolucijo so organizmi vedno bolj 

prilagojeni na svoje okolje. 

95 47,50 1,29 0,634 105 52,50 1,23 0,505 

Z naravnim izborom se organizmi skušajo 

prilagajati na okolje. 

95 47,50 2,57 0,718 105 52,50 2,59 0,661 

Zaradi evolucije vrste laţe preţivijo. 95 47,50 1,47 0,770 105 52,50 1,45 0,679 

Kadar obstajata dva spola, partnerja za 

ploditev praviloma izbere samec. 

96 47,76 2,02 0,903 105 52,24 1,75 0,830 
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le v jakosti strinjanja oz. nestrinjanja, kar je vidno na primer pri trditvah pod zaporednimi številkami: 5, 13, 18 in 

40. Fantje se nekoliko bolj strinjajo s trditvijo, da lahko nekatere ţivali v času ţivljenja zamenjajo spol. Dekleta pa 

se nekoliko bolj zavedajo, da se je človeška vrsta razvijala milijone let ter, da  naravni izbor ne daje 

organizmom to, kar potrebujejo za preţivetje. Presenetljivo pa je dejstvo, da več deklet kot fantov misli, da v 

primeru, če obstajata dva spola, partnerja za ploditev praviloma izbere samec.  

χ2 – preizkus je zanesljiv v primeru trditev pod zaporednimi številkami: 1, 2, 4, 12, 15, 19, 21, 30 in 31, pri vseh 

ostalih trditvah pa ni zanesljiv. Ugotovili smo, da razlike med spoloma niso statistično značilne za trditev pod 

zaporedno številko 1 (χ2 = (3, N = 202) = 5,012; p = 0.171), za trditev pod zaporedno številko 2 (χ2 = (3, N = 202) 

= 3,673; p = 0.299), za trditev pod zaporedno številko 4 (χ2 = (3, N = 202) = 5,612; p = 0.132), za trditev pod 

zaporedno številko 12 (χ2 = (2, N = 202) = 1,093; p = 0.579), za trditev pod zaporedno številko 15 (χ2 = (3, N = 

200) = 1,113;  p = 0.774), za trditev pod zaporedno številko 19 (χ2 = (3, N = 202) = 2,705; p = 0.439), za trditev 

pod zaporedno številko 21 (χ2 = (2, N = 201) = 5,976; p = 0.050), za trditev pod zaporedno številko 30 (χ2 = (2, N 

= 201) = 0,427; p = 0.808) in za trditev pod zaporedno številko 31 (χ2 = (3, N = 202) = 7,394; p = 0.060).  
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Razlike v poznavanju teorije o evoluciji med razredoma 
 

Tabela 34: Razlike med razredoma v poznavanju teorije o evoluciji 

(1 - se strinjam; 2 - se ne strinjam; 3 - ne vem; 4 - ne razumem) 

Trditev   Razred 

8. 9. 

n % ar sd n % ar sd 

Biološka evolucija deluje vedno v smeri 

izpopolnjevanja organizmov. 

11 5,39 1,91 0,701 193 94,61 2,40 0,686 

Če so mutacije naključne, je naključna tudi 

evolucija. 

11 5,39 1,55 0,522 193 94,61 1,96 0,786 

Če ţival nek organ ne uporablja, bo prej ali 

slej izginil. 

11 5,39 2,36 0,809 193 94,61 2,20 0,909 

Če ţivali dovolj dolgo teţijo k nečemu, to 

postane dedno. 

11 5,39 2,09 0,944 193 94,61 2,33 0,838 

Trditev   Spol 

Moški  

n % ar sd n % ar sd 
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Če ţival nek organ ne uporablja, bo prej ali 

slej izginil. 

11 5,39 2,36 0,809 193 94,61 2,20 0,909 

Če ţivali dovolj dolgo teţijo k nečemu, to 

postane dedno. 

11 5,39 2,09 0,944 193 94,61 2,33 0,838 

Človeška vrsta se je razvijala milijone let.   11 5,42 1,09 0,302 192 94,58 1,20 0,544 

Darwin je prvi odkril in pisal o evoluciji. 11 5,42 1,73 0,647 192 94,58 1,48 0,679 

Evolucija je teorija o izvoru ţivljenja. 11 5,42 2,64 0,674 192 94,58 2,37 0,827 

Evolucija je usmerjen proces. 11 5,42 2,27 0,647 192 94,58 2,34 0,777 

Evolucija pomeni, da se ţivljenje spreminja po 

naključju. 

11 5,39 2,18 0,874 193 94,61 1,83 0,870 

Trditev   Spol 

Moški  

n % ar sd n % ar sd 

Evolucija v naravi je usmerjena k razvoju 

popolnejših bitji. 

11 5,39 2,00 0,894 193 94,61 2,39 0,829 
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Evolucije še nikoli niso opazovali. 11 5,39 1,45 0,522 193 94,61 1,49 0,685 

Evolucijo imenujemo postopen razvoj od 

preprostega do bolj zapletenega, boljšega 

ali vsaj do nečesa drugačnega. 

11 5,39 1,36 0,505 193 94,61 1,32 0,595 

Naravni izbor daje organizmom to, kar 

potrebujejo za preţivetje. 

11 5,42 2,09 0,701 192 94,58 2,65 0,647 

Naravni izbor in selekcija pomeni isto stvar. 11 5,42 2,18 0,603 192 94,58 1,92 0,768 

Naravni izbor izloča slabše prilagojene in 

favorizira bolje prilagojene organizme. 

11 5,45 1,45 0,522 191 94,55 1,63 0,698 

Trditev   Spol 

Moški  

n % ar sd n % ar sd 

Naravni izbor je drugo ime za evolucijo. 11 5,85 1,82 0,751 177 94,15 1,84 0,724 

Naravni izbor vedno vodi v večjo zapletenost 

organizmov. 

11 5,45 2,18 0,751 191 94,55 2,08 0,860 

Nekatere ţivali lahko v času ţivljenja 

zamenjajo spol. 

11 5,45 2,55 0,820 191 94,55 2,09 0,895 
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Organi ţivali so preveč kompleksni, da bi bili 

izpostavljeni evoluciji. 

11 5,39 2,00 0,632 193 94,61 1,65 0,749 

Organizmi z evolucijo postajajo vedno boljši. 11 5,39 2,09 0,831 193 94,61 2,54 0,736 

Razvoj  avtomobila od fička, hrošča ali 

spačka do avtomobila z letnico izdelave 

2009 je evolucija. 

11 5,42 1,64 0,809 192 94,58 1,90 0,918 

Razvoj osebka od rojstva do starosti je 

evolucija. 

11 5,42 1,73 0,905 192 94,58 2,17 0,919 

Trditev   Spol 

Moški  

n % ar sd n % ar sd 

Razvoj ţivih bitij je naraven proces. 11 5,39 1,09 0,302 193 94,61 1,21 0,551 

S teorijo evolucije ne moremo razloţiti 

lastnosti, kot je homoseksualnost. 

11 5,39 2,27 0,647 193 94,61 1,91 0,818 

Tekom evolucije se osebki spreminjajo v 

daljšem časovnem obdobju, spremembe pa 

se dedujejo. 

11 5,42 2,00 0,775 192 94,58 1,46 0,701 
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Teorija evolucije le pomanjkljivo razloţi 

raznolikost ţivih bitij. 

11 5,47 1,91 0,701 190 94,53 2,25 0,788 

Vrzeli v fosilnih najdbah spodbijajo evolucijo. 11 5,42 2,36 0,924 192 94,58 2,69 0,626 

Tudi med ţivalmi obstajajo odnosi, ki bi jih 

lahko označili kot homoseksualne. 

11 5,39 1,55 0,934 193 94,61 1,69 0,840 

V ugodnih pogojih se lahko iz prahu razvijejo 

bolhe. 

11 5,45 1,91 0,831 191 94,55 2,25 0,819 

Trditev   Spol 

Moški  

n % ar sd n % ar sd 

Vrsto, ki je izumrla, prej ali slej nadomesti 

druga podobna vrsta. 

11 5,42 1,45 0,820 192 94,58 1,74 0,888 

Vesolje je nastalo pred manj kakor enim 

milijonom let. 

11 5,39 2,00 0,632 193 94,61 2,08 0,810 

Vsa ţiva bitja so se pojavila v današnji obliki. 11 5,42 1,45 0,820 192 94,58 1,28 0,607 

Vse prilagoditve so posledica naravnega 

izbora. 

11 5,45 1,82 0,751 191 94,55 2,14 0,812 
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Z evolucijo nastajajo bitja, ki so odlično 

prilagojena svojemu okolju. 

11 5,39 1,64 0,809 193 94,61 1,39 0,692 

Z evolucijo ne moremo razloţi nastanka 

kompleksnih oblik ţivljenja. 

11 5,42 1,82 0,751 192 94,58 1,88 0,705 

Z evolucijo ne moremo razloţiti razvoja 

očesa. 

11 5,39 2,00 0,775 193 94,61 1,75 0,784 

Trditev   Spol 

Moški  

n % ar sd n % ar sd 

Z evolucijo so organizmi vedno bolj 

prilagojeni na svoje okolje. 

11 5,42 1,36 0,674 192 94,61 1,26 0,563 

Z naravnim izborom se organizmi skušajo 

prilagajati na okolje. 

11 5,42 2,64 0,505 192 94,58 2,58 0,697 

Zaradi evolucije vrste laţe preţivijo. 11 5,42 1,82 0,874 192 94,58 1,44 0,706 

Kadar obstajata dva spola, partnerja za 

ploditev praviloma izbere samec. 

11 5,39 1,73 0,786 193 94,61 1,89 0,880 
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Iz tabele 34 je razvidno, da se odgovori osmošolcev in devetošolcev bistveno ne razlikujejo. Razlika med 

osmošolci in devetošolci je le v jakosti strinjanja oz. nestrinjanja, kar je vidno na primer pri trditvah pod 

zaporednimi številkami: 1, 2, 10, 18, 20, 22, 25 in 39. Vzorec osmošolcev je premajhen, zato so verjetno rezultati 

manj natančni. Odgovore učencev 8. razreda v tem primeru ne moremo posplošiti na celotno populacijo. 

Devetošolci so na omenjene trditve v večji meri pravilneje odgovorili, kot osmošolci.  

Pri opravljanju χ2 – preizkusa smo ugotovili, da le-ta ni zanesljiv v primeru nobene trditve. Iz tega sedi, da razlike 

med osmošolci in devetošolci niso statistično značilne. 

 
Razlike v poznavanju teorije o evoluciji med šolama 

 
Tabela 35: Razlike v poznavanju teorije o evoluciji med šolama 

(1 - se strinjam; 2 - se ne strinjam; 3 - ne vem; 4 - ne razumem) 

 

Trditev Vrsta šole 

Mestna šola Podeţelska šola 

n % ar sd n % ar sd 

Biološka evolucija deluje vedno v smeri 

izpopolnjevanja organizmov. 

123 60,29 2,45 0,692 81 39,71 2,27 0,689 

Če so mutacije naključne, je naključna tudi 

evolucija. 

123 60,29 1,96 0,762 81 39,71 1,91 0,809 

Trditev Vrsta šole 

Mestna šola Podeželska šola 

n % ar sd n % ar sd 

Če žival nek organ ne uporablja, bo prej ali slej 

izginil. 

123 60,29 2,30 0,868 81 39,71 2,06 0,940 

Če živali dovolj dolgo težijo k nečemu, to postane 

dedno. 

123 60,29 2,37 0,814 81 39,71 2,23 0,884 

Človeška vrsta se je razvijala milijone let.   122 60,40 2,34 0,859 80 39,60 2,29 0,860 
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Darwin je prvi odkril in pisal o evoluciji. 122 60,70 1,22 0,568 79 39,30 1,15 0,483 

Evolucija je teorija o izvoru življenja. 123 60,59 2,33 0,844 80 39,41 2,48 0,779 

Evolucija je usmerjen proces. 122 60,10 2,41 0,736 81 39,90 2,23 0,810 

Evolucija pomeni, da se življenje spreminja po 

naključju. 

123 60,29 1,80 0,865 81 39,71 1,91 0,883 

Trditev Vrsta šole 

Mestna šola Podeželska šola 

n % ar sd n % ar sd 

Evolucija v naravi je usmerjena k razvoju 

popolnejših bitji. 

123 60,29 2,37 0,832 81 39,71 2,38 0,845 

Evolucije še nikoli niso opazovali. 123 60,29 1,48 0,670 81 39,71 1,49 0,691 

Evolucijo imenujemo postopen razvoj od 

preprostega do bolj zapletenega, boljšega ali vsaj 

do nečesa drugačnega. 

121 60,20 2,49 0,720 80 39,80 2,56 0,691 

Naravni izbor daje organizmom to, kar 

potrebujejo za preživetje. 

122 60,40 2,59 0,677 80 39,60 2,65 0,658 

Naravni izbor in selekcija pomeni isto stvar. 122 60,40 2,63 0,578 80 39,60 2,59 0,669 

Naravni izbor izloča slabše prilagojene in 121 59,90 2,52 0,660 81 40,10 1,59 0,685 
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favorizira bolje prilagojene organizme. 

Naravni izbor je drugo ime za evolucijo. 115 61,17 1,87 0,744 73 38,83 1,78 0,692 

Trditev Vrsta šole 

Mestna šola Podeželska šola 

n % ar sd n % ar sd 

Naravni izbor vedno vodi v večjo zapletenost 

organizmov. 

121 60,20 2,13 0,846 80 39,80 1,59 0,688 

Nekatere živali lahko v času življenja zamenjajo 

spol. 

120 59,70 1,63 0,697 81 40,30 2,07 0,919 

Organi živali so preveč kompleksni, da bi bili 

izpostavljeni evoluciji. 

123 60,29 1,64 0,679 81 39,71 1,72 0,840 

Organizmi z evolucijo postajajo vedno boljši. 123 60,59 2,47 0,772 80 39,41 1,75 0,703 

Razvoj  avtomobila od fička, hrošča ali spačka do 

avtomobila z letnico izdelave 2009 je evolucija. 

121 59,90 1,67 0,663 81 40,10 1,88 0,900 

Razvoj osebka od rojstva do starosti je evolucija. 122 60,40 2,07 0,934 80 39,60 2,10 0,704 

S teorijo evolucije ne moremo razložiti lastnosti, 

kot je homoseksualnost. 

122 60,40 2,41 0,790 80 39,60 2,40 0,756 

Trditev  Vrsta šole 
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Mestna šola Podeželska šola 

n % ar sd n % ar sd 

Tekom evolucije se osebki spreminjajo v daljšem 

časovnem obdobju, spremembe pa se dedujejo. 

122 60,10 2,41 0,758 81 39,90 1,56 0,758 

Razvoj živih bitij je naraven proces. 121 60,20 2,26 0,704 80 39,80 2,35 0,797 

Teorija evolucije le pomanjkljivo razloži 

raznolikost živih bitij. 

121 60,20 2,24 0,796 80 39,80 2,21 0,774 

Tudi med živalmi obstajajo odnosi, ki bi jih lahko 

označili kot homoseksualne. 

122 60,40 2,18 0,882 80 39,60 2,20 0,863 

V ugodnih pogojih se lahko iz prahu razvijejo 

bolhe. 

122 60,40 2,21 0,835 80 39,60 2,25 0,803 

Vrzeli v fosilnih najdbah spodbijajo evolucijo. 123 60,59 2,69 0,642 80 39,41 2,65 0,658 

Vrsto, ki je izumrla, prej ali slej nadomesti druga 

podobna vrsta. 

122 60,40 2,49 0,752 80 39,60 2,46 0,762 

Trditev Vrsta šole 

Mestna šola Podeželska šola 

n % ar sd n % ar sd 

Vesolje je nastalo pred manj kakor enim 123 60,29 2,08 0,816 81 39,71 2,06 0,780 
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milijonom let. 

Vsa živa bitja so se pojavila v današnji obliki. 123 60,59 1,32 0,657 80 39,41 1,24 0,557 

Vse prilagoditve so posledica naravnega izbora. 122 60,40 2,17 0,779 80 39,60 2,05 0,855 

Z evolucijo nastajajo bitja, ki so odlično 

prilagojena svojemu okolju. 

122 60,40 1,93 0,805 80 39,60 1,90 0,821 

Z evolucijo ne moremo razloži nastanka 

kompleksnih oblik življenja. 

122 60,10 1,80 0,667 81 39,90 1,99 0,750 

Z evolucijo ne moremo razložiti razvoja očesa. 123 60,29 1,78 0,784 81 39,71 1,74 0,787 

Z evolucijo so organizmi vedno bolj prilagojeni na 

svoje okolje. 

122 60,40 2,43 0,727 80 39,60 2,49 0,729 

Trditev Vrsta šole 

Mestna šola Podeželska šola 

n % ar sd n % ar sd 

Zaradi evolucije vrste laže preživijo. 122 60,70 1,80 0,688 79 39,30 2,00 0,751 

Z naravnim izborom se organizmi skušajo 

prilagajati na okolje. 

123 60,59 2,58 0,678 80 39,41 2,59 0,706 

Kadar obstajata dva spola, partnerja za ploditev 

praviloma izbere samec. 

123 60,29 1,88 0,864 81 39,71 1,89 0,894 
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Iz tabele 35 je razvidno, da se odgovori učencev mestnih in podeţelskih šol bistveno ne razlikujejo. Razlika med 

učenci mestnih in podeţelskih šol je le v jakosti strinjanja oz. nestrinjanja, kar je vidno na primer pri trditvah pod 

zaporednimi številkami: 3, 15, 17, 18, 20 in 39. Učenci mestnih šol se bolj zavedajo, da v primeru, če ţival nek 

organ ne uporablja, le- ta ne bo izginil ter, da naravni izbor ni drugo ime za evolucijo. Učenci mestnih šol se bolj 

strinjajo s trditvijo, da naravni izbor vedno vodi v večjo zapletenost organizmov ter, da organizmi tekom 

evolucije ne postajajo vedno boljši. Zavedajo se tudi, da zaradi evolucije vrste laţe preţivijo. Učenci 

podeţelskih šol pa so nekoliko bolj prepričani v dejstvo, da naravni izbor izloča slabše prilagojene in favorizira 

bolje prilagojene organizme. 
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χ2 – preizkus je zanesljiv v primeru trditev pod zaporednimi 

številkami: 2, 4, 12, 15, 19, 21, 30, 31 in 35, pri vseh ostalih trditvah pa 

ni zanesljiv. Ugotovili smo, da so razlike med spoloma statistično 

značilne za trditev pod zaporedno številko 19 (χ2 = (3, N = 204) = 

11,650; p = 0.009). Za to trditev bomo v nadaljevanju prikazali 

rezultate tabelarično (tabela 15). Razlike med spoloma pa niso 

statistično značilne za trditev pod zaporedno številko 2 (χ2 = (3, N = 

204) = 3,017; p = 0.389), za trditev pod zaporedno številko 4 (χ2 = (2, 

N = 204) = 1,930; p = 0.381), za trditev pod zaporedno številko 12 (χ2 

= (3, N = 204) = 0,252;  p = 0.969), za trditev pod zaporedno številko 

15 (χ2 = (3, N = 202) = 1,226; p = 0.747), za trditev pod zaporedno 

številko 21 (χ2 = (3, N = 203) = 0,802; p = 0.670), za trditev pod 

zaporedno številko 30 (χ2 = (2, N = 203) = 0,024; p = 0.988), za trditev 

pod zaporedno številko 31 (χ2 = (3, N = 204) = 1,097; p = 0.778) in za 

trditev pod zaporedno številko 35 (χ2 = (3, N = 203) = 7,696; p = 

0.053). 
 
Tabela 36: Strinjanje s trditvijo: »Organi ţivali so preveč kompleksni, da bi bili izpostavljeni 

evoluciji.« glede na spol 

 Se 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Ne 

vem 

Ne 

razumem 

Skupaj 

 

 

Vrsta 

šole 

 

mestna 

N 58 14 40 11 123 

[%] 47,15 11,38 32,52 8,94 100,00 

 

podeţelska 

N 43 20 16 2 81 

[%] 53,09 24,69 19,75 2,47 100,00 

 

skupaj 

N 101 34 56 13 204 

[%] 49,51 16,67 27,45 6,37 100,00 
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Graf 21: Odgovori ločeni glede na šolo za trditev: »Organi ţivali so preveč kompleksni, da 

bi bili izpostavljeni evoluciji.« 

 

Evolucija človeka 

V četrtem sklopu, Evolucija človeka, smo vključili naslednje trditve:  

- Trditev 1: Človek ni izpostavljen naravnemu izboru. 

- Trditev 2: Človekova dejanja spremlja neko višje bitje. 

- Trditev 3: Dinozavri in pračlovek so pred izumrtjem dinozavrov 

sobivali. 

- Trditev 4: Evolucija človeka je zaključen proces. 

- Trditev 5: Neandertalci še niso poznali ognja. 

- Trditev 6: Razvoj človeka je posledica naravne selekcije.   

- Trditev 7: V vsej evoluciji človeka je v hkrati na Zemlji bivala 

vedno le po ena vrsta človeka. 

- Trditev 8: Ţivali so udomačili v starem veku. 
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Tabela 37: Statistični podatki o poznavanju teorije o evoluciji človeka 

(1 - se strinjam; 2 - se ne strinjam; 3 - ne vem; 4 - ne razumem) 

Zap. 

št. 

Trditev Pravilni 

odgovor 

Se 

strinjam /  

% 

Se ne 

strinjam / 

% 

Ne vem 

/ % 

Ne 

razumem / 

% 

n ar sd 

1 Človek ni izpostavljen 

naravnemu izboru. 

Se ne 

strinjam 

46 
22,77 

85 
42,08 

49 
24,26 

22 
10,89 

202 2,19 

 

0,784 

2 Dinozavri in pračlovek so pred 

izumrtjem dinozavrov sobivali. 

Se ne 

strinjam 

40 
19,70 

110 
54,19 

47 
23,15 

6 
2,96 

203 2,34 

 

0,789 

3 Evolucija človeka je zaključen 

proces. 

Se ne 

strinjam 

25 
12,32 

125 
61,58 

49 
24,14 

4 
1,97 

203 2,49 

 

0,706 

4 Ljudje imamo manj kot 

polovico DNA enake kot 

šimpanzi. 

Se ne 

strinjam 

53 
26 

73 
35,8 

71 
34,8 

6 
2,9 

203 2,10 

 

0,784 

5 Neandertalci še niso poznali 

ognja. 

Se ne 

strinjam 

116 
56,9 

40 
19,6 

45 
22,1 

2 
1 

203 1,63 

 

0,795 

 

Zap. Trditev Pravilni Se Se ne Ne vem Ne n ar sd 
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št. odgovor strinjam /  

% 

strinjam / 

% 

/ % razumem / 

% 

6 Razvoj človeka je posledica 

naravne selekcije.   

Se 

strinjam 

110 
53,9 

38 
18,6 

49 
24 

6 
2,9 

203 1,76 0,921 

7 V vsej evoluciji človeka je 

hkrati na Zemlji bivala vedno le 

po ena vrsta človeka. 

Se ne 

strinjam 

92 
45,1 

52 
25,5 

45 
22,1 

14 
6,9 

203 1,80 

 

0,821 

8 Ţivali so udomačili v starem 

veku. 

 

Se ne 

strinjam 

74 
36,3 

79 
38,7 

47 
23 

3 
1,5 

203 

 

2,02 

 

0,870 

 

Iz tabele 37 je razvidno, da se skoraj polovica anketiranih učencev zaveda, da je tudi človek izpostavljen 

naravnemu izboru. Več kot polovica anketiranih učencev ve, da dinozavri in pračlovek pred izumrtjem 

dinozavrov niso sobivali ter, da evolucija človeka ni zaključen proces. Samo nekaj več kot četrtina učencev 

ve, da imamo ljudje več kot polovico DNA enake kot šimpanzi, pribliţno enak deleţ učencev je bil 

neopredeljenih pri tej trditvi. Večina učencev pa ne ve, da so neandertalci ţe poznali ogenj, vedo pa, da je 

razvoj človeka posledica naravne selekcije. Skoraj polovica anketiranih učencev zmotno razmišlja, da je v vsej 

evoluciji človeka hkrati na Zemlji bivala vedno le po ena vrsta človeka. Skoraj 40 odstotkov anketiranih 

učencev ve, da ţivali niso udomačili v starem veku.  
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Razlike v poznavanju teorije o evoluciji človeka med spoloma 
 

Tabela 38: Razlika v poznavanju teorije o evoluciji človeka med spoloma 

(1 - se strinjam; 2 - se ne strinjam; 3 - ne vem; 4 - ne razumem) 

Trditev   Spol 

Moški Ţenski 

n % ar sd n % ar sd 

Človek ni izpostavljen naravnemu izboru. 95 47,50 2,18 0,791 105 52,50 2,21 0,781 

Dinozavri in pračlovek so pred izumrtjem 

dinozavrov sobivali. 

96 48,00 2,41 0,769 104 52,00 2,28 0,806 

Evolucija človeka je zaključen proces. 95 47,50 2,54 0,676 105 52,50 2,45 0,734 

Ljudje imamo manj kot polovico DNA enake 

kot šimpanzi. 

95 47,50 1,98 0,825 105 52,50 2,21 0,730 

Neandertalci še niso poznali ognja. 95 47,50 1,69 0,817 105 52,50 1,56 0,771 

Trditev   Spol 

Moški Ţenski 

n % ar sd n % ar sd 
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Iz tabele 38 je razvidno, da se da se odgovori fantov in deklet bistveno ne razlikujejo. Razlika med spoloma je 

le v jakosti strinjanja oz. nestrinjanja, kar je vidno na primer pri trditvah pod zaporednimi številkami: 4, 7 in 8. 

Dekleta se močneje nestrinjajo z omenjenimi trditvami, kot fantje in so nanje tudi v večini pravilno odgovorile. 

χ2 – preizkus je zanesljiv v primeru trditev pod zaporednima številkama: 1 in 7, pri vseh ostalih trditvah pa ni 

zanesljiv. Ugotovili smo, da so razlike med spoloma statistično značilne za trditev pod zaporedno številko 7 (χ2 = 

(3, N = 201) = 11,726; p = 0.008). Za to trditev bomo v nadaljevanju prikazali rezultate tabelarično (tabela 18). 

Razlike med spoloma pa niso statistično značilne za trditev pod zaporedno številko 1 (χ2 = (3, N = 200) = 0,608; 

p = 0.895).  

V vsej evoluciji človeka je v hkrati na Zemlji 

bivala vedno le po ena vrsta človeka. 

95 47,50 1,66 0,824 105 52,50 1,93 0,800 

Ţivali so udomačili v starem veku. 96 48,00 1,92 0,877 104 52,00 2,13 0,855 

Razvoj človeka je posledica naravne 

selekcije.   

95 47,50 1,67 0,805 105 52,50 1,60 0,742 
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Tabela 39: Strinjanje s trditvijo: »V vsej evoluciji človeka je hkrati na Zemlji bivala vedno le 

po ena vrsta človeka.« glede na spol 

 Se 

strinjam 
Se ne 

strinjam 
Ne 

vem 
Ne 

razumem 
Skupaj 

 

 
spol 

 
moški 

N 20 54 19 2 95 

[%] 21,05 56,84 20,00 2,11 100 

 
ţenski 

N 30 37 26 12 105 

[%] 28,57 35,24 24,76 11,43 100 

 
skupaj 

N 50 91 45 14 200 

[%] 25,00 45,50 22,50 7,00 100 

 

 
Graf 22: Odgovori ločeni glede spol za trditev: »V vsej evoluciji človeka je hkrati na Zemlji 

bivala vedno le po ena vrsta človeka.« 
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Razlike v poznavanju teorije o evoluciji človeka med razredoma 

 
Tabela 40: Razlike v poznavanju teorije o evoluciji človeka med razredoma 

(1 - se strinjam; 2 - se ne strinjam; 3 - ne vem; 4 - ne razumem) 

Trditev   Razred 

8. 9. 

n % ar sd n % ar sd 

Človek ni izpostavljen naravnemu izboru. 11 5,45 1,82 0,603 191 94,55 2,21 0,789 

Dinozavri in pračlovek so pred izumrtjem 

dinozavrov sobivali. 

11 5,42 2,00 0,775 192 94,58 2,36 0,788 

Evolucija človeka je zaključen proces. 11 5,42 2,27 0,905 192 94,58 2,51 0,694 

Ljudje imamo manj kot polovico DNA enake 

kot šimpanzi. 

11 5,42 1,82 0,751 192 94,58 2,11 0,784 

Neandertalci še niso poznali ognja. 11 5,42 1,64 0,809 192 94,58 1,63 0,796 

Trditev   Razred 

8. 9. 

n % ar sd n % ar sd 
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Iz tabele 40 je razvidno, da se da se odgovori osmošolcev in devetošolcev bistveno ne razlikujejo. Razlika med 

osmošolci in devetošolci je le v jakosti strinjanja oz. nestrinjanja, kar je vidno na primer pri trditvah pod 

zaporednimi številkami: 1, 2, 3, 4 in 8. Vzorec osmošolcev je premajhen, zato so verjetno rezultati manj 

natančni. Odgovore učencev 8. razreda v tem primeru ne moremo posplošiti na celotno populacijo. 

Devetošolci se bolj zavedajo, da je tudi človek izpostavljen naravnemu izboru, da dinozavri in pračlovek pred 

izumrtjem dinozavrov niso sobivali, da evolucija človeka ni zaključen proces ter, da imamo ljudje več kot 

polovico DNA enake kot šimpanzi. Osmošolci pa so nekoliko bolj prepričani v dejstvo, da ţivali niso udomačili v 

starem veku.  

Pri opravljanju χ2 – preizkusa smo ugotovili, da le-ta ni zanesljiv v primeru nobene trditve. Iz tega sedi, da razlike 

med osmošolci in devetošolci niso statistično značilne. 
 

 

 

 

 

 

Razvoj človeka je posledica naravne 

selekcije.   

11 5,42 1,64 0,674 192 94,58 1,65 0,786 

V vsej evoluciji človeka je v hkrati na Zemlji 

bivala vedno le po ena vrsta človeka. 

11 5,42 1,91 0,831 192 94,58 1,80 0,822 

Ţivali so udomačili v starem veku. 

 

11 5,42 2,55 0,820 192 94,58 1,99 0,865 
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Razlike v poznavanju teorije o evoluciji človeka med šolama 

 
Tabela 41: Razlike v poznavanju teorije o evoluciji človeka med šolama 

(1 - se strinjam; 2 - se ne strinjam; 3 - ne vem; 4 - ne razumem) 

 

Trditev   Vrsta šole 

Mestna šola Podeţelska šola 

n % ar sd n % ar sd 

Človek ni izpostavljen naravnemu izboru. 123 60,89 2,17 0,786 79 39,11 2,23 0,784 

Dinozavri in pračlovek so pred izumrtjem 

dinozavrov sobivali. 

123 60,59 2,36 0,811 80 39,41 2,33 0,759 

Evolucija človeka je zaključen proces. 122 60,10 2,52 0,707 81 39,90 2,46 0,708 

Trditev   Vrsta šole 

Mestna šola Podeţelska šola 

n % ar sd n % ar sd 

Ljudje imamo manj kot polovico DNA enake 

kot šimpanzi. 

122 60,10 2,11 0,769 81 39,90 2,09 0,809 
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Neandertalci še niso poznali ognja. 123 60,59 1,55 0,770 80 39,41 1,74 0,823 

Razvoj človeka je posledica naravne 

selekcije.   

121 60,20 1,70 0,792 80 39,80 1,55 0,745 

V vsej evoluciji človeka je v hkrati na Zemlji 

bivala vedno le po ena vrsta človeka. 

122 60,10 1,73 0,803 81 39,90 1,91 0,840 

Ţivali so udomačili v starem veku. 

 

123 60,59 2,09 0,878 80 39,41 1,93 0,854 
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Iz tabele 41 je razvidno, da se da se odgovori učencev mestnih in 

podeţelskih šol bistveno ne razlikujejo. Razlika med učenci mestnih 

in podeţelskih šol je le v jakosti strinjanja oz. nestrinjanja, kar je vidno 

na primer pri trditvah pod zaporednimi številkami: 5, 6, 7 in 8.  

Učenci podeţelskih šol se nekoliko bolj zavedajo, da je razvoj 

človeka posledica naravne selekcije. Več učencev mestnih šol 

zmotno razmišlja, da neandertalci še niso poznali ognja ter, da je v 

vsej evoluciji človeka hkrati na Zemlji bivala vedno le po ena vrsta 

človeka. Učenci mestnih šol pa se bolj zavedajo dejstva, da ţivali 

niso udomačili v starem veku.  

χ2 – preizkus je zanesljiv v primeru trditev pod zaporednima 

številkama: 1 in 7, pri vseh ostalih trditvah pa ni zanesljiv. Ugotovili 

smo, da razlike med učenci mestnih in podeţelskih šol niso statistično 

značilne za trditev pod zaporedno številko 1 (χ2 = (3, N = 202) = 

0,314; p = 0.957) in za trditev pod zaporedno številko 7 (χ2 = (3, N = 

203) = 3,591; p = 0.301). 

 
Neznanstvena pojmovanja 

V petem sklopu, Neznanstvena pojmovanja, smo vključili naslednje 

trditve:  

- Trditev 1: Brez vere v višje bitje bi bilo ţivljenje brez smisla. 

- Trditev 2: Če evolucija obstaja, jo usmerja neko višje bitje 

- Trditev 3: Človek se je razvil po zakonih evolucije, duha pa mu 

je vdihnilo višje bitje. 

- Trditev 4: Človekova dejanja spremlja neko višje bitje. 

- Trditev 5: Darwin je glavna in najvišja avtoriteta evolucije. 

- Trditev 6: Evolucija je brezboţna teorija. 

- Trditev 7: Evolucija je teorija, ki je v krizi. 

- Trditev 8: Evolucija vodi v nemoralno vedenje. 

- Trditev 9: Evolucije ni mogoče razloţiti brez prisotnosti nekega 

višjega bitja. 

- Trditev 10: Evolucijska teorija je povsem napačna. 

- Trditev 11: Evolucijska teorija vodi v rasizem in genocid. 

- Trditev 12: Horoskopom moramo verjeti, saj jih drugače ne bi 

objavljali. 

- Trditev 13: Naravni izbor ni v skladu z doktrino katoliške cerkve. 

- Trditev 14: Ob petkih 13. se dogaja več nesreč kot ob drugih 

dnevih. 

- Trditev 15: Obstaja dovolj dokazov o bivanju jetijev v Himalaji. 

- Trditev 16: Po smrti bo človek nagrajen ali kaznovan za svoja 

dejanja. 

- Trditev 17: Potek evolucije usmerja neko višje bitje ali um. 
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- Trditev 18: Poučevanje o evoluciji spodbuja zlorabo 

medicinskih znanosti. 

- Trditev 19: Povsem nepomembno je, če ljudje ne razumejo 

mehanizmov evolucije. 

- Trditev 20: Preţivetje močnejšega opravičuje ravnanje »vsak 

naj skrbi samo za sebe, na druge se ni potrebno ozirati«. 

- Trditev 21: Razvoj človeka je načrtovalo in ga vodi neko višje 

bitje. 

- Trditev 22: Religija in evolucija sta nezdruţljivi. 

- Trditev 23: Teorija evolucije je eden izmed krivcev porasta 

nasilja in kriminala. 

- Trditev 24: Teorija evolucije je napačna, saj je Biblija 

nezmotljiva. 

- Trditev 25: Teorija inteligentnega načrta je znanstvena razlaga 

o nastanku ţivljenja. 

- Trditev 26: Teorija naravne selekcije vzpodbuja nasilje in 

kriminal. 

- Trditev 27: Teorija naravnega izbora vzpodbuja rasizem. 

- Trditev 28: Teorija o boţji stvaritvi sveta najbolje razloţi izvor 

ţivih bitij. 

- Trditev 29: Verjamem v obstoj nekega višjega bitja. 

- Trditev 30: Vsa dogajanja v ţivem svetu lahko pojasnimo z 

naravoslovnimi zakonitostmi. 

- Trditev 31: Vsak si je povsem sam kriv, ker ţivi slabo. 

- Trditev 32: Vse ţivali in rastline so nastale v enem zamahu in to 

v končni in nespremenljivi obliki (kreacionizem). 

- Trditev 33: Z naravnimi procesi ni mogoče pojasniti nastanka 

prvega ţivega bitja. 

- Trditev 34: Ţivali imajo izvenčutno sposobnost zaznavanja 

potresov. 

- Trditev 35: Ţivljenje na Zemlji se ne bi moglo razviti brez 

posega nekega višjega bitja ali uma. 
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Tabela 42: Statistični podatki o stališčih neznanstvenih pojmovanj 

(1 - se strinjam; 2 - se ne strinjam; 3 - ne vem; 4 - ne razumem 

Zap. 

št. 

Trditev Se 

strinjam /  

% 

Se ne 

strinjam / 

% 

Ne vem 

/ % 

Ne 

razumem / 

% 

n ar sd 

1 Brez vere v višje bitje bi bilo ţivljenje 

brez smisla. 
122 

60,10 
49 

24,14 
23 

11,33 
9 

4,43 
203 2,36 0,847 

2 Če evolucija obstaja, jo usmerja neko 

višje bitje 
114 

56,44 
43 

21,29 
44 

21,78 
1 

0,50 
202 2,35 0,811 

3 Človek se je razvil po zakonih 

evolucije, duha pa mu je vdihnilo 

višje bitje. 

98 
48,28 

51 
25,12 

52 
25,62 

2 
0,99 

203 2,23 0,827 

4 Človekova dejanja spremlja neko 

višje bitje 
117 

57,35 
53 

25,98 
33 

16,18 
1 

0,49 
204 2,31 0,859 

5 Darwin je glavna in najvišja avtoriteta 

evolucije. 

29 
14,36 

107 
52,97 

64 
31,68 

2 
0,99 

202 1,61 0,726 

 

Zap. 

št. 

Trditev Se 

strinjam /  

% 

Se ne 

strinjam / 

% 

Ne vem 

/ % 

Ne 

razumem / 

% 

n ar sd 

6 Evolucija je brezboţna teorija. 46 
22,55 

83 
40,69 

63 
30,88 

12 
5,88 

204 1,82 0,776 
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7 Evolucija je teorija, ki je v krizi. 101 
50 

21 
10,40 

63 
31,19 

17 
8,42 

202 2,40 0,670 

8 Evolucija vodi v nemoralno vedenje. 18 
8,8 

122 
59,8 

52 
25,5 

11 
5,4 

203 2,51 0,655 

9 Evolucije ni mogoče razloţiti brez 

prisotnosti nekega višjega bitja. 
25 

12,3 
129 
63,2 

42 
20,6 

7 
3,4 

203 2,51 0,706 

10 Evolucijska teorija je povsem 

napačna. 
143 

70,10 
14 

6,86 
43 

21,08 
4 

1,96 
204 2,63 0,610 

11 Evolucijska teorija vodi v rasizem in 

genocid. 
129 

63,55 
20 

9,85 
45 

22,17 
9 

4,43 
203 2,54 0,669 

 

Zap. 

št. 

Trditev Se 

strinjam /  

% 

Se ne 

strinjam / 

% 

Ne vem 

/ % 

Ne 

razumem / 

% 

n ar sd 

12 Horoskopom moramo verjeti, saj jih 

drugače ne bi objavljali. 
25 

12,3 
161 
78,9 

14 
6,9 

3 
1,5 

203 2,67 0,685 

13 Naravni izbor ni v skladu z doktrino 

katoliške cerkve. 
63 

30,9 
45 

22,1 
73 

35,8 
14 
6,9 

195 1,91 0,740 

14 Ob petkih 13. se dogaja več nesreč 

kot ob drugih dnevih. 
61 

29,9 
127 
62,3 

14 
6,9 

1 
0,5 

203 2,33 0,908 

15 Obstaja dovolj dokazov o bivanju 

jetijev v Himalaji. 
34 

16,7 
75 

36,8 
89 

43,6 
5 

2,5 
203 2,20 0,706 
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16 Po smrti bo človek nagrajen ali 

kaznovan za svoja dejanja. 
40 

19,6 
118 
57,8 

43 
21,1 

3 
1,5 

204 2,38 0,795 

17 Potek evolucije usmerja neko višje 

bitje ali um. 
33 

16,2 
117 
57,4 

50 
24,5 

4 
2 

204 2,41 0,754 

 

Zap. 

št. 

Trditev Se 

strinjam /  

% 

Se ne 

strinjam / 

% 

Ne vem 

/ % 

Ne 

razumem / 

% 

n ar sd 

18 Poučevanje o evoluciji spodbuja 

zlorabo medicinskih znanosti.  
33 

16,2 
114 
55,9 

52 
25,5 

3 
1,5 

202 2,40 0,755 

19 Povsem nepomembno je, če ljudje 

ne razumejo mehanizmov evolucije. 
61 

29,9 
100 
49 

36 
17,6 

7 
3,4 

204 2,19 0,870 

20 Razvoj človeka je načrtovalo in ga 

vodi neko višje bitje. 
33 

16,2 
130 
63,7 

39 
19,1 

2 
1 

204 2,48 0,759 

21 Preţivetje močnejšega opravičuje 

ravnanje »vsak naj skrbi samo za 

sebe, na druge se ni potrebno 

ozirati«.  

48 
23,5 

134 
65,7 

16 
7,8 

6 
2,9 

204 2,42 0,847 

22 Religija in evolucija sta nezdruţljivi. 65 
31,9 

70 
34,3 

61 
29,9 

7 
3,4 

203 2,02 0,817 

23 Teorija evolucije je eden izmed 

krivcev porasta nasilja in kriminala. 
28 

13,7 
122 
59,8 

51 
25 

3 
1,5 

204 2,46 0,725 
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Zap. 

št. 

Trditev Se 

strinjam /  

% 

Se ne 

strinjam / 

% 

Ne vem 

/ % 

Ne 

razumem / 

% 

n ar sd 

24 Teorija evolucije je napačna, saj je 

Biblija nezmotljiva. 
18 
8,8 

147 
72,1 

35 
17,2 

4 
2 

204 2,63 0,641 

25 Teorija inteligentnega načrta je 

znanstvena razlaga o nastanku 

ţivljenja. 

65 
31,9 

41 
20,1 

71 
34,8 

26 
12,7 

203 1,88 0,715 

26 Teorija naravne selekcije vzpodbuja 

nasilje in kriminal. 
24 

11,8 
126 
61,8 

46 
22,5 

5 
2,5 

201 2,51 0,701 

27 Teorija naravnega izbora vzpodbuja 

rasizem. 
35 

17,2 
111 
54,4 

50 
24,5 

8 
3,9 

204 2,37 0,761 

28 Teorija o boţji stvaritvi sveta najbolje 

razloţi izvor ţivih bitij.  
33 

16,2 
132 
64,7 

35 
17,2 

4 
2 

204 2,49 0,759 

29 Verjamem v obstoj nekega višjega 

bitja. 
69 

33,8 
117 
57,4 

15 
7,4 

3 
1,5 

204 2,24 0,928 

 

Zap. 

št. 

Trditev Se 

strinjam /  

% 

Se ne 

strinjam / 

% 

Ne vem 

/ % 

Ne 

razumem / 

% 

n ar sd 

30 Vsa dogajanja v ţivem svetu lahko 

pojasnimo z naravoslovnimi 

92 
45,1 

73 
35,8 

33 
16,2 

6 
2,9 

204 1,91 0,897 
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zakonitostmi. 

31 Vsak si je povsem sam kriv, ker ţivi 

slabo. 
69 

33,8 
118 
57,8 

16 
7,8 

1 
0,5 

204 2,24 0,929 

32 Vse ţivali in rastline so nastale v enem 

zamahu in to v končni in 

nespremenljivi obliki. (kreacionizem) 

11 
5,4 

137 
67,2 

37 
18,1 

19 
9,3 

204 2,62 0,588 

33 Z naravnimi procesi ni mogoče 

pojasniti nastanka prvega ţivega 

bitja 

41 
20,1 

89 
43,6 

68 
33,3 

4 
2 

202 2,24 0,768 

34 Ţivali imajo izvenčutno sposobnost 

zaznavanja potresov. 
117 
57,4 

33 
16,2 

46 
22,5 

5 
2,5 

201 1,58 0,758 

35 Ţivljenje na Zemlji se ne bi moglo 

razviti brez posega nekega višjega 

bitja ali uma. 

41 
20,1 

117 
57,4 

42 
20,6 

3 
1,5 

203 2,37 0,801 
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Iz tabele 42 je razvidno, da je večina anketiranih učencev 

prepričana, da bi bilo brez vere v višje bitje ţivljenje brez smisla ter, 

da bi v primeru obstoja evolucije le-to usmerjalo višje bitje. Menijo 

tudi, da človekova dejanja spremlja višje bitje in, da se je človek 

razvil po zakonih evolucije. Več kot polovica anketiranih učencev 

se ne strinja s trditvijo, da je Darwin glavna in najvišja avtoriteta 

evolucije in menijo, da evolucije ni mogoče razloţiti brez prisotnosti 

nekega višjega bitja. Skoraj četrtina anketiranih učencev meni, da 

je evolucija brezboţna teorija ter, da je teorija inteligentnega načrta 

znanstvena razlaga o nastanku ţivljenja. Zaskrbljujoče je dejstvo, da 

večina anketiranih učencev misli, da je evolucijska teorija povsem 

napačna ter, da je le ta v krizi. Več kot četrtina anketiranih učencev 

je mnenja,  da naravni izbor ni v skladu z doktrino katoliške cerkve. 

Večina anketiranih učencev pa se ne strinja, da potek evolucije 

usmerja neko višje bitje ali um ter, da evolucija vodi v nemoralno 

vedenje. Pomirja nas lahko dejstvo, da je večina anketiranih 

učencev mnenja, da evolucijska teorija ne vodi v rasizem in 

genocid ter, da ţivali nimajo izvenčutno sposobnost zaznavanja 

potresov. Večina anketiranih učencev meni, da horoskopom ne 

rabimo verjeti ter, da se ob petkih 13. ne dogaja več nesreč kot ob 

drugih dnevih. Prepričani so tudi, da poučevanje o evoluciji ne 

spodbuja zlorabo medicinskih znanosti in, da je pomembno, če 

ljudje ne razumejo mehanizmov evolucije. Skoraj četrtina 

anketiranih učencev meni, da preţivetje močnejšega opravičuje 

ravnanje »vsak naj skrbi samo za sebe, na druge se ni potrebno 

ozirati« ter, da bo po smrti bo človek nagrajen ali kaznovan za svoja 

dejanja. Več kot četrtina pa meni, da si je vsak povsem sam kriv, ker 

ţivi slabo. V večini se ne strinjajo s trditvijo, da je razvoj človeka 

načrtovalo in ga vodi neko višje bitje ter, da je teorija evolucije 

eden izmed krivcev porasta nasilja in kriminala. Prepričani so tudi, 

da teorija naravne selekcije ne vzpodbuja nasilje, kriminal in rasizem. 

Zaskrbljujoče je tudi dejstvo, da je več kot četrtina anketiranih 

učencev prepričana, da sta religija in evolucija nezdruţljivi ter, da 

četrtina anketiranih učencev verjame v obstoj nekega višjega bitja. 

Večina anketiranih učencev meni, da teorija evolucije ni napačna 

in, da se je ţivljenje na Zemlji razvilo brez posega nekega višjega 

bitja ali uma. Prepričani so tudi, da teorija o boţji stvaritvi sveta ne 

razloţi najbolje izvor ţivih bitij. Manj kot polovica anketiranih 

učencev se ne strinja s trditvijo, da obstaja dovolj dokazov o bivanju 

jetijev v Himalaji. Skoraj polovica anketiranih meni, da lahko z 

naravnimi procesi pojasnimo nastanek prvega ţivega bitja. Večina 

anketiranih učencev se tudi zaveda, da vse ţivali in rastline niso 

nastale v enem zamahu, v končni in ne spremenljivi obliki. Manj kot 
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polovica anketiranih učencev je mnenja, da lahko vsa dogajanja v 

ţivem svetu pojasnimo z naravoslovnimi zakonitostmi.
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Razlike v neznanstvenih pojmovanjih med spoloma 
 

Tabela 43: Razlike v neznanstvenih pojmovanjih med spoloma  

(1 - se strinjam; 2 - se ne strinjam; 3 - ne vem; 4 - ne razumem) 

Trditev   Spol 

Moški Ţenski 

n % ar sd n % ar sd 

Brez vere v višje bitje bi bilo ţivljenje brez 

smisla. 
96 48,00 2,54 0,767 104 52,00 2,21 0,878 

Če evolucija obstaja, jo usmerja neko višje 

bitje 
94 47,24 2,41 0,822 105 52,76 2,31 0,788 

Človek se je razvil po zakonih evolucije, duha 

pa mu je vdihnilo višje bitje. 
95 47,50 2,35 0,809 105 52,50 2,14 0,837 

Človekova dejanja spremlja neko višje bitje 96 47,76 2,45 0,780 105 52,24 2,23 0,901 

Darwin je glavna in najvišja avtoriteta 

evolucije. 

94 47,24 1,67 0,739 105 52,76 1,57 0,719 

Evolucija je brezboţna teorija. 96 47,76 1,76 0,791 105 52,24 1,86 0,765 

Trditev   Spol 

Moški Ţenski 
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n % ar sd n % ar sd 

Evolucija je teorija, ki je v krizi. 94 47,24 2,39 0,691 105 52,76 2,41 0,646 

Evolucija vodi v nemoralno vedenje. 96 48,00 2,53 0,680 104 52,00 2,50 0,639 

Evolucije ni mogoče razloţiti brez prisotnosti 

nekega višjega bitja. 
95 47,50 2,60 0,706 105 52,50 2,45 0,693 

Evolucijska teorija je povsem napačna. 96 47,76 2,59 0,642 105 52,24 2,67 0,583 

Evolucijska teorija vodi v rasizem in genocid. 95 47,50 2,56 0,680 105 52,50 2,52 0,652 

Horoskopom moramo verjeti, saj jih drugače 

ne bi objavljali. 
96 47,76 2,58 0,763 105 52,24 2,76 0,581 

Naravni izbor ni v skladu z doktrino katoliške 

cerkve. 
91 47,40 1,79 0,738 101 52,60 1,99 0,728 

Ob petkih 13. se dogaja več nesreč kot ob 

drugih dnevih. 
95 47,50 2,39 0,891 105 52,50 2,25 0,928 

Trditev   Spol 

Moški Ţenski 

n % ar sd n % ar sd 

Vsa dogajanja v ţivem svetu lahko pojasnimo 

z naravoslovnimi zakonitostmi. 
96 47,76 1,84 0,910 105 52,24 1,95 0,892 

Vsak si je povsem sam kriv, ker ţivi slabo. 96 47,76 2,28 0,903 105 52,24 2,20 0,955 



 

 

 

 

 

 

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne 

prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 prednostne usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izvajanje 

projekta naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011. 

221 

REPUBLIKA SLOVENIJA 

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 

www.mss.gov.si, e: gp.mss@gov.si 

Masarykova 16, 1000 Ljubljana 

t: 01 400 54 00, f: 01 400 53 21 

 

 

Vse ţivali in rastline so nastale v enem 

zamahu in to v končni in nespremenljivi obliki 

(kreacionizem). 

96 47,76 2,55 0,663 105 52,24 2,68 0,509 

Z naravnimi procesi ni mogoče pojasniti 

nastanka prvega ţivega bitja 
94 47,24 2,32 0,779 105 52,76 2,14 0,752 

Ţivali imajo izvenčutno sposobnost 

zaznavanja potresov. 
94 47,24 1,62 0,764 105 52,76 1,53 0,748 

Ţivljenje na Zemlji se ne bi moglo razviti brez 

posega nekega višjega bitja ali uma. 
95 47,50 2,43 0,794 105 52,50 2,33 0,805 
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Iz tabele 43 je razvidno, da se da se odgovori fantov in deklet 

bistveno ne razlikujejo. Razlika med spoloma je le v jakosti strinjanja 

oz. nestrinjanja, kar je vidno na primer pri trditvah pod zaporednimi 

številkami: 1, 15 in 22. Fantje se močneje nestrinjajo z omenjenimi 

trditvami.  

χ2 – preizkus je zanesljiv v primeru trditev pod zaporednimi 

številkami: 6, 7, 8, 13, 25 in 32, pri vseh ostalih trditvah pa ni zanesljiv. 

Ugotovili smo, da razlike med fanti in dekleti niso statistično značilne 

za trditev pod zaporedno številko 6 (χ2 = (3, N = 202) = 1,957; p = 

0.581), za trditev pod zaporedno številko 7 (χ2 = (3, N = 200) = 1,164; 

p = 0.762), za trditev pod zaporedno številko 8 (χ2 = (3, N = 201) = 

2,238; p = 0.524), za trditev pod zaporedno številko 13 (χ2 = (3, N = 

193) = 5,474; p = 0.140), za trditev pod zaporedno številko 25 (χ2 = (3, 

N = 201) = 8,604; p = 0.035) in za trditev pod zaporedno številko 32 

(χ2 = (3, N = 202) = 6,248; p = 0.100). 



 

 

 

 

 

 

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne 

prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 prednostne usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izvajanje 

projekta naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011. 

223 

REPUBLIKA SLOVENIJA 

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 

www.mss.gov.si, e: gp.mss@gov.si 

Masarykova 16, 1000 Ljubljana 

t: 01 400 54 00, f: 01 400 53 21 

 

Razlike v neznanstvenih pojmovanjih med razredoma 

 
Tabela 44: Razlike v neznanstvenih pojmovanjih med razredoma  

(1 - se strinjam; 2 - se ne strinjam; 3 - ne vem; 4 - ne razumem)  

Trditev   Razred 

8. 9. 

n % ar sd n % ar sd 

Brez vere v višje bitje bi bilo ţivljenje brez 

smisla. 
10 4,93 2,70 0,675 193 95,07 2,34 0,852 

Če evolucija obstaja, jo usmerja neko višje 

bitje 
11 5,45 1,91 0,831 191 94,55 2,38 0,804 

Človek se je razvil po zakonih evolucije, duha 

pa mu je vdihnilo višje bitje. 
11 5,42 2,09 0,831 192 94,58 2,24 0,828 

Človekova dejanja spremlja neko višje bitje 11 5,39 2,36 0,809 193 94,61 2,31 0,864 

Darwin je glavna in najvišja avtoriteta 

evolucije. 

11 5,45 1,82 0,603 191 94,55 1,60 0,732 

Evolucija je brezboţna teorija. 11 5,39 1,55 0,522 193 94,61 1,83 0,786 

Trditev   Razred 

8. 9. 
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n % ar sd n % ar sd 

Evolucija je teorija, ki je v krizi. 11 5,45 2,18 0,751 191 94,55 2,41 0,665 

Evolucija vodi v nemoralno vedenje. 11 5,42 2,27 0,647 192 94,58 2,53 0,655 

Evolucije ni mogoče razloţiti brez prisotnosti 

nekega višjega bitja. 
10 4,93 2,20 0,919 193 95,07 2,53 0,693 

Evolucijska teorija je povsem napačna. 11 5,39 2,36 0,674 193 94,61 2,65 0,604 

Evolucijska teorija vodi v rasizem in genocid. 11 5,42 2,09 0,539 192 94,58 2,56 0,668 

Horoskopom moramo verjeti, saj jih drugače 

ne bi objavljali. 
11 5,42 2,55 0,820 192 94,58 2,68 0,679 

Naravni izbor ni v skladu z doktrino katoliške 

cerkve. 
11 5,64 2,18 0,603 184 94,36 1,89 0,746 

Ob petkih 13. se dogaja več nesreč kot ob 

drugih dnevih. 
11 5,42 2,09 1,044 192 94,58 2,34 0,901 

Trditev   Razred 

8. 9. 

n % ar sd n % ar sd 

Obstaja dovolj dokazov o bivanju jetijev v 

Himalaji. 
11 5,42 2,45 0,522 192 94,58 2,19 0,714 

Po smrti bo človek nagrajen ali kaznovan za 

svoja dejanja. 
11 5,39 2,27 1,009 193 94,61 2,39 0,783 
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Potek evolucije usmerja neko višje bitje ali 

um. 
11 5,39 2,27 0,786 193 94,61 2,42 0,753 

Poučevanje o evoluciji spodbuja zlorabo 

medicinskih znanosti.  
11 5,45 2,00 0,894 191 94,55 2,42 0,742 

Povsem nepomembno je, če ljudje ne 

razumejo mehanizmov evolucije. 
11 5,39 1,91 0,944 193 94,61 2,21 0,865 

Preţivetje močnejšega opravičuje ravnanje 

»vsak naj skrbi samo za sebe, na druge se ni 

potrebno ozirati«.  

11 5,39 2,09 0,831 193 94,61 2,44 0,846 

Razvoj človeka je načrtovalo in ga vodi neko 

višje bitje. 
11 5,39 2,45 0,820 193 94,61 2,48 0,757 

Trditev   Razred 

8. 9. 

n % ar sd n % ar sd 

Religija in evolucija sta nezdruţljivi. 11 5,42 2,18 0,603 192 94,58 2,02 0,828 

Teorija evolucije je eden izmed krivcev 

porasta nasilja in kriminala. 
11 5,39 2,18 0,751 193 94,61 2,48 0,722 

Teorija evolucije je napačna, saj je Biblija 

nezmotljiva. 
11 5,39 2,45 0,820 193 94,61 2,64 0,631 

Teorija inteligentnega načrta je znanstvena 

razlaga o nastanku ţivljenja. 
11 5,42 1,82 0,603 192 94,58 1,89 0,722 

Teorija naravne selekcije vzpodbuja nasilje in 

kriminal. 
11 5,47 2,55 0,688 190 94,53 2,51 0,703 
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Teorija naravnega izbora vzpodbuja rasizem. 11 5,39 2,18 0,751 193 94,61 2,38 0,762 

Teorija o boţji stvaritvi sveta najbolje razloţi 

izvor ţivih bitij.  
11 5,39 2,45 0,688 193 94,61 2,49 0,765 

Verjamem v obstoj nekega višjega bitja. 11 5,39 2,45 0,820 193 94,61 2,22 0,934 

Trditev   Razred 

8. 9. 

n % ar sd n % ar sd 

Vsa dogajanja v ţivem svetu lahko pojasnimo 

z naravoslovnimi zakonitostmi. 
11 5,39 2,00 0,894 193 94,61 1,90 0,899 

Vse ţivali in rastline so nastale v enem 

zamahu in to v končni in nespremenljivi obliki 

(kreacionizem). 

11 5,39 2,36 0,809 193 94,61 2,63 0,572 

Vsak si je povsem sam kriv, ker ţivi slabo. 11 5,39 1,91 0,944 193 94,61 2,26 0,927 

Z naravnimi procesi ni mogoče pojasniti 

nastanka prvega ţivega bitja 
11 5,45 2,09 0,701 191 94,55 2,25 0,773 

Ţivali imajo izvenčutno sposobnost 

zaznavanja potresov. 
11 5,47 2,09 0,831 190 94,53 1,55 0,745 

Ţivljenje na Zemlji se ne bi moglo razviti brez 

posega nekega višjega bitja ali uma. 
11 5,42 2,18 0,874 192 94,58 2,39 0,798 
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Iz tabele 44 je razvidno, da se da se odgovori osmošolcev in 

devetošolcev bistveno ne razlikujejo. Razlika med osmošolci in 

devetošolci je le v jakosti strinjanja oz. nestrinjanja, kar je vidno na 

primer pri trditvah pod zaporednimi številkami: 1, 2, 9, 10, 11, 18 in 

34. Vzorec osmošolcev je premajhen, zato so verjetno rezultati manj 

natančni. Odgovore učencev 8. razreda v tem primeru ne moremo 

posplošiti na celotno populacijo. Devetošolci se z omenjenimi 

trditvami nekoliko bolj ne strinjajo, kot osmošolci. Pri osmošolci pa 

smo zaznali večje nestrinjanje pri trditvah, da bi bilo ţivljenje brez 

vere v višje bitje brez smisla ter, da imajo ţivali izvenčutno 

sposobnost zaznavanja potresov. 

Pri opravljanju χ2 – preizkusa smo ugotovili, da le-ta ni zanesljiv v 

primeru nobene trditve. Iz tega sedi, da razlike med osmošolci in 

devetošolci niso statistično značilne. 
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Razlike v neznanstvenih pojmovanjih med šolama 

 
Tabela 45: Razlike v neznanstvenih pojmovanjih med šolama 

(1 - se strinjam; 2 - se ne strinjam; 3 - ne vem; 4 - ne razumem) 

Trditev  Vrsta šole 

Mestna šola Podeţelska šola 

n % ar sd n % ar sd 

Brez vere v višje bitje bi bilo ţivljenje brez 

smisla. 
121 60,20 2,45 0,796 80 39,80 2,24 0,903 

Če evolucija obstaja, jo usmerja neko višje 

bitje 
120 60,00 2,39 0,802 80 40,00 2,30 0,818 

Človek se je razvil po zakonih evolucije, duha 

pa mu je vdihnilo višje bitje. 
121 60,20 2,23 0,844 80 39,40 2,23 0,811 

Človekova dejanja spremlja neko višje bitje 122 60,40 2,34 0,859 80 39,60 2,29 0,860 

Darwin je glavna in najvišja avtoriteta 

evolucije. 

121 60,50 1,62 0,698 79 39,50 1,62 0,773 

Evolucija je brezboţna teorija. 122 60,40 1,79 0,784 80 39,60 1,86 0,775 

Trditev   Razred 

8. 9. 
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n % ar sd n % ar sd 

Evolucija je teorija, ki je v krizi. 121 60,50 2,41 0,667 79 39,50 2,39 0,668 

Evolucija vodi v nemoralno vedenje. 121 60,20 2,49 0,672 80 39,40 2,56 0,633 

Evolucije ni mogoče razloţiti brez prisotnosti 

nekega višjega bitja. 
121 60,20 2,49 0,720 80 39,40 2,56 0,691 

Evolucijska teorija je povsem napačna. 122 60,40 2,63 0,578 80 39,60 2,65 0,658 

Evolucijska teorija vodi v rasizem in genocid. 121 60,20 2,52 0,660 80 39,40 2,59 0,669 

Horoskopom moramo verjeti, saj jih drugače 

ne bi objavljali. 
121 60,20 2,67 0,676 80 39,40 2,69 0,686 

Naravni izbor ni v skladu z doktrino katoliške 

cerkve. 
117 60,31 1,99 0,737 77 39,69 1,78 0,737 

Ob petkih 13. se dogaja več nesreč kot ob 

drugih dnevih. 
122 60,70 2,34 0,907 79 39,30 2,28 0,919 

Trditev    Razred 

8. 9. 

n % ar sd n % ar sd 

Obstaja dovolj dokazov o bivanju jetijev v 

Himalaji. 
121 60,20 2,26 0,704 80 39,40 2,10 0,704 

Po smrti bo človek nagrajen ali kaznovan za 

svoja dejanja. 
122 60,40 2,41 0,790 80 39,60 2,35 0,797 
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Potek evolucije usmerja neko višje bitje ali 

um. 
122 60,40 2,41 0,758 80 39,60 2,40 0,756 

Poučevanje o evoluciji spodbuja zlorabo 

medicinskih znanosti.  
121 60,50 2,38 0,767 79 39,50 2,44 0,729 

Povsem nepomembno je, če ljudje ne 

razumejo mehanizmov evolucije. 
122 60,40 2,18 0,882 80 39,60 2,20 0,863 

Preţivetje močnejšega opravičuje ravnanje 

»vsak naj skrbi samo za sebe, na druge se ni 

potrebno ozirati«.  

122 60,40 2,44 0,834 80 39,60 2,38 0,877 

Razvoj človeka je načrtovalo in ga vodi neko 

višje bitje. 
122 60,40 2,49 0,752 80 39,60 2,46 0,762 

Trditev   Razred 

8. 9. 

n % ar sd n % ar sd 

Religija in evolucija sta nezdruţljivi. 121 60,20 2,02 0,816 80 39,40 2,03 0,826 

Teorija evolucije je eden izmed krivcev 

porasta nasilja in kriminala. 
122 60,40 2,43 0,727 80 39,60 2,49 0,729 

Teorija evolucije je napačna, saj je Biblija 

nezmotljiva. 
122 60,40 2,62 0,672 80 39,60 2,65 0,597 

Teorija inteligentnega načrta je znanstvena 

razlaga o nastanku ţivljenja. 
122 60,70 1,80 0,688 79 39,30 2,00 0,751 

Teorija naravne selekcije vzpodbuja nasilje in 

kriminal. 
120 60,30 2,53 0,660 79 39,70 2,46 0,765 
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Teorija naravnega izbora vzpodbuja rasizem. 122 60,40 2,42 0,748 80 39,60 2,31 0,773 

Teorija o boţji stvaritvi sveta najbolje razloţi 

izvor ţivih bitij.  
122 60,40 2,56 0,705 80 39,60 2,39 0,834 

Verjamem v obstoj nekega višjega bitja. 122 60,40 2,28 0,920 80 39,60 2,16 0,947 

Trditev   Razred 

8. 9. 

n % ar sd n % ar sd 

Vsa dogajanja v ţivem svetu lahko pojasnimo 

z naravoslovnimi zakonitostmi. 
122 60,40 1,96 0,931 80 39,60 1,81 0,843 

Vsak si je povsem sam kriv, ker ţivi slabo. 122 60,40 2,22 0,932 80 39,60 2,25 0,935 

Vse ţivali in rastline so nastale v enem 

zamahu in to v končni in nespremenljivi obliki 

(kreacionizem). 

122 60,40 2,64 0,576 80 39,60 2,59 0,610 

Z naravnimi procesi ni mogoče pojasniti 

nastanka prvega ţivega bitja 
122 61,00 2,19 0,775 78 39,00 2,31 0,761 

Ţivali imajo izvenčutno sposobnost 

zaznavanja potresov. 
121 60,80 1,70 0,782 78 39,20 1,40 0,690 

Ţivljenje na Zemlji se ne bi moglo razviti brez 

posega nekega višjega bitja ali uma. 
121 60,20 2,44 0,795 80 39,40 2,28 0,811 
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Iz tabele 45 je razvidno, da se odgovori učencev mestnih in 

podeţelskih šol bistveno ne razlikujejo. Razlika med učenci mestnih 

in podeţelskih šol je le v jakosti strinjanja oz. nestrinjanja, kar je vidno 

na primer pri trditvah pod zaporednimi številkami: 1, 13, 25 in 34. 

Učenci mestnih šol se bolj ne strinjajo z omenjenimi trditvami, kot 

učenci podeţelskih šol. Učenci podeţelskih šol pa se nekoliko bolj ne 

strinjajo, da je teorija inteligentnega načrta znanstvena razlaga o 

nastanku ţivljenja, kot učenci mestnih šol.  

χ2 – preizkus je zanesljiv v primeru trditev pod zaporednimi 

številkami: 7, 13 in 25, pri vseh ostalih trditvah pa ni zanesljiv. Ugotovili 

smo, da razlike med fanti in dekleti niso statistično značilne za trditev 

pod zaporedno številko 7 (χ2 = (3, N = 202) = 0,152; p = 0.985), za 

trditev pod zaporedno številko 13 (χ2 = (3, N = 195) = 4,549; p = 

0.208) in za trditev pod zaporedno številko 25 (χ2 = (3, N = 203) = 

4,570; p = 0.206).  
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Stališči o poučevanju evolucije 

 

V šestem sklopu, Stališči o poučevanju evolucije, smo vključili naslednje trditve:  

- Trditev 1: Biologijo bi morali poučevati brez vključevanja evolucije. 

- Trditev 2: Učitelji bi morali poučevati več različnih teorij evolucije. 
 

Tabela 46: Statistični podatki o stališčih o poučevanju evolucije 

(1 - se strinjam; 2 - se ne strinjam; 3 - ne vem; 4 - ne razumem) 

 

Zap. 

št. 

Trditev Se 

strinjam /  

% 

Se ne 

strinjam / 

% 

Ne vem 

/ % 

Ne 

razumem / 

% 

n ar sd 

1 Biologijo bi morali poučevati brez 

vključevanja evolucije. 
13 166 22 3 204 2,75 0,563 

2 Učitelji bi morali poučevati več 

različnih teorij evolucije. 
99 

48,5 
66 

32,4 
36 

17,6 
2 
1 

203 1,84 0,889 

 

Iz tabele 46 je razvidno, da je večina učencev mnenja, da biologije ne bi smeli poučevati brez vključevanja 

evolucije, skoraj polovica anketiranih učencev pa meni, da bi morali učitelji poučevati več različnih teorij 

evolucije.  
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Razlike v stališčih o poučevanju evolucije med spoloma 

 
Tabela 47: Razlika v stališčih o poučevanju evolucije med spoloma 

(1 - se strinjam; 2 - se ne strinjam; 3 - ne vem; 4 - ne razumem) 

 

Iz tabele 47 je razvidno, da se odgovori fantov in deklet bistveno ne razlikujejo. Razlika med fanti in dekleti je le 

v jakosti strinjanja oz. nestrinjanja. Pri fantih je opaziti nekoliko večje nestrinjanje pri trditvah, da bi morali 

biologijo poučevati brez vključevanja evolucije ter, da bi morali učitelji poučevati več različnih teorij evolucije, 

kot pri dekletih. 

Pri opravljanju χ2 – preizkusa smo ugotovili, da le-ta ni zanesljiv v primeru nobene trditve. Iz tega sedi, da razlike 

med fanti in dekleti niso statistično značilne. 

  

Trditev   Spol 

Moški Ţenski 

n % ar sd n % ar sd 

Biologijo bi morali poučevati brez 

vključevanja evolucije. 
96 47,76 2,78 0,527 105 52,24 2,74 0,572 

Učitelji bi morali poučevati več različnih teorij 

evolucije. 
95 47,50 1,85 0,911 105 52,50 1,83 0,871 
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Razlike v stališčih o poučevanju evolucije med razredoma 

 
Tabela 48: Razlike v stališčih o poučevanju evolucije med razredoma 

(1 - se strinjam; 2 - se ne strinjam; 3 - ne vem; 4 - ne razumem)  

 

 

Iz tabele 48 je razvidno, da se devetošolci bolj nestrinjajo s trditvijo, da bi biologijo morali poučevati brez 

vključevanja evolucije. Osmošolci pa se nekoliko bolj ne strinjajo, da bi učitelji morali poučevati več različnih 

teorij evolucije. 

Pri opravljanju χ2 – preizkusa smo ugotovili, da le-ta ni zanesljiv v primeru nobene trditve. Iz tega sedi, da razlike 

med osmošolci in devetošolci niso statistično značilne. 
 

  

Trditev   Razred 

8. 9. 

n % ar sd n % ar sd 

Biologijo bi morali poučevati brez 

vključevanja evolucije. 
11 5,39 2,27 0,905 193 94,61 2,78 0,527 

Učitelji bi morali poučevati več različnih teorij 

evolucije. 
11 5,42 1,91 0,944 192 94,58 1,83 0,888 
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Razlike v stališčih o poučevanju evolucije med šolama 
 

Tabela 49: Razlike v stališčih o poučevanju evolucije med šolama 

(1 - se strinjam; 2 - se ne strinjam; 3 - ne vem; 4 - ne razumem) 

 

 

Iz tabele 49 je razvidno, da se učenci mestnih šol nekoliko bolj ne strinjajo s trditvama, da bi biologijo morali 

poučevati brez vključevanja evolucije ter, da bi učitelji morali poučevati več različnih teorij evolucije, kot 

učenci podeţelskih šol.  

Pri opravljanju χ2 – preizkusa smo ugotovili, da le-ta ni zanesljiv v primeru nobene trditve. Iz tega sledi, da razlike 

med učenci mestnih in podeţelskih šol niso statistično značilne. 

Trditev  Vrsta šole 

Mestna šola Podeţelska šola 

n % ar sd n % ar sd 

Biologijo bi morali poučevati brez 

vključevanja evolucije. 
122 60,40 2,76 0,546 80 39,60 2,75 0,563 

Učitelji bi morali poučevati več različnih teorij 

evolucije. 
122 60,70 1,86 0,894 79 39,30 1,78 0,887 
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Genske osnove evolucije 

V sedmem sklopu, Genske osnove genetike, smo vključili naslednje 

trditve:  

- Trditev 1: Če neka oseba poje gensko spremenjen sadeţ, 

obstaja nevarnost, da se ta oseba gensko spremeni. 

- Trditev 2: Genetsko spremenjene ţivali so vedno večje kot 

običajne ţivali. 

- Trditev 3: Homeopatska zdravila delujejo na fiziološkem nivoju. 

- Trditev 4: Kloniranje je oblika razmnoţevanja, pri čemer z 

zdruţevanjem spermija z jajčno celico nastane  potomec. 

- Trditev 5: Lastnosti, pridobljene za časa ţivljenja, se dedujejo. 

- Trditev 6: Mutacije ne morejo ustvariti novih lastnosti, lahko jih 

samo uničijo. 

- Trditev 7: Mutacije so vedno škodljive. 

- Trditev 8: Ob dolgotrajnem bivanju v gorah se poveča število 

rdečih krvničk. 

- Trditev 9: Običajni paradiţnik nima genov, genetsko 

modificiran pa jih ima. 

- Trditev 10: Spol otroka pri človeku določa moški. 

- Trditev 11: Vse rastline in ţivali imajo DNA. 

- Trditev 12: Ţenske, ki poznajo teorijo naravnega izbora, si za 

ţivljenjske partnerje pogosteje izberejo moške z dobrimi geni. 
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Tabela 50: Statistični podatki o genskih osnovah evolucije 

(1 - se strinjam; 2 - se ne strinjam; 3 - ne vem; 4 - ne razumem) 

Zap. 

št. 

Trditev Pravilni 

odgovor 

Se 

strinjam /  

% 

Se ne 

strinjam / 

% 

Ne vem 

/ % 

Ne 

razumem / 

% 

n ar sd 

1 Če neka oseba poje gensko 

spremenjen sadeţ, obstaja 

nevarnost, da se ta oseba 

gensko spremeni. 

Se ne 

strinjam 

128 
62,7 

27 
13,2 

45 
22,1 

3 
1,5 

203 1,50 0,720 

2 Genetsko spremenjene ţivali 

so vedno večje kot običajne 

ţivali. 

Se ne 

strinjam 

84 
41,2 

61 
29,9 

55 
27 

4 
2 

204 1,89 0,838 

3 Homeopatska zdravila delujejo 

na fiziološkem nivoju. 
Se ne 

strinjam 

33 
16,26 

30 
14,78 

90 
44,33 

50 
24,63 

203 1,99 0,558 

4 Kloniranje je oblika 

razmnoţevanja, pri čemer z 

zdruţevanjem spermija z jajčno 

celico nastane  potomec 

Se ne 

strinjam 

99 
48,5 

70 
34,3 

25 
12,3 

9 
4,4 

203 1,86 0,903 

5 Lastnosti, pridobljene za časa 

ţivljenja, se dedujejo. 
Se ne 

strinjam 

65 
31,9 

99 
48,5 

32 
15,7 

7 
3,4 

203 2,17 0,885 

Zap. 

št. 

Trditev Pravilni 

odgovor 

Se 

strinjam /  

Se ne 

strinjam / 

Ne vem 

/ % 

Ne 

razumem / 

n ar sd 



 

 

 

 

 

 

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne 

prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 prednostne usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izvajanje 

projekta naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011. 

239 

REPUBLIKA SLOVENIJA 

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 

www.mss.gov.si, e: gp.mss@gov.si 

Masarykova 16, 1000 Ljubljana 

t: 01 400 54 00, f: 01 400 53 21 

 

% % % 

6 Mutacije ne morejo ustvariti 

novih lastnosti, lahko jih samo 

uničijo. 

Se ne 

strinjam 

84 
41,2 

40 
19,6 

61 
29,9 

18 
8,8 

203 1,78 0,753 

7 Mutacije so vedno škodljive. Se ne 

strinjam 

125 
61,3 

25 
12,3 

46 
22,5 

8 
3,9 

204 1,51 0,705 

8 Ob dolgotrajnem bivanju v 

gorah se poveča število rdečih 

krvničk 

Se 

strinjam 

86 
42,36 

26 
12,81 

86 
42,36 

5 
2,46 

203 1,70 0,683 

9 Običajni paradiţnik nima 

genov, genetsko modificiran 

pa jih ima 

Se ne 

strinjam 

82 
40,2 

34 
16,7 

78 
38,2 

8 
3,9 

202 1,76 0,721 

10 Spol otroka pri človeku določa 

moški. 
Se 

strinjam 

87 
42,6 

75 
36,8 

36 
17,6 

6 
2,9 

204 1,94 0,891 

11 Vse rastline in ţivali imajo DNA. Se 

strinjam 

145 
71,1 

15 
7,4 

37 
18,1 

6 
2,9 

203 1,36 0,616 

 

Zap. 

št. 

Trditev Pravilni 

odgovor 

Se 

strinjam /  

% 

Se ne 

strinjam / 

% 

Ne vem 

/ % 

Ne 

razumem / 

% 

n ar sd 
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12 Ţenske, ki poznajo teorijo 

naravnega izbora, si za 

ţivljenjske partnerje pogosteje 

izberejo moške z dobrimi geni. 

Se ne 

strinjam 

80 

39,2 

59 

28,9 

61 

29,9 

4 

2 

204 1,90 0,821 

 

Iz tabele 50 je razvidno, da se nekaj manj kot polovica anketiranih učencev zaveda, da se ob dolgotrajnem 

bivanju v gorah poveča število rdečih krvničk, enak deleţ anketiranih učencev pa je bil neopredeljen (izbrali 

so odgovor »ne vem«). Večina učencev se zaveda, da imajo vse rastline in ţivali DNA. Zaskrbljujoče je dejstvo, 

da samo manj kot polovica anketiranih učencev ve, da spol otroka pri človeku določa moški ter, da se 

lastnosti, pridobljene za časa ţivljenja, ne dedujejo. Večina učencev je tudi prepričana, da so mutacije vedno 

škodljive, kar pa seveda ne drţi. Večina učencev zmotno razmišlja, da v primeru, če neka oseba poje gensko 

spremenjen sadeţ, obstaja nevarnost, da se ta oseba gensko spremeni. Manj kot četrtina anketiranih učencev 

ve, da homeopatska zdravila ne delujejo na fiziološkem nivoju, skoraj polovica anketiranih učencev je bila 

neopredeljenih. Skoraj polovica anketiranih učencev ne ve, da ima tudi običajni paradiţnik gene ter, da 

kloniranje ni oblika razmnoţevanja, pri čemer z zdruţevanjem spermija z jajčno celico nastane  potomec. 

Nekaj več kot četrtina anketiranih razume, da genetsko spremenjene ţivali niso vedno večje kot običajne 

ţivali. Skoraj polovica anketiranih učencev je mnenja, da mutacije ne morejo ustvariti novih lastnosti, lahko jih 

samo uničijo ter, da si ţenske ki poznajo teorijo naravnega izbora, za ţivljenjske partnerje pogosteje izberejo 

moške z dobrimi geni, kar pa seveda ne drţi. 
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Razlike v poznavanju teorije o genskih osnovah evolucije med spoloma  
 

Tabela 51: Razlike v poznavanju teorije o genskih osnovah evolucije med spoloma 

(1 - se strinjam; 2 - se ne strinjam; 3 - ne vem; 4 - ne razumem) 

Trditev   Spol 

Moški Ţenski 

n % ar sd n % ar sd 

Če neka oseba poje gensko spremenjen 

sadeţ, obstaja nevarnost, da se ta oseba 

gensko spremeni. 

96 47,76 1,61 0,768 105 52,24 1,40 0,659 

Genetsko spremenjene ţivali so vedno večje 

kot običajne ţivali. 
96 47,76 1,96 0,868 105 52,24 1,82 0,806 

Trditev   Spol 

Moški Ţenski 

n % ar sd n % ar sd 

Homeopatska zdravila delujejo na fiziološkem 

nivoju. 
96 47,76 2,01 0,601 105 52,24 1,96 0,517 

Kloniranje je oblika razmnoţevanja, pri čemer 

z zdruţevanjem spermija z jajčno celico 

nastane  potomec 

96 47,76 1,85 0,901 105 52,24 1,87 0,910 

Lastnosti, pridobljene za časa ţivljenja, se 96 47,76 2,24 0,862 105 52,24 2,10 0,904 
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Iz tabele 51 je razvidno, da se odgovori fantov in deklet bistveno ne razlikujejo. Razlika med spoloma je le v 

jakosti strinjanja oz. nestrinjanja, kar je vidno na primer pri trditvah pod zaporednima številkama: 1 in 12. Fantje 

se nekoliko bolj zavedajo, da se oseba, ki poje gensko spremenjen sadeţ, gensko ne spremeni, kot dekleta. 

Dekleta pa so nekoliko bolj prepričana, da si ţenske, ki poznajo teorijo naravnega izbora, za ţivljenjske 

partnerje pogosteje izberejo moške z dobrimi geni, kot fantje. 

dedujejo. 

Mutacije ne morejo ustvariti novih lastnosti, 

lahko jih samo uničijo. 
96 47,76 1,73 0,794 105 52,24 1,83 0,713 

Mutacije so vedno škodljive. 96 47,52 1,49 0,734 106 52,48 1,52 0,681 

Ob dolgotrajnem bivanju v gorah se poveča 

število rdečih krvničk 
95 47,50 1,64 0,651 105 52,50 1,74 0,694 

Običajni paradiţnik nima genov, genetsko 

modificiran pa jih ima 
95 47,50 1,76 0,747 105 52,50 1,76 0,701 

Trditev   Spol 

Moški Ţenski 

n % ar sd n % ar sd 

Spol otroka pri človeku določa moški. 96 47,76 1,98 0,870 105 52,24 1,90 0,909 

Vse rastline in ţivali imajo DNA. 95 47,50 1,36 0,617 105 52,50 1,35 0,604 

Ţenske, ki poznajo teorijo naravnega izbora, 

si za ţivljenjske partnerje pogosteje izberejo 

moške z dobrimi geni. 

96 47,52 1,99 0,827 106 52,48 1,81 0,810 
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χ2 – preizkus je zanesljiv v primeru trditev pod zaporednima številkama: 3 in 6, pri vseh ostalih trditvah pa ni 

zanesljiv. Ugotovili smo, da razlike med fanti in dekleti niso statistično značilne za trditev pod zaporedno številko 

3 (χ2 = (3, N = 201) = 1,837; p = 0.607) in za trditev pod zaporedno številko 6 (χ2 = (3, N = 201) = 6,062; p = 0.109).  
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Razlike v poznavanju teorije o genskih osnovah evolucije med razredoma 
 

Tabela 52: Razlike v poznavanju teorije o genskih osnovah evolucije med razredoma 

(1 - se strinjam; 2 - se ne strinjam; 3 - ne vem; 4 - ne razumem)  

Trditev   Razred 

8. 9. 

n % ar sd n % ar sd 

Če neka oseba poje gensko spremenjen 

sadeţ, obstaja nevarnost, da se ta oseba 

gensko spremeni. 

10 4,93 2,00 0,943 193 95,07 1,48 0,700 

Genetsko spremenjene ţivali so vedno večje 

kot običajne ţivali. 
11 5,39 2,27 0,786 193 94,61 1,87 0,837 

Homeopatska zdravila delujejo na fiziološkem 

nivoju. 
11 5,42 2,00 0,447 192 94,58 1,98 0,565 

Kloniranje je oblika razmnoţevanja, pri čemer 

z zdruţevanjem spermija z jajčno celico 

nastane  potomec 

11 5,42 2,27 0,786 192 94,58 1,83 0,906 

Trditev   Razred 

8. 9. 

n % ar sd n % ar sd 

Lastnosti, pridobljene za časa ţivljenja, se 

dedujejo. 
11 5,42 2,09 0,831 192 94,58 2,17 0,890 
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Mutacije ne morejo ustvariti novih lastnosti, 

lahko jih samo uničijo. 
11 5,42 2,00 0,632 192 94,58 1,77 0,759 

Mutacije so vedno škodljive. 11 5,39 1,82 0,751 193 94,61 1,49 0,701 

Ob dolgotrajnem bivanju v gorah se poveča 

število rdečih krvničk 
11 5,42 2,09 0,701 192 94,58 1,68 0,677 

Običajni paradiţnik nima genov, genetsko 

modificiran pa jih ima 
11 5,45 2,27 0,786 191 94,55 1,73 0,709 

Spol otroka pri človeku določa moški. 11 5,39 2,36 0,924 193 94,61 1,92 0,886 

Vse rastline in ţivali imajo DNA. 11 5,42 1,64 0,809 192 94,58 1,34 0,602 

Ţenske, ki poznajo teorijo naravnega izbora, 

si za ţivljenjske partnerje pogosteje izberejo 

moške z dobrimi geni. 

11 5,39 2,18 0,982 193 94,61 1,88 0,811 
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Iz tabele 52 je razvidno, da se da se odgovori osmošolcev in 

devetošolcev bistveno ne razlikujejo. Razlika med osmošolci in 

devetošolci je le v jakosti strinjanja oz. nestrinjanja, kar je vidno na 

primer pri trditvah pod zaporednimi številkami: 1, 8, 9, 10. Vzorec 

osmošolcev je premajhen, zato so verjetno rezultati manj natančni. 

Odgovore učencev 8. razreda v tem primeru ne moremo posplošiti 

na celotno populacijo. Glede na rezultate pa lahko rečemo, da se 

osmošolci bolj zavedajo, da se oseba, ki poje gensko spremenjen 

sadeţ, gensko ne spremeni ter, da ima tudi običajni paradiţnik 

gene, kot devetošolci. Devetošolci pa v večji meri razumejo, da se 

ob dolgotrajnem bivanju v gorah poveča število rdečih krvničk ter, 

da spol pri človeku določa moški,  

Pri opravljanju χ2 – preizkusa smo ugotovili, da le-ta ni zanesljiv v 

primeru nobene trditve. Iz tega sedi, da razlike med osmošolci in 

devetošolci niso statistično značilne. 
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Razlike v poznavanju teorije o genskih osnovah evolucije med šolama 
 

Tabela 53: Razlike v poznavanju teorije o genskih osnovah evolucije med šolama 

(1 - se strinjam; 2 - se ne strinjam; 3 - ne vem; 4 - ne razumem) 

 

Trditev  Vrsta šole 

Mestna šola Podeţelska šola 

n % ar sd n % ar sd 

Če neka oseba poje gensko spremenjen 

sadeţ, obstaja nevarnost, da se ta oseba 

gensko spremeni. 

122 60,10 1,53 0,741 81 39,90 1,46 0,690 

Genetsko spremenjene ţivali so vedno večje 

kot običajne ţivali. 
123 60,29 1,95 0,857 81 39,71 1,79 0,802 

Homeopatska zdravila delujejo na fiziološkem 

nivoju. 
123 60,59 1,92 0,537 80 39,41 2,09 0,578 

Kloniranje je oblika razmnoţevanja, pri čemer 

z zdruţevanjem spermija z jajčno celico 

nastane  potomec 

122 60,10 1,90 0,922 81 39,90 1,79 0,876 

Trditev  Vrsta šole 

Mestna šola Podeţelska šola 
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n % ar sd n % ar sd 

Lastnosti, pridobljene za časa ţivljenja, se 

dedujejo. 
123 60,59 2,18 0,869 80 39,41 2,15 0,915 

Mutacije ne morejo ustvariti novih lastnosti, 

lahko jih samo uničijo. 
122 60,10 1,77 0,747 81 39,90 1,80 0,765 

Mutacije so vedno škodljive. 123 60,29 1,50 0,706 81 39,71 1,53 0,709 

Ob dolgotrajnem bivanju v gorah se poveča 

število rdečih krvničk 
121 60,20 1,67 0,663 80 39,80 1,75 0,703 

Običajni paradiţnik nima genov, genetsko 

modificiran pa jih ima 
121 59,90 1,70 0,715 81 40,10 1,85 0,726 

Spol otroka pri človeku določa moški. 122 60,40 2,11 0,889 80 39,60 1,69 0,836 

Vse rastline in ţivali imajo DNA. 122 60,70 1,38 0,660 79 39,30 1,34 0,552 

Trditev  Vrsta šole 

Mestna šola Podeţelska šola 

n % ar sd n % ar sd 

Ţenske, ki poznajo teorijo naravnega izbora, 

si za ţivljenjske partnerje pogosteje izberejo 

moške z dobrimi geni. 

123 60,29 1,89 0,812 81 39,71 1,91 0,840 
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Iz tabele 53 je razvidno, da se da se odgovori učencev mestnih in podeţelskih šol bistveno ne razlikujejo. 

Razlika med učenci mestnih in podeţelskih šol je le v jakosti strinjanja oz. nestrinjanja, kar je vidno na primer pri 

trditvah pod zaporednimi številkami: 2, 3, 9 in 10. Učenci podeţelskih šol se bolj zavedajo, da ima tudi običajni 

paradiţnik gene ter, da homeopatska zdravila ne delujejo na fiziološkem nivoju, kot učenci mestnih šol. 

Prepričljivejši so bili tudi pri trditvi, da spol otroka pri človeku določa moški. Učenci mestnih šol pa se nekoliko 

bolj zavedajo, da genetsko spremenjene ţivali niso vedno večje kot običajne ţivali, kot učenci podeţelskih šol.  

χ2 – preizkus je zanesljiv v primeru trditev pod zaporednima številkama: 3 in 6, pri vseh ostalih trditvah pa ni 

zanesljiv. Ugotovili smo, da razlike med učenci mestnih in podeţelskih šol niso statistično značilne za trditev pod 

zaporedno številko 3 (χ2 = (3, N = 203) = 5,588; p = 0.133) in za trditev pod zaporedno številko 6 (χ2 = (3, N = 

203) = 2,9566,062; p = 0.398).  
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Diskusija 

V anketnem vzorcu so bili številčnejše zastopani učenci devetih razredov. 

Nekoliko večji deleţ učencev so predstavljala dekleta. V raziskavo je bilo 

vključenih več učencev mestnih šol.  

Anketiranci svoje znanje o evoluciji v večini ocenjujejo z oceno dobro (3), 

sledi ocena prav dobro (4). Pet učencev izmed vseh anketiranih pa je 

mnenja, da je njihovo znanje o evoluciji nezadostno.  

Raziskovali smo kateri je najpomembnejši vir informacij o evoluciji. Učenci so 

mnenja, da je najpomembnejši vir informacij internet, nato sledita pouk v šoli 

in informacije posredovane preko televizije, videa in filmov. Na dnu seznama 

se znajdejo časopisni viri, organizirane izvenšolske dejavnosti ter pogovori 

doma.  

Anketiranci so v večini mnenja, da je informacij o evoluciji, ki so jih pridobili v 

času šolanja ravno prav. Nekateri učenci pa so mnenja, da takšnih informacij 

v času šolanja sploh ni bilo.  

Glede na dobljene rezultate lahko rečemo, da učenci sebe ocenjujejo kot 

boljše učence. Ne preseneča nas dejstvo, da učenci raje gledajo oddaje in 

filme z naravoslovno vsebino, kot pa berejo knjige s podobno tematiko.  

Pridobili smo podatke o stališčih o poučevanju evolucije. Učenci so enotnega 

mnenja, da biologije ne bi smeli poučevati brez vključevanja evolucije ter, da 

bi morali učitelji poučevati več različnih teorij evolucije. 

Prva hipoteza je predvidevala pomanjkljivost znanja o evoluciji med 

osnovnošolci. Hipoteza se je potrdila, saj so rezultati na mnogih področjih 

evolucije pokazali pomanjkljivo znanje učencev. Največje pomanjkanje 

znanja se je pokazalo na področju genskih osnov evolucije. Predstavila bom 

samo najbolj kritične rezultate. Manj kot polovica anketirancev razume, da 

spol otroka pri človeku določa moški ter, da se lastnosti pridobljene za časa 

ţivljenja, ne dedujejo. Učenci ne poznajo posledic mutacij. Prepričani so, da 

se bo oseba ob zauţitju gensko spremenjenega sadeţa gensko spremenila.  

Luknje v znanju so se pokazale tudi na področju delovanja znanosti, znanja o 

evoluciji in evoluciji človeka. Učenci so prepričani, da obstaja samo ena 

znanstvena metoda dela ter da v znanosti štejejo le dejstva in ne njihove 

razlage. Glede na to, da vedno znova prihaja do novih dokazov, je teţko 

razumljivo, da učenci ne razumejo, da imajo znanstvene trditve le začasen 

značaj. Učenci so tudi prepričani, da evolucije niso nikoli opazovali, kar 

pomeni, da ne razumejo poteka evolucije, kar se je izkazalo tudi pri trditvi, da 

je razvoj osebka od rojstva do starosti evolucija. Kljub temu, da se v učbenikih 

in v raznih drugih virih mnogokrat pojavljata oba izraza me preseneča, da 

učenci še vedno ne vedo, da imata naravni izbor in selekcija isti pomen. 

Najbolj pa me je presenetilo dejstvo, da je kar nekaj učencev, ki verjamejo, 

da se lahko v ugodnih pogojih iz prahu razvijejo bolhe. Preseneča me tudi 

rezultat trditve, da v primeru obstoja obeh spolov, parterja za ploditev 

praviloma izbere samec, saj se skoraj polovica učencev strinja s to trditvijo. 
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Učenci so tudi prepričani, da je v vsej evoluciji človeka na Zemlji bivala vedno 

le po ena vrsta človeka.  

Druga hipoteza, ki pravi, da učenci sprejemajo neznanstvena pojmovanja o 

evoluciji se je delno potrdila. Rezultati raziskave so pokazali, da so učenci 

mnenja, da bi bilo brez vere v višje bitje ţivljenje brez smisla ter, da bi v 

primeru obstoja evolucije le-to usmerjalo višje bitje. Pri teh odgovorih sem 

zaznala vpliv vere, ki pa je glede na rezultate kar močan. Anketiranci so 

prepričani, da človeka dejanja spremlja neko višje bitje. Najbolj me 

preseneča dejstvo, da se večina učencev ne strinja s trditvijo, ki pravi, da je 

Darwin najvišja avtoriteta evolucije. Učenci so prepričani, da je evolucijska 

teorija povsem napačna, ne znam pa si razlagati, kakšna naj bi bila po 

njihovem, da bi bila pravilna. Morda tudi tukaj za vsem tem stojita vera in 

religija. Kar nekaj učencev je mnenja, da preţivetje močnejšega opravičuje 

dejstvo »vsak naj skrbi samo za sebe, na druge se ni potrebno ozirati« ter, da 

bo po smrti človek nagrajen ali kaznovan za svoja dejanja. Dawkins (2006) 

pravi, da je v darvinističnem smislu dober tisti, ki pomaga drugim pripadnikom 

svoje vrste, da svoje gene lahko prenesejo v naslednjo generacijo, čeprav je 

lahko sam pri tem oškodovan. 

Razloge za takšne rezultate lahko iščemo marsikje, menim pa, da so določeni 

rezultati pokazatelji vzgoje, ki pa je prinešena od doma.   

V tretji hipotezi sem predvidevala, da obstajajo statistično značilne razlike v 

znanju o evoluciji med spoloma. Hipoteza se je delno potrdila. Ugotovili smo, 

da so med spoloma razlike v poznavanju teorije o evoluciji človeka. Statistično 

značilna ugotovitev je, da več fantov v primerjavi z dekleti ve, da je v vsej 

evoluciji človeka hkrati na Zemlji bivala le po ena vrsta človeka.  

Četrta hipoteza se ni potrdila. Med razredi nismo ugotovili statistično značilnih 

razlik.  

Peta hipoteza je predvidevala, da med vrstama šole ne obstajajo statistično 

značilne razlike. Hipoteza se je delno potrdila, saj smo pri ugotavljanju 

poznavanja teorije o evoluciji odkrili le eno statistično razliko, in sicer pri trditvi, 

da so organi ţivali preveč kompleksni, da bi bili izpostavljeni evoluciji. Več 

učencev podeţelskih šol v primerjavi z učenci mestnih šol ve, da je trditev 

nepravilna.  

 

Povzetek 

Poučevanje evolucije je tema, ki mnogim vzbuja pomisleke. Razumevanje 

procesa evolucije in mehanizmov dedovanja je pomembnejše kot kdaj koli 

prej za sprejemanje tako osebnih kot tudi druţbenih odločitev (Vilhar, 2009). 

Učenci bi zato morali vsaj najnujnejše osnove spoznati ţe v osnovni šoli. Učitelji 

bi se morali zavedati, da ni nujno, da učenci sprejemajo znanstvene razlage, 

pomembno je, da jih razumejo.  
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Zavedati se moramo, da učenci vstopajo v proces učenja evolucije z ţe 

obstoječim znanjem. Nekatere razlage so napačne, vendar so globoko 

zakoreninjene (Crow, 2004).  

Poučevanje evolucije zahteva od učitelja razumevanje socialnih, 

intelektualnih in pedagoških vidikov njegovega poučevanja (Bloom in 

Trumbull, 2007). Za konstruktivno delovanje učitelja je zelo pomembno 

poznavanje učenčevih predstav, pogledov na svet. Izkazalo se je, da je 

največja teţava učiteljev pri poučevanju evolucije ravno to, da ne vedo, 

kako bi pomagali učencem, da razmišljajo darvinistično. Učenci ne zavračajo 

evolucijske teorije, ampak hitro povzamejo lamarksističen pristop razlage 

sprememb organizmov skozi daljše obdobje.  

Z našo raziskavo smo ţeleli ugotoviti, kakšno je vedenje osnovnošolcev o 

evoluciji ter, če in katera neznanstvena pojmovanja se jim zdijo ustrezna. 

Anketo smo izvedli med učenci osmih in devetih razredov na štirih osnovnih 

šolah (dve mestni in dve podeţelski šoli) v širši okolici Maribora. Z raziskavo smo 

ţeleli primerjati dejstva povezana z učencem, poznavanje teorije o delovanju 

znanosti, poznavanje teorije o evoluciji, poznavanje evolucije človeka, 

neznanstvena pojmovanja, stališči o poučevanju evolucije in poznavanje 

genskih osnov evolucije glede na spol, razred in vrsto šole. Ţeleli smo ugotoviti, 

ali obstajajo razlike med spoloma, razredoma in vrstama šole. 

 

Ugotovili smo, da med učenci ni večji razlik v znanju o evoluciji in, da na 

znanje ne vplivajo spol, razred in vrsta šole. Pri tem je zelo pomemben 

učiteljev odnos do dela in pristop do predmeta. 

Glede na dosedanje rezultate smo ugotovili, da so učenci mnenja, da 

biologije ne bi smeli poučevati brez vključevanja evolucije ter, da bi morali 

učitelji poučevati več različnih teorij evolucije.  

Učitelji lahko pripomorejo k temu, da je učenje o znanstvenih razlagah 

zanimivo, brez, da bi se učenci, ki verjamejo v druge razlage o evoluciji, 

počutili ogroţene. Učitelj ima osrednjo in pomembno vlogo pri zaporedju 

poučevanja, zato mora ustvariti odprto in prijazno vzdušje v razredu. Učence 

mora povabiti, da izrazijo in razpravljajo o različnih idejah, pri tem pa mora 

predstaviti in podpirati znanstveno razlago. Če učitelj tolerira drugačne 

razlage, še ne pomeni, da naj zmanjša dokaze pri predstavljanju evolucije.   

Učenci sicer dajejo kar velik pomen neznanstvenim pojmovanjem, vendar 

imajo kljub temu nekaj osnovnega znanja znanstvenih razlag. Vsekakor pa 

drţi, da manj kot znaš, laţji plen si za neznanstvene razlage (Vilhar, 2009).  

Glede na to, da se obseg učnega načrta iz leta v letu krči nas ne preseneča 

dejstvo, da je znanje osnovnošolskih otrok vedno slabše, znanje učencev pa 

je najšibkejše ravno v poznavanju genetike, ki predstavlja v učnem načrtu 

slabih deset odstotkov vsebin.  

Lahko samo čakamo na posodobitev učnega načrta, ki bo zajemal večji 

obseg evolucije in sorodnih tem ter upamo na čimprejšnjo uvedbo v šole.  
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